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Komunia Święta duchowa w czasach pandemii

THE SPIRITUAL HOLY COMMUNION DURING THE PANDEMIC

Summary

According to Thomas Aquinas, the faithful can receive Holy Communion by sacramentally 
receiving the consecrated host and wine or by so-called spiritual communion. The latter kind 
of the Holy Communion is reserved for people who cannot receive the sacramental body 
and blood of Christ. In modern Catholic theology, the subject of spiritual communion was 
forgotten for many years. In the present article, spiritual communion is illustrated from the 
liturgical and piety perspective of the Middle Ages in the theology of Doctor Angelicus and in 
the context of the modern teaching of the popes. This article can inspire new theological and 
pastoral ways of looking at the liturgy and gift of the Eucharist.

Keywords: Holy Communion, spiritual Communion, Thomas Aquinas, Council of Trent

Wstęp

Gilbert Keith Chesterton w swojej książce poświęconej Tomaszowi z Akwinu 
przytoczył znaną opowieść o tym, że Marcin Luter nie tylko spalił bullę papieża 
Leona X, ale w podobny sposób rozprawił się z dziełami Akwinaty. „Sentencja 
po sentencji płonęły i sylogizm po sylogizmie, złote maksymy przemieniały się 
w złote płomienie w ostatniej i umierającej pochwale wszystkiego, co było niegdyś 
wielką mądrością Greków”1 – pisał angielski apologeta. Autor chciał z pewnością 
ukazać dramat reformacyjnego odrzucenia scholastycznej teologii, której repre-
zentantem był Tomasz. Z drugiej strony jednak opowieść ta może być obrazem 

1 G.K. Chesterton, Św. Tomasz z Akwinu, Katowice 1949, s. 214–215.
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odrzucenia nie tylko pewnej metody lub szkoły teologicznej. Obrazuje ona także 
przemilczenie przez współczesnego człowieka części teologicznych pytań stawia-
nych niegdyś przez scholastyków, a potem dzięki nim. 

Zagrożenie śmiercią w wyniku nowej choroby COVID-19 spowodowało, także 
w kręgach teologicznych, powrót do tych dawnych pytań, np. o znaczenie odpu-
stów, sposób sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a także o Komunię 
Świętą duchową. Okazywało się jednocześnie, że współcześnie stawiane pytania 
doczekały się odpowiedzi już kilka wieków wcześniej. Problem niniejszego tekstu 
można zatem sprowadzić do następujących trzech pytań: W jaki sposób o Komu-
nii Świętej duchowej wypowiadał się Tomasz z Akwinu? Jaki był liturgiczno- 
-dewocyjny kontekst jego scholastycznych odpowiedzi? I wreszcie: Czy głos 
Doktora Anielskiego w tej materii należy już tylko do przeszłości, czy może jest 
głosem cennym i ważnym także dla Kościoła w XXI wieku? Te pytania jednocze-
śnie stanowić będą o strukturze niniejszego tekstu. W podsumowaniu zostaną 
zebrane wnioski wypływające z przeprowadzonych badań. O Komunii Świętej 
duchowej przypomniał również papież Franciszek w marcu 2020 roku podczas 
modlitwy Anioł Pański:

W tej sytuacji pandemii, w której przyszło nam żyć bardziej lub mniej odizolowani, 
jesteśmy wzywani do odkrywania na nowo i pogłębiania wartości komunii, która łączy 
wszystkich członków Kościoła. Zjednoczeni z Chrystusem, nigdy nie jesteśmy sami, ale 
stanowimy jedno ciało, którego On jest głową. Jest to jedność, która umacnia się przez 
modlitwę, a także przez duchową komunię z Eucharystią, praktykę bardzo zalecaną, 
kiedy nie jest możliwe przyjęcie sakramentu2.

Te papieskie słowa wskazują na aktualność podejmowanego w tekście problemu.
Metody wykorzystane w pracy można sprowadzić do dwóch: pierwsza to 

metoda analityczno-krytyczna, która z dzieła Tomasza z Akwinu, z tekstu oficjal-
nych dokumentów papieży, rzymskich kongregacji oraz innych tekstów stara się 
wydobyć odpowiedź na postawiony w artykule problem. Drugą metodę można 
opisać za pomocą zasady lex orandi, lex credendi, która z liturgii chce wydobywać 
doktrynalną treść. Innymi słowy, metoda ta traktuje liturgię jak „dom dla dog-
matu”3.

2 Franciszek, Anioł Pański, 15.03.2020, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/ange-
lus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200315.html (dostęp: 9.05.2021).

3 Por. L.P. Hemming, The Liturgy and Theology, w: The Genius of the Roman Rite. Historical, 
Theological, and Pastoral Perspectives on Catholic Liturgy, red. U.M. Lang, Chicago 2010, 
s. 238.
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W tym miejscu należy dokonać krótkiej krytyki literatury. Akwinata klarow-
nie podjął temat Komunii duchowej, m.in. w swojej Sumie teologicznej, a później 
ten problem pojawił się na powrót w dokumentach Soboru Trydenckiego. Kwestię 
nowych współczesnych wydań dzieł Tomasza i opracowań jego myśli w zachod-
niej teologii zaprezentował w krótkim tekście Jean Pierre Torrell4. Jeśli chodzi 
o opracowania kwestii Komunii Świętej duchowej w polskojęzycznej teologii, 
na odnotowanie zasługuje fragment rozdziału autorstwa Grzegorza Strzelczyka 
poświęcony Eucharystii w podręczniku do sakramentologii5 oraz niedawny arty-
kuł pióra Grzegorza Bachanka6. Należy zatem zauważyć, że problem Komunii 
Świętej duchowej podejmowano niezwykle rzadko we współczesnej akademickiej 
teologii nad Wisłą. Tym samym autor zdaje sobie sprawę, że niniejszy tekst z oczy-
wistych względów nie stanowi wyczerpującego studium interesującego problemu, 
ale może stać się przyczynkiem do rozpoczęcia nowych badań nad Komunią 
Świętą duchową, szczególnie w ujęciu Tomasza z Akwinu i dzięki jego inspiracji.

1. Tomasz z Akwinu o Komunii Świętej duchowej

Komunia Święta duchowa (communio spiritualis) nie należy do zagadnień czysto 
liturgicznych, ale raczej należy ją sytuować w sferze dogmatycznej i pastoralnej. 
Innymi słowy, pytania o taką formę przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej będą 
pojawiać się w czasie dyskusji nad sposobem korzystania z Sakramentu Ołtarza. 
Tomasz zadał w Sumie teologicznej następujące pytanie: Czy należy rozróżniać 
dwa sposoby spożywania Ciała Chrystusa: sposób duchowy i sposób sakramen-
talny? Rozpoczynając rozwiązywanie problemu, Akwinata przytoczył opinie, 
które odpowiadają na to pytanie negatywnie. Pierwsza z nich przekonuje, że nie 
należy rozdzielać przyjmowania duchowego i sakramentalnego, ponieważ

Eucharystia stanowi jeden duchowy posiłek, zapowiedziany przez Pana. […] Podobnie 
przeto jak nie rozróżniamy dwojakiego sposobu przystępowania do chrztu – sposobu 
sakramentalnego i sposobu duchowego, tak i w Eucharystii nie należy stosować tego 
rozróżniania7.

4 Zob. J.P. Torrell, Aktualna sytuacja studiów nad św. Tomaszem na Zachodzie, w: Święty Tomasz 
teolog. Wybór studiów, red. M. Paluch, Warszawa–Kęty 2005, s. 25–54.

5 Zob. G. Strzelczyk, Sakrament Eucharystii, w: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce 
Kościoła, red. K. Porosło, R.J. Woźniak, Kraków 2018, s. 385–386.

6 Zob. G. Bachanek, Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 
2 (2016) 10, s. 43–58.

7 STh III, q. 80, a. 1, corp. (wyd. pol. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 28: Eucharystia 
(3; Q. 73–83), London 1974).
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Kolejno według Tomasza, jeśli przyjmowanie duchowe i sakramentalne są ze 
sobą powiązane, to nie należy ich rozdzielać. Wreszcie „wydaje się, że nikt nie 
może spożywać Eucharystii duchowo, jeżeli nie spożywa jej również sakramen-
talnie”8.

Sed contra Akwinata wskazał na biblijny tekst, który jednak sugeruje dwo-
jaki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego. Według Pawła Apostoła istnieje takie 
spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa, które jest spożywaniem sakramentalnym, 
lecz nie przynosi Bożej łaski, a ściąga Jego gniew:

Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała 
i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb 
i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok 
sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też 
umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni (1 Kor 11, 27–31). 

Zdaniem Akwinaty te słowa sugerują możliwość owocnego przyjmowania 
Komunii Świętej na dwa sposoby, sakramentalny i duchowy9.

Argumentacja dominikanina opiera się na istotnym rozróżnieniu na przyję-
cie sakramentu oraz skutek jego przyjęcia. Jeśli człowiek przyjmuje Eucharystię 
w sposób pełny, doskonały, to osiąga skutek tego sakramentu, czyli zjednoczenie 
z Chrystusem. Według Tomasza należy pamiętać, że

[…] zdarza się jednak – jak stwierdzono – że istnieją przeszkody uniemożliwiające osią-
gnięcie tego skutku, i takie przyjęcie tego sakramentu jest niedoskonałe. Spożywanie 
sakramentalne Eucharystii polegające na przyjęciu samego tylko sakramentu bez jego 
skutku przeciwstawiamy zatem spożywaniu duchowemu, przez które osiągamy ten sku-
tek, mianowicie zjednoczenie z Chrystusem przez wiarę i miłość […]10.

Innymi słowy Tomasz rozróżnił w sakramencie sam znak oraz właściwy sku-
tek przyjęcia znaku11. Jednakże Eucharystia różni się od innych sakramentów 
tym, że jest jedynym z nich, w którym zmienia się materia. Woda używana do 
chrztu jest znakiem oczyszczenia, olej jest znakiem działania Ducha Świętego lub 
uzdrowienia, lecz nadal są to woda i olej. W Eucharystii natomiast chleb i wino 
nie wskazują jedynie na Ciało i Krew Chrystusa, ale są nimi. 

Akwinata zaznaczył jednocześnie, że samo pragnienie sakramentu może 
przynosić owoce w postaci łaski sakramentalnej. Przykład takiego duchowego 

8 Tamże.
9 Por. STh III, q. 80, a. 1, sed contra.

10 STh III, q. 80, a. 1, corp.
11 Zob. G. Strzelczyk, Sakrament Eucharystii…, s. 385.
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przyjęcia sakramentu może stanowić pragnienie chrztu, gdy katechumeni 
„zostają ochrzczeni chrztem ognia, zanim polano ich wodą chrztu”12. Dotyczyło 
to tych, którzy pragnęli chrztu już po jego ustanowieniu. Podobnie, według Toma-
sza z Akwinu, można przyjąć Sakrament Ołtarza, zanim przyjmie się fizycz-
nie Komunię z rąk kapłana. Dotyczy to tych, którzy mają wolę jego przyjęcia. 
Jednocześnie Akwinata wskazał na odwrotną sytuację – gdy sakrament jeszcze 
nie został ustanowiony, ale jego pragnienie mogło zapowiadać jego ustanowie-
nie. Jako przykład Tomasz podał – za Pawłem Apostołem – patriarchów Starego 
Testamentu, którzy przyjmowali jakby chrzest oraz spożywali zapowiedź Eucha-
rystii w postaci manny z nieba (por. 1 Kor 10,1–4). Jednocześnie dominikański 
teolog nie deprecjonował sakramentalnego przyjmowania Komunii Świętej. 
W jego teologii sakramentalnie przyjmowane Ciało i Krew Pańskie miały funda-
mentalny charakter dla życia chrześcijańskiego. Jest to istotna uwaga, gdy weźmie 
się pod uwagę rozpowszechnioną duchową praktykę dojrzałego średniowiecza aż 
do Soboru Trydenckiego, a nawet do czasów papieża Piusa X. Polegała ona na 
przewadze Komunii Świętej duchowej nad sakramentalną. Do tych problemów 
jednak będzie trzeba powrócić na kolejnych stronach niniejszego tekstu.

W tym miejscu należy jednak wskazać na recepcję Tomaszowej teologii Komu-
nii Świętej duchowej w nauczaniu Soboru Trydenckiego. Wspomnienie tego 
soboru jest ważne przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy, mniej istotny, to 
przypomnienie, że Suma teologiczna spoczywała, obok Pisma Świętego, na pocze-
snym miejscu podczas obrad soborowym. Drugi powód to teologia Eucharystii, 
która w sporze z różnymi szesnastowiecznymi reformatorami chrześcijaństwa 
domagała się usystematyzowania przez sobór. Ojcowie zgromadzeni w Trydencie 
wskazali, że Sakrament Ołtarza można przyjmować na trzy sposoby. 

Jedni przyjmują tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie 
ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb […] odczuwają jego 
owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo, a są 
to ci, którzy tak się wpierw badają i przygotowują, że do tego Bożego Stołu przystępują 
odziani w szatę weselną13. 

Komunia może być zatem: niegodna w przypadku braku łaski uświęcającej; 
duchowa, czyli owocna, ale bez przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej; oraz sakramen-
talna, czyli z przyjęciem Ciała Pańskiego bez grzechu ciężkiego. Jednocześnie 
sobór nie nakazał ani nie zabronił wiernym przyjmowania częstej Komunii 

12 STh III, q. 80, a. 1, ad 3.
13 Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii (1551), w: Dokumenty sobo-

rów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. IV/1, Kraków 2007, s. 452–455.



Paweł Beyga12

Świętej sakramentalnej lub duchowej. Recepcji nauki Tridentinum należy upatry-
wać natomiast w Katechizmie Soboru Trydenckiego, który również nie narzucał 
wiernym określonej praktyki14. Biorąc pod uwagę szacunek, jakim obdarzano teo-
logię Akwinaty w czasach kontrreformacji, trzeba przyjąć, że wykład Tomasza na 
temat Komunii Świętej duchowej był ojcom soborowym dobrze znany i pomocny 
w obronie przed argumentami protestantów. 

2. Liturgiczno-dewocyjny kontekst

Trudno zrozumieć, dlaczego temat Komunii Świętej duchowej pojawił się w tek-
stach Tomasza z Akwinu oraz w dokumentach Soboru Trydenckiego, gdy nie 
uwzględni się szerokiego kontekstu liturgicznego i dewocyjnego tamtego czasu. 
Innymi słowy, należy z jednej strony spojrzeć na celebrowaną w katolickich 
kościołach liturgię mszalną, a z drugiej przyjrzeć się temu, co działo się w tym 
czasie w nawie świątyni. 

Średniowiecze to czas rozwoju praktyki Komunii Świętej duchowej. Popu-
larność tej formy komunikowania przez wiernych należy powiązać z rezygna-
cją z częstej Komunii Świętej sakramentalnej. Chrześcijanin w Europie czasów 
wieków średnich przyjmował Sakrament Ołtarza raz w roku, najczęściej podczas 
Wielkiej Nocy. Niejednokrotnie zdarzało się, że przyjmowano Komunię Świętą 
także w sytuacji zagrożenia życia15. Jednakże ta praktyka nieprzyjmowania Ciała 
Pańskiego była w sprzeczności z dokumentami Kościoła. Paweł Sczaniecki przy-
toczył fragment kazania Ottona z Bambergu o siedmiu sakramentach, w którym 
misjonarz odwodził wiernych od przyjmowania komunii. Biskup nauczał wier-
nych, że powinni komunikować podczas każdej mszy,

[…] ale na to jesteście zbyt cieleśni. Dlatego więc słuchajcie jej z wiarą, uszanowaniem 
i pobożnością. W ten sposób, za pośrednictwem kapłana waszego komunikujcie przy-
najmniej duchowo. On to przecież komunikuje dla was. Trzeba jednak, abyście i sami 
osobiście choć trzy–cztery razy w roku spowiadali się i komunikowali sakramentalnie16.

Na uwagę zasługuje to, że Otto jakby przeciwstawia sobie Komunię Świętą 
sakramentalną i duchową. Żyjący w kolejnym stuleciu Tomasz z Akwinu, wykła-
dając teologię Komunii Świętej duchowej, nie tworzył takiej dychotomii pomię-
dzy dwoma sposobami komunikowania.

14 Zob. J.W. O’Malley, Trydent. Co wydarzyło się podczas soboru, Kraków 2014, s. 282.
15 Zob. I. Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003, s. 230–231.
16 Cyt. za: P. Sczaniecki, Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o mszy św., Poznań 1962, s. 184.
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Powodem odejścia od sakramentalnego przyjmowania Ciała Pańskiego na 
rzecz Komunii Świętej duchowej był średniowieczny rozwój teologii Eucharystii. 
To właśnie w tym czasie zaczęto dociekać nie tylko: „co to jest?”, wskazując na 
konsekrowany chleb, ale stawiano bardziej dociekliwe pytanie: „jak to się dzieje?”. 
Odpowiedzią była doktryna o transsubstancjacji, którą ostatecznie Kościół pot- 
wierdził na Soborze Trydenckim. Wzrastające przekonanie o tym, że po konse-
kracji nie jest to już zwykły chleb i zwykłe wino, spowodowało przesunięcie teolo-
gicznych oraz duszpasterskich akcentów. Zamiast przyjmować Komunię Świętą, 
wierni świeccy spędzali coraz więcej czasu na adoracji i wpatrywaniu się w konse-
krowany chleb. Służyć temu miało chociażby podniesienie hostii, a nieco później 
ukazanie wiernym kielicha po konsekracji oraz procesje eucharystyczne. Przera-
dzało się to często w groteskową bieganinę, aby oglądać konsekrowane postacie 
ukazywane wiernym podczas kilku mszy sprawowanych równocześnie w jednym 
kościele. Przywoływany już badacz liturgii rzymskiej na ziemiach polskich, Paweł 
Sczaniecki, pisał:

[…] podniesienie stało się centralnym momentem mszy świętej. Na odgłos dzwonka 
przy ołtarzu robił się w kościele tumult, bo każdy chciał zobaczyć Hostię świętą. […] 
Efekty teatralne pomnażały jeszcze dodatkowe zwyczaje, wśród nich przede wszystkim 
warczenie bębnów17.

Niejako na marginesie warto zauważyć, że pobożność eucharystyczna przed 
reformacją pozostawiała wiele do życzenia i nie zawsze spotykała się z przychyl-
nością duszpasterzy, ponieważ bliska była zabobonowi, a nie chrześcijańskiej 
wierze. 

Jednocześnie w czasach Akwinaty powstawały całe oficja poświęcone Sakra-
mentowi Ołtarza. Doktorowi Anielskiemu liturgia rzymska zawdzięcza liczne 
hymny, np. Adoro Te devote, O salutaris hostia oraz Pange lingua gloriosi. Spoglą-
dając na liturgię tamtego okresu, trudno nie wspomnieć o uroczystości Bożego 
Ciała zatwierdzonej w 1264 roku przez papieża Urbana IV18. Jednakże praktyka 
Komunii Świętej duchowej była przede wszystkim podkreślana w okresie Wiel-
kiego Postu, a szczególnie w Wielki Piątek. Liturgia tego dnia wręcz zakładała 
duchowe komunikowanie duchowieństwa i ludu. Do reformy obrzędów Triduum 
Paschalnego przeprowadzonych za pontyfikatu Piusa XII w 1955 roku w Wielki 
Piątek Komunię Świętą przyjmował jedynie celebrans i to tylko pod jedną posta-
cią. Obrzędy sprawowane w kościołach w poranek Wielkiego Piątku nazywane 

17 P. Sczaniecki, Msza po staremu się odprawia, Kraków 2008, s. 167.
18 Zob. T. Špidlík, Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Kraków 2005, s. 112.
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były mszą uprzednio konsekrowanych darów, a więc struktura liturgii zbliżona 
była do mszy, ale bez konsekracji. Jednakże przed zmianą w obrzędach celebrans 
nie tylko przyjmował Komunię Świętą, ale także okadzał ołtarz, krzyż ołtarzowy 
i Najświętszy Sakrament, kolejno dokonywał ablucji palców, wzywał wiernych do 
modlitwy słowami: „Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile 
fiat apud Deum Patrem omnipotentem”. Zachowano także podniesienie konse-
krowanej hostii, a zamiast Krwi Pańskiej, której nie przechowywano od Wielkiego 
Czwartku, celebrans wypijał z kielicha niekonsekrowane wino19. Pomimo braku 
Komunii Świętej sakramentalnej liturgia przyjęła to, co przyniosło w zakresie 
kultu eucharystycznego średniowiecze, a więc np. podniesienie hostii i procesje, 
a to wskazywało przede wszystkim na adorację, a nie jej spożywanie. Reforma 
papieża Piusa XII wprowadziła Komunię Świętą wiernych do już popołudniowej 
liturgii20. Jednakże w polskiej tradycji do czasów współczesnych nadal kładzie się 
silny akcent na adoracje eucharystyczne w Wielki Piątek i Wielką Sobotę przy 
ołtarzach zwanych Grobami Pańskimi.

Problem Komunii Świętej duchowej, chociaż nie wprost, poruszono w dekre-
cie o odnowieniu porządku nabożeństw Wielkiego Tygodnia. Ówczesna Święta 
Kongregacja Obrzędów stwierdziła w dokumencie, że

[…] według przepisów odnowionego porządku, co zresztą było zwyczajem przez wiele 
wieków, wszyscy, którzy tego pragną i są przygotowani, mogą przystąpić do Komunii św. 
w tym szczególnym celu, by przyjmując pobożnie Ciało Pańskie w tym dniu za wszyst-
kich wydane, obfitsze otrzymali owoce odkupienia21.

Dekret ten wskazuje, że przyjęcie sakramentalne Komunii Świętej ma więk-
szą wartość dla życia duchowego wiernych niż przyjęcie tylko duchowe tego 
sakramentu. To stwierdzenie zgodne jest z wnioskiem Akwinaty, który wskazy-
wał przede wszystkim na komunikowanie sakramentalne Ciała i Krwi Pańskiej, 
a przez to na otrzymanie pełni łask przypisanych do tego sakramentu.

19 Zob. Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Neo Eboraci  
1954, s. 179–181.

20 Poranna pora sprawowania tej liturgii wynikała z praktyki celebrowania Eucharystii jedynie 
o poranku. Stąd m.in. zwyczaj postu eucharystycznego od północy aż do przyjęcia Komu-
nii Świętej w czasie porannej mszy. Reforma Triduum papieża Piusa X ze względów pastoral-
nych zmieniła porę celebracji na popołudnie. Por. A. Reid, The Organic Development of the Lit-
urgy. The Principles of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical 
Movement Prior to the Second Vatican Council, San Francisco 2005, s. 224–225.

21 Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret ogólny św. Kongregacji Obrzędów o odnowieniu 
porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia (1955), w: S. Huet, Eucharystia. Traktat teo-
logiczno-moralny, Warszawa 1956, s. 351.
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Jednocześnie można odnaleźć w historii liturgii i duchowości z nią związanej 
argumentowanie za Komunią Świętą duchową w Wielki Piątek jako wyraz tęsk-
noty i żałoby Kościoła po śmierci Chrystusa na krzyżu. Po 1955 roku przekony-
wano już do przyjmowania Komunii Świętej jako udziału w bezkrwawej ofierze 
Chrystusa22. Zwyczaj przyjmowania w Wielki Piątek jedynie Komunii Świętej 
duchowej wziął jednak w obronę Joseph Ratzinger, wspominając liturgię, w której 
do 1955 roku uczestniczył i którą – prawdopodobnie – celebrował przez kilka 
lat. Według obecnego papieża emeryta

[…] dzisiaj taki post eucharystyczny, w dobrze przemyślanych okolicznościach i odczu-
wany jako rodzaj pokuty, mógłby mieć swoje dobre strony. W dniach pokuty na przykład 
(dlaczegoż by nie z powrotem w Wielki Piątek?), a zwłaszcza może przy okazji wielkich 
uroczystości, kiedy wielka liczba uczestników mszy utrudnia czy wręcz uniemożliwia 
godne udzielanie sakramentu, i w konsekwencji rezygnacja z niego mogłaby w więk-
szym stopniu wyrazić cześć i miłość niż przyjmowanie w warunkach kolidujących 
z wielkością tego wydarzenia23.

Okazuje się, że to, o czym pisał Tomasz z Akwinu w XIII wieku, pozostawało 
aktualne w życiu Kościoła aż do XX wieku. Po reformie Triduum Paschalnego 
w 1955 roku i po reformach liturgicznych po ostatnim soborze temat Komunii 
duchowej zniknął nie tylko z praktyki Kościoła, lecz także z dyskusji teologicz-
nych. Przez wieki jednak sama liturgia podpowiadała Komunię duchową, którą 
w wiekach średnich zaczęto praktykować częściej niż Komunię sakramentalną.

3. Współczesna recepcja

Wspomniana na początku współczesna epidemia i zagrożenie nowym wirusem 
spowodowały, że biskupi wielu krajów zachęcali wiernych do przyjmowania jedy-
nie Komunii Świętej duchowej. Powodem było m.in. czasowe ograniczenie liczby 
osób, które mogły uczestniczyć w celebrowaniu Eucharystii w kościołach. Cho-
ciaż Komunia Święta duchowa jest problemem teologicznym, który współcześnie 
jest niezwykle rzadko podnoszony, to można wskazać na kilka współczesnych 
wypowiedzi papieskich na ten temat. Trudno zrozumieć dzisiejsze zapomnienie 
Komunii Świętej duchowej bez odwołania się do ruchu liturgicznego przełomu 
XIX i XX wieku. Powolne odchodzenie od praktyki Komunii Świętej duchowej 
należy łączyć z decyzjami Piusa X, który z jednej strony dopuścił do tzw. wczesnej 

22 Zob. F. Małaczyński, Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia, Warszawa 1958, s. 110.
23 J. Ratzinger, Kościół – pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 77.
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Komunii Świętej dzieci, a z drugiej zachęcał wiernych do częstego przyjmowania 
Komunii Świętej sakramentalnej24.

Jedną z najnowszych wypowiedzi papieskich dotyczących duchowej formy 
przyjmowania Komunii Świętej jest fragment z ostatniej encykliki Jana Pawła II. 
W Ecclesia de Eucharistia papież powiązał Komunię Świętą duchową z Matką 
Chrystusa:

Przygotowując się, dzień po dniu, do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby 
„antycypowaną Eucharystię”, można by powiedzieć „komunię duchową” pragnienia 
i ofiary, która będzie miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu z Synem w męce, a potem 
– w okresie popaschalnym – wyrazi się w Jej uczestnictwie w sprawowanej przez aposto-
łów celebracji eucharystycznej – „pamiątce” męki25.

Według Jana Pawła II Komunia Święta duchowa może i powinna wyrażać pra-
gnienie przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnej. Encyklika Ecclesia de Eucha-
ristia chce widzieć Komunię Świętą duchową nie jako substytut Komunii Świętej 
sakramentalnej, ale jako drogę ku niej. W podobnym tonie wypowiedziała się 
przed laty Kongregacja Nauki Wiary. W dokumencie poświęconym Eucharystii 
zaznaczono, że

[…] poszczególnym wiernym czy wspólnotom, którzy z powodu prześladowań lub 
braku kapłanów są pozbawieni, przez dłuższy lub krótszy czas, możliwości celebrowa-
nia świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. […] Chociaż zjednoczeni 
z Kościołem ze pośrednictwem pragnienia sakramentu wydawaliby się zewnętrznie 
dalecy od niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z nim […]26.

Papież i Kongregacja Nauki Wiary osadzili zatem duchowe przyjmowanie 
Ciała i Krwi Chrystusa w tym samym kontekście, w jakim uczynił to Tomasz 
z Akwinu oraz Sobór Trydencki.

Następca Jana Pawła II również wspomniał o Komunii Świętej duchowej. Oka-
zją do tego był synod biskupów poświęcony Eucharystii i publikacja posynodalnej 
adhortacji Sacramentum caritatis. Benedykt XVI wskazał, że 

[…] bez wątpienia, pełne uczestnictwo w Eucharystii występuje wtedy, kiedy osobiście 
przystępuje się do ołtarza, aby przyjąć Komunię św. Niemniej jednak należy zwrócić 

24 Więcej na temat tej praktyki w: A. Reid, The Organic Development of the Liturgy…, s. 74–75.
25 Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (2003), 56, w: Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II, Kraków 2003, s. 1251.
26 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego w niektórych zagadnieniach 

dotyczących szafarza Eucharystii (1983), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji 
Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 245–246.
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uwagę, by to słuszne stwierdzenie nie wprowadziło pewnego automatyzmu wśród wier-
nych, tak jakby przez sam fakt znalezienia się w kościele podczas liturgii miało się prawo 
albo nawet i obowiązek przystąpienia do stołu eucharystycznego. Nawet wtedy, kiedy 
nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. 
pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pra-
gnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii 
duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia 
duchowego27.

Obecny emerytowany papież również umieścił praktykę Komunii Świę-
tej duchowej w kontekście niemożności przystąpienia do Eucharystii w sposób 
sakramentalny. Jednocześnie zwrócił uwagę na pewien automatyzm w przystę-
powaniu do Komunii Świętej. W krajach Europy Zachodniej nastąpiło bowiem 
diametralne przesunięcie akcentów. Czas średniowiecza obfitował w pobożność 
eucharystyczną, która niewłaściwie rozumiana skutkowała niezwykle rzadkim 
przystępowaniem do Komunii Świętej sakramentalnej. Współcześnie natomiast 
niejednokrotnie brakuje właściwej katechezy sakramentalnej, a co za tym idzie 
pobożności i świadomości eucharystycznej, to zaś skutkuje przystępowaniem 
do Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego. W liście o przyczynach kryzysu 
w Kościele Benedykt XVI zauważył, że obecnie 

[…] przeważa nie szacunek dla tajemnicy obecności śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa, ale sposób postępowania z Nim, który niszczy wielkość tej tajemnicy. […] Eucha-
rystia zostaje zdewaluowana do ceremonialnego gestu, gdy jako oczywistość traktuje 
się przekonanie, że grzeczność wymaga, by ofiarować Ją na uroczystościach takich jak 
śluby i pogrzeby […]. W niektórych miejscach sposób, w jaki ludzie przyjmują Najświęt-
szy Sakrament, pokazuje, że wielu postrzega Komunię jako gest czysto ceremonialny28.

Innymi słowy średniowiecze podkreślało niegodność człowieka wobec Eucha-
rystii, natomiast współczesność nie podnosi nawet problemu niegodności czło-
wieka wobec Boga.

Tomasz z Akwinu również rozważał problem podniesiony przez Bene-
dykta XVI. Starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy grzesznik przez sakramen-
talne spożycie Ciała Pańskiego popełnia grzech? Według Tomasza, jeśli człowiek 
nie ma świadomości swojego grzechu lub grzechu nie pamięta, to wtedy nie można 
nazywać go grzesznikiem, gdy przyjmuje Eucharystię29. Jeśli jednak przyjmuje 

27 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja „Sacramentum caritatis” (2007), 55, w: Encykliki 
i adhortacje Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków 2019, s. 329–330.

28 Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019, s. 38–39.
29 STh III, q. 80, a. 4, ad 5.
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Ciało Pańskie w pełnej świadomości grzechu, to tym samym popełnia kolejny 
grzech śmiertelny. Trudno odpowiedzieć na pytanie, na ile praktyka powszech-
nego przystępowania do Komunii Świętej bez sakramentalnego rozgrzeszenia jest 
wynikiem niezawinionej niewiedzy, a na ile świadomego lekceważenia grzechu. 
Praktyka Komunii Świętej duchowej stosowanej nawet, gdy istnieje możliwość 
przyjęcia jej sakramentalnie, może służyć odbudowaniu świadomości godności 
Eucharystii i niegodności człowieka. Tęsknota za Eucharystią może być drogą 
powrotu do wiary Kościoła, który za Pawłem Apostołem wskazuje na koniecz-
ność pojednania się z Bogiem przed przyjęciem Ciała i Krwi Pańskiej. 

Wnioski końcowe

Doktor Anielski poruszył temat Komunii Świętej duchowej, ponieważ prawdopo-
dobnie padło pytanie o nią ze strony jego słuchaczy. Nie bez znaczenia była także 
liturgia sprawowana w jego czasach i rodząca się pobożność eucharystyczna. 
Odpowiadając na postawione na początku tekstu problemy, należy zauważyć, że 
Tomasz z Akwinu rozróżnił trzy sposoby przyjmowania Eucharystii. Pierwszy, 
gdy człowiek przyjmuje Ciało Pańskie sakramentalnie i czerpie z tego owoce. 
Drugi sposób, to Komunia Święta pragnienia, gdy tak jak w przypadku pragnie-
nia chrztu wierny nie ma możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnej. 
Wreszcie, może mieć miejsce również niegodne przyjmowanie Komunii Świę-
tej – chociaż sakramentalne, to bez jej nadprzyrodzonych owoców. Tomaszowe 
nauczanie powtórzył Sobór Trydencki, który wziął w obronę katolicką teologię 
i praktykę mszy świętej wobec reformacyjnej zawieruchy. 

Dla Akwinaty temat Komunii Świętej duchowej nie był jedynie intelektualnym 
konceptem, ale znaną praktyką życia duchowego. Średniowiecze wypracowało 
teologię tej formy przyjmowania Komunii Świętej niejednokrotnie z powodu 
poczucia niegodności wiernych. Ortodoksyjną formę duchowego komunikowa-
nia proponowała przez wieki liturgia Wielkiego Piątku, w którym to dniu wierni 
nie tylko pościli od pokarmu cielesnego, ale również od Eucharystii. Nie brakuje 
także współcześnie głosów broniących tej wielkopiątkowej praktyki, a ich repre-
zentantem może być Joseph Ratzinger, obecnie emerytowany papież.

Wreszcie, w czasach prześladowań lub zarazy – także współcześnie – można 
zaobserwować renesans Komunii Świętej duchowej. Powinna ona być zawsze 
jednak poprzedzona dobrą katechezą, opartą na dokumentach Kościoła i myśli 
wielkich teologów. W tym miejscu trzeba wskazać na Tomasza z Akwinu, który 
chociaż był z pewnością dzieckiem swoich czasów, to jednak może wiele Kościo-
łowi powiedzieć także obecnie. W czasie epidemii w 2020 roku biskupi zachęcali 
wiernych do duchowego komunikowania. Okazuje się jednak, że wytłumaczenia, 
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czym ono jest, należy poszukiwać w dawnych podręcznikach do teologii, w któ-
rych z pewnością zawarta jest nauka Akwinaty. Głos średniowiecznego „Mistrza 
świętej teologii” powinien być zatem głosem słyszanym także współcześnie, gdy 
podejmowane są teologiczne problemy, które on już wieki temu starał się rozwią-
zać.

Bibliografia

Bachanek G., Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 
2 (2016) 10, s. 43–58.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja „Sacramentum caritatis” (2007), w: Encykliki 
i adhortacje Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków 2019, s. 267–371.

Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019.
Chesterton G.K., Św. Tomasz z Akwinu, Katowice 1949.
Franciszek, Anioł Pański, 15.03.2020, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/ange-

lus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200315.html (dostęp: 9.05.2021).
Hemming L.P., The Liturgy and Theology, w: The Genius of the Roman Rite. Historical, 

Theological, and Pastoral Perspectives on Catholic Liturgy, red. U.M. Lang, Chicago 
2010, s. 235–250.

Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (2003), w: Encykliki Ojca Świętego Jana 
Pawła II, Kraków 2003, s. 1201–1258.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego w niektórych zagadnie-
niach dotyczących szafarza Eucharystii (1983), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty 
Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, 
s. 241–247.

Małaczyński F., Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia, Warszawa 1958.
Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Neo Eboraci 

1954.
O’Malley J.W., Trydent. Co wydarzyło się podczas soboru, Kraków 2014.
Ratzinger J., Kościół – pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005.
Reid A., The Organic Development of the Liturgy. The Principles of Liturgical Reform and 

Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical Movement Prior to the Second Vati-
can Council, San Francisco 2005.

Sczaniecki P., Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o mszy św., Poznań 1962.
Sczaniecki P., Msza po staremu się odprawia, Kraków 2008.
Skierska I., Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.
Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii (1551), w: Dokumenty 

soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. IV/1, Kraków 2007, s. 445–454.



Paweł Beyga20

Špidlík T., Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Kraków 2005.
Strzelczyk G., Sakrament Eucharystii, w: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce 

Kościoła, red. K. Porosło, R.J. Woźniak, Kraków 2018, s. 346–387.
Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret ogólny św. Kongregacji Obrzędów o odnowieniu 

porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia (1955), w: S. Huet, Eucharystia. 
Traktat teologiczno-moralny, Warszawa 1956, s. 344–358.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 28: Eucharystia (3; Q. 73–83), London 1974.
Torrell J.P., Aktualna sytuacja studiów nad św. Tomaszem na Zachodzie, w: Święty Tomasz 

teolog. Wybór studiów, red. M. Paluch, Warszawa–Kęty 2005, s. 25–54.

KOMUNIA ŚWIęTA DUCHOWA W CZASACH PANDEMII

Streszczenie
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Introduzione 

In Italia si è acceso un ampio dibattito attorno ad una proposta di legge contro l’o-
mofobia1, conosciuta come «Ddl Zan» (disegno di legge Zan), dal nome del primo 
firmatario. Il testo, intitolato Misure di prevenzione e di contrasto della discrimi-
nazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 
sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità raccoglie cinque proposte di legge2 
presentate sul tema dell’omotransfobia e si propone di contrastare nell’ordina-
mento italiano le discriminazioni di cui al titolo del testo, attraverso l’estensione 
della legge Mancino, ossia della legge che sanziona la propaganda e l’istigazione 
a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Giova con-
siderare che il riferimento alla disabilità è stato inserito nel testo soltanto alla fine 
del mese di ottobre 2020, con il plausibile intento di aumentare il consenso. Tutta-
via, in diverse norme del Ddl Zan la disabilità non viene presa in considerazione, 
a dimostrazione della strumentalità del suo inserimento in un testo che ha ben 
altre finalità rispetto a quelle che ci si potrebbe aspettare dal titolo3. 

Se infatti l’obiettivo dichiarato del Ddl Zan è quello di introdurre misure di 
contrasto contro le discriminazioni e la violenza «per motivi fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità», in 
realtà, dall’esame dei singoli articoli del testo e dall’analisi dei presupposti su cui 
lo stesso si fonda (emergenza sociale e vuoto normativo), si comprende come, al di 
là dell’obiettivo dichiarato nel titolo, la proposta di legge abbia in realtà lo scopo 
di diffondere nella società la teoria gender, attraverso il controverso termine 
dell’identità di genere su cui la stessa si fonda. Una conferma in tal senso è data 
dal fatto che il centro destra nel mese di maggio 2021 ha presentato un disegno 
di legge (n. 2205) intitolato Modifiche al codice penale in materia di circostanze 

1 Il termine “omofobo” è stato introdotto nella comunità scientifica nel 1972 attraverso la sua 
utilizzazione in un testo di George Weinberg intitolato Society and the Healthy Homosexual. 
Per approfondimenti, si veda P. Gusmeroli, L. Trappolin, Raccontare l’omofobia in Italia. 
Genesi e sviluppo di una parola chiave, Torino 2019. 

2 Le proposte sono le seguenti: C-107 (Boldrini), C-569 (Zan), C-868 (Scalfarotto), C-2171 
(Perantoni), C-2255 (Bartolozzi).

3 A completezza, giova considerare che in diversi articoli dei dieci di cui si compone il testo 
manca qualsiasi riferimento alla disabilità. Più precisamente, non si parla di disabilità nell’art. 1 
dove vengono precisati i significati dei termini utilizzati, nell’art. 7 relativo all’istituzione della 
Giornata nazionale (che infatti è indicata in rubrica come “Giornata nazionale contro l’omo-
fobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”) di cui si parlerà più diffusamente nelle pagine 
seguenti, nell’art. 8 relativo all’elaborazione della strategia nazionale di prevenzione, nell’art. 9 
relativo all’istituzione dei centri contro le discriminazioni e nell’art. 10 relativo alle statistiche 
sulle discriminazioni e sulla violenza.
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aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo reli-
gioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa 
che ha trovato l’ostilità dei sostenitori del Ddl Zan, malgrado preveda una coper-
tura anche maggiore contro le discriminazioni: la ragione, come è stato affermato 
espressamente da alcuni sostenitori del Ddl Zan durante i dibattiti pubblici, sta 
nel fatto che il testo presentato dal centro destra non fa riferimento all’identità di 
genere4.

Il Ddl Zan è stato approvato alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 
ed è  passato al Senato per l’esame, come previsto dall’iter legislativo dell’ordi-
namento italiano: in caso di approvazione, il testo diventerà legge ed entrerà in 
vigore dopo la promulgazione, altrimenti, laddove venissero apportate modifiche, 
il testo dovrà tornare alla Camera dei deputati per un nuovo esame. L’ordina-
mento italiano prevede infatti che per poter diventare legge un testo debba essere 
approvato da entrambe le camere che compongono il Parlamento (Camera dei 
deputati e Senato della Repubblica) nella medesima formulazione.

Il testo, rubricato al Senato come Ddl 2005, è stato oggetto di numerose cri-
tiche da parte di autorità religiose5, del mondo accademico e delle associazioni 
a tutela dei minori (per il coinvolgimento delle scuole e dei bambini nelle attività 
previste dall’art. 7 comma 3). In particolare, sono stati messi in evidenza i pericoli 
della previsione della sanzione penale sulla base di termini vaghi che non consen-
tono di comprendere quali comportamenti, in concreto, possano dirsi discrimi-
natori e quindi essere sanzionati penalmente. Inoltre, sono previste pene piuttosto 
severe, che comprendono anche la reclusione da un anno e sei mesi fino a quella 

4 Per approfondimenti, si veda, fra i tanti, l’articolo di F. Manti, “Il Ddl Zan così non funziona”. 
La sinistra smonta la legge, pubblicato il 5 maggio 2021 su «Il Giornale».

5 A tal proposito, si osservi che anche la Santa Sede ha manifestato perplessità sul Ddl 2005 
e nel mese di giugno 2021 ha attivato i propri canali diplomatici chiedendo formalmente allo 
Stato italiano, attraverso una nota verbale, di modificare il testo in quanto si porrebbe in con-
trasto con alcuni articoli del Concordato del 1929 così come modificati dall’Accordo di revi-
sione del 1984. Più precisamente, nella nota verbale della Segreteria di Stato Sezione per i rap-
porti con gli Stati (n. 9212/21/RS) datata 17 giugno 2021 si legge: «la Segreteria di Stato rileva 
che alcuni contenuti dell’iniziativa legislativa – particolarmente nella parte in cui si stabilisce 
la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi “ fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere” – avrebbero l’effetto di incidere negativa-
mente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordata-
rio. Diverse espressioni della Sacra Scrittura, della Tradizione ecclesiale e del Magistero auten-
tico dei Papi e dei Vescovi considerano, a molteplici effetti, la differenza sessuale, secondo una 
prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla 
stessa Rivelazione divina. […] La Segreteria di Stato auspica pertanto che la Parte italiana possa 
tenere in debita considerazione le suddette argomentazioni e trovare una diversa modulazione 
del testo normativo, continuando a garantire il rispetto dei Patti Lateranensi». 
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più grave di sei anni, con un’ampia discrezionalità dei giudici. Il rischio è quindi 
che, nell’incertezza che si possa essere accusati di discriminazione e puniti per 
aver manifestato – seppur legittimamente – il proprio pensiero, si arrivi ad una 
generalizzata «auto-censura». 

Il 6 luglio 2021 è stata fissata al 13 luglio successivo la data di avvio della vota-
zione in Aula al Senato6: il testo è sostenuto in particolare dal Partito democratico 
e dal Movimento Cinque Stelle, anche se non sono mancate manifestazioni di per-
plessità da parte di alcuni loro membri7, mentre i partiti di centro destra hanno 
fin dall’inizio messo in risalto la natura liberticida del testo, solo apparentemente 
finalizzato a tutelare gli omosessuali e i transessuali, tanto che non sono mancate 
voci contrarie all’approvazione del Ddl Zan anche da parte di omosessuali.

Le preoccupazioni maggiori riguardano i limiti alla libertà di manifestazione 
del pensiero che si avrebbero qualora il testo diventasse legge nella formulazione 
con cui è stato approvato alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, in quanto 
in tal caso verrebbe pericolosamente introdotto in Italia un reato di opinione8. 

Come è emerso in più occasioni nei vari dibattiti pubblici, in sede di audi-
zioni parlamentari e come è stato più volte affermato dall’autorevole dottrina 
intervenuta in materia, il rifiuto del disegno di legge contro l’omotransfobia non 

6 Dopo la pausa estiva, al 27 settembre 2021, non è stata ancora ripresa la discussione in Senato 
del testo, malgrado la volontà di accelerare le votazioni manifestata nei mesi scorsi dai sosteni-
tori. Per alcuni il rallentamento sarebbe dovuto alle elezioni amministrative che si terranno il 3 
e il 4 ottobre in diversi comuni, fra cui quello di Roma. Per altri la ragione della mancata calen-
darizzazione sarebbe piuttosto dovuta al fatto che i proponenti si sarebbero resi conto che, 
alla luce dell’ampio dibattito che si è acceso sul disegno di legge dopo la sua approvazione alla 
Camera dei deputati (nel quale sono state evidenziate le numerose criticità del testo, che non 
erano state adeguatamente affrontate durante l’esame da parte dei deputati, peraltro avvenuto 
in tempo di emergenza sanitaria per COVID-19), lo stesso rischierebbe di non essere appro-
vato. Per fare chiarezza sul punto, gli esponenti del partito di opposizione (Fratelli d’Italia), 
contrari all’approvazione del Ddl 2005, in data 14 settembre 2021 hanno chiesto la calendariz-
zazione del disegno di legge: i sostenitori del testo, che fino al mese di luglio ritenevano neces-
sario procedere con la massima urgenza, nel mese di settembre hanno invece preferito pren-
dere tempo.

7 Anche fra i sostenitori del Ddl Zan vi sono stati coloro che, alla luce delle osservazioni presen-
tate nel corso delle audizioni, hanno manifestato perplessità per l’inserimento del concetto di 
identità di genere, proponendo di eliminarlo. Tuttavia, da parte dei firmatari del testo, è giunto 
un netto rifiuto alla possibilità di eliminare il riferimento all’identità di genere. 

8 Per approfondimenti, si vedano, fra i tanti: M. Pellissero, La parola pericolosa. Il confine incerto 
del controllo penale del dissenso, «Questione giustizia» (2015) 4; A. Spena, Libertà di espressione 
e reati di opinione, «Rivista italiana di diritto e procedura penale» 2007, p. 689 ss.; A. Ambrosi, 
Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe, «Quaderni costituzio-
nali» 2008, p. 519 ss.; L. Alesiani, I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale, 
Milano 2006.
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deve essere erroneamente interpretato come mancanza di interesse nei confronti 
degli omosessuali o dei transessuali. Posto che nell’ordinamento italiano esistono 
già norme che sanzionano ogni forma di discriminazione e che quindi tutelano 
anche gli omosessuali e i transessuali in caso di atti discriminatori o lesivi della 
loro dignità ed integrità fisica, ciò che è stato messo in discussione del Ddl 2005 
è che lo stesso, al di là dell’obiettivo dichiarato di contrastare le discriminazioni 
(obiettivo certamente condivisibile e su cui non si discute) all’atto pratico – in 
ragione delle disposizioni di cui si compone – comporterebbe una compressione 
ingiustificata di alcune libertà fondamentali, imponendo di fatto una determinata 
concezione antropologica dell’uomo, di cui si dirà meglio di seguito. 

In dottrina, proprio muovendo da queste riflessioni, si è ritenuto che le norme 
del Ddl 2005, al vaglio della Corte costituzionale, sarebbero giudicate contrarie 
alla costituzione9. 

1. Il Ddl 2005 costituisce un pericolo per la libertà di manifestazione 
del pensiero 

Il disegno di legge in esame, pertanto, lungi dall’essere uno strumento di tutela 
contro le discriminazioni10, costituisce piuttosto un pericoloso strumento di limi-
tazione della manifestazione del pensiero in materia di sessualità11, volendo di 
fatto imporre la visione antropologica alla base della teoria gender12, che nega la 
dimensione sessuata dell’individuo: quanto appena affermato si ricava dal fatto 
che il disegno di legge è formulato attorno al controverso concetto di identità di 
genere, elemento alla base della teoria gender, al quale i promotori hanno più volte 
ribadito di non voler rinunciare, malgrado le criticità emerse durante il confronto 
politico e messe in evidenza anche da autorevole dottrina13. 

9 Sul punto, si veda, fra i tanti, L.A. Mazzarolli, Il D.d.l. Zan, se messo alla prova della Costitu-
zione, non la passa... e per colpa sua. La linea rossa tra «pensare», «dire» e «fare» non è – già oggi 
– affatto sottile. Ovvero, del chi troppo vuole, spesso rischia di nulla stringere, «AmbienteDiritto.
it» (2021) 2, pp. 1–20, https://bit.ly/2Zsv2sH.

10 Cfr. M. Graglia, Omofobia. Strumenti di analisi di intervento, Roma 2012.
11 Per approfondimenti, si veda Omofobi per legge. Colpevoli per non aver commesso il fatto, 

a cura di A. Mantovano, Siena 2020; Legge omofobia. Perché non va, a cura di A. Mantovano, 
Siena 2021, dove viene riportato il Ddl Zan articolo per articolo con relativo commento pun-
tuale e documentato.

12 Per approfondimenti, fra i tanti, si vedano: M.L. Di Pietro, Bioetica e famiglia, Roma 2008; 
M. Peeters, Il gender. Una questione politica e culturale, Cinisello Balsamo 2014; A.R. Vitale, 
Gender. Questo sconosciuto, Verona 2016.

13 Fra i tanti, si veda F. Vari, Il fine non giustifica i mezzi. In tema di «violenza o discriminazione 
per motivi di orientamento sessuale o identità di genere», «Stato, Chiese e pluralismo confessio-
nale» 20 (2020) 2, pp. 119–129.
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Come già osservato, persino fra i sostenitori del Ddl 2005 vi sono state posi-
zioni piuttosto critiche circa il riferimento all’identità di genere, termine consi-
derato vago ed indeterminato («identificazione percepita e manifestata di sé in 
relazione al genere … indipendentemente dall’aver concluso un percorso di tran-
sizione»14) e, in quanto tale, contrario a quelli che sono i principi di tassatività 
e sufficiente determinatezza alla base dell’ordinamento penale. 

È plausibile ritenere che la genericità delle norme e la previsione della sanzione 
penale in caso di violazione15, determinerebbero quale effetto quello di indurre le 
persone ad evitare di manifestare in pubblico il proprio pensiero sul tema della 
sessualità e su tutte le questioni ad esso relative. Questioni – come ad esempio l’a-
dozione da parte di coppie omosessuali16, la maternità surrogata17 o l’educazione 
dei minori nelle scuole – che necessitano, invece, di un confronto aperto e rispet-
toso, a tutela della società e delle sue componenti più giovani, per evitare che, 
nell’assenza di dibattito pubblico, si radichino concezioni prive di fondamento 
scientifico e si impedisca di fatto la possibilità di aderire legittimamente a visioni 
della vita e dei rapporti umani diverse da quelle che si vorrebbe imporre attra-
verso l’esclusione del dialogo e del confronto. 

Il Ddl 2005 – per la vaghezza dei termini e il ricorso allo strumento della san-
zione penale – pone dunque in serio pericolo la libertà di manifestazione del pen-
siero e, favorendo di fatto l’imposizione di un pensiero unico, si pone altresì in 
contrasto con il fondamentale principio pluralistico, che costituisce l’architrave 
del carattere democratico dell’ordinamento italiano.

Non va inoltre dimenticato che i due presupposti – l’emergenza sociale e il 
vuoto normativo – su cui i sostenitori del Ddl 2005 hanno basato le proprie argo-
mentazioni a sostegno della sua approvazione sono del tutto prive di fondamento: 
a) dai dati forniti dal Ministero dell’Interno attraverso l’OSCAD risulta in 

maniera palese come l’argomento dell’emergenza sociale sia artefatto e stru-
mentale, in quanto le segnalazioni relative a crimini di odio pervenute negli 
ultimi anni riguardano principalmente la razza, l’etnia e la religione e soltanto 

14 Cfr. art. 1 lett. d) del Ddl 2005. In dottrina si è osservato come questa definizione apra la strada 
all’autocertificazione di genere (Self-Id). 

15 Cfr. M. Ronco, Il principio di legalità, in Scritti patavini, t. I, Torino 2017.
16 Per approfondimenti sul tema, fra i tanti, si vedano: E. Canzi, Omogenitorialità, filiazioni e din-

torni. Un’analisi critica delle ricerche, Milano 2017; G. Salvi, Percorsi giurisprudenziali in tema 
di omogenitorialità, Napoli 2018.

17 Per approfondimenti sul tema, fra i tanti, si vedano: P. Binetti, Maternità surrogata: un figlio 
a tutti i costi, Roma 2016; D. Danna, Maternità. Surrogata? Nel bazar della vita: il prezzo di un 
figlio? Trattabile, Trieste 2017; S. Serravalle, Maternità surrogata, assenza di derivazione biolo-
gica e interesse del minore, Napoli 2018.
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in una percentuale minima riguardano l’orientamento sessuale, il che esclude 
che si possa parlare di «emergenza sociale»;

b) dalla mera lettura del Codice penale e dall’esame della giurisprudenza circa 
i reati commessi in relazione all’orientamento sessuale della vittima, risulta 
evidente che non vi sono neppure vuoti normativi, in quanto nell’ordinamento 
italiano sono già sanzionate le offese (art. 595 cod. pen.), le percosse (art. 581 
cod. pen.), le violenze (art. 575 c.p.) ecc. commesse ai danni di qualunque per-
sona, senza fare alcuna distinzione. Inoltre, il Codice penale prevede anche due 
aggravanti, ossia la minorata difesa e i motivi abbietti e futili (art. 61 comma 1, 
n. 1 cod. pen.), che già trovano applicazione anche nei casi di reati commessi 
in relazione dell’orientamento sessuale della vittima.
Ne consegue che il Ddl 2005, per come è formulato, esclude – o comunque 

ostacola gravemente – il pubblico e legittimo confronto sociale sulle tematiche 
relative alla sessualità umana, pretendendo di imporre – con il pretesto della lotta 
contro le discriminazioni – un pensiero unico e dominante. 

2. Le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbero 
ogni ambito della vita sociale, compresa la scuola

Quanto finora osservato porta a ritenere che, laddove il Ddl 2005 venisse appro-
vato, vi sarebbero gravi ripercussioni sull’intera società, in quanto la limitazione 
della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbe tutti gli ambiti nei quali 
si svolge la vita sociale.

L’ambito maggiormente colpito – nonché quello più delicato perché riguarda 
anche i minori – sarebbe la scuola, ove la compressione della libertà di manifesta-
zione del pensiero produrrebbe effetti negativi in termini di:

 – limitazione della libertà educativa dei genitori (che nel manifestare contrarietà 
a certi insegnamenti o attività potrebbero essere ritenuti «omofobi»), 

 – limitazione della libertà di insegnamento (gli insegnanti che manifestassero 
opinioni contrarie alla teoria gender potrebbero ad esempio essere accusati 
di discriminazione, con evidenti conseguenze sul piano professionale e giuri-
dico),

 – grave pregiudizio per la formazione scolastica dei minori (in quanto sarebbero 
privati di un ambiente aperto e pluralista e verrebbe fortemente limitata la 
capacità di critica e il confronto delle opinioni). 
Del resto, l’interesse a diffondere la cultura gender nelle scuole è stata manife-

stata chiaramente dai sostenitori del Ddl 2005 nei vari dibattiti pubblici e si evince 
anche dall’art. 7 comma 3 dello stesso disegno di legge, che prevede il coinvol-
gimento delle scuole di ogni ordine e grado in «cerimonie, incontri e ogni altra 
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iniziativa utile» per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dello stesso 
articolo, ossia per la promozione della «cultura del rispetto e dell’inclusione» uni-
camente basata sul tema dell’«orientamento sessuale» e dell’«identità di genere».

3. Brevi riflessioni sulle criticità dell’art. 7 del disegno di legge n. 2005

L’art. 7 comma 3 del Ddl 2005 prevede «l’istituzione della Giornata nazionale 
contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», finalizzata alla promo-
zione della «cultura del rispetto e dell’inclusione», limitatamente all’orientamento 
sessuale e all’identità di genere. Le scuole di ogni ordine e grado, secondo quanto 
previsto dal combinato disposto del secondo e terzo comma dell’articolo, sono 
chiamate ad organizzare «cerimonie, incontri, e ogni altra iniziativa utile per la 
realizzazione delle finalità di cui al comma 1».

 – Prima criticità: non c’è alcun riferimento alla disabilità. 
È piuttosto singolare riscontrare in un disegno di legge che formalmente 

intende introdurre «misure di prevenzione e contrasto della discriminazione per 
motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere e sulla disabilità» una palese mancanza di attenzione verso una catego-
ria che pretenderebbe di tutelare: non si comprende, infatti, per quale ragione la 
disabilità sia stata esclusa dalla Giornata nazionale e dalle relative cerimonie ed 
attività previste al comma 3 dell’art. 7. 

Di certo la ragione non può rinvenirsi nel fatto che esiste già la Giornata 
internazionale delle persone con disabilità, posto che esiste già anche la Giornata 
internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. A ben vedere, detta 
esclusione è del tutto priva di valide motivazioni e sembra piuttosto dovuta al 
fatto di voler concentrare l’attenzione unicamente sull’«orientamento sessuale» 
e l’«identità di genere».

Del resto, durante il confronto in Commissione giustizia alla Camera la que-
stione è stata sollevata ed è stato altresì proposto di istituire, semmai, una Gior-
nata contro ogni forma di discriminazione. Ebbene, questa proposta (che aveva 
l’obiettivo di promuovere una Giornata di riflessione contro ogni forma di discri-
minazione) è stata rifiutata senza alcuna valida ragione, a dimostrazione ulteriore 
che il vero interesse del Ddl 2005 non è tanto quello di prevenire e contrastare le 
discriminazioni, quanto piuttosto quello di diffondere la cultura che si basa sul 
concetto di «identità di genere», impedendo – anche attraverso il timore della 
sanzione penale – la circolazione di opinioni contrarie.

Sta di fatto che quella esclusione determina delle conseguenze in relazione alle 
attività di cui al comma 3 dell’art.7: la disabilità, non rientrando fra gli obiettivi 
di cui al comma 1 e non essendo neppure contemplata nel titolo della Giornata 
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nazionale, non potrà essere oggetto di promozione nell’ambito delle attività ed 
iniziative previste per la Giornata. Con riferimento alla scuola, questo significa, 
ad esempio, che gli insegnanti non potranno trattare in classe la tematica della 
disabilità, dovendo focalizzare l’attenzione esclusivamente sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere, facendo peraltro attenzione a non manifestare 
pensieri contrari alla teoria gender perché questo – stante l’incertezza terminolo-
gica del disegno di legge – potrebbe essere ritenuto discriminatorio e comportare 
accuse di omofobia.

 – Seconda criticità: il Ddl 2005 pretenderebbe di introdurre a scuola argomenti 
basati sull’identità di genere, ossia argomenti che esulano dalla competenza 
scolastica e che, nell’interesse dei minori, devono invece essere lasciati alla 
responsabilità educativa dei genitori. 
L’art. 7 comma 3 prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado 

in attività il cui contenuto non è specificato ma è comunque ricavabile sia dal 
riferimento al comma 1, sia dall’esperienza che è già stata fatta in occasione dei 
numerosi tentativi operati da varie associazioni LGBT (in diversi Paesi) di intro-
durre la “cultura gender” nelle scuole, attraverso il coinvolgimento di studenti 
ed insegnanti in varie attività (es. spettacoli teatrali, visione di cartoni animati, 
lettura di favole, ascolto di testimonianze di esponenti del mondo LGBT ecc.). 

I genitori, in Italia, hanno potuto impedire l’ingresso nelle scuole di attività 
basate sull’«identità di genere» e la «fluidità di genere» facendo valere il loro 
diritto fondamentale di scelta educativa, la cui rilevanza è stata ribadita anche dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) con la circolare 
n. 0019534 del 20/11/2018, emanata proprio per impedire l’ingresso nelle scuole di 
insegnamenti o attività confliggenti con la libertà educativa delle famiglie. 

Il coinvolgimento delle scuole – ossia dei bambini, degli adolescenti e degli 
insegnanti – previsto dall’art. 7 comma 3 viola, pertanto, in modo palese il riparto 
di competenze fra la scuola e i genitori, secondo cui non compete alla scuola la 
trattazione di tematiche particolarmente sensibili come quelle relative alla sessua-
lità.

Detto riparto di competenze si ricava dal combinato disposto degli artt. 30 
e 34 della Costituzione italiana. 

Soltanto ai genitori è infatti riconosciuta18 – dall’art. 30 della Costituzione Ita-
liana e dalle fonti internazionali – la responsabilità di provvedere all’educazione 
e all’istruzione della prole, con la conseguenza che compete in via esclusiva ai 

18 Art. 30 della Costituzione Italiana: «1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed 
istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge 
provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio 
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genitori la responsabilità di prendere decisioni che riguardano lo sviluppo psi-
co-fisico dei figli. Ciò significa in ultima analisi che i genitori hanno l’autorità di 
decidere come e quando affrontare con i propri figli tematiche concernenti la sfera 
più intima.

Secondo l’art. 34 della Costituzione italiana19, «la scuola è aperta a tutti». Per 
dare piena attuazione al disposto costituzionale è quindi necessario che lo Stato 
garantisca un’offerta formativa che non soltanto sia in grado di far acquisire ai 
minori le conoscenze necessarie ma che sia anche fondata su valori condivisi. 
La  scuola pubblica, per essere davvero «aperta a tutti», deve essere una comu-
nità accogliente e deve promuovere la partecipazione, il rispetto e il confronto, in 
modo da realizzare un ambiente dove gli studenti possano comprendere il valore 
della condivisione e della pacifica convivenza. Ne consegue che tematiche ideo-
logiche e divisive non possono trovare ingresso nella scuola, in quanto andreb-
bero ad alterare gli equilibri e si porrebbero come ostacoli ad un’effettiva apertura 
secondo il disposto dell’art. 34 della Costituzione Italiana

La scuola è quindi chiamata ad accogliere tutti, senza fare distinzioni e senza 
porre condizioni o limiti lesivi dei diritti fondamentali. 

A tal proposito giova ricordare che l’art. 28 della Convenzione ONU del 1989, 
nel rispetto del diritto all’educazione dei minori, impone agli Stati di adottare 
«ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia 
applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere 
umano».

Coerentemente con questo principio, il MIUR, al fine di impedire nelle scuole 
lo svolgimento di attività o insegnamenti contrari alla competenza scolastica e al 
primato educativo dei genitori, nel 2018 ha ribadito che «la partecipazione a tutte 
le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti 
dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua 
natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti 
minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti 

ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 
4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

19 Art. 34 della Costituzione Italiana: «1. La scuola è aperta a tutti. 2. L’istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 3. I capaci e meritevoli, anche se privi 
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 4. La Repubblica rende effet-
tivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso».
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possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l’infor-
mazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva»20.

Come è evidente, la scuola non può prevedere insegnamenti personalizzati per 
ciascuno studente. Pertanto, a garanzia dell’interesse e della dignità di ciascun 
minore e nello stesso tempo di tutti i minori coinvolti, deve proporre un’offerta 
formativa equilibrata, che possa soddisfare le esigenze educative di tutti e al con-
tempo non escludere nessuno, neppure indirettamente. 

Per tale ragione, ad esempio, il buon senso ha sempre consigliato di evitare 
a scuola messaggi politici: a scuola gli studenti devono apprendere quelli che sono 
i valori dell’ordinamento, devono imparare a conoscere e rispettare i diritti fon-
damentali dell’uomo ma non devono essere orientati verso un partito piuttosto 
che un altro. Lo stesso vale per tutte le altre tematiche divisive che, in quanto tali, 
esulano dalla competenza della scuola. Ne consegue che a scuola, per le stesse 
ragioni, mutatis mutandis, non debbano essere svolte attività concernenti l’iden-
tità di genere.

A tal ultimo proposito, giova considerare l’erroneità di quanto affermato dai 
sostenitori del Ddl 2005 a sostegno dell’introduzione nelle scuole di insegnamenti 
basati sull’identità di genere, secondo cui questi sarebbero finalizzati a contra-
stare fenomeni di bullismo legati all’orientamento sessuale delle vittime. 

Si tratta di un’argomentazione del tutto pretestuosa, in quanto il contrasto al 
bullismo non passa di certo attraverso l’introduzione di insegnamenti divisivi 
e controversi sulla sessualità, bensì attraverso l’educazione di bambini e adole-
scenti al rispetto di tutte le persone in ragione della loro dignità umana.

A scuola, attraverso l’educazione civica, vengono trasmessi agli studenti i valori 
su cui si fonda la pacifica convivenza, viene insegnata l’importanza della solida-
rietà e viene spiegato il significato del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 
della Costituzione Italiana.

Semmai, al fine di favorire lo sviluppo armonioso dei minori e al contempo 
contrastare il fenomeno del bullismo può essere utile introdurre nelle «l’educa-
zione dell’intelligenza emotiva», come è stato proposto di recente in Italia anche 
da due progetti di legge, uno proveniente da senatori e l’altro proveniente da 
deputati21, in cui è stata messa in evidenza l’opportunità di offrire agli studenti 
strumenti volti a stimolare la capacità di comprensione degli altri, allo scopo di 
migliorare la qualità delle relazioni umane e contrastare efficacemente ogni feno-
meno di bullismo. 

20 Cfr. circolare MIUR prot. n. 0019534 del 20/11/2018.
21 Disegno di legge n. 1635 del 3 dicembre 2019 e Proposta di legge n. 2782 del 13 novembre 2020.
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La scuola è infatti chiamata a formare i minori in modo che questi possano 
acquisire tutte le competenze necessarie per il sano ed equilibrato sviluppo della 
personalità e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nel rispetto dei principi 
e dei diritti fondamentali a tutela dei minori, secondo quanto previsto dalla Costi-
tuzione e dalle fonti internazionali, fra cui in primis la Convenzione ONU del 
1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che nel preambolo pone in primo 
piano un presupposto fondamentale per la tutela dei diritti dei minori: occorre 
«preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, 
ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in 
particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza 
e di solidarietà».

I minori, come è stato più volte ricordato anche dall’Autorità garante dell’in-
fanzia e dell’adolescenza italiana, hanno dunque il diritto di crescere in uno spi-
rito di eguaglianza e solidarietà, di essere liberi di esprimere la propria opinione 
con la certezza di essere ascoltati, di crescere in un ambiente sano e favorevole allo 
sviluppo armonioso e completo della personalità, nonché di ricevere assistenza 
e protezione dalle istituzioni e di essere protetti da ogni forma di violenza fisica 
o psicologica. 

Infine, a fugare ogni possibile dubbio circa l’incompetenza della scuola a trat-
tare tematiche relative all’identità di genere o all’orientamento sessuale è inter-
venuto anche il MIUR, che in maniera chiara ed incontrovertibile ha affermato 
che fra le tematiche estranee ai compiti e agli obiettivi della scuola vi è senz’altro 
quella relativa all’identità di genere: il Ministero, nel precisare quali conoscenze 
vadano trasmesse a scuola ha affermato testualmente che fra queste «non rien-
trano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estra-
nee al mondo educativo»22. 

Proprio sulla base di questa circolare del MIUR, tra l’altro, di recente l’Uffi-
cio scolastico regionale per il Lazio ha dovuto ritirate un documento – intitolato 
Linee guida per la scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei 
bambini e degli adolescenti con varianza di genere – che aveva diffuso nelle scuole 
di ogni ordine e grado del territorio e che era stato da subito ritenuto illegittimo 
dalle associazioni a tutela dei minori. Le Linee guida avevano lo scopo di pro-
muovere attività ed insegnamenti sulla varianza di genere, in palese contrasto con 
i principi sopra enunciati in materia di competenza scolastica. 

Ebbene, anche alla luce di quanto accaduto nel Lazio, è plausibile ritenere che, 
qualora il Ddl 2005 diventasse legge, sarebbe molto difficile per i genitori e gli 

22 Cfr. Prot. n. 1972 del 15/09/2015.
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insegnanti impedire l’ingresso di certe attività che già attualmente, in spregio ai 
principi esistenti, i sostenitori della cultura gender stanno tentando di imporre 
nelle scuole.

Preme qui osservare che ai fini dell’inclusione di eventuali minori con varianza 
di genere – nell’interesse di tutti i minori coinvolti – la soluzione non può essere 
certo quella di introdurre nelle scuole insegnamenti controversi, bensì quella di 
attuare strategie che prevedano, da una parte, fra i compagni di classe, la promo-
zione dell’inclusione attraverso il dialogo rispettoso ed il confronto e, dall’altra, il 
rafforzamento della collaborazione fra gli insegnanti e le singole famiglie interes-
sate, in modo da individuare le situazioni di disagio, valutare e comprenderne le 
cause e attuare interventi mirati volti ad offrire al minore gli strumenti necessari 
per affrontare il percorso scolastico serenamente23.

 – Terza criticità: la previsione delle attività di cui all’art. 7 comma 3 non tiene 
conto del rapporto di collaborazione scuola/famiglia e del primato educativo 
dei genitori.
La scuola e i genitori sono chiamati a formare i minori e garantire loro il fon-

damentale diritto all’educazione e all’istruzione24: si tratta di soggetti che hanno 
competenze diverse25 e che, nel reciproco rispetto dei ruoli, devono collaborare 
nell’interesse dei minori. 

Soltanto ai genitori è infatti riconosciuto il diritto-dovere di educare ed istru-
ire i figli, mentre alla scuola compete un ruolo di supporto, tanto che i genitori 
potrebbero anche legittimamente decidere, nel rispetto della normativa previ-
sta, di provvedere direttamente all’istruzione dei propri figli (c.d. educazione 
parentale). 

Inoltre, le fonti internazionali riconoscono espressamente il primato educativo 
dei genitori26, in virtù del quale, come si è visto, ci sono tematiche che esulano 

23 Per approfondimenti, si veda: D. Onori, D. Bianchini, Educazione all’intelligenza emotiva, non 
l’ideologia gender, «L’Opinione delle idee» 21 giugno 2021, https://bit.ly/36Aw06N, già pub-
blicato sul sito del Centro Studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) in data 18 giugno 2021, 
https://bit.ly/3dTltaC.

24 Sul tema, si vedano, fra i tanti: F. Moro, Famiglia e scuola, Milano 2003; L. Migliorini, P. Cardi-
nali, Scuola e famiglia. Costruire alleanze, Roma 2013; S. Matteoli, Il patto educativo. Proposte 
e strumenti per costruire relazioni positive fra insegnanti e famiglie, Milano 2014; M. Montes-
sori, La scuola è libertà, Milano 2016; M. Fogliani, Scuola e famiglia. La costruzione dell’alle-
anza e la gestione della classe, Milano 2020; M. De Simone, Libertà in educazione. Percorsi teo-
rici, Milano 2020; D. Chiusaroli, Relazione scuola-famiglia ed emergenze educative, Roma 2021.

25 Sul punto, cfr. L. Pati, Scuola e famiglia, Relazione e corresponsabilità educativa, Brescia 2019.
26 Cfr. art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: «I genitori hanno diritto di 

priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli».
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dalla competenza scolastica, in quanto rientrano nella sfera educativa di esclusiva 
competenza dei genitori. 

Come affermato dal MIUR nella circolare del 22/11/2012 (prot. n. 0003214), 
avente ad oggetto la trasmissione delle Linee di indirizzo sulla corresponsabilità 
educativa, occorre dare rilievo alla collaborazione educativa tra scuola e fami-
glia, che è «fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione 
delle parti nel reciproco rispetto delle competenze» ed è necessaria per «offrire ai 
ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno».

Nelle Linee di indirizzo del 2012 sulla corresponsabilità, il MIUR sottolinea che 
genitori ed insegnanti hanno ruoli diversi e che la corresponsabilità si basa pro-
prio sul reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli, nonché sulla condivisione 
dei valori: quest’ultimo elemento conferma ulteriormente la necessità, soprattutto 
nell’interesse dei minori, di evitare che nella scuola siano trattati argomenti divi-
sivi e controversi. 

Che sull’identità di genere vi sia contrasto e divisione è evidente, come è emerso 
dal dibattito politico e sociale sul tema e come è emerso dalle recenti reazioni circa 
il documento sulla varianza di genere diramato dall’Ufficio scolastico regionale 
del Lazio cui sopra si è fatto cenno.

Introdurre tematiche divisive e prive, peraltro, di fondamento scientifico 
avrebbe senz’altro delle ripercussioni negative sul rapporto scuola/famiglia e, 
prima ancora, andrebbe a violare il diritto fondamentale dei genitori di educare 
liberamente i propri figli.

Giova a tal proposito considerare che quelle attività di cui all’art. 7 comma 3, 
proprio in quanto giustificate dalla preparazione alla Giornata nazionale, trove-
rebbero una legittimazione all’interno delle scuole, con la conseguenza che i geni-
tori non potrebbero neppure più invocare il consenso informato (oltre ai limiti 
della libertà di manifestazione del pensiero che già di per sé determinerebbero 
una compressione della libertà educativa dei genitori, come sopra si è detto). 

 – Quarta criticità: gli insegnanti sarebbero costretti a partecipare alle attività 
di cui all’art. 7 comma 3, pur non condividendo i messaggi trasmessi agli stu-
denti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull’argomento. 
L’introduzione nelle scuole di tematiche divisive e prive di fondamento scien-

tifico contrasta altresì con la libertà di insegnamento27 riconosciuta ai docenti 

27 Art. 33 della Costituzione Italiana: «1. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegna-
mento. 2. La repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per 
tutti gli ordini e gradi. 3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educa-
zione, senza oneri per lo Stato. 4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non sta-
tali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 
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dall’art. 33 della Costituzione Italiana‒ «l’arte e la scienza sono libere e libero ne 
è l’insegnamento»‒, che trova la propria ratio nell’esigenza di garantire i docenti 
da costrizioni o condizionamenti da parte dello Stato al fine di salvaguardare il 
pluralismo e garantire agli studenti un ambiente scolastico aperto al confronto 
delle idee e rispettoso dei diritti fondamentali28. 

La libertà di insegnamento, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è fun-
zionale al godimento pieno ed effettivo del diritto all’istruzione e di conseguenza 
allo sviluppo democratico della società: l’insegnamento deve essere libero, perché 
solo in questo modo ha spazio nella scuola il senso critico necessario per gli obiet-
tivi di formazione integrale dei minori. 

Il compito affidato agli insegnanti che operano nella scuola non è meramente 
quello di trasmettere agli studenti delle «informazioni» nei vari campi del sapere: 
l’insegnamento ha una portata più ampia, ed è finalizzato alla piena formazione 
della personalità dei discenti, alla loro valorizzazione e all’acquisizione della capa-
cità di critica indispensabile per partecipare attivamente alla vita sociale29.

 – Quinta criticità: introdurre nella scuola insegnamenti divisivi e controversi 
è senz’altro contrario ai principi posti a tutela dei minori, i quali vanno tutelati 
da insegnamenti anche solo potenzialmente dannosi per il loro sano ed equi-
librato sviluppo psicofisico.
Un insegnamento che crea confusione e che induce bambini e adolescenti 

a credere che possano bloccare senza problemi il loro sviluppo sessuale in attesa 
di decidere a quale genere appartenere, che parla loro di «fluidità di genere» (con-
cetto che si ricava dall’art. 1 lettera d del Ddl 2005)30 può forse dirsi che concorra 
al sano ed equilibrato sviluppo dei minori?

scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 5. È prescritto un esame di Stato 
per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 
all’esercizio professionale. 6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il 
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

28 Sul tema, fra i tanti, si vedano: A. Angelucci, G. Aragno, Le mani sulla scuola. La crisi della 
libertà di insegnare e di imparare, Roma 2020; G. Di Genio, Libertà di insegnamento, metodo 
comparato e tutela dei disabili, Torino 2020.

29 Per approfondimenti, fra i tanti, si veda: M.V. Isidori, La formazione dell’insegnante inclusivo. 
Superare i rischi vecchi e nuovi di povertà educativa, Milano 2019.

30 Cfr. art. 1 del Ddl 2005: «Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico 
o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che 
sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento 
sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, 
dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione per-
cepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipen-
dentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».
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Certamente no, come è possibile dedurre dalle esperienze di altri Paesi, fra 
cui il Regno Unito, dove negli ultimi anni sono stati introdotti nei programmi 
ministeriali insegnamenti basati sull’identità di genere, con la conseguenza che 
si è assistito ad un progressivo aumento esponenziale di transizioni di genere fra 
i minori (anche di età compresa fra i dieci e gli undici anni): un fenomeno che ha 
destato molta preoccupazione nella società e soprattutto fra i genitori, tanto che il 
Ministero dell’istruzione britannico ha sentito l’esigenza di emanare, nello scorso 
mese di settembre, delle Linee guida in cui ha precisato che è sbagliato ritenere 
che un minore possa appartenere ad un sesso diverso in base alle preferenze da lui 
manifestate. Il Ministero dell’istruzione britannico è dovuto intervenire perché 
quelle numerose transizioni di genere sono state messe in correlazione proprio 
con i messaggi trasmessi, nelle scuole, a bambini ed adolescenti circa la fluidità 
del genere: nel corso delle lezioni sull’identità di genere i minori possono infatti 
essere indotti a dubitare del loro sesso, può essere loro insinuato il dubbio che 
potrebbero stare in un corpo diverso da quello che biologicamente appare e che 
se hanno qualche perplessità possono anche bloccare il proprio sviluppo sessuale 
ricorrendo a trattamenti ormonali. Si tratta di messaggi molto pericolosi, che pos-
sono creare grave confusione nei minori, in particolare in quelli più fragili, che in 
misura maggiore rispetto agli altri possono essere disorientati, messi a disagio da 
certi discorsi e trovarsi in uno stato di sofferenza. 

Alla luce del comma 3 dell’art. 7 del Ddl 2005 è inoltre opportuno domandarsi 
se un insegnamento basato su una teoria priva di fondamento scientifico, che si 
discosta dal dato biologico pretendendo di convincere che la distinzione sessuale 
dell’essere umano sia una mera costruzione sociale – perché a questo si allude 
quando si parla di identità di genere – possa o meno dirsi rispettoso del superiore 
interesse dei minori a ricevere un’istruzione di qualità.

La risposta è certamente negativa, in quanto la qualità dell’istruzione si misura 
in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti, fra i quali si annoverano 
il pieno ed armonioso sviluppo della personalità del minore, il senso della sua 
dignità e la capacità di critica.

Come affermato nella Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Parla-
mento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012: «per garantire il diritto fondamen-
tale all’educazione, l’intero sistema educativo deve assicurare l’eguaglianza delle 
opportunità ed offrire un’educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta 
attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all’inserimento profes-
sionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promo-
zione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale». 
L’Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che 
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«è a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto 
alla libertà di scelta educativa» e pertanto gli Stati hanno l’obbligo di rispettare «il 
diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento confor-
memente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

4. Conclusioni: a tutela di genitori, insegnanti e minori non sarebbe 
comunque sufficiente modificare o eliminare l’art. 7 del Ddl 2005

Le previsioni di cui all’art. 7 del Ddl 2005 si pongono in contrasto con i prin-
cipi fondamentali in materia di educazione e formazione dei minori, nonché in 
materia di libertà di educazione dei genitori e di insegnamento dei docenti, per le 
ragioni di cui si è detto. 

Tuttavia, per come è formulato il disegno di legge si ritiene che non sarebbe 
comunque sufficiente – a tutela di minori, genitori ed inseganti – modificare il 
contenuto dell’art. 7.

Gli altri articoli che compongono il testo, infatti, potrebbero comunque ope-
rare anche in ambito scolastico indipendentemente dall’art. 7, determinando non 
soltanto le limitazione della libertà di manifestazione del pensiero di cui si è detto 
ma anche l’introduzione di attività o insegnamenti gender nelle scuole: laddove 
infatti venisse manifestata opposizione a detta introduzione da parte di genitori, 
dirigenti scolastici o insegnanti – come è stato fatto finora – questi potrebbero 
essere accusati di discriminazione e denunciati. 

Inoltre, i docenti non sarebbero più liberi di insegnare certe materie, in quanto 
laddove affermassero pensieri contrari alla teoria gender – come, ad esempio, la 
differenza biologica fra uomo e donna presente fin dalla nascita e insita nel DNA – 
potrebbero essere accusati di discriminazione, rischiare un procedimento penale 
e persino l’applicazione di una sanzione, dal momento che il disegno di legge non 
chiarisce cosa sia lecito e cosa non lo sia. La libertà di insegnamento verrebbe così 
svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell’autonomia didattica e della libera 
espressione culturale del docente. 

È evidente che di fronte al rischio di subire lo stigma sociale di omofobo se 
non addirittura di essere denunciato e sanzionato, la maggior parte delle persone 
«per quieto vivere» mortificherebbe la propria libertà evitando di manifestare in 
pubblico le proprie opinioni.

Le limitazioni subite da genitori e insegnanti alle loro rispettive libertà e il 
timore da ambo le parti di esprimere liberamente il proprio pensiero per le ragioni 
sopra rappresentate potrebbero dunque condizionare negativamente il rapporto 
di collaborazione scuola/famiglia, rendendolo più formale e distaccato. 
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Tutto ciò avrebbe delle ricadute anche sulla formazione dei minori in termini 
di impoverimento sotto il profilo culturale, relazionale e valoriale. Oltre ovvia-
mente ai pregiudizi che i minori potrebbero subire in seguito all’introduzione di 
insegnamenti basati sull’identità di genere che, come si è precisato, potrebbero 
entrare nelle scuole anche a prescindere dall’art. 7, attraverso l’applicazione delle 
altre norme.
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Riassunto

Attualmente in Italia si sta discutendo su un disegno di legge (Ddl n. 2005) formalmente 
finalizzato a contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere. In ragione della genericità delle norme, della vaghezza di alcuni termini e del ricorso 
allo strumento della sanzione penale, il Ddl 2005 presenta tuttavia seri rischi per la libertà di 
manifestazione del pensiero circa la sessualità e le tematiche ad essa relative. La scuola sarebbe 
uno degli ambiti maggiormente interessati da queste limitazioni. Con riferimento al contesto 
scolastico, occorre distinguere gli effetti sotto due profili di valutazione: un primo profilo 
concernente gli effetti delle norme del disegno di legge nel loro insieme e un secondo profilo 
concernente in maniera specifica gli effetti relativi all’art. 7 del disegno di legge.
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Wprowadzenie

Posoborowe dokumenty Kościoła – konstytucja Gaudium et spes, encyklika 
Pawła VI Humanae vitae, adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris consor-
tio oraz Franciszka Amoris laetitia – wskazują jednoznacznie znaczenie miłości 
małżeńskiej w sakramentalnym związku, którego istotnym celem jest realizacja 
powołania do świętości. „Właściwym źródłem i pierwotnym środkiem uświęce-
nia małżeństwa i rodziny jest sakrament małżeństwa”1. Miłość małżeńska jest 
włączona w Bożą miłość. Jest to miłość, „jaka istnieje między mężczyzną a kobietą 
jako osobami […] – i powinna być – odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła”2. 
Obejmuje ona całą osobę: „zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie 
elementy osoby – impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie 
ducha i woli”3.

Refleksja psychologiczna potwierdza, że „niezmiennie podstawą powodzenia 
związku małżeńskiego jest wzajemna miłość”4. W teologicznym oraz psycholo-
gicznym rozumieniu roli miłości małżeńskiej należy także zauważyć, że w mał-
żeństwie jako dynamicznej wspólnocie mężczyzny i kobiety miłość rozwija się 
i pogłębia. To jednak wymaga współdziałania obojga partnerów5.

Artykuł podejmuje analizę miłości małżeńskiej od strony teologicznej oraz 
psychologicznej w życiu świętych małżonków wyniesionych na ołtarze jako 
pierwszych w historii. Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi są pierwszą w historii 
Kościoła beatyfikowaną parą małżeńską. Z kolei Louis i Zelie Martin są pierw-
szym kanonizowanym małżeństwem. Realizowanie powołania do świętości 
w małżeństwie oznaczało dla nich całkowite poddanie się woli Bożej oraz reali-
zowanie miłości. Obie pary małżeńskie rozwinęły dar komunii miłości i realizo-
wały miłość małżeńską na co dzień.

Zasadnicze problemy badawcze można wyrazić w pytaniach problemowych: 
Co różni miłość małżeńską, gdy spojrzymy na nią z punktu widzenia teologii 
i psychologii? Czy istnieją różnice i podobieństwa w rozumieniu miłości małżeń-
skiej na gruncie teologii i psychologii realizowanej w życiu świętych małżonków?

1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współcze-
snym „Familiaris consortio” [dalej: FC], nr 56.

2 A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kra-
ków 2002, s. 230.

3 Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK], nr 1643; zob. FC, nr 13.
4 M. Ryś, Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej, „Kwartalnik Naukowy 

Fides et Ratio” (2010) 4, s. 22.
5 Zob. M. Ryś, Miłość jako..., s. 22; M. Chrost, Marital Bonds as an Experience of Love in the 

Christian Perspective, „Studia Paedagogica Ignatiana” 23 (2020) 1, s. 51–68.
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Dwie pierwsze części artykułu prezentują kolejno teologiczne oraz psycholo-
giczne ujęcie miłości małżeńskiej. Metodą badawczą jest analiza literatury przed-
miotu dotycząca badanej rzeczywistości. W trzeciej części artykułu ukazana 
zostaje miłość małżeńska w życiu świętych. Analiza wypowiedzi małżonków 
zawartych w listach i pamiętnikach (autobiograficzne teksty źródłowe) stanowi 
strategię badawczą wykorzystaną w tej części publikacji.

1. Miłość małżeńska w ujęciu teologii

Fundamentalnym pojęciem, które pozwala najpełniej ująć i zrozumieć relacje 
między człowiekiem a Bogiem oraz relacje interpersonalne, także te dotyczące 
życia małżeńskiego, jest miłość. Ona wskazuje na zamysł Boży w relacji małżeń-
skiej. Bóg bowiem stworzył człowieka z miłości i powołał go do miłości jako istotę 
rozumną i wolną, więc ten dar miłowania innych człowiek może realizować świa-
domie. Konsekwencją jest zdolność do tworzenia relacji między osobami. Szcze-
gólnym wyrazem relacji między ludźmi jest miłość między mężczyzną a kobietą 
wpisana w Boży plan stworzenia człowieka. W teologicznym rozumieniu miłości 
małżeńskiej obserwuje się z biegiem lat pewną dynamikę tego pojęcia. Przez wieki 
teologia mocno akcentowała, że pierwszorzędnym celem małżeństwa jest zrodze-
nie potomstwa, a prawie całkowicie pomijano zagadnienie szczęścia osobistego 
małżonków. Nie doceniano też miłości jako fundamentalnej więzi międzyoso-
bowej. Radykalna zmiana zauważalna jest od Soboru Watykańskiego II, podczas 
którego mocno dowartościowano miłość małżeńską postrzeganą jako fundament 
szczęścia oraz komunii osób. Posoborowe nauczanie Kościoła podkreśla perso-
nalistyczny aspekt małżeństwa, a miłość w takim ujęciu ma wyjątkowe miejsce. 
Odgrywa ona także istotną rolę w przygotowaniu do sakramentalnego związku 
oraz w samym małżeństwie:

Słowo Boże wielokrotnie wzywa narzeczonych i małżonków, aby żywili i umacniali 
narzeczeństwo czystą miłością, a małżeństwo niepodzielną miłością6.

Istotnym aspektem związanym z miłością małżeńską jest jej rola w realizacji 
celów małżeńskich. Chodzi o zrodzenie potomstwa, jego wychowanie oraz wza-
jemną pomoc7. W rozumieniu miłości małżeńskiej akcentowane jest więc przede 

6 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gau-
dium et spes” [dalej: KDK], nr 49.

7 Zob. tamże, nr 48 i 50.
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wszystkim odniesienie jej do Boga jako źródła wszelkiej miłości oraz relacja mał-
żonków do samych siebie, którzy dążą do tworzenia „wspólnoty osób”8.

Zmianę podejścia do miłości małżeńskiej można wyraźnie zaobserwować, 
porównując choćby dwa cele małżeństwa z różnych kodeksów prawa kanonicz-
nego. Kodeks z 1917 roku wskazuje na zrodzenie i wychowanie potomstwa jako 
cel pierwszorzędny. Celem drugorzędnym jest wzajemna pomoc małżonków 
i uśmierzenie pożądliwości9. W kodeksie z 1983 roku czytamy już zdecydowanie 
inaczej o małżeńskim przymierzu. Otóż

[…] mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej 
natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa10.

Jak widać, akcenty dotyczące wzajemnej relacji małżonków oraz celów mał-
żeństwa zostały ustawione inaczej.

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że miłość małżeńska ma swoje 
źródło w Bogu, który stworzył człowieka z miłości i powołał go do miłości. Poja-
wia się także wskazanie, że miłość jest podstawowym powołaniem człowieka, 
który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna 
i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia11.

Katechizm w innym punkcie naucza, że miłość małżeńska zmierza do jed-
ności małżonków oraz wymaga „nierozerwalności i wierności”, obejmuje całość 
osoby ludzkiej. Ważnym dopowiedzeniem do rozumienia miłości małżeńskiej 
jako fundamentalnego powołania jest zdanie zawarte w adhortacji Familiaris 
consortio: „miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej 
istoty ludzkiej”12.

Encyklika Humanae vitae jest kontynuacją nauki dotyczącej małżeństwa 
wyrażonej podczas Soboru Watykańskiego II. Wzór i źródło miłości małżeńskiej 
Paweł VI widzi w Bogu, który jest Miłością13. Papież, nauczając na ten temat, 

8 Zob. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego 
„Humanae vitae” [dalej: HV], nr 8; zob. także FC, nr 12.

9 Zob. G. Leszczyński, Pojęcie „bonum coniugum” w prawie małżeńskim Kościoła, „Śląskie Stu-
dia Historyczno-Teologiczne” (2003) 1, s. 107.

10 Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK], Poznań 1984, kan. 1055.
11 KKK, nr 1604.
12 FC, nr 11.
13 Zob. HV, nr 8.
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wskazuje charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej. Nawiązują one do perso-
nalistycznego rozumienia tej relacji. Jest więc to miłość:

 – na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa;
 – pełna – chodzi tu o taką relację, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie 

dzielą między sobą wszystko, bez niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych 
rachub;

 – wierna i wyłączna aż do końca życia;
 – płodna – ta cecha jednoznacznie wskazuje, że miłość małżeńska zmierza ku 

wzbudzeniu nowego życia14; odwołuje się ona wprost do płciowości oraz sek-
sualności małżonków. Pojawia się tu także kategoria wzajemnego daru z siebie, 
ubogacenia oraz zjednoczenia. Prawdziwa wartość sfery seksualnej ujawnia się 
najpełniej, gdy jest realizowana w małżeństwie15.
Adhortacja apostolska Familiaris consortio Jana Pawła II ujmuje miłość 

małżeńską jako komunię osób pomiędzy małżonkami. Ta z kolei prowadzi do 
komunii pomiędzy osobami w rodzinie. Ma ona charakter niepodzielnej jedności 
oraz nierozerwalności16. W chwili sakramentalnego ślubowania małżonkowie są 
obdarzani szczególnym darem Ducha Świętego – małżeńską komunią miłości 
(łac. communio amoris).

Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości […]. 
Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, użycza małżonkom 
chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii miłości (łac. nova communio amoris)17.

To nauczanie ma swój związek z wizją małżeństwa ujmowaną jako komunią 
między Bogiem a ludźmi. Jan Paweł II stwierdza, że:

[…] miłość jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci 
i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii 
w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. Wewnętrzną 
zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość18.

14 Zob. Paweł VI, HV, nr 9. Treść dokumentu nawiązuje bardzo mocno do myśli Karola Wojtyły 
wyrażonych w studium etycznym dotyczącym miłości i małżeństwa. Zob. K. Wojtyła, Miłość 
i odpowiedzialność, Lublin 1986.

15 Por. KKK, nr 1604; Sobór Watykański II, KDK, nr 49; A. Bohdanowicz, Miłość małżeńska 
a życie rodzinne i wychowanie dzieci, „łódzkie Studia Teologiczne” 19 (2010), s. 13–24.

16 Zob. Jan Paweł II, FC, nr 19 i 20; zob. także Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny 
„Gratissimam sane”, Wrocław 1994, nr 16; J. Królikowski, „Tajemnica to wielka”. Z teologii 
małżeństwa, Kraków 2020, s. 49–64.

17 FC, nr 11 i 19.
18 Tamże, nr 18; por. także HV, nr 49.
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Skoro miłość jest wpisana w naturę człowieka, w jego człowieczeństwo, można 
więc mówić o powołaniu do miłości i do wspólnoty oraz do odpowiedzialności za 
nią19. Ta relacja między mężczyzną a kobietą w małżeństwie prowadzi do bezinte-
resownego wzajemnego oddania sobie miłujących się osób20.

Papież Benedykt XVI, jako kontynuator nauczania Jana Pawła II, wskazuje na 
nadrzędną i centralną rolę miłości w życiu chrześcijańskim.

Miłość nie może być rozumiana tylko jako uczucie, ale obejmuje ona całego człowieka. 
Staje się możliwa, gdy rozum i wola zapanują nad sferą zmysłową. Miłość rodzi się z natu-
ralnych skłonności zmysłowych mężczyzny do kobiety i odwrotnie, ale musi angażować 
wolę i rozum, dzięki którym człowiek dokonuje wyborów i przejmuje odpowiedzialność 
za drugą osobę21.

Papież bardzo wyraźnie zaznacza, że związek mężczyzny i kobiety oparty na 
„miłości wyłącznej i definitywnej”, usankcjonowany w sakramencie małżeństwa 
jest „obrazem relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, 
staje się miarą ludzkiej miłości”22.

Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia kontynuuje nauczenie swoich 
poprzedników, odwołując się do nauki o małżeństwie jako communio persona-
rum oraz do teologii ciała. Nauczanie Franciszka w tej kwestii wyróżnia się uka-
zywaniem miłości między małżonkami jako bardzo pozytywnej i radosnej rze-
czywistości. Trynitarne, chrystologiczne oraz pneumatologiczne źródła miłości 
małżeńskiej ukazywane są jednak podobnie jak w Familiaris consortio23.

2. Miłość małżeńska w ujęciu psychologii

Analiza pojęcia miłości w kontekście psychologicznym wymaga najpierw zmie-
rzenia się z problemem definicyjnym. Dla psychologii jako nauki empirycznej 
pojawia się bowiem trudność z operacjonalizacją tego pojęcia. Miłość małżeńska 
widziana jest jako fundament związku i główna wartość w życiu małżeńskim. 

19 FC, nr 11.
20 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność…, s. 77–79; zob. także B. Mierzwiński, Mężczyzna 

i kobieta w ujęciu katechez środowych Jana Pawła II, w: Rodzina – wychowanie – przyszłość, 
red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2020, s. 235–237.

21 M. Ozorowski, Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej, „Rocznik Teologii Kato-
lickiej” (2013) 1, s. 24.

22 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” [dalej: DCE], nr 11.
23 Zob. J. Bujak, Nauczanie papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhorta-

cji „Amoris laetitia” w świetle magisterium Jana Pawła II, „Colloquia Theologica Ottoniana” 
(2017) 2, s. 33–56; zob. także M. Ozorowski, Piękno miłości małżeńskiej w świetle „Amoris 
laetitia”, „Sympozjum” (2017) 1, s. 14–15.



47Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin...

Jest utożsamiana z najpotężniejszym trwałym uczuciem, pragnieniem przebywa-
nia z drugą osobą, szczęściem, przeżyciem czegoś niezwykłego, poświęceniem się 
dla wybranego człowieka, czy wręcz celem życia. Ten wyjątkowy stan uczuciowy 
jest podatny na sublimację, a jako relacja oparty jest na bezpiecznym i pełnym 
zaufaniu w związku24. Psychologia definiuje miłość jako „głębokie uczucie moty-
wowane namiętnością, przyjaźnią lub przywiązaniem, skłaniające partnerów do 
troski o drugą osobę, wyzbywanie się egoizmu i działań powodujących szkody 
moralne”25. Odniesienie zarówno do stanów psychicznych, jak i do postaw ludz-
kich wskazuje na złożoność pojęcia miłości oraz odnoszenie jej jedynie do relacji 
osobowych.

Jedną z bardziej znanych i jednocześnie najpełniej wyjaśniających pojęcie 
miłości – w tym i małżeńskiej – jest koncepcja miłości według Roberta Stern-
berga. Definiuje ona pojęcie miłości za pomocą trzech zasadniczych składników 
(komponentów)26:
1. Namiętność – informuje o atrakcyjności fizycznej i pożądaniu drugiej osoby 

w związku. Namiętność odnoszona jest do popędów, do pożądania seksual-
nego i łączona jest z romantycznymi uczuciami.

2. Intymność – wskazuje, że partnerzy związku obdarzają siebie uczuciem bli-
skości, jedności i tworzą między sobą więź. Widoczna jest silna tendencja do 
okazywania oraz otrzymywania wsparcia emocjonalnego, jednak bez odnie-
sienia do seksualności partnerów.

3. Zaangażowanie/decyzja – dotyczy świadomej decyzji partnerów związku do 
podtrzymania relacji z ukochaną osobą27.
Składniki te ulegają ciągłej przemianie w czasie trwania związku, wchodzą we 

wzajemne interakcje, współdziałają ze sobą, łączą się w dowolny sposób, tworząc 
w sumie siedem rodzajów miłości (lubienie, namiętna, pusta, romantyczna, przy-
jacielska, bezmyślna, pełna)28.

Inną psychologiczną koncepcją miłości – w tym miłości małżeńskiej – 
pozwalającą najpełniej ująć rozważane pojęcie jest definiowanie miłości jako 
postawy z jej trzema strukturalnymi składnikami: poznawczym, emocjonalnym 
oraz behawioralnym. Początku takiego rozumienia miłości małżeńskiej należy 

24 Zob. A.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 372–373.
25 R. Dyoniziak, Miłość, w: Encyklpopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 250.
26 Por. R.J. Sternberg, Dwuskładnikowa teoria miłości, w: R.J. Sternberg, K. Weis, Nowa psycholo-

gia miłości, Taszów 2007, s. 275–296; zob. także tenże, A triangular theory of love, „Psychologi-
cal Review” (1986) 2, s. 119–135.

27 Zob. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2009, s. 14–16.
28 Zob. R.J. Sternberg, Dwuskładnikowa teoria miłości…, s. 275.
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szukać w interesującym i dokładnie opracowanym ujęciu więzi małżeńskich, 
które zaproponował Józef Szopiński. Wcześniej jednak określenia miłości jako 
postawy używała Maria Grzywak-Kaczyńska29. Więź psychiczną w małżeństwie 
Szopiński traktuje jako pojęcie synonimiczne do partnerstwa, które określa jako 
„uzgadnianie wspólnych spraw połączone z respektowaniem wzajemnej specyfiki 
w sferze emocjonalnej, intelektualnej i działaniowej”30. Kolejni badacze – Maria 
Ryś czy Jan Rostowski – nawiązując do tej koncepcji, bardziej szczegółowo opisy-
wali trzy wymiary relacji małżeńskiej, czyli współodczuwanie, współrozumienie, 
współdziałanie31.

Wymiar emocjonalny miłości małżeńskiej (współodczuwanie) wskazuje na 
wszelkie emocje, które pojawiają się w relacji do partnera związku. Składnik ten 
daje partnerowi emocjonalne wsparcie, prowadzi bardzo wyraźnie do doświad-
czania poczucia szczęścia.

Wymiar poznawczy (współrozumienie) obejmuje to wszystko, co dotyczy 
procesu poznawczego w życiu partnerów: spostrzeganie, wrażenia, wyobrażenia, 
myślenie, pamięć, uwagę, refleksję, analizę, syntezę, znajomość siebie, swoich 
mocnych i słabych stron, wiedzę o sobie.

Wymiar behawioralny (współdziałanie) dotyczy różnorodnej aktywności, 
zachowania, podejmowanych działań w relacji do partnera związku. Ten składnik 
miłości ujawnia się w postawach akceptacji współmałżonka, w pragnieniu nawią-
zania i utrzymania z nim bliskiej więzi, ale także w budowaniu pozytywnego 
obrazu życiowego partnera. Jest działaniem całkowicie świadomym ze strony 
partnerów i ma znaczący wpływ na trwałość małżeństwa oraz jego jakość32.

Koncepcje miłości podejmują także nurty psychodynamiczne oraz behawio-
rystyczne. Jednak z racji, że przeniknięte są one silnymi tendencjami redukcjoni-
stycznymi oraz deterministycznymi, a także z racji uwarunkowań wydawniczych 
pominięto w niniejszym rozważaniu prezentacje kolejnych ujęć miłości małżeń-
skiej. Miłość, w tym także ta małżeńska, jest uznawana powszechnie za wskaźnik 
dojrzałej osobowości.

29 Zob. M. Grzywak-Kaczyńska, Trud rozwoju, Warszawa 1988, s. 54–62.
30 J. Szopiński, Synonimem – więź psychiczna, „Problemy Rodziny” (1986) 1, s. 35–37; zob. także 

tenże, Więź psychiczna a zadowolenie z małżeństwa, „Problemy Rodziny” (1981) 5, s. 17–21.
31 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki, Warszawa 1993, s. 39–42; zob. także 

J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego 
związku małżeńskiego, Warszawa 1987, s. 61–95; M. Ryś, Bliskość małżonków, w: Słownik mał-
żeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–łomianki 1999, s. 37–38.

32 Zob. tamże, s. 85.
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3. Miłość w życiu małżonków

Realizowanie miłości małżeńskiej przez Luigiego i Marię Quattrocchi oraz 
Louisa i Zelię Martin stanowiło drogę do świętości ich życia. Liczne wypowiedzi 
zawarte w korespondencji małżeńskiej są mocnym potwierdzeniem, że miłość 
była fundamentem ich sakramentalnych związków. Teologiczne oraz psycholo-
giczne aspekty miłości można wyróżnić na podstawie analizy wzajemnych relacji 
ukazanych w tekstach źródłowych.

3.1. Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi

Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi są pierwszą w historii Kościoła beatyfiko-
waną parą małżeńską, których świętość nie polegała na heroicznych czynach,

lecz na głębi przeżywania swoich codziennych obowiązków; nie na tym, co przeżywali, 
lecz jak przeżywali swoje życie. W swojej zwyczajności potrafili w nadzwyczajny sposób 
przeżyć wzajemne oddanie się sobie, a poprzez to również Bogu33.

W związku Luigiego i Marii na świat przyszło czworo dzieci, a klimat domu 
rodzinnego wypełniony autentycznym życiem religijnym sprawiał, że wszystkie 
dzieci Luigiego i Marii wybrały jakąś formę życia konsekrowanego. Synowie 
zostali księżmi, natomiast jedna córka wstąpiła do benedyktynek klauzurowych, 
a druga wybrała życie samotnej konsekrowanej osoby świeckiej34. Przyjęcie każ-
dego nowego życia święci małżonkowie traktowali jako dar Boga, także w sytu-
acji, gdy to nowe życie było dla nich zaskoczeniem. W oczekiwaniu na narodziny 
każdego dziecka Maria doświadczała ogromnego wsparcia męża. Miłość płodna 
najwyraźniej ujawniła się przy czwartej ciąży, gdy jej nieprawidłowy przebieg był 
poważnym zagrożeniem dla życia matki oraz mającego narodzić się dziecka.

Sławny ginekolog, stwierdzając nową ciążę, postawił diagnozę o łożysku przodującym – 
co w owych czasach było podwójnym wyrokiem śmierci – i bez ogródek doradził prze-
rwanie ciąży35.

Małżonkowie wybierają jednak drogę całkowitego zawierzenia Bogu. Oboje 
zdecydowanie sprzeciwiają się usilnym namowom do przerwania ciąży.

33 Z. Nosowski, Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości, Warszawa 2010, s. 140–141.
34 Zob. L. Grygiel, Świętość dwojga. Pierwsza błogosławiona para małżeńska, Warszawa 2002, 

s. 29–31.
35 L. Moia, Błogosławieni rodzice Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi we wspomnieniach ich 

dzieci, Kraków 2002, s. 53.
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Małżeńska miłość ujawniała się w bardzo zgodnym podejściu małżonków do 
wychowania dzieci.

Od początku wychowywali je oboje w wielkiej harmonii i wzajemnym porozumieniu. 
Wspólnie podejmowali najważniejsze decyzje i dzielili się obowiązkami. Matka uczyła 
pacierza i katechizmu, ale do ojca należało prowadzenie wspólnych modlitw przed 
spaniem […]. Była to wielka odpowiedzialność […]. Do ojca należała kontrola nad ich 
postępami w nauce i nad rozrywkami. Do matki należało wychowanie religijne36.

Maria w swoich listach wspomina motywację zaangażowania dla dobra dzieci. 
Jest to motywacja pełna miłości – małżeńskiej i rodzicielskiej:

[…] od narodzin pierwszego z dzieci oddawaliśmy się im, zapominając o sobie na ich 
rzecz […]. Studiowaliśmy książki poświęcone pedagogice wieku dziecięcego i staraliśmy 
się być lepsi, poprawiając się z naszych wad i kształtując nasz charakter – z powodu 
miłości do dzieci37.

Miłość małżeńska była czymś oczywistym i naturalnym w małżeństwie 
i rodzinie. Córka Enrichetta daje świadectwo o miłości rodziców:

Miłość tatusia do naszej mamy była tak głęboka, że przewyższała odmienną mentalność 
czy temperament jej rodziców [mowa o relacjach między rodzicami i dziadkami]. Mama 
z kolei bez większych trudności oddawała władzę babci, ale jedynie w tym, co odno-
siło się do prowadzenia domu, zastrzegając sobie wszystko, co miało związek z naszym 
wychowaniem. Możliwe, że zdarzały się konflikty, ale my, dzieci, nigdy ich nie zauwa-
żyliśmy38.

Miłość w ich związku była nieustannie rozwijana, a życie duchowe w mał-
żeństwie było podejmowane wspólnie, choć inicjatywa wyraźnie pochodziła 
od Marii. Taka miłość była umocnieniem więzi małżeńskich. Enrichetta tak to 
wspomina:

Jeśli chodzi o ich ewolucję duchową, to wiem, że zaczęła się ona około 1907–1908 roku, 
dzięki znajomości, a potem przyjaźni z ojcem Pellegrino […]. Mama pierwsza wstąpiła 
na drogę głębokiego życia duchowego, którą kroczyła nieustannie aż do śmierci. Uczu-
ciowa więź, niemal ścisła symbioza z naszym ojcem sprawiła, że wkrótce poszedł on 
w jej ślady39.

36 L. Grygiel, Świętość dwojga…, s. 24, 143.
37 L. Moia, Błogosławieni rodzice…, s. 15.
38 Tamże, s. 79.
39 Tamże, s. 134.
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Badacze życia małżonków potwierdzają, że Luigi i Maria „razem wyrzekli się 
tego, co oddalało ich od Boga. Pomagali sobie nawzajem i starali się iść razem do 
Niego, ponieważ doświadczyli, że wspólna droga zacieśnia ich wspólnotę dwojga 
osób”40.

Wyrazem miłości w małżeństwie był z całą pewnością system wartości 
Luigiego i Marii. Ten system wartości kształtował się w życiowych sytuacjach. 
Początek miłości wzajemnej można dostrzec w modlitwie Marii za Luigiego, gdy 
ten ciężko zachorował. Maria podarowała mu obrazek Matki Bożej z zapewnie-
niem o modlitwie. W listach małżonków wątek życia religijnego (jako wspólna 
wartość) pojawia się od samego początku znajomości stron, już w okresie narze-
czeńskim, lub choćby w pytaniu dotyczącym uroczystości Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny: „czy byłeś dzisiaj na Mszy Świętej?”. Wiara w Boga była 
tym aspektem życia, który umacniał miłość małżeńską. Luigi i Maria mieli tego 
świadomość już w narzeczeństwie:

Gdy z miłością połączymy nasze życie, uczynię wszystko, aby wzrosła twoja wiara, 
musisz mieć udział w mocnej wierze, jaką obdarza mnie Bóg. Nasza wiara musi być 
ściśle złączona z naszą miłością41.

Religijność i pobożność świętych małżonków była wspólną wartością podej-
mowaną z takim samym zaangażowaniem.

Świadome dążenie do świętości było realizowane od początku małżeńskiego 
ślubowania. Oboje doskonale pojmowali, że świętość polega na uczciwym speł-
nianiu swoich codziennych obowiązków i było to możliwe tylko wtedy, gdy reali-
zowana była miłość. Maria ujawnia to przekonanie w jednym ze swoich listów:

Wierność Bogu nie wymaga wyrzeczenia się tej miłości, która odpowiada celom świę-
tego, sakramentalnego związku, ale raczej ją intensyfikuje i powiększa dzięki miłości 
Boga42.

Córka Enrichetta, opisując czas dzieciństwa i klimat domu rodzinnego, daje 
świadectwo o miłości małżeńskiej swoich rodziców:

[…] czułość, serdeczność, bezgraniczne oddanie, duch poświęcenia i wyrzeczenia, 
w jakim wzrastaliśmy od wczesnej młodości – wszystko to znajdowało potwierdzenie 
w ich życiu, i to w najszlachetniejszej formie43.

40 L. Grygiel, Świętość dwojga…, s. 89.
41 L. Grygiel, Świętość dwojga…, s. 53.
42 Tamże, s. 55.
43 L. Moia, Błogosławieni rodzice…, s. 138.
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Kryterium miłości małżeńskiej rozumianej jako miłość na wskroś ludzka, 
wskazującej na miłość namiętną, zmysłową, której byli świadomi i której pra-
gnęli, ujawnia się w już korespondencji narzeczeńskiej. Luigi wyrażał swoje pra-
gnienie w liście do Marii: „gdybym cię pocałował w usta, to chyba wypiłbym całą 
twoją duszę”. Maria zaś odpowiedziała: „Dusza moja nie może żyć bez ciebie”44. 
W małżeństwie ta postawa została bardzo mocno udoskonalona.

Dzień zaczynał się dla obojga Mszą Świętą i Komunią […]. Po wyjściu z kościoła całował 
mnie na dzień dobry, tak jakby dzień dopiero teraz naprawdę się zaczynał […]. Potem 
kupowaliśmy gazetę i wracaliśmy do domu, zaczynając codzienne zajęcia […]. Każde 
osobno, ale jedno było nieustannie w pamięci i przed oczyma drugiego45.

Istotnym przejawem miłości małżeńskiej była umiejętność komunikacji inter-
personalnej. Świadectwa potwierdzają, że Maria

[…] prosi męża przede wszystkim, aby pozwolił sobie pomóc i nie ukrywał przed nią 
swego wewnętrznego stanu, swoich relacji z Panem Bogiem. Prosi […] o podjęcie wza-
jemnej wymiany uczuć i doświadczeń, szczerej wymiany myśli, jakiej dokonywali we 
wszystkich sprawach46.

Enrichetta potwierdza ten aspekt życia rodziców:

Mimo silnej więzi, opartej na uczuciu i zrozumieniu, widać też – co oczywiste – różnice 
zdań i poglądów. Jednak my, dzieci, nigdy nie mieliśmy okazji, by to zauważyć. Ewentu-
alne problemy rozwiązywali między sobą poprzez dialog47.

Miłość, która przemienia, była udziałem Luigiego i Marii. Krótko przed ślu-
bem Luigi wyraża to przekonanie w jednym ze swoich listów:

[…] czuję, że twoja miłość będzie mnie zachęcała do dobroci i zmuszała do sumien-
nej pracy, albowiem w tej miłości znajdę najbardziej szlachetny impuls i najcenniejsze 
potwierdzenie moich wysiłków48.

W latach małżeńskich Maria ujawnia głębokie przekonanie o wpływie miłości 
na ich życie.

44 L. Grygiel, Świętość dwojga…, s. 62.
45 Tamże, s. 145.
46 Tamże, s. 60.
47 L. Moia, Błogosławieni rodzice…, s. 144.
48 L. Grygiel, Świętość dwojga…, s. 60.
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Mój kochany, możesz być pewny, że moja miłość do ciebie i czułość, jaką we mnie teraz 
wzbudzasz, są nieporównywanie większe niż dawniej. Zrozum, że nie musisz czekać na 
niebo, żeby się ze mną zjednoczyć49.

Ojciec Paolino trafnie wskazuje na źródło tej miłości swoich rodziców.

Cnoty chrześcijańskie, które osiągnęli oni w pełni, miały swe źródło w nadprzyrodzo-
ności wspólnoty małżeńskiej, w sakramentalnym charyzmacie, który przeżywali jako 
mąż i żona w symbiozie łaski50.

Małżonkowie, realizując miłość, byli otwarci także na możliwe cierpienia. Jed-
nak komunia miłości, którą przeżywali, pozwalała pokonywać te najtrudniejsze 
chwile. „Miłość małżeńska, jak każda miłość, wymaga ofiary […]. Przeżywali swe 
cierpienia, również i te, które przyniosło życie małżeńskie, zapatrzeni w Boga- 
-Człowieka”51. Współodczuwanie w sytuacji choroby ujawnia Maria:

[…] ciągle się martwiłam twoją chorobą, która mogła zaatakować w każdej chwili. Drża-
łam ze strachu na myśl o tym […]. Gdy w nocy nie słyszałam oddechu, z lękiem doty-
kałam twojej ręki52.

Communio amoris można z łatwością dostrzec także w słowach duchowego 
testamentu Marii kierowanych do Luigiego. Miłość małżeńska była najważniejszą 
motywacją wyrażenia troski o męża:

Mój najdroższy Gino […]. Pozostawiam Ci przede wszystkim moją wiarę. Ty masz swoją 
wiarę, która jest naszą wiarą, lecz ja daję Ci również moją […]. Aby mieć prawo nazy-
wać się chrześcijaninem, trzeba być wiernym prawom zawartym w Słowie Bożym […]. 
Przyjmuj więc codziennie swój krzyż bez zniecierpliwienia i bez wytchnienia […]. Nie 
pod przymusem, ale z miłością53.

Małżonkowie Luigi oraz Maria

[…] zostali wyniesieni do chwały ołtarzy ze względu na świetlany przykład ich miłości 
małżeńskiej, na ich wzajemny dar w przymierzu małżeńskim, na zadziwiającą umie-
jętność wzajemnego kochania się oraz wychowywania dzieci. Te cnoty są w oczach 
Kościoła tak piękne, że wskazano je jako wzór doskonałości chrześcijańskiej54.

49 Tamże, s. 63.
50 L. Moia, Błogosławieni rodzice…, s. 144.
51 L. Grygiel, Świętość dwojga…, s. 90.
52 Tamże, s. 156.
53 L. Moia, Błogosławieni rodzice…, s. 8–11.
54 Tamże, s. 67.
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3.2. Louis i Zelia Martin

Louis55 i Zelia Martin są pierwszymi kanonizowanymi małżonkami w historii 
Kościoła. Realizowanie powołania do świętości w małżeństwie oznaczało dla 
nich całkowite poddanie się woli Bożej oraz realizowanie miłości – communio 
amoris. Zelia podejmowała w młodości życie zakonne. Nie mogąc jednak reali-
zować tego powołania, wyraziła w jednym z listów prośbę do Boga oraz gotowość 
kochania Boga poprzez życie małżeńskie:

Skoro nie jestem godna zostać Twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, to obiorę stan 
małżeński, aby wypełnić, o Boże, Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał 
dużo dzieci i spraw, żeby one wszystkie poświęciły się Tobie!56

W tej prośbie ujawnia się bardzo głębokie rozumienie małżeństwa, łącznie 
z realizacją jego celu, czyli zrodzenia potomstwa. 

Z tego związku przyjdzie na świat dziewięcioro dzieci, a Ludwik i Zelia będą się nimi 
zajmować, jednocześnie prowadząc nadal zakład zegarmistrzowski i przedsiębiorstwo 
koronkarskie57.

Miłość płodna małżonków potwierdzona jest zarówno w przyjęciu każdego 
nowego życia, jak również w sytuacjach, gdy Bóg powoływał do siebie kolejne 
dzieci. Zelia pisze do Louisa, podróżującego w sprawie interesów, krótko po naro-
dzinach córki Celiny: 

Nie musisz się niepokoić o dzieci. Co do mnie, na nieszczęście, nigdy nie jestem o nie 
pewna. Pragnęłam zawsze mieć chłopca, ale jeśli Bogu się nie spodobało, zgadzam się 
z Jego wolą58.

Zelia jako troskliwa matka informowała z troską swego męża o bezpiecz-
nym spędzaniu czasu przez dzieci. Lęk o dzieci był uzasadniony. Małżonkowie 
doświadczyli bowiem śmierci czworga dzieci.

Po śmierci pięcioletniej Helenki rozpacz zarówno Mamy, jak i Taty była straszna. Wspól-
nie ofiarowali ją Panu. Mama za każdym razem sama ubierała i wkładała do trumny 
swoje dzieci59.

55 W polskiej literaturze używane jest powszechnie imię Ludwik.
56 C. Martin, Wspomnienia. Mama świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zelia Martin (1831–1877), 

Kraków 2015, s. 12.
57 H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci w codzienności, Kraków 2009, s. 26.
58 Z. Martin, L. Martin, Korespondencja rodzinna (1863–1885), Kraków 2015, s. 80.
59 C. Martin, Wspomnienia. Mama świętej…, s. 80.
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Miłość na wskroś ludzka (zmysłowa i zarazem duchowa) realizowana była od 
momentu sakramentalnego ślubowania.

U boku swego małżonka zaczyna więc Zelia nowe doświadczenie życiowe, życie we 
dwoje. Jest to droga intensywnej wspólnoty, gdzie przeżycia emocjonalne, duchowe, cie-
lesne każdego z nich, rozmyślnie i harmonijnie przeplatają się, jedno z drugim, jedno 
w drugim, by stać się jednym sercem i jedną duszą. A wszystko to, by razem, dzień po 
dniu, zbudować wspólne życie60.

Szczególnym wyrazem komunii miłości była wzajemna komunikacja. Ten 
stan potwierdza córka Celina:

[…] pomiędzy Rodzicami panowało doskonałe porozumienie i jedność serc oraz myśli. 
Tato mówił nam często o naszej „świętej Mamie” – jak zwykł ją nazywać. Natomiast 
Mama pisała do swojego brata: „Ludwik to święty człowiek. Życzę każdej kobiecie 
takiego męża61.

Rozmowy dotyczyły wszystkich spraw małżeńskich i rodzinnych.

Rozmawiali ze sobą całkowicie szczerze, często odgadywali swoje intencje […]. Ich ulu-
bionym tematem były kwestie związane z wiarą, lubili czytać żywoty świętych i rozma-
wiać o nich, dzielili się ze sobą wrażeniami i wzajemnie się umacniali62.

Tak jak w każdym małżeństwie zdarzały się sytuacje konfliktowe.

Małżonkom zdarzało się kłócić, jednak nie psuło to o ich relacji […]. Ludwik i Zelia byli 
zgodni co do głównych wytycznych wychowania, jednak mieli odmienne zdanie przy 
podejmowaniu drobnych decyzji63.

Zelia miała głęboką świadomość pracy nad sobą oraz konieczność zjednocze-
nia z Bogiem w realizowaniu powołania do świętości. Skoro Bóg daje jej czas do 
dyspozycji, małżonkowie pragną ten dar Boży wykorzystać w rozwoju powołania.

Chcę być świętą, a to nie przyjdzie łatwo. Należy wiele obciosać, a drewno jest twarde 
jak kamień. Trzeba było zabrać się za to wcześniej, kiedy to było łatwiejsze, ale w końcu 
lepiej późno niż wcale64.

60 A. Bassanetti, Uświęcająca moc rodzicielstwa. Św. Zelia Martin, Poznań 2018, s. 83–84.
61 C. Martin, Wspomnienia. Tato świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Ludwik Martin (1823–1894), 

Kraków 2016, s. 47.
62 H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin…, s. 37.
63 Tamże, s. 38.
64 C. Martin, Wspomnienia. Mama świętej…, s. 48.
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Taka postawa byłaby niemożliwa, gdyby nie świadome realizowanie miłości 
w małżeństwie.

Zelia, gdy wyjeżdżała z dziećmi na wypoczynek, informowała męża o zacho-
waniu dzieci, o spędzanym czasie oraz o swoich uczuciach i przeżyciach związa-
nych z jego nieobecnością (współdziałanie i współrozumienie w miłości małżeń-
skiej). Uwagę zwraca wyrażenie tęsknoty z powodu rozłąki z mężem.

Dzieci są zachwycone […]. Jeśli chodzi o mnie […], czuję się nieswojo i nie na swoim 
miejscu. To wpływa na mój stan psychiczny – jestem od tego prawie chora […]. Przez 
cały czas jestem myślą z Tobą […]. Chciałabym czym prędzej być przy Tobie, mój 
kochany Ludwiku. Kocham Cię z całego serca i czuję, że podwaja się jeszcze moje uczu-
cie przez to pozbawianie się Twej nieobecności. Byłoby dla mnie niemożliwością żyć 
z dala od Ciebie65.

Opisywany stan uczuciowy był oznaką dojrzałej miłości małżeńskiej piętna-
ście lat po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie dobrze czują się w swoim towarzy-
stwie. Dla żony wypoczynek bez męża jest trudny i nieatrakcyjny oraz mało war-
tościowy. Louis Martin odpisał żonie w krótkim liście, ujawniając swoją miłość.

Nie potrzebuję Ci mówić, że Twój list sprawił mi wielką radość poza tym, że stwierdzi-
łem, iż się przemęczasz […]. Całuję Was z całego serca, w oczekiwaniu na szczęście bycia 
razem z Wami […]. Twój mąż i prawdziwy przyjaciel kochający Cię na wieki66.

Miłość małżeńska Louisa i Zelii w miarę upływu czasu nie traciła swej siły 
i świeżości, ale systematycznie umacniała ich pożycie. Nawet krótkie rozstania 
były dla obojga bardzo przykre.

Na współodczuwanie jako aspekt miłości małżeńskiej rodziców wskazuje 
córka Celina, opisując zachowania i reakcje emocjonalne ojca, gdy choroba matki 
prowadziła nieuchronnie do śmierci:

Prawdę mówiąc, zanim zaczął chorować, nigdy wcześniej nie widziałam go płaczącego – 
z wyjątkiem Ostatniego Namaszczenia Mamusi67.

Małżeństwo Louisa i Zelii Martin opierało się na solidnej, pełnej czułości 
i zrozumienia przyjaźni. Ta relacja ciągle się pogłębiała. Pięć lat po ślubie Zelia 
skierowała słowa do swego brata:

65 Z. Martin, L. Martin, Korespondencja rodzinna…, s. 177–178.
66 Tamże, s. 22.
67 C. Martin, Wspomnienia. Tato świętej…, s. 95.
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Jestem z nim dalej szczęśliwa; on jest tego przyczyną, że życie moje jest bardzo miłe. Mój 
mąż – to święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów68.

Wyznawane i wspólnie realizowane wartości ujawniają coś znacznie głęb-
szego – są one oznaką realizowanej miłości małżeńskiej. Życie religijne Louisa 
i Zelii należało do wartości najwyższych w ich hierarchii wartości.

Świętość państwa Martin w ich postawie wobec Eucharystii przejawiała się jednak nie 
w widocznej gorliwości, lecz w tym, że potrafili uznać ważną rolę tego sakramentu […]. 
Poza Eucharystią państwo Martin otaczali szacunkiem wszystkie sakramenty69.

Jedenaście lat po ślubie Zelia zwraca się w jednym z listów do męża słowami:

Mój kochany Ludwiku […]. Ściskam Cię z całego serca. Jestem dziś tak szczęśliwa, że 
Cię wkrótce zobaczę, iż nie mogę pracować. Twoja żona, która Cię kocha bardziej niż 
własne życie70.

W tym krótkim stwierdzeniu wyrażona jest wielka czułość i głęboka miłość 
małżeńska. Małżonkowie Martin

[…] nie przestawali dziękować Bogu za miłość, która ich łączyła, za silną wiarę, która 
nimi kierowała, za dzieci, które im powierzył, za pracę, którą mieli i dzięki której mogli 
bez niepokoju myśleć o przyszłości swoich córek71.

W marcu 1877 roku, czyli pięć miesięcy przed śmiercią, Zelia pisała w liście 
do córki Pauliny o małżeństwie z Louisem i wzajemnej miłości. W tych zdaniach 
wyraźna jest postawa współrozumienia, współodczuwania oraz współdziałania:

Ty, która tak bardzo kochasz tatusia, pewnie pomyślisz, że sprawiłam mu boleść i to 
w dniu mojego ślubu? Ależ nie! On mnie rozumiał i pocieszał jak tylko umiał, bo i on 
miał podobne do moich upodobania. Owszem, wierzę, że nasza wzajemna miłość tam 
właśnie pogłębiała się. Nasze uczucia były zawsze nastrojone na jeden ton. On zawsze 
był moim pocieszycielem i podporą72.

Miłość małżeńska ujawniała się szczególnie wyraźnie w czasie choroby nowo-
tworowej Zelii. Gdy choroba bardzo poważnie utrudniała normalne funkcjono-
wanie, Zelia zwraca się do męża:

68 Z. Martin, L. Martin, Korespondencja rodzinna…, s. 21.
69 H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin…, s. 52, 54.
70 Z. Martin, L. Martin, Korespondencja rodzinna…, s. 80–81.
71 J. Clapier, Ludwik i Zelia Martin. Świętość na każde czasy. Biografia, Kraków 2020, s. 13.
72 Z. Martin, L. Martin, Korespondencja rodzinna…, s. 359.
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Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca. Zrób mi tę łaskę ostatnią na ziemi i zaprowadź 
mnie do kościoła Notre Dame, abym mogła przyjąć Komunię św. […] Od lat przyzwy-
czajono się widzieć to małżeństwo idące do kościoła73.

Trzy tygodnie później Zelia zakończyła ziemskie życie.

26 sierpnia sam Ludwik przyprowadził księdza z kościoła Notre Dame z Panem Jezu-
sem. W obecności męża i wszystkich córek przyjęła Zelia Wiatyk i sakrament chorych. 
Przy ceremoniach liturgicznych Ludwik głośno łkał74.

Małżeńska communio amoris była więc realizowana do ostatnich chwil życia.
Louis Martin – miesiąc po śmierci żony – pisze w liście do swoich pięciu córek: 

Drogie córki, tulę Was wszystkie do mojego serca tak mocno, jak Was kocham, i powie-
rzam Was Waszej świętej matce75.

Święty mąż i ojciec wypowiadając te słowa do swoich córek i wyrażając prze-
konanie o świętości żony jako patronki ich życia rodzinnego ujawnia pośrednio 
informację o jakości miłości małżeńskiej w dotychczasowym życiu.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus napisała o swoich rodzicach znamienne 
słowa:

Dobry Bóg podarował mi ojca i matkę godnych raczej nieba niż ziemi76. 

Taka postawa małżeńska była możliwa tylko dzięki realizowaniu wzajemnej 
miłości.

Zakończenie

Miłość mężczyzny i kobiety w sakramentalnym związku budowana jest na 
darze Ducha Świętego udzielanym małżonkom podczas ślubowania. Małżeńska 
communio amoris jest fundamentem chrześcijańskiego małżeństwa, a gdy jest 
realizowana prowadzi do świętości życia77. Pierwsi małżonkowie wyniesieni na 

73 W. Kluz, Dobre drzewo. Opowieść o Ludwiku i Zelii Martin, rodzicach św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, Kraków 1983, s. 134.

74 Tamże, s. 137.
75 Z. Martin, L. Martin, Korespondencja rodzinna…, s. 430.
76 F. Holböck, Święci małżonkowie. Zwyczajne pary małżeńskie wszystkich wieków nadzwyczaj-

nymi wzorami cnót, Częstochowa 2004, s. 296.
77 K. Lubowiecki, ukazując kontekst teologiczny synodu nadzwyczajnego (5–19 października 

2014) w książce Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji (Wro-
cław 2020, s. 361–369), wskazuje na wezwanie do świętości jako „konieczną kategorię porząd-
kującą”.
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ołtarze jako błogosławieni i święci są potwierdzeniem tej prawdy. Ich beatyfikacje 
i kanonizacje były związane jedynie z faktem normalnego, codziennego realizo-
wania sakramentalnej przysięgi małżeńskiej.

Miłość małżeńska Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin 
wypełnia zarówno kryteria teologiczne, jak i psychologiczne rozumienia tej miło-
ści w stopniu wręcz doskonałym. Obie pary ujawniały od początku znajomości 
wielką tęsknotą za sobą w chwilach rozłąki oraz zdolność do ofiary, poświecenia, 
pragnienia uczynienia szczęśliwą drugiej osoby własnym kosztem. Małżonkowie 
w obu związkach potrafili w stopniu wręcz idealnym być dla siebie darem. Miłość 
małżeńska Luigiego i Marii oraz Louisa i Zelii posiadała wszystkie cechy miłości 
opisane przez Pawła VI w encyklice Humanae vitae. W wymiarze teologicznym 
ujawnia się jednak kwestia najistotniejsza: miłość małżeńska w obu związkach 
to również pragnienie nieba i świętości dla drugiej strony oraz dla zrodzonego 
potomstwa.

Dla obu dyscyplin miłość małżeńska jest fundamentalną wartością, choć 
inaczej definiowane jest źródło jej pochodzenia. Teologia mówi o Bogu jako 
źródle miłości. Psychologia natomiast wskazuje na ludzkie możliwości i łączy ją 
z cechami dojrzałej osobowości. Miłość małżeńska w teologicznym ujęciu to droga 
do „komunii osób”78 (łac. communio personarum), dla psychologii to podstawa 
wspólnoty małżeńskiej (wspólnota więzi). W teologii współżycie płciowe zare-
zerwowane jest jedynie dla małżonków, jest ono szczególnie istotnym wyrazem 
miłości małżeńskiej. W obu dyscyplinach miłość małżeńska odgrywa istotną rolę 
w podnoszeniu jakości związku, w tworzeniu wspólnoty małżeńskiej, a jej reali-
zacja w związku sakramentalnym – jak ukazuje teologia – prowadzi do świętości.

Współrozumienie, współodczuwanie oraz współdziałanie były realizowane 
w pełnej harmonii w życiu małżeńskim Luigiego i Marii oraz Louisa i Zelii. Kore-
spondencja pomiędzy małżonkami wskazuje jednoznacznie, jak pięknie rozwijały 
się te relacje. Relacje oparte na Bogu i realizowane z głęboką i dojrzałą miłością 
prowadziły małżonków do świętości.

Podsumowującymi zdaniami niech będą wypowiedzi wyrazistych przedstawi-
cieli obu dyscyplin naukowych, przy czym nie chodzi tu o jakąś równowagę auto-
rytetów w obu dyscyplinach. Jan Paweł II nauczał, że „człowiek nie może żyć bez 
miłości”79. Przedstawiciel jednego z nurtów psychologii, Erich Fromm, pisał: „bez 
miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia”80. I choć zdecydowanie 

78 FC, nr 18.
79 Tamże, nr 10.
80 E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1972, s. 31.
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różnie miłość małżeńska jest rozumiana przez teologię i psychologię, to w tym 
aspekcie można mówić o całkowitej zgodności.
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MIłOŚć MAłŻEŃSKA W ŻYCIU ŚWIęTYCH: LUIGIEGO 
I MARII QUATTROCCHI ORAZ LOUISA I ZELII MARTIN. 
ANALIZA TEOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Streszczenie

Miłość małżeńska przedstawiana jest przez różne dyscypliny naukowe jako fundament życia 
małżeńskiego. Teologia oraz psychologia, choć wykazują podobieństwa w interpretacji miło-
ści, to jednak dla obu dyscyplin naukowych są to różne pojęcia. Zasadnicza różnica dotyczy 
źródeł jej pochodzenia. Teologia wskazuje na Boga, natomiast dla psychologii to relacja poja-
wiająca się jedynie między małżonkami.
Dla teologii miłość małżeńska jest fundamentem sakramentalnego związku, jest podstawo-
wym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Realizowana w małżeństwie prowadzi 
do świętości małżonków. Psychologia natomiast w miłości małżeńskiej widzi warunek pod-
noszenia jakości i stabilności związku mężczyzny i kobiety.
Artykuł podejmuje analizę miłości małżeńskiej z perspektywy obu dyscyplin naukowych 
w życiu świętych małżonków: Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Dwie 
części artykułu prezentują kolejno teologiczne oraz psychologiczne rozumienie miłości. 
W części trzeciej artykułu zawarte zostały natomiast przykłady miłości małżeńskiej w życiu 
obu małżeństw. Wypowiedzi pochodzące z listów małżeńskich i rodzinnych to realna roz-
mowa członków rodziny czyniona na użytek własny, domowy. Teksty źródłowe o charakterze 
autobiograficznym potwierdzają miłość małżeńską w życiu obu par w ujęciu teologicznym 
i psychologicznym.

Słowa kluczowe: małżeństwo, miłość małżeńska, miłość w psychologii, miłość w teologii, 
Luigi i Maria Quattrocchi, Louis i Zelia Martin
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hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację 
jako nowy problem społeczny

HATE AND RELIGIOUS SYMBOLS: INSULTING BY PROVOCATION 
AS A NEW SOCIAL PROBLEM

Summary

The main purpose of this article is to analyse the medial discourse connected with new ways 
of presenting religious symbols and social reactions to this. Religious symbols are used by 
communities that want to stand out in society. The research questions consider whether these 
events, treated by Catholics as scandalous and offensive, could be examples of a new form 
of hate speech in the Polish public sphere. If so, this would involve an evolution from the 
language sphere to the visual sphere and, therefore, would be a crucial shift in a cultural 
war in our society. The diagnosis of phenomena related to events perceived as “provocations” 
indicates that we are dealing with a new social problem. This problem involves people asso-
ciated with the Catholic Church, the police, the court, and the prosecutor’s office because the 
authors of initiatives are accused of offending religious feelings, which, according to Art. 196 
of the Criminal Code is a crime in Poland.

Keywords: hate speech, hate, religious symbols, provocations, Catholic Church, LGBT, 
media, the crime of offending religious feelings, „the rainbow Mother of God”

1. Pytania i hipotezy badawcze dotyczące kontrowersyjnego wykorzystania 
symboli religijnych

Prowokacje wykorzystujące symbole religijne pojawiają się w polskiej przestrzeni 
publicznej od kilku lat, jednak w roku 2019 pojawiły się komentarze, że są to 
dowody na „mowę nienawiści”. Autorom incydentów zarzucono obrażanie uczuć 
religijnych i zawiadomiono odpowiednie instytucje państwowe.
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Pytania badawcze dotyczące tego problemu mają złożony charakter. Pierwsza 
grupa pytań wiąże się z istotą obrażania. Co decyduje o profanacji symboli religij-
nych? To, że zostały użyte poza sferą sacrum, czy to, że zestawiono je z symbolami 
ze sfery profanum? Czy o obrażaniu decyduje wrażliwość odbiorców, czy raczej 
intencja nadawcy związana z wyśmianiem religijności? I druga grupa pytań. Jaką 
pełnią funkcję społeczną te przedstawienia? Czy są rekwizytem w karnawałowym 
„świecie na opak”, zawieszającym konwencje, stanowiąc przejaw potrzeby ludycz-
ności, wyśmiania szanowanych norm? Odmianą artystycznego przesłania i grą 
symbolami należącymi do sfery kulturowego tabu? A może stają się symptomem 
buntu wobec przestrzeni religijnej i krzykiem grup mniejszościowych wołającym 
o zauważenie? Trzecia grupa pytań badawczych dotyczy hejtu i mowy nienawiści, 
które definicyjnie wiążą się z obrażaniem w warstwie językowej. Zarówno incy-
denty zwane happeningami, jak i protesty budzą różne emocje, intrygują do zada-
wania pytań o ich celowość i konsekwencje społeczne. Część badaczy uważa, że 
protesty katolików były do tej pory mało radykalne, bo ograniczały się „do pole-
micznych publikacji, skarg sądowych, oficjalnych stanowisk hierarchów Kościo-
ła”1. Wiele osób i grup czuje się obrażane, a uczucia religijne stają się przedmiotem 
spraw sądowych. Czy happeningi są nową formą hejtu?

W analizie problemu zastosowano metodologię nauk społecznych. Zaprezen-
towano perspektywę socjologiczną z elementami socjologii religii (koncentrującą 
się na roli religii w życiu społeczeństw) i socjologii mediów (wyjaśniającą rolę 
i istotę działania mediów), perspektywę językoznawczą (przydatną do diagnozy 
hejtu jako przykładu agresji językowej), perspektywę kryminologiczną (pokazu-
jącą dyskusje prawników o sensie profanacji i bluźnierstwa, ułatwiającą zrozu-
mienie penalizacji zachowań obrażających uczucia religijne) oraz perspektywę 
kulturową (wyjaśniającą sens karnawalizacji świata, rolę symboli religijnych 
w życiu społecznym oraz potrzebę manifestacji tożsamości kulturowych).

2. Socjologiczne, prawnicze i teologiczne dyskusje o sensie profanacji 
i bluźnierstwa

Warto na wstępie przyjrzeć się definicjom słów i problemów, o których będzie 
mowa, a mianowicie: hejtowi, bluźnierstwu, profanacji, tabu, uczuciom religij-
nym. W tytule artykułu pojawiło się słowo „hejt”, które określa coraz częściej spo-
tykane zjawisko komunikacyjne w debacie publicznej. Do zachowań społecznych 

1 A. Draguła, Sacrum zdeformowane. O prasowych karykaturach religijnych i reakcjach na nie, 
w: Sacrum w mediach, red. M. Chmielewski, M. Jodkowski, D. Sonak, J. Woźniak, Lublin 2015, 
s. 91.
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związanych z mową nienawiści badacze zaliczają wiele agresywnych zacho-
wań językowych, takich jak: obrażanie, ośmieszanie, dyskredytację, pogardę2. 
Za przyczyny hejtingu biorą chęć deprecjacji, frustrację, potrzebę zauważenia 
oraz potrzebę wolności słowa3. W ewolucji zjawiska nazywanego „hejtem” poja-
wiają się nowe fenomeny, warte rozwinięcia w oddzielnych pracach badawczych. 
Pierwszym z nich jest synonimiczne traktowanie agresywnej komunikacji jako 
przemocy symbolicznej, która przejawia się w dekonstrukcji sensów utrwalo-
nych w pamięci zbiorowej społeczeństwa. Mówienie zaczyna być traktowane 
i postrzegane jako przemoc. Po drugie, hejt staje się kategorią skierowaną nie tyle 
przeciw grupie „Innych”4, ile przeciw „swoim”, a tym, co sprzyja obrażaniu, jawi 
się światopogląd i tożsamość. Hipotezą badawczą jest przekonanie, że mamy do 
czynienia z rozwojem nowej formy hejtu w polskim społeczeństwie, rozwijającego 
się z powodu silnej niechęci grup o liberalnym światopoglądzie wobec grup kon-
serwatywnych, mających skrajnie inny stosunek do związków jednopłciowych 
i symboli religijnych.

„Bluźnierstwo” rozumiane jest jako „znieważanie (słowem lub czynem) czegoś 
powszechnie szanowanego, szczególnie tego, co religia uznaje za święte (sacrum)” 
lub jako „słowa uwłaczające temu, co jest ogólnie poważane lub co jest przez religię 
uznane za święte”. Językoznawczyni prof. Jadwiga Puzynina uznała, że o zacho-
waniach bluźnierczych mówi się wtedy, gdy ranią uczucia ludzi wierzących5. Inne 
pojęcie: „profanacja” oznacza „znieważenie powszechnie uznawanych wartości 
lub rzeczy otoczonej czcią” bądź „znieważenie przedmiotu lub miejsca kultu 
religijnego”. Z kolei obraza jest dla historyków sztuki reakcją w sferze odbioru 
i „zależy od subiektywizmu, ale i od roli wizerunku w danej tradycji religijnej”6. 
Kulturoznawcza definicja wyjaśnia, że tabu oznacza „wszystko to, co jest objęte 
zakazem społecznym (czasem również prawnym), to zachowania, których nie 

2 A. Leszczuk-Fiedziukiewicz, Czy hejt i mowa nienawiści staną się normą? Społeczne uwarunko-
wania zachowań dewiacyjnych w Internecie, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2018, 
s. 99–116.

3 A. Naruszewicz-Duchlińska, Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015, s. 35.
4 J. Włodarczyk, Mowa nienawiści w Internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, „Dziecko 

Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2 (2014) 13, s. 125.
5 J. Puzynina, Garść myśli o problemach tabu, w: Tabu w procesie globalizacji kultury, red. 

A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016, s. 27.
6 A. Draguła, Sacrum zdeformowane. O prasowych karykaturach religijnych i reakcjach na nie, 

w: Sacrum w mediach…, s. 99.
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należy praktykować i tematy, jakich nie należy poruszać w danej społeczności, 
ponieważ są uznawane za kontrowersyjne”7.

W polskim prawie karnym nie ma przestępstwa bluźnierstwa8, ponieważ zda-
niem prawników dobrem chronionym jest relacja osoby wierzącej do przedmiotu 
wiary. Komentatorzy wyjaśniają: „prawo nie chroni Boga, lecz człowieka w jego 
sferze religijnej”9. Pytanie ks. prof. Andrzeja Draguły, pracownika naukowego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, od lat zajmującego się zjawiskiem bluźnierstwa: 
„Czy Boga rzeczywiście można obrazić, czy to raczej my sami czujemy się obra-
żeni?”10 jest pytaniem, które warto powtórzyć. W rozdziale Kodeksu karnego 
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania znajduje się art. 196, który 
brzmi:

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religij-
nej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dyskusyjność tego paragrafu tkwi w jego interpretacjach. Pierwsza grupa 
prawników pisze o uprzywilejowanym traktowaniu osób wierzących11. Inni 
zadają retoryczne pytania, czy Bóg, Matka Boska i święci są podmiotem prawa 
w Polsce i zarzucają art. 196, że dyskryminuje osoby niewierzące12. Według innej 
grupy prawników ochrona uczuć religijnych nie wymaga ochrony ze względu na 
istnienie zniesławienia i znieważenia. Za kryminalizacją opowiada się Wojciech 
Janyga, który zauważa:

[…] problemy dyskryminacji religijnej odżywają co jakiś czas z wielką mocą. […] warto 
zająć się tym problemem, gdyż Polska może niebawem stanąć w obliczu takich samych 
problemów wyznaniowych i kulturowych, z jakimi borykają się dziś państwa Unii Euro-
pejskiej13.

7 B. Maliszewski, Co się kryje pod tym słowem? Analiza znaczeń wyrazu tabu i jego kolokacji, 
w: Tabu w procesie globalizacji kultury…, s. 61–62.

8 W. Wasil, Od bluźnierstwa do przestępstwa, czyli co tak naprawdę chroni państwo: Boga czy 
uczucia religijne? Studium historyczno-prawne, „Kościół i Prawo” (2019) 1, s. 216.

9 D. Jaworski, M. Müller, Rozmowa z A. Zollem. Kodeks Boga nie chroni, „Tygodnik Powszechny” 
(2010) 3, s. 6.

10 E. Kiedio, Bluźnierstwo w czasach popkultury, http://magazyndywiz.pl/bluznierstwo-dysku-
sja/ (dostęp: 9.03.2018).

11 A. Biłgorajski, Wolność wypowiedzi versus wolność religijna, Warszawa 2015, s. 71.
12 R. Bałczyński, Analiza semantyczna pojęcia uczuć religijnych, http://www.racjonalista.pl/kk.

php/s,9273/q,Analiza.semantyczna.pojecia.obraza.uczuc.religijnych (dostęp: 9.03.2018).
13 W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współcze-

snego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s. 331.
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Jak widać, w dyskusji nad art. 196 zauważalna jest niekonsekwencja i subiekty-
wizm. Aby ułatwić spory w sądach, o ekspertyzy prosi się rzeczoznawców z histo-
rii sztuki i kultury popularnej.

Przykładami przekroczenia wspomnianego paragrafu są dwa przypadki. 
Adam Darski, znany jako Nergal, lider zespołu Behemoth, i Doda zostali oskar-
żeni o obrazę uczuć religijnych. On przez podarcie Biblii podczas koncertu, 
ona  – spontaniczną wypowiedź o niepoczytalnych autorach Biblii („naprutych 
prochami”). Oba przypadki trafiły na sale sądowe, wzbudziły duże zaintereso-
wanie mediów, zakończyły się wyrokami skazującymi. Podobnie było z dwoma 
sztukami teatralnymi, Golgota Picnic i Klątwa14, uznanymi przez katolików za 
obraźliwe. Niemałą rolę odegrały media silnie angażujące się w debatę publiczną. 
Poprzez sposoby narracji, stereotypizację i hiperbolizację15 brały udział w konflik-
towaniu środowiska konserwatywnego i liberalnego16. Miał rację Józef Majewski, 
twierdząc, że media definiują często problem w kontekście „medialnej atrakcyj-
ności religijnych skandali czy konfliktów”17.

3. Spór o definicje i znaczenia: czy mamy do czynienia z emancypacją 
mniejszości, czy wojną kulturową?

Mniejszości seksualne wraz ze swoimi zwolennikami organizują marsze uliczne 
w dużych miastach Polski, gdzie używają rekwizytów z karnawałowej konwen-
cji „świata na opak”, opisanej kiedyś przez Bachtina (odwołującego się do śre-
dniowiecznej kultury śmiechu). Deklarują, że nie chodzi im tylko o zabawę dla 
zabawy i sowizdrzalskie kpienie z norm społecznych, ale domaganie się równego 
traktowania w społeczeństwie. Pomimo deklaracji karnawalizację widać w kon-
kretnych zachowaniach, bo mężczyźni przebierają się za wyzywająco ubrane 
kobiety, eksponowane są rekwizyty w postaci męskich członków, prezerwatyw, 
parodiowane są osoby związane z Kościołem katolickim. Środowisko broniące 
społeczność LGBT mówi z kolei o jego emancypacji, tworząc katalog pojęć do 

14 Spektakl argentyńskiego dramatopisarza Rodrigo Garcíi nie został pokazany 27 i 28 lipca 
2014 r. na Malta Festival w Poznaniu wskutek protestów. Drugi, w reżyserii chorwackiego dra-
maturga Oliviera Frlijicia, był prezentowany w Teatrze Powszechnym w lutym 2017 r., ale spek-
taklom towarzyszyły protesty wielu środowisk. 

15 Hiperbolizacja jest cechą świata konstruowanego przez dziennikarstwo tabloidowe. Zob. 
P. Grochowski, Folklorystyczny wymiar współczesnych tabloidów, w: tenże, Jarmark tradycji. 
Studia i szkice folklorystyczne, Toruń 2016, s. 241.

16 A. Leszczuk-Fiedziukiewicz, Tabloidyzacja bluźnierstwa, „Studia Prawnoustrojowe” (2019) 43, 
s. 217–237.

17 J. Majewski, Religia, media, mitologia, Gdańsk 2010, s. 45–46.
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tej pory niewykorzystywanych w debacie publicznej (osoby transpłciowe, osoby 
niebinarne, nieheteronormatywność18). Poza tym odwołuje się do wolności słowa 
i wolności wyboru płci zgodnie z własnymi odczuciami, budząc oburzenie śro-
dowisk konserwatywnych, ceniących tradycyjny podział na płeć. O popularno-
ści problemu świadczy to, że skrótowiec LGBT w 2019 roku zajął drugie miejsce 
w konkursie na słowo roku19.

Gazety definiujące się jako prawicowe lub konserwatywne wraz z publiczną 
telewizją TVP zdefiniowały aktywność społeczności LGBT w Polsce jako „wojnę 
kulturową”. W perspektywie środowiska konserwatywnego odpowiedzialna za 
ten konflikt jest koncepcja gender, którą oskarża się o zmianę dotychczasowej 
percepcji płci lub „antropologicznej wizji człowieka”. Nagłośniony w 2019 roku 
zarzut wobec mniejszości seksualnych obarczył je odpowiedzialnością za pro-
mocję niemoralnych zachowań i seksualizację polskich dzieci. Wielu biskupów 
oskarżyło społeczność LGBT o wprowadzanie siłą nowej ideologii, nazywając ją 
dziełem diabła. Świeccy publicyści pisali o „konflikcie cywilizacyjnym”, w którym 
tradycyjne rozumienie płci zostaje zastąpione koncepcją płci kulturowej. Kon-
fliktową sytuację zaostrzył abp Marek Jędraszewski, który 1 sierpnia 2019 roku 
nazwał osoby homoseksualne „tęczową zarazą”20. Wewnątrz Kościoła niektórzy 
biskupi i kapłani stanęli murem za arcybiskupem, czytając z ambon listy popar-
cia. On sam usprawiedliwiał się, tłumacząc, że chodziło mu o ideologię i styl życia 
kontrastujący z chrześcijańską wizją człowieka.

4. Rola mediów i Kościoła w analizie kontrowersyjnego problemu

Na współczesną przestrzeń społeczną mają coraz częściej wpływ procesy będące 
efektem działania mediów, takie jak tabloidyzacja i spektakularność. Nowoczesną 
funkcją mediów jest nie tyle informowanie społeczeństwa, ile ramowanie życia 

18 Istnieje tendencja do poszerzania akronimu LGBT oznaczającego lesbijki, gejów, osoby bisek-
sualne i osoby transpłciowe (lesbian, gay, bisexual, transgender) o litery oznaczające osoby 
o innych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych poprzez dodanie do skró-
towca plusa lub liter. „Q” (queer) odnosi się ogólnie do osób o nieheteroseksualnej orientacji 
lub niecispłciowej tożsamości oraz do osób kwestionujących swoją orientację lub tożsamość 
(questioning). Litera „I” oznacza osoby interpłciowe (intersex), natomiast „A” określa sojuszni-
ków mniejszości (allies) oraz osoby aseksualne (asexuals). Skrótowiec powstał w 1969 r., kiedy 
utworzona została organizacja broniąca praw mniejszości seksualnych i płciowych.

19 Plebiscyt Słowo Roku zorganizował Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Języka Polskiego. Zob. Wyniki Ple-
biscytu Słowo Roku 2019, https://www.uw.edu.pl/wyniki-plebiscytu-slowo-roku-2019/ (dostęp: 
20.08.2021).

20 O jakiej „tęczowej zarazie” mówił abp Jędraszewski?, https://www.ekai.pl/abp-jedraszewski-nie
-wzywalem-do-walki-i-nienawisci/ (dostęp: 19.08.2021).
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publicznego21, które odbywa się przez dobór tematów i sposobów ich prezentacji. 
Radosław Sierocki twierdzi, że „nowe media i związane z nimi słowa, całe frazy 
bądź zwroty oddziałują na język, a poprzez język – na rozumienie rzeczywistości 
i sposoby nadawania jej sensów”22. Z jednej strony media kierują się swoistą logiką 
naświetlania tzw. ciemnych spraw, informowania o sprawach ważnych, poszuki-
wania ciekawych tematów. Z drugiej strony, będąc częścią kultury popularnej, 
podchodzą do symboli religijnych w sposób dowolny, nierzadko przewrotny. 
Decydują o tym wszechobecny marketing i sztuka współczesna, która tworzy 
skandale w celu wzmocnienia ekspresji przekazu i emocjonalnego poruszenia 
odbiorców23. W związku z tymi cechami mediów można założyć, że treści o cha-
rakterze prześmiewczym i skandalicznym będą dla mediów atrakcyjne zarówno 
na etapie tworzenia treści informacyjnych, jak i po stronie odbiorców, zaintereso-
wanych śledzeniem ich w mediach społecznościowych.

Socjologowie religii zauważają współistnienie dwóch sprzecznych ze sobą 
tendencji w życiu społecznym. Funkcje religii są zastępowane innymi formami 
aktywności społecznej, np. prywatną duchowością, konsumpcją treści medial-
nych24. Z drugiej strony, zauważalny jest renesans religii, „nowa ambona” mediów 
i „medialna ofensywa religii” w przestrzeni publicznej25. Konsekwencją postępu-
jącej laicyzacji jest także powstawanie silnych ruchów antysekularyzacyjnych. 
Po przekątnej, na drugim biegunie debaty, widać stygmatyzację opartą na stereo-
typach i uprzedzeniach, której wynikiem jest postrzeganie katolików jako „fana-
tyków, fundamentalistów”. Te sprzeczności i kontrasty stają się istotnym kontek-
stem badawczym, ponieważ prezentują podziały społeczne zarówno w podejściu 
do roli religii w przestrzeni publicznej, jak i stosunku społeczeństwa do Kościoła 
katolickiego w Polsce.

Do analizy wybrane zostały dwa zjawiska, jakie miały miejsce w polskiej 
przestrzeni społecznej w 2019 roku: Tęczowa Matka Boska w Płocku i Warszawie 
i „Happening Królewskiej Waginy z Tęczowymi Madonnami” w Gdańsku. Celem 
badania jest odpowiedź na pytanie, z jaką reakcją społeczną spotkały się te wyda-
rzenia? Jakie argumenty wybrali ich autorzy do swojej obrony? Czy negatywne 

21 M. Czyżewski, Wokół analizy ramowej jako perspektywy badawczej, w: Zawartość mediów, 
czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Warszawa 2011, 
s. 43.

22 R. Sierocki, Mediatyzacja i mediacja religii, w: Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, red. 
R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Toruń 2016, s. 52.

23 H.M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków 2008.
24 R. Sierocki, Mediatyzacja i mediacja religii…, s. 7.
25 J. Majewski, Religia, media, mitologia…, s. 45–46.
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określenia towarzyszące happeningom z symbolami religijnymi w tle mogą 
świadczyć o postrzeganiu ich jako inicjatyw zaliczanych do działań hejterskich, 
mających znamiona hejtu kulturowego, który obraża osoby wierzące w Polsce? 

5. Przypadek „Tęczowej Matki Boskiej” w Płocku i Warszawie

Pierwszy przypadek dotyczy obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową 
aureolą, (określaną przez działaczkę pro-life Kaję Godek „homotęczą”26), w wielu 
egzemplarzach rozlepionego w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 roku, początkowo 
w okolicach kościoła św. Dominika w Płocku, potem na murach zakonu przy 
ul. Żytniej w Warszawie. Autorką przerobionego wizerunku okazała się Elżbieta 
Podleśna, aktywistka działająca na rzecz praw osób homoseksualnych. Dopóki 
o niej nie wiedziano, podejrzewano aktywistów Roberta Biedronia, polityka 
lobbującego na rzecz mniejszości. Obraz z tęczową aureolą był jej odpowiedzią 
na wystrój kościoła w Płocku, gdzie w Grobie Jezusa, przygotowanym z okazji 
świąt Wielkiej Nocy, ustawiono kartony z nazwami grzechów głównych. Do nich 
dodano oddzielne kartony ze słowami „Gender, LGTB”, co zostało odebrane jako 
mowa nienawiści. 

Pierwszy na plakaty zareagował minister spraw wewnętrznych Joachim Bru-
dziński, który wpisał na Twitterze: „Nie może być zgody w imię pseudotolerancyj-
nych «happeningów» na tego typu #kulturowebarbarzyństwo”, wydając polecenie 
zatrzymania Podleśnej. Policja weszła do jej domu o 6 rano. Wskutek interwencji 
organizacji obywatelskich sprawa trafiła do sądu, a ten ustalił, że zatrzymanie 
działaczki było „niezasadne, ale legalne”27. W dniu zatrzymania Podleśnej odbyły 
się akcje protestacyjne w jej obronie, na których kobiety trzymały w ręku plakaty 
z hasłem „Uwolnić Elę”. Liberalne dzienniki interpretowały zaangażowanie władz 
jako „akcję przedwyborczą, w której PiS próbuje przypodobać się Kościołowi 
katolickiemu i elektoratowi Radia Maryja”. Zareagowały też zagraniczne libe-
ralne media, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
i Amnesty International.

26 Profanacja w Płocku. Rozklejono wizerunki Matki Boskiej z tęczową aureolą, https://www.
magnapolonia.org/profanacja-w-plocku-rozklejono-wizerunki-matki-boskiej-z-teczowa- 
aureola/ (dostęp: 19.08.2021).

27 Sprawa „tęczowej Matki Boskiej”. Elżbieta Podleśna zatrzymana legalnie, https://www.rp.pl/
Spoleczenstwo/190709353-Sprawa-teczowej-Matki-Boskiej-Elzbieta-Podlesna-zatrzymana- 
legalnie.html (dostęp: 20.01.2020).
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Na katolickich portalach pojawiły się komentarze o inicjatywie Podleśnej, reak-
cji policji, zamieszczano screeny z Twittera lub Facebooka28. Ksiądz prof. Andrzej 
Draguła napisał:

Czym innym jest dyskusja, czy to jest, czy to nie jest bluźnierstwo, czym innym jednak 
ściganie autorki tegoż działania z punktu widzenia kodeksu karnego i zaprezentowany 
ostatnio sposób tegoż ścigania, czyli nachodzenie człowieka o 6.00 rano. Pomijam 
zasadność, ale razi już sama nieadekwatność reakcji państwa na czyn. […] Niestety, 
milczenie oficjalnych czynników Kościoła sprawia wrażenie, że nam – przynajmniej 
niektórym – członkom Kościoła katolickiego takie działanie państwa pasuje. Jak rzadko 
kiedy, głos Kościoła by się tutaj przydał. Kościół ma inny porządek w sprawach wiary 
niż Kodeks karny29.

Podobną wymowę miał list otwarty świeckich katolików do biskupów, w któ-
rym podkreślono, że tęcza nie ma cech uwłaczających, ponieważ funkcjonowała 
w religijnych wizerunkach od początków chrześcijaństwa, i zauważono, że „pań-
stwo nie jest od rozstrzygania, czy coś jest profanacją, świętokradztwem, czy 
bluźnierstwem”30. W liście była też propozycja odprawiania nabożeństw ekspia-
cyjnych w kościołach (modlitw o charakterze wynagradzającym zniewagę reli-
gijnego wizerunku). Incydent Podleśnej dopiero po pewnym czasie sprowokował 
reakcję wielu hierarchów Kościoła. Przez rzecznika prasowego paulinów z Jasnej 
Góry został zdefiniowany jako „godzenie w uczucia religijne, podnoszenie ręki 
na nasze wartości religijne, duchowe, kulturowe”. Arcybiskup Wojciech Polak, 
prymas Polski, inicjatywę aktywistki określił jako „odwet odbierający godność 
i poczucie bezpieczeństwa”. Jego homilia na Jasnej Górze, w uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej, powtarzająca wyrażenie „nie wolno”, była 
nacechowana retoryką zakazu, Prymas wołał:

Nie wolno nam nigdy wykorzystywać jej wizerunku do własnych partykularnych korzy-
ści. Nie wolno zawłaszczać tego miejsca i tego świętego, cudownego jasnogórskiego 
oblicza dla własnych interesów. Nie wolno tym miejscem i tym matczynym obliczem, 

28 Tęczowa aureola Matki Bożej. Jak zareagowali publicyści i media katolickie, https://deon.pl/
kosciol/teczowa-aureola-matki-bozej-jak-zareagowali-publicysci-i-media-katolickie (dostęp: 
20.01.2020).

29 Tamże.
30 Więź publikuje list katolików do KEP w obronie tęczowej aureoli, https://www.tysol.pl/

a32213-Wiez-publikuje-list-katolikow-do-KEP-w-obronie-teczowej-aureoli-Zgadnijcie-kto- 
list-podpisal (dostęp: 19.08.2021).
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wsławionym niezwykłą czcią wiernych, grać jedni przeciw drugim. Nie wolno nam brać 
go na sztandary żadnej walki31.

Wacław Depo, biskup diecezji częstochowskiej, wzywał do „umocnienia wiary 
osobistej i wspólnotowej, do jej obrony i ochrony jej wartości, nade wszystko 
modlitwą”32. Zareagowały też organizacje katolickie, wysyłające oświadczenia do 
mediów i biskupów. Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej, dokonała analizy 
zdarzenia: „Poniżono Kościół. Poniżono i obrażono nas, polski lud wierny Bogu, 
sakramentalne kapłaństwo i naszych pasterzy”33. Zdiagnozowała incydent jako 
„falę hejtu i obrzydliwości wylaną na ludzi prawych, będącej konsekwencją dzia-
łania Złego (szatana), którego intencją jest zniszczenie”. Z kolei posłanka Partii 
Republikańskiej Anna Siarkowska napisała na Twitterze: „Koniec z publicznymi 
drwinami z wartości najdroższych dla katolików. Dziś składam zawiadomienia do 
prokuratury. Jeśli każdy, kto umieszcza sprofanowany wizerunek NMP, otrzyma 
przykładową karę grzywny 10 000 zł, to zakończy się rumakowanie”34.

Kontrowersyjną sprawę skomentowały osoby publiczne, niekojarzone ze śro-
dowiskiem katolickim. 

Manuela Gretkowska, pisarka znana z antyklerykalnych opinii, w zatrzyma-
niu aktywistki widziała decyzję polityczną nacechowaną seksizmem: „Czy tylko 
kobiety protestują i podpadają PiS-owi, albo pod paragraf? Dzisiaj Podleśna 
z tęczową Matką Boską, wczoraj Kozyra z pejczem”35. Pisarz Michał Witkowski 
zarzucił katolikom mowę nienawiści, ironicznie pytając: „Może Papież Franciszek 
jakoś to skomentuje, on jest normalny i pozbawiony polskiego katolickiego hej-
tu”36. Lider WOŚP Jerzy Owsiak nie opowiedział się za żadną ze stron, mówiąc: 
„granica między profanacją a obrazą bywa bardzo cienka”, by następnie skomen-
tować decyzję ministra o zatrzymaniu Podleśnej o 6 rano: „Abstrahując od oceny 
artystycznej dzieła, o której w wolnym kraju możemy debatować, nie możemy 

31 Prymas: Nie wolno wykorzystywać wizerunku Matki Bożej do własnych partykularnych korzyści, 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-08-26/prymas-nie-wolno-wykorzystywac-wize-  
runku-matki-bozej-do-wlasnych-partykularnych-korzysci (dostęp: 19.08.2021).

32 Słowo pasterskie abp. Wacława Depo, https://fiat.fm/info/slowo-pasterskie-abp-waclawa-depo/ 
(dostęp: 21.01.2020).

33 Akcja Katolicka: Kościół poniżany i doświadczany, https://opoka.news/akcja-katolicka-kosciol
-ponizany-i-doswiadczany (dostęp: 19.08.2021).

34 Posłanka klubu PiS składa wnioski do prokuratury za rozpowszechnianie „tęczowej” Matki 
Boskiej, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-05-09/poslanka-klubu-pis-sklada-wnio-
ski-do-prokuratury-za-rozpowszechnianie-teczowej-matki-boskiej (dostęp: 20.01.2020).

35 Tamże.
36 Tamże.
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zgadzać się na takie zachowania polskiej policji”37. Wyciszył też patetyczny ton 
hierarchów oburzonych profanacją obrazu, odwołując się do zasad demokracji, 
gdzie każdy ma prawo do ekspresji własnych poglądów. Sprawa Elżbiety Podleśnej 
znalazła finał w sądzie, który po dwóch latach, w 2021 roku, uniewinnił ją od 
oskarżeń o obrażanie uczuć religijnych katolików i znieważenie wizerunku Matki 
Boskiej Częstochowskiej38.

6. Przypadek „Happeningu Królewskiej Waginy z Tęczowymi Madonnami” 
w Gdańsku

Kolejny przykład reakcji środowiska katolickiego miał miejsce po Marszu Rów-
ności w Gdańsku, zorganizowanym pod hasłem „Miłość może tylko łączyć”. 
Jego uczestnicy nieśli transparent z waginą w kształcie serca, ze złotą koroną, do 
którego przymocowano kwiaty i tęczowe wstążki. Obok szły kobiety przebrane 
za „Matki Boskie”, w długich tunikach i z tęczowymi aureolami na głowach. 
W odbiorze społecznym wyglądało to jak parodia procesji Bożego Ciała. Inicjato-
rem „Happeningu Królewskiej Waginy z Tęczowymi Madonnami” były kobiety 
z grupy Dziewuchy Dziewuchom Trójmiasto i Stowarzyszenia Tolerado. 

Jeszcze podczas marszu w internecie pojawił się wpis prezydent Gdańska 
Aleksandry Dulkiewicz wyrażającej zadowolenie z inicjatywy: „Jestem dumna 
i zaszczycona, że mogłam otworzyć i uczestniczyć w V Trójmiejskim Marszu 
Równości. Gdańsk nie boi się różnorodności!”39. Emocjonalnie ripostował jej 
dziennikarz Rafał Ziemkiewicz, znany z konserwatywnych poglądów: „Z czego 
jesteś taka dumna, żałosna idiotko? Z chamskiego znieważania katolików? 
Z prowokacyjnego profanowania świętości? Ze wspierania gówniarstwa, którego 
jedynym celem jest nasrać Polakom na wycieraczkę i napluć do zupy?”40. Obie 
wypowiedzi pojawiły się na Twitterze i były cytowane przez inne media. Dzień 
później Aleksandra Dulkiewicz stygmatyzowała organizatorów, odwołując się do 
ideału społeczeństwa obywatelskiego, definiując happening jako „akt przemocy 

37 Ludzie kultury o skandalu z „tęczową Matką Boską”: nie możemy zgadzać się na takie zacho-
wania polskiej policji, https://kultura.onet.pl/wiadomosci/ludzie-kultury-o-skandalu-z-teczo-
wa-matka-boska-nie-mozemy-zgadzac-sie-na-takie/53973gm (dostęp: 20.01.2020).

38 Sąd uniewinnił trzy kobiety, które rozlepiały nalepki z wizerunkiem Maryi z tęczową aureolą, 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8109424,sad-uniewinnienie-kobiety
-matka-boska-teczowa-aureola.html (dostęp: 19.08.2021).

39 Marsz Równości w Gdańsku. Wagina jako Najświętszy Sakrament, https://misyjne.pl/marsz
-rownosci-w-gdansku-wagina-jako-najswietszy-sakrament (dostęp: 19.08.2021).

40 To piękne i wzruszające, że znów można ponabijać się z katolików, https://wpolityce.pl/spoleczen-
stwo/448210-mozna-ponabijac-sie-z-katolikow-oburzenie-po-marszu-lgbt (dostęp: 19.08.2021).



Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz74

symbolicznej”. Swoje oświadczenie zakończyła retoryką morału, przypominając 
o kulturowej normie wzajemności: „Tak samo, jak domagamy się równości dla 
siebie, tak samo powinniśmy równość i szacunek okazywać innym, także oso-
bom wierzącym”. Do tej wymiany poglądów online dołączył Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu, który zamieścił skan swojego oświadczenia, gdzie wyraził 
zmartwienie ironicznym podejściem do symboli religijnych, odwołując się do 
tolerancji i szacunku. Napisał w nim: 

Bardzo mi przykro i ubolewam, że V Trójmiejski Marsz Równości stał się dla części 
uczestników okazją do obrażania uczuć religijnych wielu Polaków. Moim skromnym 
zdaniem, jak ktoś chce walczyć o równość i tolerancję, to nie powinien obrażać innych. 
Jak chce się mówić o miłości, to trudno budować nienawiść.

O tym przypadku katoliccy dziennikarze pisali „prowokacyjne profanowa-
nie świętości”. Członkowie Stowarzyszenia Kultury Prawnej Ordo Iuris zarzu-
cili organizatorom popełnienie przestępstwa obrazy uczuć religijnych, określa-
jąc marsz „gorszącymi scenami, atakami na uczucia religijne, […] znieważaniu 
przedmiotu czci religijnej”41, a Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”, 
krytycznie zanalizował zjawisko, odwołując się do normy kulturowej, jaką jest 
szacunek wobec inności:

Jeśli ktoś twierdzi, że maszeruje na rzecz równości i pokoju […], a pozwala sobie na 
obsceniczne żarty z katolickiej pobożności, to dokonuje bolesnych podziałów […]. 
Są pewne rzeczy i sytuacje, z których nie godzi się żartować, a tym bardziej nie należy 
ich obśmiewać. Aby uszanować obecność Jezusa w konsekrowanej Hostii, nie trzeba 
być wyznawcą wiary katolickiej. Wystarczy szacunek dla tych współobywateli, którzy 
są katolikami42.

Reakcją grupy Dziewuchy Dziewuchom było oświadczenie opublikowane na 
Facebooku, w którym pojawiła się sugestia o agresywności katolików w życiu 
publicznym:

Zarzucanie radosnemu happeningowi nietolerancji czy nienawiści – obraża nas i nasze 
uczucia. Katolicy nie mają monopolu na wstążki, serca, waginy, korony, rzeczy na 
patykach. Biorąc pod uwagę, ile aktów przemocy, dyskryminacji, nienawiści, zbrodni – 
zrodził fanatyzm Kościoła Katolickiego, sugerujemy osobom o urażonych uczuciach 

41 K. Dyda, Analiza dotycząca naruszeń prawa, które miały miejsce podczas V Trójmiejskiego 
Marszu Równości w Gdańsku w dniu 25 maja 2019, https://ordoiuris.pl/wolnosc-sumienia/
analiza-dotyczaca-naruszen-prawa-ktore-mialy-miejsce-podczas-v-trojmiejskiego (dostęp: 
19.08.2021).

42 Z. Nosowski, Nie ma żartów, http://wiez.com.pl/2019/05/28/gdansk-marsz-rownosci-lgbt-nie
-ma-zartow (dostęp: 23.01.2020).
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religijnych wyjęcie belki z własnego oka, a nie szukanie źdźbła w naszym. Urażanie 
godności […] staje się w Polsce przywilejem fundamentalistycznych katolików43.

Organizatorki wyjaśniły, że rekwizyt na kiju jest symbolem wolnych kobiet, 
dla których kobiecość jest święta, a happening „w symboliczny i ludyczny sposób 
miał dowartościować kobiecą cielesność”. Na Facebooku umieściły mem: zdjęcia 
waginy i monstrancji z poleceniem „znajdź 3 podobieństwa”. Jedna z członkiń tej 
grupy, prof. Ewa Graczyk, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, w rozmo-
wie z dziennikarzami uzupełniała manifest koleżanek: „Polskie święto LGBT+ 
pozbawiane jest kulturowych i politycznych praw czasu wyłączonego, w ludyczny 
sposób świętego”44. W niedługim czasie po „waginalnym happeningu” członko-
wie Stowarzyszenia Ordo Iuris i Stowarzyszenia myGdańsk.pl złożyli wnioski 
do prokuratury, powołując się na art. 196 Kodeksu karnego. W październiku 
2019 roku Akademicki Klub Tradycji Katolickiej PAX złożył wniosek o wszczę-
cie postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Graczyk w związku z jej udzia-
łem w Marszu Równości. W odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego 
uczelni literaturoznawczyni, która wcześniej dokonała coming outu na łamach 
jednego z czasopism, napisała w oświadczeniu: „Jeśli się przestraszymy, jeżeli nie 
będziemy strzec wolności także na obszarze symboliczno-artystyczno-gendero-
wym, falliczne wojska, duchowne i świeckie, zamkną nas w ponurym świecie 
podręcznej. Nie przepraszam za waginę”45. Marsz Równości w Gdańsku stał się 
znakiem stygmatyzacji społeczności LGBT i protestu społecznego katolików. Ewa 
Graczyk, zaangażowana w „waginalny happening”, jeszcze wiele razy podkreślała 
sprzeciw wobec norm ustanowionych przez tradycję. Nieznane jak dotąd są dzia-
łania prokuratury w związku z wnioskiem o postawienie jej zarzutów46.

7. Polaryzacja wizji świata z religią w tle

Obserwatorzy naszego społeczeństwa mówią o „starciu cywilizacyjnym”, politycy 
o „walce dwóch plemion”, a konserwatywne środowiska o „wojnie kulturowej” 

43 Dziewuchy dziewuchom, https://www.facebook.com/TrojmiejskieDziewuchy/posts/24007498 
40161512 (dostęp: 15.12.2019).

44 Profesor uniwersytetu wśród uczestniczek skandalicznego happeningu, https://www.tvp.
info/42848525/profesor-uniwersytetu-wsrod-uczestniczek-skandalicznego-happeningu (dostęp: 
19.08.2021).

45 E. Graczyk, Nie przepraszam za waginę, https://wyborcza.pl/7,75968,24913013,nie-przepra-
szam-za-wagine.html?disableRedirects=true (dostęp: 10.12.2019). 

46 Sprawa waginy wraca po 4 miesiącach, https://dziennikbaltycki.pl/sprawa-waginy-na-marszu- 
rownosci-wraca-po-4-miesiacach-tym-razem-domniemana-obraza-uczuc-religijnych-zajmie- 
sie-rzecznik/ar/c1-14488623 (dostęp: 19.08.2021).
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w Polsce. Językoznawcy od kilku lat diagnozują „zużycie słów” w debacie publicz-
nej, wskazując na polityków, skupionych na permanentnej kampanii wyborczej, 
tworzących retorykę wojny i obraźliwe bon moty. Diagnozowana przez polito-
logów wojna polsko-polska koncentruje uwagę na „dwóch plemionach”, których 
poglądy dzielą społeczeństwo, będąc źródłem licznych konfliktów. Eksperci 
zauważają, że komunikacja polityków doprowadziła do większej wulgaryzacji 
języka i przyzwolenia na jego używanie w życiu społecznym.

W opisanych tu inicjatywach miały miejsce dekonstrukcja symbolicznych 
znaczeń związanych z religią oraz przykłady niezgody na ich demontaż. Z per-
spektywy twórców komunikacja z użyciem religijnych symboli miała charakter 
ekspresyjny, światopoglądowy i ludyczny. Sowizdrzalska koncepcja „świata na 
opak” opisana przez Bachtina nie została jednak zrozumiana, co widać w wyraża-
niu sprzeciwu w oświadczeniach katolików. Mimo że organizatorzy happeningów 
często deklarują jedynie ekspresję własnych poglądów, a nie celowe obrażanie, to 
odbiorcy związani z Kościołem katolickim widzą w nich przekraczanie granic 
szacunku wobec sacrum. 

Mamy więc do czynienia z polaryzacją światopoglądów i odmienną percepcją 
granic pomiędzy sferą sacrum a profanum. Te same symbole pełnią inną funkcję 
znaczeniową dla obu środowisk. Użycie symboli religijnych w opisanych happen-
ingach jest przez osoby związane z Kościołem katolickim postrzegane jako szo-
kujące, prowokacyjne, obsceniczne, perwersyjne, obraźliwe. Z kolei społeczno-
ści mniejszościowe elementy religijne przeniesione do sfery profanum traktują 
jako ludyczny sposób na zaznaczenie swojej obecności w przestrzeni publicznej, 
budując swoją mniejszościową tożsamość w kontrapunkcie do katolickich zna-
ków, promując ucieczkę od ich dominacji w życiu społecznym. Tam, gdzie jedni 
widzą parodię i ironię, inni uważają, że mają obrażone uczucia religijne. Tam, 
gdzie jedni posługują się mechanizmami prawnymi, zawiadamiając prokuraturę 
w związku z popełnieniem przestępstwa obrazy uczuć religijnych, inni apelują 
o poszanowanie wolności w sferze wypowiedzi artystycznej lub szeroko pojętej 
wolności słowa. 

Istotnym sposobem reakcji społecznej na pojawienie się zmodyfikowanych 
symboli chrześcijańskich w przestrzeni społecznej były apele i oświadczenia publi-
kowane w internecie. Dzięki komunikacji online reakcja mogła być natychmia-
stowa. Zaktywizowały się osoby świeckie, jak i duchowne. Zareagowali nie tylko 
dziennikarze, publicyści konserwatywnych mediów („Niedziela”, „Nasz Dziennik”, 
„Misyjne Drogi”, Opoka, „Do Rzeczy”), ale też samorządowcy, gdy zorientowali się, 
że postulaty organizatorów parad równości dotyczące tolerancji stały w dysonansie 
z parodią i drwiną z religii (Dulkiewicz, Karnowski). Szeroki był katalog epitetów 



77Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny

zastosowanych w stygmatyzowaniu. Mówiono o obrażaniu, drwinach, cham-
skim znieważaniu, obscenicznych żartach, a także o bluźnierstwach i poniżaniu 
Kościoła. Zauważalne byłe emocjonalne wypowiedzi mające charakter generalizu-
jący i wyolbrzymiający. Hiperbolizacja miała zwrócić uwagę na samą inicjatywę, ale 
też na emocje odbiorców, zaszokowanych tupetem i przekraczaniem granic, które 
nie były przekraczane w przestrzeni publicznej. Innym sposobem reakcji katoli-
ków były zawiadomienia do prokuratury, wnioskujące o ukaranie organizatorów 
happen ingów. Niektóre sprawy sądowe zakończyły się uniewinnieniem, inne nadal 
trwają i powodują konflikty w środowisku prawniczym.

Jeśli przywoła się definicje mowy nienawiści, w których ważne miejsce ma 
dyskredytacja i pogarda, to opisane przypadki mieszczą się w ich teoretycznych 
ramach. Przy przyjęciu założenia, że happeningi mają na celu dyskredytację47, 
opisane zjawiska mogą być uznane za przejaw fenomenu rodzącego się na naszych 
oczach, a mianowicie hejtu religijnego, którego celem jest nie tylko ludyczna 
zabawa kulturowymi znaczeniami, ale celowe dążenie do wywołania oburzenia 
pewnej grupy społecznej, uznającej je za nienaruszalne „świętości”. Naukowe 
zbadanie uwarunkowań silnej polaryzacji w Polsce, przy uwzględnieniu kontek-
stu kulturowego (roli religijności, laicyzacji, rozumienia takich słów, jak „toleran-
cja” czy „szacunek”), staje się dzisiaj wyzwaniem nie tylko dla socjologów. Także 
badacze analizujący agresywny język nazywany mową nienawiści lub hejtem 
powinni wziąć na warsztat nowe formy jej ekspresji.
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HEJT I SYMBOLE RELIGIJNE. OBRAŻANIE PRZEZ PROWOKACJę 
JAKO NOWY PROBLEM SPOłECZNY

Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie dyskursu medialnego związanego z nowymi formami prezen-
tacji symboli religijnych i ze społeczną reakcją na to zjawisko. Symbole religijne są wykorzy-
stywane przez środowiska zainteresowane zaznaczeniem swojej obecności w społeczeństwie. 
Jednym z pytań badawczych jest pytanie o to, czy przykłady happeningów, uznawanych przez 
grupy katolików za skandaliczne i obraźliwe, mogą być dowodem na nową formę „mowy nie-
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społeczeństwie. Diagnoza zjawiska związanego z happeningami odbieranymi jako „prowo-
kacje” prowadzi do przekonania, że mamy do czynienia z nowym problemem społecznym. 
Angażuje on osoby związane z Kościołem katolickim, policję, sąd i prokuraturę, ponieważ 
autorzy inicjatyw są oskarżani o obrażanie uczuć religijnych, co zgodnie z art. 196 Kodeksu 
karnego jest w Polsce przestępstwem. 
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Wstęp

Działania ochronne wielu państw, w tym także Republiki Federalnej Niemiec, 
podjęte w celu ochrony populacji przed pandemią koronawirusa, mogą stanowić 
przykład bezpardonowej ingerencji w wolność religijną, w tym także w prawa 
Kościoła rzymskokatolickiego. Niniejszy artykuł poświęcony został tej kwestii 
w RFN. Dokładnie chodzi o krytyczną refleksję nad działaniami państwowymi 
ingerującymi w sferę wolności religijnej, a także nad komentarzami teologów 
do zaistniałej sytuacji. Ze względu na brak dostępnych szerszych opracowań 
dotyczących tej problematyki opiera się zasadniczo na źródłach internetowych. 
Na ich podstawie zostaną przedstawione: w punkcie pierwszym krótkie kalen-
darium wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby oraz działania 
władz niemieckich, w punkcie drugim reakcje Niemieckiej Konferencji Bisku-
pów (Deutsche Bischofskonferenz), a w punkcie trzecim niektórych niemieckich 
kościelnych hierarchów oraz dogmatyków. Na zakończenie, w punkcie czwartym, 
zostanie zaprezentowana teologiczna krytyka dokonana przez niemieckich teolo-
gów i biskupów w świetle oficjalnego nauczania Kościoła.

1. Kalendarium restrykcji

Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku ogłosiła pandemię w związku 
z coraz liczniej meldowanymi schorzeniami wywoływanymi przez wirusa SARS- 
-CoV-2, który wywołuje chorobę nazwaną COVID-191. Wirus względnie szybko 
rozprzestrzeniał się na świecie. Po pojawieniu się pierwszych zachorowań w Azji 
w grudniu 2019 roku już pod koniec stycznia 2020 roku Rada Unii Europejskiej 
uruchomiła kryzysowe procedury dotyczące wymiany informacji; 13 lutego 
Nadzwyczajna Rada ds. Zdrowia wzywała do kontynuacji działań dotyczących 
oceny ryzyka, możliwości podróży, zabrała również głos w kwestii przygotowa-
nia na kolejny etap epidemii; a 10 marca za priorytety zostały uznane dostawy 
sprzętu medycznego, wspieranie badań naukowych nad wirusem i wywoływaną 
przez niego chorobą oraz opracowanie i wyprodukowanie szczepionki przeciw 
COVID-19. Nie mniej ważne były również kwestie finansowe związane z kon-
sekwencjami społeczno-gospodarczymi2. Żadna z tych wypowiedzi nie uderzała 

1 Nazwa to skrótowiec od Coronavirus Disease 2019, czyli „choroba koronawirusa 2019”. Cyfry 
oznaczają rok pojawienia się pierwszego zdiagnozowanego przypadku w chińskim mieście 
Wuhan. Data ogłoszenia pandemii odnosi się do wystąpienia dyrektora Światowej Organizacji 
Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Por. www.who.int (dostęp: 30.09.2020). 

2 Por. Rada Unii Europejskiej, Działania Rady w reakcji na Covid-19: kalendarium, www.consi-
lium.europa.eu (dostęp: 30.09.2020).
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bezpośrednio w wolność religijną, choć niewątpliwie jej dotyczyła w przypadku 
oceny ryzyka konkretnych przejawów życia społecznego.

Rząd Republiki Federalnej Niemiec, w którym większością dysponuje przynaj-
mniej nominalnie chrześcijańska partia, 16 marca 2020 roku wydał oświadczenie 
prasowe, w którym – w punkcie drugim – nakazuje zamknięcie restauracji oraz 
pijalni, teatrów i innych ośrodków kulturalnych, placówek sportowych, a także 
domów publicznych (Bordelle). Następny paragraf odnosi się do zgromadzeń 
w instytucjach edukacyjnych oraz religijnych. Ostatni zakaz bardzo precyzyjnie 
wymienia „kościoły, meczety, synagogi oraz spotkania innych grup religijnych”3.

W decyzjach ogłoszonych jako efekt telekonferencji z 15 kwietnia cały punkt 
dwunasty był poświęcony kwestiom wolności religijnej, która została jednak 
podporządkowana ogólnym dyrektywom państwowym. Wprawdzie prawo do 
wykonywania praktyk religijnych uznano za szczególną wartość, zwłaszcza na 
tle duchowych potrzeb generowanych przez epidemię, jednak zostało ono ogra-
niczone do przekazów medialnych, gdyż bezpośrednie spotkania wielu osób sta-
nowiły zbyt duże ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Zapowiedziane również 
zostało spotkanie z przedstawicielami największych wspólnot religijnych w celu 
wypracowania konsensusu4.

W ustaleniach z telekonferencji z 30 kwietnia 2020 roku znajduje się osobny 
załącznik, który dookreśla warunki odbywania się publicznych spotkań w celach 
religijnych, powołujący się na ustalenia ze strukturami Kościoła katolickiego 
oraz prawosławnego, instytucjami chrześcijańskich protestantów, a także juda-
istycznymi i muzułmańskimi wspólnotami wyznaniowymi. Podkreślone zostało 
konstytucyjne prawo każdego do wypełniania swych rytuałów, jednak znów 
zostało podporządkowane ustaleniom reglamentującym życie publiczne w obli-
czu zagrożenia koronawirusem. Poza standardowymi ustaleniami higienicznymi 
zabronione zostały praktyki oddawania czci poprzez pocałunek, picia z jednego 
kielicha przez więcej niż jedną osobę, a także wykonywania śpiewu chóralnego. 
Ponadto podkreślona została konieczność ustalenia dróg zakażenia, skąd nie-
daleko do permanentnej inwigilacji osób uczestniczących w obrzędach. Podzię-
kowania dla Kościołów oraz wspólnot religijnych za rezygnację z obchodów 

3 „[…] Kirchen, Moscheen, Synagogenunddie Zusammenkünfteanderer Glaubensgemeinscha-
ften” (Vereinbarungzwischen der Bundesregierungund den Regierungschefinnenund Regierun-
gschefs der Bundesländerangesichts der Corona-Epidemie in Deutschland, 16.03.2020, www.
bundesregierung.de [dostęp: 30.09.2020]).

4 Por. Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnenund 
Regierungschefs der Länderam 15. April 2020. TOP 2 Beschränkungen des öffentlichen Leb-
ens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie, 15.04.2020, www.bundesregierung.de (dostęp: 
30.09.2020).
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Wielkanocy – oczywiście określonej ogólnikowo mianem uroczystości (hohe 
Feiertage) – stanowią albo wyraz scedowania odpowiedzialności za podjęte dzia-
łania, albo rzeczywistą wdzięczność dla wyznaniowych decydentów, dla których 
nagrodą za okazane posłuszeństwo jest złagodzenie restrykcji5.

2. Reakcje Niemieckiej Konferencji Biskupów

Pandemia koronawirusa odcisnęła głębokie piętno na ludzkiej, społecznej, gospodarczej, 
a i kościelnej codzienności. W radzie stałej [Niemieckiej Konferencji Biskupów] zajmo-
waliśmy się wyczerpująco kwestią jej skutków. […] Jako adresatów naszej wdzięczności 
dołączamy wszystkich tych, którzy poprzez telewizję, radio i internet umożliwili trans-
misję liturgii z Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy […]. Jesteśmy wdzięczni, że zapowie-
dziane złagodzenie obostrzeń w najbliższej przyszłości umożliwi powrót do [wspólnoto-
wych] liturgii. Zakaz sprawowania obrzędów w sytuacji ubiegłych tygodni uważamy za 
rozsądny i odpowiedzialny. Tak samo odpowiedzialnie i rozsądnie będziemy teraz – po 
pozytywnych rozmowach z rządem federalnym oraz administracjami poszczególnych 
landów – rozpoczynać powolny powrót do liturgicznych celebracji. Dla tego celu zostaną 
opracowane zalecenia, które zarówno zaspokoją potrzeby religijne, jak i spełnią stan-
dardy higieniczne, które są niezbędne, aby zapobiec możliwie każdej jednej infekcji6.

Słowa te zostały wypowiedziane przez przewodniczącego Niemieckiej Konfe-
rencji Biskupów, limburskiego biskupa Georga Bätzinga. Pośród podziękowań dla 
służby zdrowia i pracowników mediów zabrakło miejsca na przeprosiny dla prze-
ciętnego katolika, który ponosił konsekwencje uległości biskupów. W następnych 
punktach oświadczenia prasowego poruszane są problemy gospodarcze, które 
muszą się odbić na podatkowych przychodach Kościoła rzymskokatolickiego. 
Zakończenie stanowi konstatacja zadowolenia z postawy wspólnoty narodowej, 
która wzmacnia się w obliczu zagrożenia7.

W innym komentarzu przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów 
wyraźnie stwierdził, że współpraca między państwem a Kościołem w kwestii 
zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii powinna być sygnałem nadziei, 

5 Por. Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnenund Regierungs-
chefs der Länderam 30. April 2020. TOP 2 Maßnahmenzur Eindämmung der COVID19-Epide-
mie, www.bundesregierung.de (dostęp: 30.09.2020). Wrażenie to potęguje dokument przygo-
towany na rozmowy z przedstawicielami rządu przez Niemiecką Konferencję Biskupów. Por. 
Überlegungenausdem Bereich der Deutschen Bischofskonferenzzur Möglichkeitreligiöser Ver-
sammlungen, 15.04.2020, www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).

6 Ständiger Rat befasstsich mit Fragen der Corona-Pandemie im kirchlichen Leben, 27.04.2020, 
www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).

7 Por. tamże.
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której bliżej nie określił. Pozycja tak ścisłej współpracy może zostać bardzo 
łatwo wykorzystana do własnych celów. Najlepiej pokazuje to wypowiedź jed-
nego z regionalnych premierów, który wyraźnie stwierdza, że on sam nigdy nie 
zakazał w swoim regionie wspólnotowych praktyk religijnych. Ich brak jest wyni-
kiem dostosowania się wiernych do stosownych zaleceń sformułowanych przez 
osoby odpowiedzialne w samych strukturach wyznaniowych. Niemniej jednak 
niemiecki episkopat zareagował krytycznie na rządowe przedłużenie delegalizacji 
zgromadzeń religijnych z 15 kwietnia – w odróżnieniu od stanowiska większości 
protestanckich wspólnot eklezjalnych. Krytyka ta powoływała się na konstytu-
cyjne swobody religijne oraz zdolność obrządku do dawania ludziom orientacji 
i podpory (Orientierung und Halt) w trudnych chwilach8.

Tydzień później, 24 kwietnia 2020 roku, ogłoszone zostały zalecenia doty-
czące sprawowania Eucharystii, w której możliwość wspólnotowego uczestnic-
twa – po wielotygodniowej przerwie – zostaje jedynie stwierdzona. Ważniejsze 
wydaje się zobowiązanie Kościoła, by nie dopuścić do żadnej infekcji. Zaleca się 
tam przesunięcie ważnych wydarzeń, jak np. święcenia kapłańskie, zabrania się 
organizowania pielgrzymek. Liczba uczestników liturgii jest ściśle reglamento-
wana poprzez standardy higieniczne oraz wielkość przestrzeni sakralnej. Służba 
liturgiczna zostaje ograniczona do maksymalnie dwóch ministrantów, lektora 
oraz kantora. Nakazuje się ponadto rezygnację ze zbierania kolekty, przekazy-
wania znaku pokoju oraz doustnego przyjmowania Komunii Świętej. Oczywiście 
szczegóły zostają do ustalenia dla poszczególnych ordynariuszy miejsc, którzy nie 
okazali się jednomyślni9.

Stanowisko niemieckiego episkopatu wydaje się odzwierciedlać powszechne 
przekonanie większości powierzonych mu katolików, jak również niewierzących. 
Badania statystyczne przeprowadzone w pierwszej połowie kwietnia ustaliły, że 
tylko dwanaście procent respondentów opowiadało się „za” zezwoleniem wspól-
notowych celebracji liturgii w czasie pandemii koronawirusa, gdyż – według 
nich – gwarantują one zabezpieczenie podstawowych potrzeb człowieka. Według 
ośrodka, który przeprowadził badania, odsetek ten wśród katolików niewiele 
się zmieniał i wynosił zaledwie piętnaście procent. Niemniej jednak dopisek 

8 Por. Bischofskonferenzkritisiert Verlängerung des Gottesdienstverbots, 16.04.2020, www.kirche
-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020); NRW-Bistümerwollen Gottesdienste mit „Kleiner Öffen-
tlichkeit”, 16.04.2020 (dostęp: 30.09.2020); Bätzing: Lockerung des Gottesdienst-Verbotswirdge-
prüft, 17.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).

9 Empfehlungenzur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise, 24.04.2020, www.dbk.de 
(dostęp: 30.09.2020). Ustalenia dla poszczególnych diecezji: Corona-Gottesdienste: Hierfinden 
Się die Schutzkonzeptealler Bistümer, www.katholisch.de (dostęp: 30.09.2020).
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o podstawowym zapotrzebowaniu (Grundversorgung) jako uzasadnieniu przy-
zwolenia budzi wątpliwość odnośnie do sformułowanych pytań i przypomina 
znany cytat o fałszowaniu statystyk, błędnie przypisywany Winstonowi Chur-
chillowi10.

Tuż przed świętami wielkanocnymi niemiecki odpowiednik polskiego Try-
bunału Konstytucyjnego, Oberstes Verfassungsgericht, odrzucił pozew prakty-
kującego katolika z Hesji, który postulował zniesienie państwowych restrykcji 
zakazu zgromadzeń kościelnych, gdyż były one sprzeczne z prawem do swobod-
nego wyznawania swojej religii i wykonywania praktyk religijnych. Pozew został 
odrzucony najprawdopodobniej ze strachu przed opinią publiczną i jej panicz-
nym lękiem przed masowymi zarażeniami. Mimo to w pełni uznano argument, 
w którym powód, powołując się na Sobór Watykański II, nie zgadzał się na trans-
mitowane nabożeństwa czy prywatną modlitwę jako rekompensatę wspólnie 
świętowanej Eucharystii. Sędziowie stwierdzili, że przeżywanie obrzędów litur-
gicznych opiera się digitalizacji, a nałożone restrykcje stanowią poważne narusze-
nie konstytucyjnych wolności religijnych. Bez odpowiedzi musi pozostać pytanie, 
dlaczego nie był to pozew złożony przez desygnowanych przedstawicieli struktur 
Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Niemiec11.

3. Stanowiska biskupów i teologów

Informacje o zezwoleniu na wspólnotową celebrację Eucharystii, ale pod surowym 
rygorem higienicznym, datowane są na drugą połowę kwietnia. Jednak zarówno 
wcześniejszy zakaz zgromadzeń religijnych, jak również obostrzenia, które poja-
wiły się – jako jego ersatz – na początku maja, a także alternatywna działalność 
Kościoła podczas pandemii wywołały bardzo różne komentarze zarówno wśród 
biskupów, jak i teologów katolickich. Nie sposób przytoczyć wszystkich, ale warto 
uwypuklić te, które stały się najbardziej popularne, także przez swą kontrower-
syjność. Ich autorami są: biskup magdeburski Gerard Feige, arcybiskup koloński 
Rainer kard. Woelki oraz dogmatyk Julia Knop12.

10 Umfrage: 70 Prozentlehnen Gottesdienste in Corona-Krise ab, 16.04.2020, www.kirche-und-
leben.de (dostęp: 30.09.2020).

11 Por. W. Janisch, Karlsruhe bestätigt Verbot von Gottesdiensten, 10.04.2020, www.sueddeutsche.
de (dostęp: 30.09.2020).

12 Por. Bischof Dr. Gerhard Feige. Kurzbiografie, www.bistum-magdeburg.de (dostęp: 30.09.2020); 
Kommunion mit Handschuh? „Gute Chancen” für Gottesdienste ab Mai, 21.04.2020, www.
kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020); Prof. Dr. Julia Knop, www.uni-erfurt.de (dostęp: 
30.09.2020); Rainer Maria Kardinal Woelki. Erzbischof von Köln, www. erzbistum-koeln.de 
(dostęp: 30.09.2020).
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Feige w swoich różnych komentarzach wypowiadał się przede wszystkim bar-
dzo oględnie. Część starań podejmowanych przez różne środowiska kościelne 
uznał wprawdzie za sensowne i pomocne, inne jednak zostały opatrzone atry-
butem dziwaczności (befremdlich). W stosunku do tych ostatnich zadał pytanie 
o instrumentalizację różnych pobożnych praktyk. Wyobrażenie Boga oraz prze-
jawów Jego działania, stanowiące fundament dla niektórych postaw i poglądów, 
uznał za archaiczne, a w dodatku sprzeczne z chrześcijaństwem. Swoje wątpliwo-
ści opatrzył puentą godną pierwszego protestanta, zawierającą pytanie o możli-
wość zmiany nastawienia nieba poprzez konkretne czyny. Można odnieść wraże-
nie, że wszystkie krytyczne pytania w stosunku do pandemii i wprowadzonego 
reżimu higienicznego to wyraz ignorancji lub popadania w teorie spiskowe. Bar-
dzo wyraźnie napiętnowane zostają interpretacje tych wydarzeń w perspektywie 
boskiej kary za przewinienia ludzkości czy grzechy współczesności. Feige sam 
odniósł to do tzw. drogi synodalnej, którą niemiecki episkopat, mimo dezapro-
baty Kurii Rzymskiej, forsuje jako znak czasu dla współczesnego Kościoła. Jako 
argument przytoczona została narracja biblijna, ale cytowane było ekumeniczne 
oświadczenie niemieckich hierarchów. Autorytatywne stwierdzenie, że choroba 
nie jest boską karą ani dla poszczególnego człowieka, ani dla żadnych zbiorowości 
nie ma swojego odpowiednika w pismach Starego i Nowego Testamentu, a wręcz 
przeciwnie (m.in. Rz 6,23)13.

Feige wypowiedział się ponadto krytycznie w debacie o przyzwoleniu na zgro-
madzenia religijne pod ścisłym rygorem higienicznym. Stwierdzał, że nie ma 
takiej formy świętowania liturgii, która wpasowywałaby się w państwową kon-
cepcję zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, a jej sztuczne dopasowanie 
nie przyniesie zamierzonego efektu duchowego wsparcia. Wyraził ponadto dez-
aprobatę dla wiernych oraz hierarchów, którzy na zakaz zgromadzeń religijnych 
reagowali retoryką walki z bezprawiem. Sam uznał odpowiedzialność i solidarność 
w trosce o zmniejszenie ryzyka zakażeń za dużo istotniejsze problemy niż chęć 
powrotu do wspólnotowego świętowania Eucharystii, którą nazwał problemem 
wynikającym z luksusu. Niemniej jednak Feige pozostaje wytrawnym kościelnym 
dyplomatą, który formułuje swoje wypowiedzi na tyle ogólnie, by móc je później 
przeinterpretować lub uzupełnić zupełnie antagonistycznym stwierdzeniem. Dla-
tego jego krytyczna wypowiedź kończy się konstatacją własnego bólu związanego 
z brakiem wspólnotowych liturgii podczas świąt wielkanocnych oraz postulatem 

13 Por. Bischof Feigewarntvorkirchlichem Aktionismus in Corona-Krise, www.katholisch.de 
(dostęp: 30.09.2020); Erneut Post aus Rom. Vatikanische Vorbehaltegegen „synodalen Weg” in 
Deutschland, 13.09.2020, www.domradio.de (dostęp: 30.09.2020). 
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czujności, by nikt – krok po kroku, przy użyciu wszystkich możliwych wymó-
wek – nie ograniczył konstytucyjnej wolności w kwestiach religijnego kultu14.

Wobec takiego stanowiska biskupa z Magdeburga stanowczo zaoponował dog-
matyk z Fryburga Bryzgowijskiego, Helmut Hoping, niestety. na mało meryto-
rycznym poziomie argumentacji ad personam. Wytknął biskupowi nie tylko cięty 
język, lecz także pochodzenie z terenów byłej Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej. Oba te czynniki uznał za wypadkowe myślenia w kategoriach możliwych 
swobód, a całość wypowiedzi zrównał poziomem z mało dystyngowanym stwier-
dzeniem niemieckiej kanclerz o odbywaniu się w kraju dyskusyjnej orgii na temat 
zniesienia restrykcji pandemicznych. Swoje odmienne stanowisko dużo lepiej od 
Hopinga uzasadniał koloński kardynał, który rozpoczął od konstatacji wysokiej 
wartości wolności religijnej i potrzeby jej prawnej ochrony. Dyskusja o zniesieniu 
zakazu zgromadzeń religijnych nie powinna być – jego zdaniem – sprowadzana 
do tego samego poziomu, na jakim dyskutowane było ponowne otwarcie instytu-
cji kulturalnych, a tym bardziej sklepów innych niż spożywcze. Wolność religijna 
zostaje przez Woelkiego uznana za jeden z filarów niemieckiego współżycia spo-
łecznego. Skoro zatem niemożliwy jest powrót do celebracji wspólnotowej Eucha-
rystii – takiej jak przed pandemią koronawirusa – to konieczne jest dostosowanie 
się do państwowego reżimu higienicznego. Każde inne stanowisko, a zwłaszcza 
tolerowanie kompletnego zakazu, byłoby relatywizacją znaczenia Eucharystii15.

Dla kontrowersyjnej dogmatyk Julii Knop relatywizacja Eucharystii, tudzież 
denuncjacja pobożnych praktyk, nie stanowią problemu. Sama odgrywa rolę 
postmodernistycznej przodowniczki w walce o dekonstrukcję resztek magii 
i regresywnych wzorców w katolickich obrządkach, które obiecują zgubne pocie-
szenie. Ponadto niektóre dozwolone praktyki nazwała bezsensownymi (sic!). O ile 
z ogólną wymową jej stanowiska można by się jeszcze zgodzić, to – uszczegóławia-
jąc – krytyka codziennego błogosławieństwa gardła za wstawiennictwem św. Bła-
żeja, indywidualnego udzielania Komunii Świętej poza prywatnie odprawioną 
mszą, czy też zawierzenie diecezji opiece Maryi uzasadnia pytanie o wierność 
nauce i tradycji Kościoła. Jej troska o to, co nazwała nawrotem retrokatolicyzmu, 
zdaje się uznawać kreatywne i samowolne formy modlitwy oraz solidarności za 

14 Por. Bischof Feigewarntvorkirchlichem Aktionismus in Corona-Krise, www.katholisch.de 
(dostęp: 30.09.2020); MagdeburgerBischofsiehtkirchlicheDebatteumGottesdienstekritisch, 
20.04.2020, www.kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).

15 Por. Gottesdienst-Debatte: Dogmatiker Hopingkritisiert Äußerungen von BischofFeige, 
21.04.2020, www.die-tagespost.de (dostęp: 30.09.2020); Prof. Dr. Helmut Hoping, www.theol.
uni-freiburg.de (dostęp: 30.09.2020); Stichtagfür Messbesuche: 30. April, 17.04.2020, www.
die-tagespost.de (dostęp: 30.09.2020).
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pełnoprawny ersatz dla celebracji wspólnotowych Eucharystii. Naturalnie eku-
meniczne, a nawet międzyreligijne inicjatywy, jak np. zapalona świeca w oknie, 
pozwalały na wyrażenie swego bólu, a także strachu. Dekonstrukcja instytucjo-
nalności i konfesyjności może pozwala na bycie dobrym, wierzącym w Boga czło-
wiekiem, na pewno jednak nie wystarczy, by być dobrym katolikiem, gdyż taki 
stosuje się do nauczania i tradycji Kościoła, która zostanie zarysowana w następ-
nym punkcie16.

Warto sobie jednak uświadomić, że dyskusje, podobne do tych przedstawio-
nych, toczyły się już w minionym wieku podczas epidemii tzw. hiszpanki. W paź-
dzierniku 1918 roku zostały zamknięte waszyngtońskie kościoły, kina oraz teatry. 
Początkowo zezwalano jeszcze na celebrację w plenerze, ale ta również została 
stosunkowo szybko zakazana. Mimo obostrzeń liczba zainfekowanych stale 
wzrastała, stąd po kilku tygodniach chrześcijanie zaczęli się domagać zniesienia 
restrykcji. Argumentem było to, że zakaz godził w wolność religijną, jedną z pod-
stawowych wartości społeczeństwa, którą można było naruszyć tylko w wypadku 
absolutnej konieczności. Zachowanie dystansu i standardów higienicznych rela-
tywizowało tę konieczność. Ponadto Kościołom przyznano uspokajające i wzmac-
niające oddziaływanie na wiernych, co pomaga w zwalczaniu każdej epidemii17.

4. Nauczanie Kościoła

Ujęcie wszystkich aspektów Eucharystii i jej zbawczego oddziaływania na duszę 
i ciało człowieka, które zapełniło już niejeden tom refleksji dogmatycznych, litur-
gicznych, pastoralnych, a nawet prawno-kanonicznych, wykracza poza ramy 
tego artykułu. Rozważania niniejsze opierają się zasadniczo na kościelnej nauce 
zawartej w Katechizmie Kościoła katolickiego (KKK) dotyczącej zdrowia. Nie-
mniej jednak warto ustawić je już na samym początku w prawidłowej perspekty-
wie. Jest to wizja elementu ludzkiego podporządkowanego temu boskiemu, a to 
oznacza także podległość tego, co widzialne, temu, co niewidzialne. Poza tym 
nawet encyklopedyczne definicje Eucharystii podkreślają jej pierwotny, wspólno-
towy charakter, który starały się przywrócić działania reformy liturgicznej pod-
jęte przez ojców podczas Soboru Watykańskiego II18.

16 Por. J. Knop, „Ein Retrokatholizismus, der geradefröhliche Urständfeiert” – Julia Knop warnt-
vorkirchlichen Rückschrittenangesichts Corona, 26.03.2020, www.theologie-aktuell.uni-erfurt.
de (dostęp: 30.09.2020).

17 Por. Kirchenwegen Pandemie geschlossen. Washington 1918, 22.03.2020, www.kath.net (dostęp: 
30.09.2020).

18 Por. S. Czerwik, Wprowadzenie do Konstytucji o Liturgii Świętej, w: Sobór Watykański II, Sacro-
sanctumcosnilium, Wrocław 1997, s. 7–37; A. Zuberbier, J. Janicki, Eucharystia, w:, Słownik 
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W kontekście pandemii koronawirusa bardzo ważnym pojęciem jest niewąt-
pliwie zdrowie, które stanowi jedno z dóbr doczesnych (KKK 2010), a zatem nie 
jest wartością absolutną (KKK 2289), a rozsądna troska o nie nigdy nie powinna 
być ważniejsza niż troska o dobro wspólnoty i tworzących ją bliźnich (KKK 2288). 
Kościół otrzymał zadania uzdrawiania chorych. Jego wykonanie znajduje 
odzwierciedlenie nie tylko w opiece, jaką obdarza się chorych, czy też modlitwie 
wstawienniczej (KKK 1509).

Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta 
działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – 
Chleb, który daje życie wieczne. Święty Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała 
(KKK 1509).

Biblijny odnośnik cytowanego fragmentu to następujące zdania:

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kieli-
cha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa 
i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło (1 Kor 
11,28–30).

W refleksji biblijnej należałoby też uwzględnić uzdrowienie osoby dotkniętej 
paraliżem– poprzez odpuszczenie jej grzechów oraz przywrócenie zdrowia ciała. 
Teologiczna interpretacja tego wydarzenia postuluje przedłużenie Chrystusowej 
misji uzdrawiania i zbawiania mocą Ducha Świętego w Kościele (KKK 1421).

W świetle nauki Kościoła zakaz zgromadzeń religijnych nie powinien sta-
nowić dla teologów pola do dyskusji relatywizujących znaczenie Eucharystii 
i podporządkowania jej nadmiernej trosce o zachowanie życia doczesnego. Cała 
hierarchia kościelna razem z całym intelektualnym zapleczem teologicznym 
powinna zadawać również niewygodne pytania o prawomocność i obowiązy-
walność aktów prawnych władzy, która bardzo często podejmuje środki nieade-
kwatne, sprzeczne z rozumieniem najgłębszych misteriów chrześcijańskich (por. 
KKK 1903). W Niemczech, niestety – jak dotąd – wszystkie ideały zawiodły. Jeden 
praktykujący katolik odważył się prywatnie nazwać zakaz bezprawiem i przegrał. 
To, że sędziowie ulegli społecznej presji, nie musi dziwić, a brak jednoznacznego 
wsparcia hierarchii kościelnej i dywersja katolickich dogmatyków powinna wzbu-
dzać spore zastrzeżenia. 

teologiczny, red. A. Zuberbier, Tychy 1985, s. 160–165.
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Zakończenie

Ukazane w niniejszym artykule działania polityczne ingerujące w wolność reli-
gijną, problematyczne posłuszeństwo episkopatu niemieckiego, kontrowersyjne 
komentarze teologiczne i brak koherentności z nauką Kościoła w przyszłości 
będą owocowały wieloma problemami, choć przeszkoda w zarysowaniu per-
spektyw badawczych polega na tym, że pozostają one dzisiaj trudne do precy-
zyjnego określenia. W jednym z internetowych artykułów znalazło się pytanie 
o to, co jest ważniejsze: świętowanie Eucharystii, przyjmowanie Komunii Świętej, 
przeżywanie wspólnoty czy dalsze tygodnie zachowania ścisłego ograniczenia 
kontaktów, także dla zgromadzeń religijnych. Autor stwierdzał, że nie zazdrości 
decydentom prawa decydowania w tej kwestii, ale zdaje sobie sprawę, że kryzys 
związany z epidemią zmusza do reakcji, a jego skutki są nie tylko gospodarcze, 
społeczne czy emocjonalne, ale też duchowe19. Niemiecki Kościół rzymskoka-
tolicki będzie musiał się zmierzyć zwłaszcza z tymi ostatnimi, gdyż praktyczna 
negacja uzdrawiającego charakteru Eucharystii może się bardzo szybko przero-
dzić w teoretyczne pytanie o jej właściwy sens. A ani teologiczne dekonstrukcje, 
ani pastoralne nowinki nie są w stanie zastąpić odpowiedzi na te pytania w czasie 
pandemii czy po niej.

Bibliografia

Bätzing: Lockerung des Gottesdienst-Verbotswirdgeprüft, 17.04.2020, www.kirche-und-
leben.de (dostęp: 30.09.2020).

Bischof Dr. Gerhard Feige. Kurzbiografie, www.bistum-magdeburg.de (dostęp: 30.09.2020).
Bischof Feigewarntvorkirchlichem Aktionismus in Corona-Krise, www.katholisch.de 

(dostęp: 30.09.2020).
Bischofskonferenzkritisiert Verlängerung des Gottesdienstverbots, 16.04.2020, www.kirche- 

und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).
Corona-Gottesdienste: Hierfinden Się die Schutzkonzeptealler Bistümer, www.katholisch.

de (dostęp: 30.09.2020).
Czerwik S., Wprowadzenie do Konstytucji o Liturgii Świętej, w: Sobór Watykański II, 

Sacrosanctumcosnilium, Wrocław 1997, s. 7–37.
Empfehlungenzur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise, 24.04.2020, www.dbk.de 

(dostęp: 30.09.2020).

19 M. Nolte, Corona, Gottesdienstundgesunder Menschenverstand, 17.04.2020, www.kirche-und-
leben.de (dostęp: 30.09.2020).



Andrzej Glombica92

Erneut Post aus Rom. Vatikanische Vorbehaltegegen „synodalen Weg” in Deutschland, 
13.09.2020, www.domradio.de (dostęp: 30.09.2020).

Gottesdienst-Debatte: Dogmatiker Hopingkritisiert Äußerungen von BischofFeige, 
21.04.2020, www.die-tagespost.de (dostęp: 30.09.2020).

Janisch W., Karlsruhe bestätigt Verbot von Gottesdiensten, 10.04.2020, www.sueddeut-
sche.de (dostęp: 30.09.2020).

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
Kirchenwegen Pandemie geschlossen. Washington 1918, 22.03.2020, www.kath.net (dostęp: 

30.09.2020).
Knop J., Ein Retrokatholizismus, der geradefröhliche Urständfeiert” – Julia Knop warnt-

vorkirchlichen Rückschrittenangesichts Corona, 26.03.2020, www.theologie-aktuell.
uni-erfurt.de (dostęp: 30.09.2020).

Kommunion mit Handschuh? „Gute Chancen” für Gottesdienste ab Mai, 21.04.2020, www.
kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).

Magdeburger Bischofsiehtkirchliche Debatteum Gottesdienstekritisch, 20.04.2020, www.
kirche-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).

Nolte M., Corona, Gottesdienstundgesunder Menschenverstand, 17.04.2020, www.kir-
che-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).

NRW-Bistümerwollen Gottesdienste mit „Kleiner Öffentlichkeit”, 16.04.2020, www.kir-
che-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020). 

Prof. Dr. Helmut Hoping, www.theol.uni-freiburg.de (dostęp: 30.09.2020).
Prof. Dr. Julia Knop, www.uni-erfurt.de (dostęp: 30.09.2020).
Rada Unii Europejskiej, Działania Rady w reakcji na Covid-19: kalendarium, www.consi-

lium.europa.eu (dostęp: 30.09.2020).
Rainer Maria Kardinal Woelki. Erzbischof von Köln, www. erzbistum-koeln.de (dostęp: 

30.09.2020).
Ständiger Rat befasstsich mit Fragen der Corona-Pandemie im kirchlichen Leben, 

27.04.2020, www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).
Stichtagfür Messbesuche: 30. April, 17.04.2020, www.die-tagespost.de (dostęp: 30.09.2020).
Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnenund Regierungs-

chefs der Länderam 15. April 2020. TOP 2 Beschränkungen des öffentlichen Lebenszur 
Eindämmung der COVID19-Epidemie, 15.04.2020, www.bundesregierung.de (dostęp: 
30.09.2020).

Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnenund Regie-
rungschefs der Länderam 30. April 2020. TOP 2 Maßnahmenzur Eindämmung der 
COVID19-Epidemie, www.bundesregierung.de (dostęp: 30.09.2020).



93Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19

Überlegungenausdem Bereich der Deutschen Bischofskonferenzzur Möglichkeitreligiöser 
Versammlungen, 15.04.2020, www.dbk.de (dostęp: 30.09.2020).

Umfrage: 70 Prozentlehnen Gottesdienste in Corona-Krise ab, 16.04.2020, www.kir-
che-und-leben.de (dostęp: 30.09.2020).

Vereinbarungzwischen der Bundesregierungund den Regierungschefinnenund Regierungs-
chefs der Bundesländerangesichts der Corona-Epidemie in Deutschland, 16.03.2020, 
www.bundesregierung.de (dostęp: 30.09.2020);

www.who.int (dostęp: 30.09.2020).
Zuberbier A., Janicki J., Eucharystia, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Tychy 

1985, s. 160–165.

EUCHARYSTIA KOŚCIOłA RZYMSKOKATOLICKIEGO W NIEMCZECH 
W DOBIE PANDEMII COVID-19

Streszczenie

W artykule podjęto próbę refleksji teologicznej nad skutkami politycznych decyzji związa-
nych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec. 
Osią rozważań jest zależność pomiędzy wagą wspólnotowego świętowania Eucharystii 
a ograniczeniem kontaktów ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Źródła, ze 
względu na absolutną nowość tematyczną, stanowią zasadniczo ogólnodostępne materiały 
internetowe. Punktem wyjścia jest kalendarium konkretnych decyzji władz państwowych 
oraz reakcje Niemieckiej Konferencji Biskupów na te świeckie rozporządzenia. Następnie 
przedstawione zostały komentarze zaistniałej sytuacji przez niemieckich teologów rzymsko-
katolickich. Wybrano zwłaszcza te, które zostały zauważone w przestrzeni publicznej, nieko-
niecznie przez swoją wnikliwość czy poprawność teologiczną, ale przede wszystkim z uwagi 
na swoją kontrowersyjność. Ich autorami są: biskup magdeburski Gerard Feige, arcybiskup 
koloński, kardynał i doktor teologii Rainer Woelki oraz dogmatyk Julia Knop. Na zakończe-
nie przypomniany został kontekst oficjalnego nauczania Kościoła w kwestii wspólnotowego 
świętowania Eucharystii i jego zasadnicze założenie, czyli przewaga elementu boskiego nad 
ludzkim. Celem artykułu jest pokazanie, że nie tylko reakcje państwowe, ale także zachowa-
nia eklezjalne oraz dyskusje teologiczne mogą zostać zinterpretowane jako praktyczna nega-
cja zbawczego charakteru Eucharystii. Niniejsze przedłożenie kończy pytanie o to, co jest 
ważniejsze: świętowanie Eucharystii, przyjmowanie Komunii Świętej, przeżywanie wspól-
noty, czy dalsze tygodnie zachowania ścisłego ograniczenia kontaktów, także dla zgromadzeń 
religijnych. To pytanie jest jednocześnie zachętą do dalszej, pogłębionej refleksji nie tylko nad 
gospodarczymi, społecznymi czy emocjonalnymi skutkami epidemii, ale również – a może 
przede wszystkim – nad tymi duchowymi.

Słowa kluczowe: COVID-19, Eucharystia, niemiecki episkopat, praktyki religijne, ochrona 
zdrowia i życia
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ONLINE PARISHES IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC:  
A CASE STUDY

Summary

After the initial shock caused by the sanitary restrictions during the pandemic, parish com-
munities quite quickly found their way into the digital pastoral realm. The creativity of the lay 
faithful and the clergy in this regard was extremely high. Sixteen categories of church-based 
online activities during the COVID-19 period can be identified: charity (including crowd- 
funding), theological research activities, evangelisation, funding (for missionary works, par-
ishes, and other entities), information (news), catechesis/religion (school activities), culture, 
prayer, Masses and religious services, periodic pastoral meetings, pilgrimages, Holy Scrip-
ture, preparation for the sacraments, retreats, volunteering (including online management of 
real volunteering), and online management of Church entities. There were not many pastoral 
and liturgical guidelines from the Holy See or the Polish Bishops’ Conference during the 
pandemic. However, the teaching of the popes or the Pontifical Council for Social Media on 
the Church’s digital presence has been so abundant that the importance of the role that the 
Internet could and did play within the Church during the successive lockdowns cannot be 
doubted.

Keywords: COVID-19, pandemic, pastoral care, online parish, Church, Poland

Wstęp

Wspólnota Kościoła w Polsce, duchowni i świeccy, wykazała się znaczną kre-
atywnością w zastosowaniach internetu w codziennej misji w okresie pandemii 
COVID-19. Szereg rozwiązań było zupełnie nowatorskich, wprowadzane były 
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dynamicznie, zwłaszcza w okresach całkowitego lockdownu. Z konieczności 
komunikowanie się twarzą w twarz z dnia na dzień musiało zostać zastąpione 
komunikowaniem się cyfrowym i to w niespotykanej dotąd skali. Wspominając 
czas pandemii w kontekście duszpasterstwa, najczęściej mówi się o transmitowa-
nych przez internet Mszach Świętych, nabożeństwach, rekolekcjach i koncertach, 
ale to jedynie część implementacji. Analizy wykazują znacznie szerszą absorpcję 
wprowadzania w życie parafii rozwiązań związanych z komunikacją cyfrową. 
Prorocze okazały się słowa Benedykta XVI z 2013 roku na temat mediów społecz-
nościowych: „stwarzają współczesnemu człowiekowi okazje do modlitwy, medy-
tacji lub dzielenia się Słowem Bożym”1.

1. Metodologia

Niniejszy artykuł dotyczy aktywności online w Polsce parafii w okresie od pierw-
szego lockdownu (w marcu 2020 r.) do znacznego złagodzenia obostrzeń sani-
tarnych w czerwcu 2021 roku. Oparty został na metodologii związanej z teolo-
gią mediów, a opracowanej przez ks. prof. dr. hab. Henryka Seweryniaka w 2010 
roku2. Z czterech proponowanych przez niego metod wykorzystane zostały 
metoda magisterialna oraz metoda pastoralna.

Pierwsza z nich opisuje przemiany kulturowe i media (internet, prasę, telewi-
zję i in.) „z punktu widzenia dokumentów Kościoła oraz komentarzy i analiz teo-
logicznych”3. Dotyczy zatem dyscypliny nauk teologicznych, ale zakłada też wie-
dzę o aktualnym stanie zastosowań mediów, zwłaszcza internetowych. Bez dobrej 
znajomości zagadnień informatycznych opis komunikacji cyfrowej parafii byłby 
błędny, co skutkowałoby „budowaniem teorii oderwanych od stanu faktycznego 
czy słabo wypełnionych życiem”4 bądź anachronicznych. Metoda pastoralna to 
druga procedura teologii mediów proponowana przez ks. Henryka Seweryniaka, 
a przydatna w niniejszym tekście. Zasadnicze zagadnienia analizowane w tym 
zakresie w odniesieniu do tematu „Kościół online” dotyczą głównie zastosowań 
internetu w pracy pastoralnej w czasie pandemii COVID-19. 

1 Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla ewangeli-
zacji, 2013, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/docu-
ments/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (dostęp: 27.05.2021).

2 H. Seweryniak, Teologie na „progu domu”, „Kultura – Media – Teologia” 1 (2010) 1, s. 9–22.
3 Tamże, s. 20–21.
4 Tamże, s. 20.
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Metoda [pastoralna] „rozpracowuje – często ze znakomitym skutkiem – aspekty korzy-
stania […] z mediów” oraz „określa [jakie] wyzwania i szanse organizacyjne stoją przed 
Kościołem w związku z rewolucją cyfrową5.

Ksiądz H. Seweryniak podkreśla przy tym konieczność „dostrzegania wagi rozle-
głego horyzontu kultury i mediów, znacznie przekraczającego kwestie praktyczne 
i techniczne”6. Należy stawiać „nie tylko pytanie jak, ale także czy i dlaczego”7.

Case study w odniesieniu do parafii ma za zadanie zaprezentować możliwości 
prowadzenia duszpasterstwa w warunkach pandemii8. W tym celu aktywność 
pastoralna Kościoła została skategoryzowana, by ukazać potencjał wspólnot – 
w tym także analizowanych w niniejszym artykule – wykorzystujących komu-
nikację cyfrową w warunkach COVID-19. Baza wydarzeń dotyczących głównie 
aktywności online parafii w Polsce w czasie pandemii (ponad 1300 rekordów) 
stanowiła podstawę do wydzielenia szesnastu głównych aktywności – dotyczyły 
one następujących zagadnień9: 1) dobroczynność (w tym crowdfunding); 2) dzia-
łalność naukowa w dziedzinie teologii; 3) ewangelizacja; 4) fundusze (dla dzieł 
misyjnych, parafii i innych podmiotów kościelnych); 5) wiadomości (newsy); 
6)  katecheza/religia (zajęcia szkolne); 7) kultura; 8) modlitwa; 9) Msze Święte 
i nabożeństwa; 10) okresowe spotkania duszpasterskie; 11) pielgrzymowanie; 
12) Pismo Święte; 13) przygotowanie do sakramentów; 14) rekolekcje; 15) wolon-
tariat (w tym zarządzanie online realnym wolontariatem); 16) zarządzanie online 
podmiotami kościelnymi. Na podstawie przytoczonych w artykule egzemplifika-
cji zostały określone aspekty korzystania z sieci przez parafie.

5 Tamże, s. 21.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Zob. także artykuł poświęcony studium przypadku transmisji Mszy Świętej w okresie pan-

demii: M. Szczepaniak, Wiralizacja i wirtualizacja liturgii? Studium przypadku transmisji 
Mszy św. w czasie pandemii, „Collectanea Theologica” 91 (2021) 1, s. 133–154.

9 Kategoryzacja została opracowana przez autora niniejszego artykułu, podobnie jak i baza 
danych, która utworzona została na podstawie analiz polskojęzycznych social mediów i stron 
internetowych. W wersji pierwotnej (na podstawie 480 wydarzeń) została po raz pierwszy 
zaprezentowana podczas wykładu monograficznego dla doktorantów na Wydziale Teolo-
gicznym UKSW w Warszawie w I semestrze roku akademickiego 2020/2021. W niniejszym 
artykule została ona udoskonalona na podstawie blisko trzykrotnie większej liczby danych. 
Baza obejmuje wydarzenia online w rzymskokatolickiej wspólnocie kościelnej we wskazanym 
wcześniej okresie (marzec 2020–czerwiec 2021).
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2. Głos Kościoła instytucjonalnego

Gdy rozpoczął się czas COVID-19, zarówno Stolica Apostolska, jak i Kościoły 
partykularne oraz poszczególni biskupi opublikowali wiele wskazań odnośnie 
do duszpasterstwa, liturgii, dobroczynności itp.10 Papież Franciszek zauważył, że 
w pandemii, gdy sytuacja zmusza nas do zachowania wielu sanitarnych obostrzeń 
(izolacja, odstęp społeczny itp.), komunikacja cyfrowa daje szansę na kontakty 
poprzez mądre wykorzystanie mediów społecznościowych11. Konferencja Episko-
patu Polski w kilku miejscach zachęciła wiernych do korzystania z internetowych 
transmisji Mszy Świętej lub rekolekcji12. W drugim „covidowym” komunikacie13, 
z marca 2020 roku, abp Stanisław Gądecki, przypominając o tym, że „osoby star-
sze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świę-
tych”, wymienia wśród środków społecznego przekazu emitujących Eucharystię 
m.in. TVP 1, Polskie Radio, Telewizję Trwam oraz TV Polonia. O korzystaniu 
w tym celu z sieci mówi wprost Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 roku. Po zarekomendowaniu „bisku-
pom diecezjalnym udzielenia dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa 
we Mszy Świętej” w odniesieniu do poszczególnych grup wiernych zarządze-
nie zachęca do „duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje 
radiowe, telewizyjne lub internetowe”14. W kontekście zaś zawieszenia rekolek-
cji szkolnych organizowanych przez parafie członkowie Rady Stałej KEP proszą 

10 Dokumenty na czas epidemii koronawirusa, https://episkopat.pl/dokumenty-na-czas-epide-
mii-koronawirusa/ (dostęp: 19.06.2021); por. też np. opublikowane w archidiecezji katowickiej 
Dokumenty w związku z epidemią koronawirusa, https://archidiecezjakatowicka.pl/koronawi-
rus (dostęp: 28.08.2021); a także W. Skworc, Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wiel-
kanocy. Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego, 3.04.2020, https://archidiecezjakatowicka.
pl/o-diecezji/aktualnosci/1205-duchowe-przezycie-wielkiego-tygodnia-i-wielkanocy (dostęp: 
29.08.2021).

11 Franciszek, „Chodź i zobacz” (J 1,46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, 
jakie są, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/
papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html (dostęp: 29.06.2021).

12 Por. treść drugiej części ww. działu Dokumenty na czas epidemii koronawirusa, zawiera-
jącej akta KEP, https://episkopat.pl/dokumenty-na-czas-epidemii-koronawirusa/ (dostęp: 
19.06.2021).

13 S. Gądecki, Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koro-
nawirusem, 10.03.2020, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-kosciol-stosuje-sie- 
do-zalecen-sluzb-sanitarnych-ws-koronawirusa-2/ (dostęp: 29.06.2021).

14 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, Zarządzenie nr 1/2020, 12.03.2020, https://episko-
pat.pl/zarzadzenie-nr-1-2020-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-z-dnia-12-marca-
2020-r/ (dostęp: 29.06.2021). Dyspensy, o których mowa w zarządzeniu, zostały zniesione 
jednocześnie we wszystkich diecezjach w Polsce od 20 czerwca 2021 r. Zob. Konferencja Epi-
skopatu Polski, Komunikat z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, https://
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„środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Inter-
necie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu”15. Z kolei List pasterski 
biskupów polskich na Tydzień Wychowania w 2020 roku, poświęcony potrzebie 
więzi w sytuacji pandemii, zwraca uwagę na media społecznościowe, które oka-
zały się „nieocenioną pomocą w praktykowaniu wiary […]”16. Streaming i social 
media pozwoliły na m.in. zachowanie łączności duszpasterzy z parafianami, 
transmitowanie Mszy Świętej, wspólną modlitwę czy udział w rekolekcjach, 
korzystanie z wartościowych homilii i filmów o tematyce religijnej17.

2.1. Aktywność duchownych i katolików świeckich w sieci

Z cytowanych dokumentów wynika, jak niewielka była liczba bezpośrednich 
wskazań co do aktywności wspólnoty kościelnej w internecie w okresie pandemii. 
Należy jednak wziąć pod uwagę i wcześniejsze nauczanie Kościoła na temat roli 
i zadań duchownych oraz świeckich w sieci – jest ono obszerne i zachowało aktu-
alność18. Wszelkie zalecenia sprzed pandemii nie straciły na znaczeniu, nawet 
przeciwnie – w warunkach lockdownów zyskały i przypomniały zastosowania 
internetu w Kościele. Wiele idei z trzydziestu lat nauczania na ten temat oka-
zało się wręcz proroczych, a inne zyskały nowe znaczenie podczas narodowych 
kwarantann. Nade wszystko papieskie orędzia na Dzień Środków Społecznego 
Przekazu i dokumenty Rady ds. Środków Społecznego Przekazu zawierają wiele 
wskazówek dla duchownych i świeckich katolików. Są one możliwe do zastosowa-
nia także w specyficznym czasie pandemii i lockdownów, wpływających na styl 
zachowań i aktywności wspólnot kościelnych w poszczególnych krajach. Wśród 
tych wielu dokumentów warto wymienić zwłaszcza dwa opracowania, wydane 
przez wspomnianą Papieską Radę w 2002 roku, oraz orędzie pióra Benedykta XVI 
z 2010 roku.

episkopat.pl/komunikat-z-389-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski (dostęp: 
29.06.2021).

15 Tamże.
16 Konferencja Episkopatu Polski, Budujmy więzi! List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania 

w Polsce, 28.08.2020, https://tydzienwychowania.pl/wp-content/uploads/2020/09/tw2020-List
-Pasterski.pdf (dostęp: 28.07.2021).

17 Tamże.
18 Obszerny zbiór nauczania na ten temat (z wprowadzeniami), wraz z nigdzie wcześniej niepu-

blikowanymi pozycjami, w tłumaczeniu na język polski zob. Internet i Kościół, red. J. Kloch, 
Warszawa 2011 [dalej: IiK], s. 16–240. Zob. też papieskie orędzia na Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu z lat 2012–2021 autorstwa Benedykta XVI, https://www.vatican.va/content/
benedict-xvi/en/messages/communications.index.html; a także autorstwa Franciszka, https://
www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications.index.html.
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Nieco zapomniane opracowania Kościół a Internet oraz Etyka Internetu19, 
opublikowane w 2002 roku, stanowią zbiór podstawowych wskazań i wniosków 
w odniesieniu do różnych grup w Kościele: 
a) hierarchów kościelnych: „zobowiązani są wykorzystywać cały potencjał «ery 

komputerów», […] by przyniósł chwałę Ojcu”;
b) duszpasterzy i świeckich pracowników pastoralnych: „powinni posiadać 

wykształcenie medialne, obejmujące Internet, łącznie z jego wykorzystaniem 
we własnej pracy”;

c) wychowawców, katechetów, naukowców: mają oni pilny obowiązek kształcenia 
twórców i odbiorców przekazu społecznego w dziedzinie mediów, zarządzania 
i etyki, powinni też badać te zagadnienia w katolickich uczelniach wyższych;

d) rodziców: ich fundamentalnym obowiązkiem jest pomaganie „dzieciom, by 
stały się krytycznymi, odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu, nie uza-
leżniły się od niego”;

e) i nade wszystko ludzi młodych: „dobre korzystanie z Internetu może pomóc 
w przygotowaniu ich do odpowiedzialności” tak w społeczeństwie, jak 
i w Kościele, ale „nie stanie się to jednak automatycznie” – czasem trzeba 
nawet „pójść pod prąd”20. 
We realiach pandemii COVID-19 jakże aktualnie brzmi fundamentalna 

uwaga Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu sprzed blisko dwu-
dziestu lat – „odsuwanie się z lękiem od technologii [internetu] jest nie do zaak-
ceptowania, biorąc pod uwagę tak wiele pozytywnych możliwości Internetu”21. 
Z kolei zadania duchownych w Kościele online określił Benedykt XVI w orędziu 
opublikowanym w Roku Kapłańskim (2010), są nimi:
a) korzystanie z sieci w głoszeniu słowa Bożego (stosowanie internetu jest pozba-

wione cechy fakultatywności – jest obowiązkiem);
b) księża w świecie cyfrowym mają odgrywać rolę animatorów wspólnot i zawsze 

mają pozostawać wierni Ewangelii;
c) w ewangelizacji i katechezie winni stosować środki komunikacji cyfrowej22.

Odnosząc słowa z papieskiego orędzia do pandemii w 2020 i 2021 roku, można 
stwierdzić, że „wraz z upowszechnianiem się nowych technologii obowiązek 

19 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, IiK, s. 28–44; taż, Etyka 
Internetu, IiK, s. 46–62.

20 Wszystkie cytaty w niniejszym akapicie za: Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, 
Kościół a Internet, IiK, s. 39–43.

21 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, IiK, s. 40.
22 Por. Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie 

Słowa, 2010, IiK, s. 82–87.
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głoszenia nie tylko wzrasta, ale staje się coraz bardziej naglący”23. Nie chodzi przy 
tym o to, by postrzegać sieć „jako terytorium, które trzeba zająć”, ale by „w mądry 
sposób wykorzystać te wyjątkowe możliwości, jakie daje współczesna komunika-
cja”24. 

Sytuacja, w jakiej przyszło Kościołowi kontynuować swoją misję ze względu 
na państwowe zarządzenia sanitarne związane z COVID-1925, wymagała od 
duchownych i wiernych świeckich wielorakiej kreatywności oraz dostosowania 
własnego myślenia i praktyki do pracy w warunkach pandemii, biorąc pod uwagę 
także ochronę danych osobowych.

2.2. Kościelny inspektor ochrony danych o transmisjach z kościołów

W kontekście norm rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 
ks. Piotr Kroczek26 zwrócił uwagę na istotne zagadnienia związane z transmisjami 
Mszy Świętej w internecie27. Kiedy internetowe transmisje mszy i nabożeństw 
stały się bardzo popularne, kościelny inspektor ochrony danych na początku 2021 
roku przesłał w okólniku do wszystkich diecezji wskazania odnośnie do modelo-
wej praktyki w tym zakresie:
a) należy oznaczyć kościół czy kaplicę, że są monitorowane (np. piktogramami), 

a przed Mszą Świętą (nabożeństwem) trzeba poinformować wiernych o trans-
mitowaniu jej bądź nagrywaniu;

b) w czasie transmisji lub nagrywania Mszy Świętej czy nabożeństw „zasadni-
czo trzeba unikać pokazywania wizerunków wiernych w takich szczególnych 
sytuacjach, jak np. przyjmowanie Komunii Świętej”.
KIOD radzi, by kamera podczas transmisji była skierowana wyłącznie na 

celebransa. Podkreśla też, by preferować transmisje w czasie rzeczywistym (live 

23 Tamże, s. 84.
24 Tamże, s. 87.
25 „Bezprecedensowym potraktowaniem Kościoła przez państwo” określił abp S. Gądecki wpro-

wadzane jednostronnie przez władze państwowe ograniczeń co do liczby wiernych w uczest-
niczeniu w Mszach Świętych w kościołach; stwierdził też, że wspólnota kościelna „została 
potraktowana gorzej niż przedsiębiorstwa handlowe – jako dziedzina niekonieczna do życia”. 
Zob. obszerny artykuł: S. Gądecki, Duszpasterstwo po pandemii, https://www.ekai.pl/abp
-stanislaw-gadecki-duszpasterstwo-po-pandemii/ (dostęp: 5.08.2021). Na temat relacji Pań-
stwo–Kościół w innych krajach europejskich w czasie pandemii COVID-19 zob. S. Rudenko, 
V. Turenko, Specifics of State-Religious Relationships During Covid-19. Eastern Europe vs West-
ern Europe, „Occasional Papers on Religion in Eastern Europe” 41 (2021) 1, s. 14–30.

26 W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni on funkcję kościelnego inspektora ochrony 
danych (KIOD).

27 P. Kroczek, Okólnik dotyczący transmisji Mszy świętych w Internecie, https://www.archidiece-
zja.wroc.pl/WD-komunikaty/20210115_2.pdf.
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streaming28) i jasno stwierdza, że „nie zaleca się umieszczania w Internecie do 
późniejszego odtworzenia nagrań całych Mszy Świętych”29. 

Osobna grupa zaleceń dotyczy kwestii związanych z prawami autorskimi:
a) najlepszym rozwiązaniem co do transmisji jest stosowanie własnej infrastruk-

tury informatycznej;
b) przy teletransmisjach w sieci zastosowanie mogą mieć także prawo autorskie 

oraz przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych z Kodeksu cywilnego.
Kościelny inspektor ochrony danych, podsumowując uwagi na temat interne-

towych transmisji Mszy Świętej i nabożeństw, kategorycznie stwierdza:

[…] nigdy nie wolno bezprawnie naruszać prawa wiernych do ochrony własnej prywat-
ności i należy uszanować chęć jej zachowania także podczas transmisji lub nagrywania 
Mszy świętych30.

3. Kreatywność online: egzemplifikacje pastoralne

Według Jana Pawła II

Kościół w każdej epoce kontynuuje dzieło rozpoczęte w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to 
apostołowie, napełnieni mocą Ducha Świętego, wyszli na ulice Jerozolimy, aby różnymi 
językami głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa (por. Dz 2, 5-11)31.

Do ewangelizowanego obszaru Benedykt XVI włączył jeszcze jeden teren – 
„cyfrowy kontynent”, przestrzeń internetu32.

W czasie pandemii COVID-19 dzięki sieci mogła być kontynuowana znaczna 
część prac zawodowych; swoją misję mogły także pełnić wspólnoty kościelne, 
w tym parafie. Za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów oraz 
oprogramowania do wideokonferencji użytkownicy internetu mogli ze sobą roz-
mawiać, spotykać się, przekazywać informacje itp.

Życie religijne nie zamarło, proboszczowie i parafianie w wielu wypadkach 
włożyli spory wysiłek w rozbudowanie komunikacji online. Należy podkreślić, 

28 Streaming (z ang. dosłownie: strumieniowanie) oznacza „udostępnianie filmów, muzyki, zdjęć 
czy innych danych, często w czasie rzeczywistym, przybierając wówczas formę tzw. live stre-
amingu” (Streaming. Co to jest i w jaki sposób działa?, https://www.money.pl/gospodarka/stre-
aming-co-to-jest-i-w-jaki-sposob-dziala-6529576086820481a.html [dostęp: 12.07.2021]).

29 P. Kroczek, Okólnik dotyczący transmisji…
30 Tamże.
31 Jan Paweł II, Internet – nowe forum głoszenia Ewangelii (2002), IiK, s. 23.
32 Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dia-

logu i przyjaźni (2009), IiK, s. 47.
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że korzystać z łączności online w czasie COVID-19 łatwiej było tym wspólno-
tom, gdzie cyfrowe kontakty we wspomnianym zakresie istniały już wcześniej, 
a w okresie pandemii zostały bardziej ożywione. Kluczowym zagadnieniem reli-
gijnej digital communication nie był sprzęt i oprogramowanie, ale kreatywność 
i aktywność duchownych i wiernych – tak z miejskich, jak i z wiejskich parafii. 
Jedni i drudzy akcentowali – nawet w całkowitym lockdownie – że mieli kontakt 
jako parafianie z proboszczem i odwrotnie. Jako egzemplifikacje tych twierdzeń 
posłużą analizy komunikacji cyfrowej dwóch parafii. 

3.1. Studium przypadku: mała wspólnota w górach

Tylko jedna kamera umieszczona w kościele znalazła wiele zastosowań w górskiej 
parafii na południu Polski33. Uruchomiona dwa lata przed pandemią (sic!) słu-
żyła transmisjom Mszy Świętej i nabożeństw. Odbiorcami emisji były osoby chore 
i starsze. Im też świeccy szafarze w każdą niedzielę zanosili Komunię Świętą 
po Eucharystii transmitowanej z parafialnej świątyni. Charakterystyczną myśl 
wypowiedziała jedna z parafianek: „tyle lat chodziłam do kościoła, a teraz kościół 
przychodzi do mnie”34. Gdy rozpoczęła się pandemia, przekazy Mszy Świętej 
z miejscowego kościoła okazały się wręcz niezbędne. Starsi, by móc korzystać 
z transmisji, zaczęli używać tabletów, smartfonów czy laptopów. Ich nauczycie-
lami w tym zakresie byli najczęściej wnuczkowie i wnuczki. 

Dynamizacja zastosowań pastoralnych przekazów z kościoła nastąpiła na 
początku pandemii i objęła: 1) katechezy dla dzieci miejscowej szkoły podstawo-
wej (i to zanim ministerstwo edukacji systemowo rozwiązało problem nauczania 
zdalnego); 2) konkursy – na pytania zadane w czasie lekcji religii online uczniowie 
odpowiadali mailowo; 3) śluby, co było szczególnie cenne w czasie całkowitego 
lockdownu; 4) chrzty, pogrzeby, nabożeństwa i sakramentalia; 5) finał konkursu 
kolęd35; 6) przekaz poprzez tablet (oprócz całej liturgii ze świątyni) obrzędów 

33 Chodzi o parafię pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Woli Piskulinej 
k. łącka, (oprócz już wymienionej miejscowości obejmuje jeszcze Wolę Kosnową i Zagorzyn) 
w diecezji tarnowskiej. Licząca ok. 1700 wiernych wspólnota jest położona na wzniesieniach 
Beskidu Wyspowego. Od 2000 r. duszpasterzem tamtejszej parafii jest proboszcz ks. Grzegorz 
Skorupa. Stwierdził on: „Dzięki stronie internetowej, pisanym ogłoszeniom, ale i dzięki trans-
misjom miałem stały kontakt z parafianami”. Cytat ten i następne (wiernych z tamtejszej para-
fii) za: G. Brożek, Życie przez Internet, „Tarnowski Gość Niedzielny” 28 (2020), s. V.

34 G. Skorupa, Wywiad (archiwum prywatne autora).
35 Ta wieloletnia tradycja we wspomnianej parafii została podtrzymana także podczas pandemii. 

Krótkie ogłoszenie w portalu społecznościowym Facebook (i na stronie internetowej para-
fii): „Zaśpiewaj w domu, nagraj filmik i weź udział w konkursie” zaowocowało 86 zgłosze-
niami. Warsztat uczestników oceniło jury złożone ze studentów wyższych szkół muzycznych 
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Wielkiej Soboty sprzed kościoła (poświęcenie ognia i paschału itp.) oraz – także 
za pośrednictwem tabletu – majowych krótkich koncertów pieśni maryjnych 
wykonywanych wieczorem przez trębaczy miejscowej orkiestry36. 

Umożliwienie kontaktu online z własną świątynią parafialną spotkało się z bar-
dzo pozytywnym przyjęciem ze strony wiernych; cyfrowa komunikacja pozwo-
liła nawet na zgromadzenie niemałych funduszy z przeznaczeniem na granitowe 
schody wiodące do nowego kościoła. Ewenementem w tej parafii, liczącej około 
1700 osób (ok. 400 gospodarstw domowych), było odbieranie przekazu wielko-
piątkowych obrzędów aż na 902 urządzeniach37. Wierni nie poprzestali zresztą na 
transmisji – „po jej zakończeniu przyjeżdżali do kościoła się pomodlić”38.

W owej górskiej parafii w czasie pandemii prym wiodły nade wszystko trans-
misje Mszy Świętej, ale kamerka internetowa w kościele znalazła jednak wię-
cej zastosowań. Miejscowy duszpasterz często zwracał się w stronę kamery na 
początku Eucharystii, w czasie kazania czy podczas ogłoszeń parafialnych, co 
potęgowało wrażenie kontaktu twarzą w twarz z parafianami. Swoją rolę ode-
grali też uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, którzy edukowali informa-
tycznie osoby starsze. Z kolei dorośli dbali o atmosferę jak w kościele podczas 
streamingowych transmisji Mszy Świętej – w domach panowała wówczas atmos-
fera modlitwy. O taki właśnie nastrój apelował w swoim artykule ks. Andrzej 
Draguła, zaznaczając jednocześnie, że „zachowanie odbiorcy podczas transmisji 
liturgii zależeć będzie od jego osobistej wrażliwości, a także od medium, z którego 
korzystamy”39.

pochodzących z okolicznych miejscowości, pod przewodnictwem Emilii Rucińskiej, studentki 
klasy skrzypiec gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Po Mszy Świętej 
26 grudnia 2020 roku 10  finalistów zaśpiewało kolędy, co także było transmitowane online 
z kościoła. Źródło: G. Skorupa, Wywiad…

36 Taką możliwość daje system multimedialny pod nazwą „Serafin”. Zasadniczo służy on wyświe-
tlaniu na ekranie tekstów pieśni, ale daje też sposobność do prezentacji filmów, np. ze święceń 
kapłańskich prymicjanta przed jego pierwszą Mszą Świętą w parafii, czy słynnego już chal-
lengu abp. Grzegorza Rysia wykonującego kolędę. Zob. Abp Ryś, A wczora z wieczora, #Orsza-
kwłodzi Challenge, https://www.youtube.com/watch?v=TnTfEUv9SyI (dostęp: 10.07.2021).

37 Dane według profilu parafii z Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web 
(dostęp: 14.04.2020).

38 G. Brożek, Życie przez Internet…, świadectwo kościelnego Romana Myjaka.
39 A. Draguła, Modlitwa, nie „oglądanie”. Instrukcja obsługi transmisji Mszy świętej, https://wiez.

pl/2020/03/14/chodzi-o-modlitwe-a-nie-ogladanie-instrukcja-obslugi-transmisji-mszy-swi-
etej/ (dostęp: 12.07.2020); zob. tenże, Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna 
interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji, Zielona Góra 2009; W. Bartocha, Litur-
gia „zmediatyzowana” w świetle Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie cele-
bracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, „łódzkie Studia Teologiczne” 28 (2019) 4, 
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3.2. Studium przypadku: parafia na Śląsku 

Możliwości liczniejszej, miejskiej wspólnoty parafialnej św. Maksymiliana Kolbe 
w Tychach40 są większe niż opisanej wcześniej. W obydwu natomiast przypad-
kach liderami i pomysłodawcami obecności online parafii byli proboszczowie, co 
warto podkreślić.

Główna strona internetowa tyskiej wspólnoty pod adresem mkolbe.pl zwra-
cała uwagę już w początkach pandemii – nie tylko apelem o modlitwę za cho-
rych na COVID-19, ale także stale aktualizowanymi wówczas imionami para-
fian dotkniętych koronawirusem. Członkowie tej parafii nie tylko prosili, ale 
i dziękowali Bogu za wyzdrowienie konkretnych osób, do czego wzywała zachęta 
umieszczona także na internetowej witrynie. Więzi wspólnotowe w parafii wspie-
rane były w czasie pandemii, za pomocą mediów społecznościowych41 – zwłasz-
cza Facebooka i YouTube’a. Wraz z parafialną stroną internetową stanowiły one 
główny kanał informacyjno-formacyjny, tak bardzo potrzebny w okresie loc-
kdownów, zwłaszcza wówczas, gdy w świątyni na Eucharystii mogła przebywać 
garstka osób.

Na stronie internetowej parafii oraz w serwisie społecznościowym Facebook 
już 16 marca 2020 roku42 ukazała się zwięzła, dwustronicowa Farorzowa instruk-
cja do komunii duchowej z poleceniem, by „wersję elektroniczną lub drukowaną 
udostępniać komu się da”43. W ślad za nią trzy dni później opublikowane zostały 

s. 55–69; M. Makuła, Transmisje Mszy świętych w live streamingu w Internecie. Analiza możli-
wości, postulaty i propozycje, „Seminare” 1 (2019) 40, s. 37–49.

40 Parafia ta powstała w 1986 r., liczy ok. 4 tys. wiernych. Jej proboszczem od 2019 r. jest 
ks. dr Grzegorz Strzelczyk, a wikariuszem ks. Bogusław Noworyta. Obydwaj duszpasterze 
w październiku 2019 r., a zatem przed pandemią COVID-19, zdecydowali o założeniu i reda-
gowaniu profili parafialnych w mediach społecznościowych. Zob. G. Strzelczyk, Wywiad…

41 Fanpage parafii na Facebooku: https://www.facebook.com/KolbeTychy; grupa parafialna dla 
wszystkich parafian: https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/; profil parafii 
na Twitterze: https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy; wideo parafii w serwisie Youtube: https://
www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ; nagrania audio w serwisie Sounc-
loud: https://soundcloud.com/user-661371931; profil oazy na Instagramie https://www.insta-
gram.com/oaza_spod_lasu_prywatnie (grupa zamknięta).

42 Był to dzień ogłoszenia całkowitego zamknięcia szkół; 20 marca 2020 r. wprowadzony został 
stan epidemii. Pięć dni później nastąpiły ograniczenia w przemieszczaniu się. Od początku 
kwietnia 2020 r. wprowadzone zostały dalsze ograniczenia, m.in. w kościołach – niezależ-
nie od ich wielkości – mogło przebywać jedynie pięć osób (oprócz celebransa i liturgicznej 
służby ołtarza). Zob. Kalendarium początków pandemii w Polsce, https://koronawirusunas.pl/ 
(dostęp: 18.07.2021). W takich warunkach przeżywana była Wielkanoc, która w 2020 r. przy-
padała 12 kwietnia. 

43 G. Strzelczyk, Farorzowa instrukcja do komunii duchowej, http://mkolbe.pl/assets/files/
Komunia_duchowa.pdf (dostęp: 3.05.2021).
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kolejne wskazówki dla wiernych Kościoła pozostających w domu44 – odnośnie do 
żalu doskonałego45, a następnie wśród plików PDF można było znaleźć przydatną 
dla rodzin Domową liturgię pojednania, Błogosławieństwo stołu przed uroczystym 
posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz Modlitwy w języku pol-
skim ujednolicone przez Konferencję Episkopatu Polski – tekst integralny, a nawet – 
do zapoznania się i przemyślenia – instrukcję Nawrócenie duszpasterskie wspól-
noty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła autorstwa watykańskiej 
Kongregacji ds. Duchowieństwa. Dla proboszcza – teologa i wykładowcy w jednej 
osobie46 – internet stanowił możliwość docierania z nauczaniem do parafian, gdy 
musieli oni przebywać w domach.

Duszpasterze i wierni tyskiej parafii wykorzystywali stronę internetową i social 
media, by informować się wzajemnie o potrzebie pomocy sąsiadom, gromadzeniu 
funduszy na cele kultu religijnego oraz na dzieła dobroczynne (do obsługi daro-
wizn służyły dwa osobne kody QR) i o organizowaniu zbiórki środków czystości, 
nowym numerze miesięcznika biuletynu informacyjnego parafii itp. Jeśli ktokol-
wiek wiedział o kimś, kto znalazł się w potrzebie, ogłaszał to w sieci, by można 
było temu wspólnie zaradzić.

W 2020 roku jesienią było wiadomo, że może nie odbyć się wizyta kolędowa 
w zwyczajnej formie. Dlatego już 4 listopada (sic!) księża informowali wier-
nych o innej niż dotąd postaci kolędy – jako rewizycie parafian u duszpasterzy 
„na farze” (względnie za pomocą łączności online), a nie w domach parafian. Pre-
cyzyjnie rozpisany grafik „rewizyty” kolędowej od 27 grudnia do 31 stycznia – 
z podziałem na godziny i przypisanych im mieszkańców domów – opublikowany 
został w pliku PDF na parafialnej stronie internetowej47.

44 Na temat swego rodzaju powrotu do korzeni Kościoła domowego zob.: J.C.G. Corpuz, Ph.J. Sar-
miento, Goingback to basics. Experiencing Domus ecclesiae (House Church) in the celebration of 
the liturgy during COVID-19, „Practical Theology” 14 (2020) 1–2, s. 110–122.

45 G. Strzelczyk, Farorzowa instrukcja do żalu doskonałego, http://mkolbe.pl/assets/files/al-do-
skonay.pdf (dostęp: 3.05.2021).

46 Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach i na Wydziale Teo-
logicznym w Lugano. Doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie w marcu 2004 r. Pracownik Uniwersytetu Śląskiego od roku akademickiego 2004/2005 
(Wydział Teologiczny); adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości. Zob. hasła 
Grzegorz Strzelczyk pod adresami: https://ab.us.edu.pl/emp?id=56233&view=P; https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Grzegorz_Strzelczyk oraz na blogu http://strzelczyk.edu.pl/poczatek/o-mnie
-i-o-tej-stronie,186 (dostęp: 3.07.2021).

47 Rewizyta kolędowa 2021, http://mkolbe.pl/assets/files/2021_Rewizyta_koldowa_2021.pdf 
(dostęp: 4.07.2021).
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Proboszcz, aktywny od lat w internecie48, w okresie pandemii na swoim pro-
filu facebookowym kilka razy dziennie przekazywał refleksje związane z tek-
stem Ewangelii z danego dnia, krótkie przypomnienia czy informacje49. Czynił 
to z wielką regularnością, która jest ceniona przez internautów. Pierwszy post 
publikuje zawsze bardzo wcześnie, już kilkanaście minut po godzinie czwar-
tej rano, a w ciągu dnia pisze ich zwykle jeszcze kilka. Choć stopniowo były 
luzowane ograniczenia sanitarne, jeśli chodzi o obecność wiernych w kościele, 
ks. Strzelczyk kontynuował cyfrową komunikację z parafianami. Pamiętał o nich 
także w czasie służbowych podróży50. „Farorz” chętnie i często posługiwał się 
humorem – w cyklu postów „A tymczasem…” pojawiła się m.in. fotografia pizzy 
upieczonej przez proboszcza, papierki po słodyczach odkryte przy okazji monto-
wania w kościele nowego konfesjonału czy obietnica porcji farorzowej karpatki 
dla ochotników po skończonym wspólnym myciu okien w kościele i salkach. 
Proboszczowskie posty na Facebooku zawierają też promocję kultury – zachęca 
on do obejrzenia online występu parafianki, młodej kompozytorki i pianistki, 
informuje o rekolekcjach, dniach modlitwy, pisze o zbiórce plastikowych nakrę-
tek w przedsionku plebanii czy o wysokości kolekty z niedziel i świąt oraz porusza 
wiele innych tematów. Zagadnienia religijne przeplatają się z życiem codziennym, 
tworząc codzienną narrację i budując stałą komunikację z parafianami51.

Osobnym sposobem komunikacji online i elementem duszpasterstwa w para-
fii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach są treści w serwisie społecznościowym 
YouTube. I w tym wypadku profil parafialny został założony przed pandemią – 
w październiku 2019 roku52. Materiały przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
przygotowywał wikariusz, ks. Bogusław Noworyta53, a pozostałe – ks. Grzegorz 
Strzelczyk, proboszcz, który w dziedzinie nagrywania i opracowywania plików 
filmowych był mentorem dla wikarego.

48 Od 2012 r. redaguje blog pod adresem http://strzelczyk.edu.pl/; profile w serwisach społeczno-
ściowych https://www.facebook.com/grzstrz oraz https://twitter.com/G_Strzelczyk.

49 Jeśli inaczej nie podano, cytowane przykłady pochodzą z facebookowego profilu: https://www.
facebook.com/grzstrz z okresu od marca 2020 r. do lutego 2021 r.

50 Post z 23 września 2020 r., https://www.facebook.com/grzstrz (dostęp: 4.07.2021).
51 Fakty zaczerpnięte z postów zamieszczanych na Facebooku, ale także z: G. Strzelczyk, Wywiad 

(archiwum prywatne autora).
52 Kanał „Parafia św. Maksymiliana Kolbe – Tychy”, https://www.youtube.com/channel/UC74a-

r8Abl7K-7S9I6F-EIkQ/videos (dostęp: 5.07.2021).
53 Przejawem jego wcześniej aktywności w sieci jest m.in. redagowany przez niego blog pt. „Ewan-

gelia w Internecie”, wikaryspodlasu.blogspot.com (dostęp: 5.07.2021). Swój profil w serwisie 
społecznościowym blogger założył w listopadzie 2015 r.
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Aktywność duchownych z tyskiej parafii w serwisie YouTube w okresie pan-
demii jest znacząca – pod koniec czerwca 2021 roku liczba nagranych filmów 
zbliżała się do 200 klipów, wśród których można wyróżnić:
a) krótkie formy (kilkuminutowe): zaproszenia do obejrzenia cykli filmów 

(dotyczących rekolekcji, kręgu biblijnego, wydarzeń w parafii itp.); informacje 
z  życia parafii; homilie dla dzieci; prezentacja parafialnej oazy; materiał na 
zbiórki ministrantów online; krąg biblijny;

b) dłuższe formy (do kilkunastu minut) pełny zapis koncertów (kolęd), kazań 
pasyjnych oraz niedzielnych, wielkopostnych rekolekcji szkolnych w roku 
2020 i 2021, katechez wprowadzających do liturgii Wielkiego Tygodnia;

c) transmisje streamingowe: Mszy Świętej, nabożeństw, adoracji Najświętszego 
Sakramentu54.
Sprzęt ks. Strzelczyka55 służy do przygotowywania form filmowych; z czasem 

w  jednym z pomieszczeń powstało studio filmowe (Nearthewoods Pictures)56. 
W ten sposób w ewangelizowaniu w czasie pandemii obok słowa pojawił się także 
i film. Zmiana stylu duszpasterstwa w parafii była odpowiedzią duchownych 
na ograniczenie kontaktu z wiernymi. Każdy z pojedynczych klipów oraz serie 
filmów miały cel pastoralny: informowanie o wydarzeniach w parafii, wprowa-
dzenie do liturgii danego okresu liturgicznego57, komentowanie słów Pisma Świę-
tego, a dopełnieniem niektórych – jak serii „Słowa na Papierze” – był wieczorny 
„Namiot Spotkania” z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

W czasie pandemii proboszcz i wikary z tyskiej parafii św. Maksymiliana 
Kolbe dzięki swej pracy oraz kreatywności zachowali łączność z wiernymi, a część 
duszpasterstwa prowadzili zdalnie przy zastosowaniu mediów społecznościowych 
i strony internetowej. Ten stan rzeczy podkreślali sami parafianie, akcentując, że 

54 Kanał „Parafia św. Maksymiliana Kolbe – Tychy”….
55 Warto zaznaczyć, że ks. dr Grzegorz Strzelczyk ma średnie techniczne wykształcenie (elektro-

nika informatyka), jest fotografem, a w latach 2004–2012 był kierownikiem Pracowni Kompu-
terowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
Był także współzałożycielem kanału boska.tv, na którym można znaleźć jego vlog „Zatrzy-
mane w kadrze”.

56 Parafialna wytwórnia filmowa powstała 4 kwietnia 2020 r., czyli niespełna trzy tygodnie po 
ogłoszeniu pierwszego lockdownu w Polsce. Zob. C. Antczak, NeartheWoodsPictures Studio, 
„Biuletyn Informacyjny Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe” 2 (2021), s. 6.

57 Taką rolę odegrało np. 21 filmów pt. Roraty, przygotowujących do uroczystości Bożego Naro-
dzenia (2020), oraz „Katechezy Triduum Paschalnego” (2020). Zob. https://www.youtube.com/
channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ/playlists (dostęp: 6.07.2021).
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„nie stracili wspólnotowego kontaktu i nie odczuwali braku łączności z kościo-
łem”58.

Zakończenie

Pandemia COVID-19 spowodowała niespotykane dotąd zmiany w życiu spo-
łeczeństw oraz w funkcjonowaniu instytucji. Gwałtowność przemian dotknęła 
także wspólnoty religijne i to w niespotykanym dotąd zakresie, któremu nie 
dorównują nawet warunki wojen światowych. Ograniczenia w kontaktach w czę-
ści zostały przezwyciężone cyfrową komunikacją. Określenie „online” zrobiło 
karierę także w środowisku Kościoła – znaczna część jego aktywności, podobnie 
jak innych środowisk, została przeniesiona do sieci. 

Analiza bazy ponad 1300 wydarzeń online, jakie miały miejsce w kręgu 
Kościoła, pozwoliła wyodrębnić 16 kategorii tematycznych. Z kolei studium przy-
padków co do aktywności w sieci analizowanych w tym artykule wspólnot para-
fialnych w sieci wykazało zaistnienie wśród nich 12 rodzajów zdarzeń online – 
8  wspólnych (gromadzenie funduszy, informowanie, katecheza/religia (zajęcia 
szkolne), kultura, modlitwa, Msze Święte i nabożeństwa, wolontariat, zarządzanie 
online podmiotami kościelnymi) oraz jeszcze 4 innych w parafii ze Śląska (dobro-
czynność, ewangelizacja, Pismo Święte, rekolekcje). Rozmach, tempo i dynamika 
działalności w sieciach społecznościowych i na stronie internetowej łączy się 
z doświadczeniem aktywnej obecności liderów parafii w czasie przed pandemią. 
Poziom duszpasterstwa, kreatywny dorobek duchownych i współudział parafian 
jeszcze przed okresem COVID-19 owocował w porze lockdownów. Powyższe 
egzemplifikacje zaczerpnięte z obydwu wspólnot parafialnych ilustrują nie tylko 
tak naturalne dla Kościoła działania w przestrzeni cyfrowej, jak modlitwa, Eucha-
rystia, nabożeństwa czy katechizowanie, ale także wolontariat, kulturę czy zarzą-
dzanie podmiotami kościelnymi. Nietypowym zjawiskiem w skali kraju dotyczą-
cym funduszy parafialnych był ich stabilny stan w czasie pandemii w parafii na 
Śląsku czy sfinansowanie budowy granitowych schodów wiodących do kościoła 
w górskiej parafii w diecezji tarnowskiej. Te osobliwe wydarzenia należy łączyć 
m.in. z dobrym kontaktem proboszczów z parafianami.

Analiza liczby urządzeń odbierających transmisje Mszy Świętej i nabożeństw 
z kościołów parafialnych oraz liczby odsłon plików wideo w serwisie społeczno-
ściowym YouTube ukazują interesujące zjawisko – z duszpasterskich wysiłków 
duchownych i świeckich w Internecie korzystają nade wszystko parafianie danej 

58 C. Antczak, NeartheWoodsPictures Studio…, s. 8.
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wspólnoty, tj. grupa, dla której jest przeznaczony ów przekaz59. Wierni nie zostali 
pozostawieni samym sobie, dobry był przepływ informacji, wiele się działo nade 
wszystko w serwisach społecznościowych – ich dwustronna komunikacja dobrze 
służyła kontaktom parafian i duszpasterzy. Więzy wspólnotowe były podtrzy-
mywane, dzięki social mediom. Warunkiem koniecznym tej sytuacji była współ-
praca i aktywność online księży i wiernych, którzy rozpracowali w warunkach 
pandemii praktyczne, techniczne i pastoralne aspekty korzystania w parafiach 
z internetu.

Transmisje online, media społecznościowe i witryny internetowe stały się 
absolutnie niezbędnymi elementami komunikacji cyfrowej w Kościele w okresie 
COVID-19, a sama digital communication była niemal warunkiem sine qua non 
funkcjonowania wspólnot religijnych w warunkach największych obostrzeń sani-
tarnych związanych z kolejnymi lockdownami. Z całą pewnością Benedykt XVI 
w 2013 roku nie przypuszczał nawet, jak prorocze siedem lat później okażą się jego 
słowa z orędzia na temat serwisów społecznościowych. To one „mogą umacniać 
poczucie rzeczywistej jedności z powszechną wspólnotą wierzących”60 w sytu-
acjach odizolowania. Social media „ułatwiają dzielenie się bogactwem duchowym 
i liturgicznym”, stwarzają „okazje do modlitwy, medytacji lub dzielenia się Sło-
wem Bożym”. Kreatywność duchownych i wiernych jako Kościoła online w czasie 
pandemii są najlepszą ilustracją cytowanych stwierdzeń papieża z Bawarii.
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PARAFIE ONLINE W POLSCE W DOBIE PANDEMII COVID-19.  
STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie

Wspólnoty parafialne w czasie pandemii po początkowym szoku spowodowanym ogranicze-
niami sanitarnymi dość szybko odnalazły się pod kątem pastoralnym w przestrzeni cyfrowej. 
Kreatywność wiernych świeckich i duchownych w tym zakresie była naprawdę duża. Można 
wydzielić szesnaście kategorii aktywności kościelnej online w okresie COVID-19. Są  to: 
dobroczynność (w tym crowdfunding), działalność naukowa w dziedzinie teologii, ewan-
gelizacja, fundusze (dla dzieł misyjnych, parafii i innych podmiotów), informacja (newsy), 
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katecheza/religia (zajęcia szkolne), kultura, modlitwa, Msze Święte i nabożeństwa, okresowe 
spotkania duszpasterskie, pielgrzymowanie, Pismo Święte, przygotowanie do sakramentów, 
rekolekcje, wolontariat (w tym zarządzanie online realnym wolontariatem), zarządzanie 
online podmiotami kościelnymi.
Wskazań duszpasterskich i liturgicznych Stolicy Apostolskiej czy Konferencji Episkopatu 
Polski, a dotyczących obecności w przestrzeni cyfrowej w okresie pandemii nie było wiele. 
Jednak nauczanie papieży czy Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu dotyczące 
obecności w przestrzeni cyfrowej było dotąd na tyle obfite, że nikt nie mógł mieć wątpliwości 
co do roli, jaką może odegrać i faktycznie odegrał internet w czasie kolejnych lockdownów, 
których Kościół, jeśli chodzi o zasady sanitarne, był jednym z podmiotów.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, duszpasterstwo, parafia online, Kościół, Polska
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The role of the epiclesis in transubstantiation

ROLA EPIKLEZY W TRANSSUBSTANCJACJI

Streszczenie

Oficjalna doktryna Kościoła Katolickiego, zawarta w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła, wciąż się rozwija. Jednym z najnowszych tego przykładów jest nauczanie o tym, co 
„powoduje” transsubstancjację podczas Eucharystii. Na chrześcijańskim Zachodzie od stuleci 
akcentowano słowa instytucji (ustanowienia), podczas gdy na chrześcijańskim Wschodzie od 
IV wieku jest to epikleza. To, że epikleza jest źródłem przemiany substancjalnej, niektórzy 
teologowie postulowali na długo przed tym, jak ta doktryna pojawiła się w dokumentach 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Ewolucja doktryny Kościoła Katolickiego jest opisana 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego w pkt 1105: „Epikleza jest modlitwą wstawienniczą, 
w której kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały się Cia-
łem i Krwią Chrystusa [...]”, w pkt 1353: „W epiklezie Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha 
Świętego [...] na chleb i wino, aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa [...]. 
W opisie ustanowienia Eucharystii moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego 
sprawiają, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie Ciało i Krew Chrystusa, 
[...]”, w pkt 1333 i 1357 oraz w Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego w pkt 79 c: „Epikleza: 
to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary 
złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, [...]”.

Słowa kluczowe: epikleza, transsubstancjacja, Eucharystia, Katechizm Kościoła 
Katolickiego, Kościoły wschodnie

Introduction

The teaching of the Catholic Church is characterized by great stability, although 
sometimes changes do occur. As found in the Catechism of the Catholic Church, 
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growth is expected in the understanding of the faith1 that has manifested itself 
throughout its two-thousand-year history, and this article points to one such topic 
where this can be seen. 

The author of the article offers dogmatic theologians his interpretation of how 
the Catholic Church has modified its current doctrine by the fact that the con-
version of the bread and wine in the Eucharist in the Latin rite is not only caused 
by the words of conversion, as taught for centuries, but also by the epiclesis. This 
view was expressed by several dogmatic and liturgical theologians even before the 
publication of the Catechism of the Catholic Church.  Until then, however, it was 
only their private opinion. According to the author, after the publication of the 
magisterial document, the Catechism of the Catholic Church, the private opinion 
of some theologians probably became the official teaching of the Catholic Church 
on this topic. Nevertheless, this doctrine is not widely known among dogmatic 
theologians, bishops, priests, deacons, and religious teachers even 30 years after 
the publishing the catechism and 20 years after the third edition of the Roman 
Missal. 

The aim of the article is to provoke discussion among experts in this field, 
which would indicate whether or not dogmatic theologians agree with the author 
or have a modified view of his opinion. The discussion should then appear in the 
textbooks on dogmatic theology as a contemporary Catholic doctrine about the 
role of the epiclesis in the conversion. 

The author first analyses several statements of the Church Fathers and theo-
logians in the Christian East and West regarding the importance of the epiclesis 
in the conversion. This is followed by a synthesis of the different views of both 
groups on the publication of the Catechism of the Catholic Church. Finally, the 
author uses the comparative method to confirm his view by reference to the texts 
of the catechism in paragraphs 1105, 1333, 1353, 1357, and in the title before par-
agraph 1373 as well as to paragraph 79 c. in the General Instruction of the Roman 
Missal.

1 Cf. title before number 94 of Catechism of the Catholic Church; V. Lerinský, Prvé kommonitórium, 
in: Liturgia hodín podľa rímskeho obradu IV., Typis Polyglottis Vaticanis 1992, p. 330–332; 
Francis, http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/october/documents/papa- 
francesco_20171011_convegno-nuova-evangelizzazione.html (access: 13.04.2021); T. Row-
land, Ratzingeŕ s faith. The theology of pope Benedict XVI., Oxford 2008, p. 62; TK KBS. Rino 
Fisichella: Úprava katechizmu je dogmatický posun vpred, https://www.tkkbs.sk/view.php?-
cisloclanku=20180804001 (access: 13.04.2021).
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1. The epiclesis as part of the form of the Eucharist

The epiclesis is primarily focused on the sacramental presence of Christ in the 
Holy Spirit, as it is to come to the communion of people through the sacramental 
Christ2.

Although there is no explicit mention of the Holy Spirit in the Roman Canon, 
there are analogous prayers that point to the idea of the offering of sacrifices3. 
Discussion takes place as to whether the prayers before and after the consecration 
in this ancient canon are those of epiclesis4.

The oldest epiclesis as a plea and call for cult epiphany can be found in Didache 
10:65. In Antiochene Eucharistic prayers, the epiclesis forms the only consecration 
and communal prayer which is situated only after the recitation of the institution6.

2. Constitutive elements of transubstantiation

In the Catholic Church, since the time of scholasticism about the words neces-
sary for celebrating the Eucharist, the belief developed that the words with which 
Christ gave his body and blood to the apostles at the farewell supper are a form 
of Eucharist sacrificial sacrament7. The Church confirmed this thesis in a number 
of statements8 and the words of today’s consecration represent a synthesis that 

2 Cf. J. Dolista, Perichoréze iniciačních svátostí, “Teologické texty” 7 (1996) 2, p. 49; V. Ventura, 
Neeucharistická liturgie v životě církví, “Teologické texty”, 5 (1994) 6, p. 202; J.V. Polc, Zápas 
o liturgickou obnovu, “Teologické texty” 5 (1994) 4, p. 111; F. Kunetka, Jednota iniciačních svá-
tostí z hlediska liturgické teologie, “Teologické texty” 18 (2007) 4, p. 183–184; F. Kunetka, Vývo-
jové linie slavení eucharistie v předkonstantinovské církvi, “Studia theologica” 17 (2015) 2, p. 92.

3 Cf. R. Gerardi, Epiclesi, in: Lexicon. Dizionario Teologico Enciclopedico, ed. V. Mancuso, 3. edi-
tion, Casale Monferrato 1997, p. 350.

4 Cf. G. O´Collins, E.G. Farrugia, Epiclesi, in: Dizionario sintetico di teologia, Vatican 1995, 
p. 126.

5 Cf. F. Kunetka, Vývojové linie slavení eucharistie v předkonstantinovské církvi…, p. 105, note 
no. 53. 

6 Cf. ibidem, p. 109; M. Adam, Kánonické predpisy Katolíckej cirkvi latinského a byzantského 
obradu, ktoré sa vzťahujú na látku a formu eucharistickej obety, “Teologický časopis” 1 (2006), 
p. 9–10. 

7 Cf. M. Schmaus, Sviatosti, Rome 1981, p. 151–152; R. Gerardi, Epiclesi…, p. 350; K. Richter, 
Vztah církve a liturgie, “Studia theologica” 12 (2010) 3, p. 39; A. Bieler, This is my Body – This 
is my Blood. Inventing Authority in Liturgical Discourse and Practise, “Journal of the European 
Society of Women in Theological Research” 12 (2004), p. 145, note no. 5 and 6, file:///C:/Users/
HP/Downloads/Peeters%20(18).pdf access:13.04.2021).

8 Cf. Council of Florence, Decree for the Armenians, in: DH, no. 1320n; Council of Florence, 
Decree in Behalf of the Jacobites, in: DH, no. 1352; Council of Trent, Session 22, in: DH, 
no. 1636n; 1639n; 1739–1743; 1756; M. Schmaus, Sviatosti…, p. 152; J. Auer, Allgemeine Sakra-
mentenlehre und Das Mysterium der Eucharistie, Regensburg 1980, p. 162.
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arose from the earlier cult and theological elaboration of the New Testament 
texts. More than a thousand years were required for it to take on a form that 
has been established for centuries and seemed unchangeable. Consecration words 
have changed in different ways during the liturgical reform, but they can never 
be omitted9. Pope Paul VI, for pastoral reasons and for the sake of easier concel-
ebration, ordered that in each of the new Mass canons, the words of the Lord be 
one and the same10. It, therefore, follows that, from a doctrinal point of view, it is 
possible for them to be different.

2.1. Post-apostolic period in the West

In the post-apostolic era, they have celebrated the Eucharist in connection with 
Jesus’ words of thanksgiving, as a great thanksgiving prayer, the wording of which 
has long been freely formulated11.

The name by which the act began to be called Eucharist, or thanksgiving, 
developed from this thankful prayer because it objectified the celebration of the 
name of Jesus and the gratitude for him. The oldest Eucharistic prayer that has 
been preserved for us is found in Traditio apostolica by Hippolytus12 in which 
God’s redemptive work in creation and redemption is praised, and then it pro-
ceeds to describe the institution13. This description is never completely missing in 
the Eucharistic prayers14. They introduce the Last Supper as the making present 
of God’s redemptive act. The epiclesis, the invocation of the Holy Spirit, is also 

9 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 153.
10 Cf. Pavol VI., Apoštolská konštitúcia, ktorou sa vyhlasuje platnosť Rímskeho misála, obno-

veného podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu, in: Posvätná kongregácia pre boho-
službu, Rímsky misál, Typis Polyglottis Vaticanis 2001, p. 13.

11 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 153; Š. Pružinský, Patrológia. Úvod a počiatky patristickej lite-
ratúry I., Bratislava 1990, p. 195.

12 Around 215; cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 153; F. Kunetka, Vývojové linie slavení eucharistie 
v předkonstantinovské církvi…, p. 89, 93, 100–103.

13 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 153–154; F. Kunetka, Vývojové linie slavení eucharistie v před-
konstantinovské církvi…, p. 102–103.

14 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154. From this point of view is specific the  Anaph-
ora of Addai and Mari; cf. Conseil Pontifical pour la promotion de l´unité des chrétiens, Richt-
linien für die Zulassung zur Eucharistie zwischen der Chaldäischen Kirche und der Assyrischen 
Kirche des Orients, no. 3, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/dialoghi/ 
sezione-orientale/chiesa-assira-dell-oriente/altri-documenti/2001---orientamenti-per-lam-
missione-alleucaristia-fra-la-chiesa-/testo-in-tedesco.html (access: 13.04.2021); Enchiridion 
Vaticanum 20, ed. E. Lora, Bologna 2004, p. 970–978; F. Kunetka, Vývojové linie slavení eucha-
ristie v předkonstantinovské církvi…, p. 92–93; W. Bugel, Cesty a scestí reformy syrsko-malabar-
ské liturgie na pozadí indického kontextu, “Studia theologica” 5 (2003) 3, p. 44–46; P. Caban, 
Sýrska liturgia v prostredí katolíckej tradície, “Teologické texty” 23 (2012) 3, p. 121, note no. 6.
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witnessed soon and, it seems that St. Irenaeus ascribed the consecration power 
to it15.

The epiclesis in Traditio apostolica is not a request to the Holy Spirit, but 
a request to the Father to sanctify these gifts with his Spirit and make holy and 
unite those who will receive them with the same Spirit. It is an explicit request for 
the arrival of the Spirit here16.

Although the words of institution were never missing during the celebration 
of the Eucharist, they were specifically underlined in a unified whole of thanks-
giving and epiclesis for the first time by St. Ambrose in the fourth century. Until 
the twelfth century, we are more likely to encounter the view that only the words 
of the Lord make present his redemptive death on Golgotha, but only within the 
whole prayer of canon as its organic part. At that time, the words of the Lord were  
increasingly emphasized in the canon and were considered to be the only essential 
words. The rest of the canon was slowly understood as the framework of what the 
words of the Lord accomplished. The belief that the consecration formula itself 
should be seen in the words of the Lord prevailed in the thirteenth century.

2.2. Post-apostolic period in the East

The development of this belief was different in the Eastern Churches where, from 
the fourth century, the epiclesis was understood as an essential part of the Eucha-
rist17. Furthermore, the Apostolic Constitutions speak of epiclesis18.

The Church Fathers identified the words eucharistein – thank and epika-
lein – as invoking the name of God on a person or thing with the Eucharist being 
a great prayer of thanksgiving. An examination of the works of the representatives 
of the Tradition which were written before the Council of Ephesus shows that 
the entire liturgy causes the conversion of the bread and wine into the body and 
blood of Jesus Christ. It was not just the words of institution which said: “This is 

15 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154; Adversus haereses, IV,18,5, in: F. Kunetka, Vývojové linie 
slavení eucharistie v předkonstantinovské církvi…, p. 105–106; Svatý Jan Damašský, O pravé 
víře, Olomouc 1994, p. 35, note no. 17; I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Pre-
šov 1995, p. 114.

16 Cf. F. Kunetka, Vývojové linie slavení eucharistie v předkonstantinovské církvi…, p. 102; 
G.L. Müller, Katholische Dogmatik, Freiburg–Basel–Vienna 1995, p. 688; M. Michalski, Anto-
logia literatury patrystycznej, t. I, Warszawa 1975, p. 307.

17 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154; I. Różycki, Podstawy sakramentologii, Cracow 1970, p. 115, 
196; B. Częsz, Duch Święty został nam dany. Nauczanie Ojców i wiara starożytnego Kościola, 
Gniezno 1998, p. 37–50.

18 Cf. Constitutiones Apostolorum, in: Sv. Cyril Jeruzalémský, Mystagógické katechese, Vele-
hrad 1997, p. 61, note no. 152.
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my body” , or “ This is the cup of my blood”, nor the request to the Father to send 
the Holy Spirit upon the bread and wine – epiclesis19. St. Cyril of Jerusalem in the 
Mystagogic Catecheses states that God is asked to send the Holy Spirit upon the 
gifts presented to make the bread into the body of Christ and the wine into the 
blood of Christ20. 

The fourth Mystagogic Catechese of St. Cyril of Jerusalem is dedicated to the 
theology of the Eucharist. The most important term for the description and the 
most important moment in the celebration of the Eucharist is the epiclesis – the 
invocation of the Holy Spirit. Cyril is one of the first Church Fathers to make it 
clear that after the epiclesis, the bread and wine are actually the body of Christ21.

Here, he writes about the invocation of the Most Holy Trinity, which includes 
a third divine person involved in the consecration of the bread and the wine. 
In other statements, however, he writes only about the Holy Spirit22.

The conversion of the bread and wine occurs during the invocation of the Holy 
Spirit, or epiclesis23.

The Holy Spirit raised Jesus from the dead. Similarly, after the descent of the 
Holy Spirit, the bread and wine received the anointing of grace and immortality24. 
This paved the way for the emergence of special epiclesis in the early Christian 
liturgies, especially in Syria and Anatolia25. 

After the Council of Constantinople I came the development of the epiclesis to 
the Holy Spirit with a request for his descent to convert holy gifts and make holy 
Christians26.

19 Cf. A. Slodička, Sviatosti v  dogmatickej teológii, “Acta facultatis theologicae Universitatis 
Comenianae Bratislaviensis” 5 (2005) 2, p. 207.

20 Cf. A. Slodička, Sviatosti v dogmatickej teológii, p. 207; Sv. Cyril Jeruzalémský, Mystagógické 
katechese…, p. 61; Svatý Jan Damašský, O pravé víře…, p. 35, note no. 17.

21 Cf. Sv. Cyril Jeruzalémský, Mystagógické katechese…, p. 22–23 and 33.
22 Ibidem, p. 22, 23, 46 and 61.
23 Cf. ibidem, p. 23; J. Auer, Allgemeine Sakramentenlehre und Das Mysterium der Eucharistie…, 

p. 163; M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154.
24 Cf. A. Slodička, Sviatosti v dogmatickej teológii…, p. 207; G. Koch, Sakramentenlehre – das Heil 

aus den Sakramenten, in: Glaubenszugänge. Lehrbuch der katholischen Dogmatik, ed. W. Bei-
nert, Band 3, Paderborn–Munich–Vienna–Zürich 1995, p. 432; J. Auer, Allgemeine Sakramen-
tenlehre und Das Mysterium der Eucharistie, p. 164–165.

25 Cf. A. Slodička, Sviatosti v dogmatickej teológii, p. 207–208; J. Auer, Allgemeine Sakramenten-
lehre und Das Mysterium der Eucharistie…, p. 163–164.

26 Cf. ibidem, p. 208. 
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In the middle of the tenth century, Presbyter Kosmas taught about the Eucha-
rist in his speech, Contra recentem heresim Bogomili, that the consecration words 
of the Lord as well as the epiclesis were required for its conferment27.

During the Rite of Ordination, the Presbyter received the “power” to celebrate 
the Eucharist, but the power and authority come from the Holy Spirit28.

The Eucharist cannot be celebrated without the Holy Spirit. Only through the 
activity of the Holy Spirit is bread and wine consecrated. Evdokimov writes that 
the epiclesis calls on the Holy Spirit to give the power that can only come from 
God to the quoted words of Christ through the mouths of the priests. The epiclesis 
gives the words of Christ the whole reality of a miracle29.

In the Liturgy of St. John Chrysostom, after the words of institution: “This is my 
body” and “This is the cup of my blood“, the people sang: “We praise you, […].” 
During this chanting, the priest asks the Heavenly Father for the Holy Spirit to 
descend upon the Church and the sacrificial gifts, and for the Father to convert 
the bread into the body of Christ and the wine into the blood of Christ with his 
Holy Spirit. This is the epiclesis30.

Today, the most common view in Eastern Catholic and Orthodox Churches is 
that the words of conversion and invocation of the Holy Spirit form an indivisible 
whole and both are necessary for a valid celebration of the Eucharist31. The Eastern 
Churches recognize that the epiclesis and the words of Christ are used to convert 
the bread into the body of Jesus Christ and the wine into his blood32. In a discus-
sion between the Orthodox and the Catholics about the moment of conversion, 
the Orthodox defended this belief which, according to them, is original Tradi-
tion33. Based on this view, the words of conversion carry out the mystery of the 
Eucharist initially and as if in an early stage, and the invocation of the Holy Spirit 
completes them34.

27 Cf. J. Uhrin, Prednášky z porovnávacej dogmatiky. Porovnanie s Islamom a s pravoslovím, Bra-
tislava 1979, p. 60.

28 Cf. A. Slodička, Sviatosti v dogmatickej teológii…, p. 208. 
29 Cf. A. Slodička, Epikléza – vzývanie Pánovho mena, “Acta facultatis theologicae Universitatis 

Comenianae Bratislaviensis” 5 (2005) 3, p. 323–324.
30 Cf. ibidem, p. 324; J. Auer, Allgemeine Sakramentenlehre und Das Mysterium der Eucharistie…, 

p. 165. 
31 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154; G. Koch, Sakramentenlehre – das Heil aus den Sakramen-

ten…, p. 114; A. Slodička, Význam východnej tradície v náuke Jána Pavla II., Prešov 2001, p. 89.
32 Cf. A. Slodička, Epikléza – vzývanie Pánovho mena…, p. 324. 
33 Cf. Svatý Jan Damašský, O pravé víře…, p. 35, note no. 17.
34 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154; I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I.…, 

p. 110.
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3. Magisterial documents on the significance of the epiclesis 
in the conferment of the Eucharist

It was St. Ambrose who, in the Christian West in the fourth century, for the first 
time in celebrating the Eucharist, specifically emphasized the words of institution 
which were never missing in a unified whole of thanksgiving and epiclesis35.

In the last century, Y. Congar adopted the position that, from the point of view 
of the doctrine of faith, the Eucharistic prayer forms one unified whole from 
which no element can be chosen, whether the institution of the Eucharist or the 
epiclesis36. He pointed to several testimonies from the Western Tradition, accord-
ing to which the belief of the Latin West that the words of institution caused con-
secration was still associated with another belief that the Holy Spirit was also 
involved37.

The idea that the epiclesis also participates in the conversion of the bread and 
wine was explicitly proclaimed by some Catholic theologians before the promul-
gation of this doctrine in the magisterial documents38.

The doctrinal shift towards the teaching of the Eastern Churches manifested 
itself in the Catechism of the Catholic Church in the title before number 110439 and 
in that number40 which

 also applies to number 111641. Other numbers explicitly describe the effect 
of epiclesis, such as: “[...] the bread and wine [...] by the words of Christ and the 
invocation of the Holy Spirit, become Christ’s Body and Blood”42.

Here, the question arises as to why the wording does not sound the other way 
around, since there is epiclesis first, then come the words of institution in the 
Latin rite and in some liturgies in Egypt43. The same question is asked by some 

35 Cf. M. Schmaus, Sviatosti…, p. 154.
36 Cf. Y. Congar, Der Heilige Geist, 2. edition, Freiburg–Basel–Vienna 1986, p. 466, a 474; P. Caban, 

Slova o ustanovení eucharistie, “Teologické texty” 16 (2005) 1, p. 5.
37 Cf. Y. Congar, Der Heilige Geist…, s. 474–481.
38 Cf. J.O. Bragança, Struktura modlitwy eucharystycznej, in: Eucharystia, Poznań–Wars-

zawa 1986, p. 261.
39 Cf. title before number 1104 of Catechism of the Catholic Church.
40 Cf. ibidem, no. 1104.
41 Cf. ibidem, no. 1116.
42 Ibidem, no. 1333; cf. ibidem, no. 1105, 1353, 1357, 1358, the title before number 1373; G.L. Müller, 

Lasst uns mit ihm gehen, Freiburg–Basel–Vienna 1990, p. 189.
43 Cf. J. Auer, Allgemeine Sakramentenlehre und Das Mysterium der Eucharistie…, p. 163–164.
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theologians of the Eastern Churches in which the epiclesis is almost always con-
sidered an institution44.

It does not matter in number 1353 that Jesus Christ is mentioned first and only 
then the Holy Spirit because it is not about the order of the acts, as in number 
1333, but about the enumeration of the divine persons participating in the confer-
ment of the Eucharist.

As in the above-mentioned numbers, 1104 and 1116 in connection with all 
sacraments, and especially in numbers 1105 and 1333, have extended the doctrine 
and the work of the Holy Spirit in the conversion by epiclesis. Notwithstanding, 
this has not been emphasized in the Catholic doctrine in the Latin rite in recent 
centuries in terms of the doctrine of faith. However, the doctrine of the Catechism 
of the Catholic Church on this subject coincides with the teaching of the Eastern 
Churches in numbers 1353 and 1357. The same doctrine is contained in the Gen-
eral Instruction of the Roman Missal45.

This doctrine was already mentioned by the contemporary Roman Catholic 
theologian in the introduction to this article that the Holy Spirit, at the request 
of the Church through a priest, descends upon the gifts presented to become the 
body and blood of Christ. Thus, the epiclesis focuses primarily on Christ’s sacra-
mental presence in the Holy Spirit46.

K. Richter also writes about this, stating that even in the field of liturgical 
theology, one can sometimes say something gratifying. This includes the deci-
sion of the Congregation for the Doctrine of the Faith of 2001 when the Eastern 
Chaldean Church, in union with Rome, was allowed to establish a Eucharistic 
communion with the ancient Assyrian Church of the East. At the same time, an 
essential part of the Assyrian liturgy was also validated as its Eucharistic prayer 
containing no words of institution was considered as the words of consecra-
tion. The reasoning says that this prayer, despite the lack of a verba testamenti, 
expresses the belief that the Christ made present is seen under the species of bread 
and wine.47

44 Cf. Catechism of the Catholic Church, no. 1333, 1353.
45 Cf. General Instruction of the Roman Missal, no. 79c, https://www.usccb.org/prayer-and-wor-

ship/the-mass/general-instruction-of-the-roman-missal (access: 13.04.2021).
46 Cf. J. Dolista, Perichoréze iniciačních svátostí…, p. 49; V. Ventura, Neeucharistická liturgie 

v životě církví…, p. 202; J.V. Polc, Zápas o liturgickou obnovu…, p. 111; T. Špidlík, Spiritua-
lita, formácia a kultúra, in: M. Chovanec, Prebývanie Ducha Svätého, in: Boh – Duch Svätý, 
Nitra 1997, s. 55.

47 Cf. K. Richter, Vztah církve a liturgie. K recepci Druhého vatikánského koncilu, “Studia theolo-
gica” 12 (2010) 3, p. 39. The Congregation for the Doctrine of the Faith states in a document of 
January 17th, 2001 on the anaphora of Addai and Mari that “the words of the institution of the 
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Rome, thus, confirms what has long been evident in the liturgy – that these 
interpretive words are not a consecration formula and cannot be understood as 
the only point of prayer in which conversion takes place. They are – as they say 
in the new liturgical order48 – one of “the main elements of which the Eucharistic 
Prayer  consists”49.

It is necessary to add to his words that, not only in the field of the liturgical 
but also in that of dogmatic theology, these expressions of the Catechism of the 
Catholic Church, the Roman Missal and the Congregation for the Doctrine of the 
Faith confirm this teaching. What was obvious in the liturgy long ago had to be 
confirmed by the Magisterial documents, the Catechism of the Catholic Church, 
the Roman Missal, and the Congregation for the Doctrine of the Faith because, 
until then, it was only a theological opinion. On the other hand, it is also an exam-
ple of the fact that many well-argued theses are eventually incorporated into the 
content of the Catholic doctrine. However, some authors suggest that the aspect 
of ‘doctrinal change’ in the Church’s teaching on transubstantiation should not 
be overemphasized in this topic. Rather, it is necessary to speak of a certain addi-
tion to the Christological dimension of the Eucharist with a pneumatological one.

Conclusion

Emphasizing the importance of the epiclesis in transubstantiation raises aware-
ness of the significance of the Holy Spirit, which makes the following words 
of Leo XIII from the encyclical letter Divinum illud munus less and less current:50 
“Perchance there are still to be found among them, even nowadays, some, who 
if asked, as were those of old by St. Paul the Apostle, whether they have received 
the Holy Spirit, might answer in like manner: ‘We have not even heard that there 
is a  Holy Spirit’”51. From a practical point of view, this doctrine could also be 
reflected in the fact that the words of the epiclesis could also be written in larger 

Eucharist are present in it, «not in a coherent narrative and ad litteram manner, but in the form 
of euchology and scattered»”.

48 Cf. K. Richter, Vztah církve a liturgie…, p. 39.
49 General Instruction of the Roman Missal, no. 79d, c.
50 Cf. R. Bužek, Osoba Ducha svatého v pojednání De Trinitate Richarda ze Svatého Viktora, “Stu-

dia theologica” 15 (2013) 3, p. 37.
51 Acts 19:2; Leo XIII., Encyclical Divinum illud munus, no. 10, http://www.vatican.va/con-

tent/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_09051897_divinum-illud-munus.html 
(access: 13.04.2021).
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letters in the missal, as is the case of the words of conversion,52 since the epiclesis 
is also part of the conversion, according to the Catechism of the Catholic Church.
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Rowland T., Ratzingeŕ s faith. The theology of pope Benedict XVI., Oxford 2008.
Różycki I., Podstawy sakramentologii, Cracow 1970.
Schmaus M., Sviatosti, Rome 1981.
Slodička A., Význam východnej tradície v náuke Jána Pavla II., Prešov 2001.
Slodička A., Sviatosti v  dogmatickej teológii, “Acta facultatis theologicae Universitatis 

Comenianae Bratislaviensis” 2 (2005), p. 175–208.
Slodička A., Epikléza – vzývanie Pánovho mena, “Acta facultatis theologicae Universitatis 

Comenianae Bratislaviensis” 3 (2005), p. 323–324.
TK KBS, Rino Fisichella: “Úprava katechizmu je dogmatický posun vpred”, https://www.

tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180804001 access: 13.04.2021).
Uhrin J., Prednášky z  porovnávacej dogmatiky. Porovnanie s  Islamom a  s  pravoslovím, 

Bratislava 1979.
Ventura V., Neeucharistická liturgie v životě církví, “Teologické texty” 6 (1994), p. 200–203.

The list of abbreviations

DH – Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. 
Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Latein-
isch – Deutsch, eds. H. Denzinger, P. Hünermann, 37. edition, Freiburg im Breisgau–
Basel–Rome–Vienna 1991.

THE ROLE OF THE EPICLESIS IN TRANSUBSTANTIATION

Summary

The official doctrine of the Catholic Church, contained in the magisterial documents, is still 
evolving. One recent example is the teaching on who is involved in transubstantiation in the 
Eucharist. In the Christian West, the words of institution have been emphasized for centuries, 
while in the Christian East, it has been the epiclesis since the fourth century. Some Catholic 
theologians explicitly stated that the epiclesis also participates in the conversion of bread and 
wine, even before the promulgation of this doctrine in the magisterial documents. The doc-
trinal shift in the Catholic Church regarding the topic of the epiclesis manifested itself in the 
Catechism of the Catholic Church in number 1105: “The Epiclesis is the intercession in which 
the priest begs the Father to send the Holy Spirit […], so that the offerings may become the 
body and blood of Christ.” In number 1353: “In the epiclesis, the Church asks the Father to 
send his Holy Spirit on the bread and wine, so that by his power they may become the body 
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and blood of Jesus Christ […]. In the institution narrative, the power of the words and the 
action of Christ, and the power of the Holy Spirit, make sacramentally present under the 
species of bread and wine Christ’s body and blood, […].” In numbers 1333 and 1357 and also 
in the General Instruction of the Roman Missal in article 79 c: “The epiclesis, in which, by 
means of particular invocations, the Church implores the power of the Holy Spirit that the 
gifts offered by human hands be consecrated, that is, become Christ’s Body and Blood [...].”

Keywords: epiclesis, transubstantiation, Eucharist, Catechism of the Catholic Church, 
Eastern churches 
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THE LANGUAGE IT REVEALS: THE PHATIC FUNCTION OF LANGUAGE IN 
THE CATECHETICAL SPACE

Summary

Research on religious language is an important contribution to the development of catechet-
ics, which deals with scientific reflection on the education of Christians and initiating them 
into the living faith of the Church. Religious language is not a separate type of language but 
consists of the ability to communicate with others in such a way that they understand the 
truths concerning eternal life. An important task in this process is performed by catechesis, 
through which the proclamation of faith can touch people in their daily existence. Thanks to 
catechesis, Christians not only have a better understanding of what a symbolic, narrative, and 
doctrinal language is, but they also learn how to think in this language. The present article 
is devoted to the phatic function of language in catechesis. This function concerns the possi-
bility of establishing connections and deepening the ties between participants in catechetical 
discourse and during the upbringing process. The author tries to justify the importance of 
the phatic function in the catechetical space and indicate its importance in the implementa-
tion of various catechetical tasks. The paradigm of Jesus’ pedagogy shows that catechesis is 
primarily about the language of encounter and the language of events, based on which God 
can continue the history of salvation. Catechetical language allows people to understand how 
human existence reveals God’s presence. Building mature bonds is not easy in a situation 
where society does not have the appropriate social competences. Thus, there is a need for 
well-thought-out catechesis, communicative catechists, and new ideas for the use of language 
in the catechetical space that reveal God’s kingdom among people.
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Wstęp

Funkcja fatyczna języka jest zorientowana na nawiązanie i podtrzymanie kontaktu 
między uczestnikami spotkania/rozmowy1. W tym aspekcie komunikacji chodzi 
więc nie tyle o przekazanie informacji (wiedzy) czy myśli, ile przede wszystkim 
o zaspokojenie potrzeb społecznych. Z pozoru może się to wydawać banalne, 
ponieważ współczesna kultura – ze swą skłonnością do mowy krótkiej, emocjo-
nalnej i bezpośredniej – nie sprzyja budowaniu między ludźmi relacji głębokich, 
ale mimo wszystko warto wykorzystać tę właściwość języka do bardziej świado-
mego posługiwania się nawet prostymi zwrotami czy komunikatami. To zadanie 
można przypisać katechezie, której najważniejszym celem jest zbudowanie relacji 
z Chrystusem – Bogiem i człowiekiem. Jednak aby można było mówić o relacji 
dojrzałej (komunii), w sytuacji gdy świadomi jesteśmy bardzo niskich kompeten-
cji społecznych cechujących nasze społeczeństwo (w tym wspólnotę Kościoła), 
funkcję fatyczną należy potraktować jako istotny element procesu ewangelizacji. 

Celem tego artykułu jest uzasadnienie ważności funkcji fatycznej w przestrzeni 
katechetycznej oraz wskazanie na jej znaczenie w realizacji różnych zadań kate-
chetycznych. Stawiamy tezę, że współczesne społeczeństwo sieciowe skutecznie 
utrudnia budowanie dojrzałych relacji między ludźmi, co przekłada się jednocze-
śnie na słabszą więź człowieka z Bogiem, i że funkcja fatyczna (phatic communion), 
służąca zarządzaniu zdolnością wchodzenia w związki oraz ich podtrzymywania, 
stanowi klucz do wyjścia z tego impasu. Jak prawidłowo posługiwać się językiem 
podczas katechezy, aby wspierać budowanie dojrzałej wspólnoty? Jakie elementy 
procesu katechetycznego mogą pełnić funkcję fatyczną? Co zrobić, by możliwe 
stało się przejście od communicatio do communio? Próbując odpowiedzieć na te 
pytania, najpierw dokonamy analizy terminów „język religijny” oraz „język kate-
chetyczny”, a następnie przyjrzymy się funkcji fatycznej w odniesieniu do naj-
bardziej istotnych – z punktu widzenia katechezy – sytuacji sprzyjających (lub 
utrudniających) budowaniu dojrzałych relacji.

1. Język religijny 

Badania naukowe dotyczące różnych funkcji języka na płaszczyźnie religii oraz 
katechezy nie są zjawiskiem rzadkim. Odsyłając do odpowiednich badań2, pomi-

1 Nazwanie tej funkcji przypisuje się Bronisławowi Malinowskiemu. Zob. B. Malinowski, Pro-
blem znaczenia w językach pierwotnych, w: Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, red. 
K. Pisarkowa, Kraków 2000, s. 23. 

2 Gros badań dotyczy możliwości samodzielności języka religijnego i jego znaczenia w życiu 
człowieka. O języku religijnym pisze się w szerokim kontekście kulturowym oraz w świetle 



131„Język, który odsłania”. Funkcja fatyczna języka w przestrzeni katechetycznej

niemy analizy lingwistyczne oraz filozoficzne, a skupimy się przede wszystkim 
na ujęciu teologicznym. Zaznaczmy od razu, że większość badaczy uznaje język 
religijny za szczególną odmianę języka ogólnego, jego specyfikę tłumacząc związ-
kiem z religijną/duchową sferą życia ludzkiego. Mówi się przy tym o „stylu reli-
gijnym” lub „wielostylowości języka religijnego”3. To ważne zastrzeżenie, pozwala 
bowiem traktować język religijny bardziej dynamicznie, wieloaspektowo czy roz-
wojowo. Teksty religijne na przykład przedstawiają przeogromną różnorodność 
gatunków i stylów, wskazują też na ciągłą ewolucję języka, który ze względu na 
nieustanny proces ewangelizacji i związane z nim próby „wytłumaczenia” wiary 
kolejnym pokoleniom jest wyrazem świadomości Kościoła istoty własnego prze-
słania. 

W przypadku języka religijnego mamy do czynienia z „religijnym zastosowa-
niem języka, czyli użyciem zwyczajnych słów i zasad gramatycznych w określonym 
polu doświadczenia”4. Aleksander Gomola w ten sposób parafrazuje klasyczną 
już definicję Jana Andrzeja Kłoczowskiego, który podkreślił, że o tym, czy mamy 
do czynienia z religijnym użyciem języka, decyduje kontekst sytuacyjny: „język 
religijny to język, którym posługuje się człowiek w sytuacji religijnej”5. Wynika 
zatem nie tyle z nastawienia poznawczego, ile z egzystencjalnego – poznanie jest 
konsekwencją doświadczenia Boga (spotkania Boga) w codzienności (jak to ujmuje 

badań historycznych, religioznawczych, etnologicznych, socjologicznych, filozoficznych czy 
medioznawczych. Zob. np. S. Mikołajczak, M. Rybka, Badania nad językiem religijnym w Pol-
sce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze, „Poznańskie Studia Poloni-
styczne” 2 (2013), s. 145–158; R. Grzegorczykowa, Kilka refleksji na temat istoty, zakresu i cech 
swoistych języka religijnego, „Poradnik Językowy” 10 (2008), s. 3–12; U. Gajewska, Język reli-
gijny w badaniach filozoficznych, teologicznych i religioznawczych, „Słowo. Studia Językoznaw-
cze” 3 (2012), s. 71–82; I. Bajerowa, Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym. 
Wprowadzenie do dyskusji, w: Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, 
s. 9–20; M. Makuchowska, Język religijny względem pozostałych odmian polszczyzny, w: Od 
Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego, red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów 1999, 
s. 176–189; S. Sztajer, Język a konstytuowanie świata religijnego, Poznań 2009.

3 Zob. B. Matuszczyk, Dlaczego spór o język religijny?, w: Język religijny dawniej i dziś, t. III, red. 
P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, S. Rybka, Poznań 2007, s. 151–157. Z kolei Maria Wojtak mówi 
o polimorficzności języka. Zob. M. Wojtak, Polimorficzność stylu religijnego we współczesnej 
polszczyźnie, w: Język religijny dawniej i dziś, t. V, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, S. Rybka, 
Poznań 2009, s. 115–125.

4 A. Gomola, Bóg kobiet. Studium językowo-teologiczne, Tarnów 2010, s. 73. 
5 J.A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” 12 (1995), s. 5. Podobnie 

wypowiadają się m.in. Tomasz Węcławski (Ten niemożliwy język teologii, „Znak” 12 (1995), 
s. 61), Andrzej Zwoliński (Kaznodzieja w trosce o język religijny, „Sympozjum” 2 (2012), s. 34), 
Marzena Makuchowska (Język religijny względem pozostałych odmian polszczyzny…, s. 177) 
czy Langdon Gilkey (Nazwanie wichru. Odnowa języka religijnego, Warszawa 1976, s. 292). 
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Kłoczowski: „tyle widzisz Boga, jakim jesteś człowiekiem”6). „Jest swoistym para-
doksem – zauważa Sławomir Sztajer – że mistycy, podkreślając niewypowiadal-
ność swoich przeżyć, jednocześnie są zdolni do opisywania ich za pomocą całego 
bogactwa słów i zróżnicowanych środków językowych”7. Dzieje się tak dlatego, że 
wyróżnikiem doświadczenia religijnego (nadprzyrodzonego) jest to, co uchwytne 
dla człowieka: „za pośrednictwem rzeczywistości zupełnie zwyczajnej i codzien-
nej – ludzkich myśli, słów, gestów i działań”8. Stąd w języku religijnym nie chodzi 
o posługiwanie się jakimś specjalnym słownictwem (językiem tajemnym, miste-
ryjnym, udziwnionym, niezrozumiałym dla niewierzących), lecz o pewien „nad-
datek” sensu, dodatkową jakość zwyczajnego życia, nowy wymiar czy perspek-
tywę, w której człowiek ma poczucie „bycia wezwanym”9. Owo „więcej” sprawia 
właśnie, że niełatwo użyć języka do wyartykułowania tego doświadczenia. Stąd 
też powstaje wrażenie sprzeczności obecnej w mowie religijnej; dlatego paradok-
salność czy metaforyczność to naturalne cechy języka religijnego. I z tego powodu 
również jest on językiem symbolicznym10. 

Aby jeszcze lepiej to ująć, przywołajmy stanowisko filozofii analitycznej, 
według której zdania religijne są twierdzeniami dotyczącymi faktów, mimo że 
ich rozpoznanie dokonuje się w zupełnie inny sposób niż w przypadku nauki. 
Mówi się tu o „logice nietypowej”11 czy – teologicznie – „poznaniu przez wiarę”. 
Poznanie to, dokonujące się poprzez kontakt z rzeczywistością transcendentną, 
a niedające się sprowadzić do faktów danych empirycznie, ma charakter „odsło-
nięcia” (disclosure) – które pełni niezwykle istotną funkcję w wypowiedzi reli-
gijnej12. Dzięki „odsłonięciu” bowiem – w literaturze teologicznej zazwyczaj 
mówi się o doświadczeniu religijnym – człowiek zostaje postawiony wobec 
decyzji dotyczącej opowiedzenia o nim innej osobie. Mamy tu więc do czynie-
nia z tzw. sytuacją religijną, której istotnym elementem jest wejście poprzez język 
w przestrzeń relacji: najpierw z Bogiem, a potem z drugim człowiekiem. Język 

6 J.A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny…, s. 16. 
7 S. Sztajer, Język a konstytuowanie świata religijnego…, s. 65.
8 T. Węcławski, Wspólny świat religii, Kraków 1995, s. 213.
9 Zob. K. Mech, Między religijnym doświadczeniem a jego wysłowieniem, w: Ostatnie przed wiel-

kim milczeniem. Język i religia, red. E. Przybył, Kraków 2001, s. 20.
10 Zob. B. Ramczykowska, Metafora drogi jako środek perswazji w dyskursie kaznodziejskim, 

„Język – Szkoła – Religia” 1 (2014), s. 54; J. Sochoń, Bóg i język, Warszawa 2000, s. 331–333.
11 Zob. S. Sztajer, Język a konstytuowanie świata religijnego…, s. 9. Szerzej zob. tenże, Pojęciowa 

konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze, Poznań 2018, s. 143–
148.

12 Zob. M. Pepliński, Wartość kognitywna języka religijnego: perspektywa analityczna, w: Prze-
wodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, red. J. Salamon, Kraków 2016, s. 521–523.
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pozwala zobiektywizować to doświadczenie i w ten sposób zarazem „odsłonić 
siebie”13. Jak jeszcze zobaczymy, to jeden z najistotniejszych przejawów funkcji 
fatycznej języka. 

Język nadaje takiemu doświadczeniu najczęściej strukturę narracji; a ponie-
waż dotyczy ono dotknięcia rzeczywistości nadprzyrodzonej, mamy tu do czy-
nienia z opowieścią religijną, która może przybrać postać zarówno wielkiej nar-
racji (czego przykładem jest choćby Biblia lub w inny sposób chrześcijaństwo), 
jak i prostej przypowieści. Opowieść stanowi jeden ze sposobów nadawania sensu 
sytuacji „odsłonięcia”, dzięki czemu staje się ono bardziej realne, intersubiektyw-
nie dostępne. Oczywiście, dla kogoś, kto nie podejmie próby – używając metafory 
Lévinasa – spojrzenia w „twarz” temu, który siebie „odsłania”, zarówno wypo-
wiedź, jak i sama sytuacja religijna wydają się czymś niekonkretnym, a nawet 
złudnym, ale dla tego, kto siebie „odsłania”, transcendentny wymiar rzeczywisto-
ści wydaje się czymś namacalnym i zachęcającym do pójścia dalej, w głąb14. Z jed-
nej strony mamy więc próbę wyrażenia (odsłonięcia) tajemnicy (czegoś „więcej”) 
za pomocą języka naturalnego, ale symbolicznego, narracyjnego, a z drugiej próbę 
nawiązania czy podtrzymania relacji, jaka powstaje wskutek tego odsłonięcia. 
Dodajmy przy okazji, że to nie archaiczność czyni język religijny niezrozumia-
łym, ale jego niezdolność do budowania więzi, która czasami jest wyrazem braku 
zdolności do wejścia w dialog, a czasem przebiera postać odmowy uczestnicze-
nia w tej rozmowie. Pytanie o język religijny z tego względu jest więc pytaniem 
o możliwość odsłonięcia rzeczywistości nadprzyrodzonej. 

Czy język religijny jest dzisiaj w kryzysie? Można powiedzieć, że o tyle mamy 
do czynienia z kryzysem języka religijnego, o ile w przestrzeni spotkania zamiast 
rozmowy rozbrzmiewają „monologi równoległe”15, nie pozwalając na uobecnienie 
(odsłonięcie) owego „więcej”, które jest możliwe tylko wtedy, gdy wypowiedziane 
słowo staje się dla kogoś darem. Na tym polega istota grzechu, odmawiająca 

13 Dynamika sytuacji religijnej polega na tym, że mamy do czynienia nie tylko z wpływem 
doświadczenia na język, ale również z wpływem języka na rozpoczęty proces „odsłonięcia”: 
w sensie katechetycznym powinien on prowadzić w kierunku dojrzewania relacji osobowej 
w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. Zob. M. Polak, „Laboratorium dialogu”, czyli 
o dialogowaniu w katechezie, „Sympozjum” 2 (2020), s. 39–50.

14 Zob. K. Mech, Między religijnym doświadczeniem a jego wysłowieniem…, s. 15–16. Louis 
Dupré zauważa w tym kontekście, że choć wiara jest „ponadracjonalna, bynajmniej nie jest 
niewyrażalna” (L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 2003, s. 178). Wierzący jednak 
nie mówi o swoim doświadczeniu dla samej spekulacji, lecz pragnie wypowiedzieć (odsłonić) 
swoje przeżycie. 

15 Zob. Monologi równoległe. Rozmowa z Olgą Drendą, antropolożką kultury, „W Drodze” 
5 (2021), s. 42–53.



Dariusz Kurzydło134

Transcendencji prawa do objawienia się poprzez dar. W konsekwencji mamy do 
czynienia z odarciem języka z jego funkcji religijnej (fatycznej), co bardzo często 
przejawia się redukcją tej funkcji do poziomu „urzędowych frazesów”, „bełkotu 
religijnego” czy „kościelnej drętwomowy”16. Właśnie dlatego – zgodnie z inten-
cją Kłoczowskiego – język religijny nie polega po prostu na użyciu specyficznych 
terminów, choćby teologicznych, a na użyciu słów w kontekście, który rodzi więź. 
Istotą religii (chrześcijaństwa) jest bowiem więź. Dlatego język,

[…] jakim posługuje się człowiek Biblii, jest językiem relacyjnym, wypowiadanym 
zawsze ku Bogu czy ku drugiemu człowiekowi, natomiast nie spotykamy posługiwania 
się językiem dla czystego opisu […]. Człowiek wyznający wiarę w Boga jest człowiekiem 
przyjmującym słowo17. 

2. Język w katechezie

Również celem katechezy jest budowanie więzi (zob. DK 75–77). Oczywiście, 
katecheza posiada funkcję edukacyjną, wychowawczą i wtajemniczającą, ale 
poznanie (zrozumienie) rzeczywistości zmierza w procesie katechetycznym do 
rozpoznania i pogłębienia wymiaru, który tej rzeczywistości nadaje charakter 
relacyjny (sam Bóg jako Rzeczywistość jest relacją Osób). Podobnie Kościół jest 
wielością osób; Franciszek Blachnicki nazywa Kościół „jedną Osobą w wielu 
osobach”18. Koinonia (komunia), jaką tworzy wspólnota chrześcijańska, rodzi 
się poprzez Słowo, które stało się Ciałem. Wcielenie jednak nie oznacza zamiany 
alfabetu ludzkiego na jakiś mistyczny język Boga, lecz nadaje słowom ludzkim 
sens mistyczny. „Bóg rodzi się w stajni, to znaczy pośrodku takiego życia, jakie 
ono jest”19. Jak zauważa Blachnicki, po długich wiekach rozmawiania ze świa-
tem językiem Roberta Bellarmina (gdzie sytuację religijną tworzyły zewnętrzne 
elementy Kościoła, takie jak władza czy doktryna), odnowa soborowa pozwoliła 
włączyć do języka przepowiadania żywą obecność Chrystusa i Ducha Świętego, 
czyniąc przestrzeń katechetyczną tajemnicą życia osobowego20. W ten sposób 
język katechezy stał się na nowo językiem profetycznym i mistagogicznym: wpro-
wadza człowieka w doświadczenie życia, w którym niewyrażalna obecność Boga 

16 Zob. K. Czarnecka, Język katechezy jako przedmiot refleksji na łamach czasopisma Katecheta. 
Stan i potrzeby, w: Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 201.

17 J.A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny…, s. 11.
18 Zob. F. Blachnicki, Posłani w duchu Chrystusa Sługi, Kraków 2009, s. 74. 
19 A. Draguła, Plaża zbawionych. Kazania na czasie, Kraków 2021, s. 13. 
20 Zob. F. Blachnicki, Posłani w duchu Chrystusa Sługi…, s. 76–77. 
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staje się wyrażalna poprzez ludzkie (zwyczajne) słowo – wypowiedziane po to, 
aby ofiarować, odsłonić, wywyższyć człowieka jako imago Dei. 

Zdaniem Mirosława Gogolika:

[…] język katechezy jest zasadniczo językiem świadectwa, przyjmując trojaki kod eks-
presji, mianowicie kod narracyjny, jawny i objaśniający, realizując w ten sposób nastę-
pujące specyficzne funkcje wychowania wiary: funkcje ̨ profetyczna ̨, dialogiczna ̨ i dyna-
miczną21.

Gogolik wskazuje na wartość świadectwa także ze względu na jego odnie-
sienie do doświadczenia egzystencjalnego, co sprawia, że język staje się bardziej 
komunikatywny i zrozumiały (pod warunkiem, że – jak tłumaczy Janusz Pasierb 
– „ludzie są naprawdę ̨ ciekawi tego, co to znaczy dla ciebie, który mówisz! Czy 
tylko recytujesz, czy naprawdę w to wierzysz? Czy jest to dla ciebie problem? Czy 
to coś znaczy dla ciebie osobiście?”22). Dla naszej refleksji istotne jest coś jesz-
cze więcej: czy język świadectwa jest w stanie odsłonić Bożą obecność na tyle, 
by rodząca się więź osobowa nie okazała się jedynie tylko formą przywiązania. 
Świadectwo (martyria) bowiem – i język świadectwa – ujawnia, na ile człowiek 
w swojej decyzji wejścia w relację pozostaje wolny: na ile „posiada siebie w dawa-
niu siebie”23. Jeszcze inaczej, język świadectwa pozwala doświadczyć świata wła-
snej wiary (wówczas jest to prawdziwe „echo świadectwa”). Kazimierz Misiaszek 
pisze, że jest on „miejscem, w którym spotykają się bezpośrednio życie, jego sens 
i wewnętrzne uzasadniające go racje”24. Autor ten język katechezy traktuje w bar-
dzo złożony sposób, dostrzegając jego unikalność w wielowartościowości oddzia-
ływania na odbiorcę. 

Za podstawowy Misiaszek uznaje język rytów i symboli, który jego zdaniem 
najpełniej odsłania misterium, jakim jest życie człowieka w relacji do Boga25. 
Mimo że nie jest to język empiryczny/naukowy, stanowi właściwy kontekst dla 

21 M. Gogolik, Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym, „Colloquia Theologica 
Ottoniana” 2 (2016), s. 49. Katechetyka określiła tę cechę także jako język wierny Bogu i czło-
wiekowi. Szerzej zob. P. Sroczyński, W poszukiwaniu skutecznego języka katechezy, „Wrocław-
ski Przegląd Teologiczny” 2 (2007), s. 154.

22 J.S. Pasierb, Od kaznodziejstwa do homilii, Pelplin 1984, s. 41.
23 Zob. F. Blachnicki, Posłani w duchu Chrystusa Sługi…, s. 48.
24 Zob. K. Misiaszek, Język w katechezie, „Seminare” 17 (2001), s. 48–49.
25 Misiaszek pisze: „Język symboliczny jest ważny dla doświadczenia religijnego, gdyż prowadzi 

do odkrycia związku łączącego człowieka z Bogiem” (tamże, s. 51–52). Zwraca też uwagę, że 
ważniejsze od nauczenia się posługiwania językiem symbolicznym, metaforycznym, parabo-
licznym czy analogicznym, jest nauczenie się myślenia w ten sposób, co oznacza rozumienie 
świata w sposób sakramentalny (zob. tamże, s. 53). 
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głębszego rozumienia własnego życia. Zadaniem katechezy, która posługuje się 
nim w celu zbudowania owego kontekstu, jest wtajemniczenie w różnorakie rela-
cje, w których człowiek „roz-poznaje” rzeczywistość w jej wymiarze duchowym. 
To zadanie ma prowadzić w istocie do wewnętrznej przemiany, której owocem 
jest spotkanie Boga w codziennej egzystencji. Właśnie tak postępował Jezus, 
który rozmawiał z uczniami językiem przypowieści, nie zamierzając wcale wyja-
śniać żadnych teologicznych koncepcji, ale „wciągał” słuchaczy w ich doświadcze-
nie egzystencjalne26. Dlatego dzięki Jego mowie oni mogli zobaczyć własne życie 
w zupełnie nowy sposób. 

Język katechezy przyjmuje z tego względu charakter narracji. Wynika to 
z faktu, że „wiara ukazuje się nie tyle jako doktryna, ile zakorzeniona w wydarze-
niach zbawczych historia doświadczana, opowiadana i przekazywana”27. Dlatego 
w katechezie tak istotna jest umiejętność posługiwania się językiem przeżywa-
nego na co dzień doświadczenia bycia uczniem Chrystusa – podążania za Nim 
drogą wiary. Kontrowersyjność tego ujęcia wynika z tego, że mamy do czynie-
nia z językiem subiektywnym – właśnie ten fakt wskazuje, że język katechezy 
odznacza się paradoksalnością: chcąc poznać rzeczywistość, której nie sposób 
ogarnąć ludzką tylko naturą ani opowiedzieć o niej, używając jedynie ludzkiej 
wyobraźni, katecheza próbuje „związać” obie pozornie nieprzystające do siebie 
części, by postawić człowieka wobec Tajemnicy jako jej widzialny przejaw. Dzięki 
temu to, co nienazywalne i wieczne, przyjmuje materialny wyraz: staje się sło-
wem wypowiedzianym do świata i ze względu na niego28. W tym celu katecheza 
zostaje wprowadzona w przestrzeń liturgii, która w najpełniejszy sposób – jako 
przestrzeń spotkania obu części (w symbolu wiary29) – pozwala „odkrywać” 

26 Zob. tamże, s. 52.
27 Tamże, s. 53–54. Ten wymiar języka łączy się z jego wymiarem sapiencjalnym, poetyckim, epi-

stolarnym, a także językiem orzeczeń dogmatycznych, czyli językiem definiującym, orzekają-
cym czy doktrynalnym. 

28 Dlatego Katechizm mówi: „Nie możemy określać Boga inaczej, jak tylko biorąc za punkt wyj-
ścia stworzenie, i to tylko według naszego ludzkiego, ograniczonego sposobu poznania i myśle-
nia” (KKK 40). 

29 Etymologia symbolu (od gr. symbolon) wskazuje na ideę pewnej syntezy, bycia jednocześnie. 
Funkcją symbolu jest uobecnienie różnych części, które dopiero razem wyrażają autentyczną 
całość: dają poznanie (zrozumienie) prawdy. „Symbol jest uobecnieniem rzeczywistości, którą 
odzwierciedla, a zarazem przedmiotem zdolnym w niej partycypować. W tym sensie symbole 
mają charakter poznawczy i egzystencjalny zarazem – umożliwiają poznanie pewnych aspek-
tów rzeczywistości uprzednio nieznanej oraz zbliżają człowieka do niej. Zarazem symbole – 
i na tym chyba przede wszystkim ma polegać ich egzystencjalna funkcja – pozwalają czło-
wiekowi odkryć własną głębię, odsłonić nieznane dotąd pokłady jego duszy” (S. Sztajer, Język 
a konstytuowanie świata religijnego…, s. 80).
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(jak rzeźbiarz30) prawdziwy obraz Boga w człowieku. Z drugiej strony, ze względu 
na wielorakość języka (zob. DK 204–205), katecheza domaga się poznania zasad 
hermeneutyki języka religijnego. Patrząc w tym kontekście, postulowany przez 
obecnego papieża model Kościoła, który jest „wspólnotą towarzyszącą”, każe 
uznać za priorytetowy język pozwalający na „rozeznawanie w drodze”. To język, 
który w katechezie przybiera postać rozmowy o życiu;

[…] nie można bowiem skutecznie nauczać i wychowywać, podobnie jak i głosić słowo 
Boże, gdy słowo to nie dociera do całego człowieka, gdy nie przenika ono aż do rozdzie-
lenia jego duszy i ducha, stawów i szpiku, gdy nie osądza pragnień i myśli serca (zob. 
Hbr 4,12), ale ogranicza się do religijnego wymiaru życia, które zresztą samo w sobie 
nie istnieje, ale zawsze wyraża się w życiu konkretnego, całego człowieka i konkretnej 
ludzkiej wspólnoty, określonego środowiska kulturowego31.

W tym sensie język katechezy jest językiem profetycznym i dlatego tak trudno 
mu przekroczyć granicę subiektywności, bo tylko w subiektywny sposób – pełen 
emocji, zaangażowania, dramatycznego sprzeciwu wobec absurdu niewiary 
– może wyrazić to, czego doświadcza. Ale dlatego też musi pozostać językiem 
codzienności (to egzystencjalna odmiana języka religijnego)32. 

Spotkanie z Bogiem domaga się języka bliskiego słuchaczowi33. Dlaczego Bóg 
miałby utrudniać człowiekowi zbliżenie się do Niego? A jednak język może być 
barierą w komunii: dzieje się tak zawsze, jeśli jest on zbyt oddalony od ludz-
kich spraw, a zarazem nie umieszcza tych spraw w perspektywie miłości Boga, 
którą Jezus nazywał „królestwem”. Różni autorzy przywołują tu takie cechy, 

30 Szczepan Kutrowski tak rozwija ów obraz: „Artysta to ktoś żywo reagujący na to, z czym ma do 
czynienia. Tak bardzo żywo, że nie może powstrzymać się, by tych doznań nie wziąć w swoje 
ręce i nie poddać się wrażeniu, jakie one przyniosły” (S. Kutrowski, Między trafem a powoła-
niem. Z hermeneutyki rzeczywistości zdarzeniowej, Toruń 2018, s. 33).

31 K. Misiaszek, Misja prorocka i jej realizacja w Kościele w Polsce, „Teologia Praktyczna” 8 (2007), 
s. 13. Autor ten uznaje za niezbędne, by „pilnie zająć się pracą nad językiem religijnym, gdyż 
zbyt wiele od niego zależy w dziedzinie wypełniania prorockiej misji przez Kościół” (tamże, 
s. 16).

32 Marek Piela przypomina, że „oryginał Starego Testamentu nie wyróżniał się osobliwościami 
językowymi na tle współczesnych mu tekstów w języku hebrajskim, podczas gdy polskie prze-
kłady Biblii różnią się znacznie pod względem językowym od tekstów oryginalnie napisa-
nych po polsku” – zamiast poprawnej polszczyzny, używa się polszczyzny biblijnej, tymcza-
sem „autorzy Starego Testamentu nie widzieli potrzeby językowego odróżniania sfery sacrum 
od profanum” (M. Piela, Jakiego przekładu Starego Testamentu brakuje w Polsce?, w: Polszczy-
zna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. 1–2, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tar-
nów 2009, s. 129, 137). Owa wzniosłość polskich tłumaczeń jego zdaniem może oddalać od 
wierności oryginałowi, a zarazem utrudniać prawdziwą komunikację z Bogiem. 

33 Zob. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów „Tota Ecclesia”, nr 46.
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jak np. ogólnikowość, szablonowość, pompatyczność, pobożna frazeologia, zawi-
łość, wielosłowie, hermetyczność, infantylność, teologiczny żargon. Język chrze-
ścijaństwa tym wyróżnia się na tle języka religijnego w ogóle, że stara się nieść 
ciężar naszego człowieczeństwa, odzwierciedlając pytania, jakie stawiamy wobec 
rzeczywistości, która nas przekracza: o cierpienie, o śmierć, o dobro, o prawdę czy 
o Boga. Zbigniew Adamek zauważa, że Jezus mówił językiem „codziennym, ale 
religijnym, mocno osadzonym w Biblii. Był to język egzystencjalny, ale równo-
cześnie język symboliczny”34. Był to język nadziei, afirmacji, ale też konfrontacji 
wobec własnej bezradności, niewystarczalności i grzeszności. Krótko mówiąc, 
język – który nazywamy tu katechetycznym – ma do spełnienia bardzo wyjąt-
kowe zadanie w życiu człowieka, postawionego w centrum stworzenia. 

3. Funkcja fatyczna języka w katechezie 

Dotychczasowa analiza pokazuje wyraźnie, że język, jakim posługujemy się 
w przestrzeni katechetycznej, pełni funkcję fatyczną: dąży do zainicjowania i sta-
łego podtrzymywania pewnej wspólnoty uczestnictwa. Spróbujmy przyjrzeć się 
bardziej wnikliwie tej przestrzeni, zwłaszcza sytuacjom, w których katecheza 
napotyka najbardziej sprzyjające i najbardziej ograniczające warunki do realiza-
cji omawianej funkcji. Wspomnieliśmy już o liturgii – jest to wyjątkowy moment 
dla katechezy. Jak pisze Marek Kowalczyk, „liturgia jest wypełnieniem katechezy, 
a katecheza potrzebuje liturgii”35. Inspiracja katechumenatem, bardzo obszernie 
opisana w nowym Dyrektorium katechetycznym (zob. DK 61–65), pokazuje, że 
zadaniem katechezy jest wtajemniczenie człowieka/wspólnoty w doświadczenie 
własnego życia jako miejsca realizowania się historii zbawiania. Liturgia ma pogłę-
bić to życie: zobaczone w perspektywie dziejów zbawienia zostaje ono włączone 
w wieczną Liturgię36. Katecheza dzięki liturgii (albo liturgia dzięki katechezie) 
angażuje osobę we wszystkich wymiarach jej egzystencji (albo we wszystkie 
wymiary jej egzystencji); liturgia staje się językiem katechezy (zob. DK 207–208). 

Język w liturgii może umożliwiać albo uniemożliwiać/utrudniać wejście w świat 
nadprzyrodzony obecny w naturalnych znakach i symbolach liturgicznych, czyli 

34 Z. Adamek, O funkcji profetycznej języka kaznodziejskiego, w: Od Biblii Wujka do współcze-
snego języka religijnego…, s. 99. W Fides et ratio Jan Paweł II proponuje zawierzyć językowi 
naturalnemu; wszak nie jest on przeszkodą w spotkaniu z Bogiem (zob. FeR 84).

35 M. Kowalczyk, Katecheza i liturgia: w kierunku odnowy, „Teologia i Człowiek” 11 (2008), s. 125; 
zob. J. Charytański, Liturgia w katechezie, w: W kręgu zadań i treści katechezy, Warszawa 1992, 
s. 81–88.

36 S. Płusa, Symboliczny język prefacji mszalnych, w: Język w liturgii, red. B. Drabik, W. Przyczyna, 
Tarnów 2018, s. 177.
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komunię, która została ustanowiona między sacrum i profanum poprzez Wciele-
nie37. Zadaniem katechezy jest doprowadzić uczestników liturgii do świadomego 
wejścia w rzeczywistość, ale nie pojęciowo, lecz egzystencjalnie (przez symbol); nie 
przez „odprawienie mszy”, ale doświadczenie komunii we wspólnocie (w Duchu 
Świętym); nie przez uwznioślającą celebrację obrzędów, lecz „pełne, świadome 
i czynne” (zob. KL 14) przyjęcie daru nowego życia – czyli nowe spojrzenia na 
własne życie jako odkupione przez Chrystusa. Warto zauważyć przy okazji, że 
już w instrukcji De interpretatione textuum liturgicorum (1969) zapisano, że „tek-
sty liturgiczne pomyślane były jako przekaz ustny i wymagają stylu oraz retoryki 
języka mówionego”, „podczas doboru odpowiednich środków wyrazu, tłumacze 
muszą brać pod uwagę adresatów i mówców”38. Podobnie w późniejszej instrukcji 
Liturgiam authenticam (2001) zwraca się uwagę na to, by oryginalne teksty były 
dostępne i zrozumiałe nawet dla wiernych bez wykształcenia (zob. nr 25 i 59)39. 
Niestety, teksty liturgiczne (mszalne) wciąż pozostawiają w tym względzie wiele 
do życzenia. 

Podjęcie komunikacji przez nadawcę nie byłoby skuteczne, gdyby również 
odbiorca nie był zdolny odczytać wezwania, jakie jest w jego stronę kierowane; 
„liturgia jest formą komunikacji religijnej”40. Toteż formacja (katecheza) litur-
giczna nie tylko troszczy się o to, by ułatwić zrozumienie prawdziwego sensu 
liturgii Kościoła, lecz również umożliwić wejście w doświadczenie tego sensu. Jak 
pisze Władysław Chaim, „język nabiera sakralnego charakteru, kiedy człowiek 
wyraża w nim to, co przeżywa, jako tajemnicę, numinosum”. Jednak obecność 
Tajemnicy nie uprawomocnia wcale posługiwania się jakimś językiem tajemnym: 
nie chodzi przecież o wejście w inną rzeczywistość, oddzieloną (jak sugeruje 
jedno ze znaczeń terminu „święty”), ale o Tajemnicę naszej codzienności, w któ-
rej żyje Duch Boga: odsłonięcie tej tajemnicy w naszej codzienności. Używanie 
języka uformowanego katechetycznie oznacza zdolność do współuczestniczenia 

37 Zob. R. Grzegorczykowa, Wypowiedzi religijne jako formy uczestnictwa w sacrum, w: Język reli-
gijny dawniej i dziś, t. II, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2005, s. 15–16.

38 Za: B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004, s. 285–286.
39 Tymczasem analiza Mszału pokazuje, że język jest tu bliższy nie mówionej, ale pisanej odmia-

nie polszczyzny. Na dodatek naśladuje składnię łacińską. Zob. B. Drabik, Czy język w liturgii 
to język zrozumiały i komunikatywny? Próba językoznawczej diagnozy, w: Język w liturgii…, 
s. 128–136; M. Makuchowska, W. Przyczyna, Przed nową edycją „Mszału Rzymskiego” w Pol-
sce. O języku przekładu tekstów liturgicznych, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska 
i europejska wobec nowych wyzwań, t. II, red. K. Góźdź, Lublin 2004, s. 309–322.

40 W. Chaim, Narracyjna struktura liturgii i problem jej zrozumiałości, w: Język w liturgii…, s. 39. 
Władysław Chaim nazywa ten proces „przebudzeniem symbolu u odbiorcy” oraz „przeżywa-
niem siebie w symbolu”. 
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w liturgii jako jeden lud kapłański (bez podziału na „scenę” i „audytorium”) 
i otwiera osoby zgromadzone na spotkaniu liturgicznym na relacyjność, która sta-
nowi istotę życia Bożego. Liturgia jest szkołą budowania więzi opartych na życiu 
Boga41. Język liturgiczny zatem powinien być „rzeczywistym wyrazem wspólnoty 
wierzących w konkretnej sytuacji życiowej”42.

Drugą sytuacją, w której język katechezy napotyka poważne przeszkody, jest 
grunt nauki (rozumianej i jako sciences, i jako humanities). Zasadniczo w tym 
kontekście częściej używa się pojęcia „język teologii”, jednak nauka odrzuca ten 
język jako metodologicznie niepoprawny. Na dodatek współczesny świat, prze-
siąknięty „myśleniem technicznym”43, język teologii utożsamia z wszelką mową 
Kościoła, niezrozumiałą dla człowieka posługującego się zupełnie odmiennymi 
kodami kulturowymi44. Z drugiej strony, usiłowanie, by udowodnić, że religia jest 
zjawiskiem naukowym – tzn. że ma prawo być traktowana poważnie – w dobie 
postnowoczesności spotyka się z obojętnością. Dlatego w przestrzeni rozmowy 
bardziej adekwatny mógłby być język katechezy, który ze względu na funk-
cję fatyczną – obecną choćby w formie świadectwa, narracji czy symbolu – ma 
większe szanse na wejście w dialog ze współczesnym światem. Język katechezy 
w tym znaczeniu stanowi próbę przezwyciężenia wszechobecnego sceptycyzmu, 
egocentryzmu, zobojętnienia, konfliktu – pozbawiony „żargonu teologicznego” 
może być językiem zaufania i nadziei, językiem wyjścia z niewoli lęku45. Aby móc 
nawiązywać więzi przyjaźni i pogłębiać dojrzałe relacje, język ten ma ułatwiać 
dyskurs nie na płaszczyźnie doktryny (prawd wiary nie udowadnia się za pomocą 
metody naukowej)46, a w narracji zakorzenionej w historii zbawienia – czyli opo-
wieści wszystkich chrześcijan, którzy począwszy od Ewangelistów, nieprzerwa-
nie opowiadają o swej wierze. Innymi słowy, katecheza umożliwia, by tradycja 

41 Zob. Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum caritatis”, nr 64. 
42 J. Nowak, Tłumaczenie tekstów liturgicznych, w: Język w liturgii…, s. 271. Sławomir Płusa 

zauważa, że język prefacji mszalnych słabo koresponduje z codziennością wiernych, z ich 
doświadczeniem człowieczeństwa. Nie sposób budować relacji, jak również doświadczenia 
symbolicznego, na abstrakcyjnych i teologicznych pojęciach. Zob. S. Płusa, Symboliczny język 
prefacji mszalnych…, s. 181.

43 Neil Postman ukuł termin „technopol” na oznaczenie triumfu techniki nad kulturą. Zob. 
N. Postman, Technopol, Warszawa 2004. W innej książce (Zabawić się na śmierć, Warszawa 
2006) autor ten poddał krytyce rozrywkowy wymiar współczesnej kultury. 

44 Zalety i przywary polskiego języka wiary. Raport „Laboratorium Więzi”, „Więź”, luty–
marzec 2011, s. 49.

45 Zob. J. Sochoń, Bóg i język…, s. 331–333.
46 Docieramy do Boga, ale zawsze tylko na ludzki sposób, cały zaś obszar niewyrażalnego leży 

poza granicami języka. 
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Kościoła była wciąż żywa, bogatsza o nowe świadectwo kolejnych pokoleń. Język 
katechezy jest w ten sposób językiem relacji interpersonalnych i partycypacji 
w doświadczeniu paschalnej wiary gromadzącego się Kościoła, ale jednocześnie – 
pozbawiony hermetycznej osłony – językiem odsłaniającym głębię rzeczywisto-
ści, badanej przez naukę. Już Józef Kudasiewicz zauważył, że „spłaszczyliśmy 
i spłyciliśmy chrześcijaństwo tylko do jednego wymiaru, moralnego, a zgubili-
śmy wymiar w głąb”47. 

Udział teologii w badaniach naukowych wymaga więc odpowiedniego języka, 
który nie próbuje „tłumaczyć” świata ingerencją Boga (bo nawet gdyby tak było, 
to nie jest to przedmiotem badania naukowego) ani nie posługuje się kategorią 
cudu jako dowodu na tę ingerencję, lecz po prostu otwiera badacza na doświad-
czenie piękna stworzenia czy zadziwienia rozumnością świata, zaprasza go do 
przekraczania naukowego pragmatyzmu czy tendencji dehumanizujących itd. 
Przestrzeń katechezy na gruncie nauki staje się autentycznym locus theologicus, 
gdzie dialog między rozumem i wiarą nabiera sensu fatycznego: prowadzi do 
stanięcia wobec tajemnicy życia, wobec której nie można być osobno. Niewyba-
czalnym błędem ze strony katechezy byłoby uznać, że wystarczy pouczyć o tej 
tajemnicy. Jan Sochoń przypomina, że język religijny nie jest językiem pewno-
ści, lecz nadziei, np. buduje nadzieję w obliczu cierpienia48, natomiast „poczucie 
niewyrażalności zawsze jest wynikiem nie tyle zamknięcia sfery niewyrażalnego, 
ile raczej przyjmowania założeń natury filozoficznej”49. Nie oznacza to jednak 
rezygnacji z języka orzeczeń dogmatycznych. Jak zauważa Kazimierz Misiaszek, 
język logiczny i język mityczny w religii istnieją jednocześnie50. I właśnie ta cecha 
pozwala nauce w dialogu z religią odsłonić się rzeczywistości jeszcze bardziej, 
więcej, głębiej – jednak nie w znaczeniu naukowego badania, lecz w partycypacji, 
nawiązaniu więzi z tajemnicą, co katecheza próbuje ująć w kategorie osobowe51. 

47 J. Kudasiewicz, Duch Święty i Jego dary, Kraków 2008, s. 21.
48 Zob. J. Sochoń, Bóg i język…, s. 339–340.
49 Tamże, s. 26.
50 Zob. K. Misiaszek, Charakter języka katechezy, w: Język katechezy…, s. 54. Dogmat ze swej 

natury jest „tworem paradoksalnym”, ponieważ usiłuje wyrazić niewyrażalne. Choć jest wyra-
żony za pomocą pojęć, jego przedmiotem nie jest pojęcie, lecz ukryta za nim rzeczywistość 
zbawcza. Dogmat więc nie wyraża pełnej prawdy, gdyż jest nieadekwatny wobec całej Tajem-
nicy: odsłania jedynie jakiś aspekt rzeczywistości, wskazuje na jej sens, jednak bez partycy-
pacji nie może go uobecnić. Zob. P. Dul, Mistrz Eckhart. Język dogmatu a język doświadczenia 
mistycznego, w: Ostatnie przed wielkim milczeniem…, s. 132–134.

51 Langdon Gilkey interpretował ten rodzaj aktywności jako umieszczenie tego, co skończone, 
w pewnej całości, która nie jest postrzegana, ale jest wywoływana, odsłaniana. Zob. L. Giley, 
Nazwanie wichru…, s. 298.
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Podobnie lecz jak w sytuacji liturgii – mechaniczne podejście zawsze czyni język 
katechetyczny martwym, a nawet sprowadza na manowce. 

Trzecia sytuacja związana z fatyczną funkcją języka to kwestia katechezy mło-
dzieży (a szerzej, także katechezy rodzinnej). Liczne badania każą założyć, że jeśli 
człowiek nie ma żywej więzi z tradycją religii, nie rozumie też odpowiedniego 
kodu, w którym nadawany jest przekaz, i nawet jeśli próbuje się mu opowiedzieć 
narrację w jego języku, nadal nie jest w stanie prawidłowo jej odczytać52. Kate-
cheza może w tym kontekście stanowić miejsce odrodzenia języka religijnego, 
tym bardziej że młody chrześcijanin nie dlatego nie posiada kompetencji języko-
wych w tym zakresie, że je stracił, ale dlatego, że prawdopodobnie wcale ich nie 
nabył. Rezygnacja z katechezy parafialnej na korzyść nauczania religii w szkole 
wcale nie pozwoliła zmienić tego stanu rzeczy, ponieważ sama wiedza o religii 
okazuje się nie wystarczać do nabycia zdolności religijnych. Do tego konieczne 
jest wtajemniczenie w tradycję wiary. Kazimierz Misiaszek pisze:

Język chrześcijaństwa wydaje się niezrozumiały – ponieważ niesie ze sobą pytania czy 
problemy, których dzisiejszy słuchacz czy odbiorca (katechizowany) sobie nie stawia. 
W ten sposób sprawia wrażenie, że ich nie rozumie53.

Nie ma do czego tych słów odnieść w swoim życiu. Dla kontrastu Jezus mówił 
obrazowo, a Jego opowieści znajdowały odzwierciedlenie w życiu słuchaczy; nie 
mówił o religii, ale o ich życiu, w zaskakujący sposób ukazując jego głębię – odsła-
niał tajemnicę Boga obecnego w ich codzienności. Młodzież chyba nie potrze-
buje lepszego od tej rodzaju komunikacji. Dorastający, będąc z natury nastawieni 
na relacje (choć z różnych względów odczuwający często ich brak lub uwikłani 
w destrukcyjne związki), wyczuleni są na wiarygodność języka budującego 
przyjaźń. 

Przestrzeń katechezy w stosunku do świata kształtowanego przez media 
(w tym bardzo mocno media społecznościowe) wydaje się alternatywnym śro-
dowiskiem dorastania, o ile wspólnota nie zadowala się utrzymaniem status 
quo religijności nastolatka, ale ukazuje mu perspektywę życia owocami Ducha 

52 Dorota Zdunkiewicz-Jedynak uważa, że rozwój kultury masowej czyni ów kod religijny coraz 
mniej czytelnym i zrozumiałym, a niekiedy martwym. Zob. D. Zdunkiewicz-Jedynak, O Bogu 
łatwym, lekkim, niewymagającym. Banalizacja języka Kościoła, „ResPublica Nova” 2 (2004), 
s. 67; D. Nowakowska, Młody chrześcijanin jako odbiorca tekstów religijnych, „Język – Szkoła – 
Religia” 2 (2012), s. 142. 

53 K. Misiaszek, Charakter języka katechezy…, s. 56. 
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Świętego54. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania – jako kate-
chumenalny proces polegający na odkrywaniu tych owoców oraz służący nauce 
ich rozeznawania – może stać się także okazją do krytycznego spojrzenia na siebie 
i świat współczesnej kultury. Dawniej taką rolę spełniała rodzina, dziś katecheza 
rodzinna wydaje się ograniczać do wymiaru socjologicznego religii; nawet oferując 
gotowe wzory zachowań, nie przekazuje ich znaczenia ani nie odnosi do rzeczy-
wistych potrzeb dziecka55. Toteż katecheza bierze na siebie zadanie podstawowego 
wtajemniczenia w wiarę, do czego jednak wymagana jest umiejętność delikat-
nego i pełnego zrozumienia wyjścia naprzeciw nieuświadomionym potrzebom 
dzieci i młodzieży – zwykle fałszywie postrzeganym przez pryzmat zachowań 
konsumpcyjnych – i przemianę ich natury. Tym, co utrudnia katechezie proces 
komunikacji, jest nawyk skrótowego i pozornego porozumiewania się ludzi mło-
dych. Z drugiej strony młodzieży nie wystarcza już „język ojców i praojców”, razi 
ją też górnolotność kościelnej mowy, ponuractwo i biurokratyczna tępota, ckli-
wość i pseudointelektualna uczoność56. Język młodzieży po prostu nie przystaje 
do języka przepowiadania; jednak podobnie jak bunt, ma dla niej charakter roz-
wojowy: język służy jej do orientacji w świecie – a młodzi ludzie czują się bardzo 
zagubieni, często samotni, a nawet porzuceni. Za pomocą języka, który w swej 
symbolice obficie czerpie z religii, próbują nadać swej podróży kierunek57. O ile 
byłoby im łatwiej, gdyby zostali w tym zauważeni, zaakceptowani i zrozumiani. 
Być może, gdy usłyszą owo wyjątkowe wezwanie, jakim Jezus w Galilei zwracał 
się do rybaków, nie przejdą nad nim obojętnie. 

Wnioski

Zagadnienie współczesnego języka religijnego jest od dawna żywo dyskutowane 
wśród badaczy. Collegium Marianum w Pelplinie i Zakład Dydaktyki Języka 
Polskiego IFP Uniwersytetu Gdańskiego od 2005 roku organizują konferencje 
i wydają kolejne publikacje pod tytułem Język – Szkoła – Religia; Pracownia Badań 

54 Św. Paweł wymienia: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie (zob. Ga 5,22,23). 

55 „Katolicy – pisze Magdalena Grabowska – chętnie mówią o wierze przez pryzmat tradycji 
rodzinnej, ale nie nadają jej szczególnej wagi. Dla większości z nich wiara jest wewnętrzną 
potrzebą człowieka, ostoją w trudnych chwilach, źródłem nadziei i zaufaniem Bogu” (M. Gra-
bowska, Profile obrazu pojęcia „wiara w Boga” w języku współczesnych Polaków w świetle badań 
ankietowych oraz wywiadów, „Język – Szkoła – Religia” 2 (2014), s. 19).

56 Zob. Zalety i przywary polskiego języka wiary…, s. 52–54.
57 W kulturach archaicznych służyły temu rytuały przejścia. Ta nieobecna dziś praktyka znacznie 

utrudnia wejście nastolatkom w dorosłość. Zob. D. Kurzydło, Rytuały przejścia a bierzmowa-
nie. Próba zastosowania psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży, Warszawa 2015.
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nad Komunikacją Religijna ̨ oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają od 2007 roku na cykliczne 
sympozja do Głogowa i Grzybowa k. Kołobrzegu, które są poświęcone „Językowi 
– religii – tożsamości” oraz „Językowi doświadczenia religijnego”; zkolei Zakład 
Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Wydział 
Teologiczny UAM oraz Wydział i Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk organizują międzynarodowe konferencje naukowe pod 
wspólnym tytułem „Język religijny dawniej i dziś”; a w Krakowie ma siedzibę 
Zespół Języka Religijnego, kierowany przez ks. prof. Wiesława Przyczynę, będący 
organem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (od 
1999 r.). Pokaźna ilość badań przeprowadzonych przez te ośrodki pozwala pro-
wadzić wielostronne analizy naukowe. 

Niniejszy artykuł został poświęcony fatycznej funkcji języka w katechezie. 
Funkcja ta dotyczy możliwości nawiązywania i pogłębiania więzi między uczest-
nikami spotkania, dyskursu czy procesu wychowania. Podkreśla, że mówiący czy 
głoszący Dobrą Nowinę, tworząc swą wypowiedź, od samego początku buduje ją 
pośród innych i dla innych – w oczekiwaniu na ich aktywne, współrozumiejące 
zaangażowanie58. Bożena Matuszczyk zwraca jednak uwagę na potrzebę poszu-
kiwania nowego języka misyjnego, który mógłby zastąpić niezrozumiały i odrzu-
cany język kanoniczny59. Nie chodzi przy tym wcale o upraszczanie przekazu, 
lecz „używanie [bardziej] zróżnicowanych form przekazu”60. Taka jest też wizja 
ewangelizacji prezentowana przez papieża Franciszka, który mówi o „permanent-
nym stanie misji” (zob. Evangelii gaudium 25). Już choćby z tego powodu właśnie 
funkcja fatyczna języka jest tak istotna w Kościele. Sam przykład Jezusa (pedago-
gii Jezusa) pokazuje, że również w katechezie chodzi przede wszystkim o język 
spotkania i język zdarzeń, na kanwie którego Bóg może kontynuować historię 
zbawienia – budować swe królestwo pośród ludzi. To język, za pomocą którego 
możliwe jest towarzyszenie człowiekowi w procesie poznawania Boga. To język, 
który pozwala być blisko ludzkich spraw i który dzięki temu odsłania obecność 
Boga. 

58 Zob. B. Milewska, W służbie dialogu z odbiorcą: parafrazowanie i jego wykładniki, „Język – 
Szkoła – Religia” 2 (2013), s. 46.

59 Zob. B. Matuszczyk, Dlaczego spór o język religijny?…, s. 157.
60 P. Binek, Modernizacja przekazu religijnego. Zarys struktury pojęcia, w: Język religijny dawniej 

i dziś…, t. V, s. 154.
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„JęZYK, KTÓRY ODSłANIA”. FUNKCJA FATYCZNA JęZYKA 
W PRZESTRZENI KATECHETYCZNEJ

Streszczenie

Badania nad językiem religijnym stanowią ważny wkład w rozwój katechetyki, która zajmuje 
się naukową refleksją nad wychowaniem chrześcijan oraz wtajemniczeniem ich w żywą wiarę 
Kościoła. Język religijny nie stanowi odrębnego rodzaju języka, ale polega na umiejętności 
komunikowania współczesnemu człowiekowi w sposób dla niego zrozumiały prawd, które 
dotyczą życia nadprzyrodzonego. Ważne zadanie w tym procesie pełni katecheza, dzięki 
której przepowiadanie wiary ma dotknąć człowieka w jego codziennej egzystencji. Dzięki 
katechezie chrześcijanie nie tylko lepiej rozumieją, czym jest język symboliczny, narracyjny, 
a także doktrynalny, lecz uczą się myśleć w tym języku. 
Artykuł ten poświęcony jest fatycznej funkcji języka w katechezie. Funkcja ta dotyczy moż-
liwości nawiązania więzi i jej pogłębiania między uczestnikami katechezy i procesu wycho-
wania. Autor stara się uzasadnić znaczenie funkcji fatycznej w przestrzeni katechetycznej 
i wskazać jej znaczenie w realizacji różnych zadań katechetycznych. Wzór pedagogiki Jezusa 
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pokazuje, że w katechezie jest obecny przede wszystkim język spotkania i język wydarzeń, 
na kanwie których Bóg może kontynuować historię zbawienia. Język katechetyczny pozwala 
ludziom być blisko ludzkiej egzystencji, a tym samym objawia obecność Boga. Budowanie 
dojrzałych więzi nie jest sprawą łatwą w sytuacji, kiedy społeczeństwo nie posiada odpowied-
nich kompetencji społecznych. Tym bardziej potrzeba mądrej katechezy, komunikatywnych 
katechetów oraz wartościowych pomysłów na użycie w przestrzeni katechetycznej języka, 
który odsłania Boże królestwo wśród ludzi. 

Słowa kluczowe: funkcja fatyczna języka, język religijny, język w katechezie, język liturgiczny
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DIGITAL CULTURE AS THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CATECHESIS

Summary

Digital culture, as a common phenomenon closely related to the everyday life of children, ado-
lescents, and adults, has an impact on the upbringing of the younger generations, including 
education to mature faith. Thus, it becomes a catechetical challenge. The influence of digital 
culture on catechesis is mentioned in both the new Directory on catechesis and the latest 
papal documents. Digitalism appears as a new kind of culture that changes language, shapes 
a new mentality, or changes the hierarchy of values (see DK 359). This article undertakes the 
task of characterising digital culture, as well as considering its impact on the area of education 
and formation of a young person. This article highlights the positive impacts, especially those 
related to overcoming barriers related to distance or the inability to speak freely, as well as 
the threats and dangers it brings, which are primarily the result of objectifying relationships 
and prioritising participation in the virtual world over creative presence in the real world. 
An important feature of the described phenomenon is a certain kind of ambivalence, which 
consists of a simultaneous positive and negative impact in many areas, indicating the need 
for appropriate media education enabling a critical and reasonable use of the benefits and 
avoiding dead-ends. The last part of this article also identifies some practical challenges for 
teaching religion at school and parish catechesis resulting from the universality of digital 
culture and its possibilities for methodology and didactics, as well as indications concerning 
the application of cyber-means for catechetical activities.

Keywords: digital culture, teaching religion, youth, Directory on catechesis

Wstęp

Kościół, realizując misję katechizacji, nie może ignorować sytuacji egzystencjal-
nej adresatów swoich działań, związanej z ich wiekiem, osobowością, stanem 
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religijności czy uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. Dokumenty kate-
chetyczne Kościoła jednoznacznie wskazują na konieczność dostosowania kate-
chezy w taki sposób, aby była odpowiednia dla każdego ochrzczonego. Katecheza 
bowiem

[…] nie zwraca się do abstrakcyjnego człowieka, ale do każdego człowieka – rzeczywi-
stego, konkretnego, historycznego, zanurzonego w określonej sytuacji, z jego dynamiką 
psychologiczną, społeczną, kulturową i religijną1.

Oprócz wrażliwości na kontekst rozwojowy czy indywidualny katechizo-
wanych konieczne jest również umiejętne odczytanie katechetycznych znaków 
czasu, czyli kontekstu społeczno-kulturowego podejmowanych działań kate-
chetycznych2. Nowe Dyrektorium o katechizacji owe konteksty określa jako „spo-
łeczno-kulturalne” i wymienia wśród nich: mentalność naukową, która trakto-
wana pobieżnie może prowadzić do nieuprawnionych uproszczeń w postrzeganiu 
świata, a także stwarzać wrażenie realnego konfliktu między wiedzą naukową 
a nauczaniem Kościoła; wybrane kwestie bioetyczne, takie jak eutanazja czy toż-
samość płciowa; zagadnienie integralności osoby ludzkiej i godności człowieka; 
działania na rzecz ubogich; temat zaangażowania społecznego; związek katechezy 
ze środowiskiem pracy oraz, w najszerszym wymiarze, kulturę cyfrową3. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza treści najnowszego dokumentu kate-
chetycznego, poszerzona o nauczanie Kościoła nawiązujące do zjawiska kultury 
cyfrowej, a także, w kolejnym etapie, aplikacja wskazań do konkretnych dzia-
łań katechetycznych zarówno w odniesieniu do szkolnego nauczania religii, jak 
i katechezy parafialnej. Szczególnym kontekstem, który uwypukla istotność oma-
wianego zagadnienia, jest trwanie pandemii wirusa SARS-CoV-2 zmuszającej 
z różną dynamiką całe szkoły bądź niektóre poziomy edukacyjne, a także parafie 
do organizowania lekcji i spotkań w trybie edukacji na odległość, co w naturalny 
sposób wiąże się z szerszym niż dotąd korzystaniem z kultury cyfrowej, zwłaszcza 
z TIK4, odkrywaniem ich potencjału edukacyjnego, ale również z doświadcza-
niem ograniczeń i konsekwencji związanych z pokusą „wirtualizacji” naucza-
nia, w tym katechezy. W artykule najpierw zostanie ukazane zjawisko kultury 

1 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020 
[dalej: DK], 224; por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 
Poznań 1998 [dalej: DOK], 163.

2 Zob. P. Mąkosa, Znaki czasu dla katechezy w Polsce, „Verbum Vitae” 35 (2019), s. 464. 
3 Zob. DK 354–393.
4 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Zob. A. Bielinowicz, Rozwój kompetencji informa-

tycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej, Olsztyn 2020, s. 17–20.
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cyfrowej, następnie scharakteryzowane zostaną szanse związane z cyfrowością, 
zwłaszcza w odniesieniu do wymiaru wychowania do dojrzałej wiary, po nich 
nakreślone zostaną niebezpieczeństwa obecne w wirtualnym świecie. Podsumo-
waniem będzie próba wskazania na praktyczne wnioski odnoszące się do podej-
mowanych działań katechetycznych. 

1. Kultura cyfrowa – próba charakterystyki

Przypatrując się używanej terminologii, należy stwierdzić, że sformułowanie 
„kultura cyfrowa” występujące w nowym Dyrektorium nie jest jednoznaczne. 
W analizowanych tekstach widoczne jest poszukiwanie odpowiedniej i adekwat-
nej terminologii na opisanie rzeczywistości, w adhortacji Christus vivit bowiem, 
nieco wcześniejszej niż w Dyrektorium, papież Franciszek na określenie tożsa-
mych zjawisk używa sformułowania „środowisko cyfrowe”5. Oba te terminy mają 
oddać istotę współczesnej kultury, nie są jednak ze sobą równoznaczne i pochodzą 
z dwóch innych języków. Ten pierwszy (kultura cyfrowa) częściej używany jest 
w przestrzeni kultury i dotyczy jej wytworów i przejawów obecnych w przestrzeni 
cyfrowej6. Termin ten występuje również jako hasło projektów, które mają na celu 
zdigitalizowanie i udostepnienie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa kultu-
rowego7. Dla tego obszaru używa się również terminu „cyberkultura”8. Drugie ze 
sformułowań („środowisko cyfrowe”) częściej obecne jest w języku technologii 
informatycznych i wiąże się z używanym oprogramowaniem czy też z ekosyste-
mem narzędzi cyfrowych9. Nie ulega wątpliwości, że w przywołanych dokumen-
tach Kościoła znaczenie użytych terminów jest mocno rozszerzone i odnosi się 
do zdecydowanie ogólniejszej rzeczywistości niż dotychczasowe ich rozumienie.

Środowisko cyfrowe zostaje bowiem określone jako „cecha współczesnego 
świata”, a także jako „życie w kulturze głęboko skomputeryzowanej”10. Podobnie, 

5 Franciszek, Adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego, Często-
chowa 2019 [dalej: CV], 86.

6 Zob. np. A. Słodownik, Kultura cyfrowa, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7452-kul-
tura-cyfrowa-istnieje.html (dostęp: 26.01.2021).

7 Zob. np. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura cyfrowa, http://
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/pro-
gramy-mkidn-2017/kultura-cyfrowa.php (dostęp: 26.01.2021).

8 Zob. P. Zawojski, Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teore-
tyczne, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pa-
sterczyk, Kraków 2008, s. 21.

9 Zob. np. A. Kopacz, Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjal-
nym, Lublin 2017.

10 CV 86.
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definiując kulturę cyfrową, autorzy Dyrektorium zauważają, że współczesny 
świat jest scharakteryzowany przez cyfrowość obecną w życiu ludzi w sposób 
zwyczajny i stały11. Wspólne dla obu charakterystyk jest przekonanie o wszech-
obecnym oddziaływaniu cyfrowości na życie ludzi, do tego stopnia, że wpływ ten 
pozwala mówić o nowej kulturze, zmieniającej język, kształtującej mentalność 
oraz wprowadzającej nową hierarchię wartości12. Istotną cechą tej nowej kultury 
jest jej globalny zasięg, ponieważ cyfrowość ze swojej natury przekracza granice 
państw i kontynentów, a odległości geograficzne tracą dla niej znaczenie. Opis 
ten dobrze koresponduje z określeniem dzieci i młodzieży urodzonych pomiędzy 
rokiem 1995 a 2012 jako pokolenia iGen13. Nazwa ta, nieprzypadkowo kojarząca 
się z kolejnymi produktami firmy Apple14, odnosi się do praktycznie nieograni-
czonego dostępu do internetu, które to pokolenie posiada jako pierwsze w historii 
od swojego urodzenia15. To praktyczny wymiar cyfrowości: dostęp do internetu 
i wirtualnej rzeczywistości już nie limitowany i nie tylko za pośrednictwem kom-
putera, ale nieograniczony i na wyciągnięcie ręki, najczęściej za sprawą smartfonu 
bądź tabletu16. 

Cechami tak definiowanej nowej kultury są: jej ambiwalentność, zarówno 
w odniesieniu do budowania relacji między ludźmi, korzystania z informacji, jak 
i wpływu na konkretnego człowieka, do czego przyjdzie jeszcze nawiązać w dal-
szej części artykułu; widoczna przemiana antropologiczna, związana z podzia-
łem na cyfrowych tubylców (młodsze pokolenia) oraz cyfrowych imigrantów 
(starsi); relatywizacja postrzegania świata związana z przedkładaniem obrazu 
nad słowo i narracji (opowieści) nad argumentację; czy wręcz nadawanie kulturze 
cyfrowej cech dających jej aspirację do stania się substytutem życia religijnego17. 
Jak zauważa M. Bigaj: „nowe technologie nie są ani dobre, ani złe. Są po prostu 
narzędziami, które możemy wykorzystać na swoją korzyść lub niekorzyść”18. Już 
ta krótka charakterystyka ukazuje trudność w ocenie kultury cyfrowej i wskazuje 

11 DK 359.
12 Tamże. 
13 To jedna z propozycji, w literaturze można spotkać się również z określeniami: ipokolenie, 

pokolenie Z, pokolenie xD, postmilenialsi.
14 Np.: iPhone, iPad, iMac. Zob. J.M. Twenge, iGen, Sopot 2019, s. 10.
15 Zob. tamże.
16 Zob. G. Kiedrowicz, Pokolenie iGen wkracza w świat dorosłych, „Edukacja – Technika – Infor-

matyka” 3 (2018) 25, s. 218.
17 Zob DK 359–367; por. CV 86–89.
18 M. Bigaj, Cyfrowi tubylcy z plemienia przepływu, „Więź” 680 (2020) 2, s. 10.
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na to, że ta ocena w dużej mierze będzie zależna od odpowiedniego przygotowa-
nia do uczestnictwa w niej, zwłaszcza młodego pokolenia. 

Kultura ta staje się niejednokrotnie swoistym mirażem, co podkreśla papież 
Franciszek w encyklice poświęconej powszechnemu braterstwu. „Wszystko staje 
się rodzajem spektaklu, który można śledzić, podglądać, a życie zostaje wysta-
wione na nieustanną kontrolę”19. Pozorna bliskość powiązana z narastającymi 
postawami zamknięcia i nietolerancji niszczy szacunek dla drugiego czło-
wieka, a przeniesiona w przestrzeń wirtualną staje się okazją do agresywności 
społecznej20.

Reasumując, z przywołanych tekstów jawi się pewien obraz tego, co autorzy 
Dyrektorium określają jako kultura cyfrowa. Jest ona doświadczeniem wszyst-
kich, a jej oddziaływanie jest stałe i zwyczajne. Jest zjawiskiem, które trudno 
jest jednoznacznie określić jako pozytywne bądź negatywne21, a dobrodziejstwa 
i zagrożenia, które niesie ze sobą, często trudno jest od siebie oddzielić. Kultura 
cyfrowa jest owocem „głębokiego skomputeryzowania”22, które ma coraz istot-
niejszy wpływ na życie ludzi i społeczeństw. Dodać należy, że jest to skomputery-
zowanie postępujące, jego pierwszym etapem był coraz powszechniejszy dostęp do 
komputerów oraz poprzez nie do internetu, kolejny etap to powszechność smart-
fonów i tabletów, które dają użytkownikowi stałe połączenie z globalną siecią, 
natomiast jeszcze dalej prowadzi tzw. internet rzeczy, czyli skomunikowanie ze 
sobą i obsługa za pomocą smartfonu coraz większej liczby urządzeń codziennego 
użytku23. Jak już zostało wspomniane, jest to kultura preferująca obraz nad słowo 
i narrację, ze swojej natury subiektywną i bardziej skupiającą się na sposobie jej 
prowadzenia niż na odniesieniu do rzeczywistości, nad rzeczową argumentację. 

Po scharakteryzowaniu zjawiska kultury cyfrowej warto pokusić się o pewien 
bilans. Co jest w niej dobrego, co stanowi nowe możliwości i szanse rozwoju 
człowieka, także rozwoju jego wiary, co natomiast stanowi zagrożenie, jest 

19 Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti” o braterstwie i przyjaźni społecznej, Kraków 2020 [dalej: 
FT], 42.

20 Zob. FT 43.
21 Na temat ambiwalencji internetu w kontekście specyficznego wyzwania, jakim jest formacja 

kleryków, zob. A. Domaszk, Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla 
seminariów duchownych, „Seminare” 33 (2013), s. 63–79; natomiast o ambiwalencji internetu 
w rozwoju i wychowaniu młodzieży zob. B. Zajęcka, Internet – wróg czy przyjaciel młodzieży?, 
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika” XXI (2012), 
s. 222–224.

22 DK 359.
23 Zob. I. Maj, Internet rzeczy i niebezpieczeństwa z nim związane, „Bezpieczeństwo. Teoria 

i Praktyka” (2015) 3, s. 51–52.
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niebezpieczne, bądź wymaga towarzyszenia młodym, by będąc obecni w prze-
strzeni cyfrowej, omijali rafy i mielizny, które sprawiają, że „relacje z innymi 
w Internecie mogą stawać się nieludzkie”24.

2. Nadzieje związane z kulturą cyfrową

W dokumencie katechetycznym zawarto myśl z wcześniejszej adhortacji papieża 
Franciszka skierowanej do młodych, z której wynika pozytywna ocena możli-
wości dialogu międzyludzkiego, jaką stwarza internet i sieci społecznościowe25. 
W cyberprzestrzeni możliwe są spotkania, wymiana doświadczeń, a także dostęp 
do informacji i wiedzy. Możliwe jest w niej również prowadzenie działań eduka-
cyjnych, czego doświadczmy w ostatnich miesiącach ze względu na obostrzenia 
sanitarne związane z pandemią koronawirusa. Tak rozumiane funkcjonowanie 
w kulturze cyfrowej może poszerzać i wzbogacać zdolności poznawcze, wspo-
magać pamięć, ułatwiać podejmowanie decyzji, czyli powodować pozytywne 
cyfrowe wzmocnienie26. Aktywność w globalnej sieci umożliwia również większe 
zaangażowanie w życiu społeczno-politycznym, aktywizuje postawy obywatel-
skie, a także, zwłaszcza w państwach niedemokratycznych, umożliwia obieg nie-
zależnych informacji, pomaga chronić osoby najsłabsze27. „Wirtualny trzepak” to 
także współczesna przestrzeń zaspokajania ciekawości świata i doświadczania go 
razem z rówieśnikami przez ludzi młodych28.

Kultura cyfrowa jest wyzwaniem dla Kościoła i także w jej kontekście można 
odczytać myśl, którą papież Paweł VI w roku 1975 odnosił do mediów:

Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, 
które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali […], w nich znajduje nowe 
i skuteczne formy świętego oddziaływania, współczesną ambonę; poprzez nie przema-
wia do rzesz29.

Szukając zalet kultury cyfrowej, nie można pominąć szans, które stwarza 
dla edukacji, także do żywej i dojrzałej wiary. W Dyrektorium ten wątek poja-
wia się przy okazji ukazywania specyfiki katechezy z młodzieżą, czy – inaczej 

24 CV 90.
25 Zob. DK 360; por. CV 87.
26 Zob. DK 360.
27 Zob. CV 87.
28 Zob. M. Bigaj, Cyfrowi tubylcy z plemienia przepływu…, s. 8.
29 Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym, 

Wrocław 2001, 45.
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mówiąc – „w świecie młodych”30. Charakteryzując tę grupę odbiorców katechezy, 
autorzy dokumentu zauważają silny wpływ mediów społecznościowych oraz 
tzw. świata wirtualnego na współczesnych młodych i oceniają, że daje to „możli-
wości, których nie miały poprzednie pokolenia”, widząc jednakże i zagrożenia31. 
Podobną diagnozę wyraża również papieska adhortacja, zauważając, że cyber-
przestrzeń to miejsce, „w którym młodzi spędzają dużo czasu i łatwo się spotyka-
ją”32. Można zatem stwierdzić, że ten „świat młodych”, w którym ma być obecny 
Kościół ze swoją katechezą, to w dużej mierze świat kultury cyfrowej33. O istot-
ności cyberprzestrzeni dla życia współczesnych odbiorców katechezy mowa jest 
również w części Dyrektorium poświęconej metodologii katechezy. Przestrzeń 
wirtualna jawi się tam jako nie mniej ważna dla wielu młodych od świata real-
nego, jako źródło pozyskiwania wiedzy, forum wyrażania opinii i uczestnictwa 
w dyskusjach, przestrzeń rozmowy i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące 
pytania34. Pod adresem wspólnot autorzy dokumentu kierują pragnienie, aby nie 
tylko podejmowały wysiłek obecności w nowych wyzwaniach kulturowych, ale 
także, by „przystawały do młodego pokolenia pod względem narzędzi, które są 
już powszechnie stosowane w dydaktyce”35. 

Należy zauważyć, że obecnie zarówno internet jak i szerzej rozumiana cyber-
przestrzeń stanowią nowe forum, w którym mają być i w coraz bogatszy sposób 
są obecne treści i pomoce edukacyjne, w tym katechetyczne36. Jak już zostało 
wspomniane do szybkiego kursu korzystania z tej przestrzeni zmusiła całą rze-
szę nauczycieli panująca pandemia. Wielu przyznaje, że to ciekawe, choć trudne 
doświadczenie, a także, że pozyskana wiedza i umiejętności będą przez nich 
wykorzystywane także po ustaniu obostrzeń sanitarnych i nauczania na odle-
głość37.

Wiara i religia (religie) obecne są w cyberprzestrzeni w różnorodny sposób. 
Organizacje religijne, nie wyłączając Stolicy Apostolskiej, mają swoje strony 

30 Zod. DK 244–256.
31 DK 245.
32 CV 87.
33 Zob. D. Wyżkiewicz, D. Gospodarek, Ostatni dzwonek. Rozmowy o przyszłości lekcji religii, 

Warszawa 2020, s. 22–26; por. K. Springmann, Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechety, 
w: Katecheta i katechizowany w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015, s. 15.

34 Zob. DK 213.
35 DK 216.
36 Zob. T. Kopiczko, Nowe fora katechezy, „Studia Katechetyczne” 13 (2017), s. 177; por. M. Gogo-

lik, E-zadanie domowe z religii, „Studia Katechetyczne” 13 (2017), s. 264–267.
37 Zob. np. D. Wyżkiewicz, D. Gospodarek, Ostatni dzwonek…, s. 33–36.
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internetowe38. Wielu biskupów i prezbiterów aktywnie udziela się w mediach spo-
łecznościowych, tworzy filmy albo nawet ich serie na kanale YouTube, redaguje 
blogi, przeprowadza transmisje wydarzeń religijnych, katechez bądź celebracji 
liturgicznych. Istnieje możliwość internetowej modlitwy także z podaniem oso-
bistej intencji, możliwość przeżycia rekolekcji online. Istotna jest specyfika tejże 
komunikacji, która przybiera charakter hipertekstualny, co oznacza możliwość 
spersonalizowania, a także elastyczności czasowej i możliwości powtarzalności 
treści i materiałów zawartych w sieci39. 

Liczne i ciekawie prowadzone strony internetowe mogą być dla współcze-
snych katechizowanych prawdziwą kopalnią wiedzy przydatnej zarówno do lekcji 
religii, jak i do osobistego dojrzewania w wierze. Codzienne czytania mszalne 
z komentarzami, nauczanie Kościoła, relacje z wydarzeń kościelnych, świadec-
twa, ciekawe propozycje lektur, to tylko niektóre możliwości, które zasługują na 
uznanie i propagowanie. Korzystanie z takich stron, jak np. www.opoka.org.pl 
czy www.mateusz.pl, może też istotnie pomóc w realizacji zadań katechezy i sta-
nowi dzisiaj niezbędny jej komponent40.

Nie brakuje również w internecie pomocy ściśle związanych z katechezą. 
Wydawnictwa, które wydają podręczniki do nauczania religii, często uzupełniają 
swoją ofertę platformą internetową, która łączy w sobie funkcjonalność źródła 
materiałów dodatkowych z forum wymiany myśli i inspiracji między nauczycie-
lami, a także możliwość interakcji z wydawnictwem i autorami katechez41. Poja-
wia się również wiele cennych inicjatyw stworzenia pomocy multimedialnych do 
katechezy, które mogłyby być wykorzystane zarówno w szkole, jak i w katechezie 
parafialnej. Jako przykład służyć tu może realizowany jeszcze projekt stworzenia 
stu filmów w ciekawy sposób ukazujących spójność wiary i szeroko rozumianej 
nauki, brak między nimi sprzeczności czy granic, do czego nawiązuje tytuł pro-
jektu: „Katecheza bez granic”42.

Również wiele narzędzi TIK przeznaczonych jest bądź wprost dla nauczy-
cieli, bądź są one łatwo adaptowalne do celów edukacyjnych. Korzystanie z nich 

38 Zob.: www.vatican.va (dostęp: 3.02.2021).
39 Zob. K. Springmann, Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechezy…, s. 22–23.
40 Ciekawą analizę możliwości tych stron jako pomocy w realizacji zadań katechezy zob. M. Idzi-

kowski, Realizacja zadań katechezy na wybranych internetowych stronach katolickich, w: Kate-
cheza i katechizowany w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015, s. 53–86.

41 Zob. np. https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety, https://portalkatechetyczny.pl, https://
www.jednosc.com.pl/strefakatechety, https://kulkat.pl; https://katechizmy.com.pl (dostęp: 
26.01.2021).

42 Zob. https://katechezabezgranic.com (dostęp: 26.01.2021).
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prowadzi do zwiększenia efektywności w nauczaniu (np. Kahoot!, Labirynt; 
LearningApps, Nearpod; Padlet, Pomodoro czy Quizizz43), wzmacniają one stan-
dardowe treści kształcenia i formy ich przekazywania (grupy i fanpage na Face-
booku, aplikacje mobilne, blogi, wideoblogi, strony internetowe), ale też do naby-
wania przez nauczycieli kompetencji cyfrowych (serwisy internetowe na temat 
TIK w edukacji)44.

Pomoce multimedialne były oczywiście dostępne i używane przez nauczy-
cieli religii także przed pandemią, jednak edukacja na odległość zintensyfiko-
wała zarówno zainteresowanie nauczycieli, jak i kreatywność autorów. Wielość 
propozycji implikuje pytanie o kryterium doboru tychże pomocy. Niewątpliwie 
powinna być nim jakość zarówno merytoryczna, jak i związana z formą pomocy, 
z jej atrakcyjnością i adekwatnością dla konkretnej klasy czy grupy katechetycz-
nej. Tak jak w przypadku tradycyjnych pomocy czy propozycji katechetycznych, 
niezbędne jest korzystanie z kryteriów doboru i wykorzystania metod i pomocy45, 
ponieważ sam przymiotnik „multimedialny” nie oznacza skuteczności bądź uży-
teczności wykorzystywanych materiałów. 

3. Obawy związane z kulturą cyfrową

Nadzieje i szanse związane z rozwojem cyfrowości wydają się oczywiste 
i wymierne, jednak ukazują jedynie jedną stronę zjawiska. W Dyrektorium, 
a także w papieskich dokumentach dotyczących tej tematyki, obok niekwestio-
nowanych walorów, ukazane są także pułapki i trudności związane z coraz więk-
szym wpływem cyfrowości na życie ludzi, a patrząc jedynie na proporcje podej-
mowanych zagadnień, można odnieść wrażenie, że jest ich więcej niż pozytywów. 
Przed czym zatem ostrzegają autorzy tych dokumentów?

Wspomniane zostało już dowartościowanie kultury cyfrowej jako przestrzeni 
dialogu, spotkań i wymiany myśli i poglądów, może zatem dziwić ukazanie tego 
środowiska jako obszaru samotności, manipulacji i przemocy, których skrajnym 
przejawem jest aktywność w tzw. dark webie46. Jest to przykład niejednoznaczności 

43 Ciekawe praktyczne pomyły na wykorzystanie TIK na lekcjach religii zawarte są np. w: A. Ligęza, 
M. Wilk, E-katecheza. Aplikacje, portale i media społecznościowe na lekcjach religii, Kraków 
2016; B. Bilicka, Eportfolio i Webquest w szkolnym nauczaniu religii, w: Katecheza i katechizo-
wany w sieci…, s. 88–102.

44 Zob. A. Bielinowicz, Rozwój kompetencji informatycznych…, s. 36–79.
45 Zob. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 176–178; por. M. Korgul, Dydaktyka dla 

katechetów, Świdnica 2014, s. 169.
46 Zob. DK 361; więcej na ten temat np. H. Wojciechowski, Darknet – wybrane aspekty krymi-

nologiczne, kryminalistyczne i prawne szyfrowanych sieci komputerowych, „Acta Universitatis 
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wpływu kultury cyfrowej na konkretnego człowieka, ale też wpływu pozornego, 
gdzie np. iluzja licznych znajomości i przyjaźni w świecie wirtualnym prowadzi 
do coraz większej izolacji i nieumiejętności funkcjonowania w świecie realnym. 
Jak podkreśla papież Franciszek: „niezdrowe jest mylenie komunikacji z samym 
tylko kontaktem wirtualnym”47, a wydaje się, że stanowi to coraz większy pro-
blem, zwłaszcza dla współczesnej młodzieży48. Papież pisze również o pozorności 
i płytkości relacji budowanych w sieci:

[…] kontakty wirtualne, które zwalniają ze żmudnego pielęgnowania przyjaźni, ze sta-
bilnej wzajemności, a także z dojrzewającej z czasem zgodności, mają pozory kontaktów 
towarzyskich49.

Nieprzypadkowo pokolenie cyfrowych tubylców staje się też w coraz więk-
szym stopniu generacją ludzi samotnych i indywidualistycznych, co przekłada się 
także na odniesienie do wiary, czy wręcz na odsunięcie się od religijności, ale 
także od duchowości50. 

Inne niebezpieczeństwo wiąże się ze specyfiką języka używanego w kulturze 
cyfrowej, który – co już zostało wspomniane – jest językiem opowieści, narra-
cji, a nie argumentacji51. Dostrzegając atrakcyjność języka narracji, angażującego 
intuicje i emocje, autorzy Dyrektorium zwracają również uwagę na jego nieade-
kwatność do opisu sytuacji granicznych czy problematycznych. Używanie języka 
storytellingu może prowadzić do kształtowania jedynie subiektywnych opinii 
o rzeczywistości, tworzenia językowych i myślowych eksperymentów, w których 
„wszystko jest możliwe i wszystko można powiedzieć, a prawda nie ma żadnej 
egzystencjalnej wagi”52. Ponadto przyjęcie tego stylu myślenia i mówienia nie 
zakłada konieczności argumentowania swoich racji czy też wypracowywania 

Lodziensis. Folia Iuridica” 82 (2018), s. 87–90; M. Majorek, Darknet. Ostatni bastion wolności 
w internecie?, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (2017) 4, s. 95. 

47 CV 88.
48 Zob. J.M. Twenge, iGen…, s. 87.
49 FT 43.
50 Zob. J. M. Twenge, iGen…, s. 137–162.
51 Zob. DK 363. Za przykład dowartościowania tego rodzaju języka można uznać chociażby prze-

mowę polskiej noblistki Olgi Tokarczuk z okazji przyjęcia tej prestiżowej nagrody. Zob. https://
www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf (dostęp: 18.02.2021), wątki  
zarysowane w przemowie zostały również rozwinięte w książce: O. Tokarczuk, Czuły narra-
tor, Warszawa 2020.

52 DK 364. 
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rozwiązań kompromisowych, co sprzyja subiektywizmowi i indywidualizmowi, 
które i tak są już cechami charakterystycznymi współczesnych nastolatków53.

Z kwestią języka związane jest również zjawisko agresywności społecznej. 
Polega ono na agresji słownej, obelgach, znęcaniu się, dyskwalifikacji, aż do znisz-
czenia drugiej osoby. Jak zauważa Franciszek, zjawisko to nie mogłoby zaistnieć 
w realnym kontakcie, a w wirtualnej rzeczywistości znajduje możliwość nieogra-
niczonej ekspansji54. Pojęcie to odniesione wprost do aktywności w świecie cyfro-
wym nosi nazwę cyberagresji bądź agresji elektronicznej, która wzmacniana jest 
przez (złudne) poczucie anonimowości w sieci55. 

Wyzwaniem związanym z rewolucją cyfrową jest również wspomniana przez 
Dyrektorium zmiana antropologiczna związana z zatarciem jasnego podziału na 
nauczycieli i uczniów. Osoby od urodzenia zanurzone w cyfrowym świecie, czyli 
tzw. cyfrowi tubylcy (digital native), traktują nowe technologie jako coś oczywi-
stego, naturalnego i intuicyjnego w obsłudze, natomiast osoby starsze, będące 
cyfrowymi imigrantami (digital imigrants), a więc także pokolenie rodziców, 
nauczycieli czy katechetów współczesnych nastolatków, wkraczają w ten świat 
stopniowo, nieraz z pewną rezerwą i rzeczywiście mogą się tu wiele nauczyć 
od swoich dzieci czy wychowanków56. Mimo wskazania na to zjawisko jako na 
pewien problem czy wyzwanie można w nim dostrzec i elementy pozytywne 
(kolejny raz uwidacznia się trudność w jednoznacznej ocenie zjawisk związa-
nych z rewolucją cyfrową), związane chociażby z praktycznym doświadczaniem 
wzajemności57 w procesie wychowawczym, a także w wykorzystywaniem i sty-
mulowaniem osobistej aktywności ucznia58. Warto zauważyć, że w adhortacji 
papieskiej użyto również sformułowania „migracja cyfrowa”, jednak w innym 
znaczeniu niż powszechnie używane. Otóż terminem tym określono „dystanso-
wanie się od rodziny, od wartości kulturowych i religijnych” na rzecz zanurze-
nia się w świat wirtualny59 i jawi się ono jako zjawisko zdecydowanie negatywne. 

53 Zob. tamże.
54 Zob. FT 44.
55 Zob. A. Bąkowska, Cyberagresja jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci 

i młodzieży, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio J, XXII (2019) 3, s. 218; 
por. D. Siemieniecka, M. Skibińska, K. Majewska, Cyberagresja – zjawisko, skutki, zapobiega-
nie, Toruń 2020, s. 19–29.

56 Zob. M. Bigaj, Cyfrowi tubylcy…, s. 8–9; na ten temat zob. również: D. Klus-Stańska, Cyfrowi 
tubylcy w szkole cyfrowych imigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki, „Problemy 
Wczesnej Edukacji” 23 (2013) 4, s. 6–14.

57 Zob. J. Bierówka, Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2009, s. 47–58.
58 Zob. np. A. de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Kraków 2018, s. 133–134.
59 Zob. CV 90.
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Użycie tego terminu w tym znaczeniu nie wydaje się zbyt fortunne i prowadzi do 
niejednoznaczności terminologicznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w naucza-
niu Kościoła używa się również tego określenia w jego podstawowym znaczeniu, 
o którym już wcześniej w artykule wspomniano60.

Kolejne niebezpieczeństwa związane z kulturą cyfrową można by określić 
wspólnym mianownikiem jako zalew informacji. Pierwszy problem wynika z ich 
ilości, czy wręcz nadmiaru61. Jak słusznie zauważa Franciszek: „przytłaczający 
nadmiar informacji, który nas zalewa, nie oznacza większej mądrości”62. Nad-
obfitość nie zawsze potrzebnych i istotnych informacji może wręcz spowodo-
wać nieumiejętność odpowiedniej selekcji i hierarchizacji treści, gdzie jedynym 
kryterium staje się pierwsze wrażenie i odniesienie emocjonalne (czy coś mi się 
podoba, czy nie), co prowadzi do wzmocnienia tego, co „zewnętrzne, natychmia-
stowe, widoczne, szybkie, powierzchowne i prowizoryczne”63. Następną kwestią 
jest jakość i wiarygodność informacji dostępnych w cyfrowym świecie. Autorzy 
Dyrektorium ostrzegają wręcz przed współczesnym analfabetyzmem, który defi-
niują jako nieumiejętność rozróżniania pod kątem jakości i prawdziwości treści 
cyfrowych64. Niebezpieczeństwo to niesie ze sobą konieczność przygotowania 
kolejnych pokoleń do uczestnictwa w mediach cyfrowych poprzez właściwą edu-
kację medialną65, która pomoże odróżnić prawdziwą informację od fake newsa, 
a także rzetelnie przygotowany materiał od zmanipulowanego. O umiejętności 
odpowiedniej selekcji treści D. Jemielniak mówi, że już dzisiaj jest ona kompeten-
cją kluczową66. Z informacyjnym zalewem wiąże się również zjawisko, które okre-
śla się jako tworzenie baniek informacyjnych67. Wbrew zapewnieniom o otwar-
tości i poszerzaniu horyzontów mających być owocem partycypacji w cyfrowym 
świcie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, wiele platform raczej zbliża do 
siebie ludzi podobnie myślących, utrudniając możliwość konfrontacji z innymi 

60 Zob. DK 362.
61 Na ten temat zob. np. W. Furmanek, Internet źródłem nadmiarowości informacji, „Edukacja – 

Technika – Informatyka” 13 (2015) 3, s. 13–25.
62 FT 50.
63 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współcze-

snym świecie, Częstochowa 2014, s. 62; por. FT 47.
64 Zob. DK 368.
65 Zob. P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013, s. 27–32.
66 D. Jemielniak (w rozmowie z E. Buczek), Rezygnacja jak oddychanie, „Więź” 2 (680) 2020, s. 31.
67 Zob. np. B. Malinowski, Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący 

newsfeed a zjawisko filter buble, „Zarządzanie Mediami” 4 (1) 2016, s. 19–20.
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poglądami czy stanowiskami68. Prowadzi to do nieumiejętności szukania roz-
wiązań kompromisowych, wypracowywania wspólnych stanowisk czy szukania 
tego, co łączy. Ponadto te „zamknięte obiegi” informacji sprzyjają rozpowszech-
nianiu fake newsów, co sprzyja zakorzenieniu stereotypów, uprzedzeń czy nie-
nawiści69. Jak podsumowują powyższe spostrzeżenia w odniesieniu do mediów 
społecznościowych A. Kaźmierska i W. Brzeziński, media społecznościowe nie są 
uprzedzone ani do lewicy, ani do prawicy, są natomiast uprzedzone do umiarko-
wania70. Rzeczywiście w mediach społecznościowych mamy zdecydowaną nadre-
prezentację skrajnych i uproszczonych stanowisk dotyczących spraw społecznych, 
politycznych, także religijnych, co nie sprzyja temu, aby i w rzeczywistym świecie 
„usiąść i słuchać drugiego człowieka”, a zatem zachować otwartość, która akcep-
tuje drugiego i uczy się pokonywać własny narcyzm71.

Wspomniane już zostało zauważalne dystansowanie się współczesnej mło-
dzieży od religijności i duchowości. Kulturę cyfrową można jednocześnie okre-
ślić jako pewien rodzaj fenomenu religijnego. Autorzy Dyrektorium zauważają, 
że czymś radykalnie nowym jest obdarzanie sztucznej inteligencji zaufaniem 
i autorytetem, wchodzenie z maszyną w specyficzną relację i oczekiwanie od niej 
odpowiedzi. Ta pseudoreligia zawiera w sobie odniesienie do źródła autorytetu, 
posiada elementy obrzędu religijnego, a także jakąś namiastkę bojaźni abolutu72.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na niebezpieczeństwa odnoszące się wprost do 
formacji religijnej. Pierwszym z nich jest pokusa przeniesienia sposobu funk-
cjonowania w świecie wirtualnym na uczestnictwo we wspólnocie Kościoła. 
Tymczasem „dynamika bycia uczniem to przecież nie to samo, co relacja, jaka 
nawiązuje się pomiędzy influencerem a jego wirtualnymi followersami”73. Z jednej 
strony konieczny jest tu autorytet i posłuszeństwo wiary, które umożliwia bycie 
uczniem, a z drugiej przemiana myślenia z indywidualnego i skoncentrowanego 
na wirtualnej popularności na rzecz myślenia wspólnotowego i bardziej spo-
łecznego. Drugim natomiast niebezpieczeństwem jest wirtualizacja katechezy, 
czyli ograniczenie działań katechetycznych do ucyfrowienia i posługiwania się 

68 Zob. DK 361; por. CV 89.
69 Zob. CV 89; por. DK 361.
70 Zob. A. Kaźmierska, W. Brzeziński, Zasady społeczności, „Tygodnik Powszechny” 3733 (2021) 

4, s. 18. W tym samym numerze pisma zob. ciekawy artykuł na temat funkcjonowania coraz 
popularniejszego medium społecznościowego TikTok: M. Ochędowska, Czerwony algorytm, 
„Tygodnik Powszechny” 3733 (2021), s. 12–16.

71 Zob. FT 48.
72 Zob. DK 365–366.
73 DK 370.
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nowymi technologiami. Tak pojęta katecheza nie będzie stwarzała warunków do 
przeżywania doświadczeń obecności Boga, które mają moc wiążącą, przemienia-
jącą życie i dającą klucz do jego interpretacji74.

4. Wyzwania kultury cyfrowej dla współczesnej katechezy

Zarysowane tu zarówno nadzieje wiązane z ekspansją kultury cyfrowej, jak i obawy 
wiążące się z jej powszechnością oraz mechanizmami, które w niej funkcjonują, 
obligują do rzetelnego namysłu nad zasadami korzystania z narzędzi cyfrowych 
w procesie katechizacji. Całościowe opracowanie takich wskazań wykracza poza 
ramy niniejszego opracowania, w tym miejscu możliwe jest jedynie zarysowanie 
kilku istotnych kwestii.

Wspomniana kilkakrotnie trudność jednoznacznego zakwalifikowania funk-
cjonowania człowieka w kulturze cyfrowej jako pozytywnego bądź negatywnego, 
skłania do konieczności rzetelnej oceny tego zjawiska. Bez tej oceny bowiem kate-
chezie i katechetom grozi pozostanie „poza orbitą zainteresowań wielu ludzi”75. 
Przy jej próbach należy unikać stanowisk skrajnych i jednostronnych, a więc 
zarówno bezkrytycznego zachwytu, jak i panicznego strachu. Bezkrytyczny 
zachwyt spowoduje bowiem, że z dobrodziejstwem i potencjałem edukacyjnym 
narzędzi cyfrowych będziemy zmuszeni przyjąć i to, co stanowi ich słabość czy 
implikuje oddziaływanie negatywne. Z zachwytem nad ogromem informacji, 
które można znaleźć w internecie, pójdzie w parze bezkrytyczne ich przyjmowa-
nie, nieumiejętność selekcji i odpowiedniej oceny wiarygodności źródeł. Z odkry-
ciem nowych forów wymiany myśli, pasji, budowania relacji nastąpi wycofanie 
się z realnego świata. Również przeciwna postawa, oparta na strachu, nie jest 
właściwa, będzie ona bowiem szukała niebezpieczeństw i zagrożeń tam, gdzie ich 
nie ma, i zbyt łatwo rezygnowała z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, które 
mogą wspomóc procesy rozwojowe, również w kształtowaniu wiary. Warto tu 
przypomnieć myśl Dyrektorium o pozytywnym cyfrowym wzmocnieniu76. Prze-
żywany obecnie czas pandemii jasno pokazał użyteczność i niezbędność narzędzi 
cyfrowych w edukacji i z konieczności przekonał do niej wielu nieprzekonanych 
nauczycieli.

Wydaje się, że najwłaściwszą postawą wobec wyzwań związanych z kulturą 
cyfrową jest postawa ograniczonego zaufania. Cechuje się ona otwartością i doce-
nieniem szans, które niesie ze sobą obecność w cyfrowym świecie, by „zrozumieć, 

74 Zob. DK 371.
75 DK 213.
76 Zob. DK 360.
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jak potężny jest to środek, i wykorzystać jego potencjał i zalety w sposób świa-
domy”77. Ma też świadomość ograniczeń i pułapek związanych z nowymi tech-
nologiami, a przede wszystkim z pokusą emigracji z realnego życia. Przy takiej 
postawie korzystanie z dobrodziejstw kultury cyfrowej pełni rolę wspomagającą 
procesy edukacyjne, wychowawcze i formacyjne, natomiast nie zastępuje trady-
cyjnej formy związanej ze spotkaniem, rozmową, doświadczaniem czy świadec-
twem. Wymaga to również znalezienia w działaniach katechetycznych odpowied-
niego balansu pomiędzy tym, co wirtualne, multimedialne, cyfrowe, a tym, co 
tradycyjne, rzeczywiste i osobiste.

Kolejnym wyzwaniem, sygnalizowanym mocno przez omawiane dokumenty, 
jest potrzeba rzetelnej edukacji medialnej78, która przygotuje młodych ludzi do 
funkcjonowania w świecie mediów zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, które 
stają się coraz bardziej ekspansywne79. Edukacja medialna, rozumiana w perspek-
tywie informacyjnej i formacyjnej, wplatana jest w programy poszczególnych 
przedmiotów szkolnych. Z tych działań edukacyjnych nie powinno być wyłączone 
również nauczanie religii, tym bardziej że – jak zauważa G. łęcicki – pewne cele 
edukacji medialnej i katechizacji, której częścią jest nauczanie religii w szkole, są 
wspólne80.

Innym wyzwaniem stającym przed współczesnymi katechetami jest użycie 
wszelkich sposobów, także opartych na technologiach cyfrowych, aby młodych 
ludzi z wirtualnego świata „wydostać”. To właśnie oznacza bycie „ewangelizującą 
obecnością na cyfrowym kontynencie”81. Umiejętność zanurzenia się w świecie 
młodych jest niezbędna, żeby ich zaprosić do wyjścia poza jego granice, do odkry-
wania świata poza smartfonem i laptopem. Jest to zadanie niezwykle istotne także 
dlatego, że badania wskazują na odwrotnie proporcjonalną zależność między cza-
sem spędzanym przez nastolatków przed ekranem a odczuciem szczęścia. Wyniki 
są tu jednoznaczne: im dalej i częściej młody człowiek odrywa się od ekranu, tym 
jest szczęśliwszy82.

77 DK 371.
78 Zob. DK 368.
79 Zob. A. Betlej, Edukacja medialna w społeczeństwie sieci, „Edukacja – Technika – Informa-

tyka” 22 (2017) 4, s. 309–311.
80 Zob. G. łęcicki, Edukacja medialna w służbie katechezy, „Kultura – Media – Teologia” (2011) 

4, s. 78–80; por. P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013, 
s. 105–114.

81 DK 371.
82 Zob. J.M. Twenge, iGen…, s. 89–90.
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Od strony metodycznej należy docenić możliwości cyfrowych form komu-
nikacji, które są hipertekstualne, otwarte na interakcje, ułatwiające współpracę, 
a także powszechnie stosowane i w naturalny sposób intuicyjne dla dzisiejszych 
odbiorców katechezy. Nie dzieje się to jednak automatycznie, jak już zostało wspo-
mniane, przez ich interaktywność. Wyzwaniem jest zatem stworzenie odpowied-
nich narzędzi dydaktycznych i pomocy. Wiele takich materiałów już funkcjonuje 
w sieci, dużo jest też autorskich rozwiązań nauczycieli religii, na pochwałę, jak 
również propagowanie i wsparcie zasługują wszelkie inicjatywy wymiany myśli 
i doświadczeń, a także samych pomocy w internecie. Z nadzieją odebrać można 
pojawianie się coraz większej ilości szkoleń i warsztatów związanych z pomo-
cami multimedialnymi kierowanymi bądź wprost do nauczycieli religii, bądź do 
wszystkich zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży. Nabywane doświad-
czenie i kompetencje powodują, że materiały wykorzystywane w nauczaniu religii 
są i zapewne dalej będą coraz wyższej jakości zarówno merytorycznej, jak i zwią-
zanej z ich formą83. 

Zakończenie

Przenikanie kultury cyfrowej do edukacji, w tym edukacji religijnej, jest pro-
cesem, który trwa już dość długo, jednak ze względu na kontekst pandemiczny 
gwałtownie przyspieszył. Wyrażając uznanie dla nauczycieli, którzy coraz lepiej 
radzą sobie z nauczaniem na odległość, właśnie dzięki umiejętnemu wykorzysta-
niu technologii cyfrowych już dzisiaj należy rozważyć, na ile ubogacą one naucza-
nie, kiedy już wrócimy do stacjonarnej formy obecności w szkołach. 

Ograniczone zaufanie to postawa wobec kultury cyfrowej, która wydaje się 
najbardziej racjonalna, także w kontekście wychowania do dojrzałej wiary. 
Pozwala ona spojrzeć na szanse i możliwości, które kultura ta wnosi w życie czło-
wieka, korzystać z nich i docenić je, nie pozbawiając go jednak zdrowego dystansu 
i umiejętności krytycznego spojrzenia, tak aby w wytworach i osiągnięciach 
kultury cyfrowej bałwochwalczo nie upatrywać jedynego źródła katechetycznej 
owocności.
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KULTURA CYFROWA JAKO KONTEKST WSPÓłCZESNEJ KATECHEZY

Streszczenie

Kultura cyfrowa jako zjawisko powszechne i ściśle związane z codziennością dzieci, mło-
dzieży i dorosłych nie pozostaje bez wpływu na wychowanie młodego pokolenia, w tym 
wychowanie do dojrzałej wiary. Staje się ona zatem wyzwaniem katechetycznym. O wpły-
wie kultury cyfrowej na katechezę wspomina zarówno nowe Dyrektorium o katechizacji, jak 
i najnowsze dokumenty papieskie. Cyfrowość jawi się jako nowy rodzaj kultury zmieniającej 
język, kształtującej nową mentalność czy dokonującej zmiany w hierarchii wartości (zob. 
DK 359). W artykule podjęto się zadania scharakteryzowania kultury cyfrowej oraz oceny 
jej wpływu na obszar edukacji i formacji młodego człowieka. Uwypuklono następnie jej 
pozytywne strony, związane zwłaszcza z przekraczaniem barier związanych z odległością 
czy brakiem możliwości wolnej wypowiedzi, oraz zagrożenia i niebezpieczeństwa, które ze 
sobą niesie, a które przede wszystkim są skutkiem uprzedmiotowienia relacji i przedkładania 
partycypacji w świecie wirtualnym nad twórczą obecność w świecie rzeczywistym. Istotną 
cechą opisywanego zjawiska jest pewien rodzaj ambiwalencji, który polega na jednoczesnym 
pozytywnym oraz negatywnym wpływie w wielu obszarach, co wskazuje na konieczność 
odpowiedniej edukacji medialnej, umożliwiającej krytyczne i rozsądne korzystanie z dobro-
dziejstw i unikanie ślepych uliczek. W ostatniej części artykułu określono również kilka 
praktycznych wyzwań dla nauczania religii w szkole oraz katechezy parafialnej wynikają-
cych z powszechności kultury cyfrowej i jej możliwości związanych z metodyką i dydak-
tyką, a także wskazań dotyczących aplikacji możliwości, którą dają cyberśrodki, do działań 
katechetycznych.
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Reakcja na zagrożenie koronawirusem – 
analiza publikowanych treści w początkowej fazie 
epidemii na oficjalnej stronie Konferencji episkopatu 
Polski
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OF THE CONTENT PUBLISHED IN THE INITIAL PHASE OF THE EPIDEMIC  
ON THE OFFICIAL WEBSITE OF THE POLISH BISHOPS’ CONFERENCE

Summary

The mediatisation of reality has embraced societies and institutions, including religious insti-
tutions and religion. This has increased the importance of religious communication, which is 
part of a broad and complex process of social communication. Its strong position and impor-
tance have grown with the development of communication technologies and the popularity 
of the mass media, especially during the COVID-19 pandemic. The decrease in the number 
of believers in churches in Poland in March 2020 made the media the dominant platform for 
religious communication. The processes of the mediatisation of religion and the mediatisa-
tion of the Roman Catholic Church in Poland strengthen the position of the media in the 
transfer of religious content and in creating the image of a church institution. The emergence 
of COVID-19 in Poland in 2020 triggered a reaction from numerous institutions, including 
the media. On the official website of the Polish Bishops’ Conference, numerous administra-
tive and pastoral messages appeared, which constituted a specific instruction for the faithful 
from both the pastoral and institutional perspectives. They were also of interest to the media 
and the public. The dominance of administrative and pastoral texts published on the website 
episkopat.pl in the analysed period is in line with the nature and mission of the Church, 
which cannot be reduced to either a temporal and institutional perspective or a spiritual and 
salvific perspective alone. The analysis of the content quality allows us to notice a slight shift 
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of emphasis towards the temporal perspective, while in the analysed messages, institutional 
language, defined by the author as the “language of distance,” prevails.

Keywords: mediatisation, mediatisation of religion, religious communication, 
Polish Bishops’ Conference, digital media, Roman Catholic Church, COVID-19 pandemic

Wstęp 

Niemal cała wiedza, jaką współczesny człowiek czerpie na temat pandemii 
COVID-19, pochodzi z mediów. Podobnie, gdy chodzi o życie Kościoła rzym-
skokatolickiego, także w Polsce. Dwustronnemu procesowi mediatyzacji uległa 
zarówno instytucja Kościoła rzymskokatolickiego1, jak i religia2. Na znaczeniu 
zyskało komunikowanie religijne, stanowiące część procesu komunikowania spo-
łecznego, wykraczające jednak poza przekaz treści religijnych3. Celem artykułu 
jest zbadanie reakcji na powstałe zagrożenie koronawirusem na podstawie publi-
kowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Autor poprzez analizę zawartości ilościowej i jakościowej chce zweryfikować 
następujące pytanie badawcze: czy w związku z wystąpieniem zagrożenia koro-
nawirusem w oficjalnych publikacjach zamieszczanych na oficjalnej stronie KEP 
odnoszących się bezpośrednio do pandemii COVID-19 przeważają treści o cha-
rakterze administracyjnym czy pasterskim?

1 Por. R. Pastwa, Mediatyzacja instytucji Kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawi-
ska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2 (2018), 
s. 82–97; https://www.kul.pl/files/819/2_2018/pastwa_bem_2_2018.pdf (dostęp: 20.03.2021).

2 Por. D. Guzek, Mediatyzacja religii. Analiza pojęcia, w: Przestrzenie komunikacji. Technika, 
język, kultura, red. E. Borkowska, A. Pogorzelska-Klis, B. Wojewoda, Gliwice 2015, s. 69–78; 
J. Iwanicki, Mediatyzacja treści religijnych w kulturze internetowej i popularnej, „Humaniora, 
Czasopismo Internetowe” 2 (2017), z. 18, s. 17–22; R. Sierocki, Mediatyzacja i mediacja reli-
gii, w: Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zdu-
niak, Toruń 2016; S. Hjarvard, Mediatization and Religion. Nordic Perspectives, red. S. Hjar-
vard, M. Lövheim, Götheborg 2012; S. Hjarvard, The Mediatization of Society. A Theory of the 
Media as Agents of Religious Changes, „Northern Lights” 6 [b.r.], s. 1–21; H. Campbell, „This Is 
My Church”: Seeing the Internet and Club Culture as Spiritual Spaces, w: Religion Online. Find-
ing Faith in the Internet, red. L.L. Dawson, D.E. Cowan, New York 2004; P. Fischer-Nielsen, 
The Internet Mediatization of Religion and Church, w: Mediatization and Religion…, s. 45–61; 
Ž. Palić, F. Kurbanović, T. Levak, Mediatisation of Catholicism in Croatia: A Networked Reli-
gion?, „Revija za sociologiju” 3 (2017) 47, s. 241–270.

3 Por. R.J. Pastwa, Komunikowanie religijne na przykładzie Kościoła katolickiego w Polsce 
z uwzględnieniem kontekstu pandemii koronawirusa, „Kultura – Media – Teologia” 2 (2020) 
s. 38–60.
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Cezurę czasową stanowi data pojawienia się pierwszego komunikatu na 
stronie episkopat.pl dotyczącego koronawirusa i wywołanego nim zagrożenia – 
28.02.2020 – i 15.03.2020, czyli pierwsza niedziela z ograniczeniem liczby wier-
nych podczas mszy w kościołach w Polsce. Wybór tego przedziału czasowego do 
badań podyktowany został tym, że niespotykana dotąd sytuacja zmusiła Kościół 
rzymskokatolicki w Polsce do podjęcia szybkich i bezprecedensowych decyzji. 

Autor postanowił za pomocą analizy treści określić również wydźwięk 
poszczególnych materiałów publikowanych na stronie episkopat.pl w objętym 
badaniem okresie. Koncentracja na jakościach treściowych w badanym materiale 
pozwala na odkrycie głębokiej warstwy znaczeniowej, a nawet intencji nadawcy4. 

Analizie zostały poddane wszystkie publikacje, które odnosiły się do pandemii 
COVID-19 w badanym okresie. Analizie zatem podlegają komunikaty religijne 
opublikowane na stronie episkopat.pl dotyczące Kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce (co rzeczywiście powiedziano w kwestii pandemii COVID-19). Skła-
dają się na nie zarówno komunikaty instytucjonalne, jak i komunikaty pasterskie 
dotyczące relacji z Bogiem.

1. Mediatyzacja religii i instytucji religijnych

Dominująca rola oraz znaczenie mediów masowych we współczesnej kulturze 
odcisnęły swe piętno także w obszarze aksjologii i epistemologii. Mediatyzacja 
rzeczywistości objęła swym zasięgiem społeczeństwa i instytucje, w tym instytu-
cje religijne5. Obecnie media nie stanowią wyłącznie przedłużenia ludzkich zmy-
słów6, lecz są środowiskiem życia współczesnych osób i społeczeństw. Media two-
rzą środowisko życia, nową rzeczywistość, a jednocześnie same są środowiskiem, 
w którym najdoskonalszą formą komunikowania jest odmiana globalna i skrajnie 
indywidualna. Możliwość zastosowania nowych technologii, a także wzmożona 
konieczność korzystania z nich w czasie pandemii COVID-19 sprawiły, że prze-
kroczono bariery czasowo-przestrzenne w obszarze komunikowania7. 

Mediatyzacja religii i instytucji religijnych kieruje się własną dynamiką, można 
ją rozpatrywać w perspektywie globalnej, europejskiej lub w odniesieniu do kon-
kretnego kraju. Dlatego inna będzie dynamika procesu mediatyzacji Kościoła 

4 Por. J. Szulich-Kałuża, Projekty tożsamościowe rodziny upowszechnianie w polskich tygodni-
kach opiniotwórczych, Lublin 2013, s. 108–109.

5 Por. M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postu-
laty, „Studia Medioznawcze” 2 (2012) 49, s. 15.

6 Por. tamże. 
7 Por. M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013, 

s. 26–27.
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rzymskokatolickiego w Polsce, a inna we Włoszech, Niemczech czy Hiszpanii. 
Wpływają na to ogólnoświatowe trendy, jak i wydarzenia w wymiarze lokalnym. 
Szczególne znaczenie przypisuje się na tym polu wizerunkowi oraz wiarygod-
ności przekazywanych komunikatów, informacji, ale także wiarygodności osób, 
instytucji czy organizacji kościelnych8. Najbardziej doniosłym skutkiem procesu 
mediatyzacji poszczególnych instytucji, w tym Kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce, stanowi zjawisko transformacji autorytetów. Jego siła i doniosłość doty-
czą także religii9.

Komunikowanie religijne, określane przez niektórych badaczy terminem 
„komunikacja religijna”10, jest częścią szerokiego i złożonego procesu komuniko-
wania społecznego. Jego silna pozycja i znaczenie rosły razem rozwojem techno-
logii komunikacyjnych, a także wraz ze zwiększającą się popularnością mediów 
masowych. Wzrosła ona wraz z wybuchem pandemii COVID-19. Ograniczenie 
liczby wiernych w kościołach w Polsce w marcu 2020 roku spowodowało, że nie-
mal zupełnie dominującą platformą komunikowania religijnego stały się środki 
masowego przekazu11. To media pośredniczyły w dostępie treści religijnych 
i duchowych dla wiernych, jak też informacji dotyczących organizacji i funkcjo-
nowania w tym czasie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Sposób reakcji 
i funkcjonowania instytucji był przedmiotem zainteresowania mediów i opinii 
publicznej. Komunikowanie religijne należy określić jako proces uzewnętrznia-
nia, prezentowania, a także przedstawiania religii jako rzeczywistości zdolnej do 
jednoczenia osób w obszarze instytucji Kościoła oraz na podstawie uniwersal-
nego przesłania Ewangelii. Jest ono celowym komunikowaniem o religii w obsza-
rze duchowym i instytucjonalnym. Jego charakter wynika jednak z natury i misji 
Kościoła12. Na system komunikowania religijnego wpływa zarówno instytucja 
religijna, treści wiary, jak i mediatyzowana sfera publiczna13. Komunikowanie na 
tym gruncie jest w efekcie spotkaniem tego, co ludzkie, ze światem Ewangelii, co 

8 Por. M. Przybysz, Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, Tarnów 2008, 
s. 84–85.

9 Por. S. Hjarvard, The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agends of Religious 
Changes…, s. 6–7.

10 Por. K. Marcyński, Komunikacja religijna i media, Kraków 2016, s. 12–13.
11 Por. CBOS, Wpływ pandemii na religijność Polaków, czerwiec 2020, s. 3–4, https://www.cbos.

pl/SPISKOM.POL/2020/K_074_20.PDF (dostęp: 28.03.2021).
12 Por. R.J. Pastwa, Komunikowanie religijne…, s. 41.
13 Por. tamże, s. 43.
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nie wyklucza specyfiki i odrębności logiki mediów i logiki Ewangelii14. Kościół 
nie powinien zatem odrzucać mechanizmów rządzących mediami, ale je wyko-
rzystywać w procesie komunikowania religijnego15, tym bardziej że współczesny 
kontekst kulturowy naznaczony jest „bankructwem informacyjnym”16.  Dlatego 
aprobata i maksymalne wykorzystanie mediów przez Kościół rzymskokatolicki 
staje się już nie tyle oczywistością17, ile koniecznością i podstawowym działa-
niem – co szczególnie uwidoczniła pandemia COVID-19. Komunikowanie reli-
gijne nie jest zatem częścią komunikowania politycznego, a aktywności instytucji 
Kościoła rzymskokatolickiego nie należy redukować w procesie badań i opisów 
wyłącznie do wymiaru politycznego18. Jest przedmiotem zainteresowań różnych 
dziedzin, w tym nauk politycznych, które definiują go jako „aktora politycznego”, 
„podmiot instytucjonalny” czy „grupę interesu”19, to nie należy pomijać jego 
natury i misji20. Stąd potrzebne jest zastosowanie teorii holistycznej, która gwa-
rantuje spojrzenie na Kościół bez narażania się na redukcjonistyczne czy frag-
mentaryczne podejście. Badając Kościół od strony instytucjonalnej, nie można 
pomijać jego wymiaru i posłannictwa zbawczego, jak i na odwrót21. Tylko takie 
podejście gwarantuje precyzyjne badanie akcentów zaangażowania kościelnego, 
jego wizerunku i wiarygodności. 

14 Por. T. Goban-Klas, Franciszek w erze komunikacji i mediów naszych czasów, w: Sztuka komu-
nikacji według Franciszka. Bliżej – prościej – głębiej, red. M. Laskowska, K. Marcyński, War-
szawa 2016, s. 20–21.

15 Por. A. Draguła, Kościół realny a Kościół medialny, „Więź”, https://wiez.pl/2019/01/15/kosciol
-realny-a-kosciol-medialny (dostęp: 20.03.2021).

16 Por. R. Edelman, Declaring Information Bancruptcy, https://www.edelman.com/trust/2021- 
trust-barometer/insights/declaring-information-bankruptcy (dostęp: 22.03.2021).

17 Por. K. Marcyński, Komunikacja religijna i media…, s. 105–112.
18 Por. R. Leśniczak, Komunikowanie polityczne papieża Franciszka na temat uchodźców w kon-

tekście teorii agenda-setting, w: Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa Profesora 
Karola Klauzy, red. A. Wójciszyn-Wasil, M.J. Gondek, D. Wadowski, Lublin 2018, s. 143–157.

19 Por. K. Kowalczyk, Kościół rzymskokatolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system poli-
tyczny. Casus ustawy o związkach partnerskich, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych” 4 (2015), s. 61–82.

20 „Wyposażona w hierarchiczne organy społeczność i zarazem Mistyczne Ciało Chrystusa, 
widzialne zgromadzenie jak i wspólnota duchowa, Kościół ziemski i Kościół bogaty w dobra 
niebieskie – nie mogą być pojmowane jako dwie odrębne rzeczy, lecz tworzą one jedną zło-
żoną rzeczywistość, w której zrasta się pierwiastek ludzki i Boski” (Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 109–110). 

21 A. Adamski, Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizeru-
nek medialny, s. 41, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/28934/41-60_
Adamski.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 27.03.2021).
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Mimo że przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego deklaruje nadal 
przeważająca część Polaków (91,9%), a społeczeństwo polskie zaliczane jest do 
bardziej religijnych na kontynencie22, to coraz częściej przywoływane jest zja-
wisko „pełzającej sekularyzacji”23 oraz zmian przez nią wywołanych24. W przy-
padku młodzieży mówi się o „przyspieszonej sekularyzacji”, bo spadek deklara-
cji wiary w Boga oraz spadek religijności w ciągu ostatniego ćwierćwiecza jest 
przynajmniej na dwucyfrowym poziomie25. Należy jednak wątpić w powodze-
nie tzw. bogatej oferty, która nie stanowi atrakcyjnej alternatywy26 w zetknięciu 
z coraz popularniejszą „religią ludzkości”27. 

Należy coraz poważniej rozważać brak powrotu do kościołów ludzi młodych, 
nie tylko w związku ze zmianami praktyk religijnych wywołanych pandemią 
COVID-1928, ale także zjawiskiem apateizmu, które oznacza coraz powszechniej-
szy „dystans do tego, co nazywa się Bogiem i religią”29. Zarówno na polaryzację 

22 Por. W. Sadłoń, Wstęp, w: Katolicka Agencja Informacyjna. Kościół w Polsce. Raport, War-
szawa 2021, s. 5–6, https://ekai.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Kosciol-w-Polsce-2021.
pdf (dostęp: 20.03.2021).

23 Por. tamże, s. 5.
24 Por. J. Mariański, Sekularyzacja a nowe formy religijności, „Roczniki Nauk Społecznych” 

1 (2009) 37, s. 33–68.
25 Por. A. Rasińska, Młodzi w Kościele, w: Kościół w Polsce. Raport, Warszawa 2021, s. 119–

129, https://ekai.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Kosciol-w-Polsce-2021.pdf (dostęp: 
20.03.2021).

26 Por. tamże, s. 129.
27 Pierre Manent definiuje ją jako nową religię polityczną, która delegitymizuje system oparty 

na demokracji przedstawicielskiej, co przejawia się uznaniu za niesprawiedliwą wspólnotę 
demokratyczną obywateli, jeśli prawa, które przyznaje swoim członkom, nie są przyznawane 
wszystkim tym, którzy się ich domagają lub którzy do nich aspirują. Za jedyną regułę sprawie-
dliwości uznaje się na gruncie religii ludzkości tę, która odnosi się do wszystkich. Powiąza-
nie chrześcijańskiego przesłania z popularnym dyskursem politycznym nie może przysporzyć, 
zdaniem profesora École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, pozytywnej reak-
cji opinii publicznej w społeczeństwach zachodnich. Raczej doprowadzi do zawężenia rozu-
mienia, czym jest przesłanie chrześcijaństwa. Por. P. Manet, Gdy Europa zatrze ostatnie ślady 
chrześcijaństwa, zatopi się w bezkształtnej ludzkości pozbawionej celu istnienia, „Wszystko 
Co Najważniejsze”, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-pierre-manent-chrzescijanstwo- 
wobec-religii-ludzkosci/?fbclid=IwAR118gJ5dWEHfUNNGiUkSOquL4T2boYy4KG2IDhU-
3BUfaOFD8Px3EuuHCmw (dostęp: 28.03.2021).

28 Por. CBOS, Wpływ pandemii na religijność Polaków, czerwiec 2020, s. 8–9, https://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2020/K_074_20.PDF (dostęp: 28.03.2021).

29 Por. J. Rauch, Let It Be. The greatest development in modern religion is not a religion at all – it’s 
an attitude best described as ’apatheism’, „The Atlantic”, https://www.theatlantic.com/maga-
zine/archive/2003/05/let-it-be/302726 (dostęp: 20.03.2021).
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postaw religijnych, jak i na obojętność religijną wpływa wiarygodność komunika-
tów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. 

2. Reakcje w kontekście zagrożenie koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia 9 stycznia 2020 roku ogłosiła, że w chińskim mie-
ście Wuhan pojawiło się tajemnicze zapalenie płuc wywołane zakażeniem nie-
poznanym dotąd koronawirusem. Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia 
w Europie odnotowano we Francji 24 stycznia 2020 roku. International Com-
mitee on Taxonomy of Viruses nowego wirusa nazwał wstępnie koronawirusem, 
ostrym zespołem oddechowym SARS-CoV-2 i sklasyfikował go jako 2019-nCoV30. 
Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono w środę, 
4 marca 2020 roku. Pacjent, u którego go wykryto, był hospitalizowany w szpitalu 
w Zielonej  Górze. pierwsze obostrzenia wprowadzono 10  marca tr. Odwołano 
imprezy masowe z udziałem powyżej tysiąca osób w plenerze i powyżej 500 osób 
w przestrzeni zamkniętej. Dzień później WHO ogłosiła stan pandemii COVID-19. 
O pierwszej ofierze koronawirusa w Polsce poinformowano 12 marca – była to 
pacjentka szpitala w Poznaniu, natomiast 13 marca 2020 roku rząd ogłosił stan 
zagrożenia epidemicznego31. 

Pierwszy tekst odnoszący się bezpośrednio do sytuacji wywołanej pandemią 
COVID-19 na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski – episkopat.pl – 
został opublikowany 28 lutego 2020 roku. Był nim Komunikat Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski w związku z możliwością pojawienia się koronawi-
rusa na terenie Polski32. 

Postępujący proces mediatyzacji przyczynił się do względnego przystoso-
wania cyfrowego Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, a początek epidemii 

30 Por. A.E. Gorbalenya, S.C. Baker, R.S. Baric i in., The species  Severe acute respiratory syn-
drome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2, „Nature Micro-
biology” 5 (2020), s. 536–544, https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z (dostęp: 
26.03.2021).

31 łączna liczba zakażeń koronawirusem tego dnia wyniosła 62. Zmarła druga osoba w wyniku 
infekcji SARS-CoV-2. Po raz pierwszy lockdown, stan zagrożenia epidemicznego, w Polsce został 
wprowadzony 16 marca 2020 r., pięć dni po ogłoszeniu przez WHO stanu pandemii na świecie. 
20 marca 2020 r. pacjent, u którego stwierdzono pierwsze zakażenie koronawirusem w Polsce, 
opuścił szpital w Zielonej Górze. Por. Medicover, Pandemia koronawirusa na świecie i w Polsce – 
kalendarium, https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w- 
polsce-kalendarium,7252,n,192 (dostęp: 26.03.2021).

32 Por. S. Gądecki, Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z moż-
liwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, https://episkopat.pl/przewodniczacy- 
kep-o-koronawirusie-zachecam-duchowienstwo-i-wiernych-do-zachowania-zwiekszonej- 
ostroznosci-2 (dostęp: 26.03.2021).
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koronawirusa w kraju sprawił, że wierni oraz liderzy życia religijnego niemal 
wszystkie informacje o zagrożeniu nowym koronawirusem, a w konsekwencji 
o organizacji życia społecznego i życia religijnego, czerpali ze środków społecz-
nego przekazu. 

3. Wyniki badań

1. S. Gądecki, Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, 28.02.2020, 
ttps://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-o-koronawirusie-zachecam-duchowien-
stwo-i-wiernych-do-zachowania-zwiekszonej-ostroznosci-2 (dostęp: 26.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter.

Przewodniczący KEP zachęca duchowieństwo i wiernych do zachowania 
zwiększonej ostrożności w związku z możliwością pojawienia się w kraju koro-
nawirusa. 

W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach 
parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań 
poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

S. Gądecki zwraca uwagę na możliwość przyjmowania komunii duchowej 
lub na rękę, wyjaśnia także, na czym polega przyjmowanie komunii duchowej. 
Przypomina znaczenie modlitwy w czasie zagrożenia społeczności oraz wzywa 
do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii.  

2. BP KEP, S. Gądecki, Przewodniczący KEP o koronawirusie: zachęcam 
duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności, 28.02.2020, 
https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-w-kosciolach-bedzie-podawana-infor-
macja-o-koronawirusie (dostęp: 26.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter.

Tekst ten składa się z omówienia komunikatu przewodniczącego polskiego 
episkopatu oraz treści komunikatu, który zachęca duchowieństwo i wiernych do 
zachowania zwiększonej ostrożności w związku z możliwością pojawienia się na 
terenie Polski koronawirusa. Zwraca uwagę na potrzebę zachowania środków 
podstawowej higieny w kościołach oraz na możliwość przyjmowania komunii 
duchowej lub na rękę

[…] trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby 
się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten 
czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.
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Wyjaśnia także, na czym polega komunia duchowa. Pojawia się również infor-
macja, że osoby odczuwające obawy przed zarażeniem nie powinny korzystać 
z wody świeconej w kropielnicach. Metropolita poznański podkreślił znaczenie 
wiary i modlitwy w czasie zagrożenia życia ludzkiej społeczności i wezwał do 
polecania Bogu sprawy pandemii.  

3. ł. Szumowski, Informacja Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego 
dotycząca koronawirusa odczytywana w polskich kościołach, 29.02.2020, https://
episkopat.pl/informacja_min_zdrowia (dostęp: 27.03.2021). 

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i charakter administracyjny.

Minister łukasz Szumowski w liście wyjaśnia objawy towarzyszące zakaże-
niu koronawirusem. Ponadto zwraca uwagę, że nowy wirus dotarł już do krajów 
Europy i z pewnością niebawem dotrze do Polski. Tekst zawiera opis objawów 
i przebiegu choroby wywołanej koronawirusem. Szef resortu zdrowia wskazuje 
konkretne kroki, jakie należy podjąć w przypadku pojawienia się objawów koro-
nawirusa, w przypadku powrotu z krajów, w których odnotowano ogniska koro-
nawirusa, a także w przypadku wątpliwości. Przekazuje numery infolinii NFZ 
oraz odsyła do odpowiedniej strony internetowej.

4. BP KEP, ł. Szumowski, Rzecznik episkopatu: w kościołach będzie podawana 
informacja o koronawirusie, 29.02.2020, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-w- 
kosciolach-bedzie-podawana-informacja-o-koronawirusie (dostęp: 26.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny oraz charakter administracyjny. Jest tekstem opracowanym przez biuro 
prasowe KEP (BP KEP), składa się z wypowiedzi rzecznika KEP oraz ministra 
zdrowia. 

Ksiądz Rytel-Adrianik informuje, że list ministra łukasza Szumowskiego 
należy odczytać podczas każdej mszy w kościołach wszystkich diecezji w Polsce 
w najbliższą niedzielę w ramach ogłoszeń. Integralną częścią publikacji jest list 
ministra Szumowskiego, w którym wyjaśnia, jakie objawy towarzyszą zakaże-
niu koronawirusem. Ponadto zwraca uwagę, że nowy wirus dotarł już do krajów 
Europy i z pewnością niebawem dotrze do Polski. List ministra zawiera opis obja-
wów i przebiegu choroby wywołanej koronawirusem:

Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin prze-
biega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy. Również przebieg 
samej choroby jest bardzo podobny. I tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy 
musimy być ostrożni i poddać się leczeniu, by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze 
więc byśmy dokładnie wiedzieli, jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zara-
żoną lub gdy nas samych dotknie infekcja.
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Minister wskazał konkretne kroki, jakie należy podjąć w przypadku poja-
wienia się objawów koronawirusa, powrotu z krajów, gdzie występują ogniska 
koronawirusa, a także w przypadku wątpliwości. Wskazał, gdzie można uzyskać 
więcej informacji, podając numer infolinii NFZ oraz adres strony właściwego 
ministerstwa. 

5. W. Depo, Głos komisji maryjnej, 29.02. 2020, https://episkopat.pl/apel-ko-
misji-maryjnej-kep-o-modlitwe-suplikacjami-w-intencji-oddalenia-epidemii- 
koronawirusa (dostep: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny oraz pasterski charakter. 

Apel podpisany przez przewodniczącego komisji maryjnej KEP poprzedzony 
jest wprowadzeniem i opatrzony tytułem: Apel Komisji Maryjnej KEP o modlitwę 
Suplikacjami w intencji oddalenia epidemii. 

W tekście podpisanym przez W. Depę znajduje się element sprawozdawczy 
z obrad komisji, a także przypomnienie, że w związku z różnymi epidemiami 
osoby wierzące w ojczyźnie posługiwały się uroczystą modlitwą błagalną do Boga 
w celu oddalenia grożącego niebezpieczeństwa.

Znajdując się po raz kolejny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w tym „korona-
wirusa”, zachęcamy do błagania Boga – przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski 
i Świętych Patronów – do podjęcia modlitwy błagalnej o oddalenie od nas kolejnego 
niebezpieczeństwa.

6. S. Gądecki, Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
ws. zagrożenia koronawirusem, 10.03.2020, https://episkopat.pl/przewodnicza-
cy-episkopatu-kosciol-stosuje-sie-do-zalecen-sluzb-sanitarnych-ws-koronawi-
rusa-2 (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter.

Przewodniczący polskiego episkopatu w związku z zaleceniami głównego 
inspektora sanitarnego dotyczącego ograniczenia liczby uczestników zgroma-
dzeń publicznych prosi o zwiększenie – „w miarę możliwości” – liczby mszy 
w niedzielę. Komunikat przewodniczącego KEP ws. zagrożenia koronawirusem 
rozpoczyna się od stwierdzenia, że wierni nie będą pozbawieni możliwości modli-
twy w kościołach:

W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak 
kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie 
modlili się w naszych kościołach.
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Przypomina, że osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i korzy-
stać z transmisji mszy za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wska-
zuje również stacje (TVP 1, Polskie Radio, TV Trwam, TV Polonia i „lokalne 
transmisje”) oraz godziny emisji. Przypomina, że nie ma wymogu podawania 
dłoni na znak pokoju podczas mszy. Polecał Bogu zmarłych oraz wezwał do 
modlitwy za chorych, lekarzy i służb walczących z rozprzestrzenianiem się wirusa 
oraz w intencji wygaśnięcia epidemii. 

7. BP KEP, S. Gądecki, Przewodniczący Episkopatu: Kościół stosuje się do 
zaleceń służb sanitarnych ws. koronawirusa, 10.03.2020, https://episkopat.pl/prze-
wodniczacy-episkopatu-kosciol-stosuje-sie-do-zalecen-sluzb-sanitarnych-ws-ko-
ronawirusa (dostęp: 27.03.2021). 

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

Publikacja składa się z tekstu będącego omówieniem komunikatu abpa 
S. Gądeckiego ws. zagrożenia koronawirusem, przygotowanym przez biuro pra-
sowe KEP, zawiera także pełny komunikat przewodniczącego polskiego episko-
patu z 10 marca 2020 roku.

8. Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca, Presidente dell’Episco-
pato polacco: la Chiesa segue le raccomandazioni dei servizi sanitari sul Coronavi-
rus, 10.03.2020, https://episkopat.pl/presidente-dellepiscopato-polacco-la-chiesa-se-
gue-le-raccomandazioni-dei-servizi-sanitari-sul-soronavirus (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny, oraz charakter administracyjno-pasterski. Tekst w języku włoskim jest 
omówieniem komunikatu abpa S. Gądeckiego ws. zagrożenia koronawirusem 
z 10 marca, przygotowanym przez biuro prasowe KEP.

9. Press Office of the Polish Bishops’ Conference, President of the Polish Epi-
scopate: The Church follows the recommendations of the health inspection service on 
Coronavirus, 10.03.2020, https://episkopat.pl/president-of-the-polish-episcopate
-the-church-follows-the-recommendations-of-the-health-inspection-service-on-
coronavirus (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. Tekst w języku angielskim jest 
omówieniem komunikatu abpa S. Gądeckiego ws. zagrożenia koronawirusem 
z 10 marca, przygotowanym przez biuro prasowe KEP.

10. Episkopat.pl, 386. Zebranie Plenarne KEP: 30 lat katechezy w szkole oraz 
kwestie związane z koronawirusem, 11.03.2020, https://episkopat.pl/386-zebranie
-plenarne-kep-30-lat-katechezy-w-szkole-oraz-kwestie-zwiazane-z-koronawiru-
sem (dostęp: 27.03.2021). 
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Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i charakter administracyjny. Jest informacją o przełożeniu na inny termin 
zebrania plenarnego KEP, które zaplanowane było na 12 i 13 marca 2020 roku.

11. BP KEP, Rzecznik Episkopatu: przełożone Zebranie Plenarne Episkopatu, 
będą obrady Rady Stałej, 11.03.2020, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-prze-
lozone-zebranie-plenarne-episkopatu-beda-obrady-rady-stalej (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

Opublikowany tekst zawiera informację rzecznika polskiego episkopatu na 
temat przełożenia zaplanowanego 386. Zebrania Plenarnego KEP w związku 
z koronawirusem, a także informację o tym, że 12 marca w Warszawie odbę-
dzie się zebranie Rady Stałej KEP. P. Rytel-Adrianik przypomina główne punkty 
komunikatu S. Gądeckiego z 10 marca. Zauważa, że polski Kościół „od początku 
angażuje się w działania mające na celu ochronę przed epidemią koronawirusa”. 
Przypomina, że jeszcze przed zidentyfikowaniem wirusa w kościołach rzymsko-
katolickich w Polsce czytano list ministra Szumowskiego oraz że w tym samym 
czasie przewodniczący KEP wydał komunikat dotyczący zachowania ostrożności 
oraz modlitwy.

12. G. Giemza, Obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekume-
niczną a Konferencją Episkopatu Polski, 11.03.2020, https://episkopat.pl/obrado-
wala-komisja-ds-dialogu-miedzy-polska-rada-ekumeniczna-a-konferencja-epi-
skopatu-polski (dostęp: 26.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu 
Polski a Polską Radą Ekumeniczną w Lublinie prezentuje głównych uczestników 
obrad, plany dotyczące najbliższej przyszłości, m.in. przygotowań do Tygodnia 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2021 roku, organizacji 5. ekumenicznej piel-
grzymki dla sprawiedliwości klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow. Dyrektor 
Polskiej Rady Ekumenicznej napisał:

W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań wywołanych przez koronawirusa Komisja 
Dialogu KEP i PRE zachęca chrześcijan w Polsce do wytrwałej i pełnej wiary modlitwy. 
Wyraża bliskość z wszystkimi dotkniętymi chorobą i ich rodzinami oraz składa wyrazy 
wdzięczności tym, którzy w związku z epidemią pełnią służbę na rzecz bliźnich.

13. BP KEP, Rada Stała Episkopatu wprowadza w kościołach środki ostrożności 
dot. Koronawirusa, 12.03.2020, https://episkopat.pl/komunikat-rady-stalej-konfe-
rencji-episkopatu-polski-4 (dostęp: 27.03.2021).
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Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

Publikacja składa się z tekstu biura prasowego KEP, który jest omówieniem 
zarządzenia Rady Stałej KEP, oraz tekstu audialnego, który jest komentarzem 
rzecznika polskiego episkopatu do zawartych w zarządzeniu rekomendacji oraz 
informacji. Trzecim elementem publikacji jest: Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 roku.

Rada Stała KEP zdecydowała o podjęciu prewencyjnych środków ostrożności 
w związku z zagrożeniem koronawirusem. Mimo że Kościół od początku służy 
osobom chorym i potrzebującym nawet w czasie epidemii poprzez głoszenie 
Ewangelii i sprawowanie sakramentów, to jednak Rada, opierając się na stosow-
nych przepisach Kodeksu prawa kanonicznego rekomenduje biskupom diecezjal-
nym udzielenie dyspensy wiernym od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej 
mszy do 29 marca 2020 roku. Z dyspensy mogą skorzystać osoby starsze, osoby 
z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad 
nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby czujące obawę przed zarażeniem. Kie-
rowana jest zachęta do modlitwy w domu, a także do korzystania z transmisji 
mszy za pośrednictwem mediów. Sprecyzowano również zasady higieny i bezpie-
czeństwa w czasie liturgii do 29 marca 2020 roku. Poinformowano o zawiesze-
niu pielgrzymek oraz liturgii z udzielaniem sakramentu bierzmowania. Z kolei 
organizacje rekolekcji i innych spotkań pozostawiono roztropności duszpasterzy. 
Zaapelowano o praktyczną solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi 
oraz o modlitwę w intencji personelu medycznego o pokój serc i nawrócenie dla 
niewierzących.

14. Rada Stała KEP, Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episko-
patu Polski z dnia 12 marca 2020 r., 12.03.2020, https://episkopat.pl/zarzadze-
nie-nr-1-2020-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-z-dnia-12-marca-2020-r 
(dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. Opublikowany tekst zawiera treść 
Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 
2020 roku.

15. Press Office of the Polish Bishops’ Conference, The Permanent Council 
of the Polish Episcopate recommends precautions in churches regarding Coronavi-
rus, 12.03.2020, https://episkopat.pl/the-permanent-council-of-the-episcopate-re-
commends-precautions-in-churches-regarding-coronavirus (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 
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Jest tekstem w języku angielskim, opracowanym przez biuro prasowe KEP, 
mówiącym o tym, że Rada Stała polskiego episkopatu rekomenduje biskupom 
diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy 
wskazanym kategoriom osób, zgodnie z przepisami Kodeksu prawa kanonicz-
nego do 29 marca 2020 roku. Tekst zawiera zachętę do modlitwy indywidualnej 
i rodzinnej w przypadku skorzystania z dyspensy oraz modlitwy w intencji perso-
nelu medycznego oraz osób chorych i zmarłych.

16. Episkopat.pl, J. Kiciński, Bp Kiciński do osób konsekrowanych: zwiększmy 
wysiłek modlitewny, 13.03.2020, https://episkopat.pl/bp-kicinski-do-osob-konse-
krowanych-zwiekszmy-wysilek-modlitewny (dostęp: 27.03.2021). 

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że list przewodniczącego Komisji 
ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP ma charakter 
pasterski i neutralny wydźwięk. 

Publikacja zawiera wprowadzenie oraz pełną treść listu, który wzywa, by 
„z Jezusem wyjść na pustynię naszego życia”. Biskup zwraca uwagę na medyczne 
i psychologiczne konsekwencje pandemii i prosi o przestrzeganie wskazań 
kościelnych i państwowych dotyczących bezpieczeństwa, wzywa osoby konse-
krowane „do większego wysiłku, celem uproszenia zahamowania dalszej ekspan-
sji koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie”. Zachęca do spełniania 
uczynków miłosierdzia oraz śpiewania suplikacji.

17. BP KEP, Rzecznik Episkopatu: dostępne są transmisje wszystkich Mszy 
Świętych z Jasnej Góry, 13.03.2020, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-do-
stepne-sa-transmisje-wszystkich-mszy-sw-z-jasnej-gory (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

Rzecznik episkopatu informuje o możliwości korzystania z internetowych 
transmisji codziennej mszy z Jasnej Góry zarówno dla wiernych z Polski, jak 
i zagranicy. Publikacja zwiera również wykaz codziennych i niedzielnych trans-
misji mszy w poszczególnych stacjach telewizyjnych i radiowych.

18. S. Gądecki, Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 
13.03.2020, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-stosujmy-sie-rozpo-
rzadzenia-organow-panstwowych-by-na-mszy-sw-w-kosciolach-przebywalo-do-
50-osob-2 (dostęp: 27.03.2021). 

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

Przewodniczący KEP po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicz-
nego oraz ograniczenia liczby zgromadzeń do 50 osób apeluje do biskupów diece-
zjalnych o wydanie decyzji w swoich diecezjach, by podczas mszy nie przekraczać 
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wskazanego przed administrację państwową limitu osób. Wzywa biskupów do 
wydawania rozporządzeń na temat opieki duszpasterskiej nad wiernymi w cza-
sie epidemii, którzy korzystają z dyspensy, do duchowej łączności z Kościołem za 
pośrednictwem transmisji w mediach. Prosi kapłanów i osoby życia konsekrowa-
nego do codziennej modlitwy różańcowej bez udziału wiernych.

19. BP KEP, Jasna Góra: codzienna Msza Święta o ustanie epidemii korona-
wirusa o godz. 20.00, 13.03.2020, https://episkopat.pl/jasna-gora-codzienna-msza- 
swieta-o-ustanie-epidemii-koronawirusa-o-godz-20-00 (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i pasterski charakter. Dotyczy wprowadzenia dodatkowej mszy w sank-
tuarium jasnogórskim „o ustanie epidemii koronawirusa”. Zachęca do wspólnej 
modlitwy i „łączności duchowej przez media”.

20. BP KEP, S. Gądecki, Przewodniczący Episkopatu: stosujmy się do rozporzą-
dzenia organów państwowych, by na Mszy św. w kościołach przebywało do 50 osób, 
13.03.2020, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-stosujmy-sie-rozpo-
rzadzenia-organow-panstwowych-by-na-mszy-sw-w-kosciolach-przebywalo-do-
50-osob (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. Tekst składa się z omówienia oraz 
treści komunikatu przewodniczącego episkopatu Polski z 13 marca 2020 roku, 
wydanym w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

21. BP KEP, Przewodniczący Episkopatu: zachęcam do skorzystania z dyspensy, 
13.03.2020, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-zachecam-do-sko-
rzystania-z-dyspensy (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i administracyjno-pasterski charakter. 

S. Gądecki na Twitterze zachęca do skorzystania z dyspensy od obowiązku 
uczestnictwa w niedzielnej mszy w związku z ze stanem zagrożenia epidemicz-
nego oraz prosi o modlitwę w rodzinach i korzystanie z transmisji. 

22. BP KEP, Rzecznik Episkopatu: w sobotę o godz. 20.00 orędzie abp. Gądec-
kiego, 13.03.2020, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-w-sobote-o-godz-
20-00-oredzie-abp-gadeckiego (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i charakter administracyjny. Dotyczy informacji o planowanym orędziu 
przewodniczącego KEP, które miało być transmitowane w TVP1 oraz TVP Info. 
Jest także przypomnieniem o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku 
uczestnictwa w niedzielnej mszy.
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23. BP KEP, S. Gądecki, Abp Gądecki: zachęcam do korzystania z dyspensy od 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., 14.03.2021, https://episkopat.pl/abp-gadecki
-zachecam-do-korzystania-z-dyspensy-od-uczestnictwa-w-niedzielnej-mszy-sw 
(dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i pasterski charakter. 

Składa się z omówienia orędzia przewodniczącego KEP, treści twitta infor-
mującego o modlitwie za wiernych, a także z pełnej wersji orędzia telewizyjnego, 
w którym metropolita poznański zapewnia o modlitwie, prosi o zrozumienie 
decyzji dotyczącej ograniczenia liczy uczestników liturgii w kościołach, zaleca 
skorzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy, wzywa 
do rozważań nad krzyżem Zbawiciela oraz do modlitewnej jedności. 

24. S. Gądecki, Orędzie telewizyjne Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski, 14.03.2020, https://episkopat.pl/abp-gadecki-zachecam-do-korzystania-z-
dyspensy-od-uczestnictwa-w-niedzielnej-mszy-sw-2 (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i charakter pasterski.

25. BP KEP, Rzecznik Episkopatu o przezywaniu transmisji Mszy Świętych, 
15.03.2020, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-o-przezywaniu-transmisji- 
mszy-swietych (dostęp: 27.03.2021).

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że publikacja ma wydźwięk neu-
tralny i charakter administracyjny. 

P. Rytel-Adrianik wyjaśnia, na czym polega przeżywanie liturgii za pośred-
nictwem mediów, powołując się na dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie celebracji Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję z 2017 roku, 
przypomina zachętę przewodniczącego KEP, by korzystać z dyspensy od obo-
wiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy i wymienia transmisje mszy dostępne 
15 marca 2020 roku. Integralną część publikacji stanowi tekst audialny, będący 
wypowiedzią rzecznika KEP.

26. BP KEP, Rzecznik Episkopatu: dziękujemy za przestrzeganie zaleceń służb 
sanitarnych, 15.03.2020, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-dziekujemy-za- 
przestrzeganie-zalecen-sluzb-sanitarnych (dostęp: 27.03.2021).

Publikacja ma wydźwięk aprobatywny, na podstawie analizy treści stwier-
dzono jej administracyjny charakter. 

P. Rytel-Adrianik informuje, że biskupi dziękują księżom za przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa oraz wprowadzonych ograniczeń liczby osób podczas 
zgromadzeń przez administrację państwową. Przypomina zasady wprowadzone 
przez Radę Stałą KEP obowiązujące do 29 marca 2020 roku oraz o możliwości 
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przyjmowania komunii na rękę. Integralną częścią publikacji jest tekst audialny, 
będący wypowiedzią rzecznika KEP.

4. Analiza badań

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w związku wystą-
pieniem zagrożenia koronawirusem w oficjalnych publikacjach zamieszczanych 
na oficjalnej stronie KEP od 28.02.2020 do 15.03.2020 odnoszących się bezpo-
średnio do pandemii COVID-19 przeważały treści charakterze administracyj-
no-pasterskim (15). Liczba komunikatów o charakterze administracyjnym (6) 
i pasterskim (5) świadczy o nieznacznym przesunięciu akcentów w kierunku 
administracyjnym. 

Na podstawie analizy treści stwierdzono, że przeważał wydźwięk neutralny 
w publikowanych tekstach (25), przy (1) aprobatywnym. Koncentracja na jako-
ściach treściowych w badanym materiale pozwala stwierdzić, że w publikowa-
nych tekstach na oficjalnej stronie KEP dominował „język dystansu”. 

O ile dominujący charakter administracyjno-pasterski w publikowanych 
treściach na stronie episkopat.pl w badanym okresie odpowiada misji Kościoła, 
o tyle na poziomie komunikowania religijnego dominuje język instytucji okre-
ślany przez autora mianem „języka dystansu”. 

Liczba opublikowanych materiałów w początkowym okresie epidemii koro-
nawirusa na stronie episkopat.pl może świadczyć o poprawnej reakcji Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce. Liczba publikowanych tekstów odpowiada rozwo-
jowi sytuacji związanej z wzrostem zagrożenia epidemią koronawirusa: 28.02.2020 
– 2, 29.02.2020 – 3, 10.03.2020 – 4, 11.03.2020 – 3, 12.03.2020 – 3, 13.03.2020 – 7, 
14.03.2020 – 2, 15.03.2020 – 2. W publikacjach tych dominuje język urzędowy.

Zakończenie

Dwustronny proces mediatyzacji rzeczywistości spowodował wzrost znacze-
nia komunikowania religijnego, które jest celowym komunikowaniem o religii 
w obszarze duchowym i instytucjonalnym, a jego charakter wynika z natury i misji 
Kościoła. Pojawienie się zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce wywołało 
reakcję licznych instytucji, w tym mediów. Na oficjalnej stronie Konferencji Episko-
patu Polski pojawiły się liczne komunikaty o charakterze administracyjno-pasto-
ralnym, które stanowiły swoistą instrukcję dla wiernych – zarówno w perspektywie 
pasterskiej, jak i instytucjonalnej. Treści publikowane stanowiły również przedmiot 
zainteresowania mediów i szeroko rozumianej opinii publicznej.

Dominacja tekstów o charakterze administracyjno-pasterskim publikowanych 
w badanym okresie na stronie episkopat.pl wpisuje się w naturę i misję Kościoła, 
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którego nie można sprowadzać wyłącznie do perspektywy doczesnej i instytu-
cjonalnej lub też wyłącznie do duchowej i zbawczej. Analiza jakości treściowych 
pozwala zauważyć nieznaczne przesunięcie akcentów w kierunku perspektywy 
doczesnej, z kolei w badanych komunikatach zdecydowanie przeważa język insty-
tucjonalny, określony przez autora mianem „języka dystansu”. 

W związku z obecną dynamiką zmian kulturowych, przyspieszającą sekulary-
zacją, zjawiskiem apateizmu, rosnącymi dysproporcjami społeczno-ekonomicz-
nymi i globalną nieufnością pasterze Kościoła rzymskokatolickiego i aktorzy 
religijni powinni zwrócić szczególną uwagę także na wiarygodność językową 
w publikowanych tekstach, brak bowiem wiarygodności w obszarze komuniko-
wania religijnego wpływa na wiarygodność instytucji i osób.
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REAKCJA NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – ANALIZA PUBLIKOWANYCH 
TREŚCI W POCZąTKOWEJ FAZIE EPIDEMII NA OFICJALNEJ STRONIE 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Streszczenie

Pojawienie się zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce w 2020 roku wywołało reakcję 
wielu instytucji, w tym mediów. Na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski pojawiły 
się liczne komunikaty o charakterze administracyjno-pastoralnym, które stanowiły swoistą 
instrukcję dla wiernych – zarówno w perspektywie pasterskiej, jak i instytucjonalnej. Stano-
wiły również przedmiot zainteresowania mediów, a także opinii publicznej.
Dominacja tekstów o charakterze administracyjno-pasterskim publikowanych w badanym 
okresie na stronie episkopat.pl wpisuje się w naturę i misję Kościoła, którego nie można spro-
wadzać wyłącznie do perspektywy doczesnej i instytucjonalnej lub też wyłącznie do duchowej 
i zbawczej. Analiza jakości treściowych pozwala zauważyć nieznaczne przesunięcie akcentów 
w kierunku perspektywy doczesnej, z kolei w badanych komunikatach zdecydowanie prze-
waża język instytucjonalny, określony przez autora mianem „języka dystansu”. 
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Summary

The aim of this article is to analyse the religious, social, and political situation of Christians in 
Muslim countries in the MENA region (North Africa and the Middle East). The first part of 
this article presents considerations and definitions. In addition to the historical outline, infor-
mation relating to the contemporary situation during the COVID-19 pandemic is presented. 
The focus of the research was to answer the question of how the situation of Christians has 
changed. Did the restrictions introduced affect the celebration of religious practices? Were 
Christians discriminated against in accessing health care and social assistance? Attention 
was also paid to the statistical data published both by the Christian non-profit organisation 
“Open Doors” and by the American non-profit organisation “Freedom House.” This article 
uses the historical method, also known as the genetic method. Its main purpose is a chrono-
logical description of the evolution of the status of religious minorities in Muslim countries. 
A comparative method devised by Arendt Lijphart was also used. Romanian religious scholar 
Mircea Eliade was also a proponent of combining the comparative and historical methods. 
Eliade believed that religious studies should use two mutually complementary methods: 
the phenomenological description of religious structures and the historical-comparative 
method – a holistic approach to religion. In the context of research, the general concept of 
man, according to which he is a religious being (“homo religiosus”), is relevant. Reference 
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of Christians with the phenomenon of Islamophobia to show the similarities or differences 
between the two negative phenomena.
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Wstęp

Celem artykułu jest analiza sytuacji religijno-społeczno-politycznej chrześci-
jan w państwach muzułmańskich w regionie MENA (Afryka Północna i Bliski 
Wschód). W pierwszej części artykułu zaprezentowano rozważania nad definicją 
pojęcia wolności religijnej i jej rozumienie w zależności od obszaru geograficz-
nego. Oprócz zarysu historycznego przedstawiono informacje odnoszące się do 
sytuacji współczesnej w okresie pandemii koronawirusa. Celem było uzyska-
nie w toku badań odpowiedzi na pytanie, jak zmieniła się sytuacja chrześcijan. 
Czy wprowadzone obostrzenia wpłynęły na celebrację praktyk religijnych? Czy 
chrześcijanie byli dyskryminowani w dostępie do opieki zdrowotnej oraz pomocy 
społecznej? Zwrócono także uwagę na dane statystyczne publikowane zarówno 
przez chrześcijańską organizację non-profit „Open Doors”, jak i przez amerykań-
ską organizację non-profit „Freedom House”. Omawiając sytuację chrześcijan 
w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, należy podkreślić, że oprócz nega-
tywnych zjawisk można także wskazać przykłady państw, w których chrześcija-
nie byli traktowani niemalże na równi z muzułmanami. Była to Libia, Katar oraz 
Oman. Przykładowo w Sułtanacie Omanu dynastia sprawująca władzę wywodzi 
się z najbardziej pokojowego odłamu islamu charydżyzmu – ibadytów. 

1. Rozważania definicyjne

Niemalże w każdej współczesnej konstytucji odnajdziemy artykuł gwarantujący 
wolność wyznania i praktykowania religii. Należy ona do podstawowych praw 
człowieka – w aspekcie materialnym (wskazanie katalogu czterech praw z tego 
zakresu, takich jak wolność myśli, wyznania, religii i sumienia) oraz w aspekcie 
proceduralnym (prawo do skutecznego dochodzenia tych praw w przypadku ich 
naruszenia)1.

Na gruncie prawa unijnego można odwołać się do definicji sformułowanej 
w dyrektywie Rady Unii Europejskiej nr 2000 43 WE z 29 czerwca 2000 roku – 
zasady równego traktowania osoby bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne. W art. 2 ust. 2 tej dyrektywy zawarto definicję dyskryminacji, podzie-
loną na bezpośrednią i pośrednią. Pierwsza odnosi się do gorszego traktowaniu 
w porównaniu z traktowaniem innej osoby w podobnej sytuacji, a dyskryminacja 
religijna pośrednia wiąże się z pogorszeniem tej sytuacji w pozornie neutralny 
sposób. Dyskryminacja religijna w konsekwencji jest podzbiorem definicji prze-
śladowania. Może przejawiać się w zmniejszaniu się populacji wyznawców danej 

1 T. Sokołowski, System prawny wobec prześladowania religijnego dzieci, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” LXXIII (2011) 2, s. 139.
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religii. Współcześnie na terytorium Unii Europejskiej popularne jest definiowanie 
wolności religijnej jako kultywowanie przekonań religijnych tylko w przestrzeni 
prywatnej. 

Wolność wyznania to natomiast wybór pomiędzy Kościołem państwowym 
a Kościołami od państwa (i polityki) niezależnymi. Dlatego konieczne jest zawę-
żanie definicji, gdyż wolność myśli oraz religii może być w tym przypadku niewy-
starczająca2. Nieodłącznym elementem wolności religijnej jest prawo do wiary lub 
niewierzenia i przeżywania swoich przekonań otwarcie, pokojowo i bez strachu. 
Wolność religii lub przekonań jest prawem ekspansywnym, które obejmuje wol-
ność myśli, sumienia, wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń według amery-
kańskiego USCIRF.

Papież Benedykt XVI przypomniał w swoich dziełach, że pierwszym autorem 
terminu „wolność religijna” (libertas religionis) był Tertulian. Oficjalnie w nauce 
Kościoła termin „wolność religijna” został użyty przez papieża Leona XIII. 
W encyklice Libertas praestantissimum o wolności człowieka z 1888 roku papież 
Leon XIII wskazywał na błędne rozumienie pojęcia wolności religijnej, która 
miałaby dawać jednostce prawo do bezkarnego obalenia/zmiany religii. Z tego 
punktu widzenia dziewiętnastowieczna katolicka interpretacja odbiega od współ-
czesnej wizji europejskiej, która jednoznacznie daje jednostce prawo wyboru.

Deklaracja o wolności religijnej przyjęta została 7 grudnia 1965 roku, w czasie 
trwania Soboru Watykańskiego II. W dokumencie nie zapisano bezpośrednio 
definicji wolności religijnej, ale jedynie wskazano elementy, dzięki którym można 
ją sformułować:

Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przy-
musu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiej-
kolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do 
działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego 
sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle 
w godziwym zakresie3. 

Pojawił się także zapis odnoszący się do zgrupowań:

Wspólnoty religijne mają też prawo do tego, aby nie przeszkadzano im w publicznym 
nauczaniu i wyznawaniu swej wiary słowem i pismem4.

2 Tamże, s. 141–143.
3 Cyt. za: Deklaracja o wolności religijnej, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Dekla-

racje, Poznań 1968, s. 415.
4 Cyt. za: tamże, s. 417.
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Zgodnie z artykułem 18 Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wolności religijnej; prawo to obejmuje 
także wolność zmiany religii lub przekonań jako wolność do manifestowania swojej reli-
gii lub wiary, indywidualnie i zbiorowo, zarówno publicznie, jak i prywatnie, poprzez 
nauczanie, ćwiczenia, kult i obrzędowość.

W Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych (art. 27) 
zapisano:

W Państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, osoby 
należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do własnego życia kul-
turalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym 
językiem wraz z innymi członkami tej grupy.

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w art. 10 zagwarantowano 
wolność myśli, sumienia i religii:

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność 
zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspól-
nie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie 
kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach. 2. Uznaje się prawo do 
odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi 
regulującymi korzystanie z tego prawa.

Odnosząc się do europejskiego ustawodawstwa, należy podkreślić znaczenie 
Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku, 
a w kontekście przedmiotu badań w szczególności do artykułu 9:

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność 
zmiany wyznania lub przekonań, a także wolność, samodzielnie lub we wspólnocie 
z innymi osobami, publicznie lub prywatnie, do manifestowania swojej religii lub wiary 
w aktach kultu, nauczanie, praktyka i egzekwowanie.
2. Swoboda zamanifestowania własnej religii lub przekonań podlega jedynie ogranicze-
niom przewidzianym przez prawo, które są konieczne w demokratycznym społeczeń-
stwie w interesie bezpieczeństwa publicznego, ochrony porządku publicznego, zdrowia 
publicznego lub moralności lub ochrona praw i wolności innych osób5.

5 Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności, 4.11.1950, https://bip.
ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/tekst-europejskiej- 
konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi 
(dostęp: 2.02.2019), s. 11.
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W przyjętej w 1990 roku na szczycie szefów państw i rządów w Paryżu 
w dniach 19–21 listopada 1990 roku Carta de París para una Nueva Europa, 
autorstwa członków Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rów-
nież uwzględniona została wolność religijna:

Potwierdzamy, że bez dyskryminacji, każdy ma prawo do: wolności myśli, sumienia 
i religii lub przekonań6.

Wolność religijna jest przedstawiana jako naturalne i niezbywalne prawo, 
które państwo musi chronić i promować. Chociaż można ją podzielić na różne 
prawa (wyrażanie przekonań, kult, stowarzyszenie itd.) stanowi coś więcej niż 
tylko sumę tych części: jest to swoisty sposób życia, rozumienia świata7.

W krajach islamskich definicja wolności religijnej jest jednoznacznie utożsa-
miana z islamem. Nie opiera się jednak tylko na Koranie i hadisach, gdyż prze-
pisy prawne są również zawarte w takich dokumentach, jak Powszechna islam-
ska deklaracja praw człowieka z 19 września 1981 roku oraz projekt Karty praw 
człowieka i ludów w świecie arabskim z 1988 roku. Prawa człowieka w islamie są 
tożsame z obowiązkami względem Allaha, którego prymat jest bezdyskusyjny. 
W konsekwencji prawo szariatu jest ponad prawem krajowym, a nawet między-
narodowym.

Niemniej jednak w Kairskiej deklaracji praw człowieka (Cairo Declaration on 
Human Rights in Islam) podkreślono wolność wyznania i tolerancję religijną. 
W art. 1. zapisano:

Wszystkie istoty ludzkie tworzą jedną rodzinę, której członkowie są zjednoczeni przez 
podporządkowanie Allahowi i pochodzenie od Adama. Wszyscy ludzie są równi pod 
względem podstawowej godności ludzkiej oraz podstawowych obowiązków i odpo-
wiedzialności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, język, 
przekonania, płeć, religię, przynależność polityczną, status społeczny lub inne względy. 
Prawdziwa religia jest gwarancją wzmocnienia takiej godności na drodze do integral-
ności człowieka8.

Dla Rumperta Schrotta, który termin „chrystianofobia” (lub chrystofobia) 
odniósł do prześladowań chrześcijan w radykalnych krajach islamskich i komu-
nistycznych, oznacza on politykę prześladowań w kontekście chrześcijaństwa 

6 J. Cantó Rubio, Carta de París para una nueva Europa OSCE 1990, Torrevieja 1992, s. 2.
7 J.E. Traslosheros, Fundamentos de la libertad religiosa, w: Libertad religiosa y Estado laico. 

Voces, fundamentos y realidades, red. tenże, Porrúa 2012, s. 7.
8 Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. 

Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993), s. 1.
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(redukcja bądź eliminacja wpływu chrześcijaństwa na społeczność). W przy-
padku zarówno islamofobii, jak i antysemityzmu wielu autorów doszukuje się 
związków z rasizmem. W Europie chrystianofobia, w przeciwieństwie do isla-
mofobii czy antysemityzmu, nie ma kontekstu rasistowskiego. Chrześcijan nie 
sposób zidentyfikować poprzez wygląd fizyczny. Termin „chrystofobia” niekiedy 
(podobnie jak określenie „islamofobia”) jest uznawany jednak przez niektórych 
za niedokładny9. 

2. Sytuacja w wybranych państwach muzułmańskich regionu MENA

Islam podobnie jak inne wyznania monoteistyczne jest wewnętrznie zróżnico-
wany. Podstawowymi nurtami są: sunnizm, szyizm oraz charydżyzm. Spośród 
wszystkich państw muzułmańskich najbardziej konserwatywna pod względem 
wyznaniowym jest Arabia Saudyjska (islamska monarchia absolutystyczna, 
z dominacją islamu w odmianie wahhabickiej i tradycji sunnickiej). Bezwzględnie 
obowiązuje tam prawo szariatu oraz królewskie dekrety, zobowiązujące do pro-
wadzenia polityki zgodnej z zasadami islamu. Zagraniczni pracownicy stanowią 
grupę 10 mln osób, spośród których jest około milion chrześcijan, głównie z Fili-
pin, Libii, Etiopii, Erytrei, Pakistanu, Egiptu, Indii i krajów zachodnich. Oczy-
wiście konwersja z islamu jest zabroniona, a konwertyci są poddawani bardzo 
surowym karom. Ceremonie religijne mogą odbywać się wyłącznie na terytorium 
placówek dyplomatycznych, a funkcjonowanie kościołów jest zakazane10. 

W przypadku państw maghrebińskich, Maroka i Algierii, możemy mówić 
o łagodniejszej formie dyskryminacji. Polega ona na różnorodnych ogranicze-
niach (m.in. pozbawianiu praw obywatelskich, zakazach, niszczeniu świątyń 
i mienia11). Maroko to jeden z najbardziej tolerancyjnych krajów islamskich. 
Jednak konwertyci także spotykają się tam z prześladowaniami, a w pełni wol-
nymi są tylko chrześcijanie pochodzący z państw trzecich: turyści, rezydenci, 
studenci. Algieria – ojczyzn św. Augustyna – ewoluowała w państwo z niemalże 
99-procentową populacją muzułmanów.  W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku dochodziło do aktów terrorystycznych wymierzonych głównie przeciwko 

9 M. Moulin-Stożek, Prześladowanie, dyskryminacja czy uprzedzenie? Taksonomia działań 
i zaniechań wymierzonych przeciwko wyznawcom religii, Warszawa 2019, a także on-line: https://
iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/Maria-Moulin-Sto%C5%BCek_-Prze%C5%9Bla-
dowanie-dyskryminacja-czy-uprzedzenie.-Taksonomia-dzia%C5%82a%C5%84-i-zanie-
cha%C5%84-wymierzonych-przeciwko-wyznawcom-religii.pdf, s. 4.

10 H. Misztal, Geografia prześladowań chrześcijan w krajach islamskich, „Studia z Prawa Wyzna-
niowego” 17 (2014), s. 93.

11 Tamże, s. 96.
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chrześcijanom12. W Algierii prezydent Abdelmadjid Tebboune, który niedawno 
objął urząd w wyniku ściśle kontrolowanych wyborów, po tym, jak autorytarny 
przywódca Abdelaziz Bouteflika podał się do dymisji, zakazał w marcu 2020 roku 
wszelkich form masowych zgromadzeń. W czerwcu 2020 roku złagodzono część 
ograniczeń, ale zakaz zgromadzeń pozostał w mocy. Wiele aresztowań opierało 
się na poprawkach do Kodeksu karnego, które zostały przyjęte pod przykrywką 
odpowiedzi na COVID-19 w kwietniu 2020 roku. Zmieniony kodeks zwiększył 
kary więzienia za zniesławienie i rozpowszechnianie fałszywych informacji, 
Ponadto, w odpowiedzi na kryzys zdrowotny, w marcu roku 2020 wprowadzono 
ograniczenia swobody przemieszczania się i zgromadzeń. Restrykcje skutecznie 
położyły kres cotygodniowym demonstracjom ruchu protestacyjnego Hirak, 
wzywającego do demokratycznych reform. We wrześniu 2020 roku parlament 
zatwierdził zmianę w konstytucji. Nowa konstytucja została podobno zatwier-
dzona w listopadowym referendum przez 67 procent wyborców uczestniczących, 
choć frekwencja była mniejsza niż 24 procent, co związane było m.in. z pandemią. 
Strony internetowe w języku francuskim lub innych językach obcych muszą być 
zatwierdzone przez specjalny organ mediów internetowych. Członkowie mniej-
szości religijnych, w tym chrześcijanie i muzułmanie niebędący sunnitami, cier-
pią z powodu prześladowań i ingerencji państwa. Prozelityzm dla osób niebędą-
cych muzułmanami jest nielegalny. Władze rozprawiły się z małą mniejszością 
Ahmadi, twierdząc, że jej członkowie oczerniają islam, zagrażają bezpieczeństwu 
narodowemu i łamią przepisy dotyczące stowarzyszeń. Wspólnoty religijne mogą 
gromadzić się tylko w celu oddawania czci w miejscach zatwierdzonych przez 
państwo. W styczniu 2020 roku władze zamknęły dwa kościoły protestanckie 
w Oranie, kontynuując wieloletnie prześladowania algierskiego Kościoła pro-
testanckiego (EPA), które rozpoczęły się pod koniec 2017 roku. Wcześniej EPA 
utrzymywała swój status prawnie uznanej organizacji, począwszy od 1974 roku.  
Większość chrześcijan w Algierii mieszka w Kabylii, na północy kraju. Miesz-
kańcy tych terenów należą do etnicznej grupy Berberów i mają własny język, 
w odróżnieniu od Algierczyków pochodzenia arabskiego. Kabylowie od lat są 
dyskryminowani i zaniedbywani przez algierski rząd. Nierówne traktowanie 
stało się glebą, na której zakiełkowało chrześcijaństwo. Jednak presja rządu 
i społeczeństwa, która dotyka chrześcijan, jest bardzo silna. W arabskiej części 
kraju, zwłaszcza na południu, położenie chrześcijan jest trudne, a liczba kościo-
łów – bardzo mała. Brutalni dżihadyści nie cieszą się dużym poparciem wśród 

12 Tamże, s. 98.
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mieszkańców, ale islam jest główną religią kraju ze względu na rozwój fundamen-
talistycznego ruchu salafickiego.

Do bardziej tolerancyjnych krajów islamskich spośród państw Mashreku 
należy Jordania. Konstytucja tego państwa gwarantuje wolność praktyk religij-
nych i zabrania dyskryminacji wyznawców innych religii niż islam, aczkolwiek 
np.  w roku 2007 deportowano 27 rodzin, a w roku 2008 pobito jordańskiego 
chrześcijanina, Muhammada Abda Abbada, za apostazję. Ostatecznie opuścił 
kraj. Niemniej jednak władze Jordanii przyjęły syryjskich uchodźców, wśród 
których jest ponad 20 tys. chrześcijan. Jemen jako państwo bliskie statusowi pań-
stwa upadłego, w związku z położeniem obok Arabii Saudyjskiej, był areną walk 
plemion muzułmańskich. Współcześnie dozwolone jest posiadanie nieislamskiej 
literatury religijnej dla osobistego użytku, aczkolwiek konwertyci karani są karą 
śmiercią. Zdarzają się porwania dziewczynek chrześcijańskich, a grupy Al-Kaidy 
działają swobodnie13.

Omańska tolerancja religijna wydaje się wyjątkowa w omawianym regionie. 
Podczas gdy Iran i Arabia Saudyjska aktywnie dyskryminują chrześcijan, Oman 
prawnie chroni wolność religijną wszystkich obywateli i osób  z zewnątrz  Prze-
strzeganie praw dotyczących wolności religijnej skutkuje niezwykle małą liczbą 
przypadków dyskryminacji religijnej. Już w wieku XX Oman był chwalony na 
arenie międzynarodowej za tolerancję14.

Z kolei w stolicy Kataru, - Doha zezwolono na celebracje niedzielnych Mszy 
Świętych. Kościół  Matki Bożej Różańcowej to kościół rzymskokatolicki w Doha. 
Znajduje się wraz z kościołami innych wyznań chrześcijańskich w kompleksie 
religijnym w Abu Hamour. Kościół zbudowano na ziemi podarowanej przez 
emira Kataru Hamad bin Khalifa Al Thani. Zgodnie z prawem obowiązującym 
w islamskim Katarze kościół nie manifestuje na zewnątrz chrześcijańskich sym-
boli, takich jak krzyże, dzwony czy wieża. Został on poświęcony 14 marca 2008 
roku przez kard. Ivana Diasa, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji, podczas 
ceremonii, w której uczestniczyli m.in. wicepremier Kataru Abdullah Bin Hamad 
Al-Attiyah; Abp Mounged Al Hachem, ambasador Stolicy Apostolskiej w Zatoce; 
bp Paul Hinder. Kościół jest częścią Wikariatu Apostolskiego Arabii Północnej 
i służy około 200 tys. katolików w Katarze, w większości pracowników migrują-
cych z Filipin, Indii, Ameryki Południowej, Afryki, Libanu i Europy.

13 Tamże, s. 98.
14 C.D. Elliott, Developing Tolerance and Conservatism: A Study of Ibadi Oman, „UCLA Journal 

of Religion” 2 (2018), s. 147.
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Liban jest synonimem najbardziej wolnej mniejszości chrześcijańskiej na Bli-
skim Wschodzie. Libańscy chrześcijanie walczyli przez wiele wieków o zacho-
wanie pełnej niezależności. W konsekwencji mówi się o powołaniu Libanu jako 
pomostu między Wschodem a Zachodem, miejsca, w którym chrześcijanie 
i muzułmanie mogą ze sobą rozmawiać w atmosferze wzajemnego szacunku. 
Jednak Samuel Huntington mógł nazwać Liban „krajem rozdartym”, państwem 
rozdartym przez konkurujące ze sobą kultury, a zatem skazanym na pozosta-
nie niestabilnym. Libańska populacja chrześcijan skurczyła się w czasie pierw-
szej wojny w Libanie z ponad 50 proc. sprzed 1975 roku do ok. 35 proc. obecnie, 
co oznacza około jedną trzecią całej populacji (pozostałe dwie trzecie to mniej 
więcej szyici i sunnici). Innym powiązanym problemem było upolitycznienie 
wszystkiego w Libanie, w tym próby otwartego dialogu między muzułmanami 
i chrześcijanami. Jednak w porównaniu z panującym w regionie brakiem wolno-
ści Liban jest jedyną nadzieją dla szerszego arabskiego otoczenia. Jeśli mieliby-
śmy mówić o powołaniu Libanu, należałoby powtórzyć to, co przewidział Charles 
Malik: zachowanie i ekspansja oazy wolności w świecie arabskim. Na ile okaże się 
to trwałe, zależy od tego, jak bardzo sam Liban będzie w stanie zachować wywal-
czone wolności, a jednocześnie, jak bardzo reszta świata, zwłaszcza te kraje, które 
same są rzeczywiście wolne, zechcą się włączyć w pomoc w tym zakresie. Według 
Freedom House wskaźniki wolności dla poszczególnych państw są następujące: 
Algieria 32, Egipt 18, Liban 43, Libia 9, Mauretania 35, Maroko 37, Oman 23, 
Arabia Saudyjska 7, Syria 1, Tunezja 71, Jemen 11 (im niższa wartość, tym sytuacja 
jest gorsza).  

3. „Open Doors” i Indeks Prześladowań Chrześcijan

Analizując stopień prześladowań chrześcijan na świecie w roku 2020, należy 
zwrócić uwagę na wzrost tych prześladowań – zjawisko dotyczy 340 milionów 
chrześcijan na świecie. Odnotowano także wysoki poziom prześladowań i dys-
kryminacji na świecie – 1 na 8 osób cierpi prześladowania religijne. 13 stycznia 
2021 roku organizacja non-profit „Open Doors” (hiszp. Puertas Abiertas) opubli-
kowała kolejny Indeks Prześladowań Chrześcijan 2021 (WWL dotyczący okresu 
1 października 2019 roku – 30 września 2020 roku). Lista obejmuje 50 krajów, 
w których wskaźniki są najgorsze.

USCIRF jest niezależną, ponadpartyjną komisją rządu federalnego USA, 
utworzoną na mocy Międzynarodowej ustawy o wolności religijnej (IRFA) z 1998 
roku. W corocznych raportach wydawanych do  1 maja wyznaczane są „kraje 
szczególnie niepokojące”, które angażują się lub tolerują „systematyczne, trwałe 
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i rażące naruszenia wolności religijnej”. Dokumentacja ta dotyczy warunków 
w ok. 30 krajach.

Przykładowo w 2019 roku warunki wolności religijnej w Egipcie nadal ewo-
luowały w pozytywnym kierunku. Kraj odnotował spadek radykalnej przemocy 
islamistów i antychrześcijańskich ataków. Zaobserwowano postęp we wdrażaniu 
procesu rejestracji kościołów i związanych z nimi budynków. Niemniej jednak 
dalej dyskryminowani są Koptowie oraz inne mniejszości religijne. Jeśli chodzi 
o pozytywne trendy, prezydent Abdel Fattah El-Sisi i inni wysocy rangą urzęd-
nicy rządowi nadal opowiadali się za włączeniem nauczania religii do programu 
szkół podstawowych oraz na ponowne celebrowanie koptyjskich świąt. Prawo-
sławna Msza Świeta w Boże Narodzenie w była odprawiana w intencji wzajem-
nego szacunku muzułmanów i chrześcijan. W lutym w Abu Zabi wielki imam 
Ahmed El-Tayeb z Uniwersytetu al-Azhar w Kairze, papież Franciszek i inni 
przywódcy religijni podpisali przełomowe oświadczenie o współistnieniu mię-
dzywyznaniowym Document on Human Braternity for World. Niemniej jednak, 
w szczególności na obszarach wiejskich, powtarzają się przypadki przemocy 
wobec chrześcijan. Na przykład w czerwcu w wiosce Naga al-Ghafir w prowin-
cji Sohag, muzułmańscy buntownicy, otoczyli kościół. Akty przemocy zmusiły 
lokalne siły do zamknięcia kościoła w imię bezpieczeństwa. Od tego czasu co naj-
mniej 25 kościołów i obiektów sakralnych. Ponownie otwarte zostały 3 w roku 
2019 i 1 w roku 2020. Podczas gdy artykuł 64 konstytucji stwierdza, że „wolność 
przekonań jest absolutna”, tylko muzułmanie, chrześcijanie i żydzi mogą publicz-
nie praktykować swoją religię i budować miejsca kultu. Około 90 procent sza-
cunkowej liczby 104 milionów mieszkańców tego kraju to muzułmanie sunnici 
i muzułmanie niesunnici. Szacunkowo 10 procent to chrześcijanie, z których 
większość należy do Koptów, są również katolicy, anglikanie, ewangelicy prote-
stanci, maronici, członkowie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, Greckiego 
Kościoła Prawosławnego, Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i innych.

W 2019 roku warunki wolności religijnej w Arabii Saudyjskiej pozostały na 
niskim poziomie. Przyjęto deklarację, która odrzuca ekstremizm i nietolerancję 
religijną. Rząd Arabii Saudyjskiej zniósł kilka ograniczeń religijnych nałożonych 
na kobiety, zabranił także publicznego praktykowania religii innej niż islam. 
W grudniu 2019 roku policja zatrzymała 120 osób ludzi za obrazę obyczajów 
publicznych, w tym noszenie „nieodpowiedniego ubrania”. Rząd aresztował lub 
prześladował również kilka osób. W 2019 roku organy rządowe przeprowadziły 
masowe egzekucje 37 protestujących muzułmanów szyitów. W sierpniu 2019 
roku rząd zmienił przepisy, aby umożliwić kobietom otrzymywanie paszportów 
i podróżowanie bez zgody opiekuna. Arabia Saudyjska jest oficjalnie państwem 
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islamskim, liczy ponad 33 milionów Saudyjczyków, z których 85–90 procent to 
muzułmanie sunniccy, a 10–15 procent z nich to muzułmanie szyici. Niektó-
rzy obywatele Arabii Saudyjskiej nie identyfikują się zobowiązującą religią albo 
z żadną, ale muszą to ukrywać, aby uniknąć konsekwencji. Chrześcijanie w Ara-
bii Saudyjskiej nie mogą swobodnie praktykować swojej religii.

Wzrosła przemoc wobec osób nawracających się na wiarę chrześcijańską, 
zwłaszcza wobec kobiet. Dla wielu prześladowanych chrześcijan blokada spo-
wodowana pandemią oznacza zamknięcie w domu z prześladowcą. Cierpienie 
z powodu dyskryminacji, takiej jak brak pracy zapewnionej przez państwo, 
problem z dostępem do pomocy społecznej również są bardzie widoczne wśród 
mniejszości chrześcijańskich. Bezrobocie wśród chrześcijan jest większe niż 
wśród innych grup wyznaniowych. Podobnie COVID-19 wpłynął na życie przy-
wódców Kościoła. Wielu z nich nieregularnie otrzymuje pensje, a dotacje spadły 
o ok. 40 procent. Wielu nawróconych na wiarę chrześcijańską żyje w zamknięciu 
w domu z tymi, którzy najbardziej sprzeciwiali się nowej wierze.

W Mauretanii ujawnienie nawrócenia na chrześcijaństwo zazwyczaj oznacza, 
że kobiety traktowane są bardziej surowo, zmuszane są do ciężkiej pracy, wyklu-
cza się je z życia społeczności i izoluje. Obecność współczesnych form niewolnic-
twa (pomimo przepisów, które go zakazują) ułatwia przetrzymywanie i wyzysk 
kobiet.  

Przemoc i naciski ze strony rodzin i ogółu społeczeństwa, aby zmienić reli-
gię, to codzienność libijskich chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzuł-
mańskich. Bez względu na pochodzenie chrześcijanom grożą uprowadzenia 
lub śmierć ze strony islamskich milicji i zorganizowanych grup przestępczych. 
Publiczne wypowiedzi na tematy wiary oraz osobiste rozmowy o Bogu z muzuł-
manami wywołują gwałtowny sprzeciw i są podstawą aresztowań. Istnieją nie-
wielkie szanse na uzyskanie sprawiedliwego wyroku w przypadku morderstwa 
lub ataku na chrześcijanina. Chrześcijanie migrujący z Afryki Subsaharyjskiej 
są narażeni na przetrzymywanie w ośrodkach detencyjnych, gdzie są poddawani 
torturom i wykorzystywani przez przemytników, którzy ich tam sprowadzili.

Uniwersytet Al-Azhar, jeden z najbardziej wpływowych uniwersytetów islam-
skich na świecie, zajmuje poczesne miejsce w społeczeństwie egipskim. Wielki 
imam uniwersytetu Ahmed el-Tayyeb stwierdził, że islam nie dopuszcza takiej 
możliwości, aby muzułmanin mógł nawrócić się na chrześcijaństwo. Chociaż 
rząd Egiptu pozytywnie wypowiada się na temat chrześcijańskiej społeczności 
Egiptu, brak skutecznych organów ścigania i niechęć lokalnych władz do ochrony 
chrześcijan powodują, że zagrożenie atakami, zwłaszcza w Górnym Egipcie, jest 
bardzo poważne. Ze względu na dyktatorski charakter reżimu ani przywódcy 
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Kościoła, ani inni chrześcijanie tak naprawdę nie mogą głośno wypowiadać się 
przeciwko takim praktykom. Chrześcijanie nawróceni z islamu nie mogą jaw-
nie praktykować swojej wiary, ponieważ ich rodziny wywierają silną presję, by 
skłonić ich do powrotu do islamu. Państwo uniemożliwia im oficjalne uznanie 
konwersji.

Chociaż sądy cywilne powstały ponad 20 lat temu, system prawny nadal 
zakłada, że wszyscy obywatele są muzułmanami, i orzeczenia sądowe wydawane 
są na bazie tego założenia. Poziom prześladowań chrześcijan w Omanie zależy od 
tego, czy są oni pracownikami przyjezdnymi, czy też pochodzą z Omanu. Pod naj-
większą presją znajdują się rodzimi mieszkańcy nawróceni z islamu – ich rodziny, 
sąsiedzi i społeczność, wśród której żyją, naciskają na nich, aby powrócili na łono 
wiary swoich ojców. Nawróceni mogą zostać wydaleni ze swoich rodzin i stracić 
pracę. Mogą utracić prawo do opieki nad dziećmi oraz prawo do dziedziczenia. 
Chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, ale nie są obywatelami Omanu, napo-
tykają inne rodzaje prześladowania, w zależności od kraju, z którego pochodzą. 
Zwykle mieszkają w grupie skupiającej emigrantów z kraju pochodzenia.

Tabela 1. Zestawienie sytuacji chrześcijan w wybranych państwach MENA

Kraj
Liczba 

chrześcijan 
(tys.)

Populacja 
(mln)

Stopień 
prześladowań 

życie 
prywatne 

Stopień 
prześladowań 

życie 
w państwie

Stopień 
prześladowań 

życie 
w kościele

Światowy 
Indeks 

Terroryzmu 
2020

Libia 34,50 6,66 15,60 16,30 16,30 3,258
Jemen kilka 30,25 16,60 16,70 16,70 3,411
Irak 175,00 41,50 13,60 14,80 13,80 3,487
Syria 677,00 18,92 13,30 14,50 14,00 3,539
Arabia 
Saudyjska 1 200,00 34,71 15,10 15,80 16,60 2,443

Egipt 16 250,00 102,94 12,50 12,70 11,00 2,481
Mauretania 10,80 4,78 14,30 14,10 13,60 2,287
Algieria 129,00 43,33 13,90 13,10 13,40 2,287
Tunezja 23,10 11,90 12,00 11,50 13,20 2,090
Maroko 31,50 37,07 12,60 12,40 14,10 2,057
Katar 367,00 2,79 14,00 13,10 14,10 1,616
Jordania 180,00 10,21 13,10 11,60 12,40 1,958
Oman 185,00 5,15 13,20 12,50 13,00 1,941
Kuwejt 513,00 4,30 13,20 12,20 13,20 1,723

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.puertasabiertas.org.
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4. Zjawisko islamofobii

Rozpatrując dla porównania zjawisko prześladowania muzułmanów w państwach 
zachodnich, warto zwrócić uwagę na raporty przygotowane przez hiszpańskie 
instytucje. Według European Islamophobia Report w 2018 roku łącznie odno-
towano wzrost o 11,6% przestępstw na tle nienawiści. Z 1598 skarg 69 dotyczyło 
religii (o 33% mniej niż w 2017 r.) oraz 524 na rasizm i ksenofobię (1,3% wię-
cej niż w 2017 r.). Brak segregacji statystyk dotyczących uprzedzeń antymuzuł-
mańskich w pewnym stopniu zaburza szczegółowy ogląd sytuacji na skalę świa-
tową. Dyskryminacja kobiet noszących hidżab jest wszechobecna w Hiszpanii, 
nie mogą one np. znaleźć pracy. Dotyczy to także studentek szukających stażu, 
np. w szpitalu. Utrudnione jest również funkcjonowanie w przestrzeni społecz-
nej, np. robienie zakupów. Islamofobia jest wszechobecna społecznie i politycznie, 
dotyczy edukacji, mieszkalnictwa, zatrudnienia, swobody w przemieszczania się. 
Większość praw religijnych wpływających na życie codzienne wprowadzonych 
ustawą zatwierdzającą umowę o współpracy podpisaną w 1992 roku między pań-
stwem hiszpańskim a Islamską Komisją Hiszpanii, nie jest szanowana, a popu-
lacje muzułmańskie walczą o nie na szczeblu lokalnym15. Zjawisko islamofobii 
jest widoczne także w sposobie postrzegania liczby muzułmanów – w przypadku 
Hiszpanii mniejszość muzułmańska jest szacowana na 15%, mimo że jest ich 
zaledwie 4% .

Zakończenie

Rozpatrując położenie polityczno-społeczne chrześcijan w państwach regionu 
MENA także w czasie pandemii, należy podkreślić pozytywne przykłady. Jest 
nim niewątpliwie stolica Kataru Doha, gdzie zezwolono na celebrację niedziel-
nych Mszy Świętych. Liczba wiernych w kościele była wyznaczona na równi 
z liczbą modlących się w czasie piątkowych modlitw w meczecie. Najbardziej 
pozytywny przykład to Liban. Chrześcijanie stanowią tam największy odsetek 
mieszkańców Libanu spośród wszystkich państw regionu MENA, a celebracja 
praktyk religijnych jest w pełni dozwolona. Pandemia pogłębiła już istniejące 
zagrożenia społeczne, kulturowe i ekonomiczne, które dotykają chrześcijan 
w regionie MENA. Spowodowała także wykorzystanie mechanizmów polityczno- 
-prawnych do ograniczenia praktyk religijnych. Niemniej jednak związane jest to 
z odmienną sytuacją panującą w krajach muzułmańskich, gdzie mimo deklaracji 
wolności religijnej oficjalną religią pozostaje islam.

15 European Islamophobia Report 2018, https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/
uploads/2019/09/EIR_2018.pdf (dostęp: 1.01.2021).
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WOLNOŚć RELIGIJNA W KONTEKŚCIE CHRZEŚCIJAŃSKICH MNIEJSZOŚCI 
RELIGIJNYCH W REGIONIE MENA

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie sytuacji religijno-społeczno-politycznej chrześci-
jan w państwach muzułmańskich w regionie MENA (Afryka Północna i Bliski Wschód). 
W pierwszej części artykułu zaprezentowano oprócz definicji, zarys historyczny i informa-
cje odnoszące się do sytuacji w okresie pandemii koronawirusa. W konsekwencji podstawą 
było uzyskanie w toku badań odpowiedzi na pytanie, jak zmieniła się sytuacja chrześcijan. 
Czy wprowadzone obostrzenia wpłynęły na celebrację praktyk religijnych? Czy chrześcijanie 
byli dyskryminowani w dostępie do opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej? Zwrócono 
także uwagę na dane statystyczne publikowane zarówno przez chrześcijańską organizację 
non-profit „Open Doors”, jak i przez amerykańską organizację non-profit „Freedom House”. 
W artykule wskazane było zastosowanie metody historycznej zwanej również metodą gene-
tyczną. Jej głównym celem jest chronologiczny opis ewolucji statusu mniejszości religijnych 
w państwach muzułmańskich. Zastosowana została także metoda komparatystyczna (porów-
nawcza) Arendta Lijpharta. Rumuński religioznawca Mircea Eliade także był propagatorem 
łączenia metody porównawczej z historyczną. Eliade uważał, że religioznawstwo powinno 
stosować dwie wzajemnie dopełniające się metody: fenomenologiczny opis struktur religij-
nych oraz metodę historyczno-porównawczą, holistyczne podejście do religii. W kontekście 
badań znaczenie ma ogólna koncepcja człowieka, zgodnie z którą jest on istotą religijną 
(„homo religiosus). Nawiązano do przedmiotowej literatury hiszpańskojęzycznej. W ostat-
niej części artykułu porównano prześladowania chrześcijan z zjawiskiem islamofobii celem 
ukazania podobieństw i wykazania różnic między obydwoma negatywnymi zjawiskami.

Słowa kluczowe: chrześcijanie, religia, tolerancja, wolność
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La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia 
integrale di papa Francesco

A PROBLEM OF DIVORCE IN LIGHT OF POPE FRANCIS’ INTEGRAL ECOLOGY

Summary

Pope Francis’ theme of integral ecology offers a broader look at the issue of divorce, which 
not only allows us to move away from an overly “moralising” discourse that fails to see the 
suffering of people living in “irregular” situations but also to insert the pastoral care of the 
divorced into the broader context of the Church’s responsibility for creation. First, Pope Fran-
cis emphasises the interdependence of the elements that make up the human environment. 
Since “everything is linked,” social phenomena, including separation or divorce, cannot 
be considered in isolation. In this article, we propose to rethink the question of separation 
and divorce from a broader perspective, both in terms of its causes and its consequences. 
Since “everything is linked,” the culture of profit harms not only the natural environment in 
which human persons live but also the human environment of relationships. Therefore, when 
dealing with the causes of a break-up (of a marriage), we must not lose sight of the factors that 
can weaken emotional relationships (even indirectly), including, for example, the precari-
ousness of employment and the role of mass media in creating a consumerist and therefore 
more selfish mentality. This article also asks whether the condition of the divorced is not 
one of the forms or an expression of “disposable culture,” which can be translated into a real 
material impoverishment through family, community, or social marginalisation. Finally, the 
re-reading of the question of people living in an “irregular” situation, in the light of integral 
ecology, highlights not only the importance of the pastoral care of the divorced but also its 
“reintegrating” function.
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Introduzione

Il tema delle persone divorziate è oggi una sfida ineludibile sia per l’azione pasto-
rale1 che per la riflessione teologica2. Il divorzio è un problema che coinvolge un 
numero sempre più crescente delle persone, anche credenti3. Le statistiche, e non 
solo queste, ci mettono di fronte a una situazione critica cruciale che non riguarda 
solo i singoli, ma anche e spesso, intere famiglie. 

La ricerca sociologica sul fenomeno del divorzio in Europa ne evidenzia le 
molteplici cause, tra cui l’incompatibilità dei caratteri, l’infedeltà, l’abuso di alcol, 
l’assenza prolungata del coniuge, le difficoltà abitative, oppure le differenze di 
convinzioni politiche, ideologiche o religiose4. Tuttavia, il fenomeno del divor-
zio richiede un’analisi, che, individuando la causa dominante della rottura, non 
trascuri altri fattori che possono influire in modo significativo sulla decisione di 
separarsi. Un impulso importante per una comprensione globale della realtà che 
ci circonda, e, segnatamente, della realtà delle persone separate o divorziate, viene 
dato dall’enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco Laudato si’.

1 Oltre l’esortazione apostolica Familiaris Consortio (n. 84) di Giovanni Paolo II, l’esortazione 
apostolica Amoris laetitia (n. 291–312) di papa Francesco, Lettera ai vescovi della Chiesa Cat-
tolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati della 
Congregazione per La Dottrina della Fede (1994), si notino diverse prese di parola da parte delle 
Conferenze Episcopali europee. Ad esempio, In Italia, La pastorale dei risposati e di quanti 
vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili (1979), in Francia, Les divorcés remariés 
dans la communauté chrétienne (1992). 

2 La riflessione teologica si concentra principalmente sulla questione dell’accesso ai sacramenti 
delle persone divorziate risposate. Con la pubblicazione dell’esortazione Amoris laetitia [= AL] 
di papa Francesco, il dibattito ha ricevuto un nuovo impulso che si è tradotto in diverse pub-
blicazioni ed articoli. Citiamo, per esempio, il recente articolo di Hélène Bricout, La réconcilia-
tion pour les baptisés divorcés remariés un chemin de guérison, «La Maison Dieu» 301 (2020) 3, 
pp. 11–39.

3 In Europa, a partire dagli anni sessanta, si osserva la decrescita del numero dei matrimoni 
contratti mentre aumenta il numero dei divorzi, vedi Marriage and divorce statistics, https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriage_and_divorce_statistic-
s#Fewer_marriages.2C_more_divorces (consultato: 2.06.2021). Anche in Italia, mentre dimi-
nuisce il numero dei matrimoni celebrati (anno 2008 – 246.613 matrimoni; 2009 – 230.613; 
2011 – 204.830; 2014 – 189.765; 2015 – 194.377;2019 – 184.088), aumenta il numero dei divorzi 
(anno 1981 – 12.606 divorzi; 1986 – 16.857; 1994 – 27.510; 2008 – 54.351; 2009 – 54.456; 2011 – 
53.806; 2014 – 52.335; 2015 – 82.469; 2019 – 85.349), https://www.istat.it/it/archivio/matrimo-
ni+separazioni+e+divorzi (consultato: 4.06.2021).

4 Cfr. E. Paprzycka, E. Mianowska, Nietrwałość związków intymnych – społeczno-demograficzne 
uwarunkowania powodów potencjalnej decyzji o rozstaniu kobiet i mężczyzn, «Przegląd Socjo-
logiczny» 69 (2020) 1, pp. 81–105. 
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Possiamo distinguere in due gruppi le situazioni dei divorziati: le persone che 
dopo il divorzio hanno scelto una vita da single (“fedeltà” al primo matrimonio)5 
e le persone che hanno intrapreso nuove relazioni affettive. Anche se per l’inse-
gnamento della Chiesa queste due situazioni appaiono diametralmente diverse, 
nella prospettiva della pastorale è difficile tenerle separate. Pertanto, vanno tenute 
presenti quando si considera il tema dei divorziati.

1. «Tutto è connesso» cioè, il punto di partenza

È impossibile parlare di ecologia integrale senza tenere in considerazione i mol-
teplici fattori che influiscono sull’ambiente e interagiscono tra di loro. L’idea di 
una rete di elementi interconnessi che plasmano la nostra realtà è una delle idee 
guida dell’enciclica Laudato si’6. Tutto è connesso, tutto rimane in relazione anche 
se non è sempre direttamente visibile7. Questa interconnessione degli elementi 
che compongono la nostra realtà è una sorta di «ecosistema», dove un elemento 
non rimane estraneo a un altro. Capire come funziona un ecosistema significa 
comprenderne la sua logica. Il significato biologico del termine «ecosistema» 
viene qui esteso all’ambiente della vita e dell’attività umana. L’ambiente umano 
e la natura si intrecciano. Pensare in termini di ecosistema comporta un cambio 
di paradigma socioeconomico rispetto a quello precedente, che intendeva la realtà 
in modo distaccato dal tutto. La categoria dell’ecosistema è la categoria del modo 
di pensare olistico e prospettico. 

2. Ecologia ed etica

Un approccio sistemico alla realtà dell’ambiente umano e ai cambiamenti in 
atto favorisce una comprensione più oggettiva della natura della crisi ecologica 
attuale. Questa crisi non è altro che «[...] un emergere o una manifestazione 
esterna della crisi etica, culturale e spirituale della modernità»8. Quindi, «non ci 
sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e com-
plessa crisi socio-ambientale»9. La crisi sociale ed etica è legata al dominio del 

5 A questo gruppo si può aggiungere il caso delle persone separate senza divorzio. 
6 Francesco, Enciclica “Laudato si” 20 [= LS]. 
7 Cfr. C. Mellon, “Laudato si”, charte chrétienne de l’écologie, «Revue Projet» 347 (2015), pp. 

62–67; R.F. Sadowski, Wpływ zjawisk społecznych na współczesny kryzys ekologiczny w świetle 
encykliki Laudato si’, «Studia Ecologiae et Bioethicae» 15 (2017), pp. 15–25; M. Carbajo Núñez, 
“Tutto è collegato”. Comunicazione ed ecologia integrale alla luce della Laudato si’, «Path» 
17 (2018), pp. 337–357. 

8 LS 119. 
9 LS 139. 
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paradigma economico e tecnocratico, che, nell’ottica della massimizzazione dei 
profitti (a breve termine) e all’illusoria possibilità immediata su tutto, porta alla 
distruzione o «esaurimento» dell’ambiente naturale e al degrado dell’ambiente 
umano10. Pertanto, non si possono risolvere efficacemente i problemi ambientali 
ignorando i problemi sociali ed etici. La preoccupazione per la creazione è in defi-
nitiva la preoccupazione per l’uomo stesso11. Esiste uno stretto legame quindi tra 
ecologia ambientale ed ecologia umana. Un’espressione della crisi ecologica intesa 
in senso molto ampio è la questione della povertà e dell’emarginazione sociale12.

3. All’origine delle ragioni socioeconomiche del divorzio

Se i cambiamenti socioeconomici degli ultimi due secoli hanno contribuito in 
modo significativo al degrado dell’ambiente naturale e umano, non si può igno-
rare che hanno avuto le loro ripercussioni anche nella sfera della vita coniugale 
e familiare:

I processi in atto nel mondo hanno un impatto sulla famiglia stessa. La situazione attuale 
è in gran parte il risultato dei cambiamenti avvenuti nel mondo negli ultimi due secoli. 
Il passaggio dal modello familiare tradizionale, multigenerazionale, al modello nucle-
are si è realizzato sotto l’impulso di due grandi processi: industrializzazione e urbaniz-
zazione. In questo senso, questi due processi hanno cambiato non solo il modello, ma 
anche le funzioni della famiglia, non senza un impatto sulla sua durata13.

La convergenza del crescente numero di divorzi con i processi di moderniz-
zazione tecnico-economica, oltre che socioculturale14, ci obbliga a riflettere sulla 

10 Cfr. LS 109, 178, 184, 195. 
11 Benedetto XVI, Lettera Enciclica “Caritas in veritate”, 51: «La Chiesa ha una responsabilità per 

il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere 
non solo la terra, l’acqua e l’aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteg-
gere soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso. È necessario che ci sia qualcosa come 
un’ecologia dell’uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente con-
nesso alla cultura che modella la convivenza umana: quando l’ecologia umana è rispettata den-
tro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio. Come le virtù umane sono tra loro 
comunicanti, tanto che l’indebolimento di una espone a rischio anche le altre, così il sistema 
ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società sia 
il buon rapporto con la natura».

12 Il tema della povertà, come sottolinea papa Francesco, è spesso preso in disparte, come un’ag-
giunta. Non c’è un vero ascolto delle voci dei rifiutati (cfr. LS 49). 

13 M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele, Poznań 2011, p. 13 [trad. nostra]. 
14 Cfr. D. Kopczyńska, Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce, StatSoft Pol-

ska 2012, pp. 365–372, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/rozpad_malzenstw_i_
spoleczna.pdf (consultato: 10.06.2021).
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dimensione sociale, economica e culturale delle cause del divorzio. Non è suffi-
ciente guardare al divorzio fermandosi al vissuto specifico dei singoli come causa 
diretta della rottura del vincolo, senza considerare il contesto, i cambiamenti 
socioeconomici e quei fattori che costituiscono background e che contribuiscono 
indirettamente all’indebolimento o alla rottura del matrimonio15. Va sottoli-
neato che non si tratta di negare la responsabilità personale dell’uomo o della 
donna a beneficio dei fattori esterni, sociali o economici, che influenzano le sue 
decisioni16. La decisione di divorziare è sempre frutto di una volontà personale 
(almeno in uno dei coniugi). Le interconnessioni tra le cause, più o meno palesi, 
siano esse endogene o esogene alla coppia, nella visione olistica incoraggiata dalla 
Laudato si’, ci invitano a rivedere la complessità del fenomeno. 

Le crisi o i fallimenti nel matrimonio hanno cause diverse: le situazioni difficili 
o le incomprensioni accumulate, le divergenze di natura psicologica (differenza di 
carattere, di temperamento), ma anche alcune condizioni esterne indipendenti 
dalle scelte di uno dei coniugi, ma nelle quali deve comunque muoversi e in qual-
che modo trovarsi17, cioè delle condizioni sociali, culturali ed economiche in cui 
vivono le coppie sposate, che diventano determinanti con l’intensificarsi del ritmo 
di vita e di lavoro18. Queste condizioni, da un lato, possono contribuire positiva-
mente allo sviluppo del matrimonio e della famiglia, ma possono anche avere un 
impatto significativo sulla fragilità delle relazioni familiari o sulla loro rottura.

15 Si pensi per esempio alla trasformazione dell’ideale di famiglia e di legame coniugale, cfr. 
O. Bonnewijn, “Familles postmodernes”. En deçà d’un pluralisme relativiste, «Nouvelle Revue 
Théologique» 137 (2015), pp. 587–596; oppure, alla “digitalizzazione” del mondo. Giacomo 
Costa scrive a tal proposito: «siamo [...] alle prese con gli effetti reali del mondo digitale, anzi 
con la gestione di quella sorta di mutazione antropologica che la tecnologia digitale pro-
duce poiché impatta sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di sé, degli altri e del 
mondo, sul mondo di comunicare, di apprendere, di informarsi» (Orientarsi nell’era della 
post-verità, «Aggiornamenti Sociali» 68 [2017] 2, p. 94); vedi anche M. Carbajo Núñez, “Tutto 
è collegato”. Comunicazione ed ecologia integrale alla luce della Laudato si’, p. 352; G. Del Mis-
sier, Questioni morali rilevanti nel mondo digitale: identità e comunicazione, post-verità e poli-
tica, «Path» 17 (2018), p. 360; cfr. LS 162. 

16 Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Reconciliatio et Paenitentia”, 16. 
17 G. Del Missier, Questioni morali rilevanti nel mondo digitale: identità e comunicazione, post-ve-

rità e politica, “Path” 17 (2018), p. 359: «[...] non possiamo pensare più alle tecnologie dell’in-
formazione con categorie strumentali poiché esse hanno spesso di essere mezzi per trasmet-
tere e ricevere informazioni, e sono diventate un ambiente che abitiamo, un nuovo contesto 
esistenziale che connota la nostra esperienza in termini mediatici. [...]. L’essere umano contem-
poraneo si scopre «gettato» nel mondo digitale e in esso è costretto a comprendersi, a narrarsi 
e a disporre di sé, coinvolgendo gli aspetti più originari del suo essere». Cfr. LS 47. 

18 LS 18. 
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Spesso le esigenze del mercato del lavoro rendono la vita familiare un acces-
sorio alla vita quotidiana. La famiglia e le relazioni al suo interno sono sacrificate 
sull’altare del mercato del lavoro per mantenere un tenore di vita dignitoso. Ogni 
relazione d’amore richiede attenzione, tempo e sacrificio. Tuttavia, le dinamiche 
del mercato del lavoro possono arrivare a consumare la maggior parte del tempo 
e delle energie, privando la persona di un senso di sicurezza e di stabilità del posto 
di lavoro o di un salario dignitoso, condizionando quindi la sua vita personale, 
coniugale e familiare19. Riferendosi alle trasformazioni contemporanee del mer-
cato globalizzato, Benedetto XVI osservava:

La mobilità lavorativa, associata alla deregolamentazione generalizzata, è stata un feno-
meno importante, non privo di aspetti positivi perché capace di stimolare la produzione 
di nuova ricchezza e lo scambio tra culture diverse. Tuttavia, quando l’incertezza circa 
le condizioni di lavoro, in conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, 
diviene endemica, si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire pro-
pri percorsi coerenti nell’esistenza, compreso anche quello verso il matrimonio. Conse-
guenza di ciò è il formarsi di situazioni di degrado umano, oltre che di spreco sociale20.

Bisogna chiedersi se l’esperienza di provvisorietà e di incertezza nella sfera 
del lavoro, nella politica sociale, ma anche nello spazio vitale (luogo di residenza, 
rete di legami sociali, isolamento)21, non crei un sentimento e un atteggiamento 
di provvisorietà che probabilmente avrà le sue ripercussioni nella vita personale 
e familiare22.

Il consumismo, in quanto esprime ed alimenta «individualismo» e «la ricerca 
egoistica della soddisfazione immediata»23, incide sempre in qualche misura nella 

19 Cfr. P. Sambor, Inspiracje Laborem Exercens do reflekcji nad “gramatyką” biznesu rodzinnego, 
«Forum Teologiczne» 20 (2019), pp. 197–207. 

20 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas in veritate, 25. 
21 LS 147: «Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e 

di agire»; cfr. LS 44; 149; 151; 204. 
22 LS 46: «Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazio-

nali di alcune innovazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibi-
lità e nel consumo dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della vio-
lenza e il sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente 
di droghe fra i più giovani, la perdita di identità. Sono segni, tra gli altri, che mostrano come la 
crescita degli ultimi due secoli non ha significato in tutti i suoi aspetti un vero progresso inte-
grale e un miglioramento della qualità della vita. Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo 
sintomi di un vero degrado sociale, di una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di 
comunione sociale».

23 LS 162. 



211La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia integrale di papa Francesco

qualità delle relazioni interpersonali24. Il tema della cultura del consumo, che più 
volte torna nelle pagine dell’enciclica Laudato si’, è multiforme e complesso25. 
Si  tratta di creare, modellare o alimentare bisogni sociali in modo che questi 
corrispondano alla logica del mercato, che è guidata dalla ricerca del profitto26. 
In questo senso, l’obiettivo dell’economia e del mercato è soddisfare i bisogni 
o i desideri che essa stessa genera27. Il Papa rileva a questo proposito il pericolo 
della globalizzazione, che impone un certo quadro di realizzazione, che non tiene 
conto delle condizioni locali28.

Un altro fattore che può contribuire all’indebolimento delle relazioni tra le 
persone è la comunicazione mediata dai social media, che tende a sostituire le 
relazioni reali con quelle virtuali29. Papa Francesco osserva:

I mezzi attuali permettono che comunichiamo tra noi e che condividiamo conoscenze 
e affetti. Tuttavia, a volte anche ci impediscono di prendere contatto diretto con l’an-
goscia, con il tremore, con la gioia dell’altro e con la complessità della sua esperienza 
personale. Per questo non dovrebbe stupire il fatto che, insieme all’opprimente offerta 
di questi prodotti, vada crescendo una profonda e malinconica insoddisfazione nelle 
relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento30.

La vita della coppia e della famiglia di oggi è esposta ai fattori socio economici 
che inevitabilmente la condizionano profondamente31. Considerare la questione 

24 LS 222: «[...] il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore e impedisce di 
apprezzare ogni cosa e ogni momento»; cfr. LS 230. 

25 Vedi LS 144, 184, 203, 215. 
26 Va notato che gli investimenti nella pubblicità al livello mondiale raggiungono ormai una 

somma di 500 miliardi di dollari/anno, cfr. A. Debouté, Le marché publicitaire mondial va 
dépasser 500 milliards de dollars, «Le Figaro», 14 giugno 2017, https://www.lefigaro.fr/ (consul-
tato: 1.06.2021).

27 LS 55. A questo si aggiunge il problema dell’«obsolenza programmata», cioè della produzione 
degli oggetti di breve durata per garantire gli introiti ai produttori, vedi S. Sauvage, Prodotti 
che non durano: quali forme di resistenza?, «Aggiornamenti Sociali» 70 (2019) 4, pp. 313–318.

28 AL 144: «La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale eco-
nomia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà cul-
turale, che è un tesoro dell’umanità». 

29 In AL 278, papa Francesco parla del rischio di una sorta di «autismo tecnologico»; cfr. K. łus-
zczek, “Autyzm technologiczny” jako zagrożenie dla spójności rodziny w świetle posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka, in: Miłość jest nam dana i zadana. 
Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej “Amoris laetitia” papieża Franciszka, a cura 
G. Chojnacki, Szczecin 2017, pp. 175–195.

30 LS 47. 
31 Papa Francesco invoca anche l’onnipresente ricerca della novità che ha portato a una certa 

superficialità: «umanità si è modificata profondamente e l’accumularsi di continue novità 
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delle persone divorziate alla luce dell’ecologia integrale diventa quindi un crite-
rio ineludibile, perché permette di evitare di trattare in modo unilaterale o ridu-
zionistico («moraleggiante») la questione delle sue cause. Anche se la decisione 
di divorziare o di risposarsi è innanzitutto il risultato di una scelta personale, le 
cause che stanno all’origine vanno oltre. Bisogna osservare che la decisione di 
entrare nella seconda relazione (risposarsi) è spesso dettata dall’angoscia di dover 
vivere e di affrontare le difficoltà della vita da soli, e dal sentimento doloroso della 
solitudine32. In questa prospettiva, i divorziati vanno considerati non tanto come 
persone che hanno fallito nella loro vocazione cristiana e coniugale, ma come 
persone che risentono della crisi antropologica attuale. 

4. Le persone divorziate e la «cultura dello scarto»

La “cultura dello scarto” appare come un effetto del dominio del paradigma 
economico incentrato sulla competizione e sulla massimizzazione del profitto 
e sull’ignoranza delle conseguenze di azioni sconsiderate. A differenza degli eco-
sistemi, dove ogni elemento minore si inserisce in un insieme più ampio, una cul-
tura che non unisce o non reinserisce nell’insieme, genera alla fine «lo scarto» sia 
sociale che materiale. Questa cultura influisce sia sull’ambiente naturale e sul suo 
degrado dovuto allo sfruttamento, sia sull’ambiente umano, generando o incre-
mentando nuove forme di povertà ed esclusione sociale. Parlando di «economia 
dell’esclusione», Papa Francesco scrive:

Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente 
mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popo-
lazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di 
uscita. Si considera l’essere umano in sé stesso come un bene di consumo, che si può 
usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello «scarto» che, addirittura, 
viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento 
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa 
radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei 
bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono «sfrut-
tati» ma rifiuti, «avanzi».33

consacra una fugacità che ci trascina in superficie in un’unica direzione. Diventa difficile fer-
marci per recuperare la profondità della vita. Se l’architettura riflette lo spirito di un’epoca, le 
megastrutture e le case in serie esprimono lo spirito della tecnica globalizzata, in cui la perma-
nente novità dei prodotti si unisce a una pesante noia» (LS 113).

32 Cfr. M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele…, p. 93.
33 Francesco, Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, 53.
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Si pone allora la domanda se la condizione dei divorziati non sia una delle 
forme o un’espressione della «cultura dello scarto», frutto di cause socioeconomi-
che, oltre che culturali, che l’uomo contemporaneo, inserito in un contesto fami-
liare, si trova a vivere. In altre parole, come il moderno paradigma economico 
genera nuove forme di povertà ed esclusione sociale, così causa anche in qual-
che misura l’instabilità dei rapporti coniugali e familiari. Ad esempio, quando 
il mercato del lavoro è guidato esclusivamente dalla logica del profitto, tratta il 
dipendente solo come un oggetto, pretendendo che la sua disponibilità lavorativa 
vada oltre certi limiti ragionevoli. Di conseguenza, non solo rende difficile la vita 
privata, matrimoniale e familiare, ma ne provoca anche una progressiva erosione, 
il cui effetto finale potrebbe essere la decisione di separarsi. Il divorzio, non solo 
genera lo stress mentale, ma porta anche, non di rado, alla povertà materiale34. 
In questo senso, un matrimonio fallito è, indirettamente, il risultato di una cul-
tura che getta via le persone più fragili e vulnerabili.

Un’altra espressione della «cultura dello scarto» è il fenomeno dell’emargi-
nazione dei divorziati in alcuni contesti comunitari, dove si assiste a forme, più 
o meno palesi, di allontanamento nelle relazioni. Non si tratta sempre di emargi-
nazione in senso intenzionale come esclusione deliberata della persona. Ma, più 
spesso, è la conseguenza dell’atteggiamento che l’ambiente circostante assume nei 
suoi riguardi35. Spesso la risposta all’informazione sulla separazione o sul divor-
zio è un atteggiamento di allontanamento dei propri cari. Poiché la presenza di 
una persona divorziata diventa «difficile», «imbarazzante» o «inquietante», molte 
persone dell’ambiente più vicino «si allontanano»36. Di conseguenza, alla diffi-
cile situazione esistenziale dello smarrimento e del sentirsi sconfitti nella vita si 
aggiunge l’esperienza della solitudine, dell’abbandono o dell’isolamento37. Que-
sta esperienza a volte si accresce a contatto con la comunità locale (parrocchia), 
dove la presenza delle persone divorziate (o impegnate in nuove relazioni) non 
solo non rientra nel programma dell’attività pastorale, per paura «che questo tipo 

34 Spesso le persone divorziate soffrono di una forma di povertà perché il costo della vita si mol-
tiplica.

35 Cfr. Chrétiens Divorcés, chemins d’Espérance, 92 (2019) p. 4 (testimonianza di Jean). 
36 Cfr. G. Muraro, Non ostracismi ma comprensione, «Vita Pastorale» 80 (1992) 7, pp. 124–125. 
37 Cfr. C. Martin, Le “risque solitude”: divorces et vulnérabilité relationnelle, «International 

Review of Community Development/ Revue internationale d’action communautaire» 29 
(1993), pp. 69–83, https://doi.org/10.7202/1033717ar (consultato: 31.05.2021); J.-C. Kaufmann, 
Les cadres sociaux du sentiment de solitude, «Sciences sociales et santé» 13 (1995), p. 126: «Le 
sentiment subjectif de solitude dépend du regard que l’individu porte sur sa propre situation et 
de son jugement personnel de la solitude. Il dépend aussi de la façon dont il se sent jugé par le 
regard des autres».
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di pastorale potrebbe scandalizzare o dare il cattivo esempio»17, ma viene anche 
taciuta o ignorata. A questo punto vale la pena ricordare le parole dell’esortazione 
Familiaris Consortio: 

Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l’intera comunità dei fedeli affinché 
aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla 
Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano 
esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare 
nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in 
favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere 
di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi 
per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella 
speranza38.

L’esortazione apostolica Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II è stata 
la prima voce importante del Magistero nei tempi moderni sulle relazioni non 
sacramentali in cui è stata inclusa la questione delle persone divorziate. Questo 
documento è una chiara dimostrazione di una certa evoluzione nell’approccio 
ai divorziati. Mentre il Diritto Canonico del 1917 considera queste persone come 
«bigami» e, addirittura, prevede, sotto le condizioni previste, la possibilità de la 
scomunica39, l’esortazione Familiaris Consortio richiama l’attenzione sulla neces-
sità di prendersi cura nella pastorale anche di questo gruppo di fedeli40. Attual-
mente, si ricorda ripetutamente che le persone divorziate (o impegnate in nuove 
relazioni) non stanno fuori della Chiesa. La difficoltà, però, consiste nel fatto che 
l’appello del papa non si è tradotto in un reale interesse per la situazione dei divor-
ziati. L’impegno in questo tipo di ministero lascia ancora molto a desiderare41. 

38 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Familiaris Consortio”, 84. 
39 Can 2356. «Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum 

civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, spreta Ordinarii monitione, in illi-
cito contubernio persistant, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali inter-
dicto plectantur.» Tuttavia, «il divorziato risposato non era formalmente scomunicato o inter-
detto a meno che non si verificassero le condizioni previste, cioè l’ammonizione dell’ordinario 
(non di un sacerdote qualsiasi), il disprezzo di tale ammonimento, la persistenza nella convi-
venza illecita, la formale emissione della censura» (B. Petrà, Il matrimonio può morire? Studi 
sulla pastorale dei divorziati risposati, Bologna 1996, p. 26). 

40 Vedi anche CCC 1651. 
41 Con la nostra osservazione non vogliamo ignorare le diverse iniziative delle Chiese locali 

e delle parrocchie per venire incontro ed accogliere le persone divorziate e risposate. Queste 
iniziative rimangono però piuttosto limitate e alquanto insufficienti considerando il numero 
delle persone che ne avrebbero bisogno.
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«Guardando allo sviluppo di questa forma di ministero della Chiesa, si può 
rischiare un’affermazione che è in crisi permanente fin dall’inizio»42.

5. Dall’ecologia integrale a un approccio integrale ai divorziati

Nell’ecologia integrale si cerca di dare una soluzione sistemica ai problemi riguar-
danti la cura della casa comune, che include le relazioni tra l’ambiente e i feno-
meni sociali ed economici. È davvero difficile intraprendere un’iniziativa per 
l’ambiente naturale senza cercare l’origine delle cause del suo degrado, che non si 
limitano solo alle condizioni locali (economia locale), ma rivestono una dimen-
sione globale. Pertanto, poiché le cause del degrado ambientale vanno oltre le 
condizioni locali, la loro soluzione, per essere efficace, non può essere provviso-
ria, ma deve avere una prospettiva più ampia. Nell’era della globalizzazione, la 
necessità di una prospettiva più ampia riguarda sia la dinamica dello sviluppo 
economico, sia i rapporti tra economia, ambiente e condizione della società. Non 
è possibile risolvere i problemi in modo selettivo e parziale, senza considerare 
che costituiscono una rete di relazioni di causa ed effetto. Risolvere i problemi 
in modo provvisorio non solo è inefficace, ma può diventare un fattore di disin-
tegrazione43. La necessità di un quadro d’insieme o di una visione più ampia si 
applica anche alla questione dei divorziati. Poiché l’indebolimento dei rapporti 
coniugali e familiari è correlato alle dinamiche e alla direzione dei cambiamenti 
culturali e socioeconomici e colpisce molte dimensioni della vita quotidiana, la 
loro soluzione deve essere globale.

Considerare la questione dei divorziati dal punto di vista dell’ecologia inte-
grale porta a diverse conclusioni importanti. Innanzitutto, sottolinea il signifi-
cato e la necessità della cura pastorale dei divorziati sotto il profilo comunita-
rio, e non solo individuale. Ciò è dovuto principalmente alla natura delle cause 
socioeconomiche che influenzano l’instabilità di molti matrimoni. Parlare delle 
cause del divorzio solo ed esclusivamente in termini di colpa personale dell’uno 
o dell’altro coniuge, sembra essere una sorta di semplificazione, che di fatto non 
tiene conto della complessità del mondo moderno. Le conseguenze del divorzio 
hanno spesso anche una dimensione sociale e si esprimono in un certo impove-
rimento dei rapporti sociali (sentirsi soli). Questo impoverimento ha una triplice 
dimensione: familiare (distanza o rottura con la famiglia di un coniuge; lo spazio 
«familiare» si restringe); ambientale – relazionale (una parte dell’ambiente più 

42 M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele…, p. 23.
43 Cfr. LS 20, 34.
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vicino si allontana, rompendo l’amicizia)44; comunitario (la collettività mantiene 
una certa distanza dalla persona divorziata). Poiché il divorzio e le sue conse-
guenze hanno in un certo senso una dimensione «sociale», allora la dimensione 
comunitaria della cura pastorale di questo gruppo di persone diventa indispensa-
bile. Non si tratta semplicemente della pastorale dei divorziati nella forma di un 
gruppo specifico – anche se questo spesso risulta utile – ma dell’atteggiamento 
concreto, accogliente e costruttivo delle comunità locali, sia i pastori che i laici, 
nei confronti delle persone divorziate e risposate45. Bisogna distinguere quindi tra 
la dimensione individuale della pastorale dei divorziati e la dimensione comu-
nitaria. Nella prospettiva del pensiero olistico, caratterizzato da una «ecologia 
integrale», il discernimento individuale, di cui si parla nell’esortazione Amoris 
laetitia46, non può sostituire la dimensione comunitaria dell’accompagnamento di 
una persona divorziata. Sembra che le raccomandazioni della Familiaris Consor-
tio e dell’Amoris laetitia non debbano essere trattate come due forme alternative 
di cura pastorale, ma come due «momenti» diversi strettamente legati tra loro47. 
Il recupero della fiducia in sé stessi o in un’altra persona avviene in una relazione, 
nell’esperienza di accoglienza, comprensione ed inclusione.

Va anche notato che la cura pastorale delle persone divorziate si inserisce 
nell’insieme della pastorale delle famiglie. Infatti, la Familiaris Consortio tratta 
questo argomento all’interno della parte dedicata alla «Pastorale della Famiglia». 

44 Cfr. C. Martin, Le “risque solitude”: divorces et vulnérabilité relationnelle, p. 76. 
45 Le osservazioni di Giordano Muraro a tal proposito possiedono ancora una certa attualità: 

«[...] prima ancora di chiederci cosa possiamo organizzare per loro [divorziati] c’è un lavoro 
molto più urgente da svolgere, ed è quello di educarci ad un atteggiamento corretto nei loro 
confronti. [...] prima di pensare a iniziative specifiche è urgente creare una mentalità e un 
atteggiamento nuovo nei cristiani perché sappiano affiancarsi in modo costruttivo a queste 
persone. E in questo tutti possiamo essere aiutati dagli stessi separati e divorziati» (G. Muraro, 
Non ostracismi ma comprensione, «Vita Pastorale» 80 [1992] 7, p. 122). 

46 AL 300; cfr. A. Fumagalli, La “via caritatis”. Sul capitolo ottavo di “Amoris Laetitia”, «La Rivista 
del Clero Italiano» 97 (2016) 7–8, pp. 541–560; A. Fumagalli, La famiglia nella “Amoris laetitia”: 
il passo del Papa e il cammino della Chiesa, «Aggiornamenti Sociali» 67 (2016) 6–7, pp.  73–475; 
A. Mattheeuws, Le discernement pastoral après Amoris laetitia: manifester le kairos, «Nouvelle 
Revue Théologique» 139 (2017), p. 587–604; P. Colombo, La via del discernimento per le fami-
glie. Un anno dalla Amoris laetitia, «Aggiornamenti Sociali» 68 (2017) 3, pp. 218–227. 

47 Aristide Fumagalli osserva giustamente: «Accompagnare i fedeli divorziati risposati, discer-
nere il loro cammino, meglio integrarli nella vita ecclesiale non è attività che si realizza nel 
solo colloquio col sacerdote. Per quanto appropriato e necessario, il colloquio in foro interno 
non è il luogo esclusivo della cura pastorale dei fedeli divorziati risposati. A essa concorre la 
loro complessiva vita di fede entro la comunità cristiana e, in particolare, i percorsi che alcuni 
di loro, da vari anni, hanno compiuto accompagnati da associazioni e movimenti ecclesiali, 
nonché dalle stesse Chiese locali» (La “via caritatis”. Sul capitolo ottavo di “Amoris Laetitia”, 
pp. 557–558).
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Vanno ricordate qui anche le indicazioni del Pontificio Consiglio per la Famiglia 
pubblicate nel 199748. A questo punto sorgono due osservazioni: una di natura 
teologica, l’altra di natura pratica. Collocare la pastorale dei divorziati nel quadro 
della pastorale familiare sembra del tutto giustificato: non si tratta solo di accen-
tuare l’indissolubilità del matrimonio, ma la stessa vocazione alla vita matrimo-
niale e familiare, che il divorzio di fatto non cancella. In altre parole, l’esperienza 
del fallimento nel matrimonio non cancella la scelta fondamentale a favore del 
matrimonio e della famiglia. Da un punto di vista pratico, la situazione è un po’ 
diversa. Ciò vale sia per l’atteggiamento della comunità, soprattutto dei pastori 
(«per evitare lo scandalo»), sia per gli interessati. La pastorale familiare, di fatto, 
spesso non tiene conto di una possibile presenza delle persone divorziate, soprat-
tutto delle coppie di seconda unione (non sacramentali), il che significa che pos-
sono sentirsi «ai margini» o «fuori» dell’interesse pastorale. Inoltre, gli stessi inte-
ressati non si trovano pienamente a loro agio in tale forma del pastorale, perché le 
difficoltà e i problemi che devono affrontare sono spesso di carattere ben diverso 
da quelli delle coppie «regolari»: alimenti, difficoltà a trovare un equilibrio nella 
gestione dei figli, il senso di alienazione, ecc. Sembra quindi urgente creare uno 
spazio pastorale in cui le persone provate dalla situazione del divorzio possano 
sperimentare l’accoglienza e l’apertura alle storie della vita umana, senza misco-
noscere o sfuggire dalle loro complessità.

Un approccio integrale alla cura pastorale delle persone divorziate deve quindi 
tener conto sia della dimensione comunitaria dell’accompagnamento dei divor-
ziati, sia del discernimento nel foro interno di cui parla l’esortazione Amoris Lae-
titia.

Conclusione

Nella prospettiva della Laudato si’ il tema dei divorziati e dei divorziati risposati 
acquista nuova luce. La cura pastorale delle persone divorziate si inserisce qui nel 
contesto più ampio della responsabilità della Chiesa per il creato. Poiché «tutto 
è connesso», la cura dei divorziati è strettamente correlata alla preoccupazione per 
l’ambiente naturale, nel senso che la Chiesa la cui «[...] strada [...], dal Concilio di 
Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integra-
zione»49, dovrebbe contribuire all’integrazione interiore (spirituale e psicologica) 

48 Pontificio Consiglio per la Famiglia, La pastorale dei divorziati risposati, Città del Vaticano, 
25  gennaio 1997, http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/sezione-famiglia/
magistero.html (consultato: 4.06.2021); cf. M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele…, p. 122.

49 AL 296. 
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ed esteriore (sociale) della persona che vive il dramma del divorzio e delle sue 
conseguenze. 

Il concetto di «ecologia integrale» non solo getta nuova luce sul tema del 
divorzio stesso, sulle sue molteplici cause e altrettante conseguenze, ma fornisce 
anche un importante argomento per la serietà della questione, che, in nome della 
cura per il creato, non può ignorare le sue «parti». Possiamo chiederci se, alla 
luce dell’ecologia integrale, l’appello del Papa Francesco alla «conversione eco-
logica» non riguardi la Chiesa stessa, dove, non di rado, la scarsità dell’impegno 
pastorale, il silenzio, la mancanza di ascolto dell’esperienza e della sofferenza di 
un gruppo considerevole di fedeli riproduce, in un certo senso, la logica della cul-
tura dello scarto, dove la voce di coloro che vivono nelle «periferie esistenziali» 
rimane spesso emarginata50. A tal proposito, nell’esortazione Amoris laetitia papa 
Francesco scrive: «[...] invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il 
desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere 
il loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella 
Chiesa»51.
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LA QUESTIONE DEI DIVORZIATI ALLA LUCE DELL’ECOLOGIA INTEGRALE 
DI PAPA FRANCESCO

Sommario 

Il tema dell’ecologia integrale di papa Francesco offre uno sguardo più ampio sulla questione 
dei divorziati, che permette non solo di uscire da un discorso troppo “moraleggiante” inca-
pace di vedere la sofferenza delle persone che vivono in situazioni “irregolari”, ma anche di 
inserire la pastorale dei divorziati nel contesto più ampio della responsabilità della Chiesa per 
il creato. Anzitutto, papa Francesco sottolinea l’interdipendenza degli elementi che costitu-
iscono l’ambiente umano. Siccome “tutto è connesso”, fenomeni sociali, tra cui quello della 
separazione o del divorzio, non possono essere considerati a parte. Nell’articolo proponiamo 
di ripensare la questione della separazione e del divorzio in una prospettiva più ampia, sia per 
quanto riguarda le sue cause, sia le sue conseguenze. Siccome “tutto è connesso”, la cultura 
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del profitto non solo danneggia l’ambiente naturale in cui vive l’uomo, ma anche quello 
umano fatto delle relazioni. Trattando quindi delle cause di una rottura (del matrimonio) 
non si devono perdere di vista i fattori che, pur indirettamente, possono realmente indebolire 
le relazioni affettive, tra cui, per esempio, la precarietà del lavoro  e  il ruolo dei mass-me-
dia nel creare una mentalità consumista e quindi più egoista. Nell’articolo poniamo anche 
la domanda se la condizione dei divorziati non sia una delle forme o una espressione della 
“cultura dello scarto” che può tradursi in un reale impoverimento materiale, in una emargi-
nazione familiare, comunitaria o sociale. Infine, la rilettura della questione delle persone che 
vivono in una situazione “irregolare”, alla luce dell’ecologia integrale, mette in evidenza non 
soltanto l’importanza della pastorale dei divorziati, ma anche la sua funzione “reintegrativa”.
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Wstęp

Ksiądz prof. K. Warchałowski pisał w swoim artykule opublikowanym w 2002 
roku na temat ochrony wolności religijnej w Polsce:

Wolność sumienia i wyznania jest jednym z podstawowych dóbr prawnych, a jego prak-
tyczna realizacja stanowi poważny miernik stopnia demokratyzacji życia społecznego 
w państwie. Istota tego prawa sprowadza się do swobody posiadania określonych poglą-
dów i wierzeń o charakterze religijnym, jak też do posiadania światopoglądu areligij-
nego1.

W powojennej Polsce rządzonej przez reżim komunistyczny kierujący się 
zasadami programowymi, których podłożem była ideologia marksistowsko- 
-leninowska, ludzi wierzących uznawano za margines społeczny. Normy prawne 
wypracowane w latach 1945–1989, a określające zasady społecznego współistnie-
nia obywateli o zróżnicowanym światopoglądzie, stały jedynie na straży osób 
niewierzących2. Ludzie wierzący oraz instytucje wyznaniowe, a w pierwszej kolej-
ności Kościół katolicki, stanowiły kategorię jedynie tolerowaną, która z czasem 
miała ulegać stopniowej eliminacji jako konsekwencja programowej indoktryna-
cji ateistycznej społeczeństwa polskiego na modę radziecką3.

Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku był w prak-
tyce narzędziem prawnym dyskryminowania w Polsce Ludowej ludzi wierzących 
i prowadzenia szeroko zakrojonej walki przede wszystkim z największą prze-
szkodą na drodze do laicyzacji społeczeństwa polskiego, jakim był Kościół kato-
licki, a szczególnie jego duchowieństwo4.

Duże nadzieje na zrealizowanie swoich planów ideologicznych władze komu-
nistyczne wiązały z obszarem Ziem Zachodnich i Północnych, gdzie Kościół kato-
licki – po wiekach pozostawania mniejszością religijną – po 1945 roku musiał na 
nowo budować swoje struktury organizacyjne, przy ogromnych brakach kadro-
wych. Dodatkową trudnością duszpasterską był długofalowy proces integracji 

1 K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932–1997, „Stu-
dia z Prawa Wyznaniowego” IV (2002), s. 59. 

2 Zob. R. Mojak, Problematyka prawna wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej, War-
szawa 1989, s. 45.

3 D. Mazurkiewicz, Ingerencja władz państwowych w sprawowanie kultu publicznego na przykła-
dzie działań zielonogórskiej administracji wyznaniowej wobec Kościoła gorzowskiego w latach 
1945–1972, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2019), s. 38.

4 Zob. J. Żaryn, Początki drogi – główne aspekty polityki wyznaniowej władz Polski Ludowej 
w pierwszych latach po wojnie, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1: 
1945–1956, prac. zb. pod red. M. Siedziaki, Z. Stanucha, ks. G. Wejmana, Szczecin 2016, s. 32.
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społeczeństwa na zasiedlanych terenach, które dopiero po II wojnie światowej 
powróciły w granice państwa polskiego5. 

Obszarem stanowiącym szczególne wyzwaniem pastoralne dla Kościoła kato-
lickiego była administratura gorzowska (Kościół gorzowski), obejmująca swą 
jurysdykcją 1/7 terytorium kraju6. 

Recepcja dekretu o wolności sumienia i wyznania z 1949 roku na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych była w czasach komunistycznych dosłownym polem 
walki „o rząd dusz” między reżimem opartym w swoich założeniach na ideolo-
gii ateistycznej a Kościołem gorzowskim7. Celem działań represyjnych – „w imię 
przestrzegania litery prawa” – były osoby duchowne, świeckie, a także sama 
instytucja Kościoła katolickiego8.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 1969 roku stracił moc obowiązującą 
dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania z 1949 roku. Prawo do wolności 
sumienia i wyznania zostało otoczone ochroną prawnokarną w rozdziale XXVIII 
(art. 192–198) Kodeksu karnego z 1969 roku. Rozdział został zatytułowany: 
„Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania”. Większość przepisów 

5 Zob. K. Kowalczyk, Specyfika polityki państwa wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu 
Zachodnim w latach 1945–1956, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1: 
1945–1956…, s. 64.

6 W tym artykule autor używa terminu „Kościół gorzowski” zamiennie z urzędowymi nazwami 
„Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej” (od 15 sierpnia 1945 r. 
do grudnia 1950 r.), „Ordynariat Gorzowski” (od grudnia 1950 r. do 25 maja 1967 r.), „Admi-
nistracja Apostolska Gorzowska „ad nutum Sance Sedis” (od 25 maja 1967 r. do 28 czerwca 
1972 r.). Jego granica wschodnia biegła wzdłuż wschodnich granic powiatów: Lębork, Bytów, 
Człuchów, Złotów, Piła, Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz, Babimost, Wschowa i Zielona Góra. 
Granica północna prowadziła wzdłuż Bałtyku, zachodnia – po linii Odry i Nysy łużyckiej. 
Siedzibą administracji został Gorzów Wlkp. Zob. G. Wejman, Organizacja Kościoła katolic-
kiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972, Szczecin 2007; D. Śmierz-
chalski-Wachocz, Państwowe i kościelne przeobrażenia administracyjne na Środkowym Nadod-
rzu w latach 1945–1992, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym 
Nadodrzu w latach 1945–1956, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2012, s. 27–44.

7 Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary 
katolickiej w swoich szeregach. Na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945–1989, 
Ząbki 2007.

8 Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Prześladowania duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–1956. Metody i przykłady, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim, t. 1: 1945–1956…, s. 77; Prześladowanie duchowieństwa na ziemiach zachodnich i północ-
nych w latach 1945–1956. Metody i przykłady, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Środkowym 
Nadodrzu do czasów najnowszych, red. ks. A. Put, ks. R. Kufel, Zielona Góra–Gorzów Wielko-
polski 2020, s. 128.
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zawartych w tym rozdziale była powtórzeniem dekretu z 1949 roku, jednak zła-
godzeniu uległy stosowane sankcje za ich łamanie czy naginanie9.

Na temat samego dekretu z 1949 roku powstało do tej pory wiele publikacji, 
m.in. z zakresu historii prawa, historii powszechnej oraz historii Kościoła. Autor 
stara się prześledzić wprowadzanie w życie niniejszego dekretu na terenie naj-
większej jednostki administracyjnej Kościoła katolickiego po II wojnie światowej, 
jaką była administratura gorzowska na podstawienie posiadanych materiałów 
źródłowych obediencji państwowej.

1. Okoliczności przygotowania, wydania i obowiązywanie dekretu w kraju

Do chwili wydania dekretu Rady Ministrów z 5 sierpnia 1949 roku obowiązującą 
wykładnią prawną określającą przestrzeń wolności religijnej każdego obywa-
tela w Polsce były konstytucje Rzeczpospolitej Polski. Najpierw była nią ustawa 
podstawowa z 17 marca 1921 roku10. Artykuł 111 mówił: „Wszystkim obywate-
lom poręcza się wolność sumienia i wyznania”. Gwarantował on wolność kultu 
także obcokrajowcom i bezwyznaniowcom mieszkających w granicach Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Takie sformułowania suponowało zasadę, że prawo o wol-
ności przekonań religijnych przynależy się każdej osobie, która jest obywatelem 
RP i wypływa z prawa naturalnego, czyli normy ogólnoludzkiej, niepodlegają-
cej kwalifikacji i dyskusji. Ponadto art. 95 konstytucji gwarantował „równość” 
wszystkich obywateli, czyli wolność od dyskryminacji wyznaniowej. Ważny był 
art. 112, który mówił:

Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, o ile 
nie podlega władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej. Swoboda więc i wolność wyznawania 
takiej lub innej religii, lub niewyznawania żadnej, została każdemu obywatelowi zapew-
niona.

9 K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce…, s. 65.
10 Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267. Ustawa konstytucyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, 

opublikowana 1 czerwca 1921 r. Mimo uchwalenia w 1921 r. wiele jej postanowień weszło 
w życie dopiero po wyborach do parlamentu dopiero po wyborach do parlamentu w 1922 
roku i wyborze prezydenta. W pierwszej wersji przepisy z 17 marca 1921 r. obowiązywały do 
3 sierpnia 1926 r. Znowelizowana po przewrocie majowym konstytucja stanowiła podstawę 
ładu ustrojowego II RP do podjęcia nowej ustawy zasadniczej 23 kwietnia 1935 r. Składała się 
z siedmiu rozdziałów. Była to pierwsza nowoczesna polska konstytucja. Wprowadzała egali-
tarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Wła-
dzę zwierzchnią (art. 2) przyznawała narodowi (rozumianemu wg doktryny francuskiej, uzna-
jącej naród za podmiotowość polityczną wszystkich obywateli państwa), który nie sprawował 
jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zbudowanych zgodnie z monteskiuszow-
ską koncepcją trójpodziału władzy. B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914–
1992, Lublin 1995, s. 388–389.
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Tym zapisem konstytucja chroniła prawa także osoby deklarujące światopo-
gląd ateistyczny11.

Konstytucja marcowa na określenie związku wyznaniowego używała pojęć: 
„kościół”, „związek religijny”, „kościoły mniejszości religijnych”. Normy odno-
szące się do wolności religijnej i sytuacji prawnej związków wyznaniowych zostały 
ujęte w art. 113–116 i 12012. 

Szczegółowe zasady stosunku państwo–Kościół katolicki określił konkordat 
pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską z 10 lutego 1925 roku 
(27 art.). Do zasad ogólnych zaliczono: zapewnienie Kościołowi pełnej wolności, 
swobodę znoszenia się ze Stolicą Apostolską i obecności nuncjatury w Warszawie 
i ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. „Pełna wolność” (art. 1) dotyczyła 
wszystkich trzech obrządków: łacińskiego, unickiego i ormiańskiego. Polegała 
ona na swobodzie wykonywania wszystkich spraw kościelnych w zakresie władzy 
duchowej – jurysdykcji13.

Artykuły 113–116 i 120 z Konstytucji marcowej, określające rozwiązania 
normatywne stosunku państwa do związków wyznaniowych, w tym relacji do 
Kościoła rzymskokatolickiego, były bardzo trwałe, oparły się próbie czasu i zna-
lazły powielenie w niezmienionym kształcie także w Konstytucji z 23 kwietnia 
1935 roku. Niestety, recepcja postanowień Konstytucji marcowej i kwietniowej 
napotykały na wiele trudności; dochodziło do szeregu konfliktów14.

W okresie międzywojennym aktem prawnym, będącym podstawą do ściga-
nia i sankcjonowania czynów godzących w uczucia religijne był Kodeks karny 
z 15 lipca 1932 roku15. Rozdział XXVI, zatytułowany „Przestępstwa przeciw uczu-
ciom religijnym”, zawierał trzy artykuły (172, 173, 174) grożące konsekwencjami 
prawnymi za przestępstwa przeciwko wolności religijnej16.

Po II wojnie światowej Polska doświadczyła zmian ustrojowych na wzór 
radziecki. Od 1945 do 1989 roku obowiązywał ustrój socjalistyczny, który miał 
być etapem przejściowym do docelowego komunizmu, wprowadzonego w życie 

11 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, 
s. 113–115.

12 Tamże.
13 Dz.U. 1925 nr 72, poz. 501. Konkordat ratyfikowano zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 

1925 r. Zob. Z. Zieliński, O konkordacie polskim z 1925 r., „Kwartalnik Historyczny” 87 (1980) 
2, s. 471; J. Wisłocki, Konkordat Polski z 1925 roku, Poznań 1977, s. 38; T. Resler, Konkordat 
z 1925 roku – podstawa funkcjonowania kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej, „Acta Era-
smiana” XIII (2016), s. 47.

14 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe…, s. 121.
15 Dz.U. 1932 nr 60, poz. 571.
16 Zob. K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce…, s. 60–62.
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w Związku Sowieckim po Rewolucji Październikowej 1917 roku. Fundamentem 
ideologicznym ustroju była teoria o ewolucji formacji społeczno-ekonomicznych 
autorstwa Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina17. 

Nowy ustrój narzucony Polsce wskutek przeobrażeń geopolitycznych, jakie 
nastąpiły w Europie po 1945 roku, zakładał legislacyjne i indoktrynacyjne dzia-
łania w celu uformowania także w Rzeczpospolitej Polskiej modelu państwa bez-
wyznaniowego, wprowadzonego w ZSRR18. Wstępnym etapem do jego urzeczy-
wistnienia był rozdział państwa od Kościoła. W jego konsekwencji pojawiło się 
w polskim prawodawstwie wiele ustaw, dekretów i rozporządzeń. 

Pierwszym aktem prawnym było jednostronne zerwanie konkordatu z Waty-
kanem, co nastąpiło 12 września 1945 roku19. W oficjalnych komentarzach pod-
kreślano, że konkordat przestał obowiązywać jedynie jako wewnętrzna ustawa 
krajowa, przez co starano się zasygnalizować, że władze komunistyczne nie są 
wrogie umowie konkordatowej jako takiej, ale konkretnym rozwiązaniom z 1925 
roku, które uznawano za nadmierne uprzywilejowanie Kościoła katolickiego20.

Równolegle z wypowiedzeniem konkordatu trwały w ministerstwie sprawie-
dliwości prace nad opracowaniem programu laicyzacji obowiązującego systemu 
prawnego. Pierwszym efektem tych prac był dekret Prezydium KRN z 25 wrze-
śnia 1945 roku wprowadzający nowe przepisy prawa małżeńskiego. Ustanawiały 
one przymus ślubów cywilnych oraz ułatwienia w postępowaniu rozwodowym. 
Jednak nowe zasady zawierania związku małżeńskiego musiały przełamać przy-
zwyczajenia Polaków akcentujących religijny charakter tego obrzędu. Nagminne 
łamanie nowych przepisów sprawiło, że w 1947 roku Sejm Ustawodawczy został 
zobligowany do wprowadzenia poprawki do obowiązującego prawa, pozwala-
jącej duchownemu na udzielenie ślubu kościelnego dopiero po przedstawieniu 
zaświadczenia potwierdzającego zawarcie ślubu cywilnego. Za złamanie tego 
obowiązku groziła kara wysokiej grzywny21.

Ludzie wierzący, poddawani niewidocznej początkowo, ale stopniowo rosną-
cej presji ze strony władz, w coraz większym stopniu odczuwali powagę sytuacji. 
Nasilały się aresztowania księży oskarżanych m.in. o współpracę z antykomuni-
stycznym podziemiem. W maju 1946 roku cenzura po raz pierwszy uniemożliwiła 
wydrukowanie komunikatu z Konferencji Plenarnej Episkopatu, która odbyła się 

17 Zob. J. Bocheński, Lewica. Religia. Sowietologa, Warszawa 1996, s. 123.
18 Tamże.
19 A. Nowicz, Stosunki Kościół – państwo w Polsce (Szkic zagadnienia), Poznań 1984, s. 15. 
20 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 15.
21 Tamże, s. 15–16.
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w dniach 22–24 maja na Jasnej Górze. Komunikat dotyczył zasad postępowania 
duchowieństwa wobec bieżącej polityki władz22.

Nagonka na duchowieństwo wzmogła się po słynnym liście papieża do bisku-
pów niemieckich z marca 1948 roku, w którym papież Pius XII, stając w obronie 
wysiedlanej niemieckiej ludności z ziem zachodnich i północnych Polski, miał – 
zdaniem oficjalnej propagandy – sugerować możliwość anulowania ustaleń pocz-
damskich dotyczących granicy na Odrze i Nysie łużyckiej23.

Istotne znaczenie w akcji ograniczania wpływów Kościoła miała akcja usu-
wania religii ze szkół. Początkowo odbywało się to w drodze tworzenia kolejnych 
szkół pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD) 
z laickim programem nauczania. W 1948 roku było ich zaledwie 31 na terenie 
całego kraju, a roku później już 100. Po połączeniu RTPD z Chłopskim Towarzy-
stwem Przyjaciół Dzieci i utworzeniu w maju 1949 roku Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci (TPD) proces usuwania katechezy ze szkół znacznie przyspieszył24. 

Bezsprzeczne okazje, a zarazem usprawiedliwienie dla władz komunistycznych 
do zaostrzenia kursu antykościelnego dały dwa wydarzenie z lipca 1949 roku. 
3 lipca w katedrze lubelskiej miał miejsce „cud”. Otóż podczas ingresu biskupa 
Piotra Kałwy wierni stwierdzili, że na obrazie Matki Bożej zauważyli jakąś ciecz, 
która wydawała się krwawymi łzami. Wieść o „cudzie lubelskim” szybko obiegła 
kraj. Napływ pielgrzymów oraz przekonanie panujące wśród wiernych, że Matka 
Boża dała o sobie znać w miejscu kaźni polskich patriotów (Zamek Lubelski 
zamieniony na więzienie najpierw przez nazistów, później Sowietów i aparat bez-
pieczeństwa) zaniepokoiło komunistów25.

Również w lipcu 1949 roku papież Pius XII wydał dekret, w którym zagroził 
ekskomuniką wszystkim katolikom należącym do partii komunistycznych lub 
z nimi sympatyzującym. W przypadku krajów bloku demokracji ludowej, w tym 
w Polsce, sama sprawa przynależności ludzi wierzących do partii komunistycz-
nych była dość skomplikowana26. Niemniej dekret papieski został skrupulatnie 
wykorzystany przez komunistów w celach propagandowych27.

22 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 64–67. 
23 J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 14.
24 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej Sprawa nauczania religii w polityce państwa 

(1944–1961), Białystok 1997, s. 39–40.
25 I. Kienzler, Kronika PRL 1944–1989, t. 27: Kościół w PRL, Warszawa 2016, s. 18.
26 Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna…, s. 344.
27 Pod koniec sierpnia 1949 r. wszystkie komórki partyjne oraz instytucje administracji pań-

stwowej w kraju otrzymały drogą służbową Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej w spra-
wie uchwały Watykanu. Czytamy w nim m.in.: „Uchwała watykańska nie ma nic wspólnego 
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5 sierpnia 1949 roku Rada Ministrów wydała dekret zatwierdzony przez Radę 
Państwa o wolności sumienia i wyznania28. Akt ten uchylał przepisy zawarte 
w rozdz. XXVI Kodeksu karnego z 15 lipca 1932 roku dotyczące przestępstw 
przeciwko uczuciom religijnym. Dekret wprowadzał szereg nowych typów prze-
stępstw. W sumie 13 czynów uznanych zostało za przestępstwa przeciwko wol-
ności sumienia i wyznania29. Stał się on narzędziem prawnym do stosowania na 
szeroką skalę represji wobec ludzi wierzących, a zwłaszcza Kościoła katolickiego30. 
Prześladowania z powodu przekonań religijnych objęły duchownych i świeckie 
osoby wierzące. Walka z religią była prowadzona w sposób bezwzględny, przy 
wykorzystaniu do tego celu środków prawnych31.

Na uwagę zasługuje wysokość kar, do dożywotniego pozbawienia wolności 
i kary śmierci włącznie. Ponadto za przestępstwa przewidziane w dekrecie sąd 

z troską o wiarę i wolność praktyk religijnych, które są w Polsce w pełni respektowane i zabez-
pieczone. Wprost przeciwnie – jest on brutalnym pogwałceniem uczuć religijnych ludzi wie-
rzących. Stanowi ona nadużycie autorytetu Kościoła dla celów nie mających nic wspólnego 
z religią. Uchwała ta grozi bowiem zastosowaniu represji religijnych za poglądy polityczne oraz 
działalność społeczną, polityczną i państwową, niemiłą wywłaszczonym obszarnikom i kapi-
talistom i ich zagranicznym opiekunom” (APZG, KP PPR Gorzów Wlkp., sygn. 22, k. 6).

28 Dz.U 1949 nr 45, poz. 334.
29 Tamże. Były to: art. 2 – ograniczanie obywatela ze względu na jego przynależność wyznaniową 

lub bezwyznaniową; art. 3 – zmuszanie lub bezprawne powstrzymywanie innych od udziału 
w czynnościach lub obrzędach religijnych; art. 4 – odmowa udostępnienia obrzędu lub czyn-
ności religijnej z powodu działalności lub poglądów politycznych, społecznych albo nauko-
wych; art. 5 – obraza uczuć religijnych poprzez publiczne znieważanie przedmiotu czci religij-
nej lub miejsc przeznaczonych do wykonywania obrzędów religijnych; art. 6 – nawoływanie 
lub pochwalanie waśni na tle religijnym; art. 7 [§ 1 – publiczne wyszydzanie grup lub poszcze-
gólnych osób z powodu przynależności wyznaniowej, przekonań religijnych lub bezwyznanio-
wych; § 2 – naruszanie nietykalności fizycznej z powodu przekonań religijnych lub bezwyzna-
niowości; § 3 – każdy czyn przestępczy skierowany przeciwko grupie lub poszczególnej osobie 
z powodu przekonań religijnych lub bezwyznaniowości]; art. 8 – nadużycie lub czynienie przy-
gotowań do nadużycia wolności sumienia i wyznania w celach wrogich Rzeczypospolitej Pol-
skiej; art. 9 – nadużycie wolności sumienia w celu osiągnięcia korzyści osobistej, majątkowej 
lub innej, wyzyskiwanie ludzkiej łatwowierności przez szerzenie fałszywych wiadomości lub 
wprowadzanie w błąd innych osób przez oszukańcze lub podstępne czynności; art. 10 – udział 
w porozumieniu mającym na celu popełnienie jednego z wyżej wymienionych przestępstw; 
art. 11 – nieprzeciwdziałanie wbrew swemu obowiązkowi popełnieniu przestępstw wymienio-
nych w dekrecie; art. 12 – nawoływanie, zachęcanie, publiczne pochwalanie czynów określo-
nych w dekrecie. 

30 T. Szczygieł, Kwestia „ochrony” wolności sumienia i wyznania w toku prac nad kodyfikacją 
prawa karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1949–1969, „Miscellanea Historico-Iuridica” 
19 (2020) 2, s. 426.

31 Zob. K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce…, s. 62–64.
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mógł orzec dodatkową karę utraty praw publicznych i obywatelskich praw hono-
rowych (art. 13).

Największe represje na mocy dekretu z 1949 roku były stosowane do czasu 
tzw. odwilży, tj. Poznańskiego Czerwca 1956 roku i początku październikowych 
przemian z tego roku – czyli końca stalinizmu w Polsce. Od tego momentu prawo 
karne i wymiar sprawiedliwości odstąpił w znacznej mierze od stosowanego do 
tego czasu okrucieństwa32. Sam dekret nadal obowiązywał, ale jego sankcje były 
mniej restrykcyjne. Przestał on obowiązywać na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 
1969 roku, natomiast jego zapisy znalazły się w rozdziale XXVIII (art. 192–198) 
Kodeksu karnego z 1969 roku33. Liberalizacji uległy w nim sankcje za wykrocze-
nia przeciwko wolności sumienia i wyznania34.

2. Represjonowanie duchownych Kościoła gorzowskiego

Po ogłoszeniu dekretu o wolności sumienia i wyznania obligatoryjnie w całym 
kraju została zorganizowana akcja wzywania poszczególnych księży, w pierwszej 
kolejności proboszczów, na indywidualne rozmowy. Zadanie to zostało powie-
rzone urzędnikom starostw powiatowych. Przykładowo 17 sierpnia 1949 roku 
taka rozmowa została przeprowadzona z ks. Janem Wosem, proboszczem parafii 
Jordanowo, w celu zapoznania go z treścią dekretu. Rozmowę z księdzem prze-
prowadził Franciszek Kurkowiak, wicestarosta powiatu świebodzińskiego, spo-
rządzając z niej protokół. Relacjonując spotkanie, urzędnik napisał m.in.:

W dalszych wypowiedział nadmienił ksiądz, że on należy do Zgromadzenia Salezja-
nów i jako kapłan salezjanin kieruje się wypowiedzią założyciela zgromadzenia, który 
powiedział, że jakie by państwo nie było o jakimkolwiek ustroju to władze państwowe 
należy szanować i słuchać, bo polityką zgromadzenia jest Ojcze Nasz, a nie sprawy poli-
tyczne państwowe. Na zakończenie oświadczył, że będzie się ściśle stosował do dekretu 
i wyraził zadowolenie z odbytej konferencji. Konferencja trwała około 1 godz. 30 min. 
Zachowanie jego było normalne, jednak zachodzi podejrzenie, że był on przygotowany 
do konferencji35.

W imię przestrzegania tolerancji religijnej władze komunistyczne rejestro-
wały wszelkie inicjatywy i zachowania duchowieństwa, które można było trak-
tować jako złamanie postanowień dekretu. W treści sporządzanych sprawozdań, 

32 A. Wąsek, Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, 
Lublin 2000, s. 252.

33 Dz.U. 1969 nr 13, poz. 94.
34 T. Szczygieł, Kwestia „ochrony” wolności sumienia i wyznania…, s. 438. 
35 APZG, Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, sygn. 410, k. 201.
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raportów znaleźć można istne cacka. Dla przykładu, w sprawozdaniu referatu 
ds. wyznań w Szczecinie z 10 października 1950 roku odnotowano, że ks. Piotr 
Kowalówka z Golczewa w czasie pogrzebu dziecka przesunął wieniec na czer-
wono przystrojony z czołowego miejsca poza siebie, a inne wieńce przesunął 
przed siebie. Wynika z tego, że księdza razi kolor czerwony i dlatego kazał prze-
sunąć wieniec36. 

Obszarem niezmiernie wrażliwym było formowanie światopoglądu młodego 
pokolenia. W sprawozdanie referatu ds. wyznań w Szczecinie z 7 maja 1951 roku 
znalazła się relacja z przeprowadzonej wizytacji szkoły w Warnicy. Urzędnik 
dokonał m.in. hospitacji lekcji religii w klasie VI, w której uczył ks. Feliks Żółnow-
ski. Tematem była: „Cierpliwość Boża na grzechy ludzkie”. Wizytator podkreślił 
w sporządzonej notatce „dogmat nie zgodny z dzisiejszą rzeczywistością, gdyż 
ksiądz przytaczał komentarze, jak np. gdyby bóg zechciał to mógłby karać ludzi 
i zsyłać różne cierpienia lub choroby, a jednak cierpliwie znosi wszelkie oszczer-
stwa, którymi ludzie grzeszą w każdym dniu” 37. Referent stwierdził, że większość 
dzieci została przez ks. Żółnowskiego sklerykalizowana, gdyż dodatkowo naucza 
dzieci ministrantury. Urzędnik złożył wniosek o cofnięcie księdzu zezwolenia na 
nauczanie religii w szkołach.

Temat ten przez kolejne lata był dominującą przestrzenią „walki o rząd dusz” 
w formowaniu sumień młodych Polaków. Po roku 1957 problem katechiza-
cji w szkole i łamania dekretu o wolności sumienia ponownie rozpalał emocje 
społeczne38. Między innymi 14 lutego 1958 roku wpłynęła z województwa szcze-
cińskiego do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie sprawa przypadków używania 
przemocy przez księży wobec dzieci na lekcji religii. Ksiądz Andrzej Kaczanow-
ski, proboszcz z Wołczkowa, pow. Szczecin, wkładał ręce do ust i rozdzierał je, 
następnie zamykał drzwi i pozwalał bić ucznia innym dzieciom. Sprawą zajęła się 
prokuratura, została ona jednak umorzona ze względu na małą szkodliwość spo-
łeczną. Poza tym obawiano się, że dzieci w sądzie zmienią zeznania, co stawiałoby 
prokuraturę w złym świetle. Zdawano sobie także sprawę, że gdyby nawet wyzna-
czono karę finansową, nie można byłoby jej wyegzekwować, ponieważ ksiądz 
zarabiał tylko 700 zł miesięcznie. Podobnych problemów przysparzał lokalnej 
władzy ks. Stanisław Sarnecki z Konarzewa czy ks. Jan Mądrzak z Będargowa. 
Jeden z urzędnicy bezradnie zanotował w swojej notatce służbowej:

36 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3827, k. 20.
37 Tamże, sygn. 3828, k. 31 (pisownia zgodna z oryg.).
38 Zob. Z. Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim 

w latach 1945–1961, Szczecin 2014, s. 126.



233Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku...

Bojaźń stosowania wobec księży kar dyscyplinarnych przejawia się w tym, że Wydział 
Oświaty PWRN obawia się, że z chwilą zwolnienia księdza ze stanowiska nauczyciela 
religii w szkole; Kuria może dać drugiego księdza na to stanowisko, a wówczas ludność 
będzie się burzyła, że władze państwowe nie pozwalają nauczać religii. Wobec takiego 
stanu rzeczy, o ile nie ukaże się odpowiednie zarządzenie ze szczebla centralnego, sytu-
acja się nie zmieni39. 

Obecność katechezy w szkołach stała się przestrzenią, w której można było 
represjonować, ale także skłócać i lojalizować księży. Przykładem jest pismo Sta-
nisława Jabłońskiego, kierownika Wydziału ds. Wyznań PWRN w Zielonej Górze 
do tamtejszego Kuratorium Okręgu Szkolnego z 14 stycznia 1959 roku:

Ksiądz Ryszard Pelc, wikariusz parafii Jordanowi, pow. Świebodzin, dawniej wikariusz 
parafii w Żaganiu, ze względu na dobrą opinię władz miejskich, jak również z racji 
wyróżnienia się w akcji przeciwpowodziowej w Żaganiu w roku 1958, winien zdaniem 
WdsW PWRN w Zielonej Górze, otrzymać w drodze wyjątku zezwolenie na nauczanie 
religii w szkołach państwowych40.

W czerwcu 1962 roku ten sam Wydział ds. Wyznań PWRN w Zielonej Górze 
skierował natomiast pismo informujące Urząd ds. Wyznań w Warszawie o zupeł-
nie odmiennej treści w kwestii duchownego:

[…] w dniu 31 maja 1962 roku został aresztowany w Drzewcach Starych, pow. Wschowa, 
ks. Józef Lisowski. W/w miał wyrok pół roku więzienia do odbycia w związku z pobi-
ciem dzieci na nauce religii w Lęborku, woj. gdańskie. Przez pewien czas w/w ukrywał 
się. Ostatnio przybył on do parafii Drzewce Stare na zastępstwo po zmarłym probosz-
czu ks. Ludwiku Musze. Ks. Lisowski karę zasądzoną wyrokiem odbędzie w więzieniu 
w Zielonej Górze41.

Dla zapewnienia warunków do wychowywania dzieci i młodzieży z posza-
nowaniem wolności sumienia, a przy tym poszerzania horyzontów światopoglą-
dowych – jak głosiła ówczesna propaganda – od końca lat czterdziestych usiło-
wano tworzyć na terenie kraju tzw. szkoły TPD z laickim programem nauczania. 
Wszelkimi możliwymi kanałami informacyjnymi lansowano opinie o elitarności 
tego typu szkół. Jednak społeczeństwo pozostawało bardzo nieufne wobec tej ini-
cjatywy, inspirowane zresztą przez miejscowe duchowieństwo. 10 września 1958 
roku do Warszawy została wysłana informacja z Wydziału ds. Wyznań PWRN 
w Szczecinie dotycząca konfliktu, do jakiego doszło na tym tle w Kamieniu 

39 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3901, k. 2.
40 APG, Urząd Wojewódzki, Parafia Jordanowo. 1953–88, sygn. 1245, k. 51.
41 APZG, PWRN w Zielonej Górze, sygn. 2946, k. 26.
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Pomorskim. Otóż przed rozpoczęciem roku szkolnego w tej miejscowości 100 
rodzin wystosowało petycję do Wydziału Oświaty PWRN w Szczecinie, w któ-
rej domagano się utworzenia w Kamieniu Pomorskim szkoły świeckiej. Sprawa 
nabrała rozgłosu. Ksiądz Stanisław Meslin, miejscowy wikariusz, 31 sierpnia 1958 
roku wygłosił kazanie, w czasie którego odczytał orędzie episkopatu do rodziców, 
a następnie je skomentował. Po kazaniu tym ktoś rozpuścił plotkę, że w utwo-
rzonej szkole bez religii pracownik KP PZPR zdjął krzyż ze ściany i połamał go, 
zdeptał wizerunek Chrystusa, a następnie wrzucił do śmietnika. W reakcji na tę 
wiadomość przed szkołą zebrało się 70 kobiet. Podobne sytuacje miały miejsce 
w Tetyniu i Laskowie42.

Kilka miesięcy później do szczecińskich władz wpłynęła skarga na księdza 
Józefa Janickiego, proboszcza parafii Bierzwnik. Zarzucano mu ośmieszanie 
szkoły laickiej w Bierzwniku. Miał on mówić o niej, że „jako specjalistyczna, to 
chyba niewiele warta i nic dobrego dzieciom nie da”. Ta lekceważąca opinia miała 
swoje konsekwencje. W tym samym Bierzwniku kobiety sprzeciwiły się zbiórce 
na szkołę, ponieważ była bez religii. Ponadto – jak to określono w notatce – „na 
skutek agitacji księdza i dewotek dzieci lekceważą nauczycieli, wybijają szyby 
w szkole, dopuszczają się kradzieży przedmiotów szkolnych. Czyli takich aktów, 
których przed laicyzacją nie było”43.

Na dekret o wolności sumienia i wyznania władze państwowe powołały się 
również, zarządzając użycie dzwonów kościelnych oraz podjęcie stosownych czyn-
ności religijnych przez duchowieństwo dla uczczenia żałoby po śmierci ówcze-
snych dyktatorów, tj. Józefa Stalina w 1953 roku, a w 1956 roku Bolesława Bieruta. 
W pierwszym przypadku na terenie województwa szczecińskiego, obawiając 
się konsekwencji, tylko 10 księży zbojkotowało nakaz dzwonienia w związku 
z dniem pogrzebu Stalina44. W drugim przypadków wielu księża zignorowało 
nakazy i zalecenia lokalnych władz partyjnych i administracyjnych. Przykładowo 
w 1956 roku ks. Tadeusz Długopolski, proboszcz parafii w Trzebiatowie, pow. 
Gryfice, zadał referentowi wyznaniowemu, który przybył do niego z instrukcją 
władz świeckich dotyczącą przebiegu żałoby narodowej, prowokacyjne pytanie: 
„Czy Bierut prosił przed śmiercią, żeby mu dzwonić w kościołach?”. Następnie 
oświadczył, że jak nie będzie miał polecenia kurii na piśmie, to nie będzie dzwonił, 
a użyje jedynie sygnałówki, tak jak na Anioł Pański. Raporty lokalnych instytucji 
odnotowały, że reakcyjni księża faktycznie ograniczyli się jedynie do dzwonienia 

42 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3901, k. 14–16.
43 Tamże, k. 48.
44 AIPN Sz 008/126, t. 1, k. 74.
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sygnałówką tzw. Anioł Pański w godzinie południowej lub po 13. Zlekceważyli 
nawet polecenie kurii w tej kwestii, które było im dobrze znane. Do takich księży 
należeli: ks. Jan Tuleja z Reska, ks. Antoni Kostecki z łobez, ks. Jan Klaub z Pod-
juch, ks. Konrad Pyrek z Wiechowa, ks. Franciszek Morawski z Warszewa czy 
ks. Jan Tomasiewicz z Golęcina45.

Dekret piętnował wielkie przejawy wywierania nacisku w kwestiach reli-
gijnych. Wydział ds. Wyznań w Szczecinie 13 maja 1957 roku skierował skargę 
do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie na incydenty związane z przygotowaniem 
uroczystości odnowienia ślubów narodu. Skarga dotyczyła kurii gorzowskiej 
i samych księży, których postawa zdaniem lokalnych władz była rażącym naru-
szeniem m.in. dekretu o wolności sumienia i wyznania. Przypadki złamania 
obowiązujących przepisów były pokłosiem okólnika kurii gorzowskiej, w którym 
zalecono 5 maja 1957 roku zorganizowanie procesji na ulicach i drogach. Na ich 
przeprowadzenie strona kościelna nie otrzymała jednak zgody władz administra-
cyjnych. Wypadek taki zaistniał w Stargardzie Szczecińskim, gdzie proboszcz 
parafii ks. Franciszek Włodarczyk oświadczył wręcz przewodniczącemu PRN, że 
mimo zakazu on i tak poprowadzi procesję ulicami miasta, kiedy zaś wręczono 
mu pismo zakazujące procesji, to w kazaniu 5 maja powiedział wiernym, że „pro-
cesja nie odbędzie się, bo władze zakazały”. Na skutek takiego nastawienia po 
sumie zebrała się delegacja wiernych w liczbie 100 osób, które udały się do prze-
wodniczącego PPRN Jana Gdaka. Ten pod ich naciskiem zmuszony był wyrazić 
zgodę na odbycie procesji ulicami miasta. Wypadki takie miały miejsce w Sielsku, 
pow. łobez, Poczerninie, Marianowie, Chociwelu, Ińsku i Pęcinie. Przy okazji 
ujawnił się chaos kompetencyjny panujący w tamtejszych urzędach. Na przykład 
urzędniczka Prezydium MRN w Suchaniu na podanie księdza w sprawie proce-
sji 5 maja odpowiedziała, że „nie wtrąca się do spraw kościoła i nie przeszkadza 
w odbyciu procesji”. W podobny sposób zareagowali urzędnicy w Dobrzanach 
i Kluczewie, pow. Stargard. W sformułowaniu wspomnianej skargi do Warszawy 
zaznaczono, że „kler obecnie zastawia się społeczeństwem”46.

Od kwietnia 1956 roku obszarem budzącym niepokój wśród urzędników 
administracji lokalnej było tzw. świadome macierzyństwo. Jakiekolwiek działa-
nia Kościoła i ludzi wierzących w temacie ochrony życia poczętego a nienarodzo-
nego wchodziły w konflikt z dekretem o wolności sumienia. Władze wojewódzkie 
w Szczecinie 9 maja 1959 roku informowały Warszawie o przypadkach występo-
wania przeciwko ustawie aborcyjnej z kwietnia 1956 roku, łamiąc jednocześnie 

45 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3900, k. 3–5.
46 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3877, k. 1–2.
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zapisy dekretu z 1949 roku. Otóż w Stargardzie Szczecińskim 3 maja 1959 roku 
i w dniach kolejnych odgrywany był hejnał z wieży kościelnej. Wielu księży wyko-
rzystywało uroczystą oprawę nabożeństw w tych dniach, atakując „świadome 
macierzyństwo” w interpretacji ówczesnej propagandy komunistycznej. Szczegól-
nie drastyczną formę przybrały one w parafiach Resko, Stargard, Kobylanka, gdzie 
kobiety w kilkuosobowych grupach odprawiały pod osobistym przewodnictwem 
proboszczów rozmaite rytuały religijne, np. leżenie krzyżem, modły z płonącymi 
świecami, chóralne skandowanie Roty, ślubowania itp. W zredagowanej infor-
macji dla władz centralnych podkreślono, że większość opisanych demonstracji 
organizowali księża zakonni, a zwłaszcza chrystusowcy (Płoty, Stargard, Dolice, 
Kluczewo i Daliszewo), saletyni w Resku oraz salezjanie w Kobylance47.

Płaszczyzną działalności Kościoła, którą władzom komunistycznym szczegól-
nie trudno było nadzorować, a w tym przypadku cenzurować, była ambona. Stąd 
notorycznie dochodziło tu do konfliktów na tle interpretacji dekretu o wolności 
sumienia. Przykładowo 7 kwietnia 1962 roku w Wydziale ds. Wyznań PWRN 
w Zielonej Górze sporządzono notatkę na podstawie donosu Andrzeja Waligóry. 
„Oburzony obywatel” informował, że

[…] w Zielonej Górze w czasie rekolekcji wielkopostnych jeden z księży w czasie nauk 
przepuścił generalny atak na ludzi niewierzących, twierdząc, że są ludzie, którzy błądzą, 
namawiają do niewiary itp. Ogólnie wypowiedź miała charakter napastliwy, godziła 
w dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania. Wypowiedź ta skierowana była 
w sposób ukryty przeciwko ob. Tadeuszowi Piotrkowskiemu, byłemu wikariuszowi 
parafii w Zielonej Górze, który kilka dni przedtem wygłosił odczyt w Kubie SAiW 
w Zielonej Górze, wypowiedź ta dotyczyła również ob. Alicji Zatrybówny redaktora 
„Gazety zielonogórskiej”48.

Podobną kwalifikacją objęto wydarzenie, które w lutym 1962 roku było anali-
zowane na forum egzekutywy KW PZPR w Zielonej Górze. Dotyczyło ono para-
fii Konradowi, pow. Wschowy, gdzie w czasie rekolekcji jezuita o. Marian Joeck, 
wygłaszając kazanie, oświadczył, że „należy służyć kościołowi, a nie komunistom, 
zaś ci, którzy służą komunistom, nie mają prawa wstępu do kościoła”. Ponadto 
zażądał, aby ci, którzy są w kościele z legitymacjami partyjnymi albo opuścili 
kościół, albo oddali legitymacje. W tej sprawie przeprowadzono rozmowę ostrze-
gawczą z proboszczem parafii Konradowo49. 

47 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3879, k. 8–9.
48 APZG, PWRN w Zielonej Górze, sygn. 2946, k. 22.
49 APZG, KW PZPR, sygn. 1750, k. 1–3.
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Urzędnicy ówczesnych władz administracyjnych starali się wykorzystywać 
każdą nadarzającą się okazję, aby siać ferment i wprowadzać podziały. Na dekret 
z 1949 roku powołał się także autor notatki służbowej dotyczącej odpustu zor-
ganizowanego 23 kwietnia 1964 roku przez ks. mjr. Władysława Bąka, kapelana 
Wojska Polskiego w Szczecinie, oraz przyjęcia wydanego w godzinach wieczor-
nych (22.00–22.30) z udziałem 20 księży, na które został zaproszony także Hen-
ryk Kołodziejek, kierownik Wydziału ds. Wyznań PWRN w Szczecinie. Wśród 
obecnych był także ks. Zygmunt Szelążek, ówczesny dziekan dekanatu szcze-
cińskiego, a wcześniej rządca ordynariatu gorzowskiego (1952–1956). Po kilku 
dniach bp Wilhelm Pluta na podstawie informacji ks. Andrzeja Majewicza, pro-
boszcza parafii Szczecin-Dąbie, dowiedział się o tym fakcie. I był nim zirytowany. 
Wezwał księdza Szelążka do kurii, ganiąc go w słowach: „jak wyście mogli siedzieć 
razem z Kołodziejkiem, przecież on ze wszystkich pięciu kierowników wydziałów 
ds. wyznań na terenie ordynariatu jest największym wrogiem Kościoła”. Zarzucił 
mu także, że ks. Bąk szkalował biskupów w trakcie tego spotkania, a ks. Szelążek 
nie stanął w ich obronie. Wezwany przez biskupa był także inicjator spotkania, 
ks. W. Bąk. Ten zaś 24 maja całą sytuację zrelacjonował Kołodziejkowi. Zda-
niem Bąka bp Pluta obawia się reakcji kard. Stefana Wyszyńskiego, gdy ten się 
dowie, że księża szczecińscy siedzieli przy jednym stole z kierownikiem Wydziału 
ds. Wyznań. A to się jeszcze nie zdarzyło. Kierownik opisał wydarzenie w swoim 
raporcie jako rażący przykład nietolerancji i dwulicowości, a przy tym bezradno-
ści bpa Pluty. Nie omieszkał spuentować jego treści osobistą refleksję:

Reakcja bp. Pluty na moje spotkanie z księżmi na przyjęciu spotkało się z ogólnym potę-
pieniem szczecińskich księży. Księża są niezadowoleni, że biskup traktuje ich jak dzieci. 
Ci zaś, którzy nie byli na tym spotkaniu potraktowali informację ze śmiechem, traktując 
to jako dobry kawał wykręcony biskupowi Plucie50.

Zakończenie

Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku był zapisem praw-
nym oficjalnie zapewniającym w PRL wszystkim obywatelom wolność w tak deli-
katnym obszarze ludzkiej egzystencji, jakim jest światopogląd. Jednak w praktyce 
był on narzędziem w rękach reżimu, którym posługiwano się dla indoktryno-
wania społeczeństwa w duchu ideologii marksistowsko-leninowskiej, lansują-
cej światopogląd materialistyczny. Na przeszkodzie do upowszechnienia jego 
założenia w społeczeństwie stało jednak duchowieństwo Kościoła katolickiego, 

50 APSz, PWRN w Szczecinie, sygn. 3887, k. 22–24.
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które ze szkodą dla komunistów miało posłuch i poważanie wśród obywateli 
PRL. Ówczesne władze na wszelkie możliwe sposoby podejmowały działania, 
aby pomniejszyć jego rolę w społeczeństwie. Po 1969 roku zapisy prawne dekretu 
o wolności sumienia i wyznania zawarte w Kodeksie karnym nadal były wyko-
rzystywane przeciwko Kościołowi i jego duchowieństwu. Między innymi w 1977 
roku Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. złożył 
wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania przeciwko ks. Leopoldowi 
Donicikowi, proboszczowi parafii Pszczew, który dopuścił się naruszenia konsty-
tucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania z art. 82 Konstytucji PRL. Miał on 
16 września 1977 roku „pozwolić sobie na odczytanie z ambony w czasie nabo-
żeństwa nazwisk dzieci nie uczęszczających na lekcję religii, a większość z nich to 
dzieci członków PZPR zamieszkujących gminę Pszczew”. Sprawa znalazła finał 
w sądzie51.
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DEKRET O WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Z 5 SIERPNIA 1949 ROKU 
JAKO PRZYKłAD SZYKANOWANIA DUCHOWIEŃSTWA KOŚCIOłA 
GORZOWSKIEGO W LATACH 1949–1969. ZARYS PROBLEMATYKI

Streszczenie

Wydanie dekretu o wolności sumienia i wyznania 5 sierpnia 1949 roku było konsekwencją 
prowadzonej przez władze komunistyczne w Polsce walki z Kościołem katolickim i ludźmi 
wierzącymi. W rękach ówczesnych urzędników dekret był narzędziem represjonowania ludzi 
wierzących, a w pierwszej kolejności duchowieństwa katolickiego. Szeroko zakrojone działa-
nia ze strony władzy miały na celu przeobrażenie kraju o głęboko zakorzenionych tradycjach 
katolickich w państwo laickie na wzór ZSRR. 
Dekret ogłoszony 5 sierpnia 1949 roku obowiązywał do roku 1989, przy czym w 1969 roku 
jego zapisy znalazły się w art. 192–198 Kodeksu karnego. W latach 1949–1956 za złamanie 
jego postanowień groziły drakońskie sankcje, które z czasem uległy złagodzeniu.
Artykuł przybliża genezę dekretu oraz jego recepcję na obszarze Kościoła gorzowskiego, któ-
rego jurysdykcja w latach 1945–1972 obejmowała 1/7 powierzchni powojennej Polski. Autor 
skupił się na przeanalizowaniu przypadków represjonowania duchowieństwa posługującego 
w Kościele gorzowskim w imię respektowania postanowień dekretu z 1949 roku.

Słowa kluczowe: komunizm, sumienie, światopogląd, duchowieństwo, indoktrynacja 
ateistyczna, dekret, Kościół, ziemie odzyskane
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Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci 
nieochrzczonych w Kodeksie prawa kanonicznego 
w perspektywie studium Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej. Aspekty teologiczne i prawne

THE DESIRE FOR BAPTISM AND THE HOPE OF SALVATION OF UNBAPTIZED 
CHILDREN IN THE CODE OF CANON LAW ACCORDING TO STUDIES 
OF INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION. THEOLOGICAL 
AND LEGAL ASPECTS

Summary

The problem of the hope of salvation of children who died prematurely without baptism 
has been present since the beginning of Christianity. Some of the Fathers of the Eastern and 
Western Church dealt with it, but, over the centuries, the question has never been defini-
tively resolved because theologians have not been able to resolve all doubts when confronted 
with a mystery that transcends the human mind. In recent years, after the Second Vatican 
Council, the view on the destiny of such children has been revised, and theologians have 
presented arguments that allow for the hope of full happiness in the kingdom of heaven for 
these children. The first document that can be identified and clearly marks a change in such 
a theological view is the Code of Canon Law. While it mentions the necessity of baptism for 
salvation, the legislator does not speak of “absolute necessity.” It allows “baptism of desire,” 
and our article shows that this includes situations in which parents express that desire before 
giving birth to their children.
Subsequent documents of the Church confirm this development of theological thought and 
thus justify the existence of the Christian hope of salvation for children who have not received 
the sacrament of baptism for various reasons. This article presents the arguments of the 
International Theological Commission and attempts to deepen and justify this theological 
thought. This problem is not only a theological reflection on the issue but also constitutes the 
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daily life of the faithful who have been affected by such a tragedy and to whom the Church 
should give hope in their situation.

Keywords: baptism, salvation, canon law, baptism of desire, original sin

Wstęp

W Kodeksie prawa kanonicznego znajdują się wyraźne stwierdzenia o koniecz-
ności sakramentu chrztu św. do zbawienia. W kontekście problemu nadziei na 
zbawienie dzieci nieochrzczonych, który właściwie od początku istnienia chrze-
ścijaństwa nurtował wierzących, należy zbadać, czy w przepisach o sakramencie 
chrztu św. prawodawca bezwzględnie stawia warunek chrztu jako jedyną drogę do 
radości wiecznej. Czy w kontekście pogłębionej refleksji teologów na temat moż-
liwości zbawienia dzieci nieochrzczonych powstaje konieczność rewizji Kodeksu 
prawa kanonicznego, tak aby intencja prawodawcy była bardziej wyraźna i zgodna 
z doktryną teologiczną powszechnie obowiązującą? W rozwiązaniu podjętego 
problemu może okazać się pomocny przepis, który nakazuje rodzicom chrzest 
dzieci w pierwszych tygodniach ich życia, a co więcej, prawodawca zachęca rodzi-
ców, aby takie pragnienie wyrażali jeszcze przed ich urodzeniem. Interpretując 
ten przepis w eschatologicznym kluczu, zauważymy pewne kwestie potwierdzone 
w późniejszych dokumentach. Chociaż sam temat zbawienia dzieci został kom-
pleksowo opracowany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną, to jednak 
w kontekście interdyscyplinarnego (dogmatyczno-kanonicznego) podejścia do 
tego zagadnienia zostaną podniesione aspekty, które mogą stanowić novum 
w refleksji teologicznej.

1. Konieczność sakramentu chrztu do zbawienia w prawie kanonicznym

Obecnie obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego został promulgowany w 1983 
roku, a zatem kilkanaście lat przed opracowaniem Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej dotyczącym możliwości osiągnięcia zbawienia przez nieochrzczone 
dzieci1. Stąd też w Kodeksie prawa kanonicznego znajdują się wyraźne stwier-
dzenia dotyczące konieczności przyjęcia sakramentu chrztu do zbawienia wprost 
(por. kan. 849 KPK) lub pośrednio poprzez wszystkie przepisy łagodzące warunki 
stawiane kandydatom do sakramentu chrztu w przypadku naglącej konieczności 
lub niebezpieczeństwa śmierci (por. kan. 850; 861 § 1 KPK itd.). Jednakże przepisy 

1 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez 
chrztu, 19.01.2007, tłum. J. Królikowski, Poznań 2009 [dalej: MKT].
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te należy odczytywać w kontekście, biorąc pod uwagę prawo wiernych do sakra-
mentów (por. kan. 213 KPK), a także wszystkie aspekty teologiczne związane 
z sakramentem chrztu jako źródłem łaski dającej zbawienie.

1.1. Prawo do sakramentów prawem do osiągnięcia zbawienia

Prawodawca powszechny w kodeksie zawarł przepisy dotyczące chrztu, które 
wypływają z natury tego sakramentu, ustanowionego przez naszego Zbawiciela 
Chrystusa Pana. Należy stwierdzić, że wiele przepisów dotyczących tego sakra-
mentu pochodzi z samej jego istoty, a zatem jest z ustanowienia Bożego (pocho-
dzi z prawa Bożego), w konsekwencji żadna władza ludzka nie jest kompetentna 
zmieniać tych postanowień. Wśród tych istotnych aspektów jest z pewnością 
kwestia przyjęcia chrztu św. w perspektywie zbawienia. Chrystus przed swoim 
wniebowstąpieniem przekazał apostołom taki nakaz: „Idźcie na cały świat i gło-
ście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15–16). Na tej podstawie 
ojcowie soboru we Florencji nauczali: […] skutkiem tego sakramentu jest odpusz-
czenie wszelkiego grzechu pierworodnego i aktualnego; a także odpuszczenie 
całej kary, która należy się za ten grzech. Dlatego ochrzczonym nie trzeba nakła-
dać żadnej pokuty zadośćczyniącej za wcześniejsze przewinienia, a jeśli umierają, 
zanim popełnili jakikolwiek grzech, natychmiast idą do królestwa niebieskiego 
i oglądają Boga2.

Sobór Trydencki natomiast potępił błąd eleutherobaptystów, stwierdzając: 
„gdyby ktoś mówił, że chrzest jest dowolny, a więc nie jest konieczny do zbawienia 
– niech będzie wyklęty”3. Jednakże istotne również w kwestii zbawienia będzie 
przywołanie nauczania Soboru Watykańskiego II, który był motywem do rewizji 
starego Kodeksu, a zatem myśl ojców soborowych jest znaczącą w poszukiwa-
niu właściwego zrozumienia intencji prawodawcy. Podczas ostatniego soboru 
powszechnego stwierdzono, że:

[…] ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła 
Chrystusowego, szczerym sercem szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną 
starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie4.

2 Sobór Florencki, Bulla unii z Ormianami. Exultate Deo, w: Dokumenty soborów powszechnych, 
red. A. Baron, H. Pietras, t. III, Kraków 2007, s. 511. 

3 Sobór Trydencki, Kanony o sakramencie chrztu, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. 
A. Baron, H. Pietras, t. IV/1, Kraków 2007, s. 361.

4 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 16, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 105–166. 
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Jest to przytoczenie stanowiska Kongregacji Świętego Oficjum z wyraźnie 
zaznaczoną potrzebą Kościoła, poza którym nie ma zbawienia5. Wspominając 
jednak o nauczaniu papieża Piusa XII o możliwości zbawienia tych, którzy „do 
widzialnej budowy Kościoła nie należą”6, można stwierdzić, że nie mogą być oni 
pewni zbawienia, ale też nie jest ono dla nich niemożliwe.

W tym kontekście Bożego pragnienia zbawienia wszystkich ludzi (por. 1 Tm 2,4) 
oraz konieczności przyjęcia chrztu przez tych, którzy poznali Ewangelię, należy 
popatrzeć na prawo do sakramentów, w szczególności na prawo do chrztu św. 
Chociaż kodeksowe prawo do sakramentów przysługuje wiernym (por. kan. 213 
KPK), to jednak na podstawie prawa Bożego prawo do sakramentu chrztu św. 
przysługuje wszystkim osobom nieochrzczonym, które wypełnią stawiane przez 
Kościół warunki kandydatom (por. kan. 843, § 1 KPK). Właśnie ze względu na 
ten nadprzyrodzony porządek w niebezpieczeństwie śmierci prawodawca znacz-
nie obniża warunki pod względem wymogów stawianych kandydatom oraz 
obrzędów sakramentalnych, ograniczając zarówno jedne, jak i drugie do tego, 
co konieczne (por. kan. 850 KPK). W przypadku obrzędów należy wtedy doko-
nać „obmycia w prawdziwiej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej” 
(kan. 849 KPK). Jeśli chodzi o dorosłych kandydatów, to wymagana jest jedynie 
„jakaś znajomość głównych prawd wiary”, ujawnienie w dowolny sposób intencji 
przyjęcia chrztu oraz przyrzeczenie zachowywania nakazów religii chrześcijań-
skiej (por. kan. 865, § 2 KPK). Dziecku znajdującemu się w niebezpieczeństwie 
śmierci należy natychmiast udzielić chrztu (por. kan. 867, § 2 KPK). Co więcej, 
jeśli dziecko jest rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich (chrześcijańskich) 
i znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, to jest nie tylko ważnie chrzczone, 
ale także godziwie, nawet gdyby sprzeciwiali się temu jego rodzice (por. kan. 868, 
§  2 KPK). Jest to spowodowane „duchowym” pozbawieniem władzy rodziciel-
skiej, która sprzeciwia się udzieleniu łaski sakramentalnej i zapewnieniu ducho-
wej pomocy w niebezpieczeństwie śmierci dziecka7. Również przepisy dotyczące 
szafarza zmieniają się w niebezpieczeństwie śmierci, nie musi wtedy być to sza-
farz zwyczajny, ale może nim być każdy człowiek, nawet nieochrzczony, który 
ma jednak intencję czynienia tego, co czyni Kościół (por. kan. 861, § 2 KPK). 
Te  przepisy pokazują, z jak wielką troską podchodzi prawodawca kościelny 
do możliwości uzyskania łaski wypływającej z sakramentu chrztu. Do tego 

5 Por. DH 3866–3873.
6 Pius XII, Encyklika „Mistici corporis”, 29.06.1943, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/

pius_xii/encykliki/mystici_corporis_29061943.html (dostęp: 22.03.2021).
7 Por. B. Trojanowski, Trudności interpretacyjne kanonu 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

z 1983 roku. Kwestie prawne i teologiczne, „Kościół i Prawo” 20 (2018) 7, s. 175–176.
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stopnia, że w niebezpieczeństwie śmierci warunki obniża do minimum właśnie 
ze względu na konieczność chrztu do zbawienia8. Można byłoby zatem stwierdzić, 
że w Kodeksie prawa kanonicznego dominuje doktryna o konieczności chrztu do 
zbawienia.

2. Kwestia „otchłani” dla dzieci nieochrzczonych

Kościół uznaje, że tradycja udzielania chrztu sakramentalnego dotyczy wszyst-
kich, także małych dzieci. W uzasadnieniu tego stanowiska opiera się na nowo-
testamentalnych świadectwach chrztu chrześcijańskiego zapisanych w Dziejach 
Apostolskich, gdzie są wspomniane przypadku chrztu rodzin (por. Dz 16,15.33; 
Dz 18,8). Rodziny te, z ogromnym prawdopodobieństwem graniczącym niemal 
z pewnością, obejmowały również dzieci. W tym fakcie upatruje się podstawy sta-
rożytnej praktyki chrztu dzieci. Podtrzymywana była ona przez ojców Kościoła 
oraz Urząd Nauczycielski oraz stanowi istotną część rozumienia wiary Kościoła 
katolickiego9. Do tego stopnia, że ojcowie Soboru Trydenckiego sformułowali teo-
logiczne podstawy tej praktyki:

Zgodnie z regułą wiary z tradycji apostołów, także dzieciom, które nie mogły jeszcze 
popełnić grzechu, rzeczywiście udziela się chrztu na odpuszczenie grzechów, aby przez 
odrodzenie oczyścić je z tego, co ściągnęły na siebie wskutek zrodzenia. Jeżeli bowiem 
„ktoś nie odrodzi się z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”10.

Ze względu na tę starożytną praktykę udzielania chrztu dzieciom nie sposób 
wyobrazić sobie, że nie padało pytanie o los tych dzieci, które zmarły, nie otrzy-
mawszy sakramentu chrztu. Działo się tak nie tylko w kontekście dzieci rodziców 
nieochrzczonych, ale także w sytuacji dzieci, których rodzice byli chrześcijanami, 
a dzieci zmarły, zanim zdążono je ochrzcić.

W rzeczywistości podobnie jak kwestią chrztu dzieci, tak i losem dzieci, które 
zmarły bez chrztu św., interesowali się i rozważali go pod różnymi aspektami 
ojcowie Kościoła zarówno Wschodu, jak i Zachodu. 

Nieliczni ojcowie greccy zajmowali się kwestią losu dzieci, które umierają bez 
chrztu, ponieważ na ten temat nie powstawały wątpliwości ani kontrowersje na 
Wschodzie. Wiązało się to bezpośrednio z inną koncepcją aktualnej kondycji 

8 Por. G. Montini, La morte come fine del mondo individuale. Il pericolo di morte nel diritto cano-
nico: normativa e significato ecclesiologico, w: La fine del tempo (Quaderni teologici del Semi-
nario di Brescia 8), red. G. Canobbio, F. Dalla Vecchia, G. Montini, Brescia 1998, s. 314–315.

9 Por. MKT, nr 65.
10 Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym, nr 4, w: Dokumenty soborów powszech-

nych…, vol. IV/1, s. 239.
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ludzkości. Na Wschodzie uważano, że w wyniku grzechu Adama ludzie odziedzi-
czyli zepsucie, pobudliwość i śmiertelność, z których mogą być wybawieni dzięki 
procesowi przebóstwienia, umożliwionemu przez dzieło odkupienia dokonane 
przez Jezusa Chrystusa. Nie podzielano kwestii dziedziczenia grzechu, który 
mógł być tylko aktem wolnym i osobistym. To podstawowy powód, który wyja-
śnia, dlaczego nieliczni ojcowie greccy zajmowali się bezpośrednio kwestią zba-
wienia dzieci nieochrzczonych. Ci, którzy podjęli taką refleksję, rozważali jednak 
stan lub kondycję – ale nie miejsce – dzieci zmarłych bez chrztu św. Dostrze-
galny problem w ich doktrynie wiązał się z napięciem pomiędzy powszechną wolą 
zbawczą Boga i nauczeniem Ewangelii o konieczności chrztu11. Pseudo-Atanazy 
wyraźnie stwierdza, że osoba nieochrzczona nie może wejść do królestwa Bożego. 
W konsekwencji utrzymuje, że dzieci nieochrzczone nie wchodzą do królestwa, 
ale również nie są potępione, ponieważ nie zgrzeszyły12. Kwestią losu po śmierci 
dzieci nieochrzczonych zajmował się również Anastazy z Synaju, a jego stanowi-
sko wydaje się jeszcze bardziej sprecyzowane. Uważał on, że dzieci nieochrzczone 
nie idą do Gehenny. Nie był w stanie jednak wypowiedzieć na ten temat niczego 
więcej, pozostawiając ich los sądowi Bożemu13.

Wśród ojców greckich jest jeden autor, który podejmował kilka razy to zagad-
nienie. Napisał on też osobne dzieło poświęcone bezpośrednio losowi dzieci 
umierających. Tym autorem był św. Grzegorz z Nyssy. Ten ojciec wschodni kil-
kakrotnie nawiązywał do tematu zmarłych dzieci oraz rozważał los dusz ludzi 
zmarłych bez chrztu:

Co do duszy nieoświeconej, która stała się piękniejsza dzięki łasce powtórnych naro-
dzin, nie wiem czy przyjmują ją aniołowie po jej rozstaniu z ciałem. Co uczynią z tą, 
która nie ma pieczęci ani żadnego znaku przynależności? Możliwe, że zostanie unie-
siona w powietrze, błądząc i nie będąc szukana przez nikogo, ponieważ do nikogo nie 
należy. Pragnie odpoczynku, ale go nie znajduje: na próżno płacze i żali się14.

Mogłoby się wydawać, że Grzegorz z Nyssy odmawia zbawienia ludziom nie-
ochrzczonym15. Warto zatem przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź tego autora, 

11 Por. MKT, nr 11.
12 Por. Pseudo-Atanazy, Quaestiones ad Antiochum ducem, 101, PG 28, 660C; por. także 115, PG 

28, 672C.
13 Por. Anastazy z Synaju, Quaestiones et responsiones, 81, PG 89, 709–710C. 
14 Por. Grzegorz z Nyssy, PG 46, 424 B–C, tłum. za: M. Przyszychowska, Co dzieje się z dziećmi 

po śmierci?: teologiczne znaczenie traktatu „O dzieciach przedwcześnie zmarłych” Grzegorza 
z Nyssy, „Forum Teologiczne” 5 (2004), s. 98–99.

15 Por. M. Przyszychowska, Co dzieje się z dziećmi po śmierci…, s. 99.
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zanim przejdziemy do głównego dzieła poświęconego tej kwestii. W Dialogu 
o duszy i zmartwychwstaniu, którego przedmiotem jest apokatastaza, Grzegorz 
z Nyssy nie rozróżnia losu złych, dobrych i tych, którzy nie mieli okazji do wyko-
nania jakichkolwiek uczynków. 

Ponieważ Bóg chce przez zmartwychwstanie przywieść naturę ludzką do pierwotnego 
stanu, na nic nie przyda się mówić i sądzić, że wszechmoc Boża może w osiągnięciu celu 
natrafić na takie, jak przytoczone przeszkody. Jego celem jest jedno: aby ludzka natura 
w wszystkich ludziach przez to znalazła swoje udoskonalenia, że jedni już w tym życiu 
oczyszczą się z grzechu, drudzy zaś po nim w odpowiednim przeciągu czasu w ogniu, 
jeszcze inni nie poznali różnicy między dobrem a złem, a wszyscy otrzymali Jego dobra 
[…]16.

Autor podziela pogląd, że zbawienie przedwcześnie zmarłych zostanie zreali-
zowane w apokatastazie. Nie określa jednak, w jaki sposób osiągną oni szczęście: 
przez oczyszczenie czy też bezpośrednio zostaną przyjęci do grona zbawionych?17

Tej kwestii poświęcił osobne dzieło: De infantibus praemature abreptis libel-
lum. Ponieważ powstało ono w ostatnim etapie życia św. Grzegorza z Nyssy, 
z pewnością po 385 roku, odznacza się niezwykłą dojrzałością. Problem zmar-
łych dzieci został przez tego ojca Kościoła gruntownie przeanalizowany, chociaż 
nie miał on na celu podania prostego rozwiązania, pragnąc przedstawić możliwe 
trudne kwestie i je rozważyć, bez roszczenia sobie prawa do ostatecznego rozwią-
zania18. W pytaniach stawianych przez Grzegorza przejawia się niepokój Kościoła: 
los dzieci zmarłych jest tajemnicą, zagadnieniem przewyższającym możliwości 
ludzkiego rozumu. W swoich rozważaniach św. Grzegorz przedstawia dwa twier-
dzenia: „zbawienie bez zasług byłoby niesprawiedliwe” oraz „celem życia czło-
wieka jest oglądanie Boga”. Brak takiego życia jest przeciwny naturze ludzkiej19. 
Rozważając ten problem, Grzegorz nie chce zakwalifikować dzieci przedwcześnie 
zmarłych do którejś z tych grup: 

[…] nowonarodzone dziecko, które nie zna zła, któremu żadna choroba oczu duszy nie 
przeszkadza uczestniczyć w świetle, żyje w zgodzie z naturą i nie potrzebuje oczyszcze-
nia, by być zdrowe, ponieważ na początku [życia] nie ma w jego duszy żadnej choroby20.

16 Grzegorz z Nyssy, Dialog z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu, tłum. W. Kania, 
w: Wybór pism (PSP 14), Warszawa 1974, s. 83.

17 Por. M. Przyszychowska, Co dzieje się z dziećmi po śmierci…, s. 99.
18 Por. tamże, s. 99–100.
19 Por. MKT, nr. 12.
20 Grzegorz z Nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, nr 36, w: Bóg i zło. Pisma Bazylego 

Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, red. J. Naumowicz, Kraków 2004, s. 76.
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I dodaje:

[…] przedwcześnie zmarłe niemowlęta nie będą doznawać cierpień. Nie zaznają one jed-
nak takiego samego losu, jak ci, którzy oczyścili się w tym życiu przez praktykowanie 
wszelkich cnót21.

Grzegorz zatem różnicuje los dzieci i los dorosłych, którzy żyli cnotliwie, 
i określa je jako różne stopnie doznawanego szczęścia, przeciwstawiając się w ten 
sposób radykalnemu wyborowi pomiędzy dwiema możliwościami zarysowanymi 
na początku swego dzieła22.

Zupełnie inne stanowisko wypracowali ojcowie Kościoła Zachodu w wyniku 
kontrowersji Pelagiusza. Święty Augustyn, odpowiadając Pelagiuszowi, doszedł 
do wniosku, że dzieci, które umierają bez chrztu, są skazane na piekło23. Swoje 
stanowisko oparł na nakazie danym przez Pana w Ewangelii św. Jana (J 3,5) i prak-
tyce liturgicznej Kościoła dotyczącej chrztu dzieci, porównywanej do odpuszcze-
nia grzechów u dorosłych24. Stąd też stwierdza, że ci, którzy nie są ochrzczeni, 
nie mogą wejść do królestwa Bożego25. „Nie zostało żadne miejsce pośrednie, 
w którym mógłbyś umieścić dzieci”26. Ponieważ nie ma „stanu pośredniego” 
między rajem i piekłem, św. Augustyn bardzo radykalnie stwierdza: „może być 
tylko z diabłem, kto nie jest z Chrystusem”27. łagodzący ton tym wypowiedziom 
można jedynie przypisać temu, że św. Augustyn stwierdza, że mimo iż te dzieci są 
karane w piekle, to będą cierpieć tyko „potępienie bardzo łagodne, jak mały był 
ich grzech”28, „karę najlżejszą ze wszystkich”29.

21 Tamże, nr 68, s. 86.
22 Por. M. Przyszychowska, Co dzieje się z dziećmi po śmierci?…, s. 106.
23 Por. Augustyn, De peccatorum meritis, I 16,21, https://www.augustinus.it/latino/castigo_per-

dono/index2.htm (dostęp: 24.03.2021).
24 Augustyn, Sermo 293,8–11, PL 38, 1334, https://www.augustinus.it/latino/discorsi/index2.htm 

(dostęp: 24.03.2021).
25 Por. MKT, nr 17.
26 Augustyn, Sermo 294,3…
27 Augustyn, De peccatorum meritis, I, 28,55…
28 Augustyn, Enchridion de fide, spe et caritate, 93, https://www.augustinus.it/latino/enchiri-

dion/index.htm (dostęp: 24.03.2021).
29 Augustyn, Contra Iulianum, V,11,44, https://www.augustinus.it/latino/contro_giuliano/

index2.htm (dostęp: 24.03.2021).
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Synod w Kartaginie podjął ten problem i w 418 roku, odrzucając naukę Pela-
giusza, że dzieci nie zaciągają grzechu pierworodnego. Stwierdził, że

[…] także małe dzieci, które dotąd nie mogły same z siebie popełnić żadnego grzechu, są 
prawdziwie chrzczone na odpuszczenie grzechów, aby w nich przez odrodzenie zostało 
oczyszczone to, co przejęły przez zrodzenie30.

Ojcowie synodu dodali, że nie istnieje jakieś miejsce pośrednie lub inne, gdzie 
żyją jako szczęśliwe dzieci, które przeszły z tego życia do wieczności bez chrztu, 
bez którego nie mogą wejść do królestwa niebieskiego, które jest życiem wiecz-
nym31. Należy jednak podkreślić, że synod w Kartaginie nie opowiedział się za 
wszystkim aspektami surowej doktryny Augustyna o losie dzieci nieochrzczo-
nych. Jednak ze względu na autorytet św. Augustyna na Zachodzie wielu ojców 
łacińskich przyjęło jego pogląd. Podobnie jak dla wielu teologów średniowiecz-
nych był on punktem odniesienia, chociaż większość autorów średniowiecznych, 
począwszy od Piotra Abelarda, uwypuklała jednak dobroć Boga. To doprowadziło 
do zarezerwowania dla nieochrzczonych dzieci losu odmiennego od losu świę-
tych w niebie, jak i od losu potępionych. Chociaż nigdy nie stwierdzono trzech 
możliwych kresów życia człowieka32. Pewnego rodzaju nadzieją w tej kwestii był 
rozwój nauczania o „chrzcie pragnienia”.

3. Chrzest pragnienia

Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia znaczenie „chrztu pragnienia” razem ze zna-
czeniem „chrztu z krwi”. Są one zawarte w chrzcie z wody, który ma skuteczność 
wypływającą z męki Chrystusa i z Ducha Świętego. Dlatego te trzy „odmiany 
chrztu” nie wykluczają jedności chrztu33. Sakrament chrztu jest znakiem.

Otóż chrzest krwi i pragnienia nie są podobne do chrztu z wody w tym, że on jest zna-
kiem, ale w tym, że sprawiają ten sam skutek. I dlatego nie są sakramentami34.

Chrzest pragnienia zatem, podobnie jak chrzest krwi, osiąga swój skutek, 
jeśli nie było możliwe przyjęcie chrztu z wody ze względu na brak czasu lub brak 
choćby nadzwyczajnego szafarza tego sakramentu (por. kan. 849, 850 KPK). 

30 Synod w Kartaginie, Notatka z synodu kartagińskiego, nr 110, w: Acta Synodalia, red. A. Baron, 
H. Pietras, vol. IV, Kraków 2010, s. 247*.

31 Por. Synod w Kartaginie, can. 3’; DH 224.
32 Por. MKT, nr 19–22.
33 Por. S.Th. III, q. 66, art. 11, a. 1.
34 S.Th. III, q. 66, art. 11, a. 2.
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Jednak w zwyczajnych okolicznościach nigdy nie zastępuje sakramentalnego 
znaku chrztu, to jest obmycia wodą.

Ten fakt istnienia możliwości zbawienia już poprzez „chrzest pragnienia” pod-
kreśla Międzynarodowa Komisja Teologiczna w swoim dokumencie:

Konieczność sakramentu chrztu jest głoszona i wyznawana jako integrująca część 
chrześcijańskiego rozumienia wiary. Opierając się na nakazie, który znajdujemy 
w Ewangeliach św. Mateusza (Mt 28,19–20) i św. Marka (Mk 16,15) oraz na wskazaniu 
zawartym w Ewangelii św. Jana (J 3,5), wspólnota chrześcijańska od samego początku 
wierzyła w konieczność chrztu dla zbawienia. Kościół, uważając chrzest sakramentalny 
za konieczny, skoro jest środkiem zwyczajnym ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, 
aby upodobniać ludzi do siebie, nigdy nie nauczał o „absolutnej konieczności” chrztu do 
zbawienia. Istnieją inne drogi, którymi może dokonać się upodobnienie do Chrystusa35.

Te „inne drogi” to właśnie wspomniany „chrzest krwi” oraz „chrzest pra-
gnienia”. Już w III wieku Tertulian, jak i inni pisarze chrześcijańscy, wspomina 
o możliwości uczestniczenia w radości wiecznej przez „chrzest krwi”, ponieważ 
zarówno ten z wody, jak i ten z krwi pochodzi z przebitego boku Chrystusa. Ten 
drugi zastępuje pierwszy, gdyby nie został udzielony36. O „chrzcie krwi” i „chrzcie 
pragnienia” rozważa (i dopuszcza zbawienne skutki zarówno pierwszego, jak 
i drugiego) św. Augustyn, przywołując również autorytet św. Cypriana37. Święty 
Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej wyjaśnił, na czym polega „chrzest pra-
gnienia”:

W dwojaki sposób można być bez sakramentu chrztu: po pierwsze, ponieważ ani się 
go rzeczywiście nie ma, ani się go nie chce mieć. Zachodzi to u tych, którzy ani nie są 
ochrzczeni, ani nie chcą być ochrzczeni. Jasno widać, że to świadczy o lekceważeniu tego 
sakramentu, przynajmniej gdy chodzi o ludzi używających rozumu. I dlatego, ci którzy 
w ten sposób są bez chrztu, nie mogą dostąpić zbawienia, jako że ani przez sakrament, 
ani duchem nie są wcieleni w Chrystusa, który tylko sam jeden zbawia.
Po drugie, ponieważ się go rzeczywiście nie ma, ale się go chce mieć; np. człowiek, który 
pragnie być ochrzczony, ale przed przyjęciem chrztu przypadkiem umiera. Takowy 
może bez rzeczywistego chrztu dostąpić zbawienia z powodu pragnienia chrztu, bo ono 

35 MKT, nr 66.
36 Por. Tertullian, De baptismo, XVI, 1–2, w: Traité du baptême, red. R.F. Refoulé, Paris 1952, s. 89. 

Także Hipolit Rzymski pisał o chrzcie krwi w Tradycji apostolskiej. Można przeczytać o tej 
kwestii również w Didascalia Apostolorum. To najstarsze wzmianki potwierdzające tę dok-
trynę.

37 Por. Augustyn, De baptismo contra Donatistas, IV, 22.29, PL 43, 173, https://www.augustinus.
it/latino/sul_battesimo/index2.htm (dostęp: 25.03.2021).
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pochodzi z „wiary, która działa przez miłość”. Przez nią to Bóg wewnętrznie uświęca 
człowieka, jako że Jego potęga nie jest związana z widzialnymi sakramentami38.

Nauczanie o „chrzcie pragnienia” potwierdził Sobór Trydencki, głosząc, że 
usprawiedliwienie grzesznika nie może się dokonać bez chrztu lub jego pragnie-
nia39. W ten sposób stanął na stanowisku, że nie zawsze jest wymagane do zbawie-
nia udzielenie chrztu z wody, aby osiągnąć jego skutki.

4. Możliwość zgłoszenia dziecka jako pierwsza zapowiedź

Skutki sakramentu chrztu można osiągnąć już w momencie pragnienia tego 
sakramentu, kiedy nie jest możliwe obmycie wodą ze względu na okoliczności 
czasu lub miejsca. Analogicznie do pragnienia chrztu przez katechumena, który 
umiera przed przyjęciem chrztu, można podejść do kwestii dzieci, które umarły 
przedwcześnie, ale ich rodzice pragnęli dla nich łaski płynącej z sakramentu 
chrztu.

W kontekście pragnienia chrztu dla swojego dziecka można odczytać zapis 
w Kodeksie prawa kanonicznego, który mówi o powinności chrześcijańskich 
rodziców, a mianowicie: 

[…] rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierw-
szych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim 
powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do 
niego się przygotować” (kan. 867 § 1 KPK).

Z jednej strony taki zapis może sugerować, że prośba o chrzest dla własnego 
dziecka jeszcze przed jego narodzinami ma na celu zapewnienie odpowied-
niego przygotowania rodziców do tego sakramentu, tak, aby nie wydłużać czasu 
od narodzenia do przyjęcia przez dziecko chrztu św. W przeciwieństwie do 
Kodeksu z 1917 roku, obecnie prawodawca nie stosuje określenia „jak najszybciej” 
(łac. quamprimum), co wynikało z postanowień soboru we Florencji40, lecz jedy-
nie określenie: „w pierwszych tygodniach”. Jednakże, jeśli chodzi o zastosowanie, 
są to podobne sformułowania, ponieważ poprzedni Kodeks pozostawiał dookre-
ślenie tego czasu w prawie partykularnym, a obecnie obowiązujące przepisy litur-
giczne zezwalają, aby to konferencje episkopatów określiły inny czas przyjęcia 

38 S.Th. III, q. 68, a. 2.
39 Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdz. 4, w: Dokumenty soborów powszech-

nych…, vol. IV/1, s. 293.
40 Por. Sobór Florencki, Bulla unii z Komptami. Cantate Domino”, nr 14, w: Dokumenty soborów 

powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, vol. III, Kraków 2007, s. 599.
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chrztu po urodzeniu41. Gdyby nawet przyjąć, że jedyną intencją prawodawcy – 
nakładającego na rodziców obowiązek chrztu w pierwszych tygodniach od uro-
dzenia oraz prośby nawet przed jego urodzeniem – było pragnienie przygotowania 
rodziców do tego wydarzenia42, to jednak nie wolno zapominać, że Kongregacja 
Nauki Wiary w instrukcji Pastoralis actio podkreśliła, że działalność duszpa-
sterska dotycząca chrztu dzieci powinna się kierować dwoma zasadami: chrzest 
jako sakrament jest konieczny do zbawienia oraz że ten dar będzie wsparty przez 
autentyczne wychowanie w zakresie wiary i życia chrześcijańskiego. Jednakże ta 
druga zasada jest podporządkowana pierwszej43.

Jeżeli w przypadku noworodka, który zmarł niespodziewanie ze względu na 
kruchość życia dziecka, prośba o chrzest złożona została przez rodziców jeszcze 
przed jego narodzeniem, to w takiej sytuacji można stwierdzić, że taka prośba 
była wyraźnym pragnieniem tego sakramentu, a zatem skutki takiego pragnie-
nia były dla dziecka z pewnością zbawienne, a dla rodziców stanowiły wielkie 
pocieszenie. Zrealizowałyby się w perspektywie eschatologicznej skutki „chrztu 
pragnienia” dzięki takiej prośbie. Nie można zatem ograniczać postrzegania tej 
prośby jedynie do kwestii przygotowania i ewentualnego czasu wzrastania w wie-
rze dla rodziców dziecka44, ale należy ją widzieć jako wyraźny element realizacji 
„chrztu pragnienia”. Jest to istotne stwierdzenie, gdyż w kwestii możliwości zba-
wienia dzieci nieochrzczonych byłby to jeden z pierwszych dokumentów Kościoła, 
który zapowiadałby zmianę w postrzeganiu tej kwestii. Co więcej, pragnienie to 
można uzasadnić również tym, że rodzice katoliccy mają obowiązek wychowania 
swoich dzieci w wierze, a jeśli tego nie robią, to mogą zostać ochrzczone w wie-
rze Kościoła45. A zatem w pewnym sensie można mówić o pragnieniu chrztu dla 
tych dzieci przez Kościół (por. kan. 868 KPK). Taka interpretacja przytoczonego 
kanonu stanowi swoistego rodzaju novum w perspektywie zbawienia dzieci, które 
umierają bez chrztu.

41 Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 8, w: Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich, wyd. 3, Katowice 2007, s. 22.

42 Por. J. Beal, J. Coriden, T. Green, New Commentary on the Code of Canon Law, New York–Mah-
wah 2000, s. 1054–1055.

43 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Pastoralis actio”, 20.10.1980, nr 28, http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19801020_
pastoralis_actio_pl.html (dostęp: 25.03.2021).

44 Por. B.F. Pighin, Diritto sacramentale canonico, Venezia 2016, s. 110.
45 Por. E. Frank, I sacramenti dell’Iniziazione, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, 

Roma 2012, s. 67.



255Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych...

5. Dalszy rozwój nauki o nadziei zbawienia dzieci nieochrzczonych  
w myśli teologicznej

Wyraźnym wskazaniem takiej możliwości odczytywania „znaków czasu”, 
a przede wszystkim tego planu miłości Trójcy Przenajświętszej, jest stwierdzenie 
ojców Soboru Watykańskiego II w konstytucji Gaudium et spes, które powinno 
być odczytywane w swym uniwersalnym odniesieniu do nadziei zmartwychwsta-
nia:

Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, w któ-
rych sercu działa w sposób niewidzialny łaska. Skoro bowiem za wszystkich umarł 
Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie 
boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość dojścia 
w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy46.

Należy zauważyć, że ten plan Boży przekracza ludzkie rozumienie47. Wspo-
mniane podkreślanie doktryny o „chrzcie pragnienia” oraz zachęta do zgłaszania 
dzieci do chrztu jeszcze przed ich urodzeniem mogą być wyrazem takiej troski 
przez prawodawcę kościelnego (por. kan. 849 oraz 867 § 1 KPK). 

Kolejnym istotnym etapem w rewizji nauczania o losie dzieci, które przed-
wcześnie zmarły jako nieochrzczone, jest publikacja Katechizmu Kościoła katolic-
kiego, w którym czytamy pełne nadziei przesłanie dotyczące tej kwestii:

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu 
Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, 
wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość 
Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś 
droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu48.

Decyzja prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który był odpowiedzialny za reda-
gowanie Katechizmu Kościoła katolickiego49, a jednocześnie był przewodniczącym 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej, doprowadziła do podjęcia refleksji na ten 

46 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium 
et spes”, nr 22, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje…, s. 554.

47 Por. MKT, nr 81.
48 KKK 1261.
49 Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Fidei depositum”, 11.10.1992, w: Katechizm Kościoła 

katolickiego, Poznań 1994, s. 7.
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temat oraz wydania dokumentu50. Studium to daje solidne argumenty w kwestii 
nadziei dla dzieci nieochrzczonych, a z drugiej strony pozostawia nadal miejsce 
dla dalszych dociekań teologicznych51. Swoje stanowisko wyraziła również Rada 
Naukowa Komisji Episkopatu Polski, stwierdzając, że o losie zbawczym dziecka 
nieochrzczonego – od embrionu do momentu uzyskania świadomości – nie jest 
w stanie decydować żaden człowiek, szczególnie ten walczący z Bogiem. To sprze-
ciwiałoby się koncepcji Boga i Jego opatrzności52.

Nadzieja eschatologiczna dla dzieci nieochrzczonych wiąże się z istnieniem 
„boskiego remedium” na grzech pierworodny, który jest jedyną przeszkodą dla 
tych dzieci do zjednoczenia po śmierci z Bogiem. Międzynarodowa Komisja Teo-
logiczna przedstawiła „niektóre drogi, którymi dzieci umierające bez chrztu być 
może mogą dostąpić zjednoczenia z Chrystusem”. Pierwszą z nich jest zbawcze 
upodobnienie do Chrystusa w Jego śmierci i zażyłość z Nim przez cierpienie 
i śmierć. Druga droga wynika z tego, że niektóre dzieci, które cierpią i umierają, 
są ofiarami przemocy, chociaż nieświadomie, to cierpiały i umarły dla Chry-
stusa – podobnie jak Święci Młodziankowie. Trzecia droga wskazuje, że jest także 
możliwe, iż Bóg po prostu działa, aby udzielić daru zbawienia dzieciom nieochrz-
czonym odpowiednio do daru zbawienia tym dzieciom, które miały możliwość 
przyjęcia sakrament chrztu. Teolodzy porównują taką sytuację do rodzaju nieza-
służonego daru, jaki Bóg udzielił Maryi w chwili Jej Niepokalanego poczęcia. Bóg 
zadziałał w sposób uprzedni, udzielając Najświętszej Maryi Pannie łaski zbawie-
nia w Chrystusie53.

Właśnie tę trzecią drogę można rozwinąć, przedstawiając argument, który 
powinien być wzięty pod uwagę w dalszej refleksji teologicznej nad tym zagadnie-
niem. Szczególnie mogłoby to dotyczyć tych dzieci, które nie zostały ochrzczone 
i których rodzice nie byli ochrzczeni, a zatem trudno byłoby uzasadnić pragnienie 
chrztu przez Kościół. Podobnie jak w przypadku Najświętszej Maryi Panny Bóg 
działał uprzednio i udzielił łaski Niepokalanego poczęcia. W perspektywie czasu 
tak należy na to spojrzeć, co więcej, Bóg najpierw udzielił daru, a potem prowadzi 
dialog przez Archanioła Gabriela z Maryją oraz wyczekuje jej odpowiedzi. Dzieje 
się tak, ponieważ działanie Boga Ojca w stosunku do Maryi zakłada jej wolność. 

50 Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Pastor bonus”, 28.06.1988, art. 55, w: Kodeks prawa 
kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1432.

51 H. Sławiński, Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom dzieci zmar-
łych przed urodzeniem, „Polonia Sacra” 18 (2014) 4(37), s. 149.

52 Por. Rada Naukowa Komisji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna o losie dzieci zmarłych bez 
chrztu, nr 8, „Ecclesiastica” 12 (2003) 2, s. 127–128.

53 Por. MKT, nr 84–87.
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Boży plan – dotyczący dziewiczego poczęcia i narodzin Syna – jest możliwy, 
ponieważ Maryja udzieliła pozytywnej odpowiedzi54. Podobnie w przypadku 
dzieci nieochrzczonych, które umierają, można mieć nadzieję na taki uprzedni 
dla nich dar zbawienia. W tej kwestii można jednak przywołać wątpliwości św. 
Grzegorza z Nyssy, który podkreślał, że zbawienie bez zasług byłoby niespra-
wiedliwe, a z drugiej strony określił, że cel życia to oglądanie Boga55. Zbawie-
nie dzieci nieochrzczonych mogłoby sugerować pewnego rodzaju predestynację, 
skoro dzieci te nie mają osobistych zasług, a przeszkodą dla nich do zbawienia jest 
grzech pierworodny. I w tej kwestii można upatrywać tego upodobnienia do sytu-
acji Najświętszej Maryi Panny. A ponieważ Bóg jest ponad czasem, dlatego to, co 
dla nas jest decyzją uprzednią chronologicznie w życiu Maryi, dla Boga takie nie 
jest. Bóg daje swoje łaski jako dar, działając ponad czasem i w swojej opatrzności. 
Jednym z przymiotów Bożej natury jest także wszechwiedza. Konsekwencją tego 
przymiotu Bożego jest to, że „Bóg poznaje samego siebie bez reszty, wszystkie 
rzeczy stworzone, istniejące, a nawet możliwe”56.

Opis takiej wszechwiedzy Boga przytacza św. Mateusz. Jezus wypowiada 
w tym fragmencie swoje zarzuty wobec konkretnych miast:

Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, 
które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powia-
dam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy 
aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy 
się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam 
wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie (Mt 11,21–24).

Nie jest to przykład jakiejś probabilistyki, ale pokazuje wszechwiedzę Boga 
dotyczącą możliwości, które w historii się nie wydarzyły, ale gdyby zmienił się 
jakiś czynnik, to wydarzenia potoczyłyby się w taki właśnie sposób. Jest to swo-
istego rodzaju spojrzenie Boga na czas z perspektywy ponadczasowej57.

Stąd też można stwierdzić, że dzięki swojej wszechwiedzy Bóg zna pragnie-
nia dzieci i ich rodziców, wie, jak postąpiłyby te dzieci, gdyby nie dosięgły ich 
konsekwencje grzechu pierworodnego: „dlatego też jak przez jednego człowieka 
grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na 

54 Por. H. Witczyk, Bóg Ojciec a Maryja w tajemnicy zwiastowania, „Salvatoris Mater” 1/2 (1999), 
s. 128.

55 Por. Grzegorz z Nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, w: Bóg i zło. Pisma Bazylego…
56 C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2009, s. 136.
57 Por. Augustyn, Wyznania, XI, 10.12–28.38, https://www.augustinus.it/latino/confessioni/

index2.htm (dostęp: 27.03.2021).
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wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli […]” (Rz 5,12). A zatem nie można 
tutaj mówić o jakimś nieuzasadnionym remedium, ale należy raczej zauważyć, że 
Bóg ma wiedzę nawet o rzeczach, które mogłyby się dokonać, i w tym dopatry-
wać się podstawy możliwości udzielenia łaski zbawienia dzieciom nieochrzczo-
nym na zasadzie daru uprzedniego. Nie jest to zatem jakaś „niesprawiedliwość” 
w rozumieniu św. Grzegorza z Nyssy, ponieważ dokonuje się na zasadzie nagrody 
za cnoty, które byłyby udziałem tych dzieci, gdyby nie umarły i mogłyby w swoim 
życiu je zrealizować. W ten sposób wszechwiedza Boga jest tutaj podstawowym 
źródłem nadziei pokładanej przez Kościół w możliwość zbawienia dzieci nie-
ochrzczonych, które przedwcześnie umarły.

Brak definitywnego nauczania w tej kwestii przez wieki był znakiem czasu, 
ponieważ w ten sposób możliwa jest pogłębiona refleksja i wyjaśnienie kwestii, 
które nadal wymagają uzasadnienia. Zauważyła to Międzynarodowa Komisja 
Teologiczna:

Urząd Nauczycielski Kościoła, wprost i być może opatrznościowo, nie zamierzał powie-
dzieć definitywnie, iż te dzieci są pozbawione oglądania uszczęśliwiającego, lecz zosta-
wił tę kwestię otwartą, zauważyliśmy, jak Duch Święty – być może – prowadzi Kościół 
w aktualnym momencie historycznym do odnowionej refleksji nad tym szczególnie 
delikatnym zagadnieniem58.

Dzięki temu, że nie zostało nigdy sformułowane definitywne nauczanie w tej 
materii (por. kan. 750 § 2 KPK), a przez to odczytanie na nowo tej kwestii i pogłę-
biona refleksja teologiczna mogą być źródłem nadziei dla wiernych dotkniętych 
takim wydarzeniem.

6. Konsekwencje pastoralne

Pierwsze pozytywne konsekwencje pastoralne powinny wypływać z tego, że 
jest nadzieja zbawienia dla dzieci nieochrzczonych. Jednak brak „absolutnej 
konieczności chrztu” nie zmienia faktu, że ten sakrament jest „konieczny do 
zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie” (kan. 849 KPK). Dlatego 
warto uświadamiać wiernym, szczególnie rodzicom, aby w sobie pielęgnowali ten 
chrzest pragnienia, wyrazili go zewnętrznie wobec proboszcza już wtedy, kiedy 
matka jest w stanie błogosławionym (por. kan. 867 § 1 KPK). Te praktyki pomogą 
odczuć nadzieję Kościoła wobec dzieci, które nie zostały ochrzczone z różnych 
przyczyn.

58 MKT, nr 70.
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Drugim aspektem jest praktyka pogrzebu dzieci. Przed Soborem Watykań-
skim  II nie było obrzędu pogrzebowego dla dzieci nieochrzczonych, podobnie 
jak dla dzieci ochrzczonych (w takim przypadku celebrowano Mszę Świętą 
o aniołach). Ryty pogrzebowe oddawały poglądy teologiczne – podobnie jak dziś, 
jednak już po pogłębionej refleksji teologicznej w tej kwestii59. „Kościół wyraża 
liturgicznie nadzieję miłosierdzia Bożego, którego miłującej trosce zostaje powie-
rzone dziecko”60. Lex orandi i lex credendi w tej materii się wzajemnie uzupełniają, 
ponieważ modlitwa liturgiczna odzwierciedla, a jednocześnie formuje sensus 
fidei61. Dominujące odwołanie do Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci w modli-
twach liturgicznych podczas obrzędu pogrzebu jest wyrazem nadziei, że także 
dzieci zmarłe bez chrztu doświadczą go względem siebie. Dzięki takiemu stano-
wisku Kościoła możliwe jest budzenie nadziei u rodziców, których dzieci zmarły 
nieochrzczone. Taka nadzieja pomaga zakończyć pewien etap życia i rozpocząć 
nowy62. 

Zakończenie

W rozwoju myśli teologicznej w aspekcie możliwości zbawienia dzieci, które 
przedwcześnie zmarły nieochrzczone, wyraźnie obecny jest zmieniony kieru-
nek. Sobór Watykański II otworzył taką drogę, a pierwszym dokumentem, który 
może stanowić stwierdzenie braku „absolutnej konieczności chrztu”, jest właśnie 
Kodeks prawa kanonicznego. W niniejszym artykule wskazano, że możliwość 
zgłoszenia dziecka do chrztu nie stanowi tylko intencji właściwego przygotowania 
rodziców, ale jest również wyrażeniem pragnienia chrztu dla dziecka. To jednak 
dotyczy dzieci, o których można powiedzieć, że doznały skutków chrztu poprzez 
jego pragnienie. W następnych latach została ponadto pogłębiona refleksja doty-
cząca tych dzieci, które nie zostały ochrzczone, a o których nie jesteśmy w sta-
nie powiedzieć, jakie było pragnienie ich rodziców i ich własne. Dlatego artykuł, 
oprócz argumentacji Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przedstawia pogłę-
bioną refleksję teologiczną, która daje kolejne argumenty w budowaniu nadziei, 
zwłaszcza u tych, którzy doświadczyli takiej tragedii w swoim życiu.

59 Por. M. Szypa, Nadzieja zbawienia w liturgii pogrzebu dzieci, „Liturgia Sacra” 22 (2016) 2, 
s. 476.

60 MKT, nr 100.
61 Por. tamże.
62 Por. H. Sławiński, Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom dzieci 

zmarłych przed urodzeniem…, s. 151–152.
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Zatem to, co przedstawia Kodeks prawa kanonicznego oraz przepisy litur-
giczne dotyczące pogrzebu dzieci, jest wyrazem intencji prawodawcy w kwestii 
nadziei zbawienia dzieci nieochrzczonych, to zaś odpowiada myśli teologicznej, 
ponieważ realizuje się tu zasada lex orandi, lex credendi. Kodeks prawa kanonicz-
nego, mimo że zawiera przepisy potwierdzające konieczność chrztu do zbawienia, 
to jednak nie stwierdza jego „absolutnej konieczności”, a nawet zawiera wyraźnie 
możliwość zbawienia przez pragnienie chrztu oraz implicite innymi drogami, 
skoro prawodawca dopuszcza pogrzeb katolicki dla dzieci nieochrzczonych. 
W konsekwencji lex orandi, lex credendi zgodne jest również z ius Ecclesiae.
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PRAGNIENIE CHRZTU A NADZIEJA ZBAWIENIA DZIECI 
NIEOCHRZCZONYCH W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO 
W PERSPEKTYWIE STUDIUM MIęDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ. 
ASPEKTY TEOLOGICZNE I PRAWNE

Streszczenie

Problematyka nadziei na zbawienie dzieci, które przedwcześnie zmarły bez chrztu, jest obecna 
od początku chrześcijaństwa. Zajmowali się nią niektórzy ojcowie Kościoła zarówno wschod-
niego, jak i zachodniego. Jednak w ciągu wieków kwestia ta nigdy nie została definitywnie 
rozstrzygnięta, ponieważ teolodzy w swojej refleksji nie byli w stanie rozwiązać wszystkich 
wątpliwość. Stawali przed tajemnicą, która przewyższa ludzki umysł.
W ostatnich latach, po Soborze Watykańskim II, pogląd na temat losu takich dzieci został 
zrewidowany, a teolodzy przedstawiają argumenty, które pozwalają mieć nadzieję na pełne 
szczęście w królestwie niebieskim tych dzieci.
Pierwszym dokumentem, który w wyraźny sposób dostrzega zmianę takiego poglądu teolo-
gicznego, jest Kodeks prawa kanonicznego. Chociaż jest tam mowa o konieczności chrztu do 
zbawienia, to jednak prawodawca nie mówi o „absolutnej konieczności”. Dopuszcza „chrzest 
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pragnienia”, a celem tego artykułu jest wykazanie, że troszczy się również o to, by rodzice 
takie pragnienie wyrażali przed urodzeniem swoich dzieci.
Kolejne dokumenty Kościoła potwierdzają taki rozwój myśli teologicznej, a co za tym idzie, 
uzasadniają istnienie chrześcijańskiej nadziei zbawienia dla dzieci, które nie otrzymały 
sakramentu chrztu z różnych przyczyn.
Artykuł nie przedstawia tylko argumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej, ale jest 
próbą pogłębienia i uzasadnienia tej myśli teologicznej. Problem ten jest bowiem nie tylko 
refleksją teologiczną nad zagadnieniem, ale także stanowi codzienność wiernych, którzy 
zostali dotknięci taką tragedią, a którym Kościół powinien dać nadzieję.

Słowa kluczowe: chrzest, zbawienie, prawo kanoniczne, chrzest pragnienia, grzech 
pierworodny
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„Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). 
Refleksja nad duchowością komunii  
w warunkach izolacji społecznej  
na przykładzie Ruchu Focolari

“DESPITE THE CLOSED DOORS” (JN 20:26): REFLECTION 
ON THE SPIRITUALITY OF COMMUNION IN CONDITIONS 
OF SOCIAL ISOLATION, USING THE EXAMPLE 
OF THE FOCOLARE MOVEMENT

Summary

The period of social isolation due to the pandemic limited the opportunities for meetings 
between small and large communities and left a deep mark on the form of experiencing the 
spirituality of communion, which is one of the most characteristic features of the post-Con-
ciliar Church. An example is the Focolare Movement, where the privileged path to union with 
God is the relationship of love for one’s neighbour, in which Jesus’ promise is fulfilled that he 
stands among those gathered in his name (cf. Mt 18:20). Chiara Lubich, the founder of the 
Focolare, saw in modern technological advances the possibility of developing Christian love, 
which by its nature is universal. The period of the pandemic marked an unexpected break-
through in this aspect, as well as in the wider understanding and practice of ecclesial com-
munion. The abolition or prolonged limitation of physical meetings has led to the intensive 
use of other means of communication, making the virtual space a potential place for commu-
nal spiritual experience and concrete action for the benefit of others. A remarkable event in 
its course and fruitfulness, carried out remotely, was the General Assembly of the Movement, 
which, according to the Statutes, takes place every six years and is the supreme organ of power. 
The common discernment typical of Focolarini implies, as a fruit of mutual love, the presence 
of the Risen One, who makes the voice of the Holy Spirit resound with all power. The adap-
tation of the forms of the spirituality of communion to external circumstances shows an 
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irresistible need to share a spiritual experience and, if it is authentic, leads to a deepening of 
the relationship with God and between persons, despite the difficulties.

Keywords: Pandemic, social isolation, spirituality of communion, Focolare Movement, 
virtual space

Wstęp

Okres pandemii, obok niezliczonych konsekwencji, których rozległość i głębo-
kość ukażą się wraz z upływem czasu, dotknął znacząco także życia religijnego 
we wszystkich jego aspektach. Niniejszy artykuł podejmuje refleksję nad proce-
sami zachodzącymi w tym kontekście w sferze duchowości o wyraźnym rysie 
wspólnotowym, której przykładem jest duchowość cechująca Ruch Focolari. 
Punktem wyjścia będzie charakterystyczne dla współczesnego Kościoła wezwa-
nie do komunii, która czyni z intymnego życia Trójcy Świętej niedościgły model 
relacji we wspólnocie chrześcijańskiej. W tym nurcie kształtuje się doświadczenie 
duchowe fokolarinów, dla których uprzywilejowaną drogą do Boga jest spotkanie 
z innymi, gdzie Zmartwychwstały Pan pozwala się „dotknąć” i udziela swoich 
darów. Perspektywa ta rodzi zatem pytanie, jak możliwe jest dostosowanie lub 
zastąpienie podstawowych praktyk duchowości komunii do warunków izolacji 
społecznej. Konkretnym przykładem takiej adaptacji jest, opisane w ostatniej 
części, podjęcie rozeznawania wspólnotowego z wykorzystaniem formy zdal-
nej w związku z odbywającym się w tym okresie Zgromadzeniem Generalnym 
Ruchu. Celem tej refleksji jest analiza nowych przejawów życia duchowego, pły-
nących z doświadczenia pandemii. 

1. Wspólnotowy wymiar życia duchowego

Sobór Watykański II przywołuje Cyprianową definicję Kościoła jako „ludu zjed-
noczonego jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (LG 4) i podkreśla:

[…] w każdym wprawdzie czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się 
Go lęka i postępuje sprawiedliwie, podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi 
nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić 
z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył (LG 9).

To ponowne odkrycie wymiaru wspólnotowego – który nie był w historii 
zapomniany, lecz może raczej uśpiony przez złożone okoliczności zewnętrzne 
i wewnętrzne – jest z pewnością jedną z najbardziej charakterystycznych cech 
współczesnego Kościoła, jego samoświadomości oraz przemian pastoralnych 
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i duchowych1. Pośród wielu innych znaczące są w tej kwestii wypowiedzi Jana 
Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, by przywołać trzech ostatnich papieży.

Jan Paweł II w liście Novo millennio ineunte wezwał wierzących, aby „czynić 
Kościół domem i szkołą komunii”. I wyjaśnił:

[…] zanim przystąpimy do programowania konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić 
duchowość komunii […]. Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione 
w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać 
także w obliczach braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność 
odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, 
a zatem postrzegania go jako „kogoś bliskiego”, co pozwala dzielić jego radości i cier-
pienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą 
i głęboką przyjaźń (NMI 43)2.

Benedykt XVI podczas audiencji 29 marca 2006 roku podkreślił nierozdziel-
ność komunii z Bogiem i komunii braterskiej.

Życie w komunii z Bogiem i między nami jest właściwym celem przepowiadania Ewan-
gelii, jest to dążenie do nawrócenia na chrześcijaństwo: „cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznaj-
miamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami” (1 J 1,3). Ta podwójna 
komunia z Bogiem oraz między nami jest nierozdzielna; gdzie niszczy się komunię 
z Bogiem, która jest komunią z Ojcem, z Synem oraz z Duchem Świętym, niszczy się 
także fundament oraz źródło komunii między nami. Gdzie zaś nie ma przeżywanej 
komunii między nami, tam również komunia z Bogiem Trójjedynym nie jest żywa 
i prawdziwa, jak o tym słyszeliśmy3.

Papież Franciszek powtarza nieustannie, że

Ewangelia zachęca nas zawsze, by podejmować ryzyko spotkania z twarzą drugiego 
człowieka, z jego fizyczną obecnością stawiającą pytania, z jego bólem i jego prośbami, 

1 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach 
Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio”, 1992.

2 Dalej Jan Paweł II wyjaśnia: „Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim 
człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako 
dar Boży: dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także «dar dla mnie». 
Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia miejsca» bratu, wzajemnego «nosze-
nia brzemion» (por. Ga 6,2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, 
rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się: bez 
takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się 
bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwi-
jania” (NMI 43).

3 Benedetto XVI, Udienza generale, 29.03.2006, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/
audiences/2006/documents/hf_ben-xvi_aud_20060329.html (dostęp: 31.03.2021), tłum. pol-
skie za: https://www.ruda-parafianin.pl/benedykt/03aud06/a60329s.htm (dostęp: 31.03.2021).
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z jego zaraźliwą radością, stale ramię w ramię. Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który 
przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty, od 
służby, od pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez swoje wcielenie zachęcił nas do 
rewolucji czułości (EG 88).

Przynależność do wspólnoty Kościoła, jako wyraz i nieodłączna konsekwencja 
osobistej więzi z Chrystusem, oznacza spotkanie twarzą w twarz, ramię w ramię, 
krótko mówiąc: obecność również w wymiarze fizycznym. Franciszek wielo-
krotnie podkreślił, że woli raczej „Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo 
wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się” (EG 49). Tymcza-
sem w ostatnich miesiącach z powodów od nas bezpośrednio niezależnych zna-
leźliśmy się jako Kościół, wspólnoty, rodziny, osoby, w sytuacji zamknięcia, z któ-
rego mogą rodzić się „choroby”. Bez wątpienia obraz Kościoła chorego z powodu 
zabarykadowania się w pomieszczeniu pełnym stęchlizny w intencji papieża 
miał przede wszystkim znaczenie przenośne: chodziło o zamknięcie mentalne 
i duchowe, a nie o ograniczenia narzucone przez niespodziewane szerzenie się 
pandemii.

2. Spotkanie ze Zmartwychwstałym w wymiarze cielesnym

Niemniej jednak znaleźliśmy się w ewangelicznej scenie drzwi zamkniętych 
z powodu strachu, na który składają się okoliczności różnego pochodzenia. Czy 
Zmartwychwstały Pan może również dzisiaj stanąć pośród nas, mimo drzwi 
zamkniętych? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy, opierając się na doświad-
czeniu Ruchu Focolari. Jest to ruch eklezjalny powstały w latach czterdziestych 
XX  wieku w Trydencie wokół młodej dziewczyny, Chiary Lubich4. W krótkim 
czasie fokolarini dotarli do całych Włoch i do innych krajów europejskich5, 
wreszcie na wszystkie kontynenty. Jak podkreślała wielokrotnie założycielka, jego 

4 Chiara Lubich urodziła się w Trydencie w 1920 r., zmarła w Rocca di Papa (Rzym) w 2008 r. 
W młodości związana była z Akcją Katolicką oraz z III Zakonem franciszkańskim, gdzie jako 
23-letnia dziewczyna poświęciła się Bogu, składając ślub czystości. Zafascynowana słowami 
Ewangelii, przekonała się, że są one konkretnymi wskazówkami w codziennym życiu. Wokół 
niej spontanicznie zrodziła się wspólnota osób w różnym wieku, stanie i o różnej pozycji spo-
łecznej. Otrzymała ona szybko błogosławieństwo biskupa Trydentu. Pierwsza oficjalna apro-
bata Ruchu ze strony papieża nadeszła w 1962 r. Lubich utrzymywała liczne kontakty w środo-
wisku eklezjalnym i świeckim, odegrała również znaczącą rolę w dialogu ekumenicznym oraz 
międzyreligijnym. W uznaniu zasług na polu współczesnej kultury i życia społecznego przy-
znano jej kilkanaście doktoratów honoris causa w różnych dziedzinach oraz inne prestiżowe 
nagrody. W 2015 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Por. m.in. A. Torno, Chiara Lubich. 
Życie i dzieło, Poznań–Warszawa 2013; M. Gentilini, Chiara Lubich: la via dell’unità, tra storia 
e profezia, Roma 2019. 

5 Początki Ruchu Focolari w Polsce sięgają końca lat sześćdziesiątych XX w.
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członkowie czują się wezwani, aby być żywą odpowiedzią na modlitwę arcyka-
płańską Jezusa: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Cechująca ich duchowość 
ma zatem charakter wybitnie wspólnotowy, gdyż zawiera się w słowie „jedność”, 
a Jan Paweł II wyraźnie łączył ją ze wspomnianą już duchowością komunii.

To doświadczenie jedności typowe dla fokolarinów trzeba odczytać w świe-
tle ewangelicznej obietnicy zapisanej przez Mateusza: „gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). W istocie na pierwszej 
stronie Statutów generalnych Ruchu Focolari6 czytamy:

Wzajemna i trwała miłość, która umożliwia jedność i przynosi obecność Jezusa we 
wspólnocie, stanowi dla osób należących do Dzieła Maryi podstawę ich życia w każdym 
aspekcie: jest normą norm, fundamentem każdej reguły7.

A zatem u podstawy całego życia duchowego oraz każdego działania znajduje 
się staranie, aby uczynić miejsce Zmartwychwstałemu, obecnemu we wspólno-
cie gromadzącej się w Jego imię. „W Jego imię”, jak komentowała wielokrotnie 
Chiara, można odczytać w znaczeniu: „w Jego miłości”8.

Warto w tym miejscu podkreślić, że dla członków Ruchu Focolari rok 2020 
otwierał się pod znakiem szczególnego jubileuszu. 22 stycznia przypadała 
100. rocznica narodzenia założycielki i na cały rok zaplanowane były obchody, 
którym towarzyszyło hasło: „Świętować, aby spotkać”. Jak wyjaśniła ówczesna 
prezydent Ruchu Maria Voce9:

[…] hasło to wydawało się odpowiednie, aby świętować, na najróżniejsze sposoby, 
ze względu na osobę naszej założycielki oraz na charyzmat, którym Bóg ją obdarzył, 
a który ona tak hojnie przekazała. Pragniemy bowiem, aby osoby spotkały ją dziś żywą, 
a nie przywoływały jako nostalgiczne wspomnienie. Aby spotkały ją w naszej duchowo-
ści, w jej dziełach, a przede wszystkim w jej „ludzie”, to znaczy w tych, którzy teraz żyją 
jej duchem braterstwa, komunii, jedności10.

Nie trzeba wyjaśniać, że pandemia pokrzyżowała wszystkie te plany i postawiła 
członków Ruchu w paradoksalnej sytuacji, otwierając zupełnie nowe doświadcze-
nie. Ma ono, wyjaśnia Maria Voce,

6 Oficjalna nazwa Ruchu Focolari to Dzieło Maryi.
7 Dzieło Maryi, Statuty generalne, s. 11.
8 Por. C. Lubich, Charyzmat jedności, Kraków 2007, s. 38.
9 Maria Voce stała na czele Ruchu Focolari w latach 2008–2021. W lutym 2021 r. nową prezydent 

została wybrana Margaret Karram.
10 M. Voce, Radicarci bene nel presente, „L’Osservatore Romano” 2.04.2020, https://www.osser-

vatoreromano.va/it/news/2020-04/radicarci-bene-nel-presente.html (dostęp: 31.03.2021).
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[…] nie tylko wymiar społeczny i psychologiczny, ale także poważne konsekwencje 
duchowe. Dotyczy to wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijan. Sytuacja ta dotyka 
także do głębi naszą specyficzną duchowość jako Focolari. My jesteśmy stworzeni do 
komunii i jedności. Umiejętność nawiązywania relacji jest być może najbardziej charak-
terystyczną cechą osoby, która poznała i przyjęła ducha Chiary. I właśnie ten wymiar 
wydaje się obecnie całkowicie ograniczony11.

W tym miejscu należy podkreślić, że warunki izolacji społecznej ograniczyły 
szersze kontakty, uniemożliwiając spotkania liczniejszych wspólnot – które są 
niezwykle ważne dla podtrzymania ducha jedności. Z drugiej jednak strony 
stały się czynnikiem wspólnototwórczym na poziomie rodzin czy wspólnot życia 
konsekrowanego12. Podobnie jak wiele rodzin, fokolarini, którzy w zwyczajnych 
warunkach prowadzą życie aktywne, pracują zawodowo, oddają się wielorakim 
aktywnościom apostolskim, znaleźli się zamknięci we wspólnocie dosłownie 
24 godziny na dobę. Nie ulega wątpliwości, że ta fizyczna, nieprzerwana bliskość 
ma swoje wymagania, do których nie są przyzwyczajone nawet osoby na co dzień 
realizujące powołanie chrześcijańskie wraz z innymi.

Chodzi tu o prawdziwą ascezę życia wspólnotowego. Tak opisywała tę ascezę 
założycielka Focolari. W Ruchu

[…] ceni się […] szczególnie te [umartwienia], które przynosi nam życie jednością 
z braćmi. Nie jest ono łatwe dla dawnego człowieka, jak nazywa go św. Paweł, zawsze 
gotowego odrodzić się w nas. Jedności braterskiej nie buduje się zresztą raz na zawsze, 
trzeba ją ciągle odbudowywać. Gdy jest jedność, a dzięki niej Jezus obecny między nami, 
doświadcza się ogromnej radości, którą obiecał Jezus w swej modlitwie o jedność. Kiedy 
natomiast jedności zabraknie, pojawiają się cienie i dezorientacja. Przeżywa się coś 
w rodzaju czyśćca. I to jest pokuta, którą musimy być gotowi przyjąć13.

Tak o tym okresie zamknięcia wewnątrz małych wspólnot opowiada Jesús 
Morán, współprezydent Focolari:

[…] był to naprawdę czas cierpienia, ale i czas wielkiej łaski. Tak to czujemy. Czujemy, 
że coś się wydarzyło w nas wszystkich, jakby dokonał się jakiś przełom, przełom natury 
duchowej, konkretny, relacyjny, i nie możemy już zwrócić się wstecz. Widzimy bowiem 
owoce przede wszystkim w nas, osobiście, ale również w naszych wspólnotach focolare, 
gdzie wiedliśmy życie głębsze niż kiedykolwiek, złożone z wielu elementów. Ja nigdy 
nie widziałem, żeby moi bracia tak dobrze gotowali, jak w tym okresie, tak sprzątali 

11 Tamże.
12 Sercem Ruchu są małe wspólnoty, „focolare”, tworzone przez osoby świeckie poświęcone 

Bogu, zgodnie z duchowością Chiary Lubich.
13 C. Lubich, Charyzmat jedności…, s. 70–71.
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dom, tak się modlili, modlili razem, modlili indywidualnie […]. Bez wątpienia pan-
demia poruszyła nas w samym sercu charyzmatu, dokonaliśmy niezwykłych odkryć. 
Na przykład, że jedność jest doświadczeniem ciała, ponieważ bardzo mocno wypłynęła 
w tym okresie teologia ciała, iż jesteśmy jednym ciałem14.

3. Przestrzeń wirtualna jako miejsce doświadczenia duchowego

W długich miesiącach pandemii rozbrzmiało z nową siłą zasadnicze pytanie: czy 
przestrzeń wirtualna, do której zdecydowana większość społeczeństwa się prze-
niosła, może stać się również miejscem doświadczenia duchowego? W przywoła-
nym już artykule w „L’osservatore Romano” Maria Voce stwierdza:

[…] przechodząc ponad okolicznościami, również w niemożności wspólnego celebro-
wania Eucharystii, odkrywamy na nowo żywą i silną obecność Jezusa: w Ewangelii 
wprowadzonej w życie, w bracie spotkanym z miłością, pośród tych, którzy – również 
na odległość – jednoczą się w Jego imię15.

Uwagę przywołuje tu dopowiedzenie: „również na odległość”. Tę właśnie odle-
głość w jakiejś mierze próbuje wypełnić przestrzeń wirtualna, zwłaszcza różne 
formy konferencji wideo, które zastępują w aktualnej sytuacji fizyczne spotkania 
poszczególnych grup.

Bez wątpienia, wykorzystanie internetu dla celów formacyjnych czy organi-
zacyjnych nie stanowi oryginalnej cechy okresu pandemii16. Nowością natomiast 
jest skala interakcji podejmowanych w świecie cyfrowym przy gwałtownym 
ograniczeniu innych relacji międzyosobowych oraz poszerzenie grona odbiorców 
o coraz młodsze dzieci, a także o osoby starsze. W przestrzeni wirtualnej odby-
wają się regularne spotkania formacyjne dla niemal wszystkich grup wiekowych 
i powołań w Kościele: ich powszechna dostępność przy jednoczesnym ogranicze-
niu innych ofert spędzania wolnego czasu sprawia, że w wielu z nich mówi się 
o niespotykanej dotąd frekwencji. Jednocześnie pojawia się zrozumiała wątpli-
wość, czy przestrzeń cyfrowa nie stoi w opozycji do świata rzeczywistego, a w kon-
sekwencji, czy może ona zastąpić albo przynajmniej uzupełniać realne, osobowe 
doświadczenie Boga i drugiego człowieka, przeżywane w warunkach duchowo- 
-cielesnych. Czy komputerowy mikrofon i kamera, wyłączone w dowolnej chwili, 

14 M. Voce, J. Morán, Odpowiedzi na pytania mieszkańców Loppiano, 13.06.2020, Archiwum 
Ruchu Focolari.

15 M. Voce, Radicarci bene nel presente…
16 Na temat roli mediów w życiu Kościoła zob. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych 

aspektach wykorzystania środków społecznego przekazu w promowaniu nauki wiary, 1992.
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mogą stać się dziś prawdziwymi narzędziami komunii, która oznacza gotowość 
na przezwyciężenie pokus egoizmu, aby dzielić z innymi radości i cierpienia, 
trudy codziennej pracy oraz wyzwania wspólnego życia i działania?

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie kształtuje się niezwykle dynamicznie 
i dojrzewa wraz z upływem czasu naznaczonego pandemią. To, co przed rokiem 
wydawało się niemożliwe lub mało prawdopodobne, stało się udziałem wielu 
członków Ruchu na całym świecie. Kiedy spotkania formacyjne, dni skupienia 
i rekolekcje prowadzone online okazały się praktycznie jedyną opcją wspólnego 
podążania drogami komunii, fokolarini przyjęli je jako opatrznościowe znaki 
czasu, które należy wykorzystać w okresie przymusowego wstrzymania innych 
wspólnych działań. Dla ożywienia więzi braterstwa oraz wzajemnego umocnie-
nia w wierze i nadziei zaproponowali niezwykle bogatą ofertę formacji duchowej 
oraz kulturalnej17, szukając nowych form interakcji i czynnego zaangażowa-
nia zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Obok wymiany 
doświadczeń duchowych oraz epizodów życia ewangelicznego18 spotkania w prze-
strzeni wirtualnej stały się okazją do dzielenia się konkretnymi inicjatywami 
wzajemnej pomocy na skalę światową oraz pomiędzy krajami danego obszaru 
geograficznego19.

Wpływ nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej na życie członków 
Ruchu Focolari stanowi niezwykle ciekawą, aktualną kwestię i zasługiwałby na 
odrębne studium. W tym kontekście wystarczy wspomnieć, że już w latach pięć-
dziesiątych XX wieku Chiara Lubich mówiła o miłości, która wyraża się w sym-
bolicznych siedmiu aspektach życia. Przyporządkowała je do siedmiu kolorów 

17 Obok regularnych spotkań formacyjnych typowych dla poszczególnych grup warto zwrócić 
uwagę na dodatkowe propozycje, których celem jest podtrzymanie więzi osobowych i spo-
łecznych w sytuacjach nieformalnych. Przykładem takich inicjatyw są częste koncerty online 
przygotowane przez działające w Ruchu zespoły muzyczne Gen Rosso i Gen Verde (por. 
https://www.genrosso.com/; https://www.genverde.it/), a w kontekście polskim cotygodniowe 
spotkania w wirtualnej kawiarence, otwarte dla członków i sympatyków Ruchu w całym kraju 
(por. https://www.focolare.org/polska/2020/12/30/kawiarenka-z-jezusem-posrodku [dostęp: 
31.03.2021]).

18 Tzw. komunia duszy i komunia doświadczeń ze Słowem życia stanowią formy dzielenia się 
darami duchowymi i wzajemnego towarzyszenia na drodze jedności w różnych grupach. Prak-
tyki te, obecne w Ruchu Focolari niemal od samego początku, Lubich zalicza do podstawo-
wych „narzędzi” duchowości wspólnotowej. Por. C. Lubich, Miłość wzajemna, Warszawa 2014, 
s. 72–80.

19 Inicjatywy i świadectwa dotyczące pomocy materialnej ofiarom najboleśniejszej dotkniętym 
konsekwencjami pandemii można znaleźć na międzynarodowej stronie: https://www.focolare.
org/covid/, a także na stronie polskiej: https://www.focolare.org/polska/2020/05/16/pomaga-
my-wspolnota-dobr-ktora-swiadczy-o-braterstwie (dostęp: 31.03.2021).
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tęczy, a kolorowi fioletowemu nadała tytuł: jedność i środki przekazu. W Statu-
tach, w artykule odnoszącym się do tego aspektu, czytamy m.in.: Ruch 

[…] stara się, by środki przekazu informacji należały do najszybszych i adekwatnych; 
ponadto, aby dotrzeć do wszystkich członków, wykorzystuje w miarę możliwości, naj-
odpowiedniejsze środki komunikacji społecznej, jakie może oferować rozwój techniki, 
jak: Internet, telewizję, radio, kino, teatr20.

Wymowne jest, że ta część Statutów nie dotyczy struktury organizacyjnej, ale 
konkretnych wyrazów życia duchowego: dla Chiary komunikacja była konkretną 
formą praktykowania miłości wzajemnej, która pozwala dotknąć obecności Boga 
we wspólnocie zgromadzonej w imię Jezusa.

Nie ulega wątpliwości, że przestrzeń wirtualna stała się częścią chrześcijań-
skiego doświadczenia duchowego i ostatnie miesiące pokazały jej ogromne (choć 
przecież nie nieograniczone) możliwości21. A jednak nie może ona zastąpić fizycz-
nych przestrzeni życia wspólnotowego. Raz jeszcze przywołujemy na świadka 
Marię Voce:

A teraz, kiedy się to skończy, powiemy: A teraz? A teraz? Myślę, że teraz powinniśmy 
sięgnąć po owoce, to znaczy nie stracić tych wszystkich nowych możliwości, których 
Bóg pozwolił nam doświadczyć, ponieważ jeśli je stracimy, to straciliśmy cały czas, jaki 
na to poświęciliśmy, tymczasem nie powinniśmy stracić tych możliwości. Jednocześnie 
przeżywać je w duchu wychodzenia do innych. Skończył się okres zamknięcia, teraz 
jest ryzyko pozostania w tym zamknięciu, dostosowania się, powiedzenia: „w gruncie 
rzeczy, tak dobrze nam się modliło, dlaczego nie robić tak dalej?” Nie, wyjdźmy, aby 
pójść na Mszę […]. Czy też: „Było nam tak dobrze, kiedy byliśmy sami”. Nie, kiedy ktoś 
przychodzi, otwórzmy mu drzwi22.

Tej duchowej otwartości drzwi wspólnota nie może utracić ani na chwilę.

4. Rozeznawanie wspólnotowe w formie zdalnej

Dla Ruchu Focolari szczególnym wyzwaniem czasu pandemii okazało się 
przeprowadzenie Zgromadzenia Generalnego zwyczajnego, które zgodnie ze 
Statutami odbywa się co sześć lat i stanowi najwyższy organ władzy23. Pierwotnie 
przewidziane było ono na wrzesień 2020 roku, lecz ze względu na zmieniające 

20 Dzieło Maryi, Statuty generalne, art. 70.
21 Por. numer wydawanego przez Ruchu Focolari periodyku „Ekklesia” poświęcony całkowicie 

kwestii Kościoła w okresie pandemii: Chiesa della pandemia, „Ekklesia” 3 (2020).
22 M. Voce, J. Morán, Odpowiedzi na pytania mieszkańców Loppiano…
23 Por. Dzieło Maryi, Statuty generalne…, art. 73–80.
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się warunki związane ze stanem wyjątkowym we Włoszech – gdzie znajduje się 
Centrum Ruchu – oraz na całym świecie ostatecznie odbyło się wyłącznie w for-
mie zdalnej w dniach od 24 stycznia do 7 lutego 2021 roku. To bezprecedensowa 
opcja była możliwa dzięki specjalnemu pozwoleniu wydanemu przez Dykasterię 
do spraw Świeckich, Rodziny i Życia na prośbę ustępującej prezydent Marii Voce 
po wielu konsultacjach z członkami Ruchu. Forma zdalna budziła początkowo 
pewne wątpliwości wśród fokolarinów, dla których fundamentalne jest odwołanie 
do obietnicy Jezusa, iż staje On pośród tych, którzy gromadzą się w Jego imię (por. 
Mt 18,20), oraz przekonanie, że ta Jego obecność pozwala rozbrzmiewać jeszcze 
mocniej głosowi Ducha Świętego zarówno w pojedynczych duszach, jak i pomię-
dzy nimi24. Otwierając Zgromadzenie, Maria Voce zachęciła 362 uczestników do 
przyjęcia postawy Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy umył uczniom nogi, 
to znaczy do „słuchania się, rozumienia, przyjmowania różnic, bycia prawdzi-
wymi, równymi sobie braćmi, każdy obdarzony najwyższą godnością, którą daje 
nam Jezus, ponieważ czyni nas dziećmi Bożymi”25. Wypowiedzi bezpośrednich 
świadków tego wydarzenia potwierdzają zgodnie, że było ono doświadczeniem 
Ducha Świętego, który daje się rozpoznać po zaskakującej nowości podejmowa-
nych niemal jednomyślnie decyzji oraz po obfitych duchowych owocach26.

Przesunięcie daty Zgromadzenia wydłużyło o kilka miesięcy okres przygoto-
wań, w który włączeni zostali wszyscy członkowie Ruchu. Na pierwszym etapie 
zebrano ponad 3 tysiące postulatów z całego świata27, które stały się podstawą 
prac komisji przygotowawczej nad zredagowaniem Instrumentum laboris. Opie-
rała się ona na dalszych konsultacjach i otwartym kwestionariuszu online. W ten 
sposób wyłoniły się następnie cztery podstawowe obszary tematyczne, do któ-
rych pogłębienia w fazie bezpośrednich przygotowań do Zgromadzenia, w serii 
webinariów, zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani. Pracom tym, w których 
wykorzystano współczesne metody wspomagające pracę zespołową i procesy 
decyzyjne, towarzyszyła pogłębiona refleksja na temat drogi synodalnej i roze-
znawania wspólnotowego właściwych charyzmatowi jedności28. Bez wątpienia tak 
rozległe zaangażowanie wspólnot Focolari na świecie w przygotowania i przebieg 

24 Por. C. Lubich, Gesù in mezzo, Roma 2019, s. 37–38.
25 Wypowiedź Marii Voce z 22.01.2021, cyt. za: https://www.focolare.org/polska/2021/01/26/

zgromadzenie-ogolne-dziela-maryi (dostęp: 31.03.2021).
26 Por. I Focolari e la nuova presidente, oprac. A. Nicosia, „Città Nuova” 3 (2021), s. 52.
27 Por. https://www.focolare.org/news/2021/01/21/al-via-lassemblea-generale-dei-focolari (dostęp: 

31.03.2021).
28 Por. J. Morán, Il discernimento alla luce del carisma dell’unità, 20.09.2019, Archiwum Ruchu 

Focolari.
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Zgromadzenia29 było konsekwencją okresu pandemii, kiedy z jednej strony 
członkowie Ruchu ograniczyli podróże i liczne działania, z drugiej zaś – przyjęli 
i dostosowali do potrzeb wspólnotowego stylu życia możliwości oferowane przez 
środki komunikacji.

Zakończenie

Przedłużający się okres izolacji społecznej nie zatrzymał podstawowych przeja-
wów życia duchowego, choć dokonał w nim głębokich przemian, których stałość 
zbyt wcześnie jest jeszcze określić. Jeśli z jednej strony ograniczył wiele dotych-
czasowych form wspólnotowych, które stanowią istotną cechę komunii eklezjal-
nej, to z drugiej strony przyspieszył pewną formę aggiornamento – dostosowania 
do zmieniających się realiów społecznych i kulturowych, zwłaszcza w obszarze 
komunikacji cyfrowej. Wydaje się, że adaptacja ta była konieczna ze względu na 
wyjątkowe okoliczności zewnętrze i można odczytać ją w kategorii znaków czasu. 
Bez wątpienia niektóre z tych nowych elementów zapiszą się na stałe w praktyce 
Kościoła i jego wspólnot, ożywianych wielorakimi charyzmatami. Rozwój narzę-
dzi komunii, choć naznaczony niezwykle bolesnym okresem izolacji, wskazuje na 
niepokonaną potrzebę współdzielenia doświadczenia duchowego, z wpisanymi 
w nie trudnościami i pociechami. 

W lipcu 1961 roku Chiara Lubich zapisała w formie poezji swoje przekonanie 
o obecności Boga w zmiennych okolicznościach życia. Jej słowa, przytoczone na 
zakończenie naszej refleksji, wyrażają nadzieję, że z czasem stanie się ono podsu-
mowaniem aktualnego, dramatycznego doświadczenia pandemii.

Radości i cierpienia,
nadzieje,
spełnione marzenia.
Dojrzałość życia i myśli.
Stałość.
Poczucie obowiązku
i wezwanie Miłości z Wysoka,
a w odpowiedzi
spójność naszego życia.
Zmagania.

29 Przykładem zaangażowania członków Focolari nieuczestniczących w obradach była audien-
cja u papieża Franciszka dla uczestników Zgromadzenia. Ponieważ większość z nich łączyła 
się z Aulą Pawła VI zdalnie, media watykańskie zapewniły transmisję internetową, dostępną dla 
wszystkich zainteresowanych. Por. https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/
february/documents/papa-francesco_20210206_focolari.html (dostęp: 31.03.2021).
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Zapał i zdobycze.
Burze.
Zaufanie Bogu:
tylko Bogu.
Wzloty. Upadki.
Gwałtowne ulewy,
głębokie korzenie.
Owoce, owoce, owoce…
Ciemności duszy:
Boże mój, Boże mój…
Potem delikatna muzyka Nieba
odległa.
Potem coraz bliższa.
Dźwięk bębnów:
zwycięstwo!
Życie jest długie,
różne są drogi,
cel jest bliski.
Wszystko,
każda rzecz,
zawsze,
ma,
miała,
jedno tylko przeznaczenie:
zjednoczenie z Tobą30.
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„MIMO DRZWI ZAMKNIęTYCH” (J 20,26). REFLEKSJA NAD DUCHOWOŚCIą 
KOMUNII W WARUNKACH IZOLACJI SPOłECZNEJ NA PRZYKłADZIE 
RUCHU FOCOLARI

Streszczenie

Okres izolacji społecznej z powodu pandemii, ograniczając możliwości spotkań małych i więk-
szych wspólnot, odcisnął głębokie znamię na formie przeżywania duchowości komunii, która 
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stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych rysów Kościoła posoborowego. Przykładem 
jest tu Ruch Focolari. Uprzywilejowaną w nim drogą do zjednoczenia z Bogiem jest relacja 
miłości do bliźniego, w której wypełnia się obietnica Jezusa, że staje On pośród osób groma-
dzących się w Jego imię (por. Mt 18,20). Chiara Lubich, założycielka Focolari, widziała w nowo-
czesnych zdobyczach techniki możliwość rozwoju miłości chrześcijańskiej, która ze swej natury 
jest powszechna i dąży do jedności. Okres pandemii wyznaczył niespodziewany przełom w tym 
aspekcie, a także szerzej – w pojmowaniu i praktyce komunii eklezjalnej. Zniesienie lub prze-
dłużające się ograniczenie spotkań fizycznych doprowadziły do intensywnego wykorzystania 
innych środków komunikacji, czyniąc z przestrzeni wirtualnej potencjalne miejsce wspólno-
towego doświadczenia duchowego oraz konkretnego działania dla dobra innych. Wyjątko-
wym w swym przebiegu i owocach wydarzeniem przeprowadzonym w formie zdalnej było 
Zgromadzenie Generalne Ruchu, które odbywa się zgodnie ze Statutami co sześć lat i stanowi 
najwyższy organ władzy. Rozeznawanie wspólnotowe typowe dla fokolarinów zakłada, jako 
owoc miłości wzajemnej, obecność Zmartwychwstałego, który pozwala wybrzmieć z całą mocą 
głosowi Ducha Świętego. Dostosowanie form duchowości komunii do okoliczności zewnętrz-
nych wskazuje na nieodpartą potrzebę współdzielenia doświadczenia duchowego i, jeśli jest ono 
autentyczne, prowadzi pomimo trudności do pogłębienia więzi z Bogiem i między osobami. 

Słowa kluczowe: pandemia, izolacja społeczna, duchowość komunii, Ruch Focolari, 
przestrzeń wirtualna
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Między karą Bożą a miłosierdziem. 
O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa

BETWEEN DIVINE RETRIBUTION AND MERCY: ON THE IMAGES OF GOD IN 
THE CONTEXT OF COVID-19

Summary

In this article, I pose the question: what theological views did the pandemic trigger, where 
did they originate, and in what direction should they evolve? In answering this, I highlight 
the encounter between two images of God – the punishing and the merciful – in the context 
of distortions in religious commentaries on COVID-19. I first ask: From where does the ten-
dency to treat misfortunes as punishment from God come? Later, I propose an alternative 
model – God is guided by love. I find it more credible in the face of contemporary Church 
teaching. In the third step, I characterise the foundations of a model based on God’s auton-
omy and the world, which – in my opinion – can help provide a correct explanation of the 
problem of evil. It seems that in the face of evil, the thoughts of religious people are very often 
directed to God, and in the background of their reflection is the question: For what sins are 
we suffering this? One of the factors contributing to the shaping of such thinking was the 
expansion of the expiatory model of Revelation. In many theological statements, and above 
all in Pope Francis’s teaching, there is a suggestion that the image of divine retribution does 
not correspond to the intuitions that come from the experiences of faith and other theological 
sources. Since God is love, he does not strive to destroy creation, even in the face of great 
ingratitude. One more conclusion can be drawn from this image of a loving Creator. Since he 
is guided by true love, he should treat the world in a spirit of respect for freedom. Otherwise, 
this love would be imperfect.
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Wstęp

Mając w pamięci czternastowieczne klęski, niosące z sobą wiele ofiar śmiertel-
nych, Bernardyn ze Sieny napisał, że są trzy plagi, którymi Bóg karze swój lud, 
i wymienił wojnę, zarazę i głód. W tym kontekście Roberto de Mattei, włoski 
historyk, przewodniczący i założyciel Fundacji Lepanto, umiejscowił również 
obecną pandemię COVID-19. Zasugerował on, że podobne tragiczne wydarzenia 
w historii chrześcijaństwa związane były z niewiernością i apostazją narodów, 
a obecnie mamy do czynienia z wyjątkową ateizacją i zepsuciem moralnym ludzi 
Kościoła. Spuentował: „Miało to miejsce pod koniec chrześcijańskiego średnio-
wiecza i wydaje się, że tak też jest i teraz”1.

W podobnym duchu wielu odczytuje objawienia Matki Bożej w Trevignano 
Romano, których mieli doświadczać małżonkowie Gisella i Gianni Cardowie. 
Przekazali oni m.in. następujące słowa Maryi:

Mój Syn przyspieszył Swój powrót, jest bardzo zmęczony zachowaniem ludzi, żyjecie jak 
w Sodomie i Gomorze (22 listopada 2016);
Jesteście tak przyzwyczajeni do zła, że nie widzicie otaczających was demonów, nie jeste-
ście w stanie dostrzec Antychrysta, który znajduje się wśród was (22 kwietnia 2017);
Nadeszły dni Ostrzeżenia, wkrótce zobaczycie mojego Syna przychodzącego z nieba na 
obłoku, a potężny huk sprawi, że ziemia zadrży. Wielkim znakiem tego zdarzenia będzie 
krzyż widoczny na całym świecie (22 września 2016)2.
Ks. Grzegorz Bliźniak, uważający się za świadka tych objawień, zasugerował wręcz, że 
koronawirus jest wyrazem miłosierdzia Bożego, ponieważ Bóg próbuje tym sposobem 
nawrócić ludzi, szukając ich za pomocą takich „wstrząsowych sposobów”3.

Podobny profil rozważań mają również niektóre oficjalne teksty Magisterium 
Kościoła. Przykładowo, w trakcie Mszy Świętej sprawowanej na Jasnej Górze 3 
maja 2020 roku abp Stanisław Gądecki z innymi biskupami, kapłanami, wiernymi 
i przedstawicielami władz zawierzył Polskę Sercu Jezusowemu i opiece Matki 
Bożej Królowej Polski, a w wypowiedzianym tekście padły słowa: „wyznajemy 
«w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na 
Twoją karę»”, po czym wymienione zostały owe główne grzechy, a wśród nich te 

1 R. de Mattei, Nowe scenariusze w epoce koronawirusa. Czy koronawirus to Boża kara? Roz-
ważania polityczne, historyczne i teologiczne, https://www.pch24.pl/roberto-de-mattei--nowe- 
scenariusze-w-epoce-koronawirusa--czy-koronawirus-to-boza-kara--rozwazania-polityczne-
-historyczne-i-teologiczne,74675,i.html#ixzz6WKMn6gcS (dostęp: 23.12.2020).

2 Orędzia z Trevignano Romano, https://odrodzedoprawdy.pl/oredzia-z-trevignano-romano 
(dostęp: 23.12.2020).

3 Por. G. Bliźniak, Konferencja III: Krwawe łzy na Obrazie Jezusa Miłosiernego, https://www.youtube.
com/watch?time_continue=711&v=iHgC5udX6Ek&feature=emb_title (dostęp: 23.12.2020).
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przeciwko życiu, bezczeszczenie eucharystycznej obecności Jezusa, bluźnierstwa 
wobec Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. Choć 
nie ma w tych słowach bezpośredniego połączenia grzechów, kary Bożej i koro-
nawirusa, w pewnym wymiarze w taki właśnie sposób można zinterpretować ten 
akt, ponieważ w refleksji podsumowującej modlitwę znalazła się prośba:

Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam 
suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie4.

Wskazywanie na Boga, który w ramach kary za grzechy zesłał na ludzkość 
koronawirusa, jest dość łatwym i oczywistym dla wielu wyjaśnieniem pandemii. 
To w takim kontekście padły słowa Tomáša Halíka:

Gdy niektórzy chrześcijanie widzą, że świat nie zmierza tam, dokąd by chcieli, ich wiara 
słabnie i wtedy rośnie w nich pokusa, aby Boga miłości, wiary i nadziei zamienić w mści-
wego starca karzącego swoje dzieci okrutnymi karami, za które każdy normalny rodzic 
słusznie stanąłby przed sądem. Ci wierzący ludzie robią z Boga wykonawcę własnej 
żądzy zemsty, Boga zsyłającego kary na tych, których nienawidzą za czyny potępiane 
tylko przez nich samych5.

Przytoczone wypowiedzi i komentarze oraz ten wniosek stały się dla mnie 
powodami do postawienia następującego pytania badawczego: Jakie poglądy teo-
logiczne wyzwala epidemia, gdzie mają swoje źródła i w jakim kierunku powinny 
ewoluować? Postaram się ukazać spotkanie dwóch obrazów Boga: karzącego 
i miłosiernego w kontekście wypaczeń w religijnych komentarzach do koronawi-
rusa. Z uwagi na charakter podejmowanego zadania posłużę się metodą syntezy 
teologicznej, kreśląc mapę zagadnień. Tekst nie ma więc charakteru pogłębio-
nego studium, stanowiąc jedynie przyczynek do dalszych analiz. Rozumowanie 
przeprowadzę w trzech zasadniczych punktach. Najpierw zapytam, skąd bierze 
się tendencja do traktowania nieszczęść jako kary od Boga. Później zaproponuję 
model alternatywny, bardziej wiarygodny w obliczu współczesnego nauczania 
Kościoła. W trzecim kroku (a w zasadzie dopowiedzeniu) scharakteryzuję krótko 
zręby modelu opartego na autonomii Boga i świata, który – moim zdaniem – 
może pomóc we właściwym tłumaczeniu problemu dotykającego świat zła.

4 Por. Przewodniczący Episkopatu dokonał zawierzenia Polski Chrystusowi i Matce Bożej, https://
episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-dokonal-zawierzenia-polski-chrystusowi-i-matce- 
bozej (dostęp: 23.12.2020).

5 T. Halík, Czas pustych kościołów, przeł. T. Maćkowiak, Kraków 2020, wersja MOBI, loc. 253.
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1. Bóg zagniewany i oczekujący przebłagania

Wydaje się, że genezy obrazu Boga karzącego6 można szukać w tzw. ekspiacyj-
nym modelu objawienia, wyeksponowanym m.in. przez średniowiecznego mni-
cha Anzelma z Canterbury, lekko zmodyfikowanym przez Tomasza z Akwinu 
i przyjętym jako kontekst dla wypowiedzi Soboru Trydenckiego. W konsekwencji 
pewien określony sposób ujmowania chrześcijańskich pryncypiów był zaszcze-
piany katolikom przez kilka wieków. Na czym on polegał? Pisząc w największym 
skrócie, Anzelm – aplikując do teologii zasady obowiązujące w ustroju feudal-
nym – zdefiniował relacje Boga do człowieka analogicznie do zależności mię-
dzy władcą i poddanym, który się sprzeniewierzył. Kluczem w jego teologicznej 
charakterystyce stało się pojęcie grzechu rozumianego jako zaciągnięcie przez 
ludzkość u Boga Ojca winy, która domagała się wynagrodzenia, bo w przeciw-
nym wypadku Władca odwróciłby się od ludu, a może nawet go zniszczył. Prze-
stępstwo, które obraziło Boga, miało charakter nieskończony, ponieważ dotykało 
nieskończonego majestatu Stwórcy. Zbawienna rekompensata mogła zostać uisz-
czona jedynie za pomocą środków adekwatnych do winy, a więc posiadających 
wymiar nieskończoności. Człowiek nie posiadał takiej „waluty”, więc sam nie 
miał żadnych szans na ocalenie. Wspaniałomyślny Stwórca nie chciał jednak 
unicestwić stworzenia, więc znalazł rozwiązanie. Postanowił posłać swego Syna, 
który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Jako Bóg posiadał środki odpo-
wiednie, by przebłagać Ojca, a jako człowiek mógł ich użyć w imieniu ludzkości 
i zrobił to, umierając na krzyżu dla naszego zbawienia7.

Pomyślmy o wnioskach z tej historii. Przyjście Jezusa na świat, Jego misja, 
męka, śmierć i zmartwychwstanie miały na celu przebłaganie Ojca za grzechy 
ludzkości, by przestał się gniewać, przebaczył nam i przyjął na nowo pod swoją 
opiekę. Bóg nie objawił się więc z uwagi na swoją niczym nieograniczoną miłość, 
ale zrobił to jako ratunek dla grzesznego człowieka. Grzech zmotywował Ojca, 
by posłał Syna, a więc można się domyślać, że gdyby nie złe wybory ludzi, nie 
byłoby wcielenia, ponieważ nie byłoby ono potrzebne. Bogu głoszonemu przez 
Anzelma chodziło więc nie tyle o pełne miłości otwarcie się na ludzi, o dążenie, 
by być z nimi jak najbliżej, o nawiązanie intymnej więzi, ile o misję ratunkową, 
o rekompensatę za obrazę Boskiego Majestatu. Z takim przekonaniem związana 
jest sugestia, że przeżywanie wiary to przede wszystkim spoglądanie na własną 
grzeszność. Chrześcijanin to ktoś, kto nieustannie błaga Boga o wybaczenie 

6 Istnieją różne rozumienia funkcji kary. W tym tekście używam tego terminu w znaczeniu zbli-
żonym do odpłaty, pomijając jej wychowawczy wymiar.

7 Por. Anzelm z Canterbury, Cur Deus homo?, PL CLVIII, col. 361–432.



283Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa

i wyraża swą wdzięczność za Syna, który sprawił, że uśmierzył się gniew Stwórcy 
i nie zostaliśmy unicestwieni.

Echa takiego myślenia znalazły się w formule używanej przez penitenta 
w sakramencie pokuty: „Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana Boga następu-
jącymi grzechami…”8. Użycie terminu „obraziłem” sugeruje, że w wyniku postę-
powania człowieka Bóg się pogniewał, a rozgrzeszenie może ten stan zmienić. 
Interpretacja teologiczna oparta na modelu ekspiacyjnym mocno przeniknęła 
również do pobożności ludowej i liturgicznej i w wielu wymiarach tkwi tam do 
dziś. Spójrzmy na dwie przykładowe pieśni religijne. W wielu kościołach w trze-
ciej zwrotce Serdeczna matko śpiewa się wciąż:

Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,/ By nas Bóg karał rózgą surowości,/ Lecz kiedy 
Ojciec rozgniewany siecze,/ Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze9.

Często eksploatowaną w liturgii jest także pieśń Boże, lud Twój, której druga 
zwrotka brzmi:

Z rąk kapłańskich przyjmij Panie/ tę ofiarę chleba wina/ co się wkrótce dla nas stanie/ 
Krwią i Ciałem twego Syna/ Niech przestępstwa nasze zmywa/ i uśmierza gniew Twój, 
Panie/ Niech nas z niebem pojednywa/ I uzyska przebłaganie10.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawowym motywem 
modlącego się człowieka jest ochrona przed gniewem Boga, który chce go uka-
rać. W pierwszej pieśni ratunkiem jest zwracanie się do Matki Bożej, a w drugim 
„gniew uśmierza” ofiara Jezusa na krzyżu.

Model ekspiacyjny z Bogiem, który został obrażony i trzeba Go przebłagać, by 
przestał się gniewać, tak mocno zdominował różne wymiary życia religijnego, że 
niemiecki dogmatyk Harald Wagner napisał:

Sformułowana przez Anzelma, rozbudowana przez Tomasza z Akwinu i innych teolo-
gów średniowiecznych teoria zadośćuczynienia pozostaje aż po czasy najnowsze sednem 
zachodniej nauki o odkupieniu11.

8 Por. Formuła spowiedzi, http://www.katechizmy.com.pl/images/spowiedz.pdf (dostęp: 
23.12.2020).

9 Serdeczna Matko, https://dziedzictwo.ekai.pl/@@serdeczna_matko (dostęp: 23.12.2020). Ideę 
stojącą za tymi słowami krytykował m.in. J. Salij, Rozgniewany Bóg i Miłosierna Matka, https://
opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/praca_nad_wiara/rozgniewany.html (dostęp: 23.12.2020).

10 Boże, lud Twój, https://spiewniksiedleckiego.pl/?page_id=3516 (dostęp: 23.12.2020).
11 H. Wagner, Dogmatyka, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2008, s. 207 i n.
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Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że szczególnie w tradycyj-
nych środowiskach, na gruncie pobożności ludowej oraz na poziomie codzien-
nego przeżywania wiary, katechizacji i głoszenia kazań, „obrażanie Boga grze-
chami” wciąż stanowi motyw dominujący.

Takie podejście rodzi jednak kilka zastrzeżeń, z których dwa wydają się ważne 
z punktu widzenia postawionego w tym tekście problemu. Po pierwsze, bardzo 
trudno powiązać śmierć Jezusa na krzyżu z obecną już w Starym Testamencie 
ideą przebłagania. Niemiecki biblista Klaus Berger znalazł siedem problemów, 
które egzegeza musiałaby pokonać, by dokonać takiego połączenia. Powołując 
się na dane z zakresu teologii biblijnej, wskazał m.in., że sama czynność pale-
nia, a nie rozlana krew, była czynnikiem decydującym w rycie przebłagania, 
a „w przypadku Jezusa nic nie zostaje spalone”. Ponadto, „przejście od ofiary 
z ludzi do ofiar ze zwierząt jest historycznie nieodwracalne (por. Wj 22)”. Zazna-
czył również, że baranek paschalny nie był traktowany jako ofiara przebłagalna, 
a w odpowiednim fragmencie Listu do Rzymian (3,25) „nie znajdujemy żadnej 
terminologii ofiary”12. Ostatecznie Berger wyciągnął następujący wniosek:

[…] odrzucić trzeba wszelką myśl o tym, że śmierć Jezusa stanowić miała rodzaj „świad-
czenia reparacyjnego” lub że zawiniona nierówność miała zostać zniesiona przy pomocy 
tego typu działania, jakim była śmierć Jezusa. Nie, Bóg nie jest zdany na takie znakowe 
reparacje, przynajmniej nie w tej postaci13.

Po drugie, wyjaśnianie śmierci Jezusa jako ofiary przebłagalnej generuje 
wiele trudnych pytań. W debacie telewizyjnej „Is the Bible still revelant today?”, 
w ramach realizowanego przez BBC cyklu „The Big Questions”, współczesny ate-
ista Richard Dawkins nawiązał do obrazu Boga Nowego Testamentu, który posłał 
swego Syna, by przez Jego mękę i śmierć wybaczyć ludzkości grzechy, i zapytał:

Dlaczego Bóg nie przebaczył ludzkości tak po prostu? Dlaczego konieczna była ofiara 
z człowieka? Czy Jego Syn musiał być torturowany i zamordowany, by ludzkie grzechy 
były odpuszczone? Czy to nie jest odrażające?14.

12 Por. K. Berger, Po co Jezus umarł na krzyżu?, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2004, s. 111.
13 Tamże, s. 149.
14 R. Dawkins podczas debaty „The Big Questions: Is The Bible Still Relevant Today?”, https://

www.youtube.com/watch?v=B8vaGe_P20g (dostęp: 23.12.2020).
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Podobnie brzmią wątpliwości jednego z księży w korespondencji z Wacławem 
Hryniewiczem:

Cóż to jest za Bóg – pytał mnie – Moloch okrutny, który tak się obraził na ludzkość, że 
aż własnego syna skazał na mękę, aby Ten Jego gniew uśmierzył?15.

Również Gerald O’Collins odniósł się do tej kwestii, formułując następujące 
problemy:

Czy Bóg bezpośrednio zezwolił na gwałtowną śmierć Chrystusa? Czy krwawa ofiara 
na Kalwarii była konieczna, by ułagodzić Boży gniew? Co nadało Chrystusowej śmierci 
i zmartwychwstaniu wartość ofiary i moc zmazywania grzechów?16

Zdaniem australijskiego teologa zmiana narracji na taką, która w centrum 
interpretacji wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa stawia miłość, 
a nie przebłaganie, dużo lepiej tłumaczy istotę chrześcijańskiego orędzia17. Taka 
zmiana wydaje się możliwa, ponieważ – jak zaznaczył Gerhard Ludwig Müller 
– owa teoria zadośćuczynienia nigdy nie została formalnie zdefiniowana przez 
Urząd Nauczycielski Kościoła18, a więc nie stanowi koniecznej formy nauczania.

Podsumowując, należy stwierdzić, że kreowanie obrazu Boga, który obraża 
się wtedy, gdy człowiek popełnia grzech, z jednoczesnym podkreślaniem, że brak 
przebłagania prowadzi do wybuchu Jego gniewu i do kary, może stać za przeko-
naniami o koronawirusie jako takiej karze. Uwzględniając zarówno tezy Bergera 
i O’Collinsa, jak również sugestię Müllera, poszukajmy odpowiedzi na pytanie 
o założenia alternatywnej do ekspiacyjnej wizji Bożego działania w świecie.

2. Bóg miłosierny

Karl Rahner w tekście Doświadczenia katolickiego teologa zawarł następującą 
refleksję:

Sądzę, że nie można zabronić chrześcijańskiemu teologowi, by sprawę grzeszności 
człowieka i przebaczenia win mocą samej łaski odczuwał jako raczej drugoplanową 
wobec sprawy radykalnego samoudzielania się Boga. […] skoro ponadto dla teologa 
katolickiego Bóg i Jego obietnica udzielania siebie samego człowiekowi (niezależnie od 
tego, jak różnie można ją rozumieć) jest czystą łaską wyprzedzającą grzech, czystym 

15 W. Hryniewicz, Kościół jest jeden. Ekumeniczne nadzieje nowego stulecia, Kraków 2004, s. 133.
16 G. O’Collins, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, 

przeł. K. Franek, K. Chrzanowska, Kraków 2008, s. 270.
17 Por. tamże, s. 273–280.
18 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, przeł. W. Szymona, Kraków 2017, s. 402.
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niespodziewanym cudem Boga, który rozdaje sam siebie i przygodę takiej miłości czyni 
swoją własną historią, wtedy, jak sądzę, można spokojnie uznać samoudzielanie się Boga 
stworzeniu za sprawę bardziej centralną niż grzech i przebaczenie grzechów19.

Niemiecki teolog przesunął więc środek ciężkości w definiowaniu objawienia 
z informacji w kierunku relacji, czyniąc z tej drugiej klucz do myślenia o wszyst-
kich tajemnicach wiary. Relacja ta oparta jest na niczym niezdeterminowanym 
darze Boga, a więc odpuszczenie grzechów nie jest przyczyną, a dzieje się jakby na 
marginesie bosko-ludzkiego spotkania w Chrystusie, którego zasadniczą treścią 
jest miłość.

Opinia Rahnera nie jest odosobniona. Bardzo dobrze wpisuje się ona 
m.in. w ideę objawienia z dokumentów Soboru Watykańskiego II. W podobnym 
do niego duchu ojcowie soborowi wypowiedzieli się bowiem m.in. w Konstytucji 
dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum, wskazując na motyw objawia-
jącego się Boga prostym i zwyczajnym stwierdzeniem „spodobało się…”20. Ojciec 
nie musiał się więc komunikować ze światem, nie skłoniła Go ku objawieniu żadna 
zewnętrzna siła, ale zdecydował tak jedynie w wyniku wewnętrznego poruszenia 
serca. Kochał, więc nie mógł się nie objawić.

Ta sama idea wybrzmiewa w wielu tekstach papieża Franciszka. Ich lektura 
nie pozostawia wątpliwości, że w chrześcijaństwie chodzi o relację Boga z czło-
wiekiem opartą na miłości, a grzeszność jest zawsze elementem drugorzędnym. 
W swoim programowym dokumencie Evangelii gaudium papież zaznaczył:

Kiedy przepowiadanie pozostaje wierne Ewangelii, widać wyraźnie centralny charakter 
niektórych prawd i staje się jasne, że chrześcijańskie przepowiadanie moralne nie jest 
stoicką etyką; jest czymś więcej niż ascezą, nie jest zwykłą filozofią praktyczną ani kata-
logiem grzechów i błędów. Ewangelia przede wszystkim zaprasza, byśmy odpowiedzieli 
Bogu, który nas kocha i nas zbawia, rozpoznając Go w innych i wychodząc poza samych 
siebie, by szukać dobra wszystkich. Tego zaproszenia nie można pozostawiać w cieniu 
w żadnych okolicznościach! Wszystkie cnoty pozostają na służbie tej odpowiedzi miło-
ści21.

19 K. Rahner, Doświadczenia katolickiego teologa, „Miesięcznik Znak” XLIV (1992) 441(2), s. 77.
20 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, nr 2, 

w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
21 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym 

świecie, nr 39, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (dostęp: 23.12.2020).
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Co ważne, ta miłość Boga (a nie ludzka grzeszność) jest zawsze pierwsza, 
uprzedzająca22. W praktyce wiary nie chodzi więc o koncentrowanie się na prze-
błaganiu za grzechy, ale o naśladowanie Boga, który uczy kochać. Wypowiedź 
jeszcze bardziej sugestywną znajdujemy w Misericordiae vultus:

Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie w pełni tajemnicy Bożej miłości. 
„Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16), ogłasza – po raz pierwszy i jedyny w całym Piśmie Świę-
tym – Jan Ewangelista. Ta miłość stała się możliwa, widoczna i namacalna w całym 
życiu Jezusa. Jego osoba jest samą miłością, miłością dawaną darmo23.

W takim kontekście należy czytać chrystologiczne treści z wywiadu papieża, 
udzielonego francuskiemu profesorowi socjologii Dominique’owi Woltonowi. 
W odpowiedzi na jedno z pytań rozmówcy Franciszek powiedział, że Ojciec posłał 
swojego Syna, by stał się mostem. W rezultacie słowem, które najlepiej streszcza 
stosunek Boga do ludzi, jest Pontifex24.

Podobne wnioski płyną z lektury korespondencji między papieżem a włoskim 
publicystą Eugeniem Scalfarim. W liście do dziennikarza czytamy m.in.:

[…] oryginalność chrześcijaństwa polega właśnie na tym, że wiara daje nam udział 
w relacji Jezusa z Bogiem, który jest Abba, i w świetle tego – w relacji, którą Bóg ma ze 
wszystkimi innymi ludźmi, także z nieprzyjaciółmi, w imię swej miłości. Innymi słowy, 
synostwo Jezusa, jak przedstawia je nam wiara chrześcijańska, nie zostało objawione 
po to, by podkreślić niemożliwą do pokonania przepaść między Jezusem i wszystkimi 
innymi ludźmi, lecz by nam powiedzieć, że w Nim wszyscy jesteśmy powołani, by być 
dziećmi jednego Ojca i swoimi braćmi. Wyjątkowość Jezusa służy porozumieniu, nie 
zaś wykluczeniu25.

Rekonstruując obraz Boga w relacji do świata, widzimy kogoś, kogo cechuje 
przede wszystkim miłosierdzie i komu obce jest jakiekolwiek pragnienie zemsty. 
To miłosierdzie jest „esencją boskości”26.

W 164 punkcie cytowanej już Evangelii gaudium Ojciec Święty podkreślił, że 
orędzie o Bożej miłości powinno być traktowane jako „pierwsze” nie w znaczeniu 

22 Por. L. Casula, Volti, gesti e luoghi. La cristologia di papa Francesco, Città del Vaticano 2017, 
s. 77–78.

23 Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”, nr 8, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/bulls/
documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html (dostęp: 10.04.2021).

24 Por. Franciszek, D. Wolton, Otwieranie drzwi: rozmowy o Kościele i świecie, przeł. M. Choj-
nacki, Kraków 2018, s. 40.

25 Franciszek, E. Scalfari, Rozmowy z niewierzącym, Kraków 2014, s. 30.
26 Por. J. Werbick, La debolezza di Dio per l’uomo. La visione di Dio di papa Francesco, Città del 

Vaticano 2017, s. 83.
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pierwszeństwa numerycznego, ale jakościowego, przewyższającego wszystkie 
prawdy, przenikającego je i wymagającego stałego, uważnego słuchania i głosze-
nia27. A Walter Kasper skomentował, że „sednem prawdy jest miłosierdzie Boga. 
Miłosierdzie stanowi więc hermeneutykę innych prawd oraz samych przykazań”28.

Dla dopełnienia tego obrazu warto przywołać papieską myśl z adhortacji 
Amoris laetitia. We fragmencie dotyczącym rygorystycznego podejścia do związ-
ków niesakramentalnych autor zaznacza, że retoryczne oskarżanie aktualnego zła 
niczego nie może zmienić29. W innym z teksów, diagnozując przyczyny zachowań 
opartych na wytykaniu grzechów, Franciszek wskazał na utratę „odczuwania 
zdziwienia wobec darowanego zbawienia”30. We wspomnianym już wywiadzie 
z Woltonem poszedł jeszcze dalej, twierdząc:

Kościół powinien odnajdywać dobro u wszystkich. Bez utraty własnej tożsamości, ale 
wzbogacając ją. Nie hamując jej. I taka była intuicja Soboru Watykańskiego II. Ale 
co się stało potem? Ciężar grzechu, przyzwyczajeń, interesów, ideologii zatrzymał to 
wszystko31.

Należy wyraźnie stwierdzić, że ani Rahner, ani Franciszek nie ignorują grze-
chu, nie relatywizują rzeczywistości zła, ale upominają się o alternatywny sposób 
prezentacji doktryny chrześcijańskiej i inną kreację obrazu Boga. Budowanie teo-
logii opartej na relacji pełnej miłości, bez odwoływania się do teorii odpłaty i prze-
błagania, traktują oni jako bardziej wiarygodną i bliższą samej Ewangelii. Postu-
lują jednocześnie nawrócenie pastoralne Kościoła32. Skoro model ekspiacyjny 
został bardzo mocno zintegrowany z pobożnością ludową, szukając możliwości 
recepcji modelu relacyjnego, trzeba by zwrócić uwagę na przepowiadanie. W orę-
dziu chrześcijańskim podkreślanie darmowości miłości powinno wybrzmie-
wać przed nauczaniem o grzechu i jego konsekwencjach, o karze i konieczności 
zadośćuczynienia. Założeniem wspomnianego nawrócenia jest więc przekonanie, 

27 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współcze-
snym świecie…

28 W. Kasper, Świadek miłosierdzia: moja podróż z Franciszkiem, przeł. T. Szwemin, War-
szawa 2016, s. 11–12.

29 Por. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie, 
nr 35, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-fran-
cesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html (dostęp: 23.12.2020).

30 Por. Franciszek, A. Tornielli, Miłosierdzie to imię Boga, przeł. J. Ganobis, Kraków 2016, s. 97.
31 Franciszek, D. Wolton, Otwieranie drzwi…, s. 237.
32 Por. R. Repole, Il sogno di una chiesa evangelica. L’ecclesiologia di papa Francesco, Città del Vat-

icano 2017, s. 89–94.
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że grzeszność człowieka jest zawsze marginesem i nie można z niej czynić jednej 
z prawd podstawowych33.

Na tym etapie rozważań możemy zestawić z sobą dwie zasadnicze tezy. Pierw-
sza z nich brzmi: Bóg jest sędzią, który został obrażony grzechami stworzenia 
i czeka na nasze nawrócenie, bo w przeciwnym razie będzie musiał wprowadzić 
procedurę karania. Drugą tezę można streścić w zdaniu: Bóg jest miłosiernym 
Ojcem, szukającym relacji ze stworzeniem, by w tej relacji dzielić się miłością. 
O ile pierwsza teza daje możliwość wytłumaczenia zjawiska pandemii w duchu 
odpłaty, druga nie tłumaczy jej przyczyn, a nawet generuje dodatkowe wątpli-
wości. Skoro bowiem Bóg nie karze wirusem i jest Bogiem relacji motywowanej 
miłością, dlaczego dopuścił pandemię lub przynajmniej jej nie usunął? Skłaniając 
się w stronę tezy drugiej, można szukać odpowiedzi na pytania o przyczyny koro-
nawirusa w modelu zakładającym autonomię Boga i świata.

3. Bóg szanujący autonomię stworzenia

Choć na gruncie filozofii nauki powstało wiele propozycji rozwiązania problemu 
relacji między Absolutem a światem stworzonym, wydaje się, że najlepiej pasu-
jącym w budowanej tu refleksji jest model opisany przez francuskiego filozofa 
i fizyka Dominique’a Lamberta. Swoje wyjaśnienia autor rozpoczyna od prezen-
tacji dwóch istotnych tez teologii stworzenia. Po pierwsze, Bóg stworzył świat, 
ponieważ chciał, a nie dlatego, że z jakiegoś powodu musiał. Twierdzenie to 
mocno koresponduje z opisywanym obrazem Boga szukającego relacji motywo-
wanej miłością. Po drugie, Bóg stworzył świat, dając mu autonomię. Świat nie 
jest więc przyklejony do Boga, nie jest częścią Stwórcy ani Jego przedłużeniem 
w przestrzeni. Bóg jest transcendentny wobec stworzenia, choć pozostaje ono od 
Niego zależne34. Lambert spuentował ten stan rzeczy w następujący sposób:

Jeżeli podchodzi się do wszechświata z powagą, jeżeli przyznaje się mu prawdziwą auto-
nomię, nie może on być bez reszty zewnątrzpochodnie predeterminowany. Wszechświat 
może, bez negowania jego ontologicznej zależności od Boga, samo-urzeczywistniać się, 
a jego przedłużenie czasoprzestrzenne jest wyrazem tego samo-urzeczywistnienia35.

33 Głębszą refleksję na temat źródeł przepowiadania w duchu papieża Franciszka zob. P. Coda, 
La Chiesa è il Vangelo. Alle sorgenti della teologia di papa Francesco, Città del Vaticano 2017, 
s. 71–89.

34 Por. D. Lambert, Ryzykowne spotkanie teologii z nauką, przeł. P. Korycińska, Kraków 2018, 
s. 56–59.

35 Tamże, s. 60.
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Jeśli zaakceptuje się konkluzję Lamberta, jej naturalną konsekwencją jest prze-
konanie, że do wyjaśnienia świata nie trzeba bezpośrednich argumentów natury 
teistycznej. Funkcjonuje on bowiem dzięki wpisanym prawom natury, a nie 
nieustannym interwencjom „z nieba”. Wolność, jaką Bóg daje stworzeniu, jest 
konsekwencją relacji opartej na dojrzałej miłości, której nie byłoby wtedy, gdyby 
świat był w jakikolwiek sposób przez Stwórcę determinowany. Do zilustrowania 
takiej koncepcji francuski filozof posłużył się biblijną przypowieścią o synu mar-
notrawnym. Bóg, jak ojciec, dał w akcie stwórczym światu to, co pozwala mu 
funkcjonować, oraz dar wolności, by stworzenie mogło dysponować „majątkiem”, 
który otrzymało. W decyzji tej jest On konsekwentny i wolności tej nie cofa, nie-
zależnie od tego, co dzieje się w stworzonej rzeczywistości. Jak ów ojciec, Bóg nie 
jest jednak obojętny na losy świata, ale interesuje się nim, jest otwarty na udziele-
nie pomocy i gotowy, by przyjąć w momencie, w którym stworzenie zwróci się do 
Niego, podejmując odpowiednie decyzje.

Obiecującą koncepcją filozoficzną, która w jeszcze pełniejszy sposób mogłaby 
wyjaśnić opisywaną relację, jest panenteizm. To przekonanie, że świat rozwija się 
wewnątrz Boga, które z jednej strony pozwala na wyakcentowanie nieustannego 
wpływu Stwórcy na wszechświat, a z drugiej – na traktowanie tego świata jako 
rzeczywistości kierującej się prawami naturalnymi36. Z uwzględnieniem wszel-
kich niedoskonałości i zachowaniem proporcji, można by porównać relację Boga 
i stworzenia do tej, jaka występuje między matką a jej nienarodzonym dzieckiem. 
Dziecko jest uzależnione od matki, istnieje między nimi głęboka relacja, a jedno-
cześnie rozwija się według niezależnych praw biologii i matka nie może tych praw 
zmienić.

Syntetycznym podsumowaniem tych rozważań mogą być słowa belgijskiego 
teologa Adolphe’a Geschégo, który w kontekście wyjaśniania mechanizmów dzia-
łania świata napisał: „Trzeba na chwilę uciszyć nasze nadmierne pytania i popa-
trzeć w sposób a-teistyczny, nie zaciągając od razu do dyskusji Boga”37. Pande-
mia COVID-19 byłaby więc wynikiem naturalnych procesów funkcjonujących 
w ramach świata stworzonego, nieinspirowanych przez Boga i autonomicznych 
względem Niego. Stwórca jest wciąż gotowy, by wspierać nas w walce z chorobą, 
ale w sposób nieprzekraczający darowanych kiedyś praw natury. W przeciwnym 
wypadku bowiem zakwestionowałby On wolność, którą kiedyś darował i która 

36 Por. J.C. Polkinghorne, Jeden świat: wzajemne relacje nauki i teologii, przeł. M. Chojnacki, 
Kraków 2008, s. 103–104.

37 A. Gesché, Le cosmos, s. 161, cyt. za: D. Lambert, Ryzykowne spotkanie teologii z nauką…, s. 60.
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stanowi nieusuwalny element relacji miłości. Australijski teolog Denis Edwards 
nazwał taką postawę całej Trójcy Świętej „Boskim samoograniczeniem się”38.

W kontekście autonomii Boga i świata można sformułować kilka wniosków 
pastoralnych, pomocnych w interpretacji zjawiska pandemii. Po pierwsze, błę-
dem jest bierne czekanie na Bożą interwencję, ponieważ problemy na poziomie 
biologii domagają się podjęcia wzmożonych wysiłków kompetentnych ekspertów 
z nauk empirycznych i teolog nie może ich na tym polu zastąpić39. Po drugie, wła-
ściwą formą wsparcia w walce z pandemią jest modlitwa za naukowców i lekarzy, 
by dzięki współpracy z łaską jak najlepiej wykorzystali własne zdolności i możli-
wości badawcze w celu przezwyciężenia epidemii. Po trzecie – do czego wzywał 
papież Franciszek – pandemia COVID-19 może być traktowana jako znak czasu, 
skłaniający osoby wierzące do myślenia o pandemiach duchowych, które ujaw-
niają się mocniej w czasie walki z globalną chorobą40.

Zakończenie

We wprowadzeniu postawiłem sobie pytanie: Jakie poglądy teologiczne wyzwala 
epidemia, gdzie mają swoje źródła i w jakim kierunku powinny ewoluować? 
Wydaje się, że w obliczu zła bardzo często myśli osób religijnych kierowane są do 
Boga, a w tle refleksji pojawia się pytanie: Za jakie grzechy? Do ukształtowania 
takiego myślenia przyczyniła się m.in. ekspansja ekspiacyjnego modelu objawie-
nia. W wielu wypowiedziach teologicznych, a przede wszystkim w nauczaniu 
papieża Franciszka, pojawia się sugestia, że ten obraz Boga karzącego nie odpo-
wiada jednak w pełni intuicjom płynącym z doświadczeń wiary i innych źródeł 
teologicznych. Skoro Bóg jest miłością, nie powinien dążyć do zniszczenia stwo-
rzenia nawet w obliczu wielkiej jego niewdzięczności. Z tego obrazu kochającego 
Stwórcy można wyprowadzić jeszcze jeden wniosek: skoro kieruje się On praw-
dziwą miłością, powinien traktować świat w duchu poszanowania wolności, bo 
w przeciwnym razie ta miłość byłaby niedoskonała.

Z uwagi na postawiony cel i zastosowanie metody syntezy teologicznej niniejszy 
tekst stanowi jedynie pewną mapę, która wymaga dalszych badań monograficz-
nych. Konieczne wydaje się m.in. dokładniejsze przeanalizowanie myśli Anzelma 
z Canterbury. Można również postawić pytanie, w jakiej mierze ekspiacyjny 

38 Por. D. Edwards, Bóg ewolucji. Teologia trynitarna, przeł. ł. Kwiatek, Kraków 2016, wersja 
MOBI, loc. 589–728.

39 Wszelkie twierdzenia w stylu: „Komunia święta nie może być nośnikiem wirusa” należy uznać 
za błąd teologiczny.

40 Por. Franciszek, Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości. Papież Franciszek 
w rozmowie z Austenem Ivereighem, przeł. P. Guzik, Kraków 2020.
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profil refleksji teologicznej koresponduje z naturalnymi mechanizmami ludz-
kiego myślenia lub/oraz ma swoje źródło w archetypach kulturowych?
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MIęDZY KARą BOŻą A MIłOSIERDZIEM. O OBRAZACH BOGA  
WOBEC PROBLEMU KORONAWIRUSA

Streszczenie

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jakie poglądy teologiczne wyzwoliła epidemia, 
gdzie mają one swoje źródła i w jakim kierunku powinny ewoluować. W odpowiedzi uka-
zuje się spotkanie dwóch obrazów Boga: karzącego i miłosiernego w kontekście wypaczeń 
w religijnych komentarzach do koronawirusa. Najpierw pytam, skąd bierze się tendencja do 
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traktowania nieszczęść jako kary od Boga. Później proponuję model alternatywny – Boga 
kierującego się miłością. Uważam go za bardziej wiarygodny w obliczu współczesnego 
nauczania Kościoła. W trzecim kroku charakteryzuję zręby modelu opartego na autonomii 
Boga i świata, który – moim zdaniem – może pomóc we właściwym tłumaczeniu problemu 
zła. Wydaje się, że w obliczu zła bardzo często myśli osób religijnych kierowane są do Boga, 
a w tle refleksji pojawia się pytanie: Za jakie grzechy? Do ukształtowania takiego myślenia 
przyczyniła się m.in. ekspansja ekspiacyjnego modelu objawienia. W wielu wypowiedziach 
teologicznych, a przede wszystkim w nauczaniu papieża Franciszka, pojawia się sugestia, że 
obraz Boga karzącego nie odpowiada intuicjom płynącym z doświadczeń wiary i innych źró-
deł teologicznych. Skoro Bóg jest miłością, nie powinien dążyć do zniszczenia stworzenia 
nawet w obliczu wielkiej jego niewdzięczności. Z tego obrazu kochającego Stwórcy można 
wyprowadzić jeszcze jeden wniosek. Skoro kieruje się On prawdziwą miłością, powinien 
traktować świat w duchu poszanowania wolności, bo w przeciwnym razie ta miłość byłaby 
niedoskonała.

Słowa kluczowe: koronawirus, ekspiacja (w teologii), teologia relacyjna, Bóg i autonomia
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L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme 
della grazia di Dio

DIVINE AND HUMAN ACTING: THE MULTIFORM MANIFESTATION 
OF GOD’S GRACE

Summary

The Holy Scriptures speak of God’s grace, which directs the saving work of the Creator for 
man. The Old Testament shows God’s grace combined with the experience of God’s benev-
olence for Israel, who never ceases to keep his word. God’s grace is made complete in Christ, 
who, through the paschal mystery, brought salvation to sinful man. In this way, there is 
a true rebirth that transforms the believer into a child of God and a temple of the Holy Spirit. 
It introduces him deeply into the life of Christ and makes him a sharer in the nature and life 
of God. The multiform grace of salvation takes the form of a gift that implies the ability of 
man to freely accept it. God gives grace, but it is effective when a person accepts it. In turn, 
accepting grace makes man more free and able to accept God’s plan for him in a more com-
plete and deeper way. Leaving God’s grace to God does not mean politely surrendering to fate 
but allowing God to complete the work he has begun by calling us into existence and making 
us sharers in his Trinitarian life.

Keywords: Holy Bible, God’s grace, Mercy, The grace of salvation, Human Acting

Introduzione

Il termine ebraico hesed ha un’ampia valenza semantica e grande frequenza d’uso 
in tutta la Bibbia ed accompagna, con il complesso dei suoi possibili significati, 
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tutta la storia della salvezza1. La grazia ha avuto il suo annuncio nell’Antico Testa-
mento, con l’esperienza dell’amore di benevolenza da parte di Dio nei confronti 
d’Israele, di un Dio che non viene mai meno alla parola data (Dt 7,6–8: 8,14–18). 
Il termine hesed (grazia) fa parte del linguaggio biblico che esprime l’alleanza che 
intercorre tra il Signore e il suo popolo. Parlando della grazia dobbiamo cercare di 
definire quanto rientra in questa relazione: la grazia, la bontà, la tenerezza, la pre-
mura, la costanza, la fedeltà, la lealtà, la benevolenza, l’amore ed evidentemente 
la misericordia di Dio. Questi significati sono tutti richiamati da questo vocabolo 
e diventano il fondamento della lode e della gioia. 

La grazia ha raggiunto la sua pienezza in Cristo il quale, con il suo mistero 
pasquale, ha donato la salvezza all’uomo peccatore. Avviene così una rigenera-
zione vera e propria, che trasforma il credente in figlio di Dio e in tempio dello 
Spirito Santo; una rigenerazione ed insieme anche una generatività che lo inse-
risce intimamente nella vita stessa di Cristo rendendolo partecipe della natura 
e della vita divina.

1. Cristo, l’agire salvifico della grazia come fonte della vita cristiana

L’incarnazione di Dio, nella venuta del suo Figlio nel mondo, la passione e la risur-
rezione di Gesù fanno comprendere l’altruismo infinito di Dio: «Dio, infatti, ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). La fonte di questo atto inaudito è la 
grazia, infatti col termine hesed Dio definiva sé stesso nell’Antico Testamento (Sal 
136); e questo termine viene reso nel Nuovo Testamento con χάρις charis «grazia». 

Nella persona di Cristo vennero «la grazia e la verità» (Gv 1,17)2, i discepoli di 
Gesù le hanno viste (Gv 1,14), e subito hanno conosciuto Dio nel suo Figlio unige-
nito (Gv 1,18). Essi hanno conosciuto Dio, «perché Dio è amore» (1 Gv 4,8) e così, 
vedendo Gesù, conoscono che la sua azione è grazia, «apportatrice di salvezza per 

1 B. Ramazzorri, G. Barbaglio, Salvezza, in: Schede Bibliche Pastorali, vol. VII: Q–S, EDB Bolo-
gna 1986, col. 3466; cfr. E. Hamel, La miséricorde. Une sorte de justice supérierieure, «Studia 
Morialia» 33 (1997) 2, pp. 585–598.

2 Cfr. Nel libro del profeta Osea, l’azione salvifica di Dio, che scaturisce dall’alleanza fatta con il 
suo popolo, si poggia su solide basi. Tra le quali assumono un’importanza fondamentale la gra-
zia (ḥesed) (Os 4,1) e la verità (‘ĕmet) (Os 2,22) che è qualcosa di più della semplice verità logica. 
Il termine ḥesed, «grazia», usato in endiadi accanto a un’altra parola ‘emet, ‘ĕmunah «verità», 
«fedeltà», riceve la connotazione della perennità e indica la fedeltà assoluta, anche nel caso di 
infedeltà del partner; spiega così che l’amore paterno di Dio è fedele di per sé, sempre, anche di 
fronte al rifiuto dell’uomo. Dio continua ad amarlo settanta volte sette (Mt 18,22), cioè perdona 
sempre perché è misericordioso. In Gv 1,14.16 la grazia viene accostata alla verità, e questo 
abbinamento rimanda immediatamente all’altro che troviamo di frequente nell’Antico Testa-
mento tra hesed ed emet.
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tutti gli uomini» (Tt 2,11: Cf. 3,4). Il dono di Dio per eccellenza è la salvezza, non 
il salario vale a dire la retribuzione percepita per il lavoro prestato (Rm 4,4), «altri-
menti la grazia non sarebbe più grazia» (Rm 11,6b). Se la salvezza fosse dovuta 
solo all’osservanza della legge, la grazia di Dio non avrebbe più oggetto, la fede 
non avrebbe più senso e la promessa rimarrebbe senza effetto (Rm 4,14). 

La salvezza viene data donata gratuitamente, proprio in nome di quell’altru-
ismo infinito di Dio che l’uomo non riuscirebbe mai a meritare: «tutti hanno 
peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati per dono per la sua 
grazia […]» (Rm 3,23–24)3. Dio concede la grazia sin da quando eravamo nemici 
di Dio, incapaci di sottrarci al peccato. Dio ci ha riconciliati con lui, «per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione» 
(Rm 5,11). La grazia di Dio non si limita a salvare gli uomini dalla morte con un 
gesto di assoluzione (Rm 3,24), la grazia si spinge oltre ogni limite immaginabile. 
Là dove aveva proliferato il peccato, sovrabbonda la grazia (Rm 5,12–21), la quale 
apre senza riserve la ricchezza della generosità divina (Ef 1,7; 2,7) e la diffonde 
senza misura (2 Cor 4,15: 9,14; Cfr. 1 Cor 1,7)4. 

La grazia di Dio è il segreto della redenzione, nonché del modo concreto in 
cui ogni cristiano la riceve e la vive (Rm 12,6; Ef 6,7). Con la redenzione è come 
se l’uomo avesse traslocato in una nuova domus con un nuovo dominus. L’aspetto 
concreto di questo nuovo stare è il fatto che l’uomo non è più soggetto alla Legge, 
ma si fa guidare dalla legge dello Spirito (Gal 5,4). Essere nella, ingrazia significa 
entrare in un nuovo spazio. Attraverso la fede abbiamo ottenuto di accedere alla 
grazia nella quale ci troviamo (Rm 5,2–1). 

Nella lettera ai Romani (9–11) Paolo difende la libertà sovrana dell’agire sal-
vifico di Dio: «Userò misericordia con chi vorrò, e avrò pietà di chi vorrò averla» 
(Rm 9,5; Gen 33,9). Dio può essere paragonato a un vasaio che dispone sovra-
namente delle opere delle sue mani: «Forse il vasaio non è padrone dell’argilla, 
per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare?» 
(Rm 9,1). 

Il cristiano è chiamato alla grazia (Gal 1,6; Rm 5,21: 6,14), vuol dire che è chia-
mato a vivere una vita nuova in Cristo risorto (Rm 6,4.8.11.13), la cui grazia è il 
dono della vita (Gv 5,26: 6,33: 17,2). Nella passione, morte e risurrezione di Gesù 
è stato rivelato all’uomo il compimento futuro. Il Cristo risorto è l’anticipazione 
di questo compimento, e l’uomo ne riceve come una caparra, un acconto. Con 

3 Cfr. J.V. Brian, Derrida, Marion and Moral Theology, «Studia Morialia» 42 (2004) 2, pp. 411–
432.

4 Cfr. Le Chiese della Macedonia hanno ricevuto la grazia della generosità (2 Cor 8,1–2), e i Filip-
pesi hanno ricevuto la loro parte di grazia mediante l’apostolato (Fil 1,7). 
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la Pasqua abbiamo un compimento nuovo e radicale. Possiamo chiederci: in che 
rapporto stanno la grazia delle origini e la grazia dell’evento pasquale? Possiamo 
affermare che c’è una novità che ha però carattere di continuità.

La grazia avviene per mezzo di Cristo, e nello Spirito Santo (Rm 8,9) continua 
ad agire nella vita dei battezzati: «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). È lo Spirito che esprime 
l’evento della grazia usando il termine vita. Bisogna allora vedere quale rapporto 
intercorre fra la grazia e la vita. In Gesù Cristo c’è la vita. Accostando i due ter-
mini, grazia e vita, possiamo comprendere come in Cristo è presente una pienezza 
di vita che viene comunicata agli uomini. La grazia è infatti la vita divina parte-
cipata agli uomini attraverso Gesù Cristo. Egli è la vita, la vita che si dona, la vita 
eterna, poiché è donata dall’alto, cioè viene da Dio (Gv 3,5–6). La grazia è quindi 
l’auto comunicazione di Dio nell’uomo.

L’esperienza cristiana della vita è quella dello Spirito Santo, il cui elemento 
fondante è proprio quello della grazia (Rm 6,14; 7,6). Lo Spirito, che è il dono di 
Dio per eccellenza (At 8,20; 11,17), attesta al nostro spirito (Rm 8,16), mediante 
una esperienza indubitabile e inconfutabile, che la grazia fa realmente dell’uomo 
un figlio di Dio, che essa è un dono fatto ai peccatori (Rm 3,23: 5,10), e l’insieme 
della salvezza (2 Cor 6,1). La grazia si manifesta nella fede che salva (Rm 4,14–16); 
è il fondamento della giustificazione (Rm 3,24: 5, 20). La giustificazione operata 
dalla grazia (Rm 3,23–24) consiste nell’essere figli davanti al Padre (Rm 8,14–17; 
1 Gv 3,1–2), e, pertanto, nel trovare l’atteggiamento esatto da tenere nei confronti 
degli uomini, nell’autentica fierezza di aver tutto ricevuto per grazia (Rm 4,2–3: 
5,2–3: 2 Cor 12,9; Ef 1,6).

La grazia tocca l’uomo nel suo essere e nel suo agire (2Cor 12,9; Rm 15,15). Il 
cristiano chiamato alla grazia (Gal 1, 6) vive il dono di una vita nuova con Cristo 
risorto (Rm 6,4.8.11.13) e continua ad agire nella vita dei battezzati: «[…] l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato» (Rm 5,5). Lo Spirito, che è il dono di Dio per eccellenza, attesta al nostro 
spirito (Rm 8,16) mediante una esperienza indubitabile, che la grazia fa realmente 
dell’uomo un figlio di Dio, che essa è un dono fatto ai peccatori (Rm 3,23–24:5,10), 
che contiene tutta la salvezza (2 Cor 6,1–2). Tutti i doni provengono da Dio «che 
opera tutto in tutti» (1 Cor 12,6) e l’uomo che risponde cresce così nella grazia per 
mezzo della fede (1 Cor 15,10; 2 Pt 3,18).

Questi doni possiamo chiamarli anche carismi e sono in vista di un’azione 
da compiere e conferiscono all’uomo una capacità operativa per l’utilità comune, 
pur non essendo necessari alla salvezza (non sono né talenti naturali né virtù, 
bensì doni straordinari fatti da Dio); si capisce allora la valenza antropologica 
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della grazia. Sottolineiamo ancora che i carismi, pur essendo grazie speciali, non 
sono necessari alla salvezza, mentre la grazia è invece indispensabile per la sal-
vezza di tutti gli uomini. In Ef 4,7 i due termini, grazia e carisma, sono messi in 
strettissimo rapporto tra loro, quasi fossero sinonimi.

2. La grazia di Dio e l’impegno dell’uomo 

2.1. Gli uomini portatori di grazia gli uni verso gli altri

La dottrina della grazia si fonda sull’essere di Dio, che non soltanto è pieno di 
grazia, ma che insiste affinché gli uomini siano anch’essi, a loro volta, vettori di 
grazia gli uni verso gli altri. Questa interpretazione di Dio e del corrispondente 
dovere umano di comportarsi in modo clemente è centrale in tutta la Bibbia. Dio 
è un Signore partecipe della vicenda del suo popolo; ama Israele, soffre tutte le 
volte in cui esso si allontana da lui, e si mette in azione per portargli soccorso. 
Dio vuole che Israele faccia esperienza di Lui come di un Dio più grande delle 
umane debolezze, capace di muoversi continuamente al ritmo di grazia. La grazia 
di Dio è parte di lui, nasce dall’esigenza del suo cuore e si manifesta nella sua 
libera, gratuita, unilaterale, stabile e benevola disposizione nei nostri confronti. 
Dio è grazia, perché è fedele al suo amore paterno, alla sua alleanza. La grazia di 
Dio consente alla fede di produrre opere (1 Ts 1,3; 2 Ts 1,11), di operare tramite la 
carità (Gal 5,6) e di produrre frutti (Col 1,10; Ef 2,10). La grazia, infatti, è ordinata 
ad ogni opera buona (2 Cor 9,8), rende possibile la liberalità e la generosità (2 Cor 
8,1; 9,8) e rende possibile ogni buona azione (2 Cor 6,1; Gal 5,4). La grazia rappre-
senta per gli apostoli una fonte perenne di attività (At 14,26; 15,40); fa di Paolo 
tutto ciò che egli è, e fa ancora, in lui, tutto ciò che egli fa (1 Cor 15,10), cosicché, 
ciò che egli è, è proprio l’opera di questa grazia, che si manifesta come nascita 
a una nuova esistenza (Gv 3,3–5), la grazia dello Spirito che anima i figli di Dio 
(Rm 8,14–17). 

Il carattere etico della grazia, intesa come virtù umana verso il prossimo si può 
notare nell’elenco di virtù in Col 3, 12: «Rivestitevi dunque, come amati di Dio, 
santi e diletti, di sentimenti, di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetu-
dine, di pazienza». Quando si parla della grazia di Dio, non si può non valutare 
anche il comportamento umano. Il peccato e il male non possono essere con-
siderati irrilevanti. Al messaggio della grazia di Dio è legata la prospettiva del 
castigo riservato a coloro che si rifiutano di accoglierla. Se dopo la proclamazione 
della gloria di Dio ci soffermiamo sulla concretezza del rapporto di Dio con il suo 
popolo, diventa evidente lo schema grazia – castigo. Ad esempio, dopo le ribel-
lioni del popolo d’Israele nel deserto e il desiderio di ritornare in Egitto, grazie 
all’intercessione di Mosè, Dio perdona, ma gli israeliti che si sono ribellati non 
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vedranno la terra promessa (Nm 14,17–23). Dio rispetta la libertà umana e d’altra 
parte la sua grazia è talmente grande che, se l’uomo vi si oppone, non ha più 
nessun altro mezzo per salvarsi. La grazia di Dio né si può presentare come un 
lasciapassare né si può peraltro tralasciare la giustizia. 

Dio è grazia nel suo agire non solo storico, ma anche escatologico. In altre 
parole, è per la grazia divina che i giusti otterranno la vita eterna e l’immortalità 
beata e beatificante al di là della morte. La testimonianza del libro della Sapienza 
non lascia dubbio alcuno: «[…] coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui 
nell’amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti» (Sap 3,9); 
«[…] la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi 
santi» (Sap 4,15). Anche il libro del Siracide insiste su questo aspetto escatolo-
gico della grazia divina: «Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la feli-
cità eterna e la misericordia» (Sir 2,9); e pone l’accento sul giudizio finale, in cui 
Dio, retribuendo l’operato degli uomini, si mostrerà misericordioso verso quanti 
hanno fatto il bene mentre la sua ira colpirà quanti hanno fatto il male: «Tanto 
grande la sua misericordia, quanto grande la sua severità; egli giudicherà l’uomo 
secondo le sue opere» (Sir 16,17: 35,11–24). La vera sapienza è riconoscere che la 
possibilità di vivere per sempre è realmente nelle mani di Dio. Il progetto di Dio 
non prevede la morte (Sap 1,13–14); quest’ultima è entrata infatti nel mondo «per 
invidia del diavolo» (Sap 2,24), conseguenza di una morte ben più grave, quella 
causata dal peccato. La sapienza è anzitutto «arte di vivere», riflessione critica 
sull’esperienza umana. Ma i saggi di Israele hanno ben chiaro il limite di ogni 
umana saggezza, penso che sia il termine più usato con rif.to all’uomo, ma non è 
necessario, certo], che è poi la sapienza stessa di Dio (Pr 16,1: 21,30). Nel concetto 
ebraico di sapienza, l’esperienza umana e il dono di Dio si incontrano; ivi l’uomo 
trova al tempo stesso la sua ricchezza e il suo limite.

La grazia è un dono profuso gratuitamente da Dio e infuso nell’anima 
dell’uomo dallo Spirito Santo, che lo rende partecipe della vita divina; ciò avviene 
grazie alla remissione dei peccati e mediante i doni elargiti all’uomo dallo Spirito 
Santo. Nel Battesimo si riceve la grazia santificante, che diventa l’inizio del rap-
porto filiale tra Dio e l’uomo; rapporto filiale nel senso che Dio opera nell’uomo 
attraverso la grazia solo ed esclusivamente se l’uomo risponde alla sua chiamata. 
Questa è la prima delle  grazie sacramentali, che sono i doni elargiti nei diffe-
renti sacramenti. Nella teologia cattolica, l’espressione ’stato di grazia’ indica spe-
cificatamente la condizione di assenza di peccato o, più comunemente, la disposi-
zione da parte dell’uomo, a vivere permanentemente secondo le norme della vita 
cristiana, nell’amore per Dio e per gli altri uomini. Chi muore in stato di grazia 
ottiene la salvezza eterna e accede al Paradiso.
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2.2. L’infedeltà del popolo e la conversione nella grazia di Dio5

La grazia e il perdono acquistano uno spessore storico ed implicano, da parte di 
Dio, l’impegno a camminare con Israele e, da parte del popolo, la decisione e la 
scelta a favore di Dio: avere solo lui come riferimento e come compagno: «Osserva 
dunque ciò che io oggi ti comando» (Es 34,11). Un fedele, se perde lo stato di gra-
zia, lo può riottenere attraverso il sacramento della Riconciliazione, nel quale tutti 
i peccati commessi vengono perdonati da Dio6. Si parla in questo caso di ’grazie 
attuali’, che sono interventi di Dio all’inizio e alla fine della conversione. Una 
grazia può essere inoltre materiale, ad esempio la guarigione da una malattia, 
o spirituale, come la cosiddetta conversione del cuore.

La conversione è talmente importante e necessaria da costituire uno dei temi 
principali della predicazione dei profeti dell’Antico Testamento; ivi è questione 
di vita e di morte e da qui l’appello accorato che essi rivolgono agli Israeliti affin-
ché ritornino a Dio. In particolare, l’esilio babilonese costituisce uno strumento 
pedagogico di cui Dio si è servito per scuotere gli uomini dal cuore duro e indurli 
a prendere coscienza dei loro peccati e della necessità di ritornare, con cuore 
pentito, a Lui, al Dio della creazione e dell’alleanza. Malgrado Dio sia l’autore 
primario della riconciliazione, non ne consegue che l’uomo debba tenere un atteg-
giamento meramente passivo: no, egli deve accogliere da sé, liberamente, il dono 
di Dio. L’azione divina non esercita la sua efficacia se non per coloro che vogliano 
acconsentirvi, mediante la fede.

Tutta la letteratura profetica si è lanciata con estrema decisione contro ogni 
tentativo di esteriorizzare l’esperienza religiosa. Basti richiamare tra tutti un 
testo di Isaia: «Che m’importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. 
«Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare 
i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili […]. Anche se moltiplicate le 

5 Cfr. Per elaborare questo tema mi sono servito del mio articolo: G. Witaszek, Reconciliação 
para a salvação. Leitura dos profetas, in: A.V. Amarante, F. Sacco (dds), Reconciliação sacra-
mental. Moral e prática pastoral, Aparecida – SP (Brasile) 2020, pp. 18–20; Riconciliazione per 
la salvezza. Lettura con i profeti, in: Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi pastorale, 
a cura A.V. Amarante, F. Sacco, Padova 2019, pp. 18–20; cfr. F. Sacco, La provvidenza come 
incontro tra misericordia e giustizia. Una rilettura dell’opera di S. Alfonso Condotta ammirabile 
della Divina Provvidenza in salvar l’uomo per mezzo di Gesù Cristo, in: Supplemento 7, «Studia 
Morialia» 54 (2016) 1, pp. 69–86.

6 Cfr. G. Witaszek, Grzech i nawrócenie w księgach prorockich. Boży dar stworzenia i przy-
mierza a odpowiedź człowieka [Il peccato e la conversione nei libri profetici. Il dono divino 
della creazione e dell’alleanza e la risposta umana], in: Jak śmierć potężna jest miłość”. Księga 
Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944–2009), a cura W. Chro-
stowski, Ząbki 2009, pp. 479–494; G. Witaszek, Peccato (AT), in: Temi teologici della Bibbia, 
a cura R. Penna, G. Perego, G. Ravas, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, p. 993.
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preghiere io non ascolto […]. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricer-
cate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la 
causa della vedova» (Is 1,11a. 12–13a.15–17).

Il termine preferito dal profeta Geremia per indicare la conversione è sub 
«ritornare» nel senso di «penitenza, riconciliazione, ritorno, conversione»; il ter-
mine però, in senso letterale, significa ‘cambiare strada’, ‘tornare indietro’ (Ger 
31–33). Geremia denuncia l’ipocrisia del popolo che si è convertito solo in superfi-
cie, in apparenza, ma che nel cuore è rimasto ancora legato agli idoli ed è animato 
da uno spirito di ribellione. Il profeta si scaglia contro Israele che si illude di essere 
il popolo di Dio per il solo fatto di osservare delle forme esteriori. «Darò loro un 
cuore capace di conoscermi perché io sono il Signore; essi saranno il mio popolo 
e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore» (Ger 27,4). 

Al tempo dell’esilio, fra gli esuli di Israele che lungo i fiumi di Babilonia si 
reputano condannati irrimediabilmente alla dispersione, sorge la voce profetica 
di Ezechiele che invita alla conversione nello spirito della novità7. Deportato in 
Babilonia con la prima ondata di esiliati, Ezechiele invita al pentimento: «Conver-
titevi, sbarazzatevi di tutte le vostre iniquità commesse; formatevi un cuore nuovo 
e uno spirito nuovo. Perché volete morire o Israeliti? Io non godo della morte di 
chi muore. Convertitevi e vivrete» (Ez 18,28.31–32). Egli suggerisce che la con-
versione debba iniziare da ogni membro della comunità (Ez 18,21.27) per poi 
«contagiare» tutto il popolo (Ez 18,33–34). La riconciliazione sembra designare la 
salvezza collettiva dell’universo8. Una volta riconciliati con Dio, gli uomini pos-
sono poi riconciliarsi tra di loro. Questo richiamo del profeta Ezechiele annuncia 
a quanti sono scoraggiati che, mutando radicalmente le loro prospettive, sia come 
singoli che, come comunità, possono liberarsi dal peso del passato e dalla stessa 
condizione disperata del presente. La salvezza è un traguardo ancora possibile.

Il cammino di conversione è un elemento indispensabile nella costruzione 
del nuovo Israele, ma occorre coglierne correttamente il valore9. La conversione 
non è una conseguenza diretta del comportamento di Dio quasi l’azione di Dio 
fosse una risposta a quella dell’uomo. La conversione è invece l’effetto prodotto 
nell’uomo dall’azione salvifica di Dio (Ez 16,61–63).

7 Cfr. G. Witaszek, Giustizia divina e responsabilità individuale (Ez 14,12–23,18), «Parole di Vita» 
LVIII (2013) 5, pp. 17–20.

8 Cfr. G. Barbaglio, Riconciliazione, in: Schede Bibliche Pastorali, vol. VII: Q–S, EDB Bolo-
gna 1986, col. 3285.

9 Cfr. Tremblay R., Per una buona celebrazione del sacramento di riconciliazione, «Studia Mora-
lia» 53 (2015) 2, pp. 237–247.
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La conversione investe tutta la persona con un’azione lenta, graduale e pro-
gressiva: dal male al bene; dal bene al meglio; dal meglio all’ottimo. Tutto que-
sto non avviene né ieri né domani, ma oggi, perché è nell’oggi che noi agiamo. 
A noi appartiene solo il momento presente perché il passato, anche se prossimo, 
è affidato alla misericordia di Dio, mentre il futuro è ancora da venire, non esiste 
ancora. 

Le calamità che hanno colpito la terra di Giuda offrono anche al profeta Gioele 
l’occasione per esortare tutto il popolo a rivolgersi a Dio con digiuni e preghiere 
ed a predisporsi ad una sincera conversione. Per Gioele, la conversione è radicata 
nel culto, è un ritorno a Dio, è una conversione religiosa, da cui scaturisce poi una 
conversione morale che non consiste solo nel cambiare mentalità o nell’astenersi 
da questa o da quella colpa, bensì in un «[…] ritornate a me con tutto il cuore, 
[…] perché egli è misericordioso e benigno, tardo all’ira e ricco di benevolenza 
[…]» (Gl 2,12–13). Le sofferenze, le calamità che affliggevano in quel periodo la 
terra di Giuda spingono l’autore sacro ad incitare il popolo eletto alla conver-
sione, vale a dire a ritornare, con fiducia filiale, al Signore, lacerandosi il cuore 
e non le vesti. Gli aspetti religiosi e rituali devono essere l’espressione esteriore 
di un atteggiamento interiore profondo; è un appello provocatorio che suscita un 
dinamismo spirituale, incredibile e sempre attuale, ed annuncia che è possibile 
un rinnovamento radicale, un futuro migliore del presente. E questo perché il 
Signore è compassionevole e clemente, paziente e grande nell’amore e deplora 
il disastro (Gl 2,13). È proprio questo che caratterizza il Dio d’Israele: la bontà 
e la misericordia. L’amore e il perdono di Dio non sono qualcosa di automatico, 
bensì un dono che dev’essere accolto. Questo grido del profeta Gioele è il richiamo 
all’autenticità davanti a Dio. È sempre tempo di riconciliazione e di misericordia, 
di rinnovamento interiore10. 

Una conversione vera, porta ad una trasformazione interiore drastica, anzi 
totale del cuore indurito, tanto da lacerarlo e a dilatarlo, affinché possa accogliere 
ciò che a Dio piace: è questo, infatti, a portare alla salvezza; digiunare, piangere, 
fare lamento mentre il cuore conserva l’intenzione primaria di peccare, non signi-
fica convertirsi al Signore. Con Dio non è possibile né fingere, né prendersi gioco 
di Lui. Il profeta denuncia perciò, apertamente, coloro che ostentano una con-
versione fatta soltanto di segni esteriori, ricordando loro che non ne ricaveranno 
alcun vantaggio: è necessaria invece una seria e sincera lacerazione del cuore.

10 Il messaggio di Gioele è stato inviato probabilmente dopo la fine dell’esilio babilonese, dal tem-
pio di Gerusalemme. 
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Stupisce, inoltre, la necessità del digiuno, che viene ripetuta due volte 
(Gl 1,12.15), e proprio in una situazione in cui mancava tutto, in cui nelle cam-
pagne regnava la devastazione e la moria del bestiame. Il digiuno al quale invita 
Gioele non nasce certo da motivazioni di ordine fisico o estetico, bensì scaturi-
sce dall’esigenza che l’uomo ha di una purificazione interiore che lo disintossichi 
dall’inquinamento del peccato e del male, che lo educhi a quelle rinunce salutari 
che affrancano il credente dalla schiavitù del proprio io, rendendolo più attento 
e più disponibile all’ascolto di Dio e al servizio ai fratelli. Per questa ragione il 
digiuno e le altre pratiche rituali sono considerate “«armi»” spirituali per com-
battere il male, le cattive passioni e i vizi. Il Signore sembra dire che è possibile 
tornare a Lui da ogni condizione in cui ci si trova, anche da quella più disastrosa, 
a patto che riconosciamola nostra totale impotenza, la nostra scarsità – o assenza 
– di bene, le nostre mancanze e miserie, pronti a ricominciare con il suo aiuto, 
e quindi sperare in un futuro diverso, non è a causa di quel che sappiamo fare noi, 
ma perché il Signore è «misericordioso e benigno» (Gl 2,13)11.

Il fatto che Dio non cessa di offrire all’uomo il suo perdono costituisce il pre-
ludio alla sua riconciliazione. Egli stesso si è rivelato come il «Dio di tenerezza 
e di pietà» (Es 34,6), che desiste volentieri dal «furore della sua ira» (Sal 85,4: 
103,8–12) e parla di pace al suo popolo (Sal 85,9). Alla sua sposa infedele (Os 
2,16–22) e ai suoi figli ribelli (Ez 18,31s.) Dio propone la riconciliazione, anche se 
questo termine non viene mai usato esplicitamente. Tutti i riti di espiazione del 
culto mosaico, ordinati alla purificazione delle mancanze più diverse, miravano 
in definitiva alla riconciliazione dell’uomo con Dio. Pur tuttavia, non era ancora 
giunto il tempo della remissione completa dei peccati, ed i fedeli del vero Dio 
rimanevano nell’attesa di qualcosa di più (2 Mac 1,5: 7,33: 8,29).

La riconciliazione totale e definitiva è arrivata poi più tardi con Gesù Cri-
sto «mediatore tra Dio e gli uomini» (1 Tm 2,5) e non costituisce, peraltro, che 
uno degli aspetti della sua opera di redenzione. L’uomo, da solo, è incapace di 
riconciliarsi con il Creatore, che ha offeso col suo peccato; qui l’azione di Dio 

11 San Girolamo commenta Gl 2,13–14 così: «Ritornate a me con tutto il vostro cuore e mostrate 
la penitenza dell’anima con digiuni, pianti e battendovi il petto: affinché, digiunando adesso, 
dopo siate satollati; piangendo ora, dopo ridiate; battendovi ora il petto, dopo siate consolati. 
Nelle circostanze tristi ed avverse è consuetudine di strapparsi le vesti. Così fece, secondo il 
vangelo, il sommo Sacerdote per rendere più grave l’accusa contro il Signore, nostro Salvatore, 
e così pure Paolo e Barnaba all’udire parole blasfeme. Ebbene, Gioele dice: “Laceratevi il cuore 
e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, tardo 
all’ira e ricco di benevolenza” (Gl 2,13)». Il profeta intende dire: Io assolvo il mio mandato, vi 
esorto alla penitenza perché so che Dio è oltremodo clemente, come si ricava anche dalla pre-
ghiera di David: «Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia: nella tua grande bontà can-
cella il mio peccato (Sal 50,1.3)», San Girolamo, Commento su Gioele, PL 25, pp. 967–968.
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è primaria e decisiva, e «tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé 
stesso per mezzo di Cristo» (2 Cor 5,18). Egli ci amava sin da quando eravamo 
suoi «nemici» (Rm 5,10), e proprio allora il suo Figlio «è morto per noi» (Rm 5,8). 
Il mistero di questa nostra riconciliazione è collegato a quello della croce (Ef 2,16) 
e del «grande amore» con cui siamo stati amati (Ef 2). Dio non tiene più conto 
delle mancanze degli uomini (2 Cor 5,19); ciò è però ben lungi dall’essere una 
mera finzione giuridica, anzi l’azione di Dio, a detta di Paolo, è come «una nuova 
creazione» (2 Cor 5,17). La riconciliazione implica un rinnovamento completo, 
totale, per coloro che ne beneficiano.

Negli scritti di Paolo, la grazia assume il senso preciso di un atto di miseri-
cordia di Dio nei confronti dell’uomo, cioè dell’atto con cui Dio rimette il pec-
cato e giustifica l’uomo, mediante la crocifissione e la resurrezione di Gesù Cristo. 
Il rapporto esistente tra la grazia e il giudizio non consiste in una successione cro-
nologica dell’uno all’altro concetto; consiste vieppiù in una costante tensione dia-
lettica in cui l’atto graziante di Dio si contrappone al tentativo, da parte dell’uomo, 
di autogiustificarsi compiendo le opere prescritte dalla Legge, ed assume il carat-
tere di un dono che l’uomo riceve soltanto con/mediante la fede.

Conclusione 

Il mistero della Divina grazia costituisce una delle principali verità di fede che Dio 
stesso ha rivelato all’uomo sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. La Scrittura 
parla della grazia di Dio come del segreto del suo cuore che presiede a tutto il 
suo agire nei confronti dell’uomo. È questo agire, che va inteso nelle sue moti-
vazioni e nei suoi obiettivi, che rivela la sua grazia. Noi possiamo apprenderla 
ascoltando la testimonianza biblica. Si tratta del volto sorprendente di Dio che 
si china sull’uomo, nelle pieghe della sua storia, per liberarlo dal peso del male 
e condurlo alla giustizia. Possiamo dire che la grazia di Dio manifesta la sua verità 
nel condurre l’uomo verso la giustizia, verso il vivere con rettitudine, verso l’agire 
in base alla propria dignità. Questo impegno è la rivelazione di Dio all’uomo. 
In questo modo l’uomo apprende Dio nella sua verità, aprendosi al tempo stesso 
alla percezione della propria dignità. Nell’AT, la manifestazione di Dio diviene 
la base della relazione tra il popolo eletto ed il suo Creatore. La grazia non è solo 
espressione della sovranità e della libertà, ma anche della fedeltà di Dio. A Lui 
possiamo affidarci in ogni momento della nostra vita ed in ogni epoca. Il termine 
grazia riassume l’agire salvifico. La grazia della salvezza ha la forma del dono. 
Ciò che vien chiesto all’uomo è di accoglierla con fiducia e gratitudine. Un dono, 
però, non è, e non può essere, ovviamente, un’imposizione, esso presuppone una 
capacità di accoglienza la libera scelta da parte del destinatario, che può pertanto 
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accoglierlo o respingerlo. La libertà dell’uomo, inoltre, non è semplicemente un 
dato naturale che precede la grazia. L’uomo ha una libertà ferita. È la grazia della 
salvezza che risveglia l’uomo, rinchiuso nel suo ristretto orizzonte mondano, alla 
dignità perduta di libero collaboratore di Dio. Di qui un cammino di liberazione, 
in cui grazia e libertà si alternano in un circolo virtuoso: Dio dona la grazia, ma 
essa diventa efficace nel momento in cui l’uomo l’accoglie. L’accoglienza della gra-
zia rende a sua volta l’uomo più libero e capace di accogliere in modo sempre più 
pieno e profondo il progetto di Dio su di lui. Lasciar fare a Dio, significa invece 
consentire a Dio di portare a compimento l’opera da lui iniziata col chiamarci 
all’esistenza e col renderci partecipi della sua vita trinitaria.

Salvare è opera di Dio, al quale è riservato l’appellativo di Salvatore12, fatta 
eccezione per i casi nei quali l’attività salvifica è attribuita anche agli uomini quali 
strumenti di Dio, tra cui i profeti13. I profeti hanno partecipato alla storia della 
salvezza comunicando un messaggio di riconciliazione che è fonte di genuino 
rinnovamento del popolo eletto14. Essi sono stati portatori di una parola carica di 
rivelazione, vale a dire del progetto di Dio che vuol farsi conoscere e aprire a tutti: 
il cammino della salvezza che converge verso Cristo. La riconciliazione perfetta 
e definitiva è stata compiuta da Gesù Cristo «mediatore tra Dio e gli uomini» 
(1 Tim 2,5), e non è, d’altronde, che un aspetto della sua opera di redenzione. 

Bibliografia

Alonso Schökel L., Sicre Díaz J.L., I profeti: traduzione e commento, Roma 1989.
Barbaglio G., Riconciliazione, in Schede Bibliche Pastorali, vol. VII: Q–S, EDB Bologna 

1986, col. 3285.
Hamel E., La miséricorde. Une sorte de justice supérierieure, «Studia Moralia» 33 (1997) 

2, pp. 585–598.

12 La salvezza di Dio ha la sua massima e paradigmatica espressione negli eventi dell’esodo, 
nell’azione svolta da Dio, con la mediazione di Mosè, per sottrarre i figli di Israele alla schia-
vitù dell’Egitto e dar loro il possesso della terra promessa ai padri, per farli passare dalla terra 
degli idoli ad una condizione di libertà e di benessere, in cui servire il loro Dio nell’osservanza 
fedele dei suoi precetti (Es 14,30: 15,2; Sal 106,8.10). La salvezza è presentata ancora nei libri 
storici in cui si fa cenno alle vittorie riportate, grazie alla protezione di Dio, su quanti erano 
ostili al popolo di Dio (Gdc 3,9: 6,11–14; 1 Sam 4,3: 9,16; 2 Sam 3,18: 22,1–3; 2 Re 14,27). Cfr. 
B. Ramazzorri e G. Barbaglio, Salvezza, in: Schede Bibliche Pastorali, vol. VII: Q–S, col. 3467–
3468.

13 Cfr. L. Alonso Schökel, J.L. Sicre Díaz, I profeti: traduzione e commento, Roma 1989, pp. 16–28.
14 I profeti parlano di riconciliazione in senso descrittivo. Nell’AT il vocabolario della riconcilia-

zione è presente soltanto in alcuni passi del II libro dei Maccabei 1,5: 5,20: 7,33: 8,29.



307L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio

Johnstone V.B., Derrida, Marion and Moral Theology, «Studia Moralia» 42 (2004) 2, 
pp. 411–432.

Ramazzorri B., Barbaglio G., Salvezza, in: Schede Bibliche Pastorali, vol. VII: Q–S, EDB 
Bologna 1986, col. 3466.

Sacco F., La provvidenza come incontro tra misericordia e giustizia. Una rilettura dell’o-
pera di S. Alfonso Condotta ammirabile della Divina Provvidenza in salvar l’uomo per 
mezzo di Gesù Cristo, in Supplemento 7, «Studia Moralia» 54 (2016) 1, pp. 69–86.

San Girolamo, Commento su Gioele, PL 25, pp. 967–968. 
Tremblay R., Per una buona celebrazione del sacramento di riconciliazione, «Studia Mora-

lia» 53 (2015) 2, pp. 237–247.
Witaszek G., Grzech i nawrócenie w księgach prorockich. Boży dar stworzenia i przymierza 

a odpowiedź człowieka, in: Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci 
Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944–2009), a cura W. Chrostowski, Ząbki 
2009, pp. 479–494. 

Witaszek G., Peccato (AT), in: Temi teologici della Bibbia, a cura R. Penna, G. Perego, 
G. Ravasi, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp. 993.

Witaszek G., Giustizia divina e responsabilità individuale (Ez 14,12–23,18), in: Parole di 
Vita, LVIII nº 5 (2013), pp. 17–20.

Witaszek G., Reconciliação para a salvação. Leitura dos profetas, in: A.V. Amarante, 
F.  Sacco (dds), Reconciliação sacramental. Moral e prática pastoral, Aparecida – SP 
(Brasile) 2020, pp. 18–20.

L’AGIRE DIVINO E UMANO. LA MANIFESTAZIONE MULTIFORME DELLA 
GRAZIA DI DIO

Sommario

La Sacra Scrittura parla della grazia di Dio che presiede il suo agire salvifico nei confronti 
degli uomini. La grazia ha avuto il suo annunzio nell’Antico Testamento, con l’esperienza 
dell’amore di benevolenza da parte di Dio nei confronti d’Israele che non viene mai meno alla 
parola data. Essa ha raggiunto la sua pienezza in Cristo, il quale con il suo mistero pasquale 
ha donato la salvezza all’uomo peccatore. Avviene così una vera rigenerazione, che trasforma 
il credente in figlio di Dio e in tempio dello Spirito Santo. Lo inserisce intimamente nella vita 
stessa di Cristo e lo rende partecipe della natura e della vita divina.
La multiforme grazia della salvezza ha la forma del dono che presuppone una capacità di 
libera accoglienza da parte dell’uomo.
Dio dona la grazia, ma essa diventa efficace solo? nel momento in cui l’uomo l’accoglie. L’ac-
coglienza della grazia rende a sua volta l’uomo più libero e più capace di accogliere in modo 
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sempre più pieno e profondo il progetto di Dio su di lui. Lasciar fare a Dio non significa infatti 
sottomettersi supinamente al fato, ma significa invece consentire a Dio di portare a compi-
mento l’opera da lui iniziata col chiamarci all’esistenza e col renderci partecipi della sua vita 
trinitaria.

Parole chiave: Sacra Bibbia, grazia di Dio, misericordia, grazia della salvezza, azione umana
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