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Z nauczania Kościoła
ROK WIARY

List pasterski abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego  
z okazji rozpoczęcia Roku Wiary

Czcigodni Księża,
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry,
Dnia 11 października 2012 r. rozpoczyna się Rok 

Wiary. Papież Benedykt XVI pragnie, aby w tym 
czasie ludzie wierzący wzmogli wysiłki przywróce-
nia wiary tam, gdzie ona zanikła i ożywienia jej tam, 
gdzie ona osłabła. „Bez wiary bowiem nie można 
podobać się Bogu” (Hbr 11,6). Na wierze opierają się 
też nasze nadzieje na szczęście wieczne (Hbr 11,1). 
W świecie współczesnym niestety (zwłaszcza w Eu-
ropie Zachodniej) wielu ludzi żyje, tak jakby Boga nie 
było, a ludzi wierzących ośmiesza się lub prześladuje. 
Jest to droga prowadząca ku zagładzie.

W Roku Wiary trzeba przypominać ludziom: że 
Bóg jest i bez Niego nic dobrego nie można uczynić; 
że jest On bliżej człowieka, niż mu może się wydaje; 
że jest On miłością (1 J 4,8.16) i pragnie zbawienia 
ludzi. Trzeba uczyć się wzajemnie zaufania do Boga 
i odpowiadania miłością na Jego miłość. Kto jest bli-
żej Boga, ten jest bardziej człowiekiem. Wiara ma stać 
się na nowo mocą ludzi i fundamentem wszystkich 
międzyludzkich relacji. Chrystus nikomu niczego nie 
odbiera, przeciwnie – wszystko daje.

Ten cel mamy osiągać przez modlitwę, studium 
i uczynki. Modlitwa ma być indywidualna i zbioro-
wa. Papież postuluje: aby do codziennej modlitwy 
dodawać mszalne Credo (Wierzę w jednego Boga); 
aby ożywić uczestnictwo w sakramentach świętych 
(zwłaszcza we Mszy św.); aby podejmować pielgrzym-
ki do miejsc świętych (szczególnie do Rzymu i Je-
rozolimy). „Wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 
2,17). Stąd też w Roku Wiary należy zwracać uwagę 
na odnoszenie się do drugiego człowieka. Ewangelia 
mówi szczegółowo, jak to ma wyglądać. Jej przesłanie 
przerasta wszystkie inne, bo mówi nawet o miłości 
nieprzyjaciół (Mt 5,44).

Wiara nasza ma być rozumna (Rz 12,1) i kształto-
wać rozumne postępowanie (Tt 2,12; 1 P 3,7). Należy 
unikać zabobonów i łatwowierności. Wiara i rozum 
to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki wzno-
si się ku kontemplacji prawdy (FR, 1). Rozumowe 
pogłębienie wiary odbywa się przez studium Pisma 
Świętego, pod kierownictwem wykształconych na-
uczycieli. Niech księża starannie przygotowują ka-

zania, uczestniczą we wszelkiego rodzaju wykładach 
dokształcających, niech odnowią znajomość Soboru 
Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickie-
go. Również wierni świeccy niech starają się rozumieć 
to, co Bóg objawił i stosować się do Bożego objawie-
nia w Kościele, w zgodzie z nauczaniem Kościoła 
i w duchu Kościoła. Ci, którzy postępują niezgodnie 
z duchem Kościoła, schodzą na manowce.

Zarządzam, aby 11 października 2012 r. o godz. 
18.00, w łączności z Papieżem, odezwały się dzwony 
kościelne, a w kościołach parafialnych została odpra-
wiona uroczysta Msza św. z kazaniem. Inne instrukcje 
będą nadchodziły w stosownym czasie. W pierwszą 
niedzielę Adwentu do Roku Wiary dołączymy pro-
gram duszpasterski pod hasłem: „Wy jesteście solą 
ziemi”. Miejmy ufność, że podjęty wysiłek będzie 
wydawał upragnione owoce. 

Na pełnienie tego szlachetnego dzieła z serca wam 
błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Abp Edward Ozorowski 
Metropolita Białostocki 

Białystok, dnia 18 września 2012 r.
W święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski
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Finał XVIII Konkursu Kateche-
tycznego odbył się 27 października 
2012 roku w Auli Jan Pawła II przy 
parafii św. Rocha w Białymstoku. 
Wzięło w nim udział 25 uczniów 
szkół Archidiecezji Białostockiej. 
Po raz kolejny w konkursie wzięli 
udział uczniowie z Zespołu Szkół 
nr 13 – szkoła specjalna (prace pla-
styczne). W tym roku zgłoszono 
także prace z Zespołu Szkół nr 16 
– szkoła specjalna (prace literackie 
i plastyczne). Uczniowie przygoto-
wali prace plastyczne, literackie oraz 
multimedialną na następujące tema-
ty (w wybranej przez siebie sekcji; 
autorkami tematów są: mgr Urszula 

Zagan i mgr Barbara Bachurek).
Temat 1: Jan Paweł II w homilii 
w czasie Mszy Świętej odprawionej 
na krakowskich Błoniach w 1979 
roku powiedział: „Musicie być moc-
ni, drodzy bracia i siostry! Musicie 
być mocni tą mocą, którą daje wia-
ra! Musicie być mocni mocą wia-
ry! Musicie być wierni!” Dlaczego 
Ojciec Święty powiedział, że tej 
mocy bardziej nam potrzeba niż 
w jakiejkolwiek epoce dziejów? 
Temat 2: Benedykt XVI w orędziu 
z okazji XXVI Światowego Dnia 
Młodzieży w Madrycie wezwał 
młodych ludzi by byli „zakorzenieni 
i zbudowani na Chrystusie, mocni 
w wierze” (por. Kol 2,7). Nawiązując 
do Papieskiego Orędzia przedstaw 
jak młodzi ludzie mogą realizować 
to wezwanie w swoim życiu?
Temat 3: W jednym z artykułów 
„Gościa Niedzielnego” czytamy sło-
wa o błogosławionym Janie Pawle 
II: Wiara była stanem jego życia, 
powietrzem, którym oddychał. (T. 
Jaklewicz, O Człowieku mocnym 
wiarą, Gość Niedzielny 11/2011), 
A jakie znaczenie ma wiara dla 
Ciebie?
Temat 4: Obecne życie moje jest 
życiem wiary w Syna Bożego, któ-
ry umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie. Nie mogę odrzucić 
łaski danej przez Boga (por. Ga 2, 

20-21a). Opowiedz świadectwo 
wiary kogoś, kto realizuje (bądź 
realizował) te słowa w życiu. Mo-
żesz również podzielić się wła-
snym świadectwem. 
Temat 5: Jak rozumiesz słowa: „Wia-
rą mocowani”?

Prace zostały ocenione przez 
komisję w składzie: mgr Małgorza-
ta Łazarska – doradca metodyczny 
w Miejskim Ośrodku Doradztwa 
Metodycznego w Białymstoku – 
przewodnicząca jury, mgr Monika 
Piszczatowska – nauczyciel języka 
polskiego Publicznego Gimnazjum 
Nr 6 w Białymstoku, Dorota Rodzie-
wicz – pedagog specjalny w Zespole 
Szkół nr 12 w Białymstoku, mgr Ur-
szula Zagan – doradca metodyczny 
w Miejskim Ośrodku Doradztwa 
Metodycznego w Białymstoku.

Przedmiotem oceny prac było: 
w sekcji literackiej – wartość teo-
logiczna i literacka pracy; w sekcji 
plastycznej – wartość teologiczna 
i artystyczna pracy; w sekcji mul-
timedialnej – wartość teologiczna 
i techniczna, we wszystkich sekcjach 
– związek pracy z treścią papieskie-
go nauczania.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i książki. Laure-
atom wręczono nagrody rzeczowe.

XVIII Konkurs Katechetyczny 2012 
pod hasłem „Wiarą mocowani”

SEKCJA LITERACKA

Nagroda: Jarosław Młynarczyk (ZSG), op. Joanna 
Szydłowska
Wyróżnienia: Anna Sikorska (ZSTiO), op. Barbara 
Bachurek, Wojciech Więckowski (STO), op. Bernarda 
Trofimczuk

SEKCJA PLASTYCZNA

Nagroda: Agata Łukasiewicz (KLO), op. S. Teresa 
Bajda, Wyróżnienie: Silvia Maria Pizzati (KLO), op. 
S. Teresa Bajda

SEKCJA MULTIMEDIALNA

Nagroda: Adam Supiński (ZSTiO), op. Barbara Ba-
churek

SEKCJA PLASTYCZNA (SPECJALNA)

Nagroda: Krzysztof Cymbor (ZS 13), op. Renata Gór-

ska, Karolina Kuc (ZS nr 16),op. Elżbieta Święcicka
Wyróżnienia: Plewa Rafał (ZS nr 13), op. Renata Gór-
ska, Burycz Dominika (ZS nr 13), op. Renata Górska, 
Małanowski Adam (ZS nr 13), op. Renata Górska, 
Barszczewska Kinga (ZS nr 13), op. Renata Górska, 
Kucharewicz Justyna (ZS nr 13), op. Renata Górska, 
Szczęsny Jacek (ZS nr 13), op. Renata Górska, Sikora 
Ewa (ZS nr 13), op. Renata Górska, Żegarski Paweł 
(ZS nr 13), op. Renata Górska, Waszkiewicz Natalia 
(ZS nr 13), op. Renata Górska, Amielanczyk Paulina 
(ZS nr 16), op. Elżbieta Święcicka, Sałaskiewicz Adam 
(ZS nr 16), op. Anna Kulikowska

SEKCJA LITERACKA (SPECJALNA)

Nagroda: Natalia Antosiewicz (ZS nr 16), op. Anna 
Kulikowska
Wyróżnienie: Mateusz Michalewicz (ZS nr 16), op. 
Henryk Goch
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„Wierzę w Ciebie, Boże Żywy, 
W Trójcy Jedyny, Prawdziwy. 
Wierzę w coś objawił, Boże, 
Twe Słowo mylić nie może.”

Swoje rozważania na temat 
mocy jaką daje mocowanie, w wie-
rze, rozpocząłem od Aktu Wiary- 
krótkiej modlitwy, którą wszyscy 
znamy, a którą tak rzadko powta-
rzamy. Przez chwilę zastanówmy 
się, jak często mówimy swoim naj-
bliższym „Kocham Cię”. Rzadko, 
może za rzadko... Miłość to wiara 
w Boga, który jest w każdym z nas. 
A wiara rodzi się z mówienia do 
Boga i słuchania tego, co Bóg ma 
do powiedzenia. Teraz więc posłu-
chaj o Bogu, który mocuje i chce być 
mocowanym, o Bogu, który mną 
„gruchnął”, a mi było i jest z tym 
dobrze.

Według swego naturalnego po-
chodzenia słowo „mocowani” po-
chodzi od czasownika „mocować”, 
a więc „przytwierdzać coś do czegoś”. 
Czasownik zwrotny „mocować się” 
oznacza, jednak już zupełnie coś in-
nego, a mianowicie „robić coś z du-
żym wysiłkiem”, „walczyć, zmagać 
się z przeciwnościami, nie poddając 
się im” oraz „zmuszać się do czegoś, 
pokonując niechęć, obawę, wstyd”.

Słowem- kluczem do pełnego zro-
zumienia i odczytania drugiego wy-
razu, jest wyraz pierwszy, tzn. „wia-
ra”. Bo czymże ta wiara jest? Cho-
dzimy do kościoła w każdą niedzielę 
i święta, w październiku odmawiamy 
różaniec, w maju- majowe... To jest 
nasza wiara. Wiara, którą przekazali 
nam nasi rodzice, im ich rodzice etc., 
etc., etc. Zwykle nie zastanawiamy 
się czym jest ona w rzeczywistości. 

Czy jest tylko „tradycją przodków”? 
Czy tylko opłatkiem przy wigilijnym 
stole i jajkiem święconym w Wielką 
Sobotę? No, nie...- odpowiemy. Więc 
czym jest? Wiarę tak ciężko ubrać 
w słowa, to prawda. Na całe szczę-
ście Ojcowie Kościoła spieszą nam 
z pomocą. Opracowany przez nich 
Katechizm Kościoła Katolickiego tak 
mówi o wierze: „Wiara jest osobo-
wym przylgnięciem całego człowieka 
do Boga, który się objawia. Obejmuje 
ona przylgnięcie rozumu i woli do 
tego, co Bóg objawił o sobie przez 
swoje czyny i słowa.” (KKK 176). 
Jest więc ona naszą odpowiedzią 
na zaproszenie Boga, które otrzy-
maliśmy już w chwili Chrztu Świę-
tego. W tej właśnie chwili kapłan 
potwierdził uzyskanie przez nas 
godności dziecka bożego, a więc 
naszego powołania do świętości, 
które zyskuje swą pełną istotę tyl-
ko w osobowej z Nim relacji. Bło-
gosławiony Jan Paweł II tak o tej 
odpowiedzi i relacji pisał w Liście 
apostolskim „Tertio millennio adve-
niente”, w punkcie 6.: „W Chrystusie 
religia przestaje być szukaniem Boga 
„niejako po omacku” (Dz 17,27), 
a staje się odpowiedzią wiary daną 
Bogu, który się objawia: jest to od-
powiedź, w której człowiek mówi do 
Boga jako do swego Stwórcy i Ojca; 
odpowiedź możliwa dzięki temu 
jedynemu Człowiekowi, który jest 
równocześnie Słowem współistotnym 
Ojcu, a w którym Bóg mówi do każ-
dego człowieka i każdy człowiek jest 
zdolny odpowiedzieć Bogu. Więcej 
jeszcze, w tym Człowieku odpowiada 
Bogu całe stworzenie. Jezus Chrystus 
jest nowym początkiem wszystkiego. 
Wszystko w Nim odnajduje siebie, 

zostaje przyjęte i oddane Stwórcy, 
od którego wzięło swój początek.” 
Jeżeli zaś chcemy w pełni dowie-
dzieć się czym jest wiara, musimy 
podjąć świadomą decyzję o tym, 
że jesteśmy w stanie zaufać Panu, 
zaufać tak jak jeszcze nikomu nigdy 
nie ufaliśmy. „Zawierzyć”- tak się 
jeszcze do niedawna mówiło mając 
na myśli „zaufać”, a więc zawierzyć 
Stwórcy, że „wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre.” (Rdz 1, 31), 
wszystko co nam przygotował tak-
że jest bardzo dobre i to wszystko, 
te wszystkie wydarzenia w naszym 
życiu, zarówno dobre, jak i złe, mają 
to nas do Niego mocować. 

Jest i była ona fundamentem Ko-
ścioła na całym świecie od ponad 
dwóch tysięcy lat. Fundamentem, 
który jest darem Chrystusa dla nas. 
Przecież tyle razy „Spadł deszcz, 
wezbrały potoki, zerwały się wichry 
i uderzyły w ten dom. On jednak 
nie runął, bo na skale był utwier-
dzony.” (Mt 7, 25). Nie runął Ko-
ściół i nie może runąć nasza wiara. 
Mamy przecież wciąż mocować się 
ze współczesnym sobie światem, tak 
jak robili to inni przed nami. „Liczne 
są członki, ale jedno ciało” (1 Kor 12, 
20), które zmaga się z przeciwnościa-
mi i, co najważniejsze, nie poddaje 
się im. Rolę wiary jako fundamentu 
niejednokrotnie potwierdzał Ojciec 
Święty, Jan Paweł II, między innymi 
w trakcie przemówienia do młodzie-
ży w Poznaniu, 3 czerwca 1997 r.: 
„Wiara i nadzieja razem z miłością 
stanowią fundament życia chrześci-
jańskiego, którego kamieniem węgiel-
nym jest Jezus Chrystus”.

Wiara nie jest czymś co widać. 
Czy widzisz miłość? Nie. Ale wiesz, 

Wiarą mocowani
Nagroda główna Sekcji Literackiej

fot. M. Brańska fot. M. Brańska
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że kochasz i to właśnie jest miłość. 
Podobnie jest z wiarą. Nie widzisz 
jej, ale wiesz, że to ona. Niewytłu-
maczalna pewność tego stanu jest 
niepowtarzalna i niepodważalna. 
Tym właśnie jest wiara dla mnie. 
„Wiara bowiem- to obcowanie 
z tajemnicą Boga” (Encyklika „Re-
demptoris Mater”, pkt. 17) pisał 
Jan Paweł II i ileż w tym prawdy! 
Czy ktoś wie jak powstała Ziemia? 
Jest wprawdzie teoria Wielkie-
go Wybuchu. Teoria, czyli coś, co 
dopuszczamy do świadomości, ale 
nikt nie potrafi podać racjonalnych 
dowodów prawdziwości tez w niej 
przedstawionych. Ja osobiście wi-
dzę w tym Boski Zamysł, Tajemni-
cę Boga, która została dostrzeżona 
także przez papieża Benedykta XVI, 
który podczas 26. Światowych Dni 
Młodzieży w Madrycie tak mówił 
w swym orędziu „Historia biblijna 
dostarcza nam przykłady wielu świę-
tych, którzy swoje życie zbudowali 
na Słowie Bożym. Pierwszym jest 
Abraham, który usłuchał głosu Pana, 
by opuścić dom rodzinny i wyruszyć 
ku nieznanej krainie. „Uwierzył prze-
to Abraham Bogu i policzono to mu 
za sprawiedliwość, i został nazwany 
przyjacielem Boga” (Jk 2, 23). Być 
zbudowanym na Jezusie Chrystusie 
to odpowiadać na Boże wezwanie, 
ufać Mu i wprowadzać w czyn Jego 
słowo.” Abraham nie tylko uznał, 
że jest Bóg, on uwierzył Bogu, on 
zaczął się mocować do Boga. Fraza 
„i policzono to mu za sprawiedliwość, 
i został nazwany przyjacielem Boga” 
kieruje naszą uwagę na to, że Jahwe 
przymocował się do Abrahama, tak 
jak on do Niego. Wiara nie może być 
zdaniem: „Tak, jest Bóg.”, jeżeli nie 
pociągnie za sobą konkretnych czy-
nów i działań. W liście św. Jakuba, 
który cytował papież w swej wypo-
wiedzi, czytamy dalej: „Tak jak ciało 
bez ducha jest martwe, tak też jest 

martwa wiara bez uczynków.” (Jk 2, 
26) Abraham ruszył, ruszmy i my za 
Słowem, które kieruje do nas Jezus 
Chrystus każdego dnia w Najświęt-
szym Sakramencie i w ciszy kratek 
konfesjonału, kiedy wyznamy: Panie 
zgubiliśmy drogę!

Dziś, może bardziej niż kiedy-
kolwiek świat próbuje walczyć z ideą 
wiary. Rosną w siłę organizacje ate-
istów, na forach internetowych moż-
na się natknąć często na sformuło-
wania typu: „Jestem racjonalistą- 
nie wierzę!”. Osoby wierzące podle-
gają represjom i to w krajach, które 
uchodzą za wzór tolerancyjnych. 
Posłużę się tu przykładem brytyj-
skiej pielęgniarki, która odmówiła 
zdjęcia krzyżyka. Pielęgniarkę od-
separowano od pacjentów, którym 
mogła zagrozić, gdyż według szpi-
tala półprzytomny pacjent może 
złapać za krzyż, zerwać go z szyi, 
a potem się pokaleczyć. Ta kobie-
ta jest żywym przykładem, który 
mocował się z ludźmi, przymo-
cował się do Boga i zmusił się do 
obrony swych przekonań, swej wiary, 
pokonując niechęć innych, a swoją 
obawę. W stosunku do tej kobiety 
dobitnie odnoszą się słowa św. Pawła 
(2 Tm 4, 7.8): „W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który 
mi w owym dniu odda Pan, spra-
wiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, 
ale i wszystkim, którzy umiłowali 
pojawienie się Jego.” Apostoł pełen 
przekonania mówi o nagrodzie, 
która czeka wierzących- nagro-
dzie Życia Wiecznego. Benedykt 
XVI w swym madryckim orędziu 
w innym miejscu mówi: „Drodzy 
Przyjaciele, częstokroć lękamy się 
Krzyża, gdyż zdaje się być on za-
przeczeniem życia. W rzeczywistości 
jest jednak na odwrót! Jest on Bożym 
„tak” dla ludzkości, najwyższym wy-

razem miłości i źródłem, z którego 
wypływa życie wieczne. W istocie, 
to z serca Jezusa, przybitego do Krzy-
ża, zaczęło płynąć życie, na zawsze 
już dostępne dla tych, których oczy 
wzniesione są ku Ukrzyżowanemu. 
Mogę zatem jedynie ponaglić Was, 
byście przyjęli Krzyż, znak Bożej 
miłości, jako źródło nowego życia. 
Poza  Jezusem Chrystusem, który 
powstał z martwych, nie może być 
innego zbawienia! Tylko On może 
uwolnić nas od zła i przywrócić Kró-
lestwo sprawiedliwości, pokoju i mi-
łości, do którego wszyscy dążymy.” 
Cierpienie na ziemi, jest częścią 
tego, które Syn Boży za nas ofia-
rował byśmy byli zbawieni. W tym 
jesteśmy do niego podobni! Ma ono 
nam uświadomić, że droga, którą 
podążamy, choć często bolesna jest 
jedyną, która może nas doprowa-
dzić do Domu Ojca. Nam, a więc 
nie tylko mi, lecz również innym, 
siostrom i braciom w Chrystusie, 
którzy mocują się ze swymi słabo-
ściami, by przymocować innych 
i siebie do Boga, ofiarowując swe 
cierpienia w różnych intencjach. 
Wspominał o tym błogosławiony 
Jan Paweł II w Liście apostolskim 
„Salvifici Dolores”, w punkcie 20.: 
„Człowiek odkrywając przez wiarę 
odkupieńcze cierpienie Chrystusa, 
odkrywa zarazem w nim swoje wła-
sne cierpienia, odnajduje je przez 
wiarę na nowo, nasycone nową 
treścią i nowym znaczeniem.”. Tak 
więc, cierpienie nie jest powodem, 
dla którego mamy przestać wierzyć, 
ale ma być naszym nowym począt-
kiem, to znaczy umocnieniem wiary 
i sposobem, by odkryć ją na nowo.

Możemy odkrywać ją codzien-
nie w modlitwie. Ważna tu jest za-
równo modlitwa osobista, w której 
możemy personalnie spotkać się 
z Bogiem, jak i wspólnotowa, gdzie 
mocujemy się do innych wierzą-

fot. M. Brańska fot. M. Brańska
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cych, on do nas, a wspólnie do Pana. 
My możemy liczyć na ich modlitwę 
wstawienniczą, a oni mogą liczyć 
na naszą. Istotną rolę w krzewie-
niu wiary odgrywa Ofiara Eucha-
rystyczna. W niej spotykają się 
obie formuły modlitwy. Możemy 
ją odczuwać indywidualnie trwając 
we wspólnej modlitwie, ponieważ 
kapłan przełamujący hostię pona-
wia ofiarę Chrystusa, przełamu-
jąc jednocześnie nasze ego, nasze 
lęki i słabości. O tym spotkaniu 
modlitw, Stwórcy i stworzenia tak 
myślał także Jan Paweł II i tak to 
ubrał w słowa: „Spotkanie na mo-
dlitwie jest spotkaniem się bardziej 
prawdziwym. Jest spotkaniem wo-
bec Boga. Jest spotkaniem w Panu, 
który wszystkich wezwał do swego 
królestwa.” („Spotkanie na modlitwie 
jest najprawdziwszym spotkaniem”, 
20 stycznia1980r., pkt. 1) Na straży 
naszego spotkania z Bogiem zawsze 
jest także Pismo Święte, nazywany 
przez niektórych najlepszym po-
radnikiem na życie. Benedykt XVI 
w swoim liście ogłaszającym po-
czątek Roku Wiary, „Porta Fidei” 
zwraca szczególną uwagę, aby był 
on okazją do odnowy wiary każdego 
człowieka, do naoliwienia zawiasów, 
wzmocnieniu nici, które nas mocują 
z Tym, „Który jest, i Który był i Który 
przychodzi” (Ap 1, 4). Papież wyra-
ża tą intencję następująco: „„Oby 
słowo Pańskie rozszerzało się i roz-
sławiało” (2 Tes 3,1): oby ten Rok 
wiary coraz bardziej umacniał naszą 
więź z Chrystusem Panem, gdyż tyl-
ko w Nim jest pewność przyszłości 
i gwarancja prawdziwej i trwałej mi-
łości. Niech słowa apostoła Piotra 
rzucą ostatnie spojrzenie na światło 
wiary: „Dlatego radujcie się, choć 
teraz musicie doznać trochę smut-
ku z powodu różnorodnych do-
świadczeń. Przez to wartość waszej 

wiary okaże się o wiele cenniejsza 
od zniszczalnego złota, które prze-
cież próbuje się w ogniu, na sławę, 
chwałę i cześć przy objawieniu Je-
zusa Chrystusa. Wy, choć nie wi-
dzieliście, miłujecie Go; wy w Niego 
teraz, choć nie widzicie, przecież 
wierzycie, a ucieszycie się radością 
niewymowną i pełną chwały wtedy, 
gdy osiągniecie cel waszej wiary – 
zbawienie dusz”(1 P 1, 6-9).” („Porta 
Fidei”, punkt 15) Dodatkowo podaje 
kilka pozycję, która wraz z inny-
mi dokumentami posoborowymi 
może nas wesprzeć w mocowaniu 
naszej wiary: „Z tego względu Ka-
techizm Kościoła Katolickiego może 
być prawdziwym narzędziem wspie-
rania w wierze, zwłaszcza dla tych, 
którzy troszczą się o wychowanie 
chrześcijan, tak istotne w naszym 
kontekście kulturowym. W tym celu 
poprosiłem Kongregację Nauki Wia-
ry, o zredagowanie w porozumieniu 
z kompetentnymi dykasteriami Sto-
licy Apostolskiej Noty , która ma 
dać Kościołowi oraz wiernym pew-
ne wskazania, jak przeżyć ten Rok 
Wiary w sposób najbardziej efek-
tywny i właściwy, w służbie wiary 
i ewangelizacji.” (punkt 12). Tak oto 
zyskujemy narzędzie, jeden z wielu 
owoców Soboru Watykańskiego II, 
które w odpowiedni sposób wyko-
rzystane stanie się dla nas wspar-
ciem i wyznacznikiem odpowiedzi 
na tak trudne pytania jak: Co czeka 
człowieka po śmierci?, czy choćby 
poruszane, choć częściowo w tym 
opracowaniu, Czym jest wiara? 

Na koniec tych refleksji pozwo-
liłem sobie na dokonanie rachunku 
sumienia ze swojej wiary i złożenie 
świadectwa, jak wiara mnie mocuje 
i czym jest wiara w moim życiu.

Jestem siedemnastolatkiem, a to 
oznacza, że poszukuję. Wciąż i co-
dziennie na nowo. Wychowany, mó-

wiąc kolokwialnie, „przy kościele” 
zawsze miałem jakieś pojęcie o wie-
rze. Główne Prawdy Wiary opa-
nowałem na długo przed Pierwszą 
Komunią, a Skład Apostolski, znany 
mi wówczas jeszcze jako „Wierzę 
w Boga...” nuciłem w rytmie ulu-
bionych piosenek. Później przyszedł 
czas gimnazjum, gdzie po raz pierw-
szy zetknąłem się z otwartą krytyką 
Kościoła i nagłą „modą na ateizm”. 
Kilkakrotnie zostałem wyzwany od 
„zakurzonego katola”, miałem do-
łączyć do „moherowego komando”. 
Wtedy właśnie nabrałem wątpliwo-
ści, co do słuszności drogi, którą idę. 
W modlitwie zacząłem prosić Boga 
o znak, że jednak to co robię jest 
tym co powinienem. Święty Tomasz 
Apostoł nie uwierzył innym na sło-
wo i ja zacząłem niedowierzać. Całe 
swe młode jeszcze życie poświęciłem 
nauce, jako poszukiwaniu prawdy. 
Stwierdziłem, że mam prawo mieć 
wątpliwości, tyle książek przeczy-
tałem, tyle mądrych rzeczy wysłu-
chałem, a więc jak każdy naukowiec 
zażądałem dowodu. W międzycza-
sie było Bierzmowanie i ten błogi 
stan pełnego zjednoczenia z Trójcą. 
Wybrałem imię Świętego Tomasza. 
Stan ten nie trwał zbyt długo i znów 
wróciłem do swoich wątpliwości. Pan 
okazał się jednak łaskawy. Na począt-
ku, moja koleżanka, starsza ode mnie 
wyznawczyni obrządku wschodnie-
go, wypowiedziała się z nieskrywa-
nym zdumieniem, a co pamiętam 
słowo, w słowo: „Jak ty, z jednej stro-
ny oświecony, z drugiej strony ciągle 
trwasz w wierze?!” Odpowiedziałem 
zgodnie z sumieniem: „Nie wiem. Po 
prostu, nie wiem.” Później trafiłem na 
rekolekcje charyzmatyczne. Tu do-
piero narodziło się tak osobowe spo-
tkanie z Panem. Niesamowita wizja 
Królestwa Bożego, które rzuca na ko-
lana, by wywyższyć. Tam zobaczyłem 

fot. M. Brańska fot. M. Brańska
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PRZYSTANEK WIARA

ciemność
wezbrała w żyłach

dotarła do serca
zabija bolesną śmiercią

szukam po omacku
światła w tunelu

wygląda jak gwiazda
tylko księżyca brak

wokół nicość

szczelina blasku zbliża się
serce zamiera w bezruchu

podchodzę do majestatu
pełna skruchy

czuję ciepło i bojaźń
stoję przed Nim

Tym Który Jest

świetlistym gestem
wskazuje mi bramę raju

piękny dźwięk
dociera do moich myśli

usłyszałam słowa 
pełne miłości

wierzę...

Anna Sikorska ZSTiO kl. II c

Wyróżnienie w sekcji literackiej

jak wesoła przed chwilą dziewczyna 
płacze, niewiadomo dlaczego, jak 
smutna starsza pani nagle śmieje się 
jak oszalała, „wielki kafar” pada jak 
kłoda od lekkiego dotknięcia kapła-
na. Dowiedziałem się, że jest to tak 
zwany upadek w Duchu Świętym. Za 
pierwszym razem nie upadłem. Stało 
się to w tym roku, na pielgrzymce do 
Obór. Czułem dotknięcia dłoni ludzi, 
którzy mnie łapali, słyszałem słowa 
modlitwy ojca karmelity, ale oczy 
miałem zamknięte, nie mogłem ich 
otworzyć i było mi dobrze, i ciepło, 
i lekko. Spokój ducha, tak pełen, nie 

towarzyszył mi jeszcze nigdy w życiu. 
Teraz wiem, że choćbym popełnił 
największy grzech, zrobił największą 
głupotę, Bóg mnie nigdy nie opuści. 
A ludzie? Ludzie mogą myśleć, co 
chcą. Obrałem za patrona świętego 
znanego ogólnie z niedowiarstwa, 
które Jan opisał w Ewangelii, jednak 
dzięki scenie po Zmartwychwstaniu 
i własnych doświadczeniach zrozu-
miałem, że dzięki wątpliwościom 
można osiągnąć głębszą wiarę. Pa-
pież Grzegorz Wielki napisał: „Nie-
wiara Tomasza więcej uczyniła dla 
naszej wiary, niż wiara tych uczniów, 

którzy nigdy nie zwątpili”. Tradycja 
głosi, że po latach spośród uczniów 
Jezusa Tomasz dotarł najdalej, gło-
sząc Dobrą Nowinę. Nauczał w Syrii, 
Persji i na koniec przybył do Indii, 
gdzie zginął śmiercią męczeńską. 
Chciałbym tak jak Święty Tomasz 
swoimi wątpliwościami umacniać 
siebie i innych, głosząc swoją pracą 
i przykładem życie Jezusa Chrystusa.

Jarosław Młynarczyk 
kl. II TF, Zespół Szkół 

 Gastronomicznych  
w Białymstoku

fot. M. Brańska
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„Moja wiara – moja rodzina – mój Bóg” – 
to hasło kolejnej edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Plastycznego, który odbył się w Szko-
le Podstawowej Nr 7 im Hugona Kołłątaja 
w Białymstoku. Konkurs został zorganizo-
wany we współpracy z Klubem Inteligencji 
Katolickiej w ramach obchodów XXX Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, pod honorowym 
patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcy-
biskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity 
Białostockiego.

Celem konkursu było rozbudzenie zain-
teresowań plastycznych i ukazanie w formie 
artystycznej znaczenia wiary w naszym życiu. 
Hasło przewodnie miało pobudzić uczestni-
ków do refleksji nad znaczeniem wiary i Boga 
w naszym codziennym życiu, a zwłaszcza 
w życiu rodziny jako naszej kolebki wiary.

Konkurs był adresowany do uczniów wszystkich 
poziomów nauczania; przedszkoli, szkół podstawo-

wych i gimnazjów. Cieszył się on ogromnym zain-
teresowaniem. Ponad sto młodych artystów z wo-
jewództwa podlaskiego przysłało swoje prace. Jury 
wyłonione przez organizatorów przyznało nagrody 
i wyróżnienia w poszczególnych grupach wie-
kowych. Na szczególną uwagę zasługiwały 
prace uczniów szkół specjalnych.

30 października sala gimnastyczna Szko-
ły Podstawowej nr 7 zapełniła się laureata-
mi konkursu i zaproszonymi gośćmi, wśród 
których znaleźli się przedstawiciele władz 
oświatowych, kościelnych i Klubu Inteligencji 
Katolickiej.

Po powitaniu gości i uczestników kon-
kursu przez Dyrektor – panią Annę Wasiluk 
nastąpiła część kulminacyjna, czyli rozdanie 
nagród i wyróżnień.

Laureaci byli gorąco oklaskiwani, jednak 
największy entuzjazm wzbudzili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 13 „Jasny Cel” i Zespół 

Szkół nr 13. Obie szkoły zajmują się kształceniem 
dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie tych placówek 
dostarczyli na konkurs 13 prac, które zostały uhono-
rowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Szkoły, z których nadesłano najwięcej prac 
otrzymały puchary ufundowane przez Woje-
wodę Podlaskiego Macieja Żywno.

Całość uroczystości uświetniły występy 
Scholi pod kierunkiem p. Konrada Bystrka 
oraz występy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 i słodki poczęstunek ufundowany przez 
drogich naszemu sercu sponsorów.

Zaproszeni goście wyrazili nadzieję, że za 
rok spotkamy się na kolejnej edycji konkursu. 
Na zakończenie gali rozdania nagród głos 
zabrali zaproszenia goście. W swoich wystą-
pieniach wyrazili uznanie uczestnikom za 
wspaniałe prace i nadzieję, że za rok znowu 
się spotkamy.

My również jako organizatorzy również 
pragniemy zaprosić wszystkich do udziału 
w konkursie i do spotkania za rok.

Bożena Major 
Konrad Bystrek

Rodzina – Wiara – Bóg

fot. K. Bystrek

fot. K. Bystrek
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Na drogach katechezy  09 – 10. 2012 9

Chciałabym podzielić się kate-
chezą, którą przeprowadzam w kla-
sach pierwszych technikum. Jej ce-
lem głównym jest ukazanie Boga 
– Miłości, który poświęcił swojego 
Syna, aby każdy z nas miał prawdzi-
we życie. Uczniowie powinni po ka-
techezie być przekonani, że źródłem 
prawdziwej, doskonałej miłości jest 
Bóg, że gwarancją szczęścia w życiu 
jest zakorzenienie się w Jego miłości, 
karmienie się Eucharystią i Słowem 
Bożym. Metody, jakie zastosowałam 
to przede wszystkim pogadanka, 
prezentacja, burza mózgu, analiza 
tekstu. Pomoce, których użyłam 
to Pismo Święte, kartki z opowia-
daniem: Życie jest podróżą pocią-
giem, film „Most nadziei” (w wersji 
oryginalnej płyta wydana w języku 
rosyjskim) oraz fragmenty kazań ks. 
P. Pawlukiewicza.

Rozpoczynam modlitwą, by Bóg 
otwierał nasze serca na Swoją miłość 
by rozkochał nas w sobie.

Życie jest podróżą pociągiem: 
Życie nie jest niczym innym jak 
podróżą pociągiem: składającą się 
z wsiadania i wysiadania, naszpi-
kowanym wypadkami, przyjemny-
mi niespodziankami oraz głębokimi 
smutkami. Rodząc się, wsiadamy 
do pociągu i znajdujemy tam oso-
by, z którymi myślimy być zawsze 
podczas naszej podróży: naszych ro-
dziców. Niestety, prawda jest inna. 
Oni wysiadają na jakiejś stacji po-
zbawiając nas swojej czułości, przy-
jaźni i niezastąpionego towarzystwa. 
Jednak to nie przeszkadza, by wsia-
dły inne osoby, które staną się dla 
nas bardzo szczególne. Przybywają 
nasi bracia, przyjaciele i cudowne 
miłości. Wśród osób, które jadą tym 
pociągiem, będą takie, które robią 
sobie zwykłą przejażdżkę, takie, 
które wywołują w podróży tylko 
smutek... oraz takie, które krążąc 
po pociągu będą zawsze gotowe do 
pomocy potrzebującym. Wielu wy-
siadając pozostawi ciągłą tęsknotę... 
inni przejdą tak niezauważenie, że 
nie zdamy sobie sprawy, że zwolnili 
miejsce. Ciekawe jest, że niektórzy 
pasażerowie, którzy są przez nas naj-
bardziej ukochani, zajmą miejsca 
w wagonach najbardziej oddalonych 
od naszego. Dlatego będziemy mu-
sieli przebyć drogę oddzielnie, bez 
nich. Oczywiście, nic nam nie prze-

szkadza, by w trakcie podróży poroz-
glądać się – choć z trudnością – po 
naszym wagonie i dotrzeć do nich... 
Ale niestety, nie będziemy już mogli 
usiąść przy ich boku, ponieważ miej-
sce to będzie już zajęte przez inną 
osobę. Nieważne; ta podróż właśnie 
tak wygląda: pełna wyzwań, marzeń, 
fantazji, oczekiwań i pożegnań... Ale 
nigdy powrotów zatem, odbądźmy 
naszą podróż w możliwie najlepszy 
sposób. Próbujmy zawierać znajo-
mości z każdym pasażerem szuka-
jąc w każdym z nich ich najlepszych 
cech. Pamiętajmy, że zawsze w jakiejś 
chwili w podróży oni mogą bełkotać 
i prawdopodobnie będziemy musie-
li ich zrozumieć... Ponieważ nam 
również wiele razy będzie plątać się 
język i będzie ktoś, kto nas zrozumie. 
Wielka tajemnica na końcu polega 
na tym, że nigdy nie będziemy wie-
dzieć na jakiej stacji wysiadamy, ani 
gdzie wysiądą nasi towarzysze, ani 
nawet ten, który zajmuje miejsce 
przy naszym boku. Zastanawiam 
się, czy kiedy wysiądę z pociągu, po-
czuję nostalgię... Wierzę, że tak. Od-
dzielić się od niektórych przyjaciół, 
z którymi odbywałem podróż będzie 
bolesne. Pozwolić, by moje dzieci po-
zostały same, będzie bardzo smutne. 
Ale chwytam się nadziei, że kiedyś 
przybędę na stację główną i zobaczę 
jak przybywają z bagażem, którego 
nie posiadali przy wsiadaniu. Uszczę-
śliwi mnie myśl, że współpracowałem 
przy tym, by ich bagaż rósł i stawał 
się bardziej wartościowy. Mój przyja-
cielu, sprawmy, by nasz pobyt w tym 
pociągu był spokojny i wart starań. 
Róbmy tak, by gdy nadejdzie chwi-
la wysiadania, na naszym pustym 
miejscu pozostała tęsknota i miłe 
wspomnienia dla tych, co kontynu-
ują podróż. Tobie, gdyż jesteś częścią 
mojego pociągu, życzę... Szczęśliwej 
podróży!!!

Nawiązując do opowiadania 
przeprowadzam z uczniami poga-
dankę o tym, jakie powinny być 
moje życie, aby było szczęśliwe, aby 
dawać szczęście innym, aby inni tę-
sknili za mną, dobrze mnie wspo-
minali, pragnęli spotkania ze mną. 
Uczniowie dochodzą do wniosku, 
że nasze życie będzie dobre, gdy bę-
dziemy żyć miłością. 

Następnie kieruję pogadankę 
na temat czy miłość ludzka, każ-

dego z nas jest doskonała, co zro-
bić, aby była doskonała, gdzie szu-
kać źródła prawdziwej miłości, po 
czym poznać prawdziwą miłość? 
Uczniowie wskazują Boga jako źró-
dło miłości prawdziwej, doskonałej. 
Proszę uczniów o przedstawienie 
„dowodów” na to, że Bóg wyjątko-
wą miłością ukochał każdego z nas. 
Uczniowie od razu mówią o śmierci 
Jezusa na krzyżu. Znajdują w No-
wym Testamencie J 3,16 i przepisują 
do zeszytu: Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne”. 

Zapraszam do obejrzenia krót-
kiego filmu „Most nadziei” (znaj-
dziemy go na youtube.pl). 

Piękny film. Bardzo porusza-
jący. Kiedyś żył pewien człowiek. 
Miał syna, którego bardzo kochał. 
Mężczyzna pracował jako operator 
mostu zwodzonego. Chłopiec godzi-
nami wpatrywał się w pociągi i ja-
dących nim ludzi. Ludzie byli... sa-
motni, źli, egoistyczni, skrzywdzeni, 
uzależnieni, przerażeni, szukający 
swojego miejsca w życiu, często nie-
szczęśliwi, ... I kiedyś doszło do tra-
gicznej pomyłki, która doprowadziła 
do straszliwego wyboru: uratować 
syna albo cały pociąg ludzi. Ratunek 
dla wszystkich wymagał jednej uko-
chanej osoby – poświęcenia jednego 
człowieka, aby zaistniała nadzieja 
na lepsze życie wielu istnień...

Film analizujemy w nawiązaniu 
do fragmentu Ewangelii J 3,16.

Pogadanka: Bóg nas kocha, jego 
miłość jest wymagająca, pragnie 
naszego szczęścia, np.: jest wier-
ny, wybacza, wypełnia obietnice, 
daje dekalog-znaki, jak bezpiecznie 
i szczęśliwie podróżować w życiu; 
pozwala się adorować, zwracać do 
siebie, czeka na prośby, daje nam 
anioły. Na zakończenie można po-
dać przykłady z kazań ks. P. Pawlu-
kiewicza, np. „Prawdziwie żyć”. 

Joanna Szydłowska

Nasze doświadczenia katechetyczne
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Kartki z życia księdza 
Rabczyńskiego

BEZ MOJEJ ZGODY

My Sister’s Keeper (2009) 
1 godz. 46 min.

Sara i Brian wiodą spo-
kojne życie. Idylla zostaje 
jednak przerwana, gdy do-
ciera do nich przerażająca 
informacja o chorobie córki. 
Aby ratować życie dziecka, 
para podejmuje trudną de-
cyzję, która na zawsze zmie-
ni ich życie. Dylematy etycz-
no-moralne zmieniają ich 
relacje. Prawdziwy koszmar 
zaczyna się jednak, kiedy ich 
druga córka odkrywa prawdę dotyczącą jej poczęcia.

Film ten polecamy do obejrzenia w klasach trzecich 
liceum i techniku, po wcześniejszych katechezach oma-
wiających problem zapłodnienia „in vitro”. 

Film ten może być przyczynkiem do dyskusji o po-
stawach etycznych, o problemach, jakie za sobą niosą 
decyzje podjęte bez odnoszenia się do Boga jako naj-
wyższej wartości, o postawach wobec śmierci, o prawie 
do własnego ciała, a w końcu... po prostu o wsłuchi-
waniu się w najbliższą osobę..., jej uczucia, potrzeby....

EUGENIKA – W IMIĘ POSTĘPU

57 min.

Film dokumen-
talny przedstawia-
jący narodziny eu-
geniki w Stanach 
Z j e d n o c z onyc h 
oraz jej wpływ na 
elity intelektual-
ne i  polityczne 
Zachodu w XX 
wieku, między in-
nymi na Adolfa 
Hitlera. Eugenika 
jest pseudo-nauką 
stworzoną w XIX 
wieku o doskona-
leniu rasy ludzkiej. 
Według eugeników 
rozmnażać mogły 
się tylko jednostki zdrowe i twórcze, a prokreacja cho-
rych czy niepełnosprawnych i niewartościowych rasowo 
(prostytutek, ubogich, żebraków) miała być zabroniona. 
Dokument stawia kontrowersyjną tezę, że dzisiejsza 
genetyka, aborcje, eutanazje biorą swe początki od tej 
niesławnej nauki.

Film jest bardzo dobrym uzupełnieniem do tema-
tów o aborcji, eutanazji w klasach trzecich technikum 
i liceum.

DOBRY FILM

Nie ulega wątpliwości, że ksiądz 
Wacław Rabczyński to dla ziemi 
podlaskiej postać nietuzinkowa. 
Szczególnie związany z Wasilko-
wem, to właśnie w nim spędził naj-
dłuższy okres swojego życia. W cza-
sach powojennych kiedy to mrok re-
alnego kapitalizmu padł na to mia-
steczko, ten „Szaleniec Boży” podjął 
się dzieła budowy kościoła, figur 
na cmentarzu, czy drogi krzyżowej. 
Wymagało to od jego osoby sprytu, 
odwagi i talentów organizatora, bo 
przecież wszelkie przejawy religij-
ności, a w szczególności budowa 
świątyni była zakazana, a wszyscy, 
którzy „dopuścili się tego czynu” 
byli z góry skazani na więzienie, re-
presje, czy internowanie…

Opracowanie, które trzymasz 
w ręku czytelniku, to tylko słowa. 
Zgłoskami jednak nie mierzy się 
wielkości człowieka, a jego czyna-
mi. Spójrz więc teraz na Anioła Sądu 

Ostatecznego na Wasilkowskim 
cmentarzu, który przyzywa czyny 
i dzieje człowieka dźwiękiem swej 
trąby. Wielkiego człowieka.

DZIECIŃSTWO
Niewiele wiemy o dzieciństwie. 

Rzeczą pewną jest, iż ksiądz Wa-
cław Rabczyński przyszedł na świat 
w Andrzejowiczach, w powiecie 
wołkowyskim, w województwie 
grodzieńskim 23 grudnia 1902 roku.

Chrzest święty otrzymał 7 lutego 
1903 roku w cerkwi prawosławnej. 
Udzielił mu go ksiądz, tegoż wy-
znania- Stefan Kowalewski. Otrzy-
mał imię Wiaczesław, czyli Wacław. 
Jego ojciec, Eudoksjusz Rabczyński, 
był wyznania wschodniego. Matka 
księdza Wacława, Helena, z domu 
Turczanowska, była z katolickiej 
i polskiej rodziny. Odcisnęła ona na 
życiu syna niezatarty ślad, gdyż to 
właśnie ona wpłynęła na jego życie 

religijne. Jak wiemy pozostała ona 
osobą najbliższą księdzu Wacławo-
wi. (cdn)

Jarosław Młynarczyk
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Od czasu powrotu katechezy do 
szkoły minęły 22 lata, a jednak obec-
ność księdza, czy katechety w szkole, 
nauczanie religii jest ciągle czymś 
nowym, obecnym tematem, zwłasz-
cza przy okazji rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Dobrze, że o kate-
chezie się mówi w mediach, pisze 
w prasie, bo to znaczy, że jest ona 
ważnym i istotnym zagadnieniem, 
ale trzeba wypowiedzieć swoje wła-
sne zdanie i zająć fundamentalne 
stanowisko. Gorsze byłoby milcze-
nie, gdyby w tych sprawach nikt 
nic nie mówił, bo „milczenie jest 
największym prześladowaniem.” 
Z licznych rozmów prowadzonych 
przeze mnie, jak również innych 
księży, z dyrektorami, nauczyciela-
mi, dziećmi, młodzieżą i rodzicami, 
podobnie z przeprowadzonych prze-
ze mnie wcześniej badań wynika, że 
ksiądz jest potrzebny w szkole tak, 
jak w każdej ludzkiej społeczności. 
Wśród ludzi wierzących, a do takich 
należą ludzie pracujący i uczący się 
w szkole, ksiądz jest znakiem obec-
ności Chrystusa i obecności Boga 
w świecie. Jest przypomnieniem 
o tym, że istnieje inny świat, poza 
światem widzialnym, materialnym. 
Istnieją inne wyższe wartości, któ-
rym warto służyć, bo one rozwijają 
naszą osobowość, pomagają bardziej 
stawać się człowiekiem. A temu 
przede wszystkim ma służyć szkoła, 
która ten proces rozwoju wspiera. 
Dyrektorzy nie wymagają zbyt wiele, 
proszą o to, by w każdej szkole był 
ksiądz, choćby w niepełnym wymia-
rze etatu. Chodzi o to, aby był, by 
każdy miał do kogo się zwrócić ze 
swoimi problemami, uzyskać radę, 
odpowiedź na nurtujące go pyta-
nia. Wielu dyrektorów chciałoby, by 
ksiądz pracował tylko w jego szkole, 
by ta szkoła była dla niego najważ-
niejszym miejscem pracy. Spotyka 
się nawet przypadki, że nauczyciele 
deklarują pisemnie, iż szkoła jest dla 
nich najważniejszym miejscem pra-
cy. Chociaż ksiądz ma wiele innych 
obowiązków, zasadniczo w parafii 
do której zostaje najpierw posłany, 
a potem do szkoły, znajdującej się na 
terenie parafii, przy odrobinie dobrej 
woli i większym zaangażowaniu, da 
się te wszystkie sprawy jakoś pogo-
dzić. Często potrzebna jest pomoc 
duchowa w znalezieniu drogi po-
wrotu do Boga, nieraz po latach życia 
bez Niego. W szkole spotykają się 
ludzie wierzący, niewierzący i ci, któ-
rzy dawno już zapomnieli o swojej 
wierze. Ksiądz może nie tylko przy-

gotować ten powrót, ale też pomóc 
w realizacji go przez sakrament po-
jednania z Bogiem i z Kościołem. 
Kapłan w szkole spełnia wszystkie 
wymogi prawa oświatowego jak 
i inni nauczyciele. Jednak nikt nie 
ma wątpliwości, że jest on zupełnie 
kimś innym, inna jest jego misja. Tę 
misję otrzymuje od samego Chry-
stusa, przez pośrednictwo biskupa 
danej diecezji, który posyła go do 
nauczania w celu wypełnienia pole-
cenia danego przy Wniebowstąpie-
niu: „Idźcie i nauczajcie”(Mt 28,19). 
Rodzice stają się aktywni najczę-
ściej przy sakramentach: I Komunii 
Świętej, bierzmowaniu; często pytają 
o to, jak wychowywać, co robić, aby 
dziecko poszło właściwą drogą? Naj-
większym zaufaniem ksiądz cieszy 
się w szkole podstawowej i w mniej-
szym środowisku. Okres dorastania 
charakteryzujący się też między in-
nymi odrzucaniem wszelkich warto-
ści i autorytetów po to, by potem do 
nich powrócić i uznać za własne, nie 
sprzyja rozwijaniu więzi z kapłanem. 
Większe skupiska ludzkie też są bar-
dziej podatne na laicyzację i trudniej 
jest w nich cokolwiek zrobić. Ksiądz 
w szkole potrzebny jest katechetom. 
Katecheta nieraz pozostaje sam ze 
swoimi problemami, niezrozumie-
niem ze strony dyrektora, wydziału 
katechetycznego, proboszcza, ro-
dziców i uczniów. Oczekuje on od 
księdza przede wszystkim wsparcia 
i ksiądz ma mu pomóc. Grono na-
uczycielskie nie ma problemów ze 
zwracaniem się do księdza w spra-
wach Biblii, literatury chrześcijań-
skiej, historii Kościoła, sztuki sakral-
nej, czy konkretnych spraw dotyczą-
cych życia, chociaż trafiają się też 
inni nauczyciele. Generalnie opinie 
szkoły o pracy księży są dobre. 

Szkoła jest środowiskiem świec-
kim, stąd może też być źródłem pew-
nych trudności, czy nawet kryzysów 
kapłańskich. Mówił o tym ks. prof. 
J. Mastalski na XI Ogólnopolskim 
Spotkaniu Dyrektorów Wydzia-
łów Katechetycznych w Krakowie 
w dniu 5 września 2012 roku. Bł. 
Jan Paweł II Papież podkreślał, że 
wzorce są zawsze potrzebne. Kapłan, 
który jest świadomy swego kapłań-
stwa, modli się, rozumie ludzi, jest 
bliski wszystkim. Dzisiaj ksiądz 
pracuje z młodymi ludźmi, którzy 
mają problem z uporządkowaniem 
swoich emocji. Obserwuje się tzw. 
duchobójstwo, w mediach kreuje 
się świat bez Boga, dotyczy to też 
księży. Człowiek, który kilka godzin 

dziennie spędza w internecie, nie 
będzie zdrowy psychicznie. To, co 
jest dobre dla jakiejś grupy ludzi, 
dla innych może być zupełnie złe. 
To, co jest dobre dla świeckich nie 
musi być dobre duchownym. Media 
zaburzyły porządek wiedzy, różnicę 
między prawdą a newsem. Katecheza 
staje się coraz bardziej obroną na-
uki społecznej Kościoła. Księża są 
coraz bardziej przepracowani, sa-
motni, przeniknięci duchem życia 
rodzinnego. Nigdy nie było tak wiele 
manipulacji z instytucją rodziny jak 
obecnie. W przyszłości będzie więcej 
problemów, nie z przekazywaniem 
wiedzy, ale z relacjami między ludź-
mi. Rodzi się problem z tożsamością. 
W dobie kolektywizmu powstaje py-
tanie, gdzie szukać rzetelnych infor-
macji. Szkoła przestaje być miejscem 
przekazywania wiedzy, staje się miej-
scem pokazywania źródeł wiedzy. 
Trzeba przy tym jeszcze nauczyć 
właściwego oceniania tych źródeł 
i odpowiedniego doboru. Wyraź-
na staje się selekcja preferowanych 
postaw. Popkultura sączy się bardzo 
mocno wśród młodych i katechetów. 
Dotychczasowy filtr pop-kultury jest 
nieskuteczny. Dzisiaj dobre jest to, 
co jest skuteczne. Istnieje społecz-
ne przyzwolenie na toksyczne życie. 
Mówimy o tym, ale nic nie robimy. 
62% gimnazjalistów ma problemy 
z normalnym snem, nie śpi. Coraz 
bardziej powszechna staje się psy-
chomanipulacja, włamywanie się do 
umysłu człowieka poprzez reklamy, 
muzykę, kreowanie pewnych postaw. 
Jedynym antidotum jest katecheza, 
jednak może się okazać, że katecheta 
też jest zmanipulowany. Religijność 
często jest tylko powierzchowna 
i bez głębi. Kontrowersyjna wydaje 
się być teleologia – nauka o celach. 
Pytaniem jest, czy nauczyciel ma po-
mysł na ucznia? Wszyscy wszystko 
ewaluują, tylko czy z tego coś wy-
nika dla nauczania. Coraz więcej 
katechetów działa na zasadzie, że 
to co oryginalne jest skuteczne. Tak 
przedostaje się do życia katechizowa-
nych zlepek różnych kultur, religii, 
zachowań, polemik. Coraz silniej-
sza jest mediatyzacja życia, dla wielu 
istnieje tylko to, co jest w mediach. 
Dzisiaj dyskusja w szkole, często jest 
polemiką z jakimś konkretnym por-
talem internetowym. Obserwuje się 
niepokojące zatarcie między opinią 
a poglądem. Uczniowie mają opinie. 
Widzenie świata jest często ograni-
czone do trzech ekranów: komórki, 
komputera, telewizora. To oczywi-

Ksiądz w szkole
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ście tylko niektóre przejawy zjawisk 
zachodzących we współczesnym 
świecie, które wcale nie ułatwiają 
życia szkole. Z tym wszystkim musi 
zmierzyć się ksiądz-katecheta, aby 
nie zatracić swojej tożsamości, by 
skutecznie katechizować. Obecne 
czasy mimo, iż wydają się być tak 
trudne, niosą ze sobą ogrom możli-
wości psychologicznego i duchowe-
go rozwoju. 

Aby dobrze i skutecznie tworzyć 
katechezę, trzeba sięgać do źródeł, 
do początków Kościoła, które są 
bardzo istotne, bo wtedy Kościół 
rozwijał się bardzo dynamicznie, 
chociaż warunki były zupełnie nie-
sprzyjające. Ks. prof. H. Pietras na 
wspomnia-nym wcześniej spotkaniu 
tłumaczył, że logos katechezy to jest 
treść i zasada. Tego się nie oddziela, 
nie oddziela się sposobu od treści. 
Podstawą katechezy są słowa Chry-
stusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody”(Mt 28,19). Jezus nie ogra-
nicza się tylko do Żydów, podobnie 
katecheza nie może dotyczyć tylko 
naszych(wierzących), ale ma być do 
wszystkich: niewierzących, poszuku-
jących i tych, którzy o swojej wierze 
dawno zapomnieli. Posłanie Jezusa 
jest skierowane nie tylko do ludó-
w(Izraelici nazywali siebie Ludem 
Bożym), ale do narodów, do tych 
o których Żydzi mówili – „goi”(po-
ganin). W tłumaczeniu polskim, 
niezbyt szczęśliwym, „udzielając im 
chrztu” – kojarzy się często z sakra-
mentami, po prostu z chrztem. Takie 
tłumaczenie odwodzi od istoty rze-
czy. Bo nie chodzi tu o ryt, sakra-
ment, ale o zanurzenie: „W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego”. Imię jest 
nie tylko imieniem własnym, imię to 
też moc, istota, cześć osoby. To Bóg 
nadaje imię każdemu stworzeniu. 
Pierwszych ludzi nazywa Adamem 
i Ewą. Zmienia imię z Abrama na 
Abraham, z Szymona na Piotr. Ob-
jawia swoje imię: „Ja jestem, Który 
jestem”, „Emmanuel” – to znaczy 
Bóg z nami. Imię w Biblii służy do 
kształtowania rzeczywistości, nie tyl-
ko do jej opisywania. Katecheza ma 
być zanurzaniem w tajemnicę Trójcy 
Świętej, w życie Boga, w Trójcy Świę-
tej Jedynego. 

Ewangelie należą do najstarszych 
tekstów katechetycznych, które były 
autorskimi programami katechetycz-
nymi. Znamy 35 ewangelii, z tego ka-
nonizowano i uznano przez Kościół 
za święte tylko cztery. Tak naprawdę 
Ewangelia jest jedna- według czterech 
Ewangelistów. W katechezie chodzi 
więc o zanurzenie w misterium, w ta-
jemnicy Ojca i Syna i Ducha Święte-
go. Kanonizacja Ewangelii świadczy 
o natchnieniu Duchem Świętym jej 

zawartości. Treść jest tak samo waż-
na jak zasada, która odpowiada na 
pytanie: jak to zrobić? Ewangelia 
to katecheza, ukazanie życia Jezusa 
Chrystusa, aby słuchacz wszedł w do-
świadczenie życia, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. 
Wejść w zmartwychwstanie Jezusa 
trzeba teraz, po wysłuchaniu tej ka-
techezy, a nie kiedyś tam, po śmier-
ci. Nowość Jezusa Chrystusa polega 
na tym, że On nie tylko przyniósł 
zmartwychwstanie, ale powiedział: 
„Ja jestem Zmartwychwstanie i Zy-
cie.”(J 11,25-26). Zmartwychwstanie 
jest we Mnie. To jedna z autorskich 
definicji samego Jezusa. Cały mate-
riał nauczania o Jezusie umieszczony 
jest w drodze do Jerozolimy – miej-
sca dokonania odkupienia. Św. Jan 
pisze Ewangelię dla Kościoła, gdzie 
katechumenat(przygotowanie do 
chrztu) trwał dłużej – 3 lata, chodzi 
o długość trwania katechezy. Logo-
sem – treścią są wydarzenia zbawcze, 
a nie pouczenia. Teksty te dotrwały 
do naszych czasów dlatego, że komuś 
chciało się je przepisywać, uznano je 
za tak ważne, że warto je przepisy-
wać. Najstarszy tekst katechetyczny 
„Didache”, można nazwać pomni-
kiem nieudanego eksperymentu, nie 
miał on żadnego wpływu na Kościół, 
nie kopiowano go, nie uznawano za 
ważny. Do naszych czasów dotrwało 
przez przypadek. Jest w nim wiele 
cennych pouczeń o Eucharystii, które 
wykorzystujemy w muzyce, w śpiewie 
kościelnym. Jednak Didache propo-
nuje inny logos niż Ewangelie, bo nie 
ma w nim wydarzeń zbawczych. Wy-
darzenia te mają nieść chrześcijanina 
w życie. W kościele znamy jest tekst 
„Dziękujemy ci, Ojcze nasz…”, ale 
odrzucono go jako katechezę. Pierw-
szym katechetą jest biskup. Ze staro-
żytności znamy św. Ireneusza z Lyonu, 
który swoje nauczanie zaczyna on od 
reguły wiary, od stworzenia świata. 
Człowiek jest na drodze do raju, aby 
ten raj widział. Katecheza pozwala 
mu do tego raju powrócić. Św. Ma-
teusz ukazuje Boży plan zbawienia, 
wszystko jest przez Boga przemyśla-
ne i zaplanowane. W ciągu dziejów 
zbawienia realizowały się proroctwa 
i w moim życiu też mogą się spełnić, 
tak jak spełniły się w przypadku bo-
haterów biblijnych. Katechetą pierw-
szych wieków chrześcijaństwa był 
Orygenes – nie biskup. W 202 roku 
prześladowano katechetów. Cesarz 
zakazał chrzcić i chrzest przyjmować. 
Zginał wtedy Leonidas, który uczył 
swego syna religii, widocznie też ko-
goś ochrzcił w czasie obowiązywania 
zakazu. Orygenes był bardzo odważ-
ny w czasie prześladowań i biskup 
wziął go na katechetę. Ten uznał, że 

samo głoszenie Ewangelii to za mało, 
więc zapisał się na filozofię, uczył 
się filozofii, by wydarzenia zbawcze 
przedstawiać w sposób jasny i zro-
zumiały. Logos jest racjonalnością, 
rozumem. Nigdy nie było rozbieżno-
ści między rozumem a wiarą. Jeżeli 
coś jest prawdziwe, to znaczy, że jest. 
Jezus Zmartwychwstały sam decyduje 
o tym, jak ma wyglądać. Jest widzial-
ny w ludzkim ciele, przechodzi mimo 
drzwi zamkniętych, pozwala doty-
kać swoich ran, spożywa chleb i rybę. 
Zmartwychwstali będą wyglądać tak, 
jak będą tego chcieli. Tylko tyle uczył 
Orygenes, wprowadzenia do wolno-
ści coraz większej. Lektura Pisma św., 
to lektura tekstu, który ma najstar-
szy logos. Właściwy sens Pisma jest 
nieskończony, bo za nim stoi Ktoś. 
Logos to myślenie i szukanie tego, co 
w Piśmie jest tożsame. Nauczyciel ma 
szukać własnej prawdy o Bogu i życiu. 
Nie jest to przedmiot dogmatyczny. 
„Prawda jest wszędzie, albo nie ma jej 
nigdzie” – mówił Orygenes. 

Św. Augustyn – biskup jako retor 
pisał o katechizowaniu początkują-
cych, można powiedzieć stworzył 
pierwszy podręcz-nik metodyczny 
katechezy. Część pierwsza mówi 
o sposobie, druga o treści, trzecia 
o dyspozycji katechety, by miał ra-
dość z kate-chezy. Trzeba iść wyda-
rzeniami. Dobro uczniów jest waż-
niejsze niż sama wiedza. Musi być 
miłość do uczniów, inaczej katecheza 
jest nieprzekonywująca. Trzeba szu-
kać dobra, które ich na katechezę 
przyprowadziło. Nie do pomyślenia 
jest fakt, by ktoś przy-szedł na ka-
techezę niedobrowolnie. Katecheza 
jest kwestią wolnego wyboru. W IV 
wieku nie chrzczono dzieci, jeśli ktoś 
nie chciał być katechizowanym. Od 
końca IV wieku cesarze kazali chrzcić 
i Kościół wiele stracił. Nie był w sta-
nie wszystkich „przerobić”. Okres 
po zmartwychwstaniu jest czasem 
zbawienia. „Nie ma zbawienia poza 
Kościołem” – należy rozumieć, że 
nie ma zbawienia tu na ziemi, nie 
znaczy to, że nie będzie zbawienia 
później. Katecheza jest głoszeniem 
logosu. Tym logosem jest Chrystus. 
Wszystko, co jest mądre jest mądre, 
bo jest zakorzenione w ludzkiej mą-
drości. Katecheza jest biblijną i sza-
nuje biblijną pedagogikę. Dekalog 
ma sens na pustyni, jest dla tych, co 
wyszli z Egiptu i idą do Ziemi Obie-
canej. Dzisiaj Egiptem jest grzech, 
uwikłanie w grzechy. Katecheza dla 
tych, którzy jej nie chcą, powinna 
przybierać formy ewangelizacji, by 
mogli poznali Chrystusa i poszli za 
Nim całym swoim życiem. 

Ks. Czesław Walentowicz 
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Św. Jan Bosko przez wieki całe 
pozostaje niezrównanym znawcą 
młodzieży i wychowawcą, odkry-
wanym wciąż na nowo. Jego dzieło 
kontynuują nie tylko księża i bracia 
salezjanie, ale też siostry salezjanki. 
Metody wychowawcze i sposoby 
pracy z młodzieżą są dziś chętnie 
wykorzystywane przez wszyst-
kich ludzi pracujących z młody-
mi. Nie sposób zrozumieć osoby 
i dzieła tego wielkiego miłośnika 
młodzieży, bez poznania jego dzie-
ciństwa i drogi dojścia do kapłań-
stwa. Mama Małgorzata, wiele razy 
mówiła mu: „Urodziłeś się w dniu 
Najświętszej Maryi Panny”1 i ksiądz 
Bosko powtarzał to przez całe życie, 
że urodził się 15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia. Nigdy nie spraw-
dzał księgi chrztu, gdzie zapisano 16 
sierpnia. Bardziej wierzył matce niż 
księgom. Jednak to zaufanie kształ-
towało się bardzo powoli. W wieku 
4 lat, rodzina wracając z pola ,była 
spragniona wody, bo lato było upal-
ne. Mama poszła zaczerpnąć wody 
i dała ją najpierw bratu Józefowi, 
na co mały Jasio nieco się obraził. 
I kiedy mama podawała wodę udał, 
że nie potrzebuje pić. Potem jed-
nak poprosił o wodę i przeprosił 
mamę.2Kiedy mama kupiła krowę 
i kawałek pola, Janek zajął się wy-
pasem. Mama zawsze dawała mu 
kawałek białego pszennego chle-
ba(wypiekano go zwykle dla dzie-
ci i osób starszych, bo był dłużej 
trwały i lekkostrawny), jednak 
ten zawsze zamieniał go z kolegą 
Secondo Matto na ciemny ciężki 
chleb biedaków(z żyta i kukurydzy), 
mówiąc, że ten bardziej mu sma-
kuje.3 W tamtych czasach chleb był 
praktycznie jedynym pożywieniem. 
Pewnego czwartku, gdy mama była 
na targu, Jasio szukając czegoś na 
szafie, niechcący stłukł garnek gli-
niany z oliwą. Potem pożyczył nóż 
od brata, zrobił porządną rózgę. Na 
ścieżce czekał na mamę; gdy ją zo-
baczył, wybiegł naprzeciw i wręczył 
jej rózgę. -„Mamo, dziś na nią zasłu-
żyłem. Niechcący stłukłem garnek 
z oliwą. Matka spojrzała na to dziec-
ko, tak szczerze przyznające się do 
winy i powiedziała: – Jestem zado-
wolona, że nie przyszedłeś opowia-
dać mi nieprawdy. Jednak na drugi 
raz uważaj, bo oliwa jest droga.”4 
Jan dorastał w domku w Becchi, 
jak inne dzieci. Wykonywał drobne 
prace, rąbał suche gałęzie na ogień, 
nosił wodę, pilnował pieca w cza-
sie pieczenia chleba. Po skończonej 
pracy biegł bawić się z kolegami na 

łące. Kiedyś z takiej zabawy wrócił 
skaleczony po opatrunek. „- Któ-
regoś dnia wrócisz mi z wybitym 
okiem – lamentowała matka. Dla-
czego chodzisz z tymi chłopcami? 
Wiesz, że nie wszyscy są dobrzy. – 
Jeżeli sprawi to wam przyjemność, 
nie pójdę tam więcej. Ale gdy ja 
jestem z nimi, są jakby lepsi. Nie 
używają brzydkich słów.”5 Gdy Jan 
był jeszcze małym chłopcem, matka 
nauczyła go modlitwy, kazała klękać 
razem do pacierza, przygotowała do 
pierwszej spowiedzi i Komunii św., 
najpierw sama się wyspowiadała, 
potem poleciła syna spowiednikowi, 
pomogła odprawić dziękczynienie. 
Można powiedzieć – Bóg wszedł 
w życie Janka ręką matki. Gdy Jan 
z bratem Józef wybiegali na zielone 
łąki, by bawić się z kolegami , matka 
zawsze mówiła: „Pamiętajcie, że Bóg 
was widzi.” Kiedy kłócili się ze sobą, 
powtarzając dziecięce oskarżenie: 
„to był on”, Małgorzata nie słuchała 
tego, tylko powtarzała: „Ja was nie 
widziałam, ale Bóg tak. I wie, który 
z was winien.”6 Po skończonej pracy, 
wieczorem pokazywała chłopcom 
niebo mówiąc: „Ileż pięknych rze-
czy Pan stworzył dla nas.” Tak Janek 
uczył się dostrzegać, obok matki, 
braci, sąsiadów, inną Osobę – same-
go Boga, osobę wielką, niewidzial-
ną, w której matka pokładała całą 
swoją ufność. Osobę, o której mówi-
ła: „Bóg tu jest.”7 latem, w czasie bu-
rzy uczyła swoich synów: „Pan jest 
potężny. To On jest władcą nieba 
i ziemi.” Po gradobiciu, patrząc na 
zniszczone winogrona, tłumaczyła: 
„Pan je nam dał. Pan je odebrał. On 
wie dlaczego. Dla złych ludzi jest to 
kara. Z Bogiem się nie żartuje. Dzię-
kujmy Panu, by był dla nas dobry. 
Dał nam chleb powszedni.”8 Małgo-
rzata przyjmowała do swego domu 
biednych, żebraków. Często w nocy 
proszono ją do chorych i starych. 
Zawsze brała ze sobą jednego z sy-
nów, by uczyć ich, że mają być w ży-
ciu silni, że bycie chrześcijaninem 
to poświęcenie dla innych. Czasami 
Janek myślał, że bycie chrześcija-
ninem to trudna sprawa.9 W ma-
łym Janku tworzy się ludowy obraz 
Boga, przeniknięty przyrodą i wiarą 
jego matki. Jego Bóg jest Bogiem: 
nieba, gwiazd, słońca, śniegu, drzew 
i ptaków. Jest Bogiem jego matki, 
która klęka w kościele, albo w domu 
na podłodze, a potem zachęca do 
pracy. W wieku 9 lat, Jankowi zdarza 
się niezwykły sen. Widzi dostojne-
go mężczyznę, w białym płaszczu, 
który stawia Janka na czele chłop-

ców i mówi mu: „Będziesz musiał 
zjednać ich sobie dobrocią i miło-
ścią, a nie szturchańcami.. Mów im, 
tłumacz, że grzech jest rzeczą złą, 
a przyjaźń z Bogiem jest cennym 
dobrem. Potem ukazała się dostojna 
Kobieta, która pokazała pole pełne 
dzikich zwierząt, które zamieniają 
się w łagodne baranki. Można więc 
powiedzieć, że od samego dzieciń-
stwa Janek ma bliski kontakt z Bo-
giem. Od tego snu stało się jasne, że 
miejscem pracy Janka ma być pole, 
gdzie będzie zbierał samotnych, po-
zbawionych opieki i ilości chłopców. 
Ale do tego prowadziła długa droga 
nauki. Do seminarium w Chieri, Jan 
wstąpił 30 października 1835 roku, 
unikając tym samym długoletniej 
służby wojskowej.10W tym czasie 
powtarza się sen z dzieciństwa, 
w trochę innej wersji. Potwierdza 
to Jan Cagliero, jeden z pierwszych 
chłopców ks. Bosko. „Zobaczył, że 
dolina leżąca poniżej zagrody w Sus-
sambrino, zamieniła się w wielkie 
miasto, po jego ulicach i placach 
biegły tłumy dzieci, które hałasowa-
ły, bawiły się i przeklinały(…) Mając 
charakter żywy i gwałtowny, zbliżył 
się do tych chłopców, zbeształ ich, 
gdyż przeklinali i groził im, jeżeli 
nie przestaną. Ponieważ nie prze-
stawali wykrzykiwać straszliwych 
obelg na Boga i Matkę Najświętszą, 
Jan zaczął ich bić. Oni rzucili się na 
niego. Zaczął uciekać. Wtedy na-
przeciw wyszła pewna Osoba, która 
rozkazała zatrzymać się i wrócić do 
tych łobuzów.”11 Jeszcze w czasie lat 
szkolnych, młody Bosko, usłyszał 
od swego gospodarza, u którego 
mieszkał na stancji w Chieri, że 
„ma przyjechać tu pewien święty 
student”. Tym studentem okazał się 
Ludwik Comollo. Jan bardzo się 
z nim zaprzyjaźnił. Nawet zrobili 
zakład, że kto pierwszy odejdzie do 
wieczności, przyjdzie powiedzieć 
drugiemu, czy jest w niebie? Tak się 
też stało. W nocy z 3 na 4 kwietnia 
1839 roku, tj. po dniu pogrzebu Lu-
dwika, w sypialni kleryckiej o pół-
nocy dal się słyszeć niesamowity 
hałas. Drzwi się otworzyły, pojawiło 
sięniewielkie światło i wszyscy usły-
szeli głos Comollo: „Bosko, Bosko, 
Jestem zbawiony.”12Po tym wszyscy 
klerycy uciekli w popłochu i resztę 
nocy spędzili przysypialni księdza 
prefekta, czekając na świt, jak na 
wybawienie. A sam Bosko wspo-
minał potem kolegę Comollo mó-
wiąc: „od niego nauczyłem się żyć 
po chrześcijańsku”13

W tamtych czasach, w Turynie, 

Przypadki księdza Bosko
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na jednego kapłana przypadało tyl-
ko 137 osób. Można powiedzieć, że 
młodym księżom po święceniach 
groziło bezrobocie. Jednak, kiedy 
Jan Bosko przyjmuje święcenia ka-
płańskie 5 czerwca 1841 roku i staje 
się Donem Bosko(Księdzem Bo-
sko), pojawia się wiele intratnych 
propozycji pracy, przewyższających 
wysokością wynagrodzenia inne za-
wody. Wtedy, jak zwykle z pomocą 
przychodzi prawdziwa chrześcijan-
ka – matka Małgorzata, która mówi: 
„Jeżeli na nieszczęście, staniesz się 
bogaty, nigdy więcej nie postawię 
stopy w twoim domu.”14Za radą ks. 
Cafasso, starszego zaledwie o cztery 
lata Jan Bosko wstępuje dla kon-
wiktu dla księży, aby nauczyć się 
być księdzem, gdyż. Sytuacja nie jest 
łatwa zbliża się okres Odrodzenia, 
z wojnami niepodległościowymi, 
nadchodzi rewolucja przemysłowa, 
określana później jako jedna z naj-
większych i najradykalniejszych 
w historii. Pod koniec XVIII wieku 
w Anglii, James Watt wprowadza 
maszynę parową, która staje się 
początkiem rewolucji przemysło-
wej. To wszystko przyczynia się do 
wzrostu poziomu życia w później-
szym okresie, ale przez pierwsze 
150 lat, cały ciężar rozwoju ponoszą 
robotnicy. Tworzy się nowa klasa 
społeczna robotników, zwanych 
proletariuszami, bo nie posiadali 
nic prócz własnych rąk do pracy 
i dzieci, zwanych prole. Dzieci też 
musiały pracować w fabryce i przy-
nosić dochód, bo rodziców nie było 
stać na ich utrzymanie. Dzień pracy 
wydłużał się do 18 godzin. W tym 
czasie robotnicy próbują się jedno-
czyć, protestować. Ale strajki uważa 
się za przestępstwo i są one krwawo 
tłumione. Pracodawcy uzyskują od 
liberalnych rządzących całkowite 
prawo w ramach zasad liberalizmu: 
„Państwu nie wolno mieszać się do 
interesów”15. Do Turyny rewolucja 
przemysłowa dociera w tym samym 
czasie, co ks. Bosko do konwiktu 
dla księży. Od pierwszej niedzieli 
pobytu w Turynie, młody kapłan 
zaczyna szukać chłopców na pla-
cach i obrzeżach miasta. Napotka-
nych pyta: „Na co czekacie? – Na 
kogoś, kto nas zatrudni na placu 
budowy, w sklepie, czy w warszta-
cie”.16 Na placach budów pracowały 
wtedy ciężko, nawet dzieci w wieku 
8-12 lat, przy bardzo skromnym 
pożywieniu i nie najlepszym trak-
towaniu przez majstrów. Dzień pra-
cy zaczynał się rano, a kończył się 
nocą. W warsztatach dla obniżenia 
kosztów pracy zatrudniano kobiety 
z dziećmi od lat 8, dzień pracy trwał 
13-14 godzin i przez 7 dni w tygo-

dniu. Warunki były nieludzkie, więc 
wiele dzieci kończyło swoje życie 
w miejscu pracy z wyczerpania, 
głodu, złego traktowania. Dzieci 
pracowały w przędzalniach, kopal-
niach i innych miejscach. Jeszcze 
większe wrażenie na księdzu Janie 
robi więzienie, gdzie spotyka osa-
dzonych chłopców w wieku 12-18 
lat, zdrowych, ale zgłodniałych, 
bitych przez strażników za każde 
nieposłuszeństwo, deprawowanych 
przez dorosłych więźniów – praw-
dziwych przestępców. Zaprzyjaźnił 
się z tymi chłopcami. Udało mu się 
wymusić na nich przyrzeczenie: 
„Gdy stąd wyjdziecie, odszukacie 
mnie w kościele św. Franciszka. 
A ja pomogę wam znaleźć uczciwe 
miejsce pracy”17Zrozumiał, że wielu 
z tych chłopców zostało aresztowa-
nych, gdyż nie mieli opieki. Wiec 
po wyjściu na zewnątrz, powinni 
mieć jakiegoś przyjaciela, który by 
się nimi opiekował, uczył ich i pro-
wadził do kościoła. 

Chodząc po placach i ulicach 
miasta, ks. Bosko zaskarbił sobie 
przyjaźń wśród młodych chłopców. 
Jednak nie miał gdzie ich prowadzić. 
Do zajęcia się nimi natychmiast 
skłonił właściwie przypadek, kiedy 
to podczas ubierania się do Mszy 
św. młody ksiądz usłyszał jakieś 
wrzaski. Okazało się, że zakrystian 
bije chłopca, bo ten nic nie potra-
fi. Chłopiec uciekła. Ksiądz kazał 
przywołać go z powrotem, ponie-
waż chłopiec jest jego przyjacielem. 
To nazwanie nieznanego chłopca 
przyjacielem, nadało kierunek całej 
przyszłej pracy pedagogiczno-wy-
chowawczej ks. Bosko. W rozmowie 

po Mszy św. okazało się, że chłopiec 
nie ma rodziców, bo nie żyją, nic nie 
umie, nie był u I Komunii św., mimo 
16 lat życia. Stało się jasne, że musi 
zastąpić mu rodziców, szkołę i Ko-
ściół. Tak w jednym zdaniu została 
nakreślona wizja potrzeb młodych 
chłopców i przyszłej pracy księdza 
Bosko. Później ksiądz wielokrotnie 
powtarzał ten dialog swoim chłop-
com i zawsze dodawał dwa słynne 
pytania: „Umiesz śpiewać?” – Od-
powiedzią było milczenie. „Umiesz 
gwizdać?” – Na twarzy chłopca 
pojawił się uśmiech. –„Zagwiżdż!” 
Zaczął od gwizdania, od tego, co 
umiał.

W następnych artykułach ukażę 
dalsze dzieje tego świętego kapłana, 
wielkiego wychowawcy i nauczy-
ciela. Spróbuję pokazać jego najcie-
kawsze rozwiązania i współpracę 
z łaską Boża. 

Ks. Czesław Walentowicz 

1. Teresio Bosco, Ksiądz Bosko wycho-
wawca, Warszawa 1990, s. 11
2. Tamże, s. 13
3. Tamże, s. 14
4. Tamże, s. 15-16
5. Tamże, s. 16-17
6. Tamże, s. 21
7. Tamże, s. 21
8. Tamże, s. 22
9. Tamże, s. 23
10. Tamże, s.60
11. Tamże, s. 61
12. Tamże, s. 65
13. Tamże, s. 66
14. Tamże, s. 67
15. Tamże, s. 69
16. Tamże, s. 74
17. Tamże, s. 82

Dostrzegam Cię pośród dzieł Twoich Boże
Dostrzegam w piękności stworzeń.
Dostrzegam Cię w malowniczych krajobrazach
Urodzie ziemi i ludzkich twarzach.
Dostrzegam Cię w logice praw Twoich
We własnym sercu i sumieniu moim.
Dostrzegam Cię w jasnym nieba błękicie
I ptasich trelach zasłyszanych o świcie.
Dostrzegam Cię w barwach tęczy na niebie
To wszystko mówi o Tobie i pochodzi od Ciebie.
I żadne słowa ani myśli nie są wyrazić w stanie
O ogromnej radości serca, gdy owocnym jest moje postrzeganie.

Krystyna Wardzińska

Z piórem w dłoni...
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W epoce nowożytnej, w obszarze 
kultury europejskiej poważniejsze 
zmiany w stosunku do zagadnień 
dotyczących ludzkiej seksualności 
nie miały miejsca. Zainteresowanie 
człowiekiem, było próbą podniesie-
nia jego godności w przeciwieństwie 
do średniowiecznej opinii o jego 
zepsutej naturze. Podkreślano war-
tość jego życia wewnętrznego jak 
i społecznego, a wyjątkowość czło-
wieka miała polegać na tym, że był 
on twórcą dzieł kultury i cywilizacji. 

Rene Decartes w XVII w. doko-
nał przełomu w filozofii „połączyw-
szy zabiegi o wzorową metodę ze 
spekulacją metafizyczną.”1 Spojrze-
nie na człowieka jako istotę złożoną 
z duszy i ciała – „tego co świadome 
a pozbawione rozciągłości z tym 
co rozciągłe a pozbawione świado-
mości”2 miało swoje daleko idące 
konsekwencje. Otóż Kartezjusz 
twierdził, że posiadając zasadniczo 
różne natury, ciało i duszy stano-
wią dwa oddzielne światy, które nie 
mogą na siebie oddziaływać mimo 
wrażenia, jakie robi zachowanie się 
człowieka. Niezadowalające tłu-
maczenie uczonego wyjaśniające 
relacje zachodzące między duszą 
a ciałem spowodowało, że stało się 
ono głównym zagadnieniem stule-
cia. Jednocześnie koncepcja Karte-
zjusza przyczyniła się do rozwoju 
nauk: przyrodniczych – zajmują-
cych się ciałem jako maszyną i psy-
chologicznych – badających tajniki 
sfery psychiki człowieka.3 Mimo tak 
wielkiego przełomu w myśleniu i re-
fleksjach o istocie człowieczeństwa, 
w koncepcji życia seksualnego za-
znaczyły się jedynie kosmetyczne 
zmiany. Jean Jacques Rousseau, na 
przykład w Nowej Heloizie próbował 
uczyć współczesnych sobie (którym 
obca była asceza) sztuki życia i ko-
chania. Opisał więc dzieje czystego 
związku dusz, który niestety skoń-
czył się tragicznie. Obnażył też ty-
powe fałsze, drążące małżeństwo 
monogamiczne. W dalszym ciągu 
zgodnie opowiadano się za nienaru-
szalnością małżeństwa i stanowczo 
sprzeciwiano się rozwodom i nie-

wierności.
David Hume w pracy O poli-

gamii i rozwodach wykazywał, że 
wszystkie argumenty prowadzą 
ostatecznie do potwierdzenia traf-
ności „naszych europejskich prak-
tyk małżeńskich.” Immanuel Kant 
także bronił europejskich praktyk 
małżeńskich, tradycyjnych norm 
moralności seksualnej, jakkolwiek 
w Wykładach o etyce wprowadził 
interesujące rozróżnienie pomię-
dzy egoistycznym dążeniem do 
prokreacji a altruistyczną miłością 
małżonków. Zdecydowany natu-
ralizm Schopenhauera głoszący, 
że człowiek jest istotą biologiczną 
i rządzi nim chęć życia (popęd ży-
cia) stwarzał możliwości dla coraz 
bardziej radykalnych teorii seksu-
alnych. Idee Nietzschego mówiące 
o przewartościowaniu wszelkich 
wartości, sprzeciw wobec przyjętym 
hierarchiom, niechęć do praw, auto-
rytetów i tradycji oraz teza głosząca, 
że celem człowieka powinno być 
życie oraz urzeczywistnianie jego 
własnych zachcianek także stwarzał 
większe możliwości dla powstawa-
nia swobodnych teorii seksualnych.

Mary Wollstonecraft XVIII-
-wieczna brytyjska pisarka i filo-
zof, autorka Windykacji praw kobiet 
przekonywała w swoim dziele, że 
kobiety nie są z natury gorsze od 
mężczyzn, ale wydają się być takimi 
tylko dlatego, że brak im edukacji. 
Sugerowała, że zarówno mężczyźni 
jak i kobiety powinni być trakto-
wani jako istoty racjonalne. Ewolu-
cyjne teorie Karola Darwina także 
ukazały w nowym świetle związki 
między mężczyzną a kobietą.4 Apo-
teoza wolności, którą głosił twórca 
utylitaryzmu John Stuat Mill nie 
była z kolei tylko abstrakcyjna. 
Podkreślał on wartość pluralizmu 
opinii i sposobów życia, a w czasie 
wykonywania mandatu poselskiego 
był pierwszym posłem w historii 
domagającym się dla kobiet prawa 
głosowania w wyborach. W pracy 
społecznej O wolności podkreślił 
znaczący wpływ swojej żony Har-
riet na jego poglądy. A w napisanej 

wspólnie z nią książce Poddaństwo 
kobiet, przeanalizował przyczyny 
i konsekwencje podporządkowania 
kobiet mężczyznom. W dziele tym 
głosił, że kobiety intelektualnie są 
równe mężczyznom i przysługują 
im takie same prawa. Ograniczanie 
dostępu kobiet do nauki, handlu 
i pracy zawodowej Mill uznał za 
nielogiczne i szkodliwe dla społe-
czeństwa.5 Krytykę tradycyjnej wizji 
seksualności człowieka wzmocniły 
koncepcje Karola Marksa i Fryde-
ryka Engelsa o uwarunkowaniach 
instytucji małżeństwa monogamicz-
nego ekonomiką kapitalistyczną.6 
Według teorii Engelsa w dziele 
„Pochodzenie rodziny, własności 
prywatnej i państwa” monogamia 
wytworzyła się z przyczyn ekono-
micznych związanych z powstaniem 
własności prywatnej. W tej sytuacji 
małżeństwo zostało uzależnione 
od klasowego położenia i sytuacji 
socjalnej małżonków i stało się efek-
tem kalkulacji.

Decydujący wpływ na zmiany 
w spojrzeniu na ludzką płciowość 
miały badania Zygmunta Freuda 
przeprowadzone na przełomie XIX 
i XX w. Sformułowana przez niego 
teoria psychoanalityczna podwa-
żyła religijne tezy odrzucając ideę 
związku seksualności z grzeszno-
ścią. Freudyzm podkreślał znacze-
nie nieskrępowanego przejawiania 
pożądań seksualnych dla prawidło-
wego rozwoju osobowości. Wykazał 
także, że tzw. dewiacje seksualne 
mogą być przejawem anomalii psy-
chicznych, ale nie muszą wiązać się 
ze złem w sensie moralnym. Jego 
zdaniem należałoby przełamywać 
tradycyjne tabu w tej dziedzinie i to-
rować drogę swobodzie seksualnej, 
służącej zdrowiu i dobremu samo-
poczuciu poszczególnych jednostek 
i całych społeczeństw.7

Model seksualności jaki zapro-
ponował Freud można określić 
mianem przyjemnościowego, w od-
różnieniu od reprodukcyjnego jaki 
dominował w Europie przez wieki. 
„Zgodnie z założeniami tego mode-
lu seks ma wartość samoistną, nie 

Etyczne aspekty seksualności człowieka
Problematyka cielesności i seksualność człowieka 

w świetle rozwoju nauk epoki nowożytnej i współczesnej
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tylko jako środek do innego celu, 
niezależnie, czy to świeckiego, czy 
sakralnego. Oparty jest na biolo-
gicznych podstawowych zapew-
niających mężczyźnie dominację 
w życiu społecznym i zmierza do 
całkowitego partnerstwa obu płci 
w stosunkach seksualnych. Dopa-
truje się sensu aktu seksualnego 
w rozładowaniu napięcia, w szcze-
gólnym „katarsis” fizjologicznym 
i psychicznym.”8 

Podumowując, można stwier-
dzić, że spojrzenie na człowieka jako 
istotę składającą się z ciała i duszy 
przysparzało na przestrzeni wieków 
zarówno filozofom jak i teologom 
wiele trudności. Jeden z Ojców ka-
padockich – Nemezjusz z Emezy 
stwierdził jednoznaczniei pokor-
nie, że: „związek duszy z całkiem 
odrębnym od niej ciałem to sprawa 
bardzo kłopotliwa i niejasna”.9 Miało 
to swoje znaczenie dla kształtowa-
nia się w historii stanowiska wobec 
zagadnień płciowości i seksualności 
człowieka. Przebiegała ona od ak-
ceptacji seksualności podporząd-
kowanej jedynie prokreacji, przez 
szacunek dla zasady małżeństwa 
i rodziny aż do współczesnych 
poszukiwań samej przyjemności 
w seksie.10

SEKS A ETYKA – 
NOWATORSKIE PODEJŚCIE 

DO SEKSUALNOŚCI 
CZŁOWIEKA W NAUCZANIU 

KOŚCIOŁA W XX W. 
Obserwowane na początku XX 

w. przemiany w podejściu do sek-
sualności dokonywały się na tle 
o wiele szerszego procesu nabiera-
jącego z roku na rok większego tem-
pa. Ogromną rolę odegrał w nim 
wspomniany już wyżej Zygmunt 
Freud, gdyż jako pierwszy uświado-
mił szerokim kręgom społeczeństwa 
znaczenie seksualności w rozwoju 
człowieka. W świetle jego teorii naj-
ważniejszą była subiektywna funk-
cja przyjemności jako nadrzędny 
cel współżycia a prokreację odsu-
nięto – jako wręcz niepożądaną.11 
Wraz z freudyzmem pojawiła się 
moda na nowy model stosunków 
międzyludzkich wyzwolonych od 
seksualnego tabu. Nie bez znacze-
nia były tu badania antropologiczne 
przeprowadzone przez Bronisława 
Malinowskiego w 1929 r. w północ-
nozachodniej Malezji na podstawie, 
których dowodzono, że tłumienie 

popędu seksualnego ma pochodze-
nie społeczne a nie biologiczne.12 
Z kolei wnioski sformułowane na 
podstawie badań amerykańskiej 
socjolog Margaret Mead i umiesz-
czone w publikacji „Dojrzewanie 
na Samoa” z 1928 r. brzmiały, że za 
zachowania człowieka odpowie-
dzialne są warunki środowiskowe 
a nie genetyka. 13

Opinie te z pewnością wpłynęły 
na zakwestionowanie dotychczas 
istniejącego porządku moralnego. 
Do początków XX w. wszystkie 
Kościoły chrześcijańskie zgodnie 
sprzeciwiały się permisywizmowi 
moralnemu. Jednolite stanowisko 
w sprawie etyki seksualnej oparte 
było na nauce, która teraz poddała 
je wątpliwość. Doprowadziło to do 
zróżnicowania stanowiska. Na kon-
ferencji Kościołów anglikańskich 
w Lambeth w 1930 r. uznano rozwo-
dy i dopuszczono stosowanie anty-
koncepcji. Niedługo potem wszyst-
kie kościoły protestanckie zajęły 
podobne stanowisko.14 W tym nie 
dającym się ukryć chaosie stanowi-
sko Kościoła katolickiego pozostało 
niezmienne. Papież Pius XI wydał 
w 1930 r. encyklikę Casti connubii, 
w której bardzo krytycznie ustosun-
kował się do antykoncepcji, aborcji, 
wolnych związków itd. Podkreślał 
jednocześnie wartość miłości mał-
żeńskiej, kształtującej duchową jed-
ność mężczyzny i kobiety. Z jednej 
strony był to dokument potwierdza-
jący pod względem dogmatycznym 
postanowienia Soboru Trydenckie-
go z XVI w., który po raz pierwszy 
jednoznacznie określił cele małżeń-
stwa: za pierwszoplanowe uznając 
zrodzenie i wychowanie potomstwa, 
za drugorzędne, ale równie ważne 
– wzajemną pomoc i zaspokoje-
nie potrzeb seksualnych. Pius XI 
w słowach dokumentu Kościoła: 
„Małżeństwo nie zostało ani usta-
nowione ani odrodzone przez lu-
dzi, lecz przez Boga; nie przez ludzi, 
lecz przez Boga”15 przypominał, że 
małżeństwo jest ustanowione przez 
Boga, stąd ani ono samo ani jego 
cechy nie powinny podlegać woli 
ludzkiej. Encyklika, mimo bardzo 
tradycyjnego podejścia do małżeń-
stwa i sfery seksualnej w człowieku, 
zawierała pewne novum wskazujące 
na uznanie roli miłości małżeńskiej 
i wzajemnego udoskonalenia mał-
żonków – jako celu o pierwszorzęd-
nym znaczeniu. „Nazywamy więc 

miłością nie to uczucie, które polega 
na cielesnej tylko i prędko ulatniają-
cej się skłonności, na słowach tylko 
pochlebnych, lecz to, które opiera 
się na wewnętrznej skłonności dusz 
i okazuje się czynem, gdyż próbą 
miłości jest czyn. Czyn ten obejmuje 
w społeczności domowej nie tylko 
wzajemną pomoc, lecz powinien 
rozciągać się też, i to w pierwszym 
rzędzie, na to, by małżonkowie po-
magali sobie wzajemnie w coraz 
pełniejszym ukształtowaniu i do-
skonaleniu człowieka wewnętrzne-
go, by przez wzajemną wspólność 
życiową postępowali z dnia na dzień 
coraz bardziej w cnotach, a zwłasz-
cza rośli w prawdziwej miłości 
Boga i bliźniego,(...). To wzajemne 
wewnętrzne kształtowanie się mał-
żonków, ten wytrwały wysiłek ich 
do udoskonalenia się, można, jak 
uczy Katechizm Rzymski, nazwać 
z bezwzględną słusznością naj-
ważniejszym czynnikiem i celem 
małżeństwa, byleby go się nie brało 
w ciaśniejszym zrozumieniu jako 
instytucji do należytego rodzenia 
potomstwa i do wychowania go, 
lecz w zrozumieniu szerszym, jako 
wspólność całego życia.”16 Pojawia 
się więc tutaj czynnik podkreśla-
jący znaczenie miłości osobowej, 
wskazujący na godność małżeństwa 
i godność aktu seksualnego mał-
żonków. 

W 1935 r. zainspirowany ency-
kliką papieża Piusa XI niemiecki 
profesor teologii Herbert Doms, wy-
dał książkę o teologii małżeństwa 
pt.: O celu i znaczeniu małżeństwa, 
w której odcinał się od nazistowskiej 
ideologii podporządkowującej mi-
łość małżonków służbie III Rzeszy, 
poprzez dostarczanie jej oddanych 
obywateli. Prof. Doms próbował 
wykazać, że pierwszorzędnym ce-
lem małżeństwa nie jest dziecko, 
ale sama wspólnota małżeńska. 
Uprzywilejowaną aktualizacją tej 
wspólnoty miało być zjednoczenie 
cielesne, niekoniecznie związane 
z prokreacją, na co wskazywałaby, 
według niego sama natura aktu, 
który nie zawsze jest płodny. Doms 
„zaproponował personalistyczną 
wizję cielesnego zjednoczenia mał-
żonków. Akt seksualny potraktował 
jako osobowy znak jedności mał-
żonków oraz znak ich wzajemnego 
oddania.”17 Wydanie francuskie tej 
książki z 1937 r. wszczęło międzyna-
rodową ogólno-kościelną dyskusję 
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na temat celów małżeństwa. Kryty-
kę koncepcji prof. Domsa przepro-
wadził Pius XII w 1941 r. w prze-
mówieniu do Trybunału św. Roty 
przypominając tradycyjną naukę 
Kościoła o podporządkowaniu pro-
kreacji wszystkich celów małżeń-
stwa. Papież rozwijał swoją naukę 
o hierarchicznym podtrzymaniu 
celów małżeństwa z akcentem na 
potomstwo. Dało się jednak zauwa-
żyć w przemówieniu do położnych 
włoskich w 1951 r. pewną rewizję 
dotychczas obowiązującej doktry-
ny augustiańskiej. „Pius XII uznał 
bowiem konieczność i słuszność re-
gulacji urodzin oraz stwierdził, że 
akt małżeński – niezależnie od tego, 
czy ma na celu prokreację czy też nie 
(np.: w okresie niepłodności) – jest 
moralny, nawet wtedy, gdy niesie 
tylko samą przyjemność.”18 

W sposób bezpośredni do po-
wstania przemian społecznych zwa-
nych rewolucją seksualną przyczy-
niły się przeprowadzone w 1948 r. 
w Stanach Zjednoczonych badania 
szeroko rozpropagowane na całym 
świecie jako „Raport Kinseya.” Gło-
siły one, że znaczny procent amery-
kańskiej populacji żyje w sprzecz-
ności z dotychczasowym kodeksem 
obyczajowym – ma orientację ho-
moseksualną, uprawia pozamałżeń-
skie stosunki seksualne, sodomię, 
masturbację, podofilię. Nie bez 
znaczenia było również wyprodu-
kowanie pigułki antykoncepcyjnej, 
która pozwoliła oddzielić w sposób 
wyraźny prokreację od samego aktu 
seksualnego.19 

TEOLOGIA CIAŁA 
W UJĘCIU SOBORU 

WATYKAŃSKIEGO II  
I PAWŁA VI HUMANAE VITAE

Szerokie i radykalne zmiany 
społeczno – obyczajowe zachodzące 
w kulturze zachodniej na przeło-
mie lat 60 – 70 XX w. stały się tłem 
dla obrad Soboru Watykańskiego 
II (1962- 1965). XXI Sobór Po-
wszechny przyjął charakter pasto-
ralny, przygotowujący Kościół do 
podjęcia wyzwań epoki i dialogu 
ze współczesnym światem. Zapo-
czątkował wielką odnowę Kościoła 
katolickiego, otworzył Kościół na 
dialog ekumeniczny z innymi wy-
znaniami oraz wprowadził reformę 
liturgii. 

W nauczaniu soborowym doty-
czącym małżeństwa i jego teologicz-

nego wymiaru dokonał się pewien 
przełom, gdyż po raz pierwszy pod-
kreślono, że oprócz celów prokre-
acyjnych i wychowania dzieci na 
uwagę zasługuje również miłość, 
która jest centralną wartością mał-
żeństwa i rodziny. W dorobku so-
borowym nie znajdziemy osobnego 
dokumentu na temat małżeństwa 
i rodziny, ale interesujące nas zagad-
nienia pojawiają się we fragmentach 
następujących dokumentów: Kon-
stytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium (KK), Konstytucji 
duszpasterskiej o Kościele w świe-
cie współczesnym Gaudium et spes 
(KDK) oraz Dekrecie o apostol-
stwie świeckich (DA), Deklaracji 
o wychowaniu chrześcijańskim 
(DWCH) i Dekrecie o formacji ka-
płanów (DFK). 

Główną tezą katolickiej koncep-
cji małżeństwa i rodziny poruszaną 
na soborze było przypomnienie tra-
dycyjnej nauki Kościoła i założenie, 
że rodzina jest społecznością na-
turalną opartą na nierozerwalnym 
związku małżeńskim podniesionym 
przez Chrystusa do rangi sakramen-
tu.20 

Sama miłość małżonków zosta-
ła przez Ojców soborowych bardzo 
dowartościowana: „Miłość ta jako 
wybitnie ludzka, bo kieruje się od 
osoby do osoby pod wpływem do-
browolnego uczucia, obejmuje dobro 
całej osoby. (…) Taka miłość, wiążąc 
z sobą czynniki boskie i ludzkie, pro-
wadzi małżonków do dobrowolnego 
wzajemnego oddawania się sobie, 
które wyraża się w czułych uczu-
ciach i aktach oraz przenika całe ich 
życie, co więcej, sama udoskonala 
się i wzrasta przez swoje szlachetne 
działanie. Przewyższa więc zdecydo-
wanie czysto erotyczną skłonność, 
która nastawiona egoistycznie, szyb-
ko i żałośnie.”21

Współżycie seksualne, w doku-
mentach określane jako akt małżeń-
ski, rozważane jest jedynie w kon-
tekście związku sakramentalnego. 
„Akty zatem, przez które małżon-
kowie jednoczą się z sobą w sposób 
intymny i czysty, są uczciwe i godne; 
a jeśli spełniane są prawdziwie po 
ludzku, są oznaką i podtrzymaniem 
wzajemnego oddania się, przez 
które małżonkowie ubogacają się 
sercem radosnym i wdzięcznym. 
Miłość ta potwierdzona wzajem-
ną wiernością, a przede wszystkim 
uświęcona sakramentem Chry-

stusowym, pozostaje niezłomnie 
wierna fizycznie i duchowo w doli 
i niedoli, i dlatego pozostaje obca 
wszelkiemu cudzołóstwu i rozwo-
dowi.”22 Ostatecznym celem jaki 
został wyznaczony małżeństwu jest 
spotkanie z Bogiem w wieczności 
przez służbę dla ludzkości i Kościo-
ła. Prokreację zaś i wzajemną miłość 
małżonków uznano za cele równo-
rzędne.23 Przyznanie miłości mał-
żeńskiej wymiarów innych niż tylko 
prokreacyjne znalazło wyraz w za-
pisie: „Małżeństwo jednak nie jest 
ustanowione wyłącznie dla rodzenia 
potomstwa; sama bowiem natura 
nierozerwalnego związku między 
dwoma osobami oraz dobro potom-
stwa wymagają, aby także wzajemna 
miłość małżonków odpowiednio się 
wyrażała, aby się rozwijała i dojrze-
wała. Dlatego małżeństwo trwa jako 
połączenie i wspólnota całego życia 
i zachowuje wartość swoją oraz nie-
rozerwalność nawet wtedy, gdy bra-
kuje tak często pożądanego potom-
stwa.”24 Płodność zostaje wskazana 
jako cecha miłości. „Małżeństwo 
i miłość małżeńska z natury swej 
skierowane są ku płodzeniu i wy-
chowywaniu potomstwa. Dzieci też 
są najcenniejszym darem małżeń-
stwa i rodzicom przynoszą najwię-
cej dobra.”25 Dlatego sobór zachęca 
małżonków, aby nie pomijając in-
nych celów współdziałali z miłością 
Stwórcy, który przez nich powiększa 
i wzbogaca swoją rodzinę. Podkre-
ślone w dokumentach soborowych 
partnerstwo mężczyzny i kobiety 
nie uwalnia kobiety od obowiązków 
matki i pierwszej wychowawczyni 
dzieci. Prawo do pracy zawodowej 
ma umożliwić jej wykonywanie ma-
cierzyńskich obowiązków. 

Ważnym etapem rozwoju kato-
lickiej koncepcji małżeństwa jest 
nauka o świadomym rodzicielstwie, 
która otrzymała nowe, pogłębione 
wyjaśnienie – przez wprowadzenie 
terminu „odpowiedzialność.”26 Wy-
stępując w obronie nienarodzonych 
dzieci Kościół jednoznacznie wypo-
wiada się przeciwko państwowym 
ustawom legalizującym sztuczne 
poronienia: „miłość małżeńska bar-
dzo często doznaje sprofanowana 
przez egoizm, hedonizm i niedo-
zwolone zabiegi przeciw poczęciu. 
Poza tym dzisiejsze warunki gospo-
darcze, społeczno-psychologiczne 
i polityczne wprowadzają w rodzinę 
niemałe zaburzenia. W pewnych 
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wreszcie częściach świata nie bez 
troski rozważa się problemy powsta-
łe w związku ze wzrostem demo-
graficznym. To wszystko niepokoi 
sumienia. 

A jednak siła i moc instytucji 
małżeństwa i rodziny ujawnia się 
także i w tym, że głębokie przemia-
ny w dzisiejszym społeczeństwie, 
mimo trudności z nich wypływają-
cych, coraz częściej i w różny spo-
sób ukazują prawdziwy charakter tej 
instytucji.”27 W rozumieniu Kościoła 
małżeństwo nie jest więc rzeczywi-
stością skazaną na igraszki zmiennej 
koniunktury oraz ludzkich intere-
sów, ani sprawą dowolnych poglą-
dów i zachcianek człowieka, ponie-
waż małżeństwo określa w życiu 
człowieka konkretną do spełnienia 
rolę. Konstruktywnymi atrybuta-
mi małżeństwa są: jedność i nie-
rozerwalność. Chrystus przywró-
cił bowiem małżeństwu właściwą 
mu godność i otoczył je szczególną 
opieką oraz świętością.28

Warto dodać, że najważniejszą 
ideą, z której wypłynęła soborowa 
teologia małżeństwa i rodziny była 
ludzka godność i teocentryzm, czyli 
ukierunkowanie człowieka na Boga. 
Sobór wskazywał na to kim jest 
człowiek i co ma zrobić, żeby osią-
gnąć zbawienie. Pokazywał zasady 
moralne, które jego zdaniem są po-
nadczasowe i ponadkulturowe: „... 
człowiek będąc jedynym na ziemi 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla 
niego samego, nie może odnaleźć się 
inaczej jak tylko poprzez bezintere-
sowny dar z siebie samego.”29

Dalsze wzbogacenie i potwier-
dzenie katolickiej koncepcji mał-
żeństwa i rodziny nastąpiło wraz 
z opublikowaniem encykliki Pawła 
VI Humanae vitae w 1968 r. 

Rewolucja społeczno – obycza-
jowa wpłynęła na to, że Kościół mu-
siał zająć po raz kolejny wyraźne 
stanowisko wobec nowej rzeczywi-
stości. Masowa produkcja środków 
antykoncepcyjnych oraz problemy 
demograficzne w krajach Amery-
ki Łacińskiej, gdzie uciekano się 
do sztucznej regulacji poczęć nie 
stroniąc jednocześnie od udziału 
w sakramentach, przyczyniły się do 
tego w sposób bezpośredni.30 Wielu 
teologów domagało się rewizji ofi-
cjalnego nauczania Kościoła. Dla-
tego też papież, po zapoznaniu się 
z pracami specjalnej komisji – do 
której wniosku się nie przychylił – 

ogłosił encyklikę zawierającą jasno 
sformułowaną normę moralną, 
wskazując na nierozdzielność zna-
czenia jednoczącego i prokreacyjne-
go aktu małżeńskiego, jednoznacz-
nie nazywając używanie środków 
antykoncepcyjnych czynem ze swej 
istoty moralnie złym.31

Sam akt seksualny ze swoją kon-
stytutywną cechą jaką jest płodność, 
to akt wzajemnej miłości poślubio-
nych sobie osób. Papież głosił, że 
pełnia płodności małżonków staje 
się zrozumiała dopiero w świetle 
osobowej Miłości Boga – w świetle 
Jej stwórczej mocy. Ludzka miłość 
jest podobna do Niej i właśnie z Niej 
bierze swój początek. Wyrażając się 
aktem seksualnym w związku mał-
żeńskim, powinna mieć więc cechy 
miłości Osób Boskich. Powinna być 
w pełni ludzka: „nie chodzi o zwykły 
impuls popędu lub uczuć ale tak-
że, a nawet przede wszystkim, o akt 
wolnej woli”32. „Małżonkowie bo-
wiem poprzez wzajemne oddanie się 
sobie, im tylko właściwe i wyłączne, 
dążą do takiej wspólnoty osób, aby 
doskonaląc się w niej wzajemnie, 
mogli współpracować jednocześnie 
z Bogiem w wydawaniu na świat 
i wychowaniu nowych ludzi.”33 

Seksualność w świetle powyż-
szego fragmentu nabiera nowego 
wymiaru. Nie jest to zjawisko jedy-
nie biologiczne, ale poprzez pod-
porządkowanie naturze duchowo 
– cielesnej człowieka, staje się aktem 
przekraczającym uwarunkowania 
fizjologiczne. Przy przyjęciu takiej 
wizji, w której papież „uwzględnił 
całego człowieka i całe jego powoła-
nie, obejmujące nie tylko porządek 
naturalny i doczesny, ale również 
nadprzyrodzony i wieczny.”34 oraz 
wizji osobowej miłości małżeńskiej 
sprzeciw wobec sztucznej ingerencji 
w sferę regulacji poczęć i urodzeń 
wydaje się uzasadniony. 

Paweł VI odrzucając antykon-
cepcję podkreślił jednocześnie obo-
wiązek „odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa”, które nie pozwala mieć 
więcej dzieci, niż rodzice zdołają 
należycie wychować. Ilość urodzin 
można ograniczać jedynie meto-
dami określanymi jako naturalne. 
Polegają one na rozpoznawaniu 
dni niepłodności – „małżonkowie 
w sposób prawidłowy korzysta-
ją z pewnej właściwości danej im 
przez naturę”, choć „prawdą jest, że 
(...) przy obopólnej i wyraźnej zgo-

dzie chcą dla słusznych powodów 
uniknąć przekazywania życia i chcą 
mieć pewność, że dziecko nie zo-
stanie poczęte. (…) Podejmują zaś 
współżycie małżeńskie w okresach 
niepłodności po to, aby świadczyć 
sobie wzajemną miłość i dochować 
przyrzeczonej wzajemnej wierno-
ści.”35 Ogłoszenie encykliki wywo-
łało uczucie niemałego zawiedze-
nia. Przedstawione tezy spotkały się 
z ostrym sprzeciwem, zarówno na 
zewnątrz jaki w samym Kościele. 
Język jakim wypowiadał się Kościół 
i sposób argumentacji poniosły klę-
skę zarówno duszpasterską jak i ka-
techetyczną.

Maria Brańska
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