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WSTĘP
Z okazji dwudziestopięciolecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a zwłaszcza po jego śmierci, media prześcigały się w statystykach odnośnie do tego — jak się powszechnie uważa — rekordowego
i niezwykłego pod każdym względem pontyfikatu. Witryny internetowe
pełne były informacji, nie zawsze ze sobą zgodnych, próbując ująć papieskie posługiwanie Jana Pawła II w liczby. Dla zilustrowania warto więc
przytoczyć niektóre z nich.
Jan Paweł II był zatem 264 następcą św. Piotra, a jednocześnie pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i zarazem pierwszym papieżem
Słowianinem. Jego posługiwanie rozpoczęło się 16 X 1978 roku i trwało
26 lat, 5 miesięcy i 16 dni, aż do chwili śmierci w wigilię Święta Bożego
Miłosierdzia, 2 IV 2005 roku o godz. 21.37, co daje w sumie 9665 dni.
Po bł. Piusie IX był to najdłuższy pontyfikat, nie licząc św. Piotra, co do
którego nie ma pewnych danych, jak długo sprawował swój urząd.
W tym czasie Papież odbył 250 podróży apostolskich, obejmujących
104 wizyty zagraniczne i 146 na terenie Włoch. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to Jan Paweł II odwiedził 129 krajów i 617 różnych miejscowości. W niektórych krajach był po kilka razy, na przykład: 9 razy odwiedził
Polskę, 7 razy USA i Francję, 5 razy Hiszpanię i Meksyk. Najdłuższa była
trzydziesta druga podróż apostolska w dniach 18 XI — 1 XII 1986 do
Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii i na Seszele, trwała
bowiem 13 dni, 6 godzin i 15 minut, zaś jej trasa liczyła 48974 km. Na
drugim miejscu pod tym względem plasuje się pielgrzymka do Ameryki
Południowej (31 III — 13 IV 1987), która trwała 13 dni i 4 godziny, zaś na
trzecim miejscu —siódma podróż do Polski (5-17 VI 1999). Trwała ona
12 dni, 11 godzin i 45 minut. Warto dodać, że najkrótszą była pięciogodzinna podróż do San Marino w 1982 roku. W swoich podróżach zagranicznych Papież przemierzył 1162615 km, co równa się 29 okrążeniom
ziemi po równiku i więcej niż trzykrotnej odległości Ziemi od Księżyca.
W zagranicznych podróżach apostolskich poza Rzymem Jan Paweł II
spędził ponad 822 dni, co daje około 9% całego czasu pontyfikatu. Szacuje
się, że podczas tych podróży po świecie spotkał się z kilkudziesięcioma
milionami ludzi i wygłosił do nich 2382 przemówienia, zwykle osobiście,
nierzadko w języku danego kraju, co było nieznaną wcześniej praktyką1.
———————
1 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005, Radom 2005,
s. 305.
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Niezależnie od tego w 1166 audiencjach generalnych w Watykanie
przy różnych okazjach brało udział — jak się oblicza — ponad 17,5 mln
ludzi2. W tej liczbie było ponad 3,5 mln zarejestrowanych pielgrzymów
z Polski. Najwięcej, bo aż 49 audiencji generalnych odbyło się w 1983 roku. Tylko w 2003 roku, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia Papieża, w spotkaniach z nim w Rzymie wzięło udział prawie 2,5 mln osób.
Oprócz pielgrzymek zagranicznych Papież odwiedzał w celach duszpasterskich liczne miejscowości włoskie. Pierwszą z nich, tuż po swoim
wyborze, było sanktuarium Matki Bożej na Mentorelli (około 80 km od
Rzymu). W sumie podczas włoskich podróży przebywał w 259 miejscowościach, przemierzając w tym czasie ponad 82 tys. km (co odpowiada
mniej więcej 71 długościom Półwyspu Apenińskiego) i wygłaszając tam
prawie 906 przemówień. Najczęściej przebywał w Les Combes w Dolinie
Aosty — 10 razy, Lorenzago di Cadore w Dolomitach i w Asyżu — 6 razy.
Jako biskup Rzymu nie zaniedbał wizytowania parafii Wiecznego Miasta.
Podczas 748 wizyt pasterskich odwiedził aż 303 parafie rzymskie spośród
334 istniejących w tamtym czasie3.
Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż ktokolwiek z jego poprzedników. To, czy kanonizował więcej świętych, niż
wszyscy poprzedni papieże razem wzięci, jest trudne do udowodnienia,
ponieważ wiele zapisów wczesnych kanonizacji jest niekompletnych,
zaginionych lub niedokładnych. W sumie Papież osobiście (poza nielicznymi wyjątkami) przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych, i 147 obrzędom beatyfikacji, ogłaszając błogosławionymi 1338 osób (w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców),
a w 4 przypadkach wydając dekrety potwierdzające istniejący kult. Niekiedy były to akty zbiorowych kanonizacji czy beatyfikacji. W tej liczbie
jest duże grono Polaków lub osób związanych z Polską: 9 świętych i 154
błogosławionych4.
W czasie 9 konsystorzy Jan Paweł II powołał 231 kardynałów, a więc
więcej niż którykolwiek z jego poprzedników. Było wśród nich aż 10 Polaków: Franciszek Macharski, Władysław Rubin, Józef Glemp, Henryk
Gulbinowicz, Andrzej Maria Deskur, Kazimierz Świątek, Adam Kozłowiecki, Zenon Grocholewski, Marian Jaworski i Stanisław Nagy5.
———————
2

Zob. tamże, s. 65.

3

Zob. tamże, s. 401.

4

Zob. tamże, s. 445-446, 491.

5

Zob. tamże, s. 508-519.
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Łamiąc dotychczasowe zwyczaje watykańskie, Jan Paweł II osobiście
ochrzcił 1378 osób, bierzmował 1581 osób, 274 chorym udzielił sakramentu namaszczenia i pobłogosławił 77 małżeństw. Ponadto wyświęcił 2810
kapłanów i 321 biskupów. W ciągu swego pontyfikatu mianował prawie
2/3 światowego episkopatu6.
Od chwili swego wyboru Ojciec święty przyjął na oficjalnych audiencjach w Watykanie 426 szefów państw oraz koronowanych głów, 187
premierów i 190 ministrów spraw zagranicznych. W sumie spotkał się
z około 1350 osobistościami politycznymi różnych opcji. Listy uwierzytelniające otrzymał od 642 ambasadorów, akredytowanych przy Stolicy
Apostolskiej.
Dla ożywienia Kościoła Papież zwołał 15 synodów biskupów7, którym przewodniczył osobiście, a także 6 nadzwyczajnych konsystorzy
kardynałów dla omówienia ważnych spraw8. Ogłosił 14 encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich, a także kilka
serii orędzi na: Światowy Dzień Pokoju — 27, na Światowy Dzień Chorego — 13, Światowy Dzień Młodzieży — 20, Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu — 26, jak również na Boże Narodzenie, Wielki
Post i Wielkanoc9. Ponadto w ramach audiencji środowych przeprowadził kilka cykli katechez.
Jako papież opublikował 5 książek, co było rzeczą niespotykaną w dotychczasowej historii papiestwa. Spośród nich rekordy popularności biło
ostatnie dzieło pt. Pamięć i tożsamość (Kraków 2005), osiągając w roku
wydania nakład 1135 tys. egzemplarzy.
W uznaniu dla osiągnięć i nauczania Ojca świętego uniwersytety oraz
wyższe uczelnie na świecie nadały mu 11 doktoratów honoris causa.
Najwyższą godność akademicką Katolicki Uniwersytet Lubelski wręczył
Papieżowi w Warszawie dnia 17 VI 1983 roku podczas jego drugiej
pielgrzymki do Ojczyzny.
Rekordowy i niezwykły był także jego pogrzeb w piątek 8 IV 2005
roku, któremu przewodniczył ówczesny dziekan kolegium kardynalskiego, kard. Joseph Ratzinger, późniejszy jego następca na Stolicy Piotrowej.
W uroczystości uczestniczyło na Placu Świętego Piotra około 300 tys.
wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele
———————
6

Zob. tamże, s. 531.

7

Zob. tamże, s. 523-528.

8

Zob. tamże, s. 507.

9

Zob. tamże, s. 547-560.
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wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Na
terenie Rzymu, przed telebimami ustawionymi w wielu miejscach, zgromadziło się około 5 mln ludzi, w tym około 1,5 mln Polaków10.
Obserwatorzy pontyfikatu Jana Pawła II od samego początku zwracali uwagę na jego niekonwencjonalne postawy i gesty, które burzyły
dotychczasowe schematy i rytuały watykańskie. Pierwsze ukazanie się
w centralnej loggi Bazyliki Świętego Piotra tuż po swoim wyborze było
dla wszystkich niemałym zaskoczeniem. Dotychczas nowowybrany
papież ograniczał się jedynie do udzielenia błogosławieństwa, tymczasem Papież „z dalekiego kraju”, jak mówił o sobie Jan Paweł II, wygłosił
zaimprowizowane przemówienie w języku włoskim, rozpoczynając je od
zapomnianego we Włoszech pozdrowienia „Sia lodato Gesù Cristo”, czym
od razu zdobył sobie sympatię tłumów. Od początku pontyfikatu był
bardzo otwarty na dziennikarzy i media, udzielając niekiedy wywiadów.
Owocem takiej współpracy jest m.in. książka André Frossarda pt. Nie
lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II (Kraków 1983, 2005), jak również
papieska książka pt. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci
(Kraków 2005), które przeprowadzili ks. Józef Tischner i Krzysztof Michalski. Tym, co najbardziej zaskakiwało i budziło podziw u Papieża, to
pielęgnowane od młodości pasje: poetycka i sportowa, a przy tym prostota w kontaktach z ludźmi, spontaniczność i duże poczucie humoru.
Wobec powszechnego przeświadczenia o świętości życia Jana Pawła
II, wyrażonego już w czasie pogrzebu spontanicznym skandowaniem
„Santo subito!”, oraz licznych petycji, płynących z całego świata, papież
Benedykt XVI niespełna półtora miesiąca po śmierci swego poprzednika,
dnia 13 V 2005 roku zezwolił na natychmiastowe otwarcie procesu beatyfikacyjnego. Formalnie rozpoczął się on 28 VI 2005 roku. Trwające cztery
i pół roku gromadzenie dowodów świętości życia Papieża z Polski zostało uwieńczone podpisaniem dekretu o heroiczności cnót (19 XII 2009).
Niecałe dwa lata później zatwierdzono udokumentowany cud uzdrowienia za jego przyczyną, co otwarło drogę do liturgicznego aktu beatyfikacji. Dokonał go w Święto Miłosierdzia Bożego dnia 1 V 2011 roku Benedykt XVI. Rozprzestrzenianie się kultu Błogosławionego, potwierdzone
kolejnym udokumentowanym cudem uzdrowienia, daje podstawę do
kanonizacji Wielkiego Papieża, która nastąpi niebawem.
———————
Powyższe dane zebrano na podstawie rozproszonych informacji m.in. na witrynach
internetowych. — Zob. np. http://papiez.polska.pl/wiadomosci/article,Pontyfikat_Jana_Pawla_II_w_liczbach,id,161116.htm [13 VII 2006].
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Lista niezwykłości dotyczących osoby Jana Pawła II jest znacznie
dłuższa. Zapewne także one przyczyniły się do tego, że za jego pontyfikatu w Watykanie nastąpiły wyraźne i — jak się wydaje — korzystne
zmiany. Inaczej zaczęto postrzegać Stolicę Apostolską i Kościół, dotychczas uważane za dość hermetyczne pomimo aggiornamento, jakiego dokonał Sobór Watykański II, którego aktywnym uczestnikiem był Papież
z Polski11. Słusznie jeden z polskich publicystów zauważa, że „w najbardziej dosłownym sensie Jan Paweł II jest papieżem przełomu jako ten,
który — według przepowiedni Prymasa Tysiąclecia w dniu konklawe,
16 X 1979 roku — wprowadził Kościół w III millennium”. Potwierdza to
między innymi budzący wielkie zainteresowanie socjologów entuzjazm
młodzieży, czego przykładem były spotkania w 1997 roku w Paryżu na
Long Champs, czy tym bardziej w 2000 roku na Tor Vergata pod Rzymem. Swoją postawą i nauczaniem Papież dokonał swoistego „zwrotu
antropologicznego” zarówno w myśleniu teologicznym, jak i w duszpasterstwie, do czego punktem wyjścia była jego pierwsza encyklika
Redemptor hominis. Jak zauważa wspomniany publicysta, „Jan Paweł II nie
broni chrześcijaństwa, ale człowieka”12, to znaczy powraca do pierwotnego sensu „dobrej nowiny”, która dotyczy człowieka w konkrecie jego
życia i uwarunkowań kulturowo-społecznych.
Innym, doniosłym znakiem przełomu, jakiego dokonał Jan Paweł II,
jest zwrócenie uwagi na osobę Jezusa Chrystusa. Jego słynne zawołanie
z inauguracyjnej homilii: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi…”, stanowiło samo sedno programu tego pontyfikatu. W działalności
Papieża przybrało to między innymi kształt ustawicznej troski o to, aby
Kościół był twórczo obecny we wszystkich sferach życia publicznego jako
pełnoprawny jego podmiot. Z tego powodu wielokrotnie Papież, nie tylko w oficjalnych dokumentach, zabierał głos w kwestiach pracy, obrony
wartości życia, ładu społecznego, kultury itp. Z uwagi na to, bez przesady można stwierdzić, że posoborowej odnowie Kościoła nadał on nowy
dynamizm i właściwe ukierunkowanie. Chodzi tu między innymi
o upodmiotowienie laikatu, inicjatywy ekumeniczne i otwarcie na dialog
międzyreligijny, dowartościowanie kultury i jej ściślejsze powiązanie
z przeżywaniem wiary.
———————
11 Zob. T. Bertone, Discorso del Segretario di Stato: «Parliamo all’uomo in modo comprensibile», w: Cristo. Chiesa. Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni Paolo II, red. Z. J. Kijas,
A. Dobrzyński, Città del Vaticano 2010, s. 29.
12

G. Dobroczyński, Pontyfikat przełomów, „Więź” 2001, nr 10, s. 78-85.
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Nie do przecenienia jest także wspomniany przełom, jakiego Papież
dokonał w dziedzinie wykorzystania mediów dla dzieła ewangelizacji.
Być może jedną z tajemnic skuteczności jego pontyfikatu — biorąc od
strony socjologicznej — jest rzadka sztuka komunikowania się z wielkimi
tłumami słuchaczy, z jednoczesnym zachowaniem bardzo personalnych,
bezpośrednich relacji13.
Wszelkie próby podsumowania tego wielkiego i niezwykłego pontyfikatu, czy to pod względem statystycznym, czy społeczno-eklezjalnego
oddziaływania nie oddają całego jego znaczenia. Tego rodzaju próby, jeśli
były podejmowane, co — wbrew pozorom — nieczęsto się zdarzało, to
zwykle miały charakter wycinkowy, a więc dotyczyły jakiegoś aspektu
życia Kościoła czy społeczeństwa. Na przekór obiegowym opiniom,
ogromna literatura, zwłaszcza polska, na temat osoby i dzieła Jana Pawła
II, nie bez powodu nazywanego „Wielkim”, raczej rzadko i z ostrożnością
podejmuje wspomniane próby bilansu. Tymczasem zapotrzebowanie na
tego rodzaju podsumowania „pontyfikatu przełomu tysiącleci” nasiliło
się zaraz po śmierci Papieża w dniu 2 IV 2005 roku i na nowo odżywa
w związku z oczekiwaną jego kanonizacją. Opracowanie takich syntez
wymaga nie tylko znajomości faktografii dotyczącej samego pontyfikatu
i nieprzeciętnej osobowości Papieża z Polski, ale także gruntownej wiedzy pozwalającej poprawnie rozumieć złożony kontekst społecznopolityczny i kulturowy, a także teologiczno-eklezjalny, w jakim on przebiegał.
Wśród niezliczonych publikacji, oprócz tekstów źródłowo-doktrynalnych Jana Pawła II, a także literackich, największą grupę stanowią opracowania biograficzne14 i wspomnieniowe, zawierające liczne świadectwa,
które potwierdzają niezwykłość zarówno samej postaci Papieża, jak i jego
działalności. Do tej grupy zaliczyć trzeba wciąż cieszące się powodzeniem wydawnictwa albumowe. Dla poznania i utrwalenia bogactwa tego
pontyfikatu nie mniejsze znaczenie niż książki mają niezliczone artykuły
naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne, a także filmy (np. dyptyk
w reżyserii Giacomo Battiato pt. Karol, który został papieżem — światowa
premiera w 2005 roku i Karol — papież, który został człowiekiem — światowa premiera w 2006 roku). Chodzi głównie o te publikacje, które w cen———————
13

Zob. tamże, s. 81.

Jednymi z najbardziej wnikliwych biografii Jana Pawła II są dzieła George Weigela
pt. Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II (Kraków 2000) oraz Kres i początek. Papież
Jan Paweł II — zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo (Kraków 2012). Godne uwagi
jest także opracowanie Czesława Ryszki pt. Papież końca czasów (Bytom 1999).
14
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trum swojej uwagi stawiają osobę, myśl i dzieło Jana Pawła II, na co
wskazują ich tytuły. Nie mówimy natomiast o niezliczonych aspektowych odniesieniach do myśli papieskiej, jakie spotyka się w każdej niemal publikacji o charakterze teologicznym15.
Wypada odnotować, że to przede wszystkim polscy autorzy, prawie
od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II, wiele wysiłku poświęcali
filozoficznej i teologicznej analizie jego doktryny. Autorzy obcojęzyczni,
zwłaszcza filozofowie i teologowie, podobne studia podjęli dopiero po
jego śmierci i w związku z wyniesieniem na ołtarze. Trudno się temu
dziwić, gdyż z jednej strony polskich badaczy inspiruje świadomość doniosłości dziejowej chwili, której nie wolno było zlekceważyć i należało ją
utrwalić dla przyszłych pokoleń. Z drugiej strony polscy badacze życia
i myśli Papieża, a więc biografowie, filozofowie, teologowie, socjolodzy
oraz inni są w sytuacji pod wieloma względami uprzywilejowani, przede
wszystkim dlatego, że wyrastają z tych samych korzeni kulturowoeklezjalnych, co Papież. A zatem lepiej od innych rozumieją myśl zawartą
w jego tekstach, które — jak powszechnie wiadomo — na ogół redagował
po polsku. Nie można jednak nie zauważyć pewnego niebezpieczeństwa
subiektywizmu i partykularyzmu, w jakie łatwo mogą popaść polscy
badacze, głównie z racji zbyt emocjonalnego odniesienia do osoby polskiego Papieża. Niektórzy zarzucają polskim badaczom brak znajomości
szerszych horyzontów odnośnie do życia społeczno-politycznego i kulturowego, a także eklezjalnego, w jakich przebiegał pontyfikat Jana Pawła
II. Całkiem realną jest więc pokusa ujmowania życia i dzieła Papieża
z Polski przez pryzmat polskiej rzeczywistości społeczno-eklezjalnej.
Podczas obrad VII Kongresu Teologów Polskich, jaki odbywał się na
KUL w dniach 12-15 IX 2004 roku, paulin prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski, dokonując bilansu polskiej teologii, postawił jej wyżej
wspomniane zarzuty. Powiedział wówczas między innymi, że „specyfiką
uprawiania teologii między Bugiem a Odrą stało się prawie od ćwierćwiecza przesadne zawężanie źródeł teologicznych do współczesnego
Magisterium Kościoła, więcej nawet: do nauczania Jana Pawła II. […]
emocjonalna identyfikacja z Papieżem zasłania wielu nam jako teologom
niektóre fragmenty jego nauki, jakie przekraczają nasze ciasne horyzonty.
A więc nie dosyć, iż zawężamy Magisterium Kościoła tylko do wypowiedzi papieskich i to szczególnie Jana Pawła II, to dodatkowo jeszcze trak———————
15 Por. J. Bagrowicz, Jan Paweł II — Pasterz Kościoła, wychowawca, człowiek dialogu. Kilka
refleksji po jego śmierci, „Teologia i Człowiek” 5(2005), s. 9-20.
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tujemy je mocno selektywnie. Za bardzo w centrum naszego zainteresowania stoją tradycje i interesy narodowe, za mało dobro i wartości
wszystkich ludzi i narodów”16. Dalej tenże autor zarzuca polskiej teologii
„sztuczną ortodoksyjność”, stwierdzając, iż „przesadne akcentowanie
nauczania Urzędu Nauczycielskiego stanowi gwarancję ortodoksyjności
teologicznego myślenia, ma pozytywne znaczenie dydaktyczne, służy
mocnej więzi ze Stolicą Piotrową, to jednakże ostatecznie prowadzi do
zahamowania rozwoju teologii, osłabia jej dynamikę i otwartość na problemy i wyzwania kontekstualne naszego Kościoła”17.
Trudno w całości zgodzić się z taką opinią, która wydaje się nie dość
potwierdzona odpowiednimi badaniami i chyba zbytnio skłaniająca się
ku humanistyczno-liberalizującym koncepcjom uprawiania teologii. Dla
przeciwwagi wypada zauważyć, że tak częste odwoływanie się do papieskiego nauczania nie tyle jest wynikiem afektywnego odniesienia do osoby Jana Pawła II, co przede wszystkim przejawem właściwego odczytania kairos polskiej teologii, która w ten sposób zyskuje niepowtarzalną
możliwość współbrzmienia ze wszystkimi nurtami teologii światowej.
Wiadomo bowiem, że każdy papieski dokument i przemówienie było
konsultowane z najlepszymi teologami i dykasteriami watykańskimi,
a zwłaszcza z Kongregacją Nauki Wiary, na czele której stał kard. Joseph
Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Nie może więc tu być mowy
o jakimś powielaniu „prywatnej” teologii Jana Pawła II tylko ze względu
na żywiony do niego timor reverentialis. Poza tym teologia jako funkcja
wiary nie może być uprawiana w sposób bezduszny, ignorujący postulat
eklezjalnego vinculum caritatis. Przypomina o tym Instrukcja o powołaniu
teologa w Kościele Donum veritatis (24 V 1990), wydana przez Kongregację Nauki Wiary, w której czytamy, iż „teolog, który nie postępuje w duchu sentire cum Ecclesia, zaprzecza dobrowolnie i świadomie przyjętemu
zobowiązaniu nauczania w imieniu Kościoła” (nr 37).
Fakt szczególnego zainteresowania polskich teologów życiem, zwłaszcza papieską doktryną, podyktowanego zarówno nastawieniem emocjonalnym, jak i pragnieniem wglądu w ogólnoeklezjalny depozyt teologii,
nie pozbawia wyników ich badań waloru naukowego obiektywizmu.
Przeciwnie, wspólne z Janem Pawłem II zakorzenienie kulturowe i ten
———————
16 Teologia polska wobec wyzwań współczesności, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia
polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza, Lublin 2004, t. 1, s. 41-42.
17 Tamże, s. 43; zob. T. Dola, Miejsce teologa w Kościele — miejsce Kościoła w życiu teologa,
AK 93(2001), s. 84-91.
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sam język, dają polskim teologom nadzwyczaj cenne narzędzie hermeneutyczne18.
Tematyczne spektrum wspomnianych opracowań papieskiego nauczania jest tak szerokie i zróżnicowane, że trudno znaleźć jednorodne i przejrzyste kryterium ich klasyfikacji. Oprócz teologicznych, są to więc opracowania filozoficznej i pedagogicznej myśli Jana Pawła II, uwzględniające
w szerokim zakresie podejmowaną przez niego problematykę antropologiczną w aspekcie personalistycznym19. Ponadto dość liczne są studia nad
różnymi aspektami społeczno-politycznej myśli Papieża20. Nie brak także
refleksji nad jego osobistym wkładem w literaturę i dziedzictwo kulturowe21. Warto zaznaczyć, że wspomniane opracowania obejmują również
krakowski okres aktywności intelektualno-pastoralnej kard. Karola Wojtyły. Większość opracowań doktryny papieskiej stanowią jednak ujęcia
z punktu widzenia teologii22. Występuje w nich różnorodność podejmowanych wątków tematycznych, wśród których szczególnie dużo uwagi
poświęca się trynitologii, chrystologii, pneumatologii, eklezjologii, mariologii, moralności, stanom życia w Kościele, a także szeroko pojętemu doświadczeniu chrześcijańskiemu. Można powiedzieć, że prawie każda
dyscyplina teologiczna ze swojego punktu widzenia podejmuje analizę
myśli papieskiej.
———————
18 Na temat poszukiwania klucza interpretacyjnego dla papieskiej doktryny zob. Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, red. A. Węgrzyniak, L. Łysień, Bielsko-Biała 2006.
19 Zob. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły
— Jana Pawła II, Warszawa 1999; Z. N. Brzózy, Od natury do etyki i religii. Karola Wojtyły
filozofia człowieka, Poznań 2002; A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II,
Lublin 2004.
20 Zob. T. Borutka, Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. Zagadnienia wybrane, Kraków 1993; tenże, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków 1994;
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.
21 Zob. np.: M. Dzikowski, Wartości, wybory, parafrazy — „Jeremiasz” Karola Wojtyły,
w: Słowo — Myśl — Ethos w twórczości Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005,
s. 15-28; A. Kołodziejska, Analiza dramatów Karola Wojtyły w kontekście idei teatru rapsodycznego, w: tamże, s. 101-118; Z. Korzeńska, „Stanisław” Karola Wojtyły — rapsod o mieczu
i słowie, w: tamże, s. 119-142; A. Kominek, W „niewoli miłości”. Dwugłos semantyczny
z Janem Pawłem II, w: tamże, s. 265-277; G. Legutko, Poszukiwanie sensu słowa, sztuki i artysty… Jan Paweł II (Karol Wojtyła) a Cyprian Norwid, w: tamże, s. 289-315; J. Machniak, God
and man. In the poetry of Karol Wojtyła — John Paul II, Cracow 2008.

Szeroką panoramę studiów teologicznych nad doktryną Jana Pawła II omawia
kard. A. Dulles w książce pt. Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tł. A. Nowak,
Kraków 2003; zob. L. Negri, L’insegnamento di Giovanni Paolo II, Milano 2005 (wyd. 7).
22

24

Rozdział pierwszy

Jeśli zaś chodzi o interesującą nas dziedzinę teologii duchowości, to
poza dość licznymi opracowaniami wąskich zagadnień, głównie związanych z kapłaństwem i życiem konsekrowanym, oraz przywoływaniem
pojedynczych wypowiedzi papieskich przy okazji omawiania jakiegoś
tematu, nie podjęto dotychczas usystematyzowanej i możliwie całościowej refleksji teologiczno-duchowościowej nad nauczaniem Jana Pawła II.
Niniejsze studium jest — jak się wydaje — pierwszą taką próbą przynajmniej na gruncie polskim. Mimo iż przedmiot formalny podejmowanych tu analiz jest dość wąski, to jednak może zainteresować inne dyscypliny teologiczne. Z natury swej bowiem teologia duchowości w całokształcie nauk teologicznych odgrywa ważną funkcję integrującą, przede
wszystkim przez to, że nadaje jej charakter wiedzy sapiencjalnej, a więc
takiej, w której przenikają się wzajemnie zrozumienie wiary i jej przeżywanie. Uczył o tym Papież w encyklice Fides et ratio, stwierdzając, że
„struktura teologii jako nauki wiary ukształtowana jest przez podwójną
zasadę metodologiczną: auditus fidei i intellectus fidei. W świetle pierwszej
z nich teologia przyswaja sobie treści Objawienia, w miarę jak są one
stopniowo wyjaśniane przez Świętą Tradycję, Pismo Święte i żywy Urząd
Nauczycielski Kościoła. Stosując drugą zasadę, teologia stara się spełnić
specyficzne wymogi rozumu przez refleksję spekulatywną” (FR 65)23.
Teologia duchowości jako akademicka dyscyplina teologiczna jest stosunkowo młoda, choć właściwa jej problematyka zajmuje ważne miejsce
już w najstarszej myśli teologicznej chrześcijaństwa. Pierwsze uniwersyteckie katedry teologii ascetyczno-mistycznej, jak ją wówczas nazywano,
powstały w Rzymie, najpierw na Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” w 1917 roku, a dwa lata później na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W ślad za tym w całej Europie zaczęły powstawać ośrodki
akademickie zajmujące się teologią duchowości. Pierwszą katedrę teologii
ascetycznej i mistycznej w Polsce otworzył w 1957 roku w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim ks. Antoni Słomkowski († 1982)24. Na jej bazie
———————
23 Szerzej na ten temat pisałem w artykule pt. Integrujący charakter teologii duchowości,
RT 50(2003) z. 5, s. 43-60.
24 Zob. J. Warzeszak, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982. Rektor i odnowiciel KUL. Teolog
— rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999, s. 76-77; W. Słomka, Wkład ks. Antoniego Słomkowskiego w polską teologię duchowości, w: Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie
urodzin, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 105-115; M. Chmielewski, Ks. Antoni Słomkowski prekursor akademickiej teologii duchowości w Polsce (1957-2007), w: Lectio divina (HM,
29), red. J. M. Popławski, Lublin 2008, s. 161-179. Zapis pierwszych w Polsce akademickich wykładów z teologii ascetycznej i mistycznej prowadzonych przez ks. Słomkowskiego, w moim opracowaniu, został opublikowany z okazji stulecia jego urodzin w książce
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w kolejnych dziesięcioleciach powstał Instytut Teologii Duchowości, który jest wiodącym w Polsce ośrodkiem naukowej refleksji nad duchowością katolicką.
W krótkiej swojej historii teologia duchowości zdołała wypracować
klarowne założenia metodologiczne, dzięki czemu znalazła swoje miejsce
obok uznanych dyscyplin teologicznych. Na przykład, Ojcowie Soboru
Watykańskiego II teologię duchowości, nazywaną wtedy teologią życia
wewnętrznego, wymieniają obok dogmatyki, teologii biblijnej i pastoralnej, uznając ją tym samym za dyscyplinę autonomiczną (por. SC 16).
Podobnie czynią inne późniejsze dokumenty papieskie i Stolicy Apostolskiej25.
Duchowość, jak każda rozwijająca się dziedzina nauki, stale podejmuje wysiłek autorefleksji metateologicznej, o czym świadczą liczne publikacje na ten temat na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci26. Skłania ją do
tego rosnące współcześnie zainteresowanie tym wymiarem życia, któremu dał wyraz Jan Paweł II pisząc w liście apostolskim Novo millennio
ineunte, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś
w świecie powszechną potrzebę duchowości…” (NMI 33). Wychodząc
naprzeciw temu zapotrzebowaniu, od początku pontyfikatu w bardzo
wielu swoich dokumentach i wystąpieniach Papież poruszał tematykę
życia duchowego lub przynajmniej wyraźnie do niej nawiązywał.
Upoważnia to do postawienia tezy, że Jan Paweł II prezentuje określoną wizję życia duchowego, u podstaw którego z jednej strony jest
chrześcijański personalizm, a z drugiej chrystocentryzm. Inaczej mówiąc,
punktem wyjścia papieskiej koncepcji duchowości jest personalizm, zaś
———————
pt. Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, „Apostolicum” Ząbki 2000,
ss. 327.
25 Zob. M. Chmielewski, Teologia duchowości w wybranych dokumentach Kościoła, RT
47(2000), z. 5, s. 93-101.
26 Na przykład: A. G. Matanić, La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo
studio della vita spirituale cristiana, Cinisello Balsamo 1990; Teologia spirituale. Temi e problemi, red. M. Gioia, Roma 1991; La spiritualità come teologia, red. Ch. A. Bernard, Cinisello
Balsamo 1993; J. M. García, Teología espiritual. Elementos para una definición de su estatuto
epistemologico, Roma 1995; M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii
duchowości katolickiej, Lublin 1999; tenże, Las fuentes de la teología espiritual, w: Dar razón de
la esperanza, red. T. Trio, Pamplona 2004, s. 843-855; La teologia spirituale. Atti del Congresso
Internazionale OCD Roma 24-29 aprile 2000, bez red., Roma 2001; Esperienza e spiritualità,
red. H. Alphonso, Roma 2005; F. Asti, Dalla spiritualità alla mistica. Percorsi storici e nessi
interdisciplinari, Roma 2005; Spiritualità e teologia, red. M. Szentmártoni, F. Pieri, Roma
2010.
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punktem dojścia chrystocentryzm. Przywołuje to na myśl teologię św.
Pawła Apostoła, który w Liście do Efezjan zachęca swoich adresatów
słowami: „Żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku
Temu, który jest Głową — ku Chrystusowi” (4, 15). Jest to zatem dynamiczne ujęcie życia duchowego i duchowości w ogóle, co na tle tradycyjnych koncepcji — wciąż jeszcze rzutujących na formację duchową,
zwłaszcza w seminariach duchownych i nowicjatach, a także na kierownictwo duchowe ludzi świeckich — jest godną uwagi nowością.
Na słuszność takiego założenia, że według Jana Pawła II personalizm
jest u podstaw duchowości, które czynimy głównym przedmiotem podejmowanych analiz, zdaje się wskazywać jego intelektualno-filozoficzna
formacja. Najpierw jako biskup krakowski, a potem kardynał, prowadził
studia i wykłady na KUL na temat chrześcijańskiego personalizmu27.
Zaowocowało to opublikowaniem po raz pierwszy w grudniu 1969 roku
w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie książki pt. Osoba
i czyn, która po jego wyborze na papieża doczekała się wielu wydań i tłumaczeń niemal na całym świecie. Jak ważne jest to dzieło, świadczy fakt,
że sam Papież przywoływał je wielokrotnie w swoich dokumentach,
a poza tym główne tezy tam zawarte znalazły odzwierciedlenie nie tylko
w doktrynie, ale i w konkretnych jego postawach wobec ludzi.
Natomiast do postawienia tezy, że w ujęciu Jana Pawła II chrystocentryzm jest drugą podstawą duchowości, a raczej celem życia duchowego,
upoważnia programowe hasło jego pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, wypowiedziane najpierw podczas inauguracyjnego przemówienia w niedzielę 22 X 1978 roku, a potem pogłębione
w encyklice Redemptor hominis. Powtórzone tam zdanie soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes, iż „tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy
Słowa Wcielonego” (RH 8; por. GS 22), można uznać za właściwy klucz
hermeneutyczny całej papieskiej doktryny28.
Odnośnie do personalizmu (gr. prosopon — maska aktora w teatrze),
w tym miejscu wypada przypomnieć, że termin ten pojawił się w literaturze filozoficznej w dziele Charlesa Bernarda Renouviera pt. Le personnalisme (Paris 1903) i oznaczał u niego system humanistyczno-moralny,
wywodzący się z kantyzmu. Sam zaś personalizm jako stanowisko filozo———————
27

Zob. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tł. J. Merecki, Lublin, 2010, s. 81.

Zob. L. Łysień, Jan Paweł II — zdumiewanie się tajemnicą człowieka, w: Hermeneutyka
nauczania Jana Pawła II, dz. cyt., s. 31-56.
28
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ficzne jest o wiele starszy, o czym świadczy ogromna literatura na ten
temat. Personalizm jako nurt filozoficzny powraca w kulturze zwykle
jako protest lub reakcja na różne formy monizmu, niosącego ze sobą zagrożenie godności, niezależności i indywidualnej wartości osoby ludzkiej.
Najogólniej można go określić jako uznanie człowieka za byt autonomiczny i rozumny, aksjologicznie przewyższający wszelkie społeczności
i naturę. Wskazanie na osobę jako szczyt natury implikuje zarazem ujmowanie całej rzeczywistości ze względu na osobę i z jej pozycji. Współcześnie personalizm ma różne odmiany29. Niemniej jednak wszyscy jego
przedstawiciele zwracają uwagę na te aspekty struktury człowieka, które
najwyraźniej odróżniają go od wszystkiego, co nieosobowe. Przede
wszystkim jest to — jak określa ks. Czesław S. Bartnik — subsystencja
podmiotowa, zwana tradycyjnie „duszą” lub „sercem”, jak czyni to
Biblia. Subsystencja podmiotowa stanowi właściwy podmiot procesów
poznawczych oraz interpretacyjnych. Dzięki temu całe psychiczne wyposażenie człowieka staje się jedynie jej narzędziem percepcji, poznawania
i przeżywania. Jako świadomy i wolny podmiot, a nie poszczególne jej
władze, osoba ludzka poznawczo ujmuje otaczającą ją rzeczywistość
i samą siebie. W związku z tym wspomniany autor mówi o hermeneutyce
personalistycznej. Osoba posiada bowiem misteryjną moc sądu nad sensem i znaczeniem, a więc siłę przenikania i ujmowania rzeczywistości nie
tylko w wymiarze sygnifikatu, ale jego stosunku do normy. Ten osąd rzeczywistości ze względu na osobę teologia określa pojęciem sumienia.
Osobę znamionuje także operowanie ponadhistorycznym czy ahistorycznym systemem zasad rozumienia oraz interpretacji świata. To sprawia, że
jest ona nie tylko przedmiotem historii, ale jej podmiotem. Historia istnieje zatem w osobie i ze względu na nią. Innymi słowy, tylko osoba świadoma jest swej historyczności, dzięki zdolności transcendowania uwarunkowań historycznych30.
Dla personalizmu istotne znaczenie ma respektowanie godności osoby, czyli jej obiektywnej wartości ontycznej, oraz odpowiedzialność za
wartości, na straży których ona stoi. Nie mniej istotną sprawą jest wolność i związana z nią zdolność samostanowienia. Osoba, używając wolności, tworzy siebie. Dzięki wolności skierowuje się do innych, otrzymu———————
29 Na temat nurtów personalistycznych zob.: W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozoficzny” 26(1998), z. 3, s. 63-81; I. Dec, Personalizm czy personalizmy, AK 138(2002), s. 533-543; S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010.
30

Zob. Cz. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994, s. 111-113.
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jąc i dając. Potwierdza więc siebie i afirmuje jedynie w ścisłej relacji do
drugiej osoby, a w konsekwencji do wspólnoty osób, nie zaś w odniesieniu do rzeczy. Oznacza to, że nie istnieje ona wyłącznie dla siebie, a wszelkie postawy egotyczne są dla niej destrukcyjne. W konsekwencji istotną
cechą osoby ludzkiej jest jej zdolność do miłowania i bycia miłowaną31, co
znajduje szczególne podkreślenie w nauczaniu kard. Karola Wojtyły
zarówno jako arcybiskupa Krakowa, jak i papieża32.
Tak jak osoba tworzy siebie w relacji do drugiej osoby, tak samo język
komunikacji pomiędzy osobami i ze światem nie istnieje uprzednio, lecz
tworzy się i współistnieje wraz z osobą, gdyż to ona swoim istnieniem
nadaje otaczającemu ją światu ostateczny sens. Świat bowiem został
stworzony dla człowieka jako osoby. Wzajemne komunikowanie się osób
oraz oparta na miłości komunia między nimi dokonuje się dzięki wrodzonemu uzdolnieniu do autotranscendencji, rozumianej jako wykraczanie poza biologiczno-socjologiczne ograniczenia, a także przekraczanie
świata znaków i ich interpretacji. Dzięki temu osoba posiada zdolność
widzenia i łączenia wielości sensów oraz znaczeń, wykraczających daleko
poza fizykalny wymiar rzeczywistości33.
W perspektywie personalistycznej możliwości osoby ludzkiej nie wyczerpują się jednak w relacjach społecznych. Może ona bowiem odkrywać
i otwierać się na Byt Transcendentny, wchodząc z Nim w najściślejszą relację miłości, którą mistologia, czyli teologia mistyki rozpatruje z punktu
widzenia doświadczenia mistycznego i zjednoczenia przeobrażającego.
Wskazane powyżej zasadnicze cechy personalizmu bez trudu można
odnaleźć w nauczaniu Jana Pawła II34. Tę charakterystykę warto jednak
uzupełnić o kilka istotnych szczegółów, przywołując poglądy jego naj———————
31 Zob. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1998,
s. 60; W. Chudy, Godność człowieka jako wartość ontyczno-wychowawcza, w: Ja-człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin 2004, s. 77.

Szczególnie wiele uwagi tej kwestii poświęcił kard. K. Wojtyła w dziele pt. Miłość
i odpowiedzialność (Lublin 1960, I wydanie).
32

33 Zob. W. Chudy, Percepcja a pojęciowanie i sądzenie, „Roczniki Filozoficzne” 28(1980),
z. 1, s. 261-270; tenże, Prawda człowieka i prawda o człowieku, w: Człowiek — wartość — sens.
Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 138-146.
34 Ks. Cz. S. Bartnik refleksję kard. K. Wojtyły zalicza raczej do personalizmu fenomenologicznego, co jest w pełni zasadne, zwłaszcza gdy uwzględnia się dorobek filozoficzny
naszego Autora z okresu przed wyborem na Stolicę Piotrową. Natomiast w świetle jego
encyklik trynitarnych i innych dokumentów, mamy podstawę mówić o personalizmie
chrystologicznym. — Zob. Cz. S. Bartnik, Metodologia teologiczna, Lublin 1998, s. 116-118.
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bliższych współpracowników: ks. Tadeusza Stycznia SDS i s. Zofii
J. Zdybickiej USJK.
Ksiądz Styczeń potwierdza, że w papieskim nauczaniu człowiek jest
osobą, to znaczy bytem samoświadomym, autonomicznym, wolnym,
zdolnym do kierowania swoim życiem, do tworzenia siebie, co wyraża
się w jego zdolności samopoznania i samoposiadania. Żyjąc wśród bytów
natury i innych osób transcenduje je i wybiega ku „Ty” transcendentnemu. W stosunku do świata, zwłaszcza świata osób, człowiek doświadcza
wielorakich powinności, które jednak nie są przymusem, gdyż to on sam
decyduje o podjęciu lub zaniechaniu czynu, o który apeluje jego poczucie
powinności.
Osoba ludzka jest jednością i całością, choć złożoną z wielu elementów bytowych, przede wszystkim ciała oraz ducha, organicznie ze sobą
powiązanych. Jest zatem bytem dynamicznym, rozwijającym się, tworzącym siebie przez świadome i wolne działanie, czego wyrazem jest jej
czyn. W spełnianiu czynu, który „tworzy” osobę ludzką jako osobę, biorą
udział wszystkie czynniki bytowe w taki sposób, że transcenduje ona
i równocześnie integruje się w czynie. Ta transcendencja w czynie i poprzez czyn polega na tym, że jest ona nie tylko sprawcą czynu, ale i jego
twórcą, a więc nadaje mu treść i sens. Wskutek tego człowiek jako osoba
jest przez siebie posiadany, panuje nad sobą i kształtuje siebie. Integracja
w czynie wyraża się w tym, że spełnienie go przez człowieka urzeczywistnia i ujawnia jego autentyczne samostanowienie. Jest również podstawą do odpowiedzialności za poszczególne czyny, za tworzenie siebie,
za całe swoje życie.
Zdolność miłowania oraz pozostająca w jej służbie wolność i poznawanie prawdy, to najbardziej charakterystyczne cechy osoby ludzkiej.
Prawda dawana jest osobie zawsze przez własny sąd, zwany sumieniem,
dlatego człowiek jako podmiot sumienia czuje się związany prawdą swego sądu. Poznanie prawdy i doświadczenie wolności wiąże się z transcendencją osoby w stosunku do bytów natury i świata osób. Ta wolność
rozumiana jest jako zależność od własnego „ja” oraz zdolność rozstrzygania i wyboru. Wolność jest kierowana i kształtowana przez prawdę35.
Z kolei s. Zdybicka, charakteryzując personalizm Papieża, podkreśla,
że osobowy, a więc autonomiczny, zdolny do samostanowienia i wyboru
sposób istnienia człowieka wyznacza jego relację do wszelkich społecz———————
35 T. Styczeń, Miłość a sens życia. Nad encykliką Jana Pawła II „Redemptor hominis”, w: Jan
Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, dz. cyt., s. 91.
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ności. Papież, jeszcze jako kard. Wojtyła, głosił teorię uczestnictwa. Oznacza ona, że człowiek bytuje i działa wspólnie z innymi osobami, co wyciska na jego egzystencji charakterystyczny rys wspólnotowy. Ta społeczna
czy wspólnotowa natura człowieka zakorzeniona jest w jego charakterze
osobowym, a nie odwrotnie. W czynie osoba sama siebie aktualizuje,
czyn zaś wyraża się właściwą strukturą samoposiadania i samopanowania. Człowiek nie tylko „z natury” bytuje wspólnie z innymi, ale musi też
wspólnie z innymi działać. W tym wspólnym bytowaniu i działaniu
może osiągnąć właściwą sobie dojrzałość osoby. Każdy ma więc prawo
do działania — wolności czynu. Właściwym podmiotem bytowania
i działania, także wtedy gdy realizuje się ono wspólnie z innymi, jest
zawsze człowiek jako osoba.
Cytowana autorka zauważa, że personalizm Papieża oparty jest na
poznaniu wynikającym z doświadczenia ludzkiego, a więc bez odwoływania się do Objawienia Bożego. Z tej racji ma charakter uniwersalny
i przeciwstawia się na płaszczyźnie naturalnej wielu współczesnym
redukcjonistycznym wizjom człowieka, które niewłaściwie odczytują
prawdę o nim, nie uwzględniając transcendencji osoby ludzkiej w stosunku do świata natury i społeczności. Siostra Zdybicka dodaje ponadto,
że Kościół, głosząc objawioną prawdę o człowieku, zawsze wchodził
w dialog z odmiennymi teoriami człowieka. Również Jan Paweł II w sposób jak najbardziej kompetentny podejmował ów dialog ze współczesnymi rozwiązaniami, które określają się jako humanizmy. Dyskusje
światopoglądowe zawsze ostatecznie dokonują się w płaszczyźnie filozoficznej, na której Papież mógł się swobodnie poruszać, pokazując zarazem, że w człowieku jest wrażliwość na transcendentne „Ty”. W samej
wewnętrznej strukturze ludzkiego bytu jest bowiem wpisane zalążkowo
to, co w pełnym wymiarze ujawnia się w Objawieniu, a co stanowi treść
tajemnicy wcielenia i odkupienia. Z tego względu — jak pisze s. Zdybicka
— Papież w Osobie Jezusa Chrystusa widzi dopełnienie personalizmu
i drogę, na której można poszukiwać rozwiązania problemów, jakie pod
adresem tego nurtu filozoficznego zgłaszają inne humanizmy. Potwierdzenie expressis verbis ze strony Ojca świętego takiego kierunku myślenia
mamy zarówno w słynnych słowach jego orędzia inaugurującego pontyfikat, jak i w pierwszej encyklice Redemptor hominis, zwłaszcza w drugim
rozdziale36.
———————
36 Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, w: tamże,
s. 114; tenże, Jan Paweł II filozof i mistyk, Lublin 2009, s. 195-217.
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Jeśli zaś chodzi o chrystocentryzm w papieskim nauczaniu, to — podobnie jak w całej posoborowej teologii katolickiej — można go opisywać
w trzech komplementarnych aspektach: przedmiotowym, podmiotowym
i formalnym37. Nietrudno je wyłonić na podstawie egzegezy chrystologicznych tekstów biblijnych, zwłaszcza Pawłowych. Chodzi tu, przykładowo, o stwierdzenia Apostoła, że Imię Jezusa jest ponad wszelkie imię
(Flp 2, 9), toteż w żadnym innym nie ma zbawienia (Dz 4, 12); On jest
mocą i mądrością Bożą (1 Kor 1, 24), obrazem Boga niewidzialnego (2 Kor
4, 4; Kol 1, 16), odblaskiem Bożej wspaniałości (Hbr 4, 4); w Nim zamieszkała cała Pełnia (Kol 1, 9; 2, 9), dlatego w Nim wszystko ma istnienie (Kol
1, 17). Podobnie św. Jan Apostoł pisze, że Chrystus jest „Alfą i Omegą,
Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem” (Ap 22, 13), to znaczy że
przez Niego udzielana jest wszelka łaska (J 1, 16).
A zatem w sensie przedmiotowym, chrystocentryzm polega na ujmowaniu całej ekonomii zbawienia jako ześrodkowanej przez Boga Trójjedynego w Osobie Chrystusa, co trafnie oddaje liturgiczna doksologia:
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”. Co się zaś tyczy chrystocentryzmu w znaczeniu podmiotowym, to bardziej wiąże się on właśnie z dziedziną doświadczenia duchowego, a tym samym duchowości.
Polega bowiem na kreowaniu chrystokształtnej postawy chrześcijanina,
czyli na chrystoformizacji zgodnie ze słowami Apostoła: „Teraz już żyję
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Natomiast w sensie formalnym, chrystocentryzm jest sposobem uprawiania teologii, polegającym na
uznaniu, że Osoba Chrystusa jest jakby „kluczem hermeneutycznym”
wszystkich zagadnień teologicznych, a także antropologicznych i kosmologicznych38.
Odnośnie do nauczania papieskiego w aspekcie przedstawionego
wyżej trojako rozumianego chrystocentryzmu, trafną opinię wypowiada
abp Alfons Nossol. Twierdzi on mianowicie, że z papieskich encyklik
i adhortacji, szczególnie z Redemptor hominis, wynika, iż ściśle chrystologiczno-soteriologiczne elementy papieskiego nauczania krzyżują się
w zasadzie z jej elementami chrystologiczno-antropologicznymi, uwydatniając w ten sposób niezmierną głębię personalną Zbawiciela i Jego
działania. Kim Jezus Chrystus jest sam w Sobie poznajemy z tego, czego
———————
37 Zob. H. Seweryniak, Ku syntezie: chrystologia fundamentalna w perspektywie myśli Jana
Pawła II, w: Jan Paweł II — inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, J. Mastej, LublinKielce-Kraków 2006, s. 208-209.
38 Zob. A. Nossol, Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską,
Opole 1984, s. 271-284; M. Chmielewski, Chrystocentryzm, LDK, s. 121-123.
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dokonał w misterium paschalnym. Osoba i dzieło tworzą historiozbawczą jedność, która stanowi syntetyczny punkt wyjścia dla opisu wydarzenia Chrystusa. Takie podejście — zauważa abp Nossol — pozwala uniknąć zarówno przesadnego funkcjonalizmu, jak też esencjalistycznego statyzmu refleksyjnej wiary w Jezusa Chrystusa, zarzucanego bardzo często
wielu tradycyjnym kierunkom chrystologicznym. To mocne uwydatnienie elementów chrystologiczno-antropologicznych pozwala Papieżowi
bardziej przekonująco i w nowy sposób podkreślić dogmatyczny wymiar
vere homo, podobnie jak elementy chrystologiczno-soteriologiczne czynią
to przede wszystkim w odniesieniu do wymiaru vere Deus.
Novum tego ujęcia — zdaniem cytowanego autora — polega w tym
przypadku na ściśle integralnym spojrzeniu na tajemnicę Jezusa Chrystusa — Odkupiciela człowieka, co dalekie jest od modnych dziś „jezuologicznych” prób uwydatniania prawdziwości Chrystusowego człowieczeństwa. O człowieczeństwie Odkupiciela decyduje zatem cały Jego
ludzki byt, wszystkie tajemnice Jego ziemskiego życia, ponieważ posiadają prawdziwie historiozbawczy charakter. Dotychczas bowiem na ogół
mało zajmowano się w chrystologii tajemnicami ziemskiego życia Jezusa,
mimo iż należą one do integralnie pojętego bytu „rzeczywistości Jezusa
Chrystusa”. Punktem szczytowym tych tajemnic jest misterium paschalne. Odnośnie do tego Jan Paweł II uczy, że „w tym jednym możemy
i winniśmy już teraz osiągnąć i ujawnić światu naszą jedność: w głoszeniu tajemnicy Chrystusa, w ujawnianiu Boskiego, a równocześnie ludzkiego wymiaru Odkupienia” (RH 11). Dokonane przez Chrystusa Odkupienie implikuje zatem równoczesny ruch zstępujący i wstępujący, odgórny i oddolny. Oznacza to, że człowiek, aby mógł się wznieść ku Bogu,
wpierw musi otworzyć się na Jego działanie39.
Oparta na powyższych racjach teza o personalistyczno-chrystologicznym charakterze duchowości w ujęciu Jana Pawła II wyznacza strukturę
prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Składa się ona z trzech
następczo powiązanych rozdziałów. W pierwszej kolejności będzie przeprowadzona analiza nauczania Jana Pawła II w celu zbadania, czy i gdzie
oraz w jaki sposób wypowiada się on na temat duchowości. Odpowiednim do tego narzędziem będzie analiza semantyczno-kontekstualna, która polega na wyselekcjonowaniu typowych dla teologii duchowości terminów i powiązaniu ich w ciągi teologicznych analiz porównawczych.
———————
39 A. Nossol, Elementy chrystologiczne encykliki „Redemptor hominis”, w: Jan Paweł II,
Redemptor hominis. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 138-140.
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Niezbędne liczne dosłowne przytoczenia lub parafrazy papieskich określeń pozwolą lepiej poznać język teologiczny jego dokumentów. Z uwagi
na bardzo rozległy materiał źródłowy, który — według zgodnej opinii
wydawców przystępujących do opracowania wszystkich dzieł Papieża —
przekracza 70 tys. stron druku, ograniczono się do najważniejszych tekstów, a więc przede wszystkim encyklik i adhortacji. Okazuje się bowiem,
że w pozostałych dokumentach, jak chociażby w listach apostolskich,
konstytucjach czy orędziach, nie mówiąc o katechezach i homiliach, Ojciec święty często odwołuje się do swoich encyklik i adhortacji, uzupełniając lub uszczegółowiając podjęte tam zagadnienia, także związane
z duchowością. Z tej racji w dwóch kolejnych rozdziałach niniejszego
studium zaprezentowane będą wyniki analiz poszczególnych dokumentów (odpowiednio encyklik i adhortacji), ze szczególnym zwróceniem
uwagi na wątki personalistyczne i chrystologiczne, o ile dotyczą one szeroko rozumianego życia duchowego.
Nie wydaje się, aby świadoma i zamierzona rezygnacja z detalicznej
analizy pozostałych papieskich dokumentów w sposób istotny rzutowała
na końcowe wyniki podjętych badań, gdyż — jak wspomniano — nawet
pobieżna lektura wybranych fragmentów papieskiego nauczania pozwala dostrzec liczne powtórzenia tych samych zagadnień lub pojęć. Zresztą
sam Papież wielokrotnie wprost przywołuje swoje wcześniejsze wypowiedzi. Ma to na celu — jak należy sądzić — nie tylko racje merytoryczne, polegające na rozpatrywaniu tej samej kwestii w różnych kontekstach,
ale również wzgląd dydaktyczny, służący lepszemu zrozumieniu przez
powtarzanie, zgodnie z łacińskim adagium: repetitio mater studiorum est.
W obydwu przypadkach dostrzegamy typową dla Jana Pawła II spiralną
metodę wykładu. Polega ona na tym, że w pewnym cyklu, rozciągającym
się czy to w przestrzeni czasowej, na przykład w jakimś okresie roku
liturgicznego, czy w obrębie danego dokumentu, Papież powraca do
podjętych tematów, za każdym razem ujmując je bardziej szczegółowo,
przez co niejako uwzniośla swą myśl na bazie wcześniejszych eksplikacji.
Jeśli zaś chodzi o metodę zastosowaną w niniejszym studium — czyli
złożony, ale logicznie uporządkowany i zarazem powtarzalny ciąg czynności naukotwórczych — to z punktu widzenia ogólnej metodologii
nauk, narzuca ją z jednej strony sam przedmiot badań, z drugiej zaś badane źródła. W tym przypadku materialnym przedmiotem badań jest
koncepcja duchowości, zaś ich przedmiot formalny można doprecyzować
przymiotnikiem „osobowo-źródłowy”, gdyż zakres podjętych badań
zawęża osoba Jana Pawła II, a ściślej — ramy jego pontyfikatu oraz pozo-
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stawiona przezeń doktryna. Odpowiednią metodą badawczą do tego
osobowo-źródłowego przedmiotu formalnego wydaje się więc teologiczna analiza porównawcza, podejmowana oczywiście w ramach szerzej
pojętej metody teologicznej, której właściwością jest odwoływanie się do
danych Objawienia jako przesłanki większej. Zawsze koniecznym dopełnieniem jakiejkolwiek analizy jest synteza. Inaczej mówiąc, uchwycenie
prezentowanej przez Jana Pawła II koncepcji duchowości, u podstaw której — jak zakładamy — jest personalizm i chrystocentryzm, możliwe jest
na drodze logicznego rozbioru adekwatnych pojęć i zestawianie ich według kryterium zbieżności merytorycznych w celu osiągnięcia pełniejszego wglądu w treść zamierzoną przez autora oraz w jego intencje.
W tym miejscu wypada zgłosić zastrzeżenie, że — zgodnie z zasadami hermeneutyki ogólnej — własne poglądy badacza i przyjęta przez
niego koncepcja duchowości będzie w jakiś sposób rzutować zarówno na
samo prowadzenie analiz, jak i na końcowe wyniki osiągane na drodze
syntez, a więc określonych czynności uogólnień i schematyzacji. Kwestie
te zostaną wyjaśnione w dalszej części niniejszego studium. Tu zaś, mając
na względzie związany z podmiotowością badacza element subiektywności wyników badań, wypada żywić nadzieję, że dopełnią je i zobiektywizują dalsze studia nad niezwykłym i pod każdym względem rekordowym pontyfikatem Jana Pawła II, którego już za życia okrzyknięto Wielkim. Jego zaś wielkość potwierdza kanonizacja, oczekiwana przez całą
wspólnotę Kościoła świętego.
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TERMINOLOGIA TEOLOGICZNO-DUCHOWA
W TEKSTACH PAPIESKICH
W swoim bardzo obfitym nauczaniu Jan Paweł II podejmował różne
zagadnienia i tematy dotyczące życia chrześcijańskiego, a także zabierał
głos w bieżących sprawach dotyczących istotnych wymiarów życia społeczno-politycznego i kulturalnego. Daremnym jednak byłoby szukanie
dokumentu, który w całości i w sposób systematyczny Papież poświęciłby problematyce życia duchowego, jak to ma miejsce, na przykład, odnośnie do społecznej nauki Kościoła zawartej w tzw. encyklikach społecznych (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus) czy moralności, której wiele uwagi poświęcił w encyklikach Veritatis splendor
i Evangelium vitae. Wprawdzie w adhortacjach dotyczących poszczególnych stanów życia w Kościele Ojciec święty porusza dużo kwestii
duchowych, tak iż można mówić o czymś w rodzaju wykładu na temat
duchowości świeckich, kapłanów i osób konsekrowanych, to jednak
w żadnym z nich nie podejmuje systematyki życia duchowego. Podobnie
ma się rzecz, jeśli chodzi o dokumenty niższej rangi. We wszystkich tekstach papieskich pojawiają się pojedyncze, szczegółowe kwestie z zakresu
życia duchowego. Są one jednak na tyle rozproszone, że zasadniczo nie
można wskazać jednego miejsca, gdzie prezentowana byłaby zwarta koncepcja duchowości.
Nie znaczy to jednak, że papieska refleksja na ten temat pozbawiona
jest teologicznej precyzji. Przeciwnie, mimo wspomnianego rozproszenia,
a poniekąd dzięki takiemu rozproszeniu, analiza semantyczno-kontekstualna poszczególnych pojęć i wyrażeń właściwych dla teologii duchowości
pozwala odkryć niezwykłe bogactwo języka teologiczno-duchowego,
jakim posługuje się Papież w swoim nauczaniu, a co za tym idzie — liczne inspiracje dla życia duchowego i teologii duchowości.
Badania, podejmowane w tej części studium, mają zatem na celu
wykazanie, iż problematyka duchowości nie tylko że nie jest obca Janowi
Pawłowi II, ale przenika jego nauczanie do tego stopnia, iż można mówić
o „duchowym nerwie” jego kerygmatu. Widać to zarówno w stosowanej
przez niego terminologii, jak i w strukturze najważniejszych dokumentów.
Inwentaryzacja, a następnie analiza semantyczno-kontekstualna najbardziej charakterystycznych terminów, takich jak: „duchowość” i „życie
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duchowe”, oraz przymiotnika „duchowy”, jest najprostszym i zarazem
najbardziej podstawowym sposobem wykazania, że problematyka
duchowa zajmuje ważne miejsce w papieskiej doktrynie.
O tym, jak dalece jest ona przesiąknięta problematyką związaną z duchowością i życiem duchowym, świadczy fakt, że tylko w encyklikach,
adhortacjach i listach apostolskich, Jan Paweł II używa przymiotnika
„duchowy” w różnych kontekstach i w powiązaniu z ponad 220 rzeczownikami, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Także przysłówek „duchowo” znajduje zastosowanie w odniesieniu do kilkunastu
czasowników. Użycie tego rodzaju określeń, które zostaną poddane analizie semantyczno-kontekstualnej, nie jest bynajmniej przypadkowe. Jak
wspomniano, język magisterialny Papieża odznacza się dużą precyzją,
czego w zasadniczy sposób nie zmienia fakt, że jego dokumenty są tłumaczone na języki narodowe, wszakże ta translacja zawsze ma charakter
jak najbardziej oficjalny i urzędowy.
Wśród rzeczowników, którym Papież nadaje atrybut „duchowy”, najczęstszymi są: bogactwo, dar, dobro, dojrzewanie, doświadczenie, droga,
dziedzictwo, formacja, kierownictwo, macierzyństwo, moc, pomoc, rozwój, tradycja, wartość i wymiar. Ilość ich występowania we wspomnianej
grupie dokumentów, branych tu jako reprezentatywna próba, waha się
od dziesięciu do trzydziestu. Z tej racji zasługują na nieco obszerniejsze
omówienie. Warto również wspomnieć o tych rzeczownikach, których
wprawdzie ilość występowania nie przekracza dziesięciu razy, lecz — jak
się wydaje — w doktrynie Jana Pawła II mają duże znaczenie. Chodzi tu
między innymi o takie rzeczowniki, jak: charakter, ekumenizm, energia,
istota, jedność, komunia, odnowa, ofiara, płodność, potrzeba, przestrzeń,
rzeczywistość, więź czy wzrost. Oprócz tego, w terminologii papieskiej
pojawiają się oryginalne, aczkolwiek pojedyncze skojarzenia, jak chociażby: „bodziec duchowy” (VC 12), „dynamizm duchowy” (VC 58; UENL
46), „dyspozycja duchowa” (FC 68), „głód duchowy” (EiO 13), „intuicja
duchowa” (EiAs 6), „nędza duchowa” (RMs 59; UUS 74), „niedosyt duchowy” (CA 28), „oblicze duchowe” (VS 78; ChL 9; EiE 25), „pierwiastek
duchowy” (SD 5), „płaszczyzna duchowa” (EiE 3, 81; MND 5), „poszukiwanie duchowe” (UENL 13), „predyspozycje duchowe” (PDV 25),
„proces duchowy” (VS 111; DC 13), „promieniowanie duchowe” (RP 29),
„sfera duchowa” (IM 10), „solidarność duchowa” (SA 31), „struktura duchowa” (VS 48), „terapia duchowa” (VC 87; PG 21), „tożsamość duchowa” (RD 15), „usposobienie duchowe” (FC 66), „właściwość duchowa”
(MD 29), „wolność duchowa” (VS 49; VC 102), „wrażliwość duchowa”
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(UENL 40; OL 25), „zasady duchowe” (EiAf 114), „zdrowie duchowe”
(CA 36; GtS 16), a także „źródło duchowe” (EiAf 81; UENL 66).
Wymienione tu przykładowo oryginalne określenia z uwagi na konteksty, w jakich zostały użyte przez Autora, wskazują na jego fenomenologiczne i antropologiczne, a przede wszystkim etyczne zainteresowania,
co postaramy się wykazać w dalszych analizach.

1. POWOŁANIE CZŁOWIEKA DO DOSKONAŁOŚCI I ŚWIĘTOŚCI
Sobór Watykański II przypomniał, że „wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: «Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze»” (LG 39), zaznaczając jednocześnie, że chodzi tu o obowiązek moralny (por. LG 42), wyraźnie określony w Piśmie Świętym (por. Kpł 19, 1-2; Mt 5, 48; 19, 17-21; Flp 3, 14-15;
Kol 3, 14). Jan Paweł II jako wierny realizator uchwał soborowych, niemal
przy każdej okazji akcentował to podstawowe powołanie człowieka
i chrześcijanina tak do doskonałości, jak i świętości. Cała podejmowana
przez niego problematyka duchowa jest podporządkowana temu celowi.
Należy zatem w pierwszej kolejności zrekonstruować papieski pogląd na
tę sprawę, biorąc jednocześnie pod uwagę nie tylko semantyczną, ale także istotową różnicę tych pojęć.
Św. Tomasz z Akwinu († 1274), nawiązując do myśli Arystotelesa
(† 322 przed Chr.), twierdzi, że doskonałe jest to, co jest wykończone
w swoim rodzaju, tzn. do czego nie potrzeba już nic dodawać. Wobec tego „im jakiś byt więcej zbliża się do swego celu, tym jest doskonalszy”1.
Przez doskonałość w ogóle rozumiemy zatem osiągnięcie pełni możliwości w jakiejś dziedzinie. W tym sensie można mówić, na przykład, o doskonałym fachowcu, gdy swoje obowiązki spełnia zawsze najlepiej jak
potrafi (doskonałość podmiotowa), o doskonałym dziele artystycznym, nie
mającym sobie równego (doskonałość przedmiotowa) lub o doskonałym
wykonaniu jakiejś czynności (doskonałość funkcjonalna). Analogicznie do
tego o doskonałości chrześcijanina można mówić wówczas, gdy najpełniej jak tylko to możliwe, pozostaje on wierny nauce Chrystusa, zbliża się
do Niego, jednoczy się z Nim i Go naśladuje. Nie każdy jednak otrzymał
te same możliwości kroczenia za Chrystusem. Są one różne, zależnie od
———————
1

STh I-II, q. 106, a. 4.
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wieku, formacji kulturowo-religijnej, stanu życia, zawodu lub powołania,
a nawet stanu zdrowia. Mimo to, każdy ochrzczony ma obowiązek
wyczerpać dane mu w tym względzie możliwości.
Z kolei świętość odnosi się w pierwszym rzędzie do Boga i oznacza
właściwość przysługującą tylko Jemu (por. Iz 6, 3). Jest to świętość
ontyczna (bytowa). Wszystko, co jest nazywane świętym, jest takim tylko
przez łączność z Bogiem i ze względu na Niego. Podobnie jak w doskonałości, rozróżnia się zatem świętość podmiotową — gdy chodzi o osobę
zjednoczoną z Bogiem, mającą w sobie coś boskiego; świętość przedmiotową — dotyczącą rzeczy, miejsc oraz czasów wyłączonych z użytku ogólnego i poświęconych wyłącznie Bogu; a także świętość funkcjonalną —
określającą jakość działań bezpośrednio związanych z kultem Boga. Jednak w przeciwieństwie do wielopostaciowego pojęcia doskonałości, która
może być cechą czysto naturalną, świętość jest właściwością wyłącznie
etyczno-religijną2. Mimo to, w odniesieniu do życia chrześcijańskiego
bardzo często utożsamia się doskonałość ze świętością. Warto jednak zauważyć pewną różnicę, wskazywaną zwłaszcza przez starszych teologów
duchowości (R. Garrigou-Lagrange, A. Royo Marín, G. Thils, J. de Guibert).
Według nich świętość, jako wyłączna właściwość Boga, oznacza cel dążenia chrześcijanina, a zarazem stan doskonałości już osiągniętej, natomiast
doskonałość to sposób działania naznaczony żarliwością w dążeniu do
tego celu.

A. Doskonałość
Zgodnie z powszechnym nauczaniem Kościoła źródłem wszelkiej
świętości i doskonałości jest Bóg. Podkreślenie tej prawdy często znajduje
odbicie w nauczaniu Jana Pawła II. Uwydatnia on, że Bóg jest Bytem
absolutnie doskonałym i źródłem wszelkiej doskonałości (por. DiM 4. 7;
DeV 39. 55). Jest On zarazem Bogiem miłosierdzia, toteż tę Jego doskonałość trzeba brać nie tylko w sensie ontologicznym, ale jako przymiot,
„w którym człowiek z całą wewnętrzną prawdą swej egzystencji szczególnie blisko i szczególnie często spotyka się z żywym Bogiem” (DiM 13).
Zawsze, ilekroć człowiek przez kontemplację ogląda chwałę Bożą,
odczuwa swoją małość i doznaje lęku. Jednak „ta bojaźń jest zbawienna,
ponieważ uświadamia mu Boską doskonałość, a zarazem przynagla go
nieustannym wezwaniem do «świętości»” (VC 35). Wzorem takiej posta———————
2

Zob. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego…, dz. cyt., s. 83-103.
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wy jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która „w Bożym miłosierdziu
kontemplowała i adorowała wszystkie przymioty Boskiej doskonałości”
(DAS 8). Należy zatem aktem „posłuszeństwa wiary” uznać absolutną
doskonałość Boga, Jego boskość, transcendencję oraz doskonałą wolność
(por. FR 13) i odpowiedzieć miłością. Ponieważ „miłość jest najgłębszym,
życiodajnym nurtem procesu zjednoczenia”, dlatego ukierunkowuje ona
człowieka „do Boga jako najdoskonalszego źródła komunii, która jest
jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego” (UUS 21)3.
Nieskończona doskonałość Boga Trójosobowego objawia się człowiekowi w Jezusie Chrystusie, który — jak pisze św. Paweł — „jest obrazem
Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), a zarazem „odblaskiem Jego chwały
i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1, 3). Jest On zatem doskonałym obrazem
Ojca (por. EV 36). Z tego wynika, że właściwą treścią chrześcijańskiej
doskonałości jest naśladowanie Chrystusa (por. VS 19) i upodobnienie się
do Niego (por. MMf 4; RVM 15).
Tę zaś doskonałość Boga Trójjedynego potwierdził Chrystus na krzyżu (por. EV 50), przede wszystkim przez Swoją Krew, którą przelał. Jest
ona „źródłem doskonałego odkupienia i darem nowego życia” (EV 25).
Także ustanowienie Eucharystii, która jest źródłem i zarazem szczytem
każdej ludzkiej komunii (por. EdE 35), potwierdza doskonałość Boga
w misterium jego miłosierdzia. Ona bowiem, „jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, dzięki którym osiągamy doskonałą komunię z Bogiem
Ojcem przez utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu
Ducha Świętego”, sprawia pełnię zjednoczenia z Bogiem i ludźmi (EdE
34). Jak zaznacza Papież w encyklice Sollicitudo rei socialis, Chrystus „poprzez Eucharystię, sakrament i ofiarę, jednoczy nas z sobą i jednoczy
wzajemnie nas, ludzi, więzią doskonalszą od jakiegokolwiek zjednoczenia w porządku natury” (nr 48). Z tej racji liczni święci „w Eucharystii
znaleźli pokarm na swą drogę doskonałości” (MND 31). Podobnie zwracając się do biskupów, nasz Autor pisze, że wierni w konsekwencji
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do których należy Eucharystia,
„mogą zakosztować coraz bardziej i pełniej skarbów życia Bożego i postępować naprzód, aż do osiągnięcia doskonałości miłości” (PG 38).
Jezus Chrystus, przez swą obecność, głoszone słowa i spełniane czyny, a zwłaszcza przez śmierć, zmartwychwstanie oraz zesłanie Ducha
Świętego, doprowadził do końca Objawienie, otwierając tym samym
możliwość osiągania doskonałości (por. EV 29; FR 11). Jak czytamy w en———————
3 Zob. D. Połowniak-Wawrzonek, Miłość w nauczaniu Jana Pawła II, w: Słowo — Myśl
— Ethos w twórczości Jana Pawła II, dz. cyt., s. 373-400.
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cyklice Evangelium vitae, Chrystus „nie tylko obiecuje doprowadzić nas
z duszą i ciałem do życia doskonałego, do nieśmiertelności”, ale daje
życie, gdyż On sam jest pełnią życia i pełnią doskonałości (nr 84).
Odnotować należy także to, że w duchu Soboru Watykańskiego II Jan
Paweł II wskazuje na Maryję jako wzór chrześcijańskiej doskonałości.
Ona bowiem okazała się doskonałą Oblubienicą Ducha Świętego przy
zwiastowaniu, „przyjmując słowo Boga żywego i okazując pełną uległość
rozumu i woli wobec Boga objawiającego” i zarazem „powierzając się
w całej pełni Bogu przez «posłuszeństwo wiary»” (RM 26). Taką postawą
urzeczywistniła „w sobie w sposób doskonały miłość właściwą dla dziewictwa i miłość macierzyńską, złączone i jakby stopione w jedno” (RM
39). Przez wiarę Maryja była także „doskonale zjednoczona z Chrystusem
w Jego wyniszczeniu” (RM 18)4.
W Maryi więc Kościół odnajduje wzór doskonałości (por. EV 103),
widząc w Niej swoje eschatologiczne wypełnienie (por. RM 6. 47; EiE 123;
MMf 6). Potwierdzona w chwili zwiastowania „pełnia łaski” — jak
zauważa Jan Paweł II — „oznacza zarazem pełnię doskonałości tego, co
«niewieście», co «kobiece»” (MD 5). Toteż jako „«służebnica Pańska»
doskonale wierna osobie i posłannictwu swego Syna” jest Ona „pierwowzorem Kościoła, w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia
z Chrystusem” (RM 42), a zarazem „najprawdziwszym wzorem doskonałego naśladowania Chrystusa” (RM 47). Ponieważ Maryja — jak czytamy
w cytowanej encyklice — jest „całkowicie poddana Bogu i zupełnie zwrócona ku Niemu, u boku swego Syna”, dlatego Papież nazywa ją „najdoskonalszą ikoną wolności i wyzwolenia ludzkości i wszechświata” (RM
37). Wspólnota Kościoła dążąc do doskonałości naśladuje Ją zarówno jako
wzór świętości, jak i doskonały „model” antropologiczny (MD 27). Za
Vaticanum II Papież uczy, że Maryja „przoduje”, stając się „pierwowzorem Kościoła, w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia
z Chrystusem” (RM 5; por. LG 64)5.
Po wskazaniu na źródło i wzorce chrześcijańskiej doskonałości przychodzi teraz kolej na rekonstrukcję poglądów Jana Pawła II odnośnie do
samej istoty tejże doskonałości. Pojawia się zatem pytanie, czym jest
chrześcijańska doskonałość sama w sobie? Wyczerpującą odpowiedź
znajdujemy na kartach encykliki Veritatis splendor. Mówiąc o powinności
———————
4 Zob. J. Buczek, Maryja wzorem więzi z Duchem Świętym w nauczaniu Jana Pawła II, SM
7(2005), nr 3-4, s. 36-57.
5 Zob. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi w nauczaniu bł.
Jana Pawła II, SM 13(2011), nr 3-4, s. 220-238.
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zachowywania przykazań, Papież stwierdza, że nie można traktować ich
tylko jako „progu minimalnych wymagań, którego nie należy przekraczać, ale raczej jako otwartą drogę doskonałości moralnej i duchowej, której istotę stanowi miłość” (VS 15). Mamy więc tutaj nie tylko próbę systematyzacji pojęć, ale także coś w rodzaju definicji. Rozróżnia on mianowicie doskonałość w aspekcie moralnym i duchowym, przy czym istotą
obydwu jej wymiarów jest miłość. Wprawdzie Papież nie uściśla kryteriów tego rozróżnienia i dlatego można je traktować jako paralelne lub
dwuaspektowe dookreślenie samej istoty doskonałości, tym niemniej
w następnych artykułach tego dokumentu wskazuje na Chrystusa, którego naśladowanie jest miarą doskonałości (por. VS 16). Tak rozumiana
doskonałość domaga się „dojrzałości w darze z siebie, do której powołana
jest ludzka wolność” (VS 17). Ważnym uzupełnieniem tej tezy jest
stwierdzenie, iż powołanie do doskonałej miłości „nie jest zastrzeżone
wyłącznie dla jakiegoś kręgu ludzi”, lecz zarówno to, co jest nakazane na
mocy przykazań, jak i to, co wynika z błogosławieństw ewangelicznych,
służy „jednej i niepodzielnej miłości, która spontanicznie dąży do doskonałości, a której miarą jest sam Bóg” (VS 18). Miarą doskonałości jest
zatem Bóg, który jest Bytem najdoskonalszym.
Zdaniem Papieża, dążenie do doskonałości to przejaw wolności, która
„jest w człowieku szczególnym znakiem obrazu Bożego” (VS 38). W omawianej tu encyklice stwierdza bowiem, że Bóg dał człowiekowi wolność,
aby „Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając,
dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości” (VS 34).
Dochodzić do doskonałości — wyjaśnia dalej — „znaczy własnym wysiłkiem budować w sobie tę doskonałość” (VS 39), podejmując konkretne
czyny zgodnie z określonym porządkiem moralnym (por. VS 51). „Właśnie poprzez swoje czyny człowiek doskonali się jako człowiek powołany
do tego, żeby z własnej woli poszukiwał swego Stwórcy i by trwając przy
Nim dochodził w sposób wolny i pełny do błogosławionej doskonałości”
(VS 71). Nie wystarczy zatem sama tylko dobra intencja, ale musi za nią
iść prawidłowy wybór czynów. Z kolei moralna ocena czynu zależy od
tego, czy jest on skierowany ku Bogu, gdyż „ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu
celowi. Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola rzeczywiście zwraca go ku Bogu poprzez miłość” (VS 78).
Aby człowiek mógł dokonać właściwego wyboru czynu, musi siłami
swego rozumu stanąć w świetle prawdy o sobie, swoich naturalnych
skłonnościach, dążeniach i celach, mających — jak zaznacza Ojciec święty
— zawsze także wymiar duchowy (por. VS 79).
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Wynika z tego, że dążenie do doskonałości, mimo iż czasami bierze
początek w afektywnych poruszeniach, ostateczne ukierunkowanie uzyskuje od strony rozumu. W rezultacie doskonałość człowieka podporządkowana jest prawdzie (por. FR 25). Innymi słowy, być doskonałym,
to czynić prawdę w miłości (por. 1 J 2, 5). Należy jednak pamiętać, że
„człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez wierność” (FR 32).
Człowiek, który z miłości Stwórcy został powołany do bytu i jest stale
przez Niego zachowywany w istnieniu, popadł w niewolę grzechu, dlatego został z niej wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, aby „wedle zamysłu Bożego doznał przemiany i doszedł
do pełni doskonałości” (DeV 29). Wraz z aktem stworzenia został więc
przeznaczony do „życia pełnego i doskonałego” (EV 7). Wraz z nim całe
stworzenie ma osiągać coraz wyższy poziom doskonałości (por. EV 34).
Podążanie drogą doskonałości jest zatem przywracaniem i odnawianiem
w sobie Bożego obrazu (por. EV 36).
Jeśli chodzi o samą istotę chrześcijańskiej doskonałości, to nasz Autor
na wielu miejscach niezmiennie podkreśla, że jest nią wypełnianie przykazania miłości (por. VS 20. 24), zgodnie z tym, co pisze św. Paweł, że
„miłość jest więzią doskonałości” (Kol 3, 14; por. PS 7). Doskonałe wypełnianie tego przykazania ma miejsce wówczas, gdy człowiek wsparty
łaską Bożą w pełni wykorzystuje swoje możliwości w duchu miłości Boga
i bliźniego. Na tym polega świętość. Jan Paweł II pisze o tym, na przykład, w liście do rodzin montfortiańskich, stwierdzając, że „świętość jest
doskonałością miłości, owej miłości do Boga i do bliźniego, będącej
przedmiotem największego przykazania Jezusa, a zarazem największym
darem Ducha Świętego” (MMf 6)6.
Do tak rozumianej doskonałości i świętości wezwane są w pierwszym
rzędzie osoby konsekrowane i kapłani, a zwłaszcza ci wszyscy, którzy
pełnią jakiekolwiek dzieła misyjne i ewangelizacyjne (por. EiO 51). Trzeba jednak to fundamentalne powołanie chrześcijańskie uświadamiać od
najmłodszych lat, głównie poprzez katechezę (por. CT 25). W liście o Kościele w Ameryce Papież za Soborem Watykańskim II stwierdza, iż jest
rzeczą konieczną głosić prawdę, że cały Kościół jest znakiem i narzędziem komunii chcianej przez Boga, „zapoczątkowanej w czasie i prze———————
6 Zob. M. Chmielewski, Jan Paweł II o miłości ku Bogu i człowiekowi w Chrystusie, w: Bóg
jest miłością, dz. cyt., s. 336-349.
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znaczonej do doskonałości w pełni Królestwa” (EiAm 33). W innym miejscu, także za Vaticanum II nasz Autor podkreśla, że „wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości” (NMI 30; por. LG 31). A zatem „nie
należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju
wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom»
świętości” (NMI 31). Jest on dostępny dla wszystkich, odpowiednio do
ich stanu życia. Tym niemniej jest to powinność przede wszystkim
kapłanów i osób konsekrowanych, co w sposób oczywisty wynika z ich
tożsamości.
Z tej racji stosunkowo najwięcej uwagi dążeniu do doskonałości
Papież poświęca w posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis, zajmując
się duchowością kapłańską. Stwierdza tam między innymi, że kapłani,
tak jak wszyscy chrześcijanie, już we chrzcie zostali zobowiązani do tego,
by dążyć do doskonałości. Soborowe wezwanie wszystkich chrześcijan
jakiegokolwiek stanu i zawodu „do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości” odnosi się w sposób szczególny do kapłanów ze
względu na „nową godność”, jaka wypływa z sakramentu kapłaństwa
(por. PDV 19). Oznacza to, że „kapłani ze szczególnego względu są zobowiązani do zdobywania tej doskonałości, ponieważ zostali w nowy
sposób poświęceni Bogu przez sakrament kapłaństwa” (PDV 20; por. RP
29). Jak wyjaśnia dalej Papież, wynika to z faktu, że „każdy kapłan we
właściwy sobie sposób działa w imieniu i w zastępstwie samego Chrystusa” i jest obdarzony szczególną łaską, aby służąc Ludowi Bożemu, mógł
„skuteczniej dążyć do doskonałości Tego, którego reprezentuje” (PDV
20). Oznacza to, że doskonałość nie tyle jest postulatem moralnym, co
przede wszystkim nieodłącznym wymiarem jego tożsamości kapłańskiej.
Kapłani, „zastępując Dobrego Pasterza, w samym wykonywaniu pasterskiej miłości znajdą więź doskonałości kapłańskiej, zespalającą w jedno
ich życie i działanie” (PDV 23).
Ta podstawowa teza przewija się praktycznie przez cały omawiany
dokument. Kapłańska posługa i doskonałość życia są ze sobą ściśle związane (por. PDV 24. 72). Jednak dążenie do doskonałości nie jest bynajmniej czymś w rodzaju moralnego determinizmu. Zwraca na to uwagę Jan
Paweł II pisząc, iż „kapłan zostaje przecież wybrany przez Chrystusa nie
jako «rzecz», ale jako «osoba»”, zatem „nie jest on bezwładnym i biernym
narzędziem, ale «narzędziem żywym»”, to znaczy świadomie i twórczo
angażującym się w sprawę osobistej świętości i zarazem posługi (PDV
25). Natomiast płaszczyzną, na której zespala się jego posługa i dążenie
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do doskonałości, jest miłość pasterska (por. PDV 27), której najpełniejszy
wyraz dał Jezus Chrystus na krzyżu (por. PDV 30)7.
Papież zachęca kapłanów, aby na drodze do doskonałości korzystali
z wzorów i stylów, które wywodzą się z różnych tradycji duchowych,
a które „wzbogacają życie poszczególnych kapłanów i ożywiają kapłaństwo cennymi darami duchowymi” (PDV 31).
Niemało miejsca kapłańskiej doskonałości Jan Paweł II poświęcił
w corocznych listach do kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku. Można
powiedzieć, że głównym ich tematem jest właśnie kapłańska doskonałość
i świętość. W pierwszym liście z 1979 roku Ojciec święty pisze, że tylko
w trosce o zbawienie innych kapłani mogą odnaleźć pełny sens własnego
życia, własną doskonałość i świętość (nr 5). Rok później kwestię doskonałości związał z kultem eucharystycznym. W wydanym wtedy liście apostolskim Dominicae cenae pisze, że „żywym owocem tego kultu jest doskonałość owego obrazu Boga, jaki w sobie nosimy — obrazu odpowiadającego temu, jaki ukazał nam Chrystus” (DC 5). W liście wielkoczwartkowym z 1982 roku wzmiankuje po raz kolejny o danym we chrzcie świętym wezwaniu do doskonałości (nr 3). Z kolei w liście z 1986 roku, wskazując na wzór św. Jana Vianneya, patrona proboszczów, nasz Autor zaznacza, że wiele osób doprowadził on do duchowej doskonałości (nr 7).
W 1998 roku Jan Paweł II, rozważając rolę Ducha Świętego w życiu
kapłańskim, także wspomina o doskonałości, która jest owocem otwarcia
się na działanie Ducha Pocieszyciela (nr 4). W ostatnim zaś liście wielkoczwartkowym z 2005 roku synostwo Boże kapłanów uznał za jedno
z głównych zobowiązań „do czynienia postępów na drodze doskonałości” (nr 4)8.
Jeśli zaś chodzi o doskonałość życia konsekrowanego, to najwięcej na
ten temat Papież uczył w dwóch adhortacjach poświęconych temu stanowi życia w Kościele, to jest w adhortacji Redemptionis donum i wydanej
dokładnie dwanaście lat później posynodalnej adhortacji Vita consecrata.
W pierwszej z nich Jan Paweł II drogę życia konsekrowanego nazywa
wprost „drogą doskonałości” (RD 4). Nie oznacza to bynajmniej, że
w duchu przesoborowych tendencji opowiada się za tzw. stanami doskonałości w Kościele, do których na pierwszym miejscu zaliczano życie
zakonne. Tę wątpliwość nasz Autor rozwiewa kilka zdań dalej, pisząc, że
———————
7 Zob. M. Chmielewski, Miłość pasterska przedłużeniem i uobecnieniem miłości Dobrego
Pasterza, „Dobry Pasterz” 35(2010), s. 60-76.
8 Zob. J. Machniak, Kapłan i jego duchowość w Wielkoczwartkowych „Listach do kapłanów”
Jana Pawła II, HD 1991, nr 1-2, s. 28-44.
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„wezwanie do doskonałości należy do samej istoty powołania chrześcijańskiego”, właściwego wszystkim ochrzczonym (RD 4). Dodaje, że
dążenie do doskonałości dotyczy „samych antropologicznych podstaw
powołania w Ewangelii”, toteż należy je rozpatrywać w kategoriach
„być” nad „mieć”, co ma doniosłe znaczenie dla współczesnej cywilizacji
(por. RD 4). Jak zaznacza w kolejnych wersach tego dokumentu, wejście
na drogę doskonałości przez profesję rad ewangelicznych „dotyka
samych korzeni człowieczeństwa — korzeni losu człowieka w doczesnym
świecie”. Ten zaś „ewangeliczny «stan doskonałości»” nie odrywa osób
konsekrowanych od tych korzeni. „Wręcz przeciwnie, pozwala mocniej
jeszcze zakorzenić się w tym, przez co człowiek jest człowiekiem, przepajając to człowieczeństwo — na różny sposób obciążone grzechem —
bosko-ludzkim zaczynem tajemnicy Odkupienia” (RD 4).
W przytoczonych słowach Papieża wyraźnie zarysowuje się personalistyczny, a zarazem głęboko chrystologiczny aspekt chrześcijańskiej doskonałości. Jest ona postulatem samej ludzkiej natury, dążącej do osobowego spełniania się w całkowitym darze ze siebie Chrystusowi, w którym Bóstwo i Człowieczeństwo nigdy nie były rozdzielone, lecz to ostatnie zostało wyniesione do najwyższej doskonałości (por. UNEL 31). Zatem — jak trafnie zauważa dalej Papież — bezpośrednim punktem odniesienia w takim powołaniu do chrześcijańskiej doskonałości, zwłaszcza na
drodze profesji rad ewangelicznych, „jest żywa osoba Jezusa Chrystusa.
Powołanie na drogę doskonałości kształtuje się z Niego i przez Niego
w Duchu Świętym” (RD 6).
Do tej nauki Jan Paweł II nawiązał w drugim ze wspomnianych dokumentów konstytutywnych z punktu widzenia duchowości życia konsekrowanego. Otóż w Vita consecrata czytamy między innymi, że profesja
rad ewangelicznych widziana jest jako „szkoła służby Panu, szkoła miłości i świętości, droga lub stan doskonałości”, co wskazuje „zarówno na
skuteczność i bogactwo środków właściwych dla tej formy życia ewangelicznego, jak i na szczególny wysiłek tych, którzy je podejmują” (VC 36).
Wynika z tego, że „życie konsekrowane nie polega jedynie na naśladowaniu Chrystusa całym sercem…”, lecz do jego istoty należy także przeżywanie i wyrażanie swej „konsekracji przez poddanie Chrystusowi całej
egzystencji, które «upodabnia» do Niego, i przez totalny wysiłek, który
zapowiada — na miarę osiągalną w doczesności i zgodnie z różnymi charyzmatami — eschatologiczną doskonałość” (VC 16). Na drodze życia
konsekrowanego nie może być zatem mowy o skrajnie indywidualistycznym dążeniu do osobistej doskonałości. Ma to być natomiast twórcze
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zaangażowanie się w przemianę doczesności, które w sposób naturalny
wypływa z całkowitego oddania się Chrystusowi przez posłuszeństwo
i czystość (por. VC 18) pod kierownictwem Ducha Świętego (por. VC 20).
W ten sposób dążenie do ewangelicznej doskonałości staje się formą oddawania czci Bogu, jak zaznaczył Papież w liście do karmelitów Maestro
en la fé z okazji 400. rocznicy śmierci św. Jana od Krzyża (nr 11).
Taka zaangażowana postawa osób konsekrowanych na rzecz doskonałości jest szczególnie potrzebna, „dlatego, że należy popierać i umacniać w każdym chrześcijaninie pragnienie doskonałości” (VC 39). Ma
więc ona znaczenie świadectwa dla innych. Kościół zaś uznając prawnie
jakąś formę życia konsekrowanego, tym samym gwarantuje, że zawiera
ona „wszystkie obiektywne elementy niezbędne do osiągnięcia ewangelicznej doskonałości indywidualnej i wspólnotowej” (VC 94; por. MeF 19;
UNEL 56). Zresztą historia Kościoła od starożytności aż po czasy dzisiejsze „jest bogata we wspaniałe przykłady osób konsekrowanych”, które
wyrażały swoje dążenie do doskonałej miłości (VC 96)9.
Co się tyczy ludzi świeckich, to za Soborem Watykańskim II Jan
Paweł II w posynodalnej adhortacji Christifideles laici stwierdza, że także
oni powołani są do doskonałości w miłości, czyli do świętości (nr 16; por.
LG 31). Tym zaś, który przede wszystkim wzywa do „dobra i doskonałości” jest Jezus Chrystus (por. RP 31). W tym miejscu mamy też jasno określone pojęcie świętości, która nierozdzielnie wiąże się z doskonałością.
Tak rozumiana doskonałość stanowi pierwsze i podstawowe kryterium
określające kościelny charakter zrzeszeń świeckich. Jest nim bowiem
„stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do
świętości […] do osiągnięcia pełni chrześcijańskiego życia i doskonałości
miłości” (ChL 30)10.
Również świeccy pozostający w małżeństwie nie są zwolnieni z troski
o osiąganie osobistej doskonałości oraz członków swoich rodzin. Oni także mają „doprowadzić do doskonałości swoją miłość, już «konsekrowaną» w sakramencie małżeństwa” (VC 62; por. VC 19). Jan Paweł II uczy,
że ten osobny sakrament „umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu”, aby przeniknięci duchem Chrystusa i napełnieni wiarą, nadzieją i miłością, zbliżali się „coraz
bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia,
———————
9 Zob. M. Chmielewski, Poszukiwanie «sacrum» w życiu osób konsekrowanych, „Teologia
i Człowiek” 5(2005), s. 159-167.
10 Zob. M. Chmielewski, Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich, DwP
14(2012), s. 46-56.
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a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga” (FC 56). Nierzadko ta ich
droga naznaczona jest trudem i cierpieniem, „ale przez Krzyż właśnie,
rodzina może osiągnąć pełnię swego bytu i doskonałość swej miłości”
(FC 86). Krzyż bowiem jest znakiem miłości oraz miarą integralnego
rozwoju11.
Ponieważ, jak zostało to wyżej wspomniane, doskonałość jest rezultatem współpracy człowieka z łaską Ducha Świętego, dlatego niezbędne są
odpowiednie środki do podążania na drodze doskonałości. Tym zagadnieniem Papież jednak zbytnio się nie zajmuje. Jest to zrozumiałe, gdyż
na poziomie Magisterium Kościoła nie może on wchodzić w szczegóły,
które związane są z konkretną sytuacją osoby podejmującej wysiłek dążenia do doskonałości, tym bardziej, że — jak stwierdza w jednym z dokumentów o tematyce społecznej — rozwój w szerokim tego słowa znaczeniu, „nie jest procesem przebiegającym po liniach prostych; jakby
automatycznym i z natury swojej nieograniczonym, tak jak gdyby przy
spełnieniu się pewnych warunków ludzkość miała szybko podążać ku
nieokreślonej doskonałości” (SRS 27). Niemniej jednak warto odnotować
kilka znamiennych stwierdzeń, których jednak nie należy traktować jako
orzeczeń wiążących. I tak w liście do rodzin montfortiańskich oraz w Rosarium Virginis Mariae niemal tymi samymi słowami zauważa, że „najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie
Jemu poświęca” (MMf 4; RVM 15). Ma tu na myśli oczywiście nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Szczególnie polecaną formą tego nabożeństwa jest różaniec, którego odmawianie „przypomina nie kończącą się
nigdy drogę kontemplacji i doskonałości chrześcijańskiej” (RVM 36)12.
Także praca człowieka stanowi dla niego narzędzie doskonalenia siebie (por. LE 26). W ten sposób, między innymi, świeccy aktywnie włączają się w doskonalenie kultury jako istotnego wymiaru dobra wspólnego
(por. UNEL 93). To dobro wspólne warunkuje możliwość osiągania własnej doskonałości (por. ChL 42). W ten sposób realizuje się Boży plan,
zapoczątkowany od wieków w Chrystusie i osiągający w Nim swą
———————
Zob. P. Warchoł, Integralny rozwój człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Com 29(2009),
nr 2, s. 197-199.
11

12 J. Castellano Cervera, Il Rosario preghiera contemplativa, w: Riflessioni sulla Lettera
Apostolica di Giovanni Paolo II „Rosarium Virginis Mariae”, [bez. red.], Città del Vaticano
2003, s. 39-46; D. Mastalska, Il Rosario via alla preghiera mistica secondo la „Rosarium Virginis
Mariae”, w: La Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II (Studi mariologici, 11), red.
T. Siudy, Città del Vaticano 2007, s. 123-141.
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doskonałość. Właśnie w ów Boży plan „wpisuje się nasza historia, naznaczona naszym wysiłkiem osobistym i zbiorowym dla polepszenia położenia człowieka, przezwyciężenia stale zjawiających się na naszej drodze
trudności, i w ten sposób przygotowująca nas do uczestniczenia w pełni”
(SRS 31). Widać więc, że w teologii duchowej Jana Pawła II doskonałość
nigdy nie ma wymiaru indywidualistycznego, ale dotyczy wszystkich
aspektów egzystencji osoby ludzkiej.
W podsumowaniu przeprowadzonej analizy semantyczno-kontekstualnej wypowiedzi Jana Pawła II na temat doskonałości wypada stwierdzić, że problematykę doskonałości uznaje on za przedmiot materialny
przede wszystkim teologii moralnej, bo — jak stwierdza — jest ona rozumiana jako „odrębna dziedzina naukowej refleksji nad Ewangelią jako
darem i przykazaniem nowego życia, nad życiem «prawdziwie w miłości» (Ef 4, 15), nad życiem Kościoła w świętości, w którym jaśnieje prawda o dobru doprowadzonym aż do doskonałości” (VS 110).

B. Świętość
Już wstępna analiza materiału źródłowego, jakim są oficjalne dokumenty Jana Pawła II, pozwala stwierdzić, że temat świętości zajmuje
w nich wyjątkowo dużo miejsca. Stanowi ona bowiem jego ulubiony temat i poniekąd osnowę wszystkich papieskich rozważań, co zresztą sam
potwierdza, gdy pisze w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2001
roku: „Nie jest przypadkiem, że w minionych latach starałem się rozwinąć na większą skalę praktykę publicznego uznawania świętości we
wszystkich środowiskach, w których się ujawniła, aby można było ukazać wszystkim chrześcijanom różnorakie wzorce świętości oraz by wszyscy pamiętali, że są osobiście do niej powołani” (nr 15; por. PG 12. 41).
Ustawiczne powracanie do tematu świętości w nauczaniu Jana Pawła II
znalazło swoją kulminację najpierw w przepowiadaniu z okazji Jubileuszowego Roku 200013, a potem w liście Novo millennio ineunte, w którym
wytycza on kierunki życia i działalności Kościoła na trzecie tysiąclecie.
W tym dokumencie w centrum programu duszpasterskiego stawia właśnie dążenie do świętości: „Perspektywą, w którą winna być wpisana cała
działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości” (NMI 30). Nieco
———————
Zob. W. Seremak, Listy apostolskie „Tertio millennio adveniente” i „Novo millennio ineunte” jako szczególny wyraz zaangażowania się Jana Pawła II w promocję świętości, RT
45(2008), z. 5, s. 81-99.
13
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dalej Ojciec święty pisze, że „prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim” (NMI 30), toteż zachęca, aby
ponownie odkryć całe bogactwo treści piątego rozdziału soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, poświeconego powszechnemu powołaniu do świętości.
Bóg Trójosobowy jest pełnią życia oraz świętości (por. DeV 7), i to On
wzywa każdego do partycypacji w swoim Życiu. On jest nieskończoną
świętością, co wielokrotnie podkreśla Ojciec święty między innymi w encyklice Veritatis splendor (nr 11-13. 91-92. 104. 107), jak i przy wielu innych
okazjach (por. np. MD 9; PS 6; LK 1996, 6). Ostatecznym źródłem świętości jest więc Trójca Przenajświętsza, a odzwierciedleniem tej świętości
wewnątrztrynitarnej jest Jezus Chrystus działający w mocy Ducha Świętego (por. DeV 48). Papież podkreśla, że „szczytem świętości pozostaje
Chrystus Ukrzyżowany, w swym największym darze dla Ojca i dla braci
w Duchu Świętym” (PG 13), dlatego wzorowanie się na Nim i uczestnictwo w Jego cierpieniach (por. 1 P 4, 15) dla wszystkich staje się wspaniałą
drogą świętości14.
W Chrystusie objawia się świętość Bożego miłosierdzia (por. DiM 13).
Mówiąc o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 6), przedstawia się
On jako „jedyna droga, która prowadzi do świętości” (EiAm 31; SD 15).
Natomiast dając siebie w Eucharystii sprawia, że staje się ona Najświętszym Sakramentem i „niewyczerpanym źródłem świętości” (EdE 10; VS
107), pod prostotą znaków kryje bowiem w sobie „niezmierzoną głębię
świętości Boga” (EdE 48; DC 8). Kościół sprawując Eucharystię, znajduje
w niej „źródło życia i świętości” (RH 7; LK 1985, 8), z tej racji „każdy krok
ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła […]
winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się
kierować jako do szczytu” (EdE 60; EiO 40).
Jeśli zaś chodzi o Trzecią Osobę Boską, to Papież nazywa Ją „Duchem
Świętości” i Jemu przypisuje główne dzieło uświęcania ludzi (por. DeV
24; RM 8; VS 108; EiAf 62). Żyć w Chrystusie oznacza bowiem „przyoblec” dzięki Duchowi Świętemu „człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4, 24; por. EiO
36). Cała ekonomia zbawienia dokonana przez Chrystusa „realizuje się
poprzez tę właśnie wrażliwość na ukryte działanie Ducha Świętego, który jest bezpośrednim sprawcą wszelkiej świętości” (ED 10). To On „budzi
———————
Por. A. M. Sicari, Powołanie ludzkiej osoby i jej droga do świętości, w: Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy (Kolekcja „Communio”, 16), red. L. Balter, Pallottinum 2004,
s. 153-167.
14
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w sercu głębokie pragnienie świętości” (DeV 65) i jest źródłem oraz „nauczycielem wszelkiej świętości” (SA 31), a więc tym, który „zamienia
wewnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola łaski i świętości. To, «co
jest oporne — nakłania», to, co jest «oziębłe — rozgrzewa», to, co «zbłąkane — sprowadza» na drogi zbawienia” (DeV 67). On stale „ożywia Kościół i pociąga go na drogę świętości i miłości” (LK 1981, 1), ubogacając
rozmaitymi charyzmatami (por. ChL 24)15.
Można zatem powiedzieć, że świętość w sensie istotowym, to Bóg
sam, działający mocą Ducha Świętego w człowieku, natomiast w sensie
moralno-duchowym, to — jak się wyraził Jan Paweł II w liście Novo millennio ineunte — „«wysoka miara» zwyczajnego życia chrześcijańskiego”
(nr 31; MND 8). W takim podwójnym, a zarazem komplementarnym znaczeniu, pojęcie „świętości” funkcjonuje w całym papieskim nauczaniu.
Odnośnie do pierwszego zakresu pojęciowego, Ojciec święty w encyklice Evangelium vitae obszernie traktuje zagadnienie świętości życia
ludzkiego. Człowiek bowiem — jak czytamy — „jest powołany do pełni
życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania,
ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga” (EV 2). Ta partycypacja w Boskim życiu — jak zaznacza dalej nasz Autor — „nie jest
jednak rzeczywistością «ostateczną», ale «przedostateczną»; jest więc rzeczywistością świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli
z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie
ofiarowany Bogu i braciom” (EV 2). Wynika z tego, że życie ludzkie jest
święte i nienaruszalne od poczęcia aż do śmierci, w każdej swojej fazie
i kondycji (por. EV 11. 40. 61-62. 87; EiAs 35; EiE 19). Tekst biblijny jednoznacznie zaświadcza, że „fundamentem świętości życia jest Bóg i Jego
działanie stwórcze: «bo człowiek został stworzony na obraz Boga» (Rdz
9, 6)” (EV 39), dlatego ma ono „charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy” (EV 53). Jako
uniwersalna wartość, rozpoznawana w świetle rozumu, ma ono „w sobie
niewątpliwie coś świętego i religijnego” i to niezależnie od poglądów
religijnych (por. EV 101). Właśnie ze względu na Stwórcę, życie domaga
się najwyższego szacunku i obrony przez wszystkich (por. EV 89) tym
bardziej, im powszechniejsze staje się zacieranie w sumieniach i w społeczeństwie świadomości, że „bezpośrednie odebranie życia jakiejkolwiek
niewinnej ludzkiej istocie, zwłaszcza na początku i na końcu jej egzystencji, jest absolutnym i ciężkim wykroczeniem moralnym” (EV 57; EiO 30).
———————
15

Zob. W. Słomka, Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1996, s. 162-172.
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Nauczanie Kościoła odnośnie do godności i świętości życia ludzkiego powinno przypominać sprawującym władzę o dalekosiężnych konsekwencjach wynikających z nieuszanowania tego podstawowego prawa (por. EiO
34). W tym kontekście znacząco brzmi stwierdzenie Jana Pawła II, że
„świętości osoby nie da się unicestwić, choćby nie wiem jak często spotykała się z pogardą i była gwałcona. Mocno osadzona w Bogu, Stwórcy
i Ojcu, świętość osoby ujawnia się zawsze i od nowa” (ChL 5). W sposób
szczególny na tę świętość życia wrażliwe są ludy Azji (por. EiAs 42).
Świętość we wspomnianym sensie moralno-duchowym, który szczególnie nas tu interesuje, polega na doskonałym wypełnianiu przykazania
miłości (por. ChL 55). Ta definicja w różnej formie wielokrotnie pojawia
się w papieskich wypowiedziach. Na przykład Jan Paweł II pisząc czy to
o duchowości ludzi świeckich czy kapłańskiej, stwierdza niezmiennie, że
powołanie do świętości oznacza „doskonałość w miłości” (ChL 16; PDV
72). W innym zaś miejscu dobitnie stwierdza, że „sercem świętości jest
miłość, która prowadzi do poświęcenia życia za innych (por. J 15, 13)”
(EiAm 30). To właśnie dzięki miłości, która jest „twórczą mocą w człowieku” mamy „przystęp do owej pełni życia i świętości, jaka jest z Boga”
(DiM 7). Tak rozumiana świętość przejawia się bardziej na płaszczyźnie
istnienia, to znaczy przez życie łaski, aniżeli na płaszczyźnie działania
(por. ChL 55).
Na podkreślenie zasługuje uwaga Jana Pawła II, że o świętości życia
chrześcijańskiego można mówić jedynie w Kościele. Ona bowiem jest tą
„rzeczywistością, która lepiej niż cokolwiek innego wyraża tajemnicę
Kościoła” (NMI 7). W kontekście kapłańskiej świętości nasz Autor podkreśla, że „świętość chrześcijanina bierze początek ze świętości Kościoła,
wyraża ją i jednocześnie wzbogaca” (PDV 31). Mimo iż Kościół posiada
strukturę hierarchiczną, to jednak całkowicie jest ona podporządkowana
świętości jego członków (por. MD 27), która pozwala „w pełni wyrazić
i zrealizować potrójne i zarazem jedyne munus propheticum, sacerdotale
et regale” (VS 107), to znaczy samą istotę posłannictwa ludu Bożego. Bez
świętości, którą w Kościele wzbudza Duch Chrystusa, niemożliwa byłaby
jakakolwiek ewangelizacja i działalność misyjna (por. VS 108. 110; EiO
38), gdyż są one zakorzenione i przeżywane przede wszystkim w osobistym zjednoczeniu z Chrystusem. Z tej racji słusznie zauważa nasz Autor,
że „skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości
życia każdego chrześcijanina” (RMs 77). Także świętość, na równi z nawróceniem oraz publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan, stanowi „duszę całego ruchu ekumenicznego” (UUS 21). „Wspólne
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świadectwo świętości, wyraz wierności jedynemu Panu, kryje w sobie potencjał ekumeniczny niezwykle bogaty w łaskę” (UUS 48; por. UUS 84).
Odnośnie do tego Papież pisze o „ekumenizmie świętości”, który przynajmniej w wymiarze europejskim przynosi błogosławione owoce (por.
NMI 48; EiE 31).
Wszyscy członkowie Kościoła, który ze swej natury jest święty, są
powołani do świętości16. To wybranie ze strony Boga, podyktowane odwieczną wolą zbawienia człowieka przez danie mu uczestnictwa w swym
Bożym życiu (por. 2 P 1, 4) przez Chrystusa, jest życiem nadprzyrodzonym i jako takie jest absolutnym darem i łaską (por. RM 8).
O tej powszechności powołania do świętości, którą wyartykułował
Sobór Watykański II, nasz Autor wielokrotnie przypomina w różnych
dokumentach i wystąpieniach, zarówno w odniesieniu do świeckich, jak
i w sposób szczególny zwracając się do kapłanów, biskupów (PG 10-11.
13) oraz osób konsekrowanych (por. VC 31). Na przykład w liście do
młodych Parati semper uczy, że „odnowiona przez Vaticanum II świadomość uniwersalnego uczestniczenia wszystkich ochrzczonych w troistym
posłannictwie (tria munera) Chrystusa: proroczym, kapłańskim i królewskim, jako też świadomość powszechnego powołania do świętości —
sprawiają, że każde życiowe powołanie człowieka jako powołanie chrześcijańskie odpowiada ewangelicznemu wezwaniu” (nr 9), a jest to wezwanie do świętości (por. TMA 19; MsD 4).
Jest rzeczą znamienną, że Jan Paweł II prawdę o powszechnym powołaniu do świętości szczególnie mocno akcentuje w adhortacjach kierowanych do Kościoła w Ameryce (EiAm 30), Afryce (EiAf 136) i Oceanii (EiO
43). Najwięcej zaś miejsca poświęcił tej kwestii w posynodalnej adhortacji
Christifideles laici, gdzie podkreśla doniosłość soborowego przypomnienia
o powszechnym powołaniu do świętości. Jak zaznaczył, nie jest to zwykły nakaz moralny, lecz „niezbywalny wymóg tajemnicy Kościoła”. Jest
on bowiem Mistycznym Ciałem, którego „członki mają udział w świętości Głowy, którą jest Chrystus”. Poza tym w Kościele mieszka i działa ten
sam Duch Uświęciciel, „który uświęcił ludzką naturę Jezusa w dziewiczym łonie Maryi (por. Łk 1, 35)”, i który stale przekazuje Kościołowi
„świętość Syna Bożego, który stał się człowiekiem” (ChL 16). Skoro chrzest
włącza we wspólnotę Kościoła, wobec tego powołanie do świętości wyrasta z chrztu, odnawia się zaś w innych sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii (ChL 16). „Chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość
———————
16 Zob. T. J. Chlebowski, Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Lublin
2006, s. 108-122.
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Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym”
(NMI 31)17.
Papieska troska o świętość członków Kościoła ujawnia się szczególnie
w tym, co Jan Paweł II pisze i głosi pod adresem kapłanów. Mimo, iż
„kapłaństwo urzędowe samo z siebie nie oznacza bowiem wyższego
stopnia świętości w stosunku do powszechnego kapłaństwa wiernych”
(PDV 17), to jednak za soborowym dekretem o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, który nazywa „bogatą i zachęcającą syntezą
życia duchowego kapłanów”, przypomina o ich „szczególnym powołaniu do świętości” (PDV 82). Wynika ono z przyjętego sakramentu kapłaństwa (PDV 20; por. PO 12), gdyż w święceniach został im dany Duch
Święty, który jest „źródłem świętości i wezwaniem do uświęcenia” (PDV
27). Zatem — podkreśla Papież — „powołanie kapłańskie jest zasadniczo
wezwaniem do świętości w tej formie, która wypływa z sakramentu
kapłaństwa”. Dalej Ojciec święty kontynuuje tę myśl, dając jednocześnie
definicję kapłańskiej świętości. Otóż jest ona „zażyłością z Bogiem, jest
naśladowaniem Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiłowaniem ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru;
jest miłością Kościoła, który jest święty […]. Każdy z was musi być święty, by pomagać także braciom w realizowaniu ich powołania do świętości” (PDV 33).
Jak widać, nasz Autor wskazuje nie tylko na wertykalny wymiar kapłańskiej świętości, ale również na jej wymiar eklezjalno-horyzontalny,
który najpełniej wyraża się w miłości pasterskiej, co zresztą potwierdza
w dalszej części cytowanej adhortacji, pisząc, że kapłani „powołani są do
doskonałej miłości, a więc do świętości, także dlatego, że sama ich pasterska posługa wymaga, by byli żywymi wzorami dla wiernych” (PDV 72).
Świętość to pełny wyraz zbawienia, zatem „tylko żyjąc jako zbawieni, stajemy się wiarygodnymi głosicielami zbawienia” (LK 2005, 4). Oznacza to,
że jakość kapłańskiej posługi, zwłaszcza przepowiadanie i sprawowanie
sakramentów, jak również „przewodzenie wspólnocie w miłości” w dużym stopniu zależy od osobistej świętości każdego z pasterzy (por. PDV
24-26; LK 1986, 11). Kapłańska świętość ma zasadniczy i niezbywalny
wymiar kościelny, to znaczy jest „udziałem w świętości samego Kościoła” (PDV 31; por. LK 2004, 6)18.
———————
W teologii duchowości podkreśla się, że chrzest święty jest podstawą i obiektywnym początkiem życia duchowego. — Zob. W. Słomka, Chrzest podstawa duchowości chrześcijańskiej (HM, 10), red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 13-22.
17

18

Poszczególne aspekty kapłańskiej świętości nasz Autor szerzej omawiał w corocz-
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Nie mniejsze wymagania, jeśli chodzi o kapłańską świętość, Jan Paweł
II stawia biskupom, co widać szczególnie w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis. Już na samym początku stwierdza, że świętość
życia biskupa jest tym ideałem, na którym Kościół opiera swoje nadzieje
(nr 1). Osobista, subiektywna świętość biskupa ma odzwierciedlać obiektywną świętość Kościoła, w którym uobecnia on Chrystusa Dobrego
Pasterza. W przeciwnym razie „jego rola zostaje zredukowana do czystej
funkcji i traci fatalnie wiarygodność u duchowieństwa i wiernych” (PG
11; por. PG 43). Wobec tego, na skutek wyraźnego wskazania Papieża,
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Biskup sługą
Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata”, zwołane w roku 2000,
w centrum uwagi postawiło kwestię świętości biskupa, starając się wyodrębnić charakterystyczne jej cechy. Jak czytamy w przytoczonej posynodalnej adhortacji, „jest to zawsze świętość przeżywana z ludem i dla
ludu, w komunii, która staje się bodźcem i wzajemnym budowaniem się
w miłości”, przy czym „nie chodzi tu o rzeczy drugorzędne czy marginalne”, ale o samą istotę biskupiej świętości (PG 12), gdyż — jak czytamy
dalej — „powołanie biskupa do świętości jest nieodłączną częścią wydarzenia sakramentalnego leżącego u podstaw jego posługi, czyli święceń
biskupich” (PG 13). Tę świętość biskup ma osiągać w swoim życiu
„w kontekście zewnętrznych i wewnętrznych trudności”, a więc pomimo
„słabości własnych i innych, nieprzewidzianych zdarzeń życia codziennego, problemów osobistych i instytucjonalnych” (PG 23). Żyć duchowością chrystocentryczną i eklezjalną, a przy tym „kroczyć niezmordowanie
na drodze do świętości”, nasz Autor uznaje za ścisły obowiązek każdego
biskupa (por. PG 24), gdyż całe jego posługiwanie jako „dar łaski Bożej
i objawienie prymatu Boga w życiu Kościoła” ma być całkowicie podporządkowane świętości Ludu Bożego (por. PG 41). Biskup ma być bowiem
„nauczycielem świętości i szafarzem uświęcania swego ludu”, szczególnie w odniesieniu do swoich kapłanów i osób konsekrowanych (por. PG
17-19). Z tego tytułu powinien zachęcać wszystkich, a zwłaszcza kandydatów do kapłaństwa, aby z radością i entuzjazmem odkrywali swe
powołanie do świętości (por. PG 54; EiAm 40)19.
———————
nych listach wielkoczwartkowych do kapłanów. Na przykład w liście z 2001 roku pisał, że
świętość jest źródłem apostolskiej energii (nr 6), dlatego mimo ludzkiej słabości trzeba stale podejmować wysiłek wkraczania na drogę świętości (nr 10) i z entuzjazmem odczytywać soborową naukę o powszechnym powołaniu do bycia świętymi (nr 15). — Por. LK
2002, 4; LK 2002, 11.
19 Zob. P. Libera, Refleksja nad przesłaniem posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores
gregis” Ojca świętego Jana Pawła II, AK 142(2004), s. 217-218.
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Jan Paweł II do świętości życia wzywa w sposób szczególny osoby
konsekrowane, gdyż — jak pisze w jednej ze swoich adhortacji — „w Kościele jako Rodzinie Bożej życie konsekrowane odgrywa szczególną rolę”,
przede wszystkim dlatego, że „przypomina wszystkim o powołaniu do
świętości, ale jest też świadectwem życia braterskiego we wspólnocie”
(EiAf 94). Zachętę tę wzmacnia wskazując na historię Kościoła od starożytności aż do naszych czasów, gdyż jest ona bogata we wspaniałe przykłady osób konsekrowanych, które na różne sposoby wyrażały swoje dążenie do świętości (por. VC 35. 37. 96). Wobec tego wzywa: „Odważnie
wejdźcie na wielkie drogi świętości, które wytyczyli wybitni święci
i święte, idąc za Chrystusem” (VC 106).
Świadectwo świętości osób konsekrowanych ma doniosłe znaczenie
dla życia Kościoła i dla jego misji ewangelizacyjnej20. Podtrzymywanie
w ochrzczonych świadomości wartości ewangelicznych i potrzeby odpowiadania świętością życia na miłość Bożą, Papież nazywa szczególnym
zadaniem osób konsekrowanych. „Trzeba bowiem, aby świętość udzielona w sakramentach prowadziła do świętości życia codziennego” (VC 33).
Kontynuując tę myśl nasz Autor dodaje, że dążenie do świętości ze strony osób konsekrowanych „jest dziś szczególnie potrzebne także dlatego,
że należy popierać i umacniać w każdym chrześcijaninie pragnienie doskonałości”, a tym samym „rozbudzić w każdym wierzącym prawdziwą
tęsknotę za świętością” (VC 39). Chrześcijanie pogrążeni w trudach i troskach tego świata, właśnie dlatego, że również oni są powołani do świętości, pragną dostrzegać w osobach konsekrowanych ludzi, którzy „oczyma wiary widzą Boga — ludzi poddających się ulegle działaniu Ducha
Świętego” (VC 109).
Dążenie do świętości osób konsekrowanych, to ważne zadanie także
w dziele ewangelizacji nie tylko Europy, która „wciąż potrzebuje świętości, proroctwa, działalności ewangelizacyjnej i służby osób konsekrowanych” (EiE 37), ale również Oceanii. Dla niej bowiem i innych krajów
świętość osób konsekrowanych ma być „znakiem świętości Kościoła”
(por. EiO 51; UNEL 53). Życie konsekrowane — jak zauważyli Ojcowie IX
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów z 1994 roku —
„jest głęboko zespolone z życiem, świętością i misją Kościoła” (VC 3).
Profesja rad ewangelicznych należy więc niezaprzeczalnie do życia
i świętości Kościoła (por. VC 29), stąd też w ukazywaniu świętości
———————
20 Zob. W. Słomka, Eklezjalny rys życia konsekrowanego, w: Vita consecrata. Adhortacja.
Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 213-224.
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Kościoła pierwszeństwo należy przyznać życiu konsekrowanemu, ponieważ odzwierciedla ono sposób życia samego Chrystusa (por. VC 32).
Dążenie do świętości Jan Paweł II uznaje za „syntezę programu każdego życia konsekrowanego” (VC 93). Wcześniej jednak zaznacza, że
zarówno sama konsekracja, jak i w jej następstwie świętość osób konsekrowanych, to inicjatywa Boga Ojca (por. VC 22), zapoczątkowana już
w sakramencie chrztu i bierzmowania (por. VC 30). Wymaga jednak
rozwijania tego daru. Ojciec święty wskazuje na pewne elementy, które
decydują o wzroście świętości w życiu konsekrowanym. Jest to przede
wszystkim wierność charyzmatowi założycielskiemu oraz ukształtowanemu przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwu danego instytutu.
U źródeł zaś każdego charyzmatu jest potrójne dążenie: do Ojca, do Syna
i do Ducha Świętego (por. VC 36)21.
Posynodalna adhortacja Christifideles laici Jana Pawła II to wśród dokumentów posoborowych magna charta godności i świętości ludzi świeckich. Już na samym początku tego dokumentu Papież stwierdza, że
„Duch Święty nieprzerwanie odnawiał młodość Kościoła, budząc w wielu świeckich nowe energie świętości i uczestnictwa” (ChL 2).
Świeckość nasz Autor postrzega nie tyle jako fakt socjologiczny, ale
jako rzeczywistość teologiczną, czyli taką, za pomocą której i przez którą
można i trzeba osiągać świętość, czy to na drodze życia małżeńskiego
i rodzinnego, w celibacie czy poprzez pracę zawodową i różne formy
działalności społecznej (por. ChL 15). Jak wyjaśnia dalej, powołanie ludzi
świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, by żyli oni wedle Ducha, pozostając jednocześnie włączeni w rzeczywistość doczesną i uczestnicząc w działalności ziemskiej. Istotna jest więc tu spójność życia wiernych świeckich, „jako tych, którzy winni dążyć do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Dlatego w odpowiedzi na swe powołanie winni traktować codzienne zajęcia jako okazję do
tego, by zbliżać się do Boga, spełniać Jego wolę i służyć innym ludziom,
prowadząc ich do komunii z Bogiem w Chrystusie” (ChL 17). Taki więc
styl życia wierni świeccy powinni traktować nie jako wymóg czy kategoryczny obowiązek, ale jako „istotny i nieodłączny składnik nowego życia
otrzymanego wraz z chrztem, a więc konstytutywny element ich godności”
(ChL 17), dzięki któremu jako członkowie Kościoła mają udział w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa. Stąd też ich „powołanie
———————
21 Zob. T. Paszkowska, Charyzmatyczność życia konsekrowanego, w: Vita consecrata.
Adhortacja. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 332-339.
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do świętości w miłości” wyraża się i realizuje zgodnie ze „świeckim charakterem”, który jest ich „specyficzną właściwością” (ChL 64)22.
Ponieważ — jak zaznacza Papież — „nie istnieje żadna dyskryminacja
na płaszczyźnie odniesienia do Chrystusa”, dlatego wszyscy, tak mężczyźni, jak i kobiety mają udział w życiu i świętości Kościoła (ChL 50).
Świętość tych ostatnich „ma nie mniej decydujące znaczenie dla rozwoju
i świętości Kościoła” (ChL 49). Z kolei w adhortacji Ecclesia in Europa Jan
Paweł II przypomina „o niezliczonych synach i córkach Kościoła, którzy
na przestrzeni dziejów kontynentu europejskiego realizowali wielkoduszną, autentyczną świętość w ukryciu życia rodzinnego, zawodowego
i społecznego” (EiE 14), przyczyniając się tym samym do gruntownej
przemiany kultury. Wśród nich nie można nie zauważyć „geniuszu kobiecej świętości”, za którą Kościół składa dzięki (MD 31)23. Kierując swój
wzrok ku Oceanii, Papież pisze, że właśnie tam „dziś bardziej niż kiedykolwiek Kościół potrzebuje zdolności i energii, jak również świętości kobiet, jeśli nowa ewangelizacja ma przynieść oczekiwane owoce” (EiO 46).
Przy różnych okazjach Papież, czy to mówiąc o duchowości kapłanów
(por. LK 1994, 5), osób konsekrowanych (por. EiAs 9), czy tym bardziej
samych świeckich, często przypomina, że małżeństwo posiada swoją sakramentalną godność i świętość. Jest ono „drogą chrześcijańskiej świętości” (EiAf 83; EiAm 46). A zatem powszechne powołanie do świętości ma
być także realizowane w małżeństwie i rodzinie (por. FC 34. 56. 58. 66;
GtS 19)24. Wynika to z woli Chrystusa, który „chciał zabezpieczyć świętość małżeństwa i rodziny, chciał zabezpieczyć pełną prawdę o osobie
ludzkiej i jej godności” (GtS 20). Historia chrześcijaństwa potwierdza
słuszność tej drogi, gdyż wielu ojców i matek, a także dzieci właśnie
poprzez rodzinę odnalazło „drogę swego ludzkiego i chrześcijańskiego
powołania […] do świętości” (GtS 23). Dzieje się tak dzięki cennemu
świadectwu, jakie mogą i powinni dawać małżonkowie względem siebie
i innych (por. FC 35. 39).
Śledząc myśl naszego Autora na temat świętości, można postawić
pytanie, w czym się ona przejawia? Rekonstrukcja odpowiedzi na takie
pytanie nie wyczerpuje problemu, niemniej jednak pokazuje kierunek
———————
Zob. W. Zyzak, Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?: duchowość chrześcijańska
na świeckiej drodze życia, Kraków 2008.
22

23 Zob. M. Chmielewski, Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety, w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 45-59.
24 Zob. J. S. Martins, La santidad de la familia a la luz del número 47 de la carta apostólica
„Novo millennio ineunte”, w: Dar razón de la esperanza…, dz. cyt., s. 717-728.
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papieskiej wizji świętości. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że
świętość, jako przejaw rozwoju Kościoła, jest darem Bożym (por. EiAf 34).
Ten dar Chrystusa mocą Jego Ducha w punkcie wyjścia zakłada słabość
i grzeszność człowieka. To Chrystus kształtuje nas na swój obraz, upodabniając do swojej męki i zmartwychwstania (por. VS 73; UUS 3). Jest to
więc bardzo realistyczne podejście do problemu świętości.
Najbardziej czytelnym przejawem świętości jest męczeństwo, które
Papież uznaje za „wspaniały znak świętości Kościoła” o doniosłym znaczeniu dla przepowiadania i posługi misyjnej (por. VS 93). Tego rodzaju
głoszenie Dobrej Nowiny słowem i potwierdzone czynem, aż po gotowość oddania życia, „budzi w ludzkich sercach pragnienie świętości,
upodobnienia się do Chrystusa” (EiAf 87). Ta teza współbrzmi z wykładem Jana Pawła II na temat duchowości misyjnej zawartej w encyklice
Redemptoris missio, gdzie stwierdza, iż „powołanie misyjne ze swej natury
wypływa z powołania do świętości. Każdy misjonarz jest autentyczny
jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości. Świętość jest podstawową przesłanką i niezbędnym warunkiem do tego, aby Kościół mógł
realizować swoją zbawczą misję” (RMs 90). Wynika z tego, że autentyczna świętość przejawia się w gorliwości misyjnej. W myśl nauki papieskiej
można postawić znak równości między „zapałem misyjnym” i „zapałem
świętości” (por. RMs 91-92).
Nie można także lekceważyć wszelkich przejawów pobożności ludowej, którą Jan Paweł II nazywa „świętością ludu”. Ukazuje ona bowiem,
że „również w dzisiejszej Europie można żyć Ewangelią indywidualnie
i poprzez autentyczne doświadczenie wspólnotowe” (EiE 67).
Za swoim poprzednikiem Pawłem VI nasz Autor stwierdza w adhortacji Ecclesia in Europa, że „człowiek współczesny «chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami». Decydujące są zatem obecność i znaki świętości…”, które stanowią warunek wstępny autentycznej ewangelizacji (EiE 49; por. EiAm 15;
EN 41) i owocnej katechezy25.
Jakiekolwiek wskazywalibyśmy wzory świętości, to zawsze na tej
drodze punktem odniesienia pozostaje Jezus Chrystus — „Święty Boga”
(Mk 1, 24; EiAm 30). Natomiast Tą, która najdoskonalej odzwierciedla
świętość Chrystusa, jest Maryja. Tej kwestii Jan Paweł II poświęcił wiele
miejsca w encyklice Redemptoris Mater, w której za Vaticanum II podkre———————
Zob. B. Połeć, Święci jako wzory osobowe w procesie katechizacji według wskazań Jana
Pawła II, w: Zobowiązani do wiary po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła
II (Tarnów, 9-10 VI 2987), red. J. Stala, J. Królikowski, Tarnów 2008, s. 101-110.
25
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śla, że „Bogarodzica jest już eschatologicznym wypełnieniem Kościoła”,
dlatego chrześcijanie wpatrując się w ten Wzór, mają wzrastać w świętości (RM 6). W Niej jaśnieje „promień tajemnicy Boga, chwała niewypowiedzianej Jego świętości” (RM 36). Maryja, nazywana „nową Ewą”
i „Matką żyjących”, głosi niezmąconą prawdę „o Bogu świętym i wszechmocnym” (RM 37). Z kolei Kościół, jako duchowa matka wobec swoich
członków od Maryi uczy się swego własnego macierzyństwa, „rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie
wolę Ojca” (RM 43. 47). Tę prawdę niemal w identycznym brzmieniu
Ojciec święty wyraził wcześniej w encyklice Dominum et Vivificantem (nr
66) i powtórzył w liście apostolskim Mulieris dignitatem (nr 22). Maryja
z Nazaretu jest więc „pierwowzorem” Kościoła, gdyż przewodzi wszystkim na drodze wiary i świętości. Ponadto „w Jej osobie Kościół już osiąga
tę doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy” (MD 27)26.
Wzór świętości Maryi ma szczególne znaczenie dla kapłanów, dla których jest Ona Matką (por. LK 1994, 8). A zatem „potrzeba wspólnot, które
kontemplując i naśladując Najświętszą Maryję Pannę, obraz i wzór
Kościoła w wierze i w świętości, strzegłyby sensu życia liturgicznego
i życia wewnętrznego” (EiE 27).
Pisząc o duchowości maryjnej św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, nasz Autor zauważa, że „podobnie jak Maryja i wraz z Nią, święci są
w Kościele i dla Kościoła, aby zajaśniała jego świętość” (MMf 8). Wśród
nich pierwszym po Maryi jest Jej Oblubieniec — św. Józef, który dla wierzących jest przykładem jak „postępować przed Bogiem drogami świętości i sprawiedliwości” (RC 31). Skoro Papież wskazuje na wzorczą świętość Józefa z Nazaretu, to tym bardziej podkreśla, że „małżeństwo Józefa
i Maryi stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię”
(RC 7; por. RC 22).
Od starożytności Kościół ze szczególną czcią odnosił się do męczenników, co przypomina Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millennio
adveniente. To oni w istotny sposób przyczynili się do świętości Kościoła
pierwszych wieków. Od początku ten kult miał wyraźny charakter chrystocentryczny, bowiem „głosząc i wielbiąc świętość swoich synów i córek, Kościół oddawał najwyższą cześć Bogu samemu. Czcił w męczennikach Chrystusa, który obdarzył ich łaską męczeństwa i świętości” (TMA
37). Jak dalej zaznacza Papież, wśród tych świętych nie zabrakło ludzi
świeckich, żyjących w małżeństwie, zarówno mężczyzn jak i kobiet.
———————
26 Zob. R. Kuczer, Maryja wzorem wiary, nadziei i miłości w nauczaniu Jana Pawła II, SM
7(2005), nr 3-4, s. 85-173.
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Są więc oni wzorami do naśladowania dla współczesnych chrześcijan
(por. MD 27; TMA 37). Postuluje także, aby uznać świętość tych chrześcijan, którzy w ciągu ostatnich dziesiątków lat, szczególnie w krajach
Europy Wschodniej, przelali krew za wiarę w Chrystusa (por. OL 25).
Jeśli chodzi o inne wzory świętości, to lista postaci przywoływanych
przez Jana Pawła II jest bardzo długa. Należałoby wymienić tu wszystkich tych, których on kanonizował i beatyfikował w czasie swego pontyfikatu, a czynił to z zasady osobiście, zawsze przy tej okazji wygłaszając
stosowną homilię, mającą za przedmiot życie i świętość osób wynoszonych do chwały ołtarzy27. Na odnotowanie zasługuje także to, że Papież
korzystając z różnych okazji, najczęściej z rocznic tzw. „narodzin dla nieba”, niektórym wybitnym i powszechnie znanym świętym poświęcał odpowiednie motu proprio czy list apostolski, a w przypadku świętych Cyryla i Metodego nawet encyklikę pt. Slavorum Apostoli. W ten sposób uhonorował co najmniej kilkunastu największych świętych28.
Odkrywanie przykładów świętości, „doświadczenie nieograniczonych bogactw tajemnicy świętych obcowania, kontakt z nie znanymi dotąd formami chrześcijańskiej aktywności” ma — jak zaznacza Papież —
doniosłe znaczenie ekumeniczne (UUS 15).
W liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II, wskazując na
świętość jako fundament programu duszpasterskiego Kościoła na trzecie
tysiąclecie, mówi jednocześnie o potrzebie odpowiedniej „pedagogii
świętości”. To określenie często powraca w jego wypowiedziach. Ponieważ istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wobec tego należy
stosować odpowiednią pedagogikę świętości, dostosowaną do rytmu
poszczególnych osób (por. NMI 31).
———————
27 Zob. W. Oleszek, Przepowiadanie o świętych na podstawie homilii beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1979-2001, Lublin 2002.
28 W porządku chronologicznym są to: św. Stanisław ze Szczepanowa — list Rutilans
agmen do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia jego męczeństwa (8 V 1979); św. Bazyli
Wielki — list Patres Ecclesiae na 1600-lecie jego śmierci (2 I 1980); św. Katarzyna ze Sieny
— list Amantissima Providentia z okazji 600. rocznicy jej śmierci (29 IV 1980); św. Benedykt
— list Sanctorum altrix z okazji 1500. rocznicy urodzin św. Benedykta (11 VII 1980); św.
Augustyn — list Augustinum hipponensem z okazji 1600. rocznicy nawrócenia (28 VIII
1986); św. Alfons Liguori — list Spiritus Domini z okazji 200. rocznicy jego śmierci (1 VIII
1987); św. Jan od Krzyża — list Maestro en la fé z okazji 400. rocznicy śmierci (14 XII 1990);
św. Ambroży — list Operosam diem z okazji 1600. rocznicy śmierci (1 XII 1996); św. Piotr
Kanizy — list do biskupów niemieckich z okazji czterechsetlecia jego śmierci (19 IX 1997);
św. Teresa od Dzieciątka Jezus — list apostolski Divini amoris scientia z okazji ogłoszenia
jej Doktorem Kościoła powszechnego (19 X 1997), i wiele innych.
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W swoich wypowiedziach na temat świętości, rozrzuconych niemal
we wszystkich jego dokumentach i wypowiedziach, Papież nie daje
zwartego wykładu na temat wychowania do tej „wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (por. MND 8). Niemniej jednak warte
odnotowania są niektóre spośród jego uwag na ten temat. Otóż ważną rolę w dziedzinie świętości chrześcijańskiej odgrywa nawrócenie. Stanowi
ono bowiem punkt wyjścia i conditio sine qua non realizowania powszechnego powołania do świętości, ta zaś jest celem każdego autentycznego
nawrócenia (por. EiAm 26. 30), gdyż przez żal i nawrócenie człowiek
zbliża się do świętości Boga i odnajduje własną wewnętrzną prawdę (por.
RP 31). W innym miejscu Papież zaznacza, że świętość jest „owocem nawrócenia dokonującego się pod wpływem Ewangelii” (EiE 14). Niezbędnym warunkiem zdobywania świętości, nierozerwalnie związanym
z nawróceniem, jest modlitwa, jako „poniekąd pierwszy i ostatni warunek nawrócenia, postępu, świętości” (LK 1979, 10; MND 8). Jest ona
„podłożem” wspomnianej wyżej pedagogii świętości (NMI 32), przypomina bowiem o „pierwszeństwie życia wewnętrznego i świętości” (NMI
38), które aktualizuje się „przez ciągłe powracanie do słuchania słowa
Bożego” (NMI 39; PG 15)29. Szczególnie polecaną przez Papieża modlitwą
jest różaniec, gdyż przynosi on „owoce świętości” (RVM 1), a ponadto
dobrze wpisuje się w „pedagogikę świętości” (RVM 5), wzmacniając jej
pragnienie (RVM 26), bo „wezwanie do świętości zostaje przyjęte i może
być rozwijane jedynie w milczeniu i adoracji przed obliczem nieskończonej transcendencji Boga” (VC 38).
Nasz Autor zwraca uwagę, że droga świętości ze swej natury domaga
się także podjęcia różnych środków ascetycznych, które zawsze obecne
były w praktyce Kościoła, a które swą kulminację znajdują w sakramencie
pokuty (por. EiAm 32). Są one „skuteczną pomocą w dążeniu do prawdziwej świętości” (VC 38). Wśród tego rodzaju środków, Papież docenia
pielgrzymki do grobów męczenników, „gdzie świętość wyraziła się
w sposób szczególny i gdzie trwa pamięć o mężczyznach i kobietach, którzy w każdej epoce wzbogacali Kościół ofiarą własnego życia” (OL 25).
W ogóle dążenie do świętości wymaga podjęcia duchowego zmagania,
w czym cenną pomocą, zwłaszcza na etapie formacji, będzie korzystanie
z kierownictwa duchowego (por. VC 95).
W kontekście duchowości kapłańskiej Jan Paweł II pisze o samotności,
stwierdzając zarazem, że w życiu kapłana jest ona nie tyle źródłem trud———————
29 Zob. J. Kochel, Dialog ze słowem Bożym. Błogosławiony Jan Paweł II promotorem odnowy:
lectio divina”, w: Człowiek dialogu, red. Z. Glaeser, Opole 2012, s. 219-234.
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ności, co przede wszystkim szansą, to znaczy „okazją do modlitwy i do
studiów, a także pomocą w dążeniu do świętości i ludzkiej dojrzałości”
(PDV 74).
Ważnym środkiem postępu na drodze do świętości są przykazania
jako „podstawowy kodeks moralności chrześcijańskiej”, uzupełnione
zakresem rad ewangelicznych, w których „w sposób szczególny wyraża
się i konkretyzuje Chrystusowe wezwanie do doskonałości: wezwanie do
świętości” (PS 8). Odnosi się to zwłaszcza do osób konsekrowanych.
Jeśli zaś chodzi o ludzi świeckich, to dla nich środkiem uświęcenia,
oprócz wyżej wspomnianych, powinna być także praca i zaangażowanie
w rzeczywistość doczesną oraz troska o dobro wspólne (por. LE 25). Dla
efektywniejszego podjęcia drogi świętości ze strony świeckich w obszarach ich doczesnego zaangażowania Papież poleca urządzać dla nich tzw.
itineraria, które mają polegać na studium społecznej nauki Kościoła, a także na ukierunkowaniu ich duchowości, „tak by ożywiała codzienną działalność przeżywaną jako autentyczną drogę świętości” (EiE 41).
W ogóle wszystkim powinna być zapewniona odpowiednia formacja,
aby w swoim życiu i aktywności byli ukierunkowani na Chrystusa i zgodnie z własnym charyzmatem dążyli do osobistej świętości (por. EiAs 44).
Zabieganie o wzrost świętości wiernych, to przede wszystkim zadanie
biskupa, który „ma obowiązek dawać przykład świętości poprzez miłość,
pokorę i prostotę życia” (PG 13). Jego posługa ma być „nie tylko źródłem
świętości dla innych, lecz także motywem uświęcenia dla tego, kto pozwala, aby jego serce i życie przeniknięte zostały miłością Bożą” (PG 13).
Nikomu z ochrzczonych nie może zabraknąć entuzjazmu w kroczeniu
drogą świętości, do czego szczególnie zachęca Papież ludzi młodych. Należy wskazywać im drogę świętości, zachęcając do podejmowania wiążących wyborów w naśladowaniu Jezusa, w czym umocni ich intensywne
życie sakramentalne. Odnośnie do tego — pisze Jan Paweł II — „nie trzeba się obawiać stawiania młodym wymagań w tym, co dotyczy ich duchowego rozwoju” (EiE 62; por. RD 16). Dążąc do świętości, mogą oni
stać się „znakiem Boga w świecie” i „zaczynem ducha misyjnego” (EiAf
136). Właściwym środowiskiem, gdzie młodzi odkrywają dar świętości,
są różnego rodzaju ruchy w Kościele (por. EiO 47). O tyle można o nich
mówić, że spełniają w Kościele rolę „narzędzi świętości”, o ile stawiają na
pierwszym miejscu powołanie każdego chrześcijanina do świętości (por.
ChL 30)30.
———————
Więcej na ten temat zob. M. Chmielewski, Kierownictwo duchowe we współczesnych
zrzeszeniach katolickich, ŻD 2(1995), nr 1, s. 55-72.
30
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Zapowiadając obchody Jubileuszu Roku 2000 Jan Paweł II postulował,
aby „rozbudzić w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością,
mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie coraz żarliwszej modlitwy i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi najbardziej
potrzebującymi” (TMA 42). W ostatniej zaś swej adhortacji adresowanej
do biskupów, jeszcze raz podnosząc wartość życia duchowego i dążenia
do świętości, zauważa, że pozostają one do dziś „wielkim świadectwem
mocy Ewangelii, zdolnej przemieniać osoby i wspólnoty, umożliwiającej
przenikanie świętości Boga w świat i historię” (PG 25). To stwierdzenie
koresponduje z przekonaniem Papieża, że „drogą do świętości jest także
inkulturacja, bo dzięki niej wiara przenika życie ludzi i społeczności,
z których się wywodzą” (EiAf 87)31.
W podsumowaniu przeprowadzonej tu analizy, wypada stwierdzić,
że dla Jana Pawła II świętość, jako dar uczestniczenia w życiu wewnątrztrynitarnym, stanowi niezmiennie priorytet życia chrześcijańskiego, w służbie którego pozostaje całe ustrukturalizowane życie duchowe,
czyli „życie ożywiane i kierowane przez Ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości” (PDV 19). Świętość jest zatem pojęciem jednoznacznie
teologicznym i bezpośrednio wiąże się z duchowością chrześcijańską jako
jej zasadniczy cel. Natomiast częste w jego pismach pojęcie „doskonałość” ma znaczenie szersze i dotyczy bardziej płaszczyzny antropologicznej. Tylko człowiek jest bowiem świadom stopnia osiąganej doskonałości.
Już samo dążenie do niej jest przejawem duchowego wymiaru, choć
doskonałości nie można utożsamiać z życiem duchowym, chyba że jest to
doskonałość w miłości nadprzyrodzonej. Wówczas pojęcia te można
potraktować jako synonimy.
Niemniej jednak w papieskiej myśli dostrzec można subtelną różnicę,
która jednak nie została przez niego wyrażona expressis verbis. Chodzi
mianowicie o to, że pojęcie świętości wskazuje przede wszystkim na cel
życia chrześcijańskiego, zaś o doskonałości można mówić bardziej w odniesieniu do sposobu osiągania tego celu, a więc „dynamiki drogi”. Byłoby to zatem odzwierciedlenie zarysowanej wyżej tomistycznej koncepcji
chrześcijańskiej doskonałości.

———————
31 Zob. J. Górski, Inkulturacja, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red.
A. Zwoliński, Radom 2003, s. 204-206.
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2. DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE DUCHOWE
W FUNKCJI POWOŁANIA DO DOSKONAŁOŚCI I ŚWIĘTOŚCI

Kluczowe dla teologii duchowości pojęcia „duchowości” i „życia duchowego” stosunkowo często występują zarówno w oficjalnych dokumentach Jana Pawła, czyli w encyklikach, adhortacjach, konstytucjach,
listach i orędziach, jak i w jego przemówieniach oraz katechezach. Ojciec
święty najczęściej posługuje się tymi pojęciami dla określenia lub opisania rzeczywistości nadprzyrodzonej, dzięki której podmiot spełnia się
w swoim człowieczeństwie i osiąga zbawienie. Nie brak jednak takiego
zastosowania, które ma na celu podkreślenie tego wymiaru ludzkiej
egzystencji, czy to w wymiarze jednostkowym czy społecznym, który
przekracza proste zaspokojenie potrzeb biologicznych. W tego rodzaju
zastosowaniach Papież mówi o duchowości, na przykład, w powiązaniu
z kulturą, respektowaniem godności osoby ludzkiej i praw człowieka,
koniecznością poprawy warunków socjalnych, troski o pokój itd.

A. Duchowość
Wbrew obiegowym opiniom, że pojęcie „duchowość” jest nowe
w teologii, należy stwierdzić, że po raz pierwszy w łacińskiej wersji spiritualitas pojawiło się ono już w epoce patrystycznej w listach pseudohieronimiańskich datowanych na lata dwudzieste V wieku. Najprawdopodobniej ich rzeczywistym autorem jest Pelagiusz lub ktoś z jego uczniów.
W jednym z listów autor zachęca nowoochrzczonego adresata imieniem
Thesiphont do ustawicznego rozwoju, pisząc: Age, ut in spiritualitate proficias32.
W kolejnych wiekach termin ten stał się tak powszechny w literaturze,
że badacze doszukują się nawet jego wyraźnej ewolucji znaczeniowej. Do
końca XI wieku spiritualitas zachowywało więc jeszcze swe pierwotne, religijno-duchowe znacznie i wskazywało na rzeczywistość oraz aktywność, które pochodziły nie z natury, lecz z łaski Ducha Świętego działającego w człowieku. W związku z tym, zapewne pod wpływem tendencji
manichejskich, dostrzega się tendencję do przeciwstawiania spiritualitas
sferze cielesnej, nazywanej carnalitas, a czasem zbyt dosadnie jako animalitas, czyli sferze zwierzęcej popędowości. Po linii tego gnostyckiego dualizmu już w połowie XII wieku używano pojęcia spiritualitas w sensie filo———————
32

Św. Hieronim, De scientia divinae legis, PL 30, 105-116; 9, 114d-115a.
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zoficznym, którym posługiwano się w celu wskazania na niematerialność
duszy ludzkiej. Jednak u wielkich scholastyków XIII wieku, a więc u św.
Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu, spiritualitas nie cieszyło się powodzeniem. W pismach bonawenturiańskich występuje bowiem tylko
8 razy, zaś u św. Tomasza zaledwie 9 razy, przy czym u św. Bonawentury
wskazuje na niematerialność ciał uwielbionych, a u św. Tomasza dotyczy
chwały, jakiej dostępuje człowiek duchowy, o ile pokona skłonności ciała.
Rzeczywistość życia duchowego scholastycy opisywali raczej za pomocą
pojęć takich, jak: spiritus lub mens, czego przykładem jest słynny traktat
ascetyczno-mistyczny św. Bonawentury o znamiennym tytule: Itinerarium
mentis ad Deum. Dwa wieki później spiritualitas jeszcze bardziej utraciło
pierwotne znaczenie i służyło do określenia administrowania dobrami
kościelnymi, sprawowania sakramentów i kultu, zyskiwania odpustów,
a także wykonywania jurysdykcji. Ostatecznie spiritualitas zanikło w języku teologicznym, ustępując miejsca terminom „asceza” i „mistyka”.
Pozostało jednak przez jakiś czas w sferze języka prawno-kanonicznego.
Teologowie na nowo zainteresowali się pojęciem spiritualitas w XVII wieku, głównie w związku z polemiką pomiędzy bp. Jacquesem Bossuetem
(† 1704) i abp. François de Solignac de la Mothe Fénelonem († 1715). O ile
ten ostatni nadawał temu pojęciu sens prawie mistyczny, to jego adwersarz całkowicie je odrzucał. W rezultacie potępienie kwietyzmu, propagowanego przez Fénelona najprawdopodobniej przyczyniło się do ponownego zarzucenia terminu spiritualitas, aby nie narazić się na podejrzenie o chorobliwy mistycyzm. Współcześnie „duchowość” w narodowych wersjach semantycznych pojawiła się znów na przełomie XIX i XX
wieku w związku z tzw. „ruchem mistycznym”, czyli szeroko podejmowaną polemiką dotyczącą między innymi kwestii mistycznych. Do literatury teologicznej pojęcie to wprowadził August Saudreau w tytule dzieła
Manuel de spiritualité (Paryż 1920), a następnie Pierre Pourrat w trzytomowym dziele La spiritualité chrétienne (Paryż 1918-1928). Potem „duchowość” upowszechniało czasopismo „La Vie Spirituelle” oraz wielotomowy Dictionnaire de spiritualité ascetique et mystique, zainicjowany
w 1938 roku przez Josepha de Guiberta33.
Pod koniec XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku
ukazało się szereg dokumentów ówczesnych papieży: Benedykta XV,
Piusa X i Piusa XI, w których podejmowano ważne kwestie dotyczące
———————
33 Zob. A. Solignac, Spiritualité, w: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, red.
A. Derville, P. Lamarche, A. Solignac, Paris 1990, t. 14, k. 1142-1143.

66

Rozdział pierwszy

zwłaszcza formacji duchowej kapłanów, co zaowocowało wprowadzeniem problematyki życia duchowego do palety dyscyplin akademickich.
Jednak nie używano terminu „duchowość”, lecz „życie wewnętrzne”,
a także „ascetyka” i „mistyka”, najczęściej łącznie w formie „teologia
ascetyczno-mistyczna”. W kwestiach dotyczących życia duchowego ten
język był obecny również w dokumentach późniejszych papieży: Piusa
XII i bł. Jana XXIII. Terminologią ascetyczną posługiwał się Paweł VI, który powoli wprowadzał w swoich tekstach termin „duchowość” (por. EN
64)34. Pojęcie to wciąż jeszcze nieśmiało, bo zaledwie 4 razy, użyte zostało
w dokumentach Soboru Watykańskiego II (por. UR 6. 15; PC 6; AG 29).
Pod względem terminologii, w doktrynie Jana Pawła II dostrzegamy
radykalną zmianę w postaci wyraźnej preferencji dla terminu „duchowość” i to od początku pontyfikatu. Choć problematyki duchowej Papież
dotyka wprost już w encyklice Redemptor hominis, to jednak formalnie pojęcia „duchowość” użył po raz pierwszy dopiero w trzeciej encyklice
o pracy ludzkiej, której ostatni, piąty rozdział w całości poświęcił duchowości pracy (LE 24-27). W czterech punktach tego rozdziału omawiany
termin pojawia się aż 10 razy, zwykle w brzmieniu „duchowość pracy”.
Odtąd słowo to, wyłącznie w formie rzeczownikowej, jest mniej lub bardziej obecne w kolejnych dokumentach. Widać to zwłaszcza w adhortacjach, gdzie „duchowość” występuje w sumie około 100 razy, podczas
gdy w encyklikach około 30, zaś w listach apostolskich, motu proprio,
katechezach i przemówieniach w sposób nie dający się zliczyć.
Ta częstotliwość pojęcia „duchowość” w papieskich tekstach sprawia,
że wachlarz jego znaczeń i kontekstów jest bardzo szeroki. Pewnego
rodzaju pomocą w usystematyzowaniu tej różnorodności może być klasyfikacja duchowości, jaką zaproponował Atanasio G. Matanić35. Zgodnie
z tą klasyfikacją, należy pamiętać o zakresach znaczeniowych powyższego pojęcia, stosując następujące kryteria odpowiednio do uwarunkowań,
w jakich żyje chrześcijanin:
a) kryterium etniczno-geograficzne, które pozwala identyfikować duchowość w zależności od kręgów kulturowych. Zgodnie z tym w doktrynie Jana Pawła II jest mowa, na przykład, o duchowości chrześcijańskiego
Wschodu (por. UENL 25. 77) lub „różnych formach duchowości i ascetyzmu Azji” (EiAs 44). W adhortacji Vita consecrata Papież zwraca się do
———————
34 Zob. Paweł VI, Wiara i życie wewnętrzne. Przemówienie podczas audiencji generalnej
(16 VIII 1967).
35 La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana, Cinisello Balsamo 1990, s. 46-49.
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katolickich Kościołów Wschodnich, aby przyczyniały się do nawiązania
dialogu z Kościołami prawosławnymi między innymi przez „wspólny
udział w tej samej duchowości — dziedzictwie nie podzielonego jeszcze
Kościoła pierwszego tysiąclecia” (VC 101);
b) kryterium doktrynalne, które w danej duchowości akcentuje określone treści wiary. Odpowiednio do tego w papieskich tekstach należy
wskazać przede wszystkim na „duchowość chrześcijańską” (PDV 23. 31.
46; VC 94; EiAm 29; DAS 7; RVM 1. 15. 19), która jest „duchowością Nowego Przymierza” (RP 35), a więc „duchowością żywą i mocno zakorzenioną w Piśmie Świętym i nauczaniu Ojców Kościoła” (EiE 70). Z uwagi
na to kryterium w ramach duchowości chrześcijańskiej Papież uczy
o „duchowości eucharystycznej” (MND 10), „duchowości Serca Jezusa”
(PDV 49)36, a także „duchowości maryjnej” (por. RM 48). Ponieważ przedmiotem wiary chrześcijańskiej jest Kościół święty, jako lud Boży hierarchicznie uporządkowany (por. LG 9), dlatego Ojciec święty wzmiankuje
o potrzebie pielęgnowania „duchowości eklezjalnej” (PG 11), w ramach
której należy mówić o duchowości trzech stanów życia w Kościele. Stąd
w tekstach papieskich spotykamy określenia: „duchowość biskupa” (PG
11-13), „duchowość kapłańska” (PDV 3. 74. 80; VC 10; EiAs 43), „duchowość kleru diecezjalnego” (VC 50), „duchowość życia konsekrowanego”
(VC 40. 50) lub „duchowość monastyczna” (UUS 57; OL 6) i „duchowość
ludzi świeckich” (ChL 2. 56; PDV 66);
c) kryterium ascetyczno-praktyczne, które akcentuje określone praktyki
ascetyczne, związane z cnotami chrześcijańskimi. Stosując je do inwentaryzacji języka teologiczno-duchowego Jana Pawła II, można wyróżnić na
przykład: „duchowość komunii” (VC 46. 50-51; EiAm 40. 44; EiO 11; PG
44-45; NMI 43. 45; MND 20), „duchowość misyjną” (RMs 87-91; EiAs 23)
lub „duchowość misjonarza” (RMs 89), a także „duchowość niedzieli”
(DD 62);
d) kryterium antropologiczno-psychologiczne. Według tego kryterium
takie dane, jak: płeć, wiek, temperament, stan życia itp. w sposób zasadniczy wpływają na relację człowieka do Boga. Mając to na względzie Jan
Paweł II wzmiankuje między innymi, o „duchowości kobiety”, której
szczególną postacią jest „duchowość Maryi” (EdE 58), a także o „duchowości mężczyzny”, której uosobieniem jest św. Józef, czego wyraz znajdujemy w adhortacji Redemptoris Custos. Odpowiednio do tego wyróżnia
———————
36 Na temat papieskiej wizji kultu Serca Jezusa zob. Cz. Drążek, Il Cuore di Gesù
nell’insegnamento del Papa Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2005.
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„duchowość małżeńską i rodzinną” (FC 56. 61. 77; EiE 91) oraz „duchowość macierzyńską i ojcowską” (EiAm 46). Wiele uwagi poświęca „duchowości pracy” (LE 25-26; SRS 38; UENL 76; NMI 10) i „zdrowej duchowości działania” (VC 74). W ramach tego kryterium można mówić
o duchowości konkretnych zawodów i środowisk, których odrębność
Papież podkreślił, zapraszając je na osobne spotkania zarówno podczas
Jubileuszu Odkupienia w 1983 roku, jak i Wielkiego Jubileuszu Roku
2000. Chodzi tu na przykład o duchowość lekarzy, sportowców, wolontariuszy, a także duchowość dzieci, młodzieży i chorych;
e) kryterium historyczno-chronologiczne, które stwarza możliwość porządkowania różnych form i stylów duchowości ze względu na kontekst
czasowo-historyczny. Odnosząc to kryterium do papieskiej doktryny,
można zasadnie wyróżnić: duchowość czasów apostolskich, pierwszych
wieków, średniowiecza, baroku, współczesną, posoborową itp., do których Jan Paweł II często odwołuje się przy różnych okazjach. W tym sensie funkcjonuje także określenie „tradycja duchowości” (VC 94);
f) kryterium zakonodawców i fundatorów szkół duchowości bierze pod
uwagę najbardziej charakterystyczne cechy duchowości pozwalające identyfikować niezwykłe bogactwo darów charyzmatycznych, jakie zawiera
w sobie życie konsekrowane. Ojciec święty mówi zatem o „duchowości
założycieli i założycielek wspólnot zakonnych” (VC 62). W analizowanych dokumentach papieskich nie brak określeń, takich jak: duchowość
benedyktyńska, dominikańska, franciszkańska, terezjańska (por. DAS 10),
ignacjańska i wiele innych. Są także pojęcia dość ogólne, jak: „duchowość
instytutu” (VC 68) i „szkoła duchowości” (VC 94). Do tej kategorii należałoby włączyć także „duchowość współczesnych ruchów” (RM 44).
Wiele z papieskich określeń dotyczących duchowości nie mieści się
w powyższej klasyfikacji. Język teologiczno-duchowy Jana Pawła II jest
bowiem bardzo bogaty i urozmaicony, także dlatego, że Papież nie ogranicza się do duchowości w sensie religijnym, lecz uwzględnia duchowość
jako powszechny fakt antropologiczny. Mówi zatem o „duchowości
człowieka” (GS 13), która jest „odpowiedzią na poszukiwanie sacrum i na
tęsknotę za Bogiem” (VC 103). Istnieje więc „powszechna potrzeba duchowości” (NMI 33; PG 12. 40; RVM 5), „usilne pragnienie duchowości ze
strony ludów Oceanii” (EiO 51). Także w Azji są wielkie religie, „gdzie
osoby i całe ludy odczuwają głód bóstwa” (EiAs 23). Z uwagi na to Ojciec
święty wzywa do szacunku „niechrześcijańskich tradycji duchowych”
(RMs 91). Jest to szczególnie ważne dla przyszłych duszpasterzy, aby
uczyli się „szacunku dla innych form duchowości, dialogu i współpracy”
(PDV 68).
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Skoro duchowość jest wrodzoną potrzebą człowieka, to Jan Paweł II
postuluje, aby zabiegać o „zdrową i głęboką duchowość” (VC 93), to znaczy „autentyczną duchowość” (EiE 73), zwłaszcza że istnieje realne niebezpieczeństwo ulegania jej „ezoterycznym formom” związanym głównie z New Age (por. EiE 10), albo praktykowanie „duchowości skupionej
na wewnętrznych, indywidualnych przeżyciach” (NMI 52).
Z dokonanej tu semantyczno-kontekstualnej analizy pojęcia „duchowość” w tekstach Jana Pawła II wynika, że w ramach duchowości jako
faktu antropologicznego precyzyjnie rozróżnia on różne formy duchowości religijnej. Jednocześnie okazuje im wielki szacunek, podkreślając ich
humanizującą i kulturotwórczą rolę. Z oczywistych względów najwięcej
uwagi poświęca duchowości chrześcijańskiej, ujmowanej w różnych jej
formach i przejawach. W analizowanych dokumentach przynajmniej kilkakrotnie spotykamy próby doprecyzowania samego pojęcia „duchowość”, które stanowią swoiste quasi-definicje duchowości.
Po raz pierwszy próbę dookreślenia duchowości podjął Papież w encyklice Redemptoris Mater (z 25 III 1987). Stwierdza w niej, że mówiąc
o duchowości maryjnej, chodzi „nie tylko o samą naukę wiary, ale także
o życie z wiary” (nr 48). Duchowość jest zatem przeżywaniem wiary
i sposobem jej aktualizacji w konkretnych uwarunkowaniach wierzącego,
nie pozbawionym jednak elementu doktrynalnego i poznawczego. Tak
rozumiana duchowość maryjna znajduje swe dopełnienie w pobożności
maryjnej, która — jak wynika z szerszego kontekstu papieskiej wypowiedzi — jest jej praktycznym korelatem. Obydwie „znajdują przebogate
źródła w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskich
żyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie” (RM 48).
Mają zatem wymiar uniwersalny w sensie czasoprzestrzennym i wciąż
pozostają dynamiczne, czemu Papież daje wyraz zadowolenia, pisząc, że
„współcześnie nie brak nowych przejawów tej duchowości i pobożności”
(RM 48). Jak pokazuje doświadczenie Kościoła, te właśnie przejawy
chrześcijańskiej duchowości były i są najbardziej narażone na wszelkie
wynaturzenia, przed którymi przestrzegał Paweł VI w adhortacji Marialis
cultus (por. MC 38-39). Z uwagi na to Jan Paweł II zastrzega, że duchowość maryjna i związana z nią pobożność maryjna, jeśli mają być efektywne, powinny być zgodne z Tradycją i nauką Vaticanum II. Przy tej
okazji Papież zdaje się sugerować, że wzorcową formę duchowości i pobożności maryjnej pozostawił św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
Nie trudno w tej wzmiance dostrzec wątek autobiograficzny37.
———————
37

Zob. Jan Paweł II, Autobiografia, opr. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2003, s. 41-42; por.
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Bardziej precyzyjnie Papież określa „duchowość” w encyklice o stałej
aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio (z 7 XII 1990), której
ostatni ósmy rozdział zatytułował „Duchowość misyjna”. W otwierającym go akapicie czytamy, że „duchowość ta wyraża się przede wszystkim w życiu pełnym uległości Duchowi Świętemu: winniśmy przyzwolić,
by On nas kształtował wewnętrznie i w ten sposób bardziej upodabniać
się do Chrystusa. Nie możemy dawać świadectwa Chrystusowi, nie odzwierciedlając Jego obrazu, ożywionego w nas przez łaskę i działanie Ducha. Uległość Duchowi Świętemu domaga się następnie przyjęcia darów
męstwa i umiejętności rozróżniania, które są istotnymi rysami tej duchowości” (nr 87). W przytoczonych słowach dwukrotnie podkreślono, że
tym co istotne w duchowości chrześcijańskiej, jest uległość Duchowi
Świętemu, rozumiana jako otwarcie na Jego działanie i posłuszeństwo
wiary, którego przykładem — jak to wielokrotnie zaznaczał nasz Autor
w różnych miejscach — jest Matka Boża (por. RM 13-14). Wynika z tego,
że znamienną cechą duchowości jest jej receptywność. Oznacza to, że
właściwą przyczyną sprawczą duchowości jest Duch Święty. Drugim,
„istotnym rysem duchowości misyjnej”, a tym samym duchowości chrześcijańskiej, „jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem” (RMs 88), które
przejawia się w upodobnieniu do Niego, czyli odwzorowaniu w sobie
Jego postaw, co stanowi właściwy przedmiot owej uległości Duchowi
Świętemu, prowadzącej do Ojca38.
Tę samą myśl Jan Paweł II podjął w posynodalnej adhortacji o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis. Przypominając
soborowe zalecenie, aby kandydaci do kapłaństwa uczyli się „szukać
Chrystusa”, Papież zaznacza, że to poszukanie wraz z quaerere Deum stanowi „klasyczny temat duchowości chrześcijańskiej” (PDV 46). Szczególnie kapłani powinni pielęgnować w sobie duchowość Serca Bożego, to
znaczy „prowadzić życie nacechowane miłością i uczuciem Chrystusa
Kapłana i Dobrego Pasterza” (PDV 49).
Zarówno uległość Duchowi jak i upodobnienie do Chrystusa warunkują apostolską skuteczność, gdyż — jak stwierdza Jan Paweł II — „kto
posiada ducha misyjnego, odczuwa Chrystusową gorliwość o dusze i miłuje Kościół, tak jak Chrystus” (RMs 89). Można w tym upatrywać kolej———————
A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II, tł. A. Turowiczowa, Città del Vaticano 1982, s. 152-154; G. Weigel, Świadek nadziei…, dz. cyt., s. 79.
Tę kwestię szeroko omawia Antonio Fiozzo w dziele pt. Spiritualità Trinitaria. Il
riflesso del mistero di di nella vita cristiana secondo Giovanni Paolo II alla luce dei testi ufficiali del
Grande Giubileo del 2000, Soveria Mannelli 2005.
38
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nej ważnej cechy chrześcijańskiej duchowości, jaką jest misyjność i apostolstwo, które stają się zrozumiałe jedynie jako przejaw duchowości
eklezjalnej. Szczególnie w odniesieniu do kapłanów Jan Paweł II akcentuje związanie z Kościołem lokalnym. To „«bycie w Kościele lokalnym»
stanowi, ze swej natury, element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską” (PDV 31). A zatem Papież w sposób jednoznaczny uczy, że autentyczna duchowość chrześcijańska jest niemożliwa poza wspólnotą eklezjalną. Stąd, zwłaszcza gdy mówi o duchowości życia konsekrowanego”,
mocno podkreśla potrzebę „duchowości komunii”, której poświęca niemało miejsca w posynodalnej adhortacji Vita consecrata o życiu konsekrowanym, a także w liście Novo millennio ineunte39.
W tym właśnie dokumencie na uwagę zasługuje także określenie
„specyficznej duchowości życia konsekrowanego”. Podzielając troskę
Ojców Synodu z 1994 roku, „by życie konsekrowane czerpało siły ze źródeł zdrowej i głębokiej duchowości” (VC 93), Jan Paweł II zaznacza, że
jest to „żywotna potrzeba, wpisana w samą istotę życia konsekrowanego,
jako że osoba praktykująca rady ewangeliczne ma obowiązek — tak jak
każdy inny ochrzczony, a nawet z poważniejszych jeszcze motywów —
dążyć usilnie do doskonałej miłości” (VC 93). Wynika z tego, że w centrum chrześcijańskiej duchowości — zgodnie z ewangelicznym przekazem — jest miłość (por. Mt 22, 38-40). W tym kontekście Papież pisze
o „specyficznej duchowości” osób konsekrowanych, mając na myśli
„konkretny wzór relacji z Bogiem i ze środowiskiem, wyróżniający się
swoistymi cechami duchowości oraz formami działalności, które ukazują
i uwypuklają ten czy inny aspekt jedynej tajemnicy Chrystusa” (VC 93).
Innymi słowy, duchowość, to konkretna forma przeżywania misterium
Christi i naśladowania Go.
W podobnym tonie wypowiada się Jan Paweł II w wydanej trzy lata
później posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in America. Zachęca
w niej nie tylko duszpasterzy, ale wszystkich wiernych do tego, aby „żyli
własną autentyczną duchowością chrześcijańską”, przez którą należy rozumieć „styl lub formę życia zgodnego z wymogami wiary chrześcijańskiej”. Duchowość bowiem „«jest życiem w Chrystusie» i «w Duchu»,
które się przyjmuje w wierze, wyraża w miłości ożywianej nadzieją, i przekłada na codzienność wspólnoty eklezjalnej. W tym sensie przez duchowość, która jest celem, do którego prowadzi nawrócenie, rozumie się nie
«część życia, lecz całe życie kierowane przez Ducha Świętego»” (nr 29).
———————
39 Zob. E. Matulewicz, Duchowość komunii w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II —
Mistrz duchowy (HM, 27), red. M. Chmielewski, Lublin 2006, s. 139-160.
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Duchowość chrześcijańska zatem to — według Jana Pawła II — konkretna aktualizacja wiary, czyli życie w Chrystusie i z tego względu uległość Duchowi Świętemu. Zgodnie z powyższym właściwym jej źródłem
i zarazem przejawem w pierwszym rzędzie są sakramenty i liturgia oraz
modlitwa. Na przykład w cytowanej adhortacji Ecclesia in America czytamy, że „duchowość chrześcijańska karmi się przede wszystkim wytrwałym życiem sakramentalnym, gdyż sakramenty są korzeniem i niewyczerpalnym źródłem łaski Bożej, koniecznej chrześcijaninowi do wytrwania w jego ziemskiej pielgrzymce” (nr 29). Także modlitwa jest nieodłącznym źródłem i przejawem duchowości, na co Papież kładzie szczególny nacisk, często w jednym zdaniu mówiąc o szkołach duchowości
i modlitwy (por. VC 94; RVM 5. 19). Przede wszystkim jednak podkreśla,
że wspomniana wyżej „powszechna potrzeba duchowości” w znacznej
mierze „ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy” (NMI 33)40.
Tak rozumiana duchowość daleka jest od spirytualizmu, który ogranicza ją wyłącznie do wymiaru wertykalnego i praktyk pobożnościowych, zwłaszcza modlitwy i kontemplacji. Na potwierdzenie tego warto
przytoczyć raz jeszcze papieskie słowa z adhortacji Ecclesia in America,
gdzie czytamy, iż „duchowość nie przeciwstawia się społecznemu wymiarowi życia chrześcijańskiego” (EiAm 29). W tym samym dokumencie,
Papież uczy, że „odnowa Kościoła w Ameryce nie będzie możliwa bez
aktywnej obecności świeckich”, którzy są zanurzeni w świecki świat. Ta
świeckość świata „jest cechą charakterystyczną i właściwą dla świeckiego
i jego duchowości, która prowadzi go do działania w różnych obszarach
życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, kulturalnego i politycznego” (EiAm 44).
Na uwagę zasługuje również papieska troska o to, aby duchowość
chrześcijańska, jako konkretna forma przeżywania wiary, miała mocną
podbudowę intelektualną. Z tej racji w analizowanych najważniejszych
dokumentach Jan Paweł II często obok siebie wymienia duchowość i teologię. Najbardziej widać to w posynodalnych adhortacjach mających za
przedmiot Kościół w krajach Wschodu: Une esperance nouvelle pour le Liban
i Ecclesia in Asia, w których teologia i duchowość wzmiankowane są razem (por. UENL 25. 41. 77; EiAs 21). Jak czytamy w liście apostolskim
Orientale Lumen, tę zależność należy tłumaczyć jednością, „jaka istnieje na
Wschodzie między duchowością a teologią” (nr 15). Z tej racji „chrześci———————
Zob. M. Chmielewski, Modlitwa w ujęciu bł. Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 22(2012),
s. 215-233; A. Zellma, Jan Paweł II nauczycielem modlitwy, „Studia Elbląskie” 13(2012),
s. 167-184.
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janin, a w szczególności mnich, nie tyle szuka prawd abstrakcyjnych, ile
uświadamia sobie, że tylko jego Pan jest Prawdą i Życiem, a także jego
Drogą (por. J 14, 6) do osiągnięcia ich obu; poznanie i uczestnictwo są
więc jedyną rzeczywistością: od osoby do Boga w Trzech Osobach
poprzez Wcielenie Słowa Bożego” (OL 15).
To połączenie teologii i duchowości jest szczególnie charakterystyczne
w odniesieniu do formacji kapłańskiej. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Papież pisze, że „w swej dojrzałej refleksji nad
wiarą teologia zmierza w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich jest studium Słowa Bożego […]. Drugi kierunek koncentruje się na człowieku,
który rozmawia z Bogiem: człowieku powołanym, by «wierzył», by
«żył», by «przekazywał» innym chrześcijańską, wiarę i etos. Ten kierunek
obejmuje studium teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, prawa kanonicznego oraz teologii pastoralnej” (nr 54). Ta myśl
przewija się często w innych dokumentach i wypowiedziach Jana Pawła
II, zwłaszcza przy okazji omawiania kwestii formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego (por. VC 50).

B. Życie duchowe
Odnośnie do omówionego powyżej pojęcia „duchowość” narzuca się
pewnego rodzaju zastrzeżenie. Mianowicie polska końcówka tego terminu „-ość”, mająca swe odpowiedniki w innych językach europejskich41,
zdaje się wskazywać raczej na rzeczywistość bezosobową i abstrakcyjną.
Oznacza więc nie tyle sam desygnat, co raczej jego właściwość, sugerując
zarazem, że jest to jakość wsobna, a więc coś, co istnieje samo w sobie,
samoistnie, niejako substancjalnie, w odróżnieniu od jakości relatywnych,
wyrażonych za pomocą przymiotnika. W języku polskim na ogół rzeczowniki zakończone na „-ość”, lub analogicznymi końcówkami w innych językach, są tworami intencjonalnymi jako abstrakt zwielokrotnionego doświadczenia jednostkowych właściwości bytu. W rzeczywistości
nie istnieje bowiem coś takiego samo w sobie, jak: „czystość”, „sprawiedliwość” lub „złość”, ale jako cecha przedmiotu, na przykład: „czyste naczynie”, „sprawiedliwy podział” czy „zła robota”.
Podnoszone tu zastrzeżenia semantyczne dotyczą tego, że pojęcie to
skupia uwagę bardziej na wymiarze przypadłościowym bytu, aniżeli na
———————
41 Przykładowo w języku angielskim jest to „spirituali-ty”, francuskim — „spirituali-té”,
hiszpańskim — „espirituali-dad”, niemieckim — „spirituali-tät”, włoskim „spirituali-tà” itd.
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jego istocie. Mówiąc inaczej, „duchowość” bardziej dotyczy przedmiotu
doświadczenia duchowego, czyli relacji człowieka z Bogiem, aniżeli
samego podmiotu tego doświadczenia, czyli człowieka42. Tymczasem pojęcie „życie duchowe” ma charakter podmiotowy i zarazem personalistyczny. Z metafizycznego punktu widzenia związek życia i podmiotu
jest tak ścisły, że jedno bez drugiego traci sens. Z jednej strony podmiot
pozbawiony życia przestaje być podmiotem, a przynajmniej zmienia swoją tożsamość, z drugiej zaś strony życie nie istnieje samo w sobie, lecz
z istoty swej zawsze jest zapodmiotowane43.
Być może mając to na względzie Jan Paweł II nie mniej często jak pojęciem „duchowość”, w swoich dokumentach posługuje się terminem
„życie duchowe”. O tym, jak ważną rolę pełni on w języku magisterialnym Papieża, świadczy fakt, że w takiej postaci semantycznej pojawia się
co najmniej 115 razy w encyklikach, adhortacjach i listach apostolskich,
nie mówiąc o innych dokumentach mniejszej rangi.
Uwagę badacza przykuwa przede wszystkim papieska próba dookreślenia, czym jest życie duchowe. Uchwycenie jego istoty pozwoli w dalszej kolejności prześledzić różne jego przejawy i formy, a także uwarunkowania oraz powiązania z innymi dziedzinami życia.
Odpowiedź na pytanie: co to jest życie duchowe, wprost lub pośrednio Jan Paweł II dał w kilku dokumentach. Jednak po raz pierwszy i to
w sposób wyczerpujący takiej odpowiedzi udzielił w encyklice o Duchu
Świętym Dominum et Vivificantem. Nie jest przypadkiem, że właśnie
w tym dokumencie wyjaśnieniu istoty życia duchowego poświęcił kilka
obszernych akapitów, które stanowią swoisty traktat.
Ojciec święty rozpoczyna więc od stwierdzenia, że „owo przybliżanie
się i obecność Boga w człowieku i w świecie, przedziwna kondescendencja Ducha, natrafia w naszym ludzkim wymiarze na opór i sprzeciw”
(DeV 55). Rodzi się on „w pewnej mierze już na gruncie radykalnej inności świata, na gruncie jego «widzialności» i «materialności» w odróżnieniu od «niewidzialnego» i «absolutnego Ducha»; na gruncie jego istotowej i nieuchronnej niedoskonałości w stosunku do Tego, który jest Bytem
najdoskonalszym” (DeV 55). W przytoczonych tu słowach Papieżowi
chodzi nie tyle o podkreślenie ontologicznego (ciało i duch) czy etycznego (dobro i zło moralne) wymiaru owego konfliktu, co przede wszystkim
———————
42 Zwracał na to uwagę Ch. A. Bernard. — Zob. Discussione: 1a parte, w: Teologia spirituale. Temi e problemi, red. M. Gioia, Roma 1991, s. 209.
43 Zob. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 73-74.
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o ukazanie wymiaru pneumatologicznego, to znaczy o przypomnienie, że
owo działanie Ducha Świętego jest łaską, nie zaś wynikiem natury. Jest to
zatem życie nadprzyrodzone, czyli przekraczające porządek stworzenia.
Niemniej jednak dwa kolejne punkty encykliki poświęca nakreśleniu
szerszego kontekstu oporu wobec Boga samoudzielającego się na mocy
Misterium Paschalnego Chrystusa i uświęcającego działania Ducha Świętego. Papież pisze zatem o różnych postaciach materializmu i naturalizmu, jako strukturalnych przejawach owego oporu. Jednak dzięki posłannictwu Kościoła dar Ducha dociera do ludzkich serc. W nich „właśnie
zostaje zaszczepiony przez Ducha ów «korzeń nieśmiertelności» (por.
Mdr 15, 3), z którego wyrasta nowe życie: życie człowieka w Bogu. To życie, jako owoc zbawczego udzielania się Boga w Duchu Świętym, tylko
pod Jego działaniem może rozwijać się i umacniać. […] Pod wpływem
Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli
«duchowy»” (DeV 58). W przytoczonych zdaniach mamy zwięzłą definicję życia duchowego, jako życia z Ducha Świętego i pod Jego wpływem.
Jest to całkowicie niezasłużony i nienależny człowiekowi wymiar egzystencji, dlatego określa się go jako „życie nowe”, a jego podmiot za św.
Pawłem nazywany jest „nowym człowiekiem” (homo novus)44.
Wyjaśniając, na czym polega to nowe życie, nasz Autor w nawiązaniu
do myśli św. Pawła zwraca uwagę na jego wymiar poznawczy, a zarazem
mistyczny. Dzięki poznaniu Boga na mocy szczególnego uzdolnienia ze
strony Ducha Świętego, a także dzięki temu, że człowiek jest stale przez
Boga poznawany, wchodzi on w najściślejsze z Nim zjednoczenie — komunię osób, która w teologii duchowości określana jest jako zjednoczenie
mistyczne. Odnośnie do tego Jan Paweł II pisze: „Dzięki udzielaniu się
Boga, duch ludzki, który «zna to, co ludzkie», spotyka się z «Duchem,
który przenika głębokości Boże» (por. 1 Kor 2, 10 n.). W tym Świętym
Duchu, który jest Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla
człowieka, dla ducha ludzkiego” (DeV 58). W dalszych słowach jest mowa o „ukrytym tchnieniu Ducha Bożego”, które powoduje, że „duch
ludzki otwiera się również wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga”. Wynika z tego, że człowiek nie tylko zostaje obdarowany Duchem Świętym, który jest źródłem nowego życia, ale także zostaje uzdolniony do przyjęcia owego osobowego Daru. To uzdolnienie
Papież nazywa łaską uczynkową, dzięki której „człowiek wchodzi w «no———————
44 Zagadnieniu „nowego człowieka” poświęcono obszerne studium zbiorowe pt.
Homo novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002.
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wość życia», zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony jego wymiar” i zarazem staje się „«mieszkaniem Ducha Świętego», «żywą świątynią Boga» (por. Rz 8, 9; 1 Kor 6, 19). Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec
i Syn przychodzą do niego i czynią u niego swe mieszkanie” (DeV 58). Ten
proces Papież nazywa „komunią łaski z Trójcą Świętą”, dzięki której „rozszerza się niejako wewnętrzna «przestrzeń życiowa» człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje w Bogu i z Boga:
żyje «według Ducha» i «dąży do tego, czego chce Duch»” (DeV 58).
Tak opisane życie duchowe ma wymiar mistyczny. W odróżnieniu od
tradycyjnych ujęć ascetycznych, które w duchu semipelagiańskim dynamikę życia duchowego ujmowały oddolnie jako progres zależny od aktywności człowieka, Papież jego istotę ukazuje niejako odgórnie, podkreślając wyłączną inicjatywę Trójcy Przenajświętszej zarówno w samym
ustrukturalizowaniu życia duchowego, jak i jego aktualizowaniu45.
Życie według Ducha, jako coraz pełniejszy udział w Misterium Przenajświętszej Trójcy na mocy łaski i sakramentów, a także otwieranie się
człowieka na to, co Boskie, sprawia, że postrzega on siebie w nowej perspektywie. Odnośnie do tego Jan Paweł II uczy, iż „takie wewnętrzne
obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy
sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo” (DeV
59). Oznacza to, że odkrywa w sobie „obraz i podobieństwo Boże, jakim
człowiek jest od początku”. Jest to ta „wewnętrzna prawda ludzkiego bytu”, którą można odkryć jedynie przez pryzmat Chrystusa, „który jest
Pierwowzorem obcowania z Bogiem” (DeV 59). W przytoczonych słowach Papieża pobrzmiewa echo pierwszej jego encykliki Redemptor hominis, w której za Vaticanum II stwierdza, iż „tajemnica człowieka wyjaśnia
się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego” (RH 8).
W centrum życia duchowego jest Osoba Chrystusa, zaś źródłem jego
dynamiki — poszukiwanie Go. Rozwijając tę myśl w adhortacji Pastores
dabo vobis Ojciec święty za soborowym dekretem Optatam totius pokazuje
potrójną drogę owego poszukiwania Chrystusa, aby się z Nim zjednoczyć.
Jest to mianowicie „wierne rozważanie Słowa Bożego, aktywne uczestnictwo w świętych tajemnicach Kościoła, posługa miłości wobec «najmniejszych». Są to trzy wielkie wartości i nakazy, które ostatecznie określają
program formacji duchowej kandydata do kapłaństwa” (PDV 46).
———————
Zob. S. Urbański, Mistyka przyszłością człowieka Trzeciego Tysiąclecia (Jan Paweł II), AK
134(2000), s. 6-18; tenże, Nowa duchowość mistyczna w świetle „Novo millennio ineunte” Jana
Pawła II, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim „Novo millennio ineunte”, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 72-84.
45
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Ukazany powyżej proces stanowi istotę wewnętrznego dojrzewania,
„które jest zarazem pełnym odkryciem sensu człowieczeństwa” (DeV 59).
Życie duchowe ogarnia bowiem całego człowieka i nie ogranicza się
jedynie do wymiaru wertykalnego. Papież docenia więc horyzontalny
wymiar życia duchowego, zakorzeniony jednak w wertykalnym, gdyż postuluje w omawianym fragmencie encykliki o Duchu Świętym, aby życie
duchowe przekładało się na postawę bezinteresownej służby, to znaczy
aby było odwzorowaniem „odwiecznej mocy samootwarcia się Trójjedynego Boga na człowieka i świat w Duchu Świętym” (DeV 59). Chodzi
więc o to, aby „pod działaniem Ducha-Parakleta urzeczywistniał się
w naszym ludzkim świecie ów proces prawdziwego dojrzewania w człowieczeństwie w życiu osobowym i wspólnotowym” (DeV 59). Najbardziej
wiarygodnym tego przejawem jest zaangażowanie w działalność charytatywną. W adhortacji dedykowanej Kościołowi w Libanie zwraca na to
uwagę, szczególnie zachęcając kapłanów i osoby konsekrowane, aby „dawały wszystkim braciom przykład koniecznej jedności między życiem
duchowym a życiem charytatywnym” (UENL 52). W tym sensie należy
mówić o duchowości miłosierdzia, lub duchowości miłosierdziowej46.
Z omawianego tu papieskiego „traktatu” o życiu duchowym wynika,
że jest ono takim działaniem Ducha Świętego na mocy Misterium Paschalnego Chrystusa i zarazem taką współpracą ze strony człowieka włączonego w Kościół, których celem jest coraz pełniejszy udział w życiu
Przenajświętszej Trójcy, czyli uświęcenie, a zarazem osobowa dojrzałość.
Ta współpraca z działaniem nadprzyrodzonym postulatywnie zakłada
progres życia duchowego, jednak — co zaznacza Papież — dopuszcza
także zmienność, a nawet przejściowy regres. Zmienność ludzkiej natury,
a przy tym złożoność uwarunkowań, w jakich to życie duchowe się aktualizuje, sprawia, że jego przebieg ma charakter raczej sinusoidalny, nigdy
zaś linearny, a tym bardziej paraboliczny.
Do swojej koncepcji życia duchowego jako życia z Ducha Świętego,
Jan Paweł II kilkakrotnie powraca w różnych dokumentach, podając syntetyczne, jednozdaniowe określenia, które ściśle do niej nawiązują, a pod
pewnymi względami ją dopełniają. Warto zatem prześledzić niektóre
z tych wypowiedzi.
———————
46 Zob. W. Słomka, Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej (HM, 5), red. W. Słomka, Lublin 1989, s. 65-77; M. Chmielewski, Duchowość
miłosierdzia, w: Sanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia, red. J. Karbownik, T. Siudy,
Skarżysko-Kamienna 2005, s. 103-114; J. Wejman, Miłosierdzie w ujęciu bł. Jana Pawła II, RT
3(58)2011, s. 93-105.
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W posynodalnej adhortacji o formacji kapłanów we współczesnym
świecie Pastores dabo vobis, Papież podejmuje wyłożone w Dominum et
Vivificantem wątki teologiczne. Między innymi w nawiązaniu do ulubionych przez siebie słów św. Pawła: „Mając życie od Ducha, do Ducha się
też stosujmy” (Ga 5, 25), cytowanymi także we wspomnianej encyklice
(DeV 55), pisze: „Tymi słowami apostoł Paweł przypomina nam, że życie
chrześcijańskie jest «życiem duchowym», czyli życiem ożywianym i kierowanym przez Ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości” (PDV 19).
Wynika z tego, że życie chrześcijańskie jest tożsame z życiem duchowym,
którego przyczyną sprawczą i formalną jest Trzecia Osoba Boska. Życie
duchowe, ponieważ ma na celu uświęcenie i doskonalenie w miłości,
powinno przenikać całą przestrzeń chrześcijańskiej egzystencji. Stanowi
ono „ewangeliczną nowość”, wpisującą się we wrodzoną człowiekowi religijną potrzebę, „której nic nie może stłumić” (PDV 45). Ta potrzeba — jak
uczy Jan Paweł II — „staje się punktem wyjścia dla procesu kształtowania
życia duchowego, rozumianego jako kontakt i zjednoczenie z Bogiem”
(PDV 45), jak również trwanie „w komunii z najwyższą zasadą życia, którą jest Bóg, jako ostateczny cel całego istnienia i działania człowieka” (RP
17). Niepowtarzalna „ewangeliczna nowość” życia duchowego jest dziełem Ducha Świętego i angażuje całą osobę. Ustanawia bowiem głęboką
więź z Jezusem Chrystusem, a tym samym prowadzi do „podporządkowania całego życia Duchowi Świętemu, w postawie synowskiego oddania wobec Ojca i ufnego przywiązania do Kościoła” (PDV 45)47.
W przytoczonych tu słowach Papież potwierdza, że życie duchowe
wypełnia całą przestrzeń chrześcijańskiej egzystencji, we wszystkich jego
wymiarach. Pod tym kątem ma być zatem prowadzona formacja duchowa każdego ochrzczonego, a w sposób szczególny przyszłego kapłana.
Dodaje, że „[…] dla każdego z wiernych formacja duchowa winna pełnić
naczelną i jednoczącą rolę w odniesieniu do jego bycia chrześcijaninem
i postępowania jak chrześcijanin, czyli jak nowe stworzenie w Chrystusie,
które pielgrzymuje w Duchu Świętym” (PDV 45). Jeszcze dobitniej tę
prawdę wyraża Papież w kolejnym punkcie omawianej adhortacji,
pisząc, iż ścisła więź z Trójcą Przenajświętszą, czyli nowe życie łaski i zarazem samo sedno życia duchowego, które czyni nas dziećmi Bożymi,
stanowi dla człowieka wierzącego „nowość” ogarniającą jego istnienie
i działanie. Stanowi ona „«tajemnicę» chrześcijańskiej egzystencji, pozo———————
47 Zob. A. Derdziuk, Działanie Ducha Świętego w nowym człowieku, w: Homo novus, dz.
cyt., s. 277-286.
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stającej pod wpływem Ducha Świętego: powinna zatem stanowić «etos»
życia chrześcijanina” (PDV 46). Biblijnym obrazem, dobrze oddającym
istotną treść życia duchowego, a tym samym sedno życia chrześcijańskiego, jest przypowieść o winnym krzewie i latorośli (J 15, 1. 4-5), którą
Papież w tym miejscu czyni kanwą dla swoich rozważań.
W analizowanej adhortacji Jan Paweł II po raz kolejny nawiązuje do
tego, co zostało zawarte w Dominum et Vivificantem, dodając pewne istotne elementy. Pisze bowiem, że „życie duchowe jest życiem wewnętrznym, zażyłością z Bogiem, życiem modlitwy i kontemplacji” (PDV 49).
W tym zdaniu słychać echo encykliki, gdzie pisał, iż „pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli
«duchowy»” (DeV 58). Zatem nieco inaczej niż to czyni współczesna teologia duchowości Ojciec święty utożsamia życie duchowe z życiem wewnętrznym. To ostatnie bowiem rozumiane jest jako właściwa istocie
ludzkiej szeroko rozumiana sfera psychiczna, która z natury nie jest podległa działaniu Ducha Świętego. Są bowiem ludzie o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, a więc o wysokich walorach intelektualnych, estetycznych, emocjonalnych itp., a jednak deklarują się jako osoby niewierzące,
zamknięci na wymiar nadprzyrodzony. Być może, że to postawienie znaku równości między życiem wewnętrznym a życiem duchowym w myśli
Jana Pawła II ma charakter postulatywny w tym sensie, że każdy człowiek, zwłaszcza obdarzony intelektualną, estetyczną i etyczną wrażliwością, powinien otworzyć się na działanie Ducha Świętego48.
W posynodalnej adhortacji o życiu konsekrowanym Vita consecrata
pojawia się nowy element w opisie tego, czym jest życie duchowe. W dokumencie tym bowiem Jan Paweł II dużo miejsca poświęca duchowości
i życiu duchowemu, czego potwierdzeniem jest fakt, że termin „duchowość” występuje tam 28 razy w 19 punktach, zaś „życie duchowe”
11 razy w 9 punktach.
Bezpośrednim kontekstem quasi-definicji życia duchowego, zawartej
w 93. punkcie tego dokumentu jest przywołanie postulatu Ojców Synodu
z 1994 roku, aby „życie konsekrowane czerpało siły ze źródeł zdrowej
i głębokiej duchowości. Jest to bowiem żywotna potrzeba, wpisana
w samą istotę życia konsekrowanego”. Potwierdzają ją niezliczone przykłady świętych. Oni nawet za cenę męczeństwa dążyli do świętości, która
polega na szczególnym przymierzu z Bogiem, a ściślej na oblubieńczym
———————
48 Zob. M. Chmielewski, Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła II, w: Gaudium in litteris, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 87-102.
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przymierzu z Chrystusem. Zatem „dążyć do świętości — oto synteza programu każdego życia konsekrowanego” — zauważa nasz Autor (VC 93).
W tym kontekście stwierdza nieco dalej, że „życie duchowe, rozumiane
jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, jest drogą wiodącą do coraz większej wierności — drogą, po której prowadzi On osobę
konsekrowaną, upodabniając ją do Chrystusa, w pełnej komunii miłości
i służby Kościołowi” (VC 93).
W powyższym stwierdzeniu, Papież powraca do zaprezentowanej już
myśli, że przyczyną sprawczą życia duchowego jest Trzecia Osoba Boska,
przyczyną wzorczą osoba Jezusa Chrystusa, zaś jego formą — doskonała
miłość i służba we wspólnocie Kościoła. Wskazanie na eklezjalny wymiar
życia duchowego stanowi w tym określeniu ważny, nowy element, który
pojawia się wielokrotnie na innych miejscach, prawie zawsze w bezpośrednim związku z tematyką życia duchowego, choć nie zawsze wyrażonej expressis verbis. Na przykład w Pastores dabo vobis, Jan Paweł II stwierdza, że kapłan jest „powołany, by w swoim życiu duchowym realizować
miłość Chrystusa Oblubieńca do Kościoła Oblubienicy” (nr 23). Jeszcze
mocniej eklezjalny wymiar życia duchowego został podkreślony w tymże
dokumencie nieco dalej. W punkcie 31. czytamy bowiem, że „podobnie
jak każde prawdziwie chrześcijańskie życie duchowe, również życie kapłana znamionuje zasadniczy i niezbywalny wymiar kościelny: jest ono
udziałem w świętości samego Kościoła, którą w Credo wyznajemy jako
«Świętych Obcowanie»”. Szczególnie doniosłe jest następne zdanie, że
„świętość chrześcijanina bierze początek ze świętości Kościoła, wyraża ją
i jednocześnie wzbogaca”. Jest to wyraźne echo nauki Soboru Watykańskiego II, który zanim powie w konstytucji dogmatycznej o Kościele
Lumen gentium o powszechnym powołaniu do świętości, wpierw wiele
miejsca poświęci samej naturze Kościoła, w centrum której jest świętość.
Kościół z istoty swej jest święty (por. LG 39)49.
Jeszcze raz do tej myśli powraca Papież w analizowanej adhortacji,
stwierdzając, że studia teologiczne kandydatów do kapłaństwa, mają
rozbudzić w nich „wielką i żywą miłość do Jezusa Chrystusa i do Jego
Kościoła. Miłość ta jest pokarmem dla ich życia duchowego i prowadzi
ich do ofiarnego pełnienia posługi” (PDV 53).
Szczególnym umiłowaniem Kościoła świętego ma się odznaczać życie
duchowe biskupa, co przynajmniej dwukrotnie zaznaczył Ojciec święty
———————
Tę myśl rozwijał w swoich dziełach m.in. H. Urs von Balthasar. — Zob. S. Ackermann, Kościół jako osoba (w teologii Hansa Ursa von Balthasara), w: Osoba we wspólnocie…,
dz. cyt., s. 233-242.
49
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w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis. Jedną z najbardziej
charakterystycznych cech świętości każdego biskupa ma być umiłowanie
Kościoła (por. PG 13), jako zasadniczy przedmiot i cel jego pasterskiej
miłości. „Przed przełożeniem tej miłości-komunii na działanie, biskup
powinien uobecnić ją we własnym sercu i w sercu Kościoła przez życie
autentycznie duchowe” (PG 44).
Dla zrozumienia istoty życia duchowego ważne jest przywołanie
stwierdzenia Jana Pawła II, że „to nowe przychodzenie Chrystusa za
sprawą Ducha Świętego i Jego stała obecność i działanie w życiu duchowym dokonują się w rzeczywistości sakramentalnej” (DeV 61) i modlitewnej (por. UENL 62). Tę samą myśl odnajdujemy w adhortacji Pastores
dabo vobis. Czytamy tam, iż „zażyłość z Bogiem, fundament całego życia
duchowego, jest darem i owocem sakramentów” (PDV 48), dzięki którym
może nastąpić ożywienie życia duchowego (por. RP 27). Szczególne znaczenie dla życia duchowego mają sakramenty inicjacji chrześcijańskiej,
spośród których najważniejszą rolę pełni chrzest. Ojciec święty za ekumenicznym Soborem Florenckim z 1439 roku w adhortacji Ecclesia in
America nazywa go „bramą wejściową życia duchowego” (nr 34), dzięki
której stajemy się członkami Chrystusa i członkami Kościoła. Z kolei
w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli Dies Domini podkreśla, że
włączenie się chrześcijanina w rytm roku liturgicznego, a tym samym
owocne przeżywanie niedzieli, sprawia, że jego „życie kościelne i duchowe
zostaje głęboko osadzone w Chrystusie, znajduje w nim rację bytu, czerpie z Niego pokarm i inspirację” (DD 78)50. W tym stwierdzeniu odnajdujemy wyraźną aluzję do słów z soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium o tym, że liturgia, zwłaszcza eucharystyczna stanowi źródło i szczyt
całego życia chrześcijańskiego (por. nr 10. 14). Nie bez znaczenia dla rozwoju życia duchowego pozostaje też sakrament pokuty, którego zaniedbanie „prowadzi do wielkich szkód w życiu duchowym wiernych
i w świętości Kościoła” (MsD, Wstęp; por. RP 16). Jeśli zaś chodzi o życie
duchowe kapłanów, to istotne znacznie ma dla nich sam sakrament święceń, ale także wszystkie sakramenty, jakie oni sprawują (por. PDV 26).
Podobnie ma się rzecz z sakramentem małżeństwa (por. FC 38) czy
namaszczeniem chorych.
W papieskim nauczaniu na temat życia duchowego pierwszorzędną
rolę w jego aktualizacji odgrywa modlitwa. Ona jest także głównym przejawem życia duchowego, co wielokrotnie podkreśla nasz Autor. W ency———————
50

Zob. W. Słomka, Duchowość niedzieli, RT 47(2000), z. 5, s. 43-51.

82

Rozdział pierwszy

klice Dominum et Vivificantem wprost o tym pisze w słowach, że „owo
tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać — w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci — w modlitwie. Piękna
i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest
Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy”. On bowiem „«tchnie» modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji
i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu” (DeV 65). Wielokrotnie został podkreślony zasadniczy związek
życia duchowego i modlitwy, a nawet utożsamienie życia duchowego
z życiem modlitwy (por. PDV 49). Toteż między innymi odczuwana
przez wielu młodych „potrzeba religii i życia duchowego” prowadzi do
doświadczenia „pustyni i modlitwy” (PDV 9), co jest szczególnym udziałem osób konsekrowanych (por. UENL 43), a także rodzin. W nich
bowiem modlitwa może ożywić życie duchowe w rodzinnej wspólnocie
(por. EiAm 46). Jednocześnie kryzys w życiu duchowym objawia się
zachwianiem praktyki modlitwy i vice versa (por. TMA 36).
Nie bez znaczenia dla rozwoju życia duchowego jest modlitewna lektura i zarazem studium Pisma Świętego, które dla wszystkich wierzących
jest „umocnieniem wiary, pokarmem duszy, źródłem czystym i stałym
życia duchowego” (UENL 39; VC 94)51. Także studia teologiczne powinny być zorientowane nie tylko na formację intelektualną, ale nade
wszystko formację duchową. Nauczanie w instytutach i na wydziałach
teologicznych ma pozwolić wzrastać w życiu duchowym (por. UENL 75).
Dotyczy to wszystkich, ale w sposób szczególny kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego (por. UENL 86. 106). Chodzi bowiem o to,
aby młodzi chrześcijanie umieli łączyć życie wiary z życiem codziennym,
by nie było jakby dwóch paralelnych dróg życia, „z jednej strony tak
zwanego życia duchowego, ze swoimi wartościami i wymaganiami;
a z drugiej strony tak zwanego życia świeckiego, które niesie ze sobą
wartości różne lub przeciwne tym pierwszym” — przestrzega Jan Paweł
II (UENL 112).
Na koniec podjętej tu analizy semantyczno-kontekstualnej wypada
przytoczyć charakterystyczne dla Jana Pawła II stwierdzenie, że Mistrzynią życia duchowego jest Najświętsza Maryja Panna, jako szczególnie
uległa natchnieniom Ducha Świętego (por. PG 13). Oprócz Niej, wzorami
życia duchowego mogą być niezliczone zastępy świętych, spośród któ———————
Papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (z 30 IX 2010) stwierdza, że „Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej” (nr 85).
51
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rych tytułem „mistrzyni życia duchowego” Papież obdarzył św. Teresę
od Dzieciątka Jezus (DAS 6. 9), zaznaczając, że „jej doktryna jest jednocześnie wyznaniem wiary Kościoła, doświadczeniem chrześcijańskiego
misterium i drogą świętości”. Teresa bowiem „daje nam dojrzałą syntezę
chrześcijańskiej duchowości: jednoczy teologię z życiem duchowym”
(DAS 7).
Współczesny wzrost zainteresowania duchowością, o którym wspomina Jan Paweł II między innymi w liście apostolskim Novo millennio ineunte, sprawia, że termin „duchowość” wszedł do powszechnego użycia
i nierzadko stosowany jest na określenie wszelkich stanów psychicznoemocjonalnych, określanych jako „wyższe”, to znaczy utożsamiane ze
stanami „odmiennej świadomości” (W. James) lub ze „szczytującymi stanami świadomości” (A. Maslow). Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne uznaje duchowość za jedną z pięciu dziedzin problematyki wellbeing, zajmującej się dobrym samopoczuciem człowieka. Na skutek tego
w Stanach Zjednoczonych bardzo często gabinety psychoterapeutyczne
noszą nazwę centrów duchowości, zaś modlitwa i praktyki sakramentalne, a więc to, co stanowi szczególny przejaw duchowości religijnej,
zwłaszcza chrześcijańskiej, traktowane są w nich jako jeden ze środków
terapeutycznych52. To zacieranie semantycznej ostrości pojęć jest charakterystyczne dla postmodernistycznego sposobu myślenia, który programowo lekceważy logikę i jakąkolwiek metodologię53.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ojciec święty poddaje się temu
trendowi relatywizacji omawianych pojęć. Bardziej uważna lektura tekstów papieskich pozwala jednak dostrzec jego troskę o przywracanie tym
pojęciom ich właściwego znaczenia. Z tej racji używa ich w najróżniejszych kontekstach, zawsze jednak z uwzględnieniem osobowego charakteru istoty ludzkiej, czego przejawem jest właśnie to, co nierzadko
prekoncepcyjnie uważa się za duchowe.

———————
Zob. P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego — zarys zagadnienia, w: Duchowy rozwój
człowieka. Fazy życia. Osobowość. Wiara. Religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia,
red. P. Socha, Kraków 2000, s. 15-18.
52

Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla
chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 9-27; A. Grzegorczyk, Postmodernizm przeciwko prawdzie, „Ethos” 9(1996), nr 1-2, s. 150-159; I. Bokwa, Fenomen i paradygmat ponowoczesności — próba definicji, w: In persona Christi, red. K. Góźdź, Lublin 2009, t. 2, s. 161-176.
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3. CZŁOWIEK ISTOTĄ DUCHOWĄ
Dla Papieża, który uważał siebie za tomistę, fenomenologa i personalistę54, nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek jest istotą duchową, niezależnie od głoszonych przez niego poglądów czy jakichkolwiek uwarunkowań kulturowo-społecznych. Wszystko to, co człowiek sobą reprezentuje i co tworzy wokół siebie — nawet jeśli sprzeciwia się to jego osobowej godności — potwierdza jego nadrzędność wobec innych bytów
ożywionych i nieożywionych w ziemskiej rzeczywistości. Stąd w papieskiej terminologii często występują takie określenia, jak: „wymiar duchowy”, „moc duchowa”, „wartości duchowe”, „bogactwo duchowe”,
„tradycje” i „dziedzictwo duchowe”, a także „dar i dobro duchowe”.

A. Wymiar duchowy człowieka
Analiza semantyczno-kontekstualna używanego przez Papieża pojęcia „wymiar duchowy”, pozwala stwierdzić, że w jego tekstach funkcjonuje ono w podwójnym zakresie znaczeniowym. Z jednej strony Jan Paweł II pojęciu temu nadaje sens antropologiczno-psychologiczny, z drugiej zaś socjologiczno-kulturowy, przy czym zakresów tych nie należy
traktować rozłącznie. Potwierdza to między innymi wypowiedź z encykliki o misjach, gdzie czytamy, że „nie tylko w kulturach przepojonych
religijnością, ale również w społeczeństwach zeświecczonych poszukuje
się duchowego wymiaru życia jako środka zaradczego na odczłowieczenie” (RMs 38). Z tego wynika, że wymiar duchowy warunkuje osobowy
rozwój człowieka.
Jeśli chodzi o pierwszy zakres znaczeniowy, to Ojciec święty podkreśla niezbywalne pierwszeństwo wymiaru duchowego w naturze człowieka. Pozbawienie go tego „jednego z jego podstawowych wymiarów”
zalicza do kategorii rozwiązań „permisywnych i konsumistycznych”,
które różnymi argumentami próbują człowieka przekonać o jego „niezależności od wszelkiego prawa i od Boga, zamykając go w egoizmie, który
szkodzi ostatecznie jemu samemu i innym” (CA 55; por. EV 23). Wielokrotnie podkreśla też złożoność ludzkiej natury, w której zawsze obecny
jest jej wymiar duchowy (por. EV 32; PDV 7). Istotnym jego przejawem
———————
54 Zob. Z. J. Zdybicka, Ks. Karola Wojtyły zarys antropologii filozoficznej i etyki, w: Gaudium in litteris, dz. cyt., s. 705-706.
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jest miłość55, „która ogarnia całą osobę, we wszystkich jej wymiarach
i sferach: fizycznej, psychicznej i duchowej, i która znajduje wyraz w «oblubieńczym sensie» ludzkiego ciała, dzięki któremu osoba ofiarowuje
samą siebie drugiej osobie i ją przyjmuje” (PDV 44). Również zdolność
świadomego przeżywania cierpienia, jako rzeczywistości bardziej podstawowej od choroby, osadzona w całym człowieczeństwie, odsłania duchowy wymiar człowieka. Z tej racji zasadnym jest mówienie o „bólu natury duchowej” (SD 5). Oprócz tego wszelkie akty, szczególnie moralne,
odsłaniają duchowy wymiar ludzkiej natury (por. VS 79). Toteż wszelkie
próby zbudowania doktryny, która w imię wolności „duchowej”, czysto
formalnej, odrywałaby akt moralny od jego wymiarów cielesnych, które
rzekomo nie mają związku z wymiarem duchowym, nie tylko że są
sprzeczne z nauką Pisma Świętego i Tradycji, ale „przejmują w nowej
postaci stare błędy, które Kościół zawsze zwalczał” (VS 49). Mając to na
uwadze, teologia moralna — „wierna nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary” — zawsze będzie uwzględniać „duchowy wymiar ludzkiego serca
i jego powołanie do Boskiej miłości”, odwołując się i ubogacając dorobkiem chrześcijańskiej ascetyki i mistyki (por. VS 111-112).
W związku z tą złożonością ludzkiej natury konieczna jest wielowymiarowa formacja, w której — jak to już zostało podkreślone w innym
miejscu — nie może zabraknąć uwzględnienia sfery duchowej (por. PDV
51. 71). Papież zaznacza, że cała działalność ewangelizacyjna „powinna
sprzyjać takim inicjatywom, które przyczyniają się do rozwoju i uszlachetnienia człowieka w jego wymiarze duchowym i materialnym” (EiAf
70). Także w płaszczyźnie życia kulturalnego i społecznego, troszcząc się
o zaspokajanie różnorodnych potrzeb określonych środowisk, „należy się
kierować integralną wizją człowieka, która ogarnia wszystkie wymiary
jego istnienia i która wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym i duchowym” (CA 36)56. Prawdziwy bowiem rozwój
— jak zaznacza nasz Autor — nie może polegać na zwykłym gromadzeniu bogactw i rozszerzaniu możności korzystania z dóbr i usług, jeżeli
dokonuje się to kosztem niedorozwoju całych społeczeństw i „bez należytego uwzględnienia wymiarów społecznych, kulturowych i duchowych
istoty ludzkiej” (SRS 9). Również uprawianie nauki, zwłaszcza przez uniwersytety katolickie, nie może nie uwzględniać w badaniach i w wycho———————
55 Zob. K. Gryz, Kształtowanie człowieczeństwa przez miłość. Idea wychowania w nauczaniu
Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, red.
K. Gryz, Kraków 2004, s. 237-241.
56

Zob. I. Dec, Jana Pawła II wizja integralnej godności ludzkiej, AK 134(2000), s. 103-113.
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waniu młodzieży tego moralnego, duchowego i religijnego wymiaru.
Wprost przeciwnie, powinny one „oceniać zdobycze nauki i techniki
z punktu widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej” (ECE 7).
Ta usilna troska Papieża o uszanowanie duchowego wymiaru istoty
ludzkiej wynika z jego głębokiego personalizmu, jak również z przesłanek teologicznych. Istnienie w człowieku duchowego wymiaru jest
bowiem skutkiem „ukrytego tchnienia Ducha Bożego”, wskutek którego
„duch ludzki otwiera się również wobec zbawczego i uświęcającego
samootwarcia się Boga” i w ten sposób „w komunii łaski z Trójcą Świętą
rozszerza się niejako wewnętrzna «przestrzeń życiowa» człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego” (DeV 58; por. VS 103).
Inaczej mówiąc, „wyzwolenie i zbawienie, które przynosi Królestwo
Boże, docierają do człowieka zarówno w jego wymiarze fizycznym, jak
i duchowym” (RMs 14). Jednocześnie dzięki temu duchowemu wymiarowi, który człowiek w sobie odkrywa, wierzący może mieć pewność, że
swoim cierpieniem służy na zasadzie partycypacji zbawieniu innych
ludzi (por. SD 27).
Duchowy wymiar ludzkiej natury w tym wąskim, teologicznym znaczeniu, jest zatem efektem nadprzyrodzonego działania Bożego. O tym
transcendentnym wymiarze ludzkiej egzystencji dają świadectwo osoby
konsekrowane przez swój specyficzny i zaangażowany wkład w życie
Kościoła oraz społeczeństwa (por. EiE 38). Jest on także obecny w całym
dziele wychowania i misji rodzicielskiej, a szczególnie wrażliwa jest nań
kobieta (por. MD 19).

B. Moc duchowa
„Duchowa moc” lub „siła”, o której często wzmiankuje w swoich dokumentach i wystąpieniach Jan Paweł II, jest nadprzyrodzonym dynamizmem, który ożywia Kościół od wewnątrz i uzdalnia go do realizacji
zbawczego posłannictwa. Jest to zatem sensu stricto rzeczywistość
duchowa o doniosłym znaczeniu. Zdaniem Papieża, jej podmiotem jest
Kościół jako całość, jak również poszczególni jego członkowie, a w sposób szczególny kapłani. Natomiast jej przyczyną sprawczą jest Misterium
Paschalne Chrystusa, na mocy którego aktualizuje ją w Kościele Duch
Święty. Zgodnie z tym, co czytamy w encyklice o Duchu Świętym, że jest
On „Miłością-Darem nie stworzonym”, a zarazem „osobowym wyrazem
wzajemnego obdarowywania się Boskich Osób”, a więc „Osobą-Miłością”
(por. DeV 10), tym co stanowi istotę duchowej mocy, jest nadprzyrodzona miłość.
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Wobec tego źródłem duchowej mocy Kościoła jest Eucharystia, jako
uobecnienie Misterium Paschalnego, poprzez które Jezus Chrystus z miłości do człowieka wydał siebie na śmierć krzyżową, aby go odkupić.
Odnośnie do tego nasz Autor pisze, że „Kościół czerpie duchową moc dla
wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary
Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa” (EdE 22). Ostatecznym
więc źródłem tej duchowej mocy lub siły jest sam Jezus Chrystus oraz
Jego tajemnica, jako przedmiot chrześcijańskiej pobożności: w tym znaczeniu, że chrześcijanin przyjmuje tajemnicę, rozważa ją i czerpie z niej
siłę duchową potrzebną do życia zgodnego z Ewangelią (por. SD 21).
W tym sensie Ofiara eucharystyczna stanowi dla sprawujących ją kapłanów „prawdziwe centrum swojego życia i posługi oraz duchową moc
potrzebną do stawienia czoła różnorakim zadaniom pasterskim” (EdE
31). Również dla osób konsekrowanych jest ona źródłem duchowej mocy,
gdyż ich życie w Kościele i w świecie czerpie „swój charakter i swą
duchową moc z samej głębi tajemnicy Odkupienia” (RD 1). Z tego samego dzieła Odkupienia, stale aktualizowanego w celebracji Eucharystii,
duchową siłę i moc czerpią ludzie chorzy oraz doznający różnych cierpień (por. SD 27).
Jeżeli — jak zostało powiedziane wyżej — istota duchowej siły i mocy
polega na nadprzyrodzonej miłości, to objawia się ona w specyficzny
sposób w duchowości kobiety, a nawet poniekąd stanowi centrum duchowego życia każdej kobiety57. Pisze o tym Jan Paweł II w zakończeniu
listu apostolskiego o powołaniu i godności kobiety w Kościele Mulieris
dignitatem. Czytamy tam między innymi, że „moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób
zawierza jej człowieka. […] Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg «zawierza jej człowieka» zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona się znaleźć. Ta świadomość i to zasadnicze powołanie mówią kobiecie o godności, jaką otrzymuje od samego Boga, a to czyni ją «dzielną», umacnia jej
powołanie” (MD 30; UENL 50). Dzięki temu ona sama „staje się niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych, którzy odczuwają
w niej wielkie energie duchowe” (MD 30).
Ta sama duchowa moc, u podstaw której jest nadprzyrodzona miłość
płynąca od Ducha Świętego, jednoczy małżonków, a także uzdalnia ich
———————
57 W. Gubała, Kobieta w nauczaniu Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt.,
s. 177-190.
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do wzajemnego przebaczenia i pojednania oraz rozpoczynania wciąż na
nowo (por. GtS 14), jak i do podejmowania wszystkich trudów związanych z wychowaniem młodego człowieka (por. GtS 16).
Skutkiem owej duchowej mocy małżeństwa i rodziny w wymiarze
społecznym jest jej duchowa suwerenność, jej zaś wartością pochodną jest
duchowa moc i siła narodu. „Naród prawdziwie suwerenny i duchowo
mocny jest zawsze złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach. W centrum tych wszystkich
spraw i zadań stoi zawsze rodzina” — stwierdza Ojciec święty w cytowanym tu liście do rodzin (GtS 17).

C. Wartości duchowe
Statystycznie biorąc, pojęcie „wartości duchowe” bije rekordy występowalności w papieskich dokumentach. W reprezentatywnej grupie najważniejszych tekstów Jana Pawła II pojawia się bowiem ponad 30 razy.
Upoważnia to do postawienia tezy, że dla zrozumienia duchowej doktryny Papieża jest to słowo kluczowe, zwłaszcza gdy weźmie się pod
uwagę jego myśl filozoficzną i etyczną, zbudowaną między innymi na
fenomenologii Maxa Schelera w czasach, gdy był arcybiskupem Krakowa
i wykładowcą na KUL.
Szczególnie wiele uwagi kard. Wojtyła poświęcił kwestii wartości
w sztandarowym dziele pt. Osoba i czyn. Mówiąc o spełnianiu się osoby
przez czyn, dokonał między innymi rozróżnienia na personalistyczną
i moralną wartość czynu. Personalistyczna wartość czynu, zwana także
wartością osobową, tkwi w samym spełnianiu czynu przez osobę, a więc
w samym fakcie, że człowiek działa w sposób sobie właściwy. Z tego
względu wartość personalistyczna czynu ludzkiego jest szczególnym
i najbardziej podstawowym wyrazem wartości samej osoby, stwierdza
kard. Wojtyła58. W tym sensie osobowa wartość czynu wyprzedza wszelkie wartości etyczno-moralne oraz warunkuje je. Te ostatnie bowiem wynikają z odniesienia do normy, a nie z samej istoty człowieka jako podmiotu własnego czynu. Tym niemniej wartość moralna jest przedmiotem
doświadczalnie uchwytnego przeżycia. W jednym ze swoich wykładów
lubelskich kard. Wojtyła stwierdza, że według Schelera doświadczalne
fakty etyczne mają zawsze charakter przeżycia wartości. Fenomenolog
bada bowiem wartości nie w jakiejś abstrakcji, lecz w narzucającym mu
———————
58

Osoba i czyn, Kraków 1985 (wyd. 2), s. 328.
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się konkrecie. Można zatem mówić o etyce wartości59, czego przejawem
jest także stosowana przez Jana Pawła II terminologia.
Wartość zatem nie istnieje in abstracto, lecz jest właściwością aktu
samoświadomego podmiotu względem określonej rzeczywistości. Jeśli
zatem przedmiotem odniesienia jest rzeczywistość transcendentna czy
duchowa, nazywana przez kard. Wojtyłę także duchowością człowieka,
wówczas można mówić o wartościach duchowych60. Takie — jak się wydaje — znaczenie zawiera się w pojęciu „wartości duchowe”. Charakterystyczne jest to, że niemal zawsze Papież używa liczby mnogiej, zapewne
dlatego, że nie chodzi o fakt jednostkowy, ale o całe kompleksy wartości,
ściśle ze sobą powiązanych.
Omawiane pojęcie w doktrynie Jana Pawła II ma zastosowanie głównie w odniesieniu do religii. W pierwszej swej encyklice, mówiąc o soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra
aetate, stwierdza on, że jest to dokument „przede wszystkim pełen głębokiego poszanowania dla wielkich wartości duchowych, owszem dla
pierwszeństwa tego, co duchowe, a co w życiu ludzkim wyraża się
poprzez religię, a z kolei przez moralność promieniując na całą kulturę”
(RH 11).
On sam daje temu wyraz pisząc w adhortacji Une esperance nouvelle
pour le Liban o tym, że Kościół okazuje wielki szacunek dla tych, którzy
codziennie podejmują trud, aby żyć zgodnie z podstawowymi wartościami duchowymi, moralnymi, społeczno-kulturowymi, jakie są wspólne zarówno dla islamu, jak i dla chrześcijaństwa (nr 13). Należy więc
pomagać w odkrywaniu tych bogactw i wartości duchowych, a także moralnych i społeczno-kulturowych (por. UENL 91). Pod tym względem
Kościół ma niemałe zasługi, troszcząc się o prawdę i godność każdego
człowieka, dzięki czemu każdy może słusznie postępować w życiu
codziennym i rozwijać różne aspekty własnej osobowości. Dalej w omawianym dokumencie szczegółowo zostały wyliczone konkretne działania
idące po tej linii, jak na przykład wykorzystanie mediów, programy edukacyjne itp. (por. UENL 111). Jednak w niczym nie zwalnia to władz państwowych, aby dołożyły troski o zabezpieczenie tychże wartości z szacunku dla człowieka jako osoby, gdyż — jak stwierdza Jan Paweł II —
„człowiek, który żyje w określonym czasie w sferze wartości material———————
59 Zob. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie (Człowiek i moralność, 3), red. T. Styczeń,
J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 1986, s. 24-25.
60

Zob. Osoba i czyn, dz. cyt., s. 62-64.
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nych i duchowych, przerasta wszystkie systemy społeczne i jest wartością
podstawową” (UENL 114)61. Nieco dalej Ojciec święty wspomina, że podczas Synodu poświęconego sytuacji w Libanie, wyrażano troskę o odnowę Kościoła katolickiego, jak również o bardziej efektywne zaangażowanie w odbudowę całego kraju, aby ludzie łatwiej mogli odnajdywać wartości moralne i duchowe, które go charakteryzują (por. UENL 119).
Przeżycie religijne jest drogą do odkrycia wartości etycznych i duchowych, w których zawierają się także wartości moralne. Są one człowiekowi i społeczeństwu niezbędne dla zabezpieczenia samej godności
osoby ludzkiej, o czym wspomina Papież między innymi w encyklice
Centesimus annus (nr 19, 61)62. Ta myśl znalazła odbicie również w adhortacjach podejmujących problem Kościoła w Ameryce i w Azji. Biorąc pod
uwagę sytuację w Ameryce Papież pisze, że Ojcowie Synodalni podkreślili pilną konieczność odkrycia w różnych przejawach religijności ludowej prawdziwych wartości duchowych po to, aby ubogacić je nieskażoną
doktryną katolicką, tak by prowadziły one do szczerego nawrócenia
i konkretnego doświadczenia miłości (por. EiAm 16). Z kolei zwracając
się do Kościoła katolickiego w Azji zauważył, że pomimo wpływu nowoczesności i postępującej sekularyzacji, religie azjatyckie wykazują znaki
wielkiej żywotności i odrodzenia, co można dostrzec w ruchach wewnętrznej odnowy. Dotyczy to różnych grup religijnych, angażujących
zwłaszcza młodzież, która dzięki temu może doświadczyć głębokiego
głodu wartości duchowych (por. EiAs 6). Wobec wielkiego wpływu, jaki
wywierają media, katolicy wspólnie z członkami innych Kościołów
i wspólnot religijnych powinni zaangażować się, aby zabezpieczyć wartości duchowe i moralne (por. EiAs 48).
Obowiązek troski o wartości duchowo-religijne spada na wszystkich,
a zwłaszcza na społeczności międzynarodowe. Szczególnie mocno Papież
dał temu wyraz w adhortacji Ecclesia in Europa, w której wyraził „gorące
życzenie, aby w duchu twórczej wierności tradycji humanistycznej
i chrześcijańskiej naszego kontynentu został zagwarantowany prymat
wartości etycznych i duchowych” (nr 12. 63). Z myślą o przyszłych pokoleniach apelował do rządzących: „[…] nie szczędźcie wysiłków, aby zapewnić młodym pokoleniom przyszłość godną człowieka przez pracę,
udział w kulturze i wychowanie do wartości moralnych i duchowych”
———————
61 Zob. I. Dec, Jana Pawła II wizja integralnej godności osoby ludzkiej, AK 134(2000),
s. 103-113.
62 Zob. G. Borgonovo, Giovanni Paolo II, una passione continua per l’uomo, w: Giovanni
Paolo teologo. Nel segno delle Encicliche, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo, Milano 2003, s. 44-61.
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(EiE 115). Jedną z takich wartości, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju osoby i społeczeństwa jest pokój, jako owoc „doskonalszej sprawiedliwości między ludźmi” (SRS 10)63.
Apel o pomoc młodym w odkrywaniu wartości duchowych różnych
religii, między innymi na drodze dialogu ekumenicznego, skierowany
został także do uniwersytetów katolickich, których zadaniem jest kształtowanie kultury (por. ECE 47)64. Podobne zadanie spada na biskupów,
którzy poprzez zaangażowaną obecność pośród powierzonego sobie
Kościoła lokalnego mają przyczyniać się do kształtowania „zmysłu
Kościoła” jako wartości duchowej (por. PDV 65).
Kwestii wartości duchowych Ojciec święty poświęca tak wiele uwagi,
ponieważ wpisane są one w samą strukturę osobową człowieka, o czym
wzmiankuje w Christifideles laici pisząc, iż na świecie wzrasta świadomość
godności człowieka, traktowanego nie jak „rzecz” czy „przedmiot”, którym można się dowolnie posługiwać, ale zawsze i wyłącznie tylko
„podmiot”, który posiada sumienie oraz wolność i „jest wezwany do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie i w dziejach, i podporządkowany
wartościom duchowym i religijnym” (nr 5). Podobną myśl wyraził w Pastores dabo vobis, zauważając, że stopniowo zanikają uprzedzenia ideologiczne, a wraz z tym „gwałtowne sprzeciwy wobec głoszenia wartości
duchowych i religijnych”. Dzięki temu „pojawiają się nowe i nieoczekiwane możliwości ewangelizacji i rozwoju życia kościelnego w wielu częściach świata”. Z tej racji „młode Kościoły wykazują żywotność i siłę, odgrywając coraz znaczniejszą rolę w obronie i krzewieniu wartości osoby
oraz życia ludzkiego”, czasem nawet za cenę prześladowania (PDV 6).
W tymże samym dokumencie, nieco dalej, Jan Paweł II opisuje niepokojącą sytuację młodzieży zafascynowanej konsumizmem i hedonistyczną
wizją egzystencji, w której jedynym ideałem życiowym staje się dobrobyt
materialny, osiągany za wszelką cenę i bezwarunkowo, co oznacza, że
odrzuca się wszystko to, co wiąże się z ofiarą, oraz rezygnuje z trudu poszukiwania wartości duchowo-religijnych i życia zgodnego z nimi.
W tym kontekście Papież pisze, iż „prymat «być» nad «mieć» zostaje
przysłonięty przez wyłączną «troskę» o rzeczy, co powoduje, że wartość
osoby oraz relacji międzyludzkich rozumie się i przeżywa nie według
———————
63 Zob. J. Lewandowski, Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II, „Teologia
i Człowiek” 5(2005), s. 33-44.

Zob. E. Sakowicz, Tożsamość, misja i posługa uniwersytetu katolickiego według konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich „Ex corde Ecclesiae”,
„Studia Włocławskie” 14(2012), s. 319-327.
64
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logiki daru i bezinteresowności, lecz według egoistycznej logiki posiadania, a także instrumentalnego stosunku do drugiego człowieka” (PDV 8).
Nie tylko dobra materialne zamykają człowieka na wartości duchowe, ale
również niektóre uwarunkowania społeczne i kulturowe naszego czasu
(por. PDV 37), nie pozwalając w pełni otworzyć się na łaskę powołania
i dążyć do świętości (por. PDV 31).
Wynika z tego, że zarówno źródłem jak i przejawem osobowej
destrukcji człowieka, zwłaszcza młodego, jest zrezygnowanie z poszukiwania i respektowania wartości duchowo-religijnych. Równoważąc ten
negatywny obraz rzeczywistości, Papież jednocześnie zauważa, że w sercach wielu młodych jest pragnienie wartości etycznych i duchowych (por.
PDV 9). Także we współczesnej kulturze nie brak tych wartości, które są
przejawem głodu i pragnienia Boga, jaki odczuwa współczesny człowiek
(por. PDV 46; RM 20). Z tej racji przy różnych okazjach nasz Autor wzywa do troski o przestrzeganie wartości duchowo-religijnych i etycznych.
Ten apel zdaje się w pierwszym rzędzie kierować do małżonków i rodziców, tworzących podstawową komórkę życia społecznego. Stąd w Familiaris consortio poświęca temu nieco uwagi, uznając czystość małżeńską za
szczególną szansę dla rozwoju osobowości i wzbogacenia się o wartości
duchowe (nr 33). Podobnie gotowość do adopcji i przysposobienia dzieci
pozbawionych rodziców czy też opuszczonych daje całej rodzinie szansę
do ubogacenia się „wartościami duchowymi poszerzonego braterstwa”
(FC 41). Natomiast wierność obowiązkom religijnym, a więc wspólne
przeżywanie łaski sakramentalnej stwarza małżonkom podstawę do
„wyrażania ich jedności w dziedzinie wartości moralnych i duchowych”
(FC 78).
Choć Ojciec święty wprost tego nie pisze, to jednak w takim małżeńsko-rodzinnym kontekście można odczytać postulat właściwego świętowania niedzieli, która „jest prawdziwym «świętowaniem», dniem darowanym przez Boga człowiekowi, aby mógł w pełni rozwinąć swoje walory ludzkie i duchowe” (DD 58). Chodzi o to, aby przez odpoczynek niedzielny sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia
tak, by zabieganie o rzeczy materialne ustąpiło miejsca wartościom
duchowym (por. DD 67).
Ten pobieżny przegląd dotyczący terminologii papieskich dokumentów pokazuje, że mówiąc o wartościach duchowych Jan Paweł II ujmuje
duchowość w bardzo szerokiej, a więc niekoniecznie wąsko pojętej konfesyjnej perspektywie.
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D. Bogactwo duchowe
W tym samym obszarze znaczeniowym, choć — jak się wydaje —
znacznie węższym pozostaje częste w tekstach Papieża wyrażenie „bogactwo duchowe”, używane na ogół w liczbie mnogiej. Odnośne wypowiedzi Jana Pawła II koncentrują się wokół dwóch zagadnień: wskazanie
na to, że takie bogactwa duchowe istnieją, oraz że należy je pielęgnować,
rozwijać i dzielić się nimi. Nie spotykamy natomiast precyzyjnego określenia, czym w istocie są owe bogactwa duchowe.
W encyklice Redemptoris missio czytamy, że dawcą bogactw duchowych, jakich potrzebę i obecność odczuwa się w każdym narodzie, jest
sam Bóg, dlatego nie można ich rozpatrywać w oderwaniu od Jezusa
Chrystusa oraz jego dzieła zbawczego (por. RMs 6). Z uwagi na to nadprzyrodzone Źródło, „między poszczególnymi częściami Kościoła istnieją
więzy głębokiej wspólnoty co do bogactw duchowych” (RMs 85). Poprzez bogactwa duchowe, „których głównym i zasadniczym wyrazem są
religie, chociaż mają one braki, niedostatki i błędy”, objawia się obecność
Boża zarówno dla jednostek, jak i dla całych narodów, a zarazem dokonuje się przekaz pełni Objawienia (por. RMs 55).
Pisząc o sytuacji Kościoła w Azji Jan Paweł II zauważa, że przykład
życia świętych i męczenników tego kontynentu, zarówno uznanych przez
Kościół, jak i tych, których imiona zna tylko Bóg, „jest źródłem duchowego bogactwa i wielkim narzędziem ewangelizacji” (EiAs 9). W podobnym
tonie wypowiada się na temat Oceanii, gdzie liczni młodzi są bezcennym
rezerwuarem bogactw duchowych (por. EiO 48).
Bogactwem duchowym jest jednak przede wszystkim każde nowe
życie, którego wielu ludzi zniewolonych mentalnością konsumpcyjną
i pochłoniętych staraniem o zwiększanie dóbr materialnych, nie rozumie
i dlatego je odrzuca (por. FC 30)65.
Te wielorakie bogactwa duchowe tkwią w Kościele i ujawniają się
szczególnie wtedy, gdy wbrew jakiejkolwiek pokusie dyskryminacji
przyjmowane są jako „prawdziwe błogosławieństwo, dary Boże udzielone zarówno mężczyznom jak i kobietom” (VC 57). Za takie bogactwo
duchowe, biblijne i teologiczne należy uznać celibat kapłański, jako drogocenny dar Boga dla Kościoła i znak „Królestwa, które nie jest z tego
świata”, jako znak miłości Bożej do świata, a także niepodzielnej miłości
———————
65 J. Śledzianowski, Słowo Boże o życiu człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w przepowiadaniu do rodaków Jana Pawła II, „Kieleckie Studia Teologiczne” 10(2011), s. 134-143.
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kapłana do Boga i do Jego ludu” (PDV 29). Chodzi więc o to, by celibat
był postrzegany jako pozytywna wartość wzbogacająca kapłaństwo.
Ukazanie celibatu „w jego pełnym bogactwie biblijnym, teologicznym
i duchowym” może wybitnie pomóc w pokonaniu kryzysu powołań „do
kapłaństwa, jakiego jesteśmy świadkami w wielu częściach Europy” —
stwierdza nasz Autor (EiE 35)66.
Zrozumiały jest zatem obowiązek wspaniałomyślnego dzielenia się
bogactwem duchowym. W adhortacji Ecclesia in Africa Jan Paweł II przypomina, że „żaden Kościół partykularny, choćby najuboższy, nie może
być zwolniony z obowiązku dzielenia się swoimi bogactwami duchowymi, doczesnymi i ludzkimi z innymi Kościołami partykularnymi i z Kościołem powszechnym” (EiAf 129). W tym względzie na biskupa spada
odpowiedzialność za troskę i rozwój współpracy różnych podmiotów
w Kościele lokalnym, aby dokonywała się ta wymiana dóbr duchowych
(por. UENL 61). W odniesieniu do Kościoła w Libanie Papież postuluje
ściślejszą współpracę różnych stowarzyszeń międzyparafialnych, aby
mogły one służyć sobie pomocą materialną, duchową i pastoralną, dzieląc się w ten sposób bogactwem ludzkim i duchowym. W ten sposób bardziej też wyrazi się „duch wspólnotowy, który jest częścią duszy libańskiej” (UENL 67. 91). Nie ulega bowiem wątpliwości, że każda wspólnota
parafialna i każda poszczególna osoba, a przede wszystkim instytuty życia
konsekrowanego, noszą w sobie wielkie bogactwo duchowe, którego docenienie jest ważnym misyjnym zadaniem Kościoła nie tylko w Libanie
(por. UENL 118; VC 10). Niemal tę samą myśl Ojciec święty wypowiedział pod adresem Kościoła w Ameryce, którego wzywa, aby szanował
różnorodne formy pobożności ludowej. W niej bowiem zawierają się
wielkie bogactwa duchowe, ludzkie i kulturowe (por. EiAm 16).
Oprócz tego należy stwierdzić, że przejawem uszanowania dla duchowego bogactwa pobożności ludowej jest między innymi różaniec.
Dzięki praktyce różańca, zwłaszcza w ośrodkach i sanktuariach maryjnych, „lud Boży mógłby, korzystać z wszelkiego autentycznego bogactwa
duchowego, czerpiąc z niego pokarm duchowy dla swej kontemplacji”
(RVM 35). Powinno to być zachętą dla teologów podejmujących „refleksję
metodyczną i równocześnie inspirowaną przez autentyczną mądrość, zakorzenioną w Słowie Bożym i wrażliwą na to, czym żyje lud chrześcijań———————
Józef Augustyn SJ całą drugą część swego studium pt. Celibat. Aspekty pedagogiczne
i duchowe (Kraków 1999) poświęca wychowaniu do miłości, która w pełni uzasadnia celibat jako dojrzały wybór (s. 77-150).
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ski”, aby przyczyniali się do „odkrywania podstaw biblijnych, duchowych
bogactw i wartości duszpasterskiej tej tradycyjnej modlitwy” (RVM 43)67.
Obowiązek pielęgnowania i dzielenia się duchowym bogactwem, jako
podstawowym wymiarem człowieczeństwa, spoczywa przede wszystkim
na rodzinie (por. FC 50).

E. Tradycja duchowa
Podobnie jak z „bogactwem duchowym”, rzecz ma się z pojęciem
„duchowa tradycja”, którego użycie jeszcze bardziej odsłania uniwersalistyczną koncepcję duchowości w ujęciu Jana Pawła II. Najczęściej posługuje się nim, by wyrazić swój szacunek i uznanie dla wartości, jakie
w chrześcijaństwo i kulturę ogólnoludzką wnoszą Kościoły Wschodnie.
W encyklice Ut unum sint, uznając wielką tradycję liturgiczną i duchową Kościołów Wschodu, a także specyficzny charakter ich rozwoju
historycznego oraz normy (por. UUS 50), Papież uczy, że kontakt z tą
chwalebną tradycją przynosi owoce w życiu Kościoła Zachodniego
„w zakresie liturgii, duchowej tradycji i porządku prawnego” (UUS 57;
EiE 118; OL 6). Szczególnie dobitnie pisał o tym w kontekście Jubileuszu
Roku 2000. W liście apostolskim Tertio millennio adveniente czytamy, że
„starożytne Patriarchaty przypominają tak żywo dziedzictwo apostolskie, a ich czcigodne tradycje teologiczne, liturgiczne i duchowe stanowią
ogromne bogactwo będące wspólną własnością całego chrześcijaństwa”
(nr 25). Wśród wielu postulowanych inicjatyw, jak chociażby „zapewnienie w seminariach i na wydziałach teologicznych odpowiedniego
nauczania w tych dziedzinach, przede wszystkim przyszłym kapłanom”,
Jan Paweł II podkreśla, że jest konieczne wzajemne zrozumienie i pogłębianie wiedzy, zwłaszcza odnośnie do liturgii i tradycji duchowych
Ojców i Doktorów Wschodu chrześcijańskiego (por. OL 24).
Ta dość ogólna konstatacja o ubogacaniu się odwołaniem do tradycji
Kościoła na Wschodzie, znalazła uszczegółowienie w przesłaniu adresowanym do mieszkańców Libanu. Mówiąc o Kościołach patriarchalnych,
Papież zaznacza, że wiele z nich nawiązuje do Kościoła w Antiochii, zachowując jednak własne dziedzictwo kulturalne oraz specyficzne tradycje
eklezjalne, liturgiczne, teologiczne, duchowe i dyscyplinarne (por. UENL
———————
M. Chmielewski, Doświadczenie Chrystusa Światłości w rozwoju duchowym, w: Światło
tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Ogólnopolskie sympozjum MariologicznoMaryjne, Jasna Góra, 16-17 stycznia 2003, red. Z. Jabłoński, Częstochowa 2003, s. 141-155.
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8. 17). Dzięki temu Kościoły patriarchalne stanowią dla Kościoła
powszechnego niewątpliwe bogactwo (por. UENL 70), między innymi
dlatego, że wierne swej specyficznej duchowej tradycji, liturgię przeżywają jako udział w liturgii niebieskiej i antycypację „przyszłego świata”,
a także jako łaskę, która pozwala im przetrwać przez wieki pomimo
prześladowań (por. UENL 42).
Troska o zachowanie wierności tej tradycji liturgicznej, teologicznej,
duchowej i dyscyplinarnej w sposób szczególny została powierzona
patriarsze lokalnego Kościoła na Wschodzie, w tym przypadku w Libanie
(por. UENL 20). W nie mniejszym stopniu za pielęgnowanie tradycji duchowych własnego Kościoła odpowiedzialne są różne wyższe instytuty
studiów religijnych i filozoficznych, które dają wiernym możliwość odpowiedniej formacji egzegetycznej, teologicznej, filozoficznej i duchowej,
zgodnej z nauczaniem Kościoła. Oferują one możliwość wzrostu w życiu
duchowym praktykowanym na co dzień, dzięki dogmatycznemu pogłębieniu wiary, odkryciu słowa Bożego i zanurzeniu w różnorodne tradycje
liturgiczne oraz duchowe (por. UENL 75). Każdy członek Kościoła lokalnego w Libanie powinien zaangażować się w duchową odnowę także
przez otwarcie się na duchowe tradycje swoich braci w wierze (por. UENL
9). Powinien także mieć zagwarantowane prawo w życiu społecznym,
politycznym i ekonomicznym do trwania w swojej tradycji duchowej
i kulturalnej w takiej mierze, w jakiej nie sprzeciwia się to dobru wspólnemu (por. UENL 95).
Z kolei zwracając się do Kościoła w Azji, Jan Paweł II docenia istniejącą na tym kontynencie różnorodność tradycji duchowych, także niechrześcijańskich. Pisze bowiem: „Azja jest także kolebką wielkich religii świata,
takich jak judaizm, chrześcijaństwo, islam i hinduizm. Jest miejscem narodzenia się wielu innych tradycji duchowych, jak buddyzm, taoizm,
konfucjanizm, zoroastryzm, dżianizm, sikkihizm i szintoizm” (EiAs 6).
Na tym tle katolickie wspólnoty w Azji wykazują zdumiewającą „różnorodność ze względu na genezę i historyczny rozwój, jak również różne
tradycje duchowe i liturgiczne” (EiAs 9). Mając przed oczyma duchowe
bogactwo tego kontynentu, Papież w cytowanym dokumencie wspomina
swoje spotkanie z przedstawicielami duchowych tradycji niechrześcijańskich, szczególnie azjatyckich, które utwierdziło go w przekonaniu, że
przyszłość misji w dużym stopniu zależy od kontemplacji. W tychże
bowiem tradycjach religijnych wiele osób, a nawet całe narody odczuwają
pragnienie Bóstwa, dlatego Kościół wezwany jest, aby szczególnie tam
być „Kościołem modlitwy”, duchowo głębokiej, mimo iż jest zaangażo-
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wany bezpośrednio w troskę o sprawy ludzkie i społeczne. „Każdy
chrześcijanin — podkreśla Ojciec święty — ma potrzebę autentycznej duchowości misjonarskiej, rodzącej się z modlitwy i kontemplacji” (EiAs
23), co w sposób oczywisty wynika z zanurzenia Kościoła w tradycje duchowe Azji. Tym bardziej więc wzywa do wzajemnego zrozumienia
i współpracy Kościoły chrześcijańskie o różnych tradycjach teologicznych, liturgicznych i duchowych (por. EiAs 26). W innym miejscu zauważa, że ze względu na zakorzeniony na Wschodzie ścisły związek
między modlitwą liturgiczną, tradycją duchową i życiem monastycznym,
rozkwit życia monastycznego „w katolickich Kościołach Wschodnich
mógł oznaczać dla nich prawdziwy rozkwit życia kościelnego” (OL 27).
Pojęcie „tradycja duchowa” w myśli Jana Pawła II ma także znaczenie
bardziej partykularne, dotyczy bowiem sposobu aktualizowania powołania do świętości w Kościele, przede wszystkim przez kapłanów i osoby
konsekrowane.
Jeśli chodzi o przygotowanie do kapłaństwa i życie kapłańskie, to
Ojciec święty postuluje sięganie, lub przynajmniej nie rezygnowanie,
z „różnych tradycji duchowych, które wzbogacają życie poszczególnych
kapłanów i ożywiają kapłaństwo cennymi darami duchowymi. Dzieje się
tak w licznych zrzeszeniach kościelnych dawniejszych i nowych, które
przyjmują do swego grona także kapłanów: od stowarzyszeń życia apostolskiego po świeckie instytuty kapłanów, od różnych form życia
wspólnotowego i duchowego po ruchy kościelne” (PDV 31)68.
Podobną myśl wyraża Papież, jeśli chodzi o życie konsekrowane.
Zaprasza więc do kontemplowania tajemnicy Przemienienia (por. VC 1416). Do tej bowiem „«ikony» odwołuje się cała starożytna tradycja duchowa, która łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa «na górze»”
(VC 14). Postuluje ponadto, aby „odkryć na nowo praktyki ascetyczne,
typowe dla duchowej tradycji Kościoła i danego Instytutu. Praktyki te
były i nadal są bardzo skuteczną pomocą w dążeniu do prawdziwej
świętości” (VC 38).
Trudno wyobrazić sobie autentyczne życie eklezjalne bez pluralizmu
tradycji duchowych, które są owocem działania Ducha Świętego. Troska
o tę jedność w różnorodności stanowi jeden z priorytetów biskupiej posługi (por. PG 64). Słusznie zatem Ojciec święty zauważa, że „dar życia
zakonnego, włączony w rzeczywistość diecezji — o ile towarzyszy mu
———————
Szerzej na ten temat pisałem w artykule pt. Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie, tzw.
mieszane stowarzyszenia wiernych świeckich i duchownych w XX wieku w Polsce, „Dobry
Pasterz” 2013, nr 38, s. 43-62.
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szczery szacunek oraz słuszne uznanie dla odrębności każdego instytutu
i każdej tradycji duchowej — poszerza horyzont chrześcijańskiego świadectwa i przyczynia się na różne sposoby do wzbogacenia kapłańskiej
duchowości” (PDV 74).
Jednym z przejawów jedności w różnorodności tradycji duchowych
jest modlitwa różańcowa (por. RVM 35).

F. Dziedzictwo duchowe
Pojęciem korelatywnym do „duchowej tradycji” w tekstach papieskich jest „dziedzictwo duchowe”. Wprawdzie Jan Paweł II w swoich
wypowiedziach nie podejmuje wątku wzajemnej zależności tradycji
i dziedzictwa, jednak z analizy kontekstualnej wynika, że tradycja wiąże
się z twórczym i dynamicznym odniesieniem do dziedzictwa, które z kolei jawi się jako rzeczywistość bardziej statyczna. Innymi słowy, pielęgnowanie tradycji czy też jej podtrzymywanie, polegające na dynamicznym odnoszeniu się do nagromadzonego dziedzictwa, pomnaża je i poniekąd przystosowuje do zmieniających się okoliczności. Chodzi nie tylko
o duchową przedmiotowość zarówno tradycji, jak i dziedzictwa, ale także
o wpływ ogólnokulturowej tradycji i dziedzictwa na życie duchowe.
W analizie papieskiego rozumienia interesującego nas pojęcia da się
zastosować porządek zstępujący od wskazania najbardziej szerokiego
desygnatu, czyli duchowego dziedzictwa ludzkości, poprzez duchowe
dziedzictwo wielkich religii i dziedzictwo judeochrześcijańskie, aż po
wąski desygnat, jakim jest duchowe dziedzictwo konkretnej wspólnoty
życia konsekrowanego.
W najszerszym znaczeniu pojęcie to występuje w encyklice Fides et
ratio, gdzie czytamy, że „mimo różnorodności nurtów myślowych istnieje
pewien zasób wiedzy, który można uznać za swego rodzaju duchowe
dziedzictwo ludzkości. Mamy tu do czynienia jak gdyby z filozofią niesprecyzowaną, dzięki której każdy człowiek ma poczucie, że zna te zasady,
choćby tylko w formie ogólnej i nieuświadomionej” (FR 4). W podobnym
tonie Jan Paweł II wypowiada się odnośnie do przyszłości Europy, postulując, aby w niej „wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa” (EiE 120). Impulsem do tego może być przyjęcie na nowo orędzia
Ewangelii, czego przykład — jak uczy Papież w Slavorum Apostoli — dają
narody słowiańskie, które wszystkie wartości płynące z nauki Chrystusa
„wniosły i wnoszą do duchowego dziedzictwa Kościoła i ludzkości”
(nr 31).
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Do duchowego dziedzictwa całej ludzkości Ojciec święty zalicza to, co
najlepsze i najpiękniejsze w różnych religiach i systemach etycznych.
Między innymi daje temu wyraz adresując adhortację o Kościele w Afryce nie tylko do biskupów i wiernych chrześcijan, ale do „wszystkich wyznawców wielkich religii monoteistycznych, zwłaszcza tradycyjnej religii
afrykańskiej, oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w taki czy inny
sposób troszczą się o duchowy i materialny rozwój Afryki lub decydują
o losach tego wielkiego kontynentu” (EiAf 7).
Za Soborem Watykańskim II, który wiele uwagi poświęcił religii Izraela, „wspominając ogromne dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom”, a także „odniósł się z szacunkiem do wyznawców Islamu, których wiara chętnie nawiązuje do Abrahama” (RH 11), Jan Paweł II
nie kryje swojego szczególnego uznania dla duchowego dziedzictwa tych
wielkich religii monoteistycznych. Wspomina o tym między innymi
w adhortacji Ecclesia in America, pisząc, że duża część Pisma Świętego,
które my chrześcijanie czytamy jako słowo Boże, stanowi dziedzictwo
duchowe wspólne z Żydami. Należy zatem unikać wszelkich postaw negatywnych w stosunku do nich, gdyż „dla błogosławieństwa świata jest
konieczne, aby Żydzi i chrześcijanie byli pierwszym błogosławieństwem
jedni dla drugich” (nr 50)69.
Niezależnie od tego sam „Kościół ma niezmierne dziedzictwo
duchowe do zaofiarowania ludzkości w Chrystusie” (RMs 38), które pielęgnowali, rozwijali i przekazywali innym święci i błogosławieni, przyczyniając się w ten sposób do rozkwitu „cywilizacji przenikniętej duchem
chrześcijańskim” (RP 29). Odwoływanie się do tego dziedzictwa przez
samych chrześcijan, zwłaszcza w zakresie formacji intelektualnej i duchowej, pozwala im umocnić i ożywić swoją wiarę (por. UENL 66).
Szczególną jednak uwagę Jan Paweł II przywiązuje do dziedzictwa
duchowego Kościołów Wschodnich, którym Kościół powszechny stale się
ubogaca (por. RP 4; UENL 20). Z tej racji zachęca Amerykanów do braterskiej współpracy z Kościołami Wschodnimi, które od niedawna istnieją
także w Ameryce. Wspierając je, łacińskie Kościoły lokalne mogą ubogacić się dziedzictwem duchowym chrześcijańskiego Wschodu (por. EiAm
38). W innym dokumencie, za Ojcami Synodalnymi Jan Paweł II z uznaniem wspomina, że „liczne wspólnoty chrześcijańskie w Azji zachowały
wiarę w ciągu wieków pomimo wielkich prześladowań i pozostały wierne temu dziedzictwu z heroiczną wytrwałością. Ten niezmierny skarb jest
———————
69 Zob. P. Kantyka, Dialog ekumeniczny w dobie pontyfikatu Jana Pawła II, w: Kościół
w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 223-237.
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dla nich źródłem radości i apostolskiego zapału” (EiAs 19). Uznanie należy się w sposób szczególny Wschodnim Kościołom katolickim na Bliskim
Wschodzie i w Indiach. One bowiem „przechowały od czasów apostolskich bezcenne dziedzictwo duchowe, liturgiczne i teologiczne. Ich ryty
i tradycje, zrodzone z głębokiej inkulturacji wiary na ziemi licznych krajów Azji, mają prawo do najwyższego szacunku” (EiAs 27). Również
Kościoły patriarchalne mają prawo do szacunku i zachowania własnego
dziedzictwa teologicznego oraz duchowego (por. PG 61).
O duchowym dziedzictwie Jan Paweł II uczy także w odniesieniu do
wspólnot życia konsekrowanego, wzywając je do wierności „charyzmatowi założycielskiemu oraz ukształtowanemu przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwu każdego Instytutu”, które jest darem Ducha Świętego (por. VC 36). Temu celowi mają służyć zarówno kapituły lub podobne im zebrania, podczas których dokonuje się wyboru przełożonych (por.
VC 42), jak również zagwarantowana poszczególnym instytutom słuszna
autonomia (por. VC 48).
Na uwagę zasługuje wzmianka Papieża na temat biskupów-emerytów.
Jest w niej zawarta zachęta, aby docenić „to ich osobiste dziedzictwo duchowe, w którym zachowana jest drogocenna pamięć Kościołów, którym
przewodzili przez lata” (PG 59).
Wydaje się, że troska o zachowanie i przekazywanie duchowego dziedzictwa młodzieży szczególnie leżała na sercu Ojcu świętemu. W liście
do młodych Parati semper pisze, że „to dziedzictwo stanowi zarazem wezwanie w znaczeniu etycznym. Otrzymując wiarę i dziedzicząc wartości
oraz treści, jakie składają się na całokształt kultury własnego społeczeństwa, dziejów własnego narodu, każdy i każda z Was zostaje duchowo
obdarowany w samym swoim indywidualnym człowieczeństwie” (nr
11). Nie można więc wobec tego dziedzictwa przyjmować postawy biernej nie ponosząc moralnych i duchowych szkód. Przeciwnie, należy
uczynić wszystko, „aby to duchowe dziedzictwo przejąć, potwierdzić,
utrzymać i pomnożyć. Jest to zadanie doniosłe dla wszystkich społeczeństw, zwłaszcza może dla tych, które znajdują się u początku swojego
samodzielnego bytu, albo też dla tych, które ten byt oraz istotną tożsamość swojego narodu muszą bronić przed niebezpieczeństwem zniszczenia od zewnątrz lub rozkładu od wewnątrz” (PS 11).

G. Dar i dobro duchowe
W terminologii duchowej Jana Pawła II funkcjonują także, zwykle
razem, pojęcia: „dar duchowy” i „dobro duchowe”, które często używane
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są w liczbie mnogiej. O dobru duchowym Papież pisze przede wszystkim
w odniesieniu do Eucharystii, którą — za Vaticanum II — nazywa „całym
dobrem duchowym Kościoła” (EdE 1. 75; VC 95), jest nim bowiem „sam
Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez
Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom” (PO 5). Z kolei to,
czym jest dar duchowy, Ojciec święty pośrednio wyjaśnia przede wszystkim w kontekście duchowości kapłańskiej. W znaczeniu ścisłym, jest nim
łaska Ducha Świętego, zaś w znaczeniu szerszym — skutki działania
Ducha Świętego w człowieku, a więc owoce życia duchowego. Analizując
nauczanie papieskie wydaje się, że częściej w użyciu jest to pojęcie
w znaczeniu szerszym, zwłaszcza tam, gdzie jest mowa o wymianie
darów duchowych.
Takim darem duchowym o szczególnym znaczeniu dla Kościoła jest
więc łaska Ducha Świętego udzielana w sakramencie święceń kapłańskich (por. PDV 18) i biskupich (por. DeV 25; PG 6). Na drodze kapłańskiej doskonałości korzystanie z innych wzorów i stylów wywodzących
się z różnych tradycji duchowych może wzbogacić życie poszczególnych
kapłanów i ożywić ich kapłaństwo cennymi darami duchowymi. Papież
ma tu na myśli przede wszystkim aktywne włączenie się prezbiterów
w życie oraz działalność dawniejszych i nowych zrzeszeń kościelnych,
łącznie z instytutami świeckimi. W tym kontekście Ojciec święty zaznacza że, „kapłani, którzy należą do zakonów i zgromadzeń zakonnych,
stanowią duchowe bogactwo dla całego presbyterium diecezji” (PDV 31).
Nieco dalej, za Vaticanum II zauważa, że kapłani przez święcenia otrzymali ten dar duchowy nie dla siebie i nie dla pełnienia jakiejś „ograniczonej i zacieśnionej misji, lecz do najszerszej i powszechnej misji zbawienia
«aż po krańce ziemi» (Dz 1, 8)” (PDV 32; EiAf 133).
W formacji do kapłaństwa wspólną odpowiedzialność za wychowanie
kandydatów solidarnie ponoszą wszyscy wychowawcy seminaryjni. Do
ich obowiązków należy rozwijanie i weryfikowanie kwalifikacji kandydatów, które „winno obejmować dary duchowe alumnów, ich ludzkie talenty i zdolności intelektualne, a przede wszystkim ich ducha modlitwy,
dogłębną znajomość nauki wiary, zdolność braterskiego współżycia
z innymi i charyzmat celibatu” (PDV 66).
W podobnym znaczeniu o darach duchowych Jan Paweł II uczy
odnośnie do życia konsekrowanego. Otóż wyrazem i owocem duchowych darów, jakie otrzymali założyciele oraz założycielki wspólnot życia
konsekrowanego, są różne formy praktykowania rad ewangelicznych. Są
one zarazem przejawem „doświadczenia Ducha”, które przekazywane
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jest kolejnym pokoleniom uczniów (por. VC 48). W ten sposób powstaje
szkoła duchowości.
Oprócz tego węższego rozumienia darów duchowych, Papież w duchu
Vaticanum II mówi o potrzebie „wymiany dóbr duchowych i darów”,
jako skutku zacieśniającej się komunii pomiędzy Kościołami i współpracy
oraz dialogu z wyznawcami innych religii (por. RMs 2). Ten apel adresowany jest szczególnie do Kościołów na kontynencie amerykańskim (por.
EiAm 52) i w Oceanii. Wymiana darów duchowych, a także dóbr materialnych, ma być wyrazem wzajemnej solidarności i braterskiej miłości,
jako praktycznego wyrazu komunii, która znamionuje Kościół (por. EiO
12). Okolicznością, w której szczególnie ma się aktualizować ta wymiana
darów i dóbr (dobrodziejstw) duchowych jako wyraz prawdziwej komunii (więzi) w Duchu Świętym, jest każda Msza święta, która jest wyzwaniem pod adresem wierzących, „by zmierzyć się z ideałem komunii, który księga Dziejów Apostolskich przedstawia jako wzór dla Kościoła
wszystkich czasów” (MND 22; UUS 12).
Kwestia wymiany darów i dóbr duchowych staje się w pełni zrozumiała, gdy uwzględni się nieodłączny wymiar duchowości chrześcijańskiej, jaką jest jej chrystocentryzm i eklezjalność. Odnośnie do tego Jan
Paweł II w bulli Incarnationis mysterium ogłaszającej Jubileusz Roku 2000
pisze, że „chrześcijanin nie idzie samotnie drogą nawrócenia. W Chrystusie i przez Chrystusa jego życie zostaje złączone tajemniczą więzią z życiem wszystkich innych chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała. Dzięki temu między wiernymi dokonuje się przedziwna
wymiana darów duchowych, która sprawia, że świętość jednego wspomaga innych w znacznie większej mierze, niż grzech jednego może
zaszkodzić innym” (IM 10). Podobną myśl Ojciec święty zawarł w adhortacji o Kościele w Ameryce, pisząc, iż osoby oddające się kontemplacji
powinny być świadome swojego zanurzenia w misję Kościoła naszych
czasów, jak również tego, że „świadectwem swego życia mają współdziałać dla duchowego dobra wiernych, pomagając im szukać oblicza Bożego
w codziennym życiu” (EiAm 29).
Na koniec warto wskazać na dwa ważne akcenty w doktrynie Jana
Pawła II. Mówiąc o darach i dobrach duchowych — po pierwsze — Papież
nie zawęża ich do wymiaru wertykalnego, lecz zawsze łączy je z dobrami
materialnymi, a nierzadko w tych ostatnich widzi także jakiś przejaw
wartości duchowych, czego przykład znajdujemy między innymi w encyklice Centesimus annus (nr 52). Ma to znaczenie dla organizacji życia
społecznego. Każda bowiem osoba czy grupa, która „żyje w sferze dóbr
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materialnych i duchowych, przekracza wszystkie systemy społeczne i jest
wartością fundamentalną” (UNEL 114). Z tej racji — kontynuuje swą
myśl Ojciec święty — każde ograniczenie praw ludzkich na płaszczyźnie
dóbr duchowych czy materialnych jest gwałtem w wymiarze najbardziej
podstawowym.
Po drugie, zwracając się do społeczeństwa amerykańskiego, Papież
wzywa do uznania ważnej roli społecznej ludzi starszych, którzy powinni
być traktowani jako osoby, czego przejawem miałoby być stworzenie im
klimatu akceptacji i obecności, dzięki czemu zabezpieczone zostałyby ich
prawa oraz ich dobra fizyczne i duchowe. Ludzie starzy powinni być
uchronieni od takich sytuacji, w wyniku których dochodzi do samobójstw lub eutanazji (por. EiAm 63)70.
W obydwu tych kwestiach mocno zarysowuje się personalistyczne
ujęcie kwestii dóbr i darów duchowych. Tylko bowiem w autentycznie
osobowych relacjach możliwe jest wzajemne obdarowywanie się nimi
i ich pomnażanie.
Poddane analizie semantyczno-kontekstualnej typowe dla papieskiego języka terminy związane z duchowością, wbrew przypuszczeniom,
nie zawsze, a przynajmniej nie w każdym przypadku mają konotację religijną, czy tym bardziej chrześcijańską. Przy ich pomocy Papież opisuje
fenomen człowieka jako istoty duchowej sui generis, niezależnie od jakichkolwiek światopoglądów. Dzięki temu podejmuje dialog ze współczesnym światem. Jest on możliwy, a jego przedmiotem jest człowiek jako
osoba, która legitymizuje się zdolnością do autotranscendencji. W ten
sposób nasz Autor kontynuuje zapoczątkowany przez Sobór Watykański
II „zwrot antropologiczny”, pozostając przez to samo wiernym własnemu
postulatowi odnośnie do tego, że „człowiek ma być drogą Kościoła” (por.
RH 14).

4. DYNAMIKA ŻYCIA DUCHOWEGO
Analizę papieskiego nauczania na temat dynamiki życia duchowego
wypada zacząć od oczywistego stwierdzenia, że to, co żywe rozwija się
i wykazuje aktywność. Zanik tendencji wzrostu jest oznaką śmierci. Roz———————
70 Por. W. Gubała, Ludzie starsi w nauczaniu Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła…,
dz. cyt., s. 249-262.
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wój jako taki oznacza złożony proces modyfikacji danej struktury, jej
funkcji i organizacji powiązań ze środowiskiem, jakie aktualizują się
w podmiocie począwszy od jego stanu pierwotnego aż do kresu. Jest to
zatem przejście od stanu mniej rozwiniętego do bardziej rozwiniętego,
zwykle określane jako dojrzewanie. Tak pojęty rozwój może być opisywany jako wzrost (przyrost) ilościowy, albo jako przemiana (transformacja) jakościowa, którą da się określić za pomocą stopni lub stadiów. Jest to
zatem bardzo złożony i wielopłaszczyznowo uwarunkowany proces
stopniowej (progresywnej) transformacji podmiotu ku stanowi bardziej
zróżnicowanemu, ale zarazem bardziej zintegrowanemu71.
Dotyczy to także życia duchowego. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, jego rozwój aktualizuje się w ustawicznym „spotkaniu” życia
nadprzyrodzonego, danego człowiekowi z Boskiej inicjatywy, z życiem
naturalnym osoby ludzkiej. Inicjatywa Boga spotyka się z inicjatywą
człowieka. Można zatem powiedzieć, że rozwój duchowy jest darem i zadaniem. Jest przy tym procesem totalnym, a przez to właściwie jedynym
procesem, jaki można zaobserwować w człowieku. Wszelka bowiem progresja w człowieku, na przykład psycho-motoryczna, intelektualna, moralna, społeczna itp., jest częścią składową owej współpracy chrześcijanina z łaską.
Z tego wynika, że rozwoju duchowego nie można sprowadzać
wyłącznie do wysiłku ascetycznego, co groziłoby popadnięciem w rodzaj
semipelagianizmu. Implikuje on zarówno zbawcze samoudzielanie się
Boga, jak i ascetyczno-moralną aktywność podmiotu. Rozwój duchowy
w istocie polega na personalnej relacji do Chrystusa we wspólnocie
Kościoła i jest skutkiem Jego zbawczej przyczynowości, najpełniej objawiającej się w sakramentach.
Aby więc zasadnie badać życie duchowe i jego dynamikę w nauczaniu Jana Pawła II, trzeba wpierw zająć się doświadczeniem duchowym,
które jest u podstaw duchowości. Dopiero na tej podstawie można mówić
o procesach rozwoju, które są formami intensyfikacji owego doświadczenia na określonych drogach czy płaszczyznach. Odpowiednio do nich
podejmowane są specyficzne działania i stosowane środki służące formacji, spośród których szczególne znaczenie ma kierownictwo duchowe,
jako forma ojcostwa bądź macierzyństwa duchowego.
Choć takie założenie jest poniekąd aprioryczne względem podejmowanych badań nad papieskim nauczaniem, to jednak — jak się wydaje —
———————
71 Przegląd różnych koncepcji rozwoju, zwłaszcza w aspekcie religijno-duchowym
zob. Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia…, dz. cyt.
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jest adekwatne i pozwala usystematyzować papieską koncepcję duchowości.

A. Doświadczenie duchowe
W teologiczno-duchowym języku Jana Pawła II nie mogło zabraknąć
kluczowego pojęcia, jakim jest „doświadczenie duchowe”. Posługując się
nim Papież nie tylko wpisuje się w żywy nurt współczesnej teologii duchowości, która z metodologicznego punktu widzenia postrzega samą
siebie jako teologię doświadczenia duchowego72, ale w ten sposób daje
wyraz jasno zarysowującej się koncepcji duchowości personalistycznochrystologicznej.
Zanim więc przejdziemy do analizy semantyczno-kontekstualnej tego
pojęcia, warto przypomnieć, że po okresie dużego zdystansowania się
wobec problematyki chrześcijańskiego doświadczenia duchowego, wywołanego potępieniem modernizmu przez papieża św. Piusa X najpierw
w dekrecie pt. Lamentabili (z 3 VII 1904), a następnie w encyklice Pascendi
Dominici gregis (z 8 IX 1907), znaczącą próbę jego rehabilitacji na długo
przed Soborem Watykańskim II podjął francuski myśliciel Jean Mouroux.
W swym dziele pt. L’expérience chrétienne. Introduction à une théologie (Paris
1952) potraktował je jako centralny temat teologii. Wcześniej na znaczenie
doświadczenia duchowego dla teologicznej refleksji zwrócił uwagę
wpływowy teolog protestancki Friedrich D. E. Schleiermacher, który
wypracował hermeneutykę doświadczenia religijno-duchowego73. Z kolei
na gruncie polskim odważnym krokiem w tym względzie była rozprawa
habilitacyjna ks. Waleriana Słomki pt. Doświadczenie chrześcijańskie i jego
rola w poznaniu Boga. Studium w świetle fenomenologicznej metody Husserla
(Lublin 1972)74. Do problematyki doświadczenia duchowego wielokrotnie
nawiązywał również Sobór Watykański II (por. LG 62; DV 8; GS 13. 33.
62; AA 3; OT 14), co otwarło drogę do poszukiwań nowych rozwiązań
———————
72 Zob. A. G. Matanić, L’esperienza spirituale come fonte conoscitiva in spiritualità, w: Esperienza e spiritualità, red. H. Alphonso, Roma 2005, s. 243-255; M. Szentmártoni, In cammino
verso Dio. Riflessioni psicologico-spirituali su alcune forme di esperienza religiosa, Cinisello Balsamo 1998.
73 Zob. C. Greco, La teologia come scienza dell’esperienza cristiana della coscienza secondo
F. Schleiermacher, w: Teologia spirituale. Temi e problemi, red. M. Gioia, Roma 1991, s. 125136; W. G. Jeanrond, L’ermenutica teologica. Sviluppo e significato, Brescia 1994, s. 76-93.
74 Tekst rozprawy z drobnymi korektami redakcyjnymi wydano ponownie w: Bóg jest
Miłością, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 65-220.
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w teologii. Cennym przyczynkiem w tym względzie są analizowane tu
wypowiedzi Jana Pawła II.
Najobszerniej problematykę doświadczenia duchowego w okresie posoborowym rozwinął jezuicki teolog duchowości Charles Andrè Bernard,
rozpatrując chrześcijańskie doświadczenie duchowe z punktu widzenia
afektywności, zwróconej zwłaszcza ku Boskiemu Sercu Jezusa75. W ślad
za nim poszli inni współcześni teologowie duchowości76.
Wszyscy zajmujący się problematyką doświadczenia religijnego,
a zwłaszcza doświadczenia duchowego, zgodni są co do powszechności
tego pojęcia i wynikającej z tego jego wieloznaczności, którą nie trudno
zauważyć także w tekstach papieskich. Dość powszechnie przyjmuje się
jednak, że do istoty doświadczenia jako aktu w pełni osobowego, należy
wejście lub pozostawanie w relacji, dlatego jego naturę określa nie tyle
podmiot, co przede wszystkim przedmiot doświadczenia, oraz intencja
lub cel, dla których ta relacja zaistniała. Z tego względu o doświadczeniu
religijnym, a tym bardziej o doświadczeniu duchowym można mówić
wówczas, gdy ma ono za przedmiot jakkolwiek pojętą transcendencję,
zaś sama relacja ma charakter soteriologiczny77.
Takie rozumienie doświadczenia duchowego prezentuje Ojciec święty
w encyklice o Duchu Świętym. Parafrazując słynne słowa św. Augustyna,
pisze: „Tylko Duch może być «bardziej wewnątrz mnie niż to, co we
mnie najbardziej osobiste», czy to w istnieniu czy w doświadczeniu duchowym, tylko Duch może być bardzo immanentny w stosunku do człowieka i do świata, pozostając nienaruszonym i niezmienionym w swej
absolutnej transcendencji” (DeV 54). Jest to jedno z nielicznych miejsc
w oficjalnym nauczaniu papieskim, gdzie zostało użyte pojęcie doświadczenia duchowego w znaczeniu ścisłym i właściwym z punktu widzenia
teologii duchowości, czyli jako wejście w najgłębszą relację miłości
z Jezusem Chrystusem.
W podobnym tonie wypowiada się Papież w Pastores dabo vobis, poruszając kwestię formacji stałej kapłanów, także tych w podeszłym wieku,
nie wyłączając dotkniętych chorobą. Oni bowiem „w szczególny sposób
———————
75 Teologia affettiva, Cinisello Balsamo 1985; Il mistero del Cuore di Cristo, Milano 1989;
Introduzione alla teologia spirituale, Edizioni Piemme 1994, s. 11-13.
76 Do tej grupy należą: F. Ruiz Salvador, J. Weismayer, G. Gozzelino czy G. Moioli.
Szerzej na ten temat zob. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy…, dz. cyt., s. 106-109.

Ch. A. Bernard mówi w związku z tym o doświadczeniu transcendencji własnej
świadomości. — Structures et passivité dans l’expérience religieuse, „Nouvelle Revue Théologique” 110(1978), s. 644.
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mocą swego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem cierpiącym oraz z tak
licznymi braćmi i siostrami, którzy w Kościele uczestniczą w męce naszego Pana, przeżywają na nowo duchowe doświadczenie św. Pawła, tak
przez niego opisane: «raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w
moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24)” (PDV 77). Także osoby konsekrowane „które mocą tej miłości, rozlanej w sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5,
5), stały się «jednym duchem i jednym sercem» (por. Dz 4, 32), odczuwają
wewnętrzną potrzebę oddania wszystkiego wspólnocie: dóbr materialnych i doświadczeń duchowych, talentów i pomysłów, a także ideałów
apostolskich i posługi miłosierdzia” (VC 42).
Kilkakrotnie o wejściu w najgłębszą relację miłości z Jezusem
Chrystusem wspomina Ojciec święty w liście apostolskim Divini amoris
scientia, wydanym z okazji ogłoszenia Doktorem Kościoła Powszechnego
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Streszczając jej
biografię, zaznacza, że na Boże Narodzenie 1886 roku przeżywała ona
bardzo „głębokie doświadczenie duchowe, które określa jako «całkowite
nawrócenie»”, dzięki któremu „zaczyna «iść krokiem olbrzyma» po drodze doskonałości” (DAS 5). Nieco dalej Papież czyni ważną uwagę, że
„autentycznie chrześcijańskie doświadczenie duchowe powinno być
zgodne z objawionymi prawdami, w których Bóg odsłania samego siebie
i tajemnicę swej woli (por. DV 2)” (DAS 8). Tak więc dla karmelitańskiej
Doktor Kościoła „głównym źródłem doświadczenia duchowego i nauczania jest słowo Boże Starego i Nowego Testamentu” (DAS 9). Podobnie jak
dla świętych Kościoła wszystkich czasów, tak i dla św. Teresy z Lisieux
„w jej doświadczeniu duchowym Chrystus jest centrum i pełnią objawienia” (DAS 8).
W analizowanych tekstach papieskich pojęcie „doświadczenia duchowego” znacznie częściej funkcjonuje w znaczeniu ogólnym, czy to jako
akt głęboko osobowy, przejawiający się w zdolności do autotranscendencji, czy jako czynna i twórcza partycypacja w depozycie wiary Kościoła,
albo jako opanowanie sztuki duszpasterskiej. O doświadczeniu duchowym w tym ogólnym znaczeniu Papież pisze między innymi w encyklice
o misyjnym posłannictwie Kościoła, gdzie stwierdza, iż ważnym elementem dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego jest przekazywanie sobie wzajemnych doświadczeń duchowych (por. RMs 57). W podobnym tonie wypowiada się w Christifideles laici. Idąc za myślą Vaticanum II
podkreśla tam rolę doświadczenia duchowego w kulturze ogólnoludzkiej
i zarazem kultury w doświadczeniu duchowym. Wobec tego zaznacza, że
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„tylko w obrębie kultury i poprzez kulturę wiara chrześcijańska staje się
historyczna i tworzy historię” (ChL 44).
W tym samym dokumencie znajdujemy także drugi ze wskazanych
zakresów znaczeniowych pojęcia „doświadczenie duchowe”. Wymieniając „różne drogi duchowe i apostolskie poszczególnych ludzi świeckich”,
Papież przypomina o doniosłym doświadczeniu duchowym, „które dojrzało w Kościele stosunkowo niedawno”, a którym są instytuty świeckie78. Umożliwiają one świeckim, a także kapłanom, „podjęcie ewangelicznych rad ubóstwa, czystości i posłuszeństwa poprzez śluby i przyrzeczenia, przy pełnym zachowaniu ich świeckiego bądź duchownego stanu” (ChL 56). Prace Synodu Biskupów, owocem których jest analizowana
adhortacja, były dla każdego z Ojców Synodu — jak zauważa Jan Paweł
II — „wielkim duchowym doświadczeniem: doświadczeniem Kościoła”
(ChL 64).
Jeżeli świeccy mają jakieś duchowe doświadczenie Kościoła, to o ileż
bardziej jest ono udziałem duchownych i kandydatów do kapłaństwa,
zwłaszcza tych, „którzy wyrastają z doświadczenia chrześcijańskiego,
duchowego i apostolskiego” takich stowarzyszeń i ruchów młodzieżowych, które stanowią „znak i potwierdzenie żywotności Kościoła” (PDV
68). Jeśli zaś chodzi o życie konsekrowane, to właściwe mu „duchowe doświadczenie komunii i współpracy” powinno stać się udziałem całego
Kościoła (VC 50).
Podobnie ma się rzecz z bogatym doświadczeniem duchowego ojcostwa i macierzyństwa, jakim osoby konsekrowane w wieku dojrzałym
winny chętnie dzielić się z innymi (por. VC 70).
Z kolei w kontekście podążania przez biskupa jego duchową drogą,
Papież zaleca naśladowanie Maryi, jako Virgo audiens, co „pociąga za sobą pewne praktyki pomocnicze, proponowane nieustannie przez tradycję
i doświadczenie duchowe Kościoła. Chodzi tu przede wszystkim o częstą
osobistą lekturę oraz uważne i wytrwałe zagłębianie się w Pismo Święte”
(PG 15). W tym również celu wskazane jest, aby biskup dla okresowej
odnowy i pogłębienia duchowego niektórych tematów dużej wagi,
podejmował dialog z ekspertami, dzielił się „doświadczeniami duszpa———————
78 Papieskie wypowiedzi, bezpośrednio kierowane do środowisk instytutów świeckich lub przy okazji przemówień do osób zakonnych zawarto w: Świeccy konsekrowani
w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów (Biblioteka Teologii Duchowości, 1), opr.
M. Chmielewski, Lublin 2011, s. 95-207; por. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Lublin 2003.
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sterskimi, wiedzą doktrynalną i doświadczeniem duchowym, będącymi
źródłem prawdziwego ubogacenia duchowego” (PG 24).

B. Rozwój duchowy
W teologii duchowości, zwłaszcza klasycznej, problematyka rozwoju
duchowego stanowiła jeden z zasadniczych, a może nawet najważniejszy
zakres jej zainteresowań. Na przestrzeni dwudziestu wieków chrześcijaństwa powstawały różne schematy i koncepcje rozwoju życia duchowego,
które głównie służyły celom dydaktycznym. Z uwagi na swoją przejrzystość i logiczną zasadność, walor praktyczny, a przede wszystkim ze
względu na autorytet Doktora Kościoła, najbardziej znany jest schemat
rozwoju życia duchowego opracowany przez św. Tomasza z Akwinu na
bazie schematu zaczerpniętego od Pseudo-Dionizego Areopagity. Składa
się on z trzech etapów: oczyszczenia początkujących, oświecenia postępujących i zjednoczenia doskonałych79. Inny, równie popularny model rozwoju duchowego znajdujemy u św. Teresy od Jezusa, która w Twierdzy
wewnętrznej szczegółowo opisuje siedem faz duchowego dojrzewania, od
podstawowych oczyszczeń ascetycznych, aż po szczyty mistycznego
zjednoczenia, nazywane przez nią małżeństwem mistycznym80.
Do obydwu tych klasycznych schematów Jan Paweł II czyni częste
aluzje w swoich oficjalnych dokumentach. Nigdzie jednak nie zajmuje się
nimi wprost, nie to jest bowiem przedmiotem jego zainteresowania
w omawianych tu tekstach. Tym niemniej wielokrotnie Papież wzmiankuje, choć dość ogólnie, o rozwoju duchowym i jego potrzebie, nie wchodząc jednak w kwestie szczegółowe, jak chociażby wspomniane wyżej
fazy, uwarunkowania rozwoju czy środki do tego prowadzące81.
Natomiast samo pojęcie „rozwoju duchowego” w tekstach papieskich
funkcjonuje w znaczeniu właściwym i szerokim. W tym pierwszym, chodzi o intensyfikację osobowej relacji do Jezusa Chrystusa w mocy Ducha
Świętego. Zrozumiałe jest więc, że najwięcej uwagi tak rozumianemu
rozwojowi duchowemu Papież poświęca w posynodalnej adhortacji
———————
79 Szczegółowe ich omówienie podaje m.in. R. Garrigou-Lagrange w dziele pt. Trzy
okresy życia duchowego wstępem do życia w niebie, Niepokalanów 2001 (wyd. 3).
80

Zob. R. Moretti, Teresa d’Avila e lo sviluppo della vita spirituale, Cinisello Balsamo

1996.
Zob. S. Urbański, Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane
przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia
(DwP, 6), red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 101-11.
81
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Pastores dabo vobis, w której ujawnia swoją szczególną troskę o duchowość
kapłańską. Wydaje się nawet, że od stopnia duchowego rozwoju kapłanów uzależnia jakość życia chrześcijańskiego wiernych w Kościele. Otóż
we wspomnianym dokumencie — komentując soborowy dekret Optatam
totius (nr 8) odnośnie do takiego prowadzenia formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa, aby „nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym” (OT
8) — Ojciec święty wyodrębnia podstawowe wartości i wymagania związane z duchowym rozwojem alumnów, stawiając na pierwszym miejscu
potrzebę „życia w wewnętrznej jedności” z Jezusem Chrystusem (PDV
46). W dalszej kolejności wskazuje na potrzebę integralnej formacji, łączącej jej wymiar ludzki, intelektualny, chrześcijański i duchowy ze względu
na przyszłą posługę duszpasterską. Ważne miejsce w tym procesie zajmuje formacja intelektualna, a więc studia teologiczne. Aby jednak była
ona skuteczna z punktu widzenia duszpasterskiego, „powinna być zintegrowana z procesem duchowego rozwoju, naznaczonego osobistym doświadczeniem Boga, tak by przekraczała granice czystej wiedzy pojęciowej i prowadziła do rozumienia sercem, które potrafi najpierw «dostrzec»,
a następnie przekazać braciom tajemnicę Boga” (PDV 51).
Koresponduje to z wypowiedzią papieską odnośnie do roli teologii
w dziele ewangelizacji z adhortacji Ecclesia in Europa. „Refleksja teologiczna jako nauka posiadająca własny status i własną metodologię żyje wiarą
Kościoła i jest na służbie jego misji. Rodzi się z wiary i jest powołana do
tego, by ją interpretować, zachowując jej niezbywalną więź ze wspólnotą
chrześcijańską we wszystkich jej wyrazach; służąc rozwojowi duchowemu wszystkich wiernych, wdraża ich do coraz głębszego rozumienia
przesłania Chrystusa” (EiE 52). Zdaniem Ojca świętego, ważnym czynnikiem duchowego rozwoju kandydatów do kapłaństwa i samych kapłanów jest celibat, przeżywany jako odpowiedź na dar Boga i jako przezwyciężenie pokus społeczeństwa hedonistycznego. On „nie tylko sprzyja ludzkiemu realizowaniu się tych, którzy są do niego powołani, ale jawi
się również jako źródło duchowego wzrostu innych” (EiE 35).
Wyraźny akcent personalistyczny, widoczny w przytoczonych powyżej słowach odnośnie do duchowego rozwoju i jego uwarunkowań, znajdujemy również w innej wypowiedzi papieskiej wziętej z posynodalnej
adhortacji o życiu konsekrowanym. Czytamy tam, że „życie braterskie
odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju duchowym osób konsekrowanych, wspomagając zarówno ich nieustanną odnowę, jak i pełną realizację ich misji w świecie: wskazują na to motywacje teologiczne, które

Terminologia teologiczno-duchowa w tekstach papieskich

111

stanowią jego podłoże, a wielu dowodów dostarcza też samo doświadczenie” (VC 45).
Postulat intensywnego rozwoju duchowego nie jest jednak kierowany
wyłącznie do duchownych i osób konsekrowanych, ale do wszystkich,
zaś w sposób szczególny do młodzieży. W cytowanej wyżej adhortacji
o Kościele w Europie Jan Paweł II artykułuje to, co sam czynił wobec ludzi młodych. Stwierdza mianowicie, że „nie trzeba się obawiać stawiania
młodym wymagań w tym, co dotyczy ich duchowego rozwoju”, lecz „należy wskazywać im drogę świętości, zachęcając ich do wiążących wyborów w naśladowaniu Jezusa, w czym umocni ich intensywne życie
sakramentalne” (EiE 62). Takie samo zadanie stawia Papież przed uniwersytetami katolickimi, które powinny „zapewnić opiekę duszpasterską
członkom społeczności uniwersyteckiej, a w szczególności troszczyć się
o rozwój duchowy tych, którzy wyznają wiarę katolicką. Należy stosować przede wszystkim takie środki, które ułatwiają integrację formacji
ludzkiej i zawodowej z wartościami religijnymi, w świetle religii katolickiej, tak aby rozwój intelektualny, był związany z religijnym wymiarem
życia” (ECE II, 6, § 1)82.
Oprócz tego ścisłego sensu duchowego rozwoju, Jan Paweł II mówił
o nim w znaczeniu szerszym, antropologicznym, zawsze jednak w duchu
przyjętego przez siebie personalizmu. W tym sensie o rozwoju duchowym uczył w kontekście procesów społecznych, branych nierzadko
w makroskali (por. EiAf 7). Na przykład nawiązując od myśli swego
poprzednika Leona XIII w encyklice Centesimus annus zauważył, że do
zapewnienia normalnego rozwoju społeczeństwa, zarówno w sferze
duchowej jak i materialnej, „konieczna jest zdrowa teoria państwa” (CA
44). Nie oznacza to bynajmniej, że Kościół może czuć się zwolniony z troski o poprawne relacje społeczne. Wprost przeciwnie, Ojciec święty kilkakrotnie przypomina w różnych sytuacjach i wobec różnych adresatów,
że chrześcijanie w sposób szczególny mają troszczyć się o stworzenie warunków niezbędnych dla integralnego rozwoju osoby i rodziny, z jednoczesnym poszanowaniem ich własnych tradycji kulturowych i duchowych (por. UENL 17). Zwracając się do chrześcijan w Afryce Jan Paweł II
podkreśla, że ewangelizacja powinna sprzyjać inicjatywom na rzecz
budowania dobra społecznego i pokoju. Przyczyniają się one bowiem „do
rozwoju i uszlachetnienia człowieka w jego wymiarze duchowym i mate———————
Zob. E. Sakowicz, Tożsamość, misja i posługa uniwersytetu katolickiego…, art. cyt.,
s. 319-327; A. Rynio, Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w perspektywie przesłania
Jana Pawła II, w: Gaudium in litteris, dz. cyt., s. 969-974.
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rialnym. Musi to być rozwój każdego człowieka i całego człowieka, rozpatrywanego nie tylko jako izolowana jednostka, ale także i przede
wszystkim w kontekście solidarnego i harmonijnego rozwoju wszystkich
członków danego narodu i wszystkich ludów ziemi” (EiAf 70)83.
Przy innej zaś okazji Papież przypomina o zaangażowaniu Magisterium Kościoła w dzieło głoszenia Ewangelii, a zwłaszcza w posoborową
reformę liturgiczną, które „zaowocowało duchowym wzrostem wspólnoty chrześcijańskiej” (EdE 10). Nie bez znaczenia dla duchowego rozwoju
narodów i przyszłości wiary chrześcijańskiej w Europie jest troska o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego (por. EiE 39).

C. Droga duchowa
Jednym z najbardziej popularnych pojęć w klasycznej literaturze teologiczno-duchowej, zwłaszcza franciszkańskiej i karmelitańskiej, jest „droga duchowa”. Na przykład, duży wpływ na duchowość chrześcijańską
i rozumienie rozwoju duchowego wywarły znane dzieła św. Bonawentury: Itinerarium mentis ad Deum i De triplici via. Podobnie w szkole karmelitańskiej, zwłaszcza u św. Jana od Krzyża, idea drogi stanowi wiodący
motyw duchowego rozwoju, o czym świadczy treść jego dzieła pt. Droga
na Górę Karmel, czy św. Teresy od Jezusa pt. Droga doskonałości.
Także Jan Paweł II, którego formacja duchowa w młodości dokonywała się pod silnym wpływem Karmelu84, chętnie i często używał pojęcia
drogi. Analiza kontekstualna miejsc, gdzie ono się pojawia w oficjalnych
dokumentach papieskich, zdaje się wskazywać na głęboki związek znaczeniowy z rozwojem duchowym, dojrzewaniem, a zwłaszcza z doświadczeniem duchowym. Niekiedy „droga duchowa” oznacza u Papieża cały
styl życia duchowego lub po prostu duchowość właściwą dla danego
stanu życia w Kościele lub powołania. Wyraźnie wzmiankuje on o tym
w posynodalnej adhortacji Christifideles laici, pisząc, że „bogata różnorodność Kościoła znajduje swój kolejny wyraz w obrębie każdego ze stanów
życia. I tak, w stanie życia świeckiego istnieją różne «powołania», czyli
różne drogi duchowe i apostolskie poszczególnych ludzi świeckich. Z pnia
«powszechnego» powołania świeckich wyrastają powołania «specyficz———————
83 Zob. M. Grunt, Pokój wewnętrzny warunkiem pokoju zewnętrznego w świetle wybranych
wypowiedzi Jana Pawła II, w: Ku szczęściu — bez oszustwa (HM, 18), red. J. Misiurek,
A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1997, s. 181-200; J. Lewandowski, Problematyka pokoju
w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., s. 33-44.
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Jan Paweł II, Autobiografia, dz. cyt., s. 44-45.
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ne»” (ChL 56). Przy innej okazji wspomina, że drogę duchową osób konsekrowanych Ojcowie Kościoła określali mianem „«filokalii», co oznacza
umiłowanie Bożego piękna, które jest promieniowaniem Bożej dobroci”
(VC 19). Bogactwo form tego życia, zwłaszcza w Kościele Wschodnim,
od „ścisłego cenobityzmu” do „rygorystycznego eremityzmu”, trzeba
widzieć jako różne etapy drogi duchowej (por. OL 9).
Zarówno w posłudze słowa, sprawowaniu liturgii, działalności charytatywnej, a zwłaszcza w kierownictwie duchowym, formacji i katechezie
należy respektować odrębność dróg duchowych poszczególnych wiernych, odpowiednio do ich wieku, stanu życia i powołania (por. EiE 51)85.
Pod koniec swojego życia, a dokładnie w dwudziestą piątą rocznicę
wyboru na papieża, Jan Paweł II wydał posynodalną adhortację apostolską Pastores gregis o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata. Uważna jej lektura pozwala odkryć w niej bogate, osobiste
czterdziestopięcioletnie doświadczenie posługi biskupiej. Cały drugi rozdział tego dokumentu poświęcił życiu duchowemu biskupa. W jego ramach punkt 13 dotyczy duchowej drogi biskupa. Ma się ona charakteryzować przede wszystkim tym, że jest drogą świętości i służby Kościołowi.
„Droga duchowa biskupa, podobnie jak droga wszystkich wiernych
chrześcijan, ma bez wątpienia korzenie w sakramentalnej łasce chrztu
i bierzmowania. Łaska ta upodabnia go do ogółu wiernych…” (PG 13).
Godne podkreślenia jest stwierdzenie Papieża, że duchowa droga biskupa jest szczególna, co wynika z faktu, że w święceniach biskupich obdarzony został łaską pełni kapłaństwa. Tym bardziej z tego tytułu wezwany
jest do świętości. W dalszym ciągu tej adhortacji Ojciec święty omawia
szczegółowo konkretne przejawy biskupiej duchowości i formy realizowania się jego drogi duchowej86.
W zgodzie z całą tradycją duchową Jan Paweł II mocno akcentuje, że
u początku drogi duchowej każdego chrześcijanina, a więc także biskupów, jest chrzest święty. Niemniej jednak warunkiem wkroczenia w sposób świadomy na tę drogę jest nawrócenie, przez które należy rozumieć
nie tylko „potrzebę osobistego pojednania i przywrócenia do przyjaźni
z Bogiem poprzez odzyskanie łaski utraconej na skutek grzechu”, ale także „weryfikację duchowej drogi” (RP 32). Taką „żmudną duchową drogę”,
———————
85 Zob. Z. Zarembski, Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II, AK 142(2004),
s. 221- 237.
86 Zob. P. Libera, Refleksja nad przesłaniem posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores
gregis”…, art. cyt., s. 212-220.
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prowadzącą do pełni wiary, przebyli uczniowie idący do Emaus (por.
Łk 24, 13-35; NMI 19).
Cenną propozycją dla współczesnego człowieka jest „mała droga
dziecięctwa duchowego”, wypracowana przez św. Teresę od Dzieciątka
Jezus na bazie osobistego doświadczenia duchowego (DAS 5. 10), jak
również modlitwa różańcowa, o ile sprawowana jest w odpowiedni sposób. Wówczas „staje się naprawdę drogą duchową, na której Maryja jest
Matką, Nauczycielką i Przewodniczką, podtrzymującą wiernych swym
potężnym wstawiennictwem”, a zarazem „ukoronowaniem drogi wewnętrznej”, która prowadzi każdego wiernego do żywego kontaktu
z misterium Chrystusa i Jego Matki (RVM 37)87.

D. Formacja ku dojrzałości ludzkiej i duchowej
Na personalistyczny i zarazem chrystologiczny wymiar chrześcijańskiej duchowości w ujęciu Jana Pawła II wskazuje między innymi treść
i kontekst często używanego pojęcia „dojrzałość” lub „dojrzewanie”.
Charakterystyczne jest bowiem to, że prawie zawsze mówiąc o dojrzałości, Papież odnosi ją zarówno do płaszczyzny ludzkiej — osobowej, jak
i duchowej. Z jednej strony dojrzałość ludzka jest warunkiem sine qua non
dojrzałości duchowej, z drugiej zaś — dojrzałość duchowa dopełnia dojrzałość osobową. Właściwie ta ostatnia jest nie do pomyślenia bez dojrzałości duchowej, przy czym — jak się wydaje — nie koniecznie branej
w sensie nadprzyrodzonym.
Przejrzystą wykładnię tej współzależności podaje Papież w encyklice
Dominum et Vivificantem, gdzie podmiotem złożonego procesu dojrzewania jest „człowiek wewnętrzny” (por. DeV 58). Dzięki nadprzyrodzonej
inicjatywie Trzeciej Osoby Boskiej osobowy wymiar człowieka zostaje
uzdolniony do jakościowo nowej percepcji otaczającej go rzeczywistości
doczesnej i nadprzyrodzonej, a nade wszystko samego siebie. „Takie
wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo. Doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże,
jakim człowiek jest od początku” — czytamy w encyklice (DeV 59). Jak
dalej zaznacza Jan Paweł II, to pełne i prawdziwe poznanie siebie jako
osoby, tak w wymiarze naturalnym, jak i nadprzyrodzonym, aktualizuje
———————
87 Zob. E. Bianchi, La velenza universale della preghiera del Rosario, w: Riflessioni sulla lettera Apostolica di Giovanni Paolo II „Rosarium Virginis Mariae”, dz. cyt., s. 31-36.
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się w konfrontacji z Chrystusem pod wpływem Ducha Świętego. Inaczej
mówiąc, człowiek, którego władze poznawcze zostały udoskonalone
działaniem Ducha Świętego, dostrzega swoje podobieństwo (albo niepodobieństwo) do Chrystusa, który — jak powiada św. Paweł — jest „pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29), a jednocześnie jest „obrazem
Boga niewidzialnego — Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol
1, 15). Dokonuje się tu więc konfrontacja w płaszczyźnie naturalnej, ludzkiej i nadprzyrodzonej. I choć trudno stwierdzić, która jest pierwsza, to
jednak wydaje się, że mamy do czynienia z ruchem odgórnym, wszakże
— jak wskazano wyżej — inicjatywa tego procesu dojrzewania duchowego należy do Ducha Świętego.
Uczenie się prawdy o człowieku od Jezusa Chrystusa i wcielanie jej
w życie nie bez udziału i wsparcia ze strony Ducha Świętego, Papież nazywa „drogą dojrzewania wewnętrznego”, która jest „pełnym odkryciem
sensu człowieczeństwa” (DeV 59). Trójca Święta, czyniąc sobie odpowiednie dla Siebie mieszkanie w człowieku (por. J 14, 23), „przetwarza świat
ludzki od wewnątrz, od wnętrza serc i sumień”, dzięki czemu staje się on
zarazem „coraz bardziej ludzki […]. A równocześnie dojrzewa w nim —
poprzez serca i sumienia ludzi — to królestwo, w którym ostatecznie Bóg
będzie «wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28)” (DeV 59).
Chrześcijanin jest zatem zobowiązany do osiągania wewnętrznej dojrzałości, w której zawiera się dojrzałość ludzka i wieloaspektowa dojrzałość duchowa. Ona jest również właściwym celem katechezy, która z tego
względu musi być dostosowana do wieku i poziomu umysłowego katechizowanych, do ich dojrzałości eklezjalnej i duchowej oraz indywidualnych uwarunkowań (por. CT 51). Szczególną troską całego Kościoła powinna być pomoc młodym w duchowym dojrzewaniu, poprzez uzdalnianie ich „do zrozumienia bogatej rzeczywistości ludzkiej i nadprzyrodzonej małżeństwa sakramentalnego” (FC 81)88.
Wyrazem personalistycznego ujęcia duchowości ze strony Jana Pawła
II są jego refleksje na temat chrześcijańskiego sensu ludzkiego cierpienia,
które — jak zaznacza w liście Salvifici doloris — „jest również wezwaniem
do ujawnienia moralnej wielkości człowieka, jego duchowej dojrzałości”
(SD 22). We właściwie przeżywanym cierpieniu potwierdza się bowiem
w sposób szczególny wielka godność człowieka, wskutek czego staje się
on całkowicie nowym człowiekiem, znajdując nową miarę całego swego
życia i powołania. „Odkrycie to jest szczególnym potwierdzeniem wiel———————
88 K. Gryz, Kształtowanie człowieczeństwa przez miłość. Idea wychowania w nauczaniu Jana
Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 205-247.
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kości duchowej, która w człowieku całkiem niewspółmiernie przerasta
ciało. Wówczas, gdy to ciało jest głęboko chore, całkowicie niesprawne,
a człowiek jakby niezdolny do życia i do działania — owa wewnętrzna
dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze się uwydatnia,
stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych” (SD 26).
Dla Papieża wszystko w życiu chrześcijańskim jest i może być narzędziem oraz znakiem ludzkiej oraz duchowej dojrzałości. W ten sposób, na
przykład, właściwe świętowanie niedzieli domaga się dojrzałości duchowej i zarazem jest jej przejawem (por. DD 4). Również sposób sprawowania niedzielnej Eucharystii, a zwłaszcza zmiany posoborowe w tym zakresie, „domagają się jakby nowej świadomości i duchowej dojrzałości
zarówno ze strony celebransa, zwłaszcza teraz, gdy odprawia «twarzą do
wiernych», jak również ze strony uczestniczących” (DC 9).
Nie do przecenienia środkiem ludzkiego i duchowego dojrzewania
jest kierownictwo duchowe, które Ojciec święty szczególnie poleca młodzieży, zwłaszcza uniwersyteckiej, jak również członkom ruchów, osobom konsekrowanym i kapłanom (por. UENL 51; EiAm 29). Kierownictwo duchowe w służbie wewnętrznej dojrzałości, to niezmierzone pole
działania dla licznych form życia konsekrowanego i monastycznego. Ono
samo — jak zaznacza Papież — jest „wspaniałym darem” dla Kościoła
i społeczeństwa. W tym bowiem środowisku „łaska kształtuje tego rodzaju cenne narzędzia wewnętrznego dojrzewania”, jakim jest kierownictwo
duchowe (OL 13).
Wewnętrzną dojrzałością mają odznaczać się biskupi, prezbiterzy
i osoby konsekrowane, a w sposób szczególny ci, którym powierzono
odpowiedzialność za formację. W Pastores dabo vobis czytamy, że do posługi ojca duchownego „powinni zostać wybrani kapłani odznaczający
się wzorowym życiem oraz posiadający takie przymioty, jak dojrzałość
ludzka i duchowa, doświadczenie duszpasterskie” (PDV 66).
Jeśli chodzi o biskupów, to już sam chrystologiczny i trynitarny charakter ich „tajemnicy i posługi” wymaga, aby postępowali drogą świętości, która — jak zaznacza Ojciec święty — „musi być stopniowym wchodzeniem w coraz głębszą dojrzałość duchową i apostolską, naznaczoną
prymatem miłości pasterskiej” (PG 13). Podobnie ma się rzecz z duchowością kapłanów, a tym samym kandydatów do kapłaństwa, których
formacja powinna być odzwierciedleniem „ogólnego i integralnego procesu ciągłego dojrzewania, polegającego na pogłębianiu każdego wymiaru formacji — ludzkiego, duchowego, intelektualnego i duszpasterskiego
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— a jednocześnie na umacnianiu wewnętrznej i żywotnej więzi między
nimi; punktem wyjścia i odniesienia jest tu miłość pasterska” (PDV 71)89.
Warto zwrócić uwagę na postawę służby, jako ważny wymiar dojrzałości wewnętrznej, o czym wspomniał Papież już w pierwszej encyklice,
stwierdzając, że „w świetle Chrystusowej postawy prawdziwie «panować» można tylko «służąc» — to równocześnie «służenie» domaga się tej
duchowej dojrzałości, którą należy określić właśnie jako «panowanie»”
(RH 21). Kapłani, jak czytamy dalej w adhortacji Pastores dabo vobis, „nie są
ustanowieni dla samych siebie, ale dla ludu Bożego”, zatem ich formacja
stała ma „pomóc im w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej” (PDV 78). Temu celowi mają służyć między innymi spotkania poświęcone duchowości kapłańskiej, takie jak: ćwiczenia
duchowe, dni skupienia i kursy życia wewnętrznego itp. (por. PDV 80).
Nie inaczej jest w przypadku życia konsekrowanego. Osobom, które
wybrały tę drogę, należy zapewnić odpowiednią formację osobową, kulturową, duchową i duszpasterską, w taki sposób łącząc harmonijnie różne te aspekty, aby był to proces ewolucyjny, „prowadzący przez wszystkie etapy dojrzewania jednostki — od psychologicznego i duchowego po
teologiczny i duszpasterski” (VC 65). Wymaga to przeznaczenia odpowiedniego czasu w programie studiów. O potrzebie duchowej dojrzałości
na drodze życia konsekrowanego Jan Paweł II wprost mówi raz jeszcze
w kontekście dialogu międzyreligijnego, w którym uczestniczą osoby
konsekrowane. „Ta niełatwa dziedzina wymaga solidnej znajomości
chrześcijaństwa i innych religii, której musi towarzyszyć mocna wiara
oraz ludzka i duchowa dojrzałość” (VC 102).
Dla wszystkich stanów życia w Kościele: świeckich, osób konsekrowanych i kapłanów, przykładem „szybkiego procesu duchowego dojrzewania” jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którą Kościół nie tylko
ogłosił świętą, ale przyznał jej tytuł Doktora Kościoła (por. DAS 2).
W nauczaniu papieskim problematyka rozwoju duchowego ściśle
wiąże się z odpowiednią formacją duchową. A ponieważ Ojciec święty
w duchu chrześcijańskiego personalizmu postuluje integralny rozwój
duchowy, zatem i formacja powinna być integralna, czyli obejmująca
wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji90.
———————
89 Zob. S. Nowak, Adhortacja „Pastores dabo vobis” w kontekście współczesnych problemów
i szans formacji kapłańskiej, „Dobry Pasterz” 14(1994), s. 26-36.
90 Zob. A. Barca, La persona al centro. Modulazioni pedagogiche dal Magistero di Giovanni
Paolo II, Roma 2009.
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Spośród papieskich dokumentów w tym względzie na uwagę zasługuje posynodalna adhortacja Pastores dabo vobis o formacji kapłanów, w której
— jak sam tytuł wskazuje — problematyce formacji duchowej Papież poświęcił najwięcej miejsca. Cały piąty rozdział, objętościowo największy,
dotyczy wprost formacji duchowej kapłanów. Znajdujemy tam nie tylko
wyjaśnienie, na czym ona w istocie polega, ale także jakie są jej wymiary,
w jakim środowisku się dokonuje i kto bezpośrednio jest za nią odpowiedzialny. Zawarte tam treści, mimo iż bezpośrednio dotyczą prezbiterów,
to jednak — jak zaznacza Papież — dotyczą formacji duchowej każdego
z wiernych. Winna ona „pełnić naczelną i jednoczącą rolę w odniesieniu
do jego bycia chrześcijaninem i postępowania jak chrześcijanin, czyli jak
nowe stworzenie w Chrystusie, które pielgrzymuje w Duchu Świętym”
(PDV 45). W istocie bowiem formacja duchowa „jest dziełem Ducha Świętego i angażuje całą osobę. Ustanawia głęboką więź z Jezusem Chrystusem Dobrym Pasterzem. Prowadzi do podporządkowania całego życia
Duchowi Świętemu, w postawie synowskiego oddania wobec Ojca i ufnego przywiązania do Kościoła. Sięga korzeniami do doświadczenia krzyża,
by poprzez głębokie z nim zjednoczenie móc wprowadzać w pełnię tajemnicy paschalnej” (PDV 45). Odznacza się ona „niepowtarzalną oryginalnością, która ma swe źródło w «nowości» ewangelicznej”, stwierdza
w tym samym miejscu cytowany dokument. Tym bardziej formacja duchowa kapłana ma jednoczyć i ożywiać jego tożsamość i działanie. Z tej
racji, zgodnie z nauką Vaticanum II, powinna być tak prowadzona, by
„alumni nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez
Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym” (PDV 45; por. OT 8)91.
Warto zaznaczyć, że tak rozumiana formacja duchowa wpisuje się
w formację ludzką. Ta ostatnia zaś jest otwarta na formację duchową
i w niej znajduje swe dopełnienie (por. PDV 45). Z tej racji kandydaci do
kapłaństwa powinni otrzymać nie tylko dobrą formację intelektualną,
teologiczną, biblijną i duchową, ale także formację ludzką, która — jak
zaznacza Papież — „pomoże im nabyć dojrzałość osobową, która uczyni
ich wrażliwymi na złożoność kultury, w jakiej zostali powołani i w jakiej
będą pełnić swą posługę” (UENL 62).
Jak widać, właściwa formacja w punkcie wyjścia ma fundament personalistyczny, zaś ukierunkowanie i cel chrystocentryczny. Potwierdzają
to dalsze słowa Papieża z cytowanej adhortacji, w których stwierdza, że
„formacja duchowa oznacza również szukanie Chrystusa w ludziach. To
———————
91 A. Orczyk, Il rinnovamento della formazione seminaristica. Dal decreto „Optatam totius”
ai successivi documenti della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Roma 1997, s. 115-157.
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prawda bowiem, że życie duchowe jest życiem wewnętrznym, zażyłością
z Bogiem, życiem modlitwy i kontemplacji, ale właśnie spotkanie z Bogiem i z Jego miłością, miłością Ojca wszystkich ludzi, domaga się bezwzględnie spotkania z bliźnim, stania się darem dla innych przez pokorną i bezinteresowną służbę” (PDV 49). Elementem formacji duchowej jest
więc uczenie się wielkodusznego i bezinteresownego dawania siebie, co
w przypadku duchowości kapłańskiej nabiera właściwego wymiaru
pasterskiego i charytatywnego. Jednym z przejawów tego wymiaru
w duchowości kapłańskiej jest celibat, który w formacji duchowej kapłana
powinien zajmować kluczową pozycję (por. PDV 50).
Kontynuując swą myśl o formacji kapłańskiej, Ojciec święty przechodzi do omówienia jej istotnych elementów, wśród których dowartościowuje rozmyślanie, modlitwę i czytanie Słowa Bożego, a więc lectio divina.
Modlitwa, jako pierwsza i podstawowa odpowiedź na Słowo, „stanowi
naczelną wartość i nakaz formacji duchowej” (PDV 47). Ponieważ szczytem chrześcijańskiej modlitwy jest Eucharystia, dlatego „niezbędnym
elementem formacji duchowej każdego chrześcijanina, a zwłaszcza każdego kapłana jest wychowanie liturgiczne, które polega w istocie na żywotnym włączeniu w misterium paschalne Jezusa Chrystusa” (PDV 48).
Ojciec święty przypomina, że Eucharystia ma wyjątkowe znaczenie dla
formacji kapłańskiej. W tym kontekście porusza też kwestię znaczenia sakramentu pokuty nie tylko dla kapłanów, ale dla wszystkich chrześcijan.
W ścisłym związku z omawianą tu formacją ludzką i duchową pozostaje formacja intelektualna, stanowiąc ich dopełnienie. Jawi się ona
bowiem „jako nieustanna potrzeba rozumu, dzięki któremu człowiek
«uczestniczy w świetle Bożej myśli» i stara się zdobyć mądrość, która
z kolei uzdalnia go i prowadzi do poznania i przylgnięcia do Boga” (PDV
51). Oprócz tego, w przypadku kapłanów ważne jest duszpasterskie ukierunkowanie formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej (por. PDV 57).
Różnorodne przejawy życia seminaryjnego, mające służyć wspomnianym
wyżej płaszczyznom formacji (por. PDV 61), mają jednocześnie wyrażać
jej charakter kościelny (por. PDV 60).
Także jeśli chodzi o życie konsekrowane, to Ojciec święty dostrzega
pilną potrzebę całościowej formacji, obejmującej — podobnie jak w przypadku formacji kapłańskiej — płaszczyznę ludzką, teologiczną, biblijną,
duszpasterską, apostolską, misyjną i zawodową (por. VC 60; EiAf 94).
Powinna ona być odpowiednio zaplanowana tak, aby harmonijnie łączyła
rozmaite aspekty, uwzględniała różne uwarunkowania środowiskowokulturowe i osobowościowe poszczególnych kandydatów, a przy tym
miała charakter ewolucyjny, to znaczy by przebiegała odpowiednio do
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poszczególnych etapów dojrzewania danego człowieka (por. VC 65).
Papież przestrzega jednocześnie osoby konsekrowane, aby możliwość
otrzymania doskonalszej formacji duchowej nie wzbudzała w nich swoistego poczucia wyższości wobec innych wiernych, ani też nie przeradzała się w „przesadne dążenie do doskonalenia swoich kompetencji, tak
jakby powodzenie apostolskiej posługi zależało przede wszystkim od
ludzkich środków, a nie od Boga” (VC 38).
Kwestią formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa, jak również
formacją duchową osób konsekrowanych Jan Paweł II zajmował się także
w adhortacjach adresowanych do Kościołów w Libanie, Ameryce, Afryce
i w Oceanii. Stwierdza tam między innymi, że to przede wszystkim
biskupi są odpowiedzialni za odpowiednią formację ludzką, teologiczną
i pastoralną seminarzystów (por. UENL 61), która ma być zgodna z Magisterium Ecclesiae. Nade wszystko ma ona pomóc im wzrastać duchowo
(por. UENL 75). Zwłaszcza w seminariach duchownych należy dołożyć
wszelkich starań, aby dokonywała się pogłębiona formacja duchowa
w taki sposób, by „przez stałe nawrócenie, postawę modlitwy, przystępowanie do sakramentów Eucharystii i pokuty, kandydaci przygotowywali się do spotkania z Chrystusem i coraz bardziej umacniali się w wielkodusznej posłudze duszpasterskiej” (EiAm 40). Ten postulat podnosił
Ojciec święty szczególnie w stosunku do Oceanii, gdzie wielu młodych
ludzi stanowi bezcenne duchowe zasoby. Tym bardziej więc należy uważnej przemyśleć zintegrowaną formację do kapłaństwa, która uwzględniałaby wymiar ludzki, intelektualny, duchowy i pastoralny (por. EiO 48).
Dla owocności opisanej tu formacji duchowej w odniesieniu do przyszłych kapłanów konieczne jest, aby posiadali oni określone przymioty,
takie jak: szczera intencja, wystarczająca dojrzałość, rozległa wiedza na
temat wiary, pewna znajomość metod modlitwy i zwyczajów zgodnych
z tradycją chrześcijańską (por. PDV 62). Takie wstępne przygotowanie
mogą zagwarantować niższe seminaria duchowne (por. PDV 63).
Jan Paweł II wiele uwagi poświęca formacji duchowej kapłanów. Jej
pogłębianie jest nakazem nowego i ewangelicznego życia, do którego
każdy kapłan został wezwany w szczególny sposób przez Ducha Świętego, którego dar otrzymał w sakramencie święceń (por. PDV 72). Stałej
formacji duchowej potrzebują zarówno biskupi, kapłani, jak i diakoni,
aby wytrwali w gorliwości swego powołania (por. EiO 49). Dotyczy to
również wszystkich wierzących, co także zostało podkreślone w innych
dokumentach, między innymi w adhortacji Christifideles laici, gdzie czytamy, że „w życiu każdego człowieka, który jest wezwany do stałego pogłębiania zażyłości z Jezusem Chrystusem, wierności woli Ojca oraz od-
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dania się braciom w miłości i sprawiedliwości, miejsce uprzywilejowane
winna zajmować formacja duchowa” (ChL 60). Jest ona potrzebna zarówno dla ukazania małżeństwa jako prawdziwego powołania i posłannictwa (por. FC 66), jak i dla odkrycia oraz rozwoju specyficznego powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, a przede wszystkim
jednak dla zaspokojenia duchowego głodu Absolutu (por. UENL 51. 96).
Ojciec święty zgłasza postulat, aby formacją duchową objąć szczególnie ludzi młodych, którzy są bogactwem każdego kraju i narodu. Z tej racji powinni także otrzymywać solidną formację zawodową i odpowiednie
wykształcenie, uwzględniające wymiar ludzki, moralny i duchowy (por.
UENL 96; EiAs 47; EiAf 124).
Najbardziej odpowiednim środowiskiem formacji duchowej ludzi
młodych jest szkoła (por. CT 69), zwłaszcza szkoła katolicka oraz uniwersytety, czy inne ośrodki odnowy duchowej, które coraz bardziej rozpowszechniają dziś swoją działalność (por. ChL 62). Papież przypomina, że
także w parafiach i współczesnych zrzeszeniach chrześcijańskich ludzie,
zwłaszcza młodzi, mają znajdować odpowiednie środowisko i możliwości duchowej formacji (por. UENL 45)92. Powinno to być przedmiotem
pasterskiej troski każdego biskupa (por. PG 51).
Jeżeli przedmiotem formacji duchowej jest najgłębsze zjednoczenie
z Chrystusem w Kościele, to temu celowi mają służyć odpowiednie środki i pomoce duchowe, wśród których na pierwszym miejscu Jan Paweł II
stawia liturgię (por. ChL 60), jak również kierownictwo duchowe, któremu — jak już wspomniano — w różnych dokumentach i wypowiedziach
poświęca wyjątkowo dużo miejsca. Jest ono niezbędne przede wszystkim
do postępów w ramach stałej formacji kapłanów. „Jest to środek klasyczny, nadal wysoko ceniony nie tylko jako metoda formacji duchowej, ale
także dlatego, że pozwala rozwijać i wspomagać wierność i wielkoduszność w wypełnianiu kapłańskiej posługi” — pisze Ojciec święty (PDV 81).

E. Kierownictwo duchowe
Wśród wiodących tematów teologii duchowości kierownictwo duchowe zajmuje jedno z ważnych miejsc. Nie dziwi zatem, że także Jan Paweł
II, zwłaszcza w posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis poświęca mu
dużo uwagi. Przywołując słowa swojego poprzednika Pawła VI, zazna———————
M. Duda, Parafia w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II, w: Ewangelizacja w tajemnicy
i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994/95, red. E. Szczotok, A. Liskowacka,
Katowice 1994, s. 448-466.
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cza, że „kierownictwo duchowe jest bardzo delikatnym, ale niezwykle
wartościowym narzędziem wychowania; jest sztuką pedagogiczną i psychologiczną, nakładającą wielką odpowiedzialność na tego, kto się tego
zadania podejmuje; jest ćwiczeniem duchowym wymagającym pokory
i ufności od tego, kto mu się poddaje” (PDV 81). Jest więc pomocą nie
tylko dla adeptów kapłaństwa, ale także przyczynia się w znacznym
stopniu do postępów w stałej formacji kapłanów. Jest to klasyczny środek, nadal wysoko ceniony nie tylko jako metoda formacji duchowej, ale
także jako narzędzie, które pozwala rozwijać i wspomagać wierność oraz
wielkoduszność w wypełnianiu kapłańskiej posługi (por. PDV 81).
Gdy kierownictwo duchowe, jako „metodyczna szkoła życia wewnętrznego”, jest połączone z sakramentem pokuty, wówczas „dla kształtowania osobowości chrześcijańskiej posiada niczym niezastąpione znaczenie” (PS 9). Toteż — ostrzega Papież — wszelkie dwuznaczności w pełnieniu tej posługi, w niemniejszym stopniu niż nauczanie teologii, kaznodziejstwo czy katecheza, mogą doprowadzić „do obniżenia czy niemal do zaniku prawdziwego poczucia grzechu” (RP 18). O ileż ważniejszą rolę odgrywa kierownictwo duchowe w duszpasterstwie powołań,
zwłaszcza do kapłaństwa i życia konsekrowanego (por. VC 64. 105). Zdaniem Papieża jest to jeden z podstawowych warunków, „od których zależy odkrywanie konkretnej woli Pana odnoszącej się do naszego życia”
(ChL 58). Dlatego wyrazem troski o powołania kapłańskie winna być zdecydowana i przekonująca propozycja kierownictwa duchowego. Trzeba
zatem „koniecznie odkryć na nowo wielką tradycję osobistego kierownictwa duchowego, które zawsze przynosiło liczne i cenne owoce w życiu
Kościoła” (PDV 40; PG 54). Jednocześnie Jan Paweł II przestrzega, aby nie
zastępować kierownictwa duchowego zwykłą pomocą psychologiczną,
która pełni jedynie funkcję wspomagającą93. Ma to szczególne znaczenie
dla skutecznego wychowania do życia w celibacie (por. PDV 50).
W owocnym spełnianiu posługi kierownictwa duchowego dużą rolę
odgrywa odpowiednie przygotowanie formatorów. Ma to być przygotowanie „o charakterze fachowym, pedagogicznym, duchowym, ludzkim
i teologicznym”. Zdaniem Papieża, do tej posługi powinno się wybierać
kapłanów, którzy odznaczają się wzorowym życiem oraz posiadają takie
przymioty, jak: dojrzałość ludzka i duchowa, doświadczenie duszpaster———————
Na temat związku kierownictwa duchowego z psychologią zob. T. Paszkowska,
Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2007; Z. Kroplewski, Kierownictwo duchowe
a psychoterapia, w: Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn,
J. Kołacz, Kraków 2007, s. 347-355.
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skie, kompetencja, pewność własnego powołania, umiejętność współpracy, dobre i odpowiadające sprawowanej funkcji przygotowanie w dziedzinie nauk o człowieku (szczególnie psychologii), znajomość metod
pracy w grupie itp. (por. PDV 66).
Także w odniesieniu do życia konsekrowanego Jan Paweł II poświęca
dużo uwagi kierownictwu duchowemu. Z jednej strony podkreśla jego
potrzebę i doniosłość dla wiernego kroczenia drogą oddania się Chrystusowi, gdyż „postęp na tej ewangelicznej drodze, zwłaszcza w okresie
formacji i w pewnych szczególnych momentach życia, może zostać
znacznie ułatwiony przez ufne i pokorne poddanie się kierownictwu
duchowemu, które pomaga człowiekowi odpowiadać wielkodusznie na
poruszenia Ducha Świętego i dążyć zdecydowanie do świętości” (VC 95).
Z drugiej zaś strony zachęca, aby osoby konsekrowane, same doświadczywszy błogosławionych owoców korzystania z tego środka, służyły
duchową pomocą innym, „organizując dla nich szkoły modlitwy, ćwiczenia duchowne i rekolekcje, dni skupienia, dialog i kierownictwo
duchowe” (VC 39). Tego zadania powinny się podejmować szczególnie
osoby starsze we wspólnocie życia konsekrowanego, które mają bogate
doświadczenie duchowe i chcą się nim dzielić (por. VC 44)94.
Na odnotowanie zasługuje fakt, że Jan Paweł II docenia rolę kobiet,
zwłaszcza konsekrowanych, w różnych obszarach życia Kościoła, szczególnie w ewangelizacji, animacji wspólnot chrześcijańskich, obronie fundamentalnych wartości życia oraz pokoju i w pracy wychowawczej. Jeśli
chodzi o tę ostatnią, to Papież dopuszcza udział kobiet w formacji przyszłych kapłanów i konsekrowanych mężczyzn. Nieodłącznym zaś elementem takiej posługi jest kierownictwo duchowe, które mogą spełniać
kobiety (por. VC 58). Znamienitym tego przykładem jest św. Teresa od
Dzieciątka Jezus, której listy do misjonarzy i innych osób Jan Paweł II
uznaje za „bardzo głęboką formę kierownictwa duchowego” (DAS 6).
Jak ważną dla duchowości jest omawiana posługa kierownictwa duchowego świadczy fakt, że w adhortacji Ecclesia in Europa Papież postuluje, aby w duszpasterstwie, oprócz gorliwej posługi słowa, sprawowania
liturgii, działalności charytatywnej i katechezy, przewidziane były „formy kierownictwa duchowego i ponownego odkrywania własnego chrztu”
(EiE 51). Szczególnie zwraca wagę powiązanie kierownictwa duchowego
z chrztem, które dla teologii oraz praktyki tej posługi jest bardzo inspirujące i może mieć także duże znaczenie praktyczne.
———————
94 Zob. D. Wider, Rola osób starszych we wspólnocie zakonnej, w: Życie we wspólnocie
zakonnej (Formacja zakonna, 7), red. J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 219-224.
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Z pojęciem formacji duchowej, w służbie której pozostaje kierownictwo duchowe, zwane nierzadko ojcostwem duchowym, ściśle wiąże się
potrzeba udzielenia duchowej pomocy, często w połączeniu z innym rodzajem pomocy, na przykład: moralnej, intelektualnej czy materialnej.
W papieskiej doktrynie duchowej pojęcie „pomoc duchowa” funkcjonuje w dwojakim znaczeniu: jako działanie i jako dostępne środki, a więc
w sensie funkcjonalnym i przedmiotowym, przy czym pomoc w znaczeniu funkcjonalnym pełni rolę wiodącą. Same bowiem środki bez odpowiedniego ich użycia nie przyniosą zamierzonego skutku.
Tymi, którzy zobowiązani są w Kościele do świadczenia pomocy duchowej i związanych z nią innych rodzajów wsparcia, są przede wszystkim biskupi (por. PG 23), prezbiterzy i osoby konsekrowane. Jednak oni
sami także potrzebują odpowiedniej pomocy (por. VC 70). Zwłaszcza jeśli
chodzi o wspomnianą posługę kierownictwa duchowego, Papież zaleca
kapłanom, by nie wahali się „jako pierwsi poświęcać czas i siły temu
dziełu wychowania i pomocy duchowej” (PDV 40. 68). Również osoby
konsekrowane, same żyjąc w ścisłej przyjaźni z Bogiem, są w stanie nieść
skuteczną duchową pomoc swoim braciom i siostrom (por. VC 39).
Rodzina, której wiele uwagi poświęca Papież w swoim nauczaniu, jest
poniekąd uprzywilejowanym miejscem świadczenia sobie wzajemnej,
wielorakiej pomocy. Oprócz tego — zauważa Ojciec święty — „obserwuje
się świadomość potrzeby zacieśnienia więzów między rodzinami celem
niesienia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie
posłannictwa kościelnego właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności za
budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego” (FC 6).
Jeśli zaś chodzi o pomoce duchowe w sensie przedmiotowym, wspólne wszystkim wiernym, to Jan Paweł II na pierwszym miejscu stawia
„czynny udział w świętej liturgii” (ChL 60). Ma tu na myśli Eucharystię,
jak również inne sakramenty, wśród których z punktu widzenia formacji
duchowej i kierownictwa duchowego ważną rolę spełnia sakrament pokuty (por. EiO 41). Wśród wielu innych środków, takich, jak dialog
i współpraca (por. UENL 67), które można i należy stosować, by świadczyć duchową pomoc, wymienia także modlitwę różańcową, szczególnie
polecaną dzieciom i młodzieży (por. RVM 42).

F. Macierzyństwo i ojcostwo duchowe
W teologiczno-duchowym słowniku Jana Pawła II niebagatelne znaczenie mają także określenie „macierzyństwo duchowe” i korelatywne
względem niego „ojcostwo duchowe”, przy czym to drugie pojęcie
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w innym znaczeniu niż posługa kierownika duchowego, występuje raczej
rzadko. Obydwa mają swe źródło w ojcostwie Boga Ojca95.
Jeśli chodzi o macierzyństwo duchowe, to ma ono trzy główne zakresy. Przede wszystkim jest to szczególny atrybut Maryi względem Kościoła i wszystkich ludzi. Również Kościół, wzorując się na Matce Bożej, jest
macierzyński, w nim zaś przywilejem duchowego macierzyństwa mogą
cieszyć się kobiety, zwłaszcza konsekrowane.
Atrybut duchowego macierzyństwa Maryi Jan Paweł II rozpatruje
w encyklice Redemptoris Mater biorąc za podstawę zarówno Jej rolę
w zbawczym planie Boga, jak i dogmat o Jej niepokalanym poczęciu oraz
dziewictwo, które jest „źródłem szczególnej duchowej płodności: źródłem macierzyństwa w Duchu Świętym” (RM 43). To duchowe macierzyństwo Maryi ma jednak głębokie zakorzenienie „w tajemnicy paschalnej Odkupiciela świata” i jest macierzyństwem w porządku łaski (por.
RM 44). Chrystus umierając na krzyżu, powierzył Swej dziewiczej Matce
„nowy rodzaj macierzyństwa — duchowego i powszechnego — wobec
wszystkich ludzi” (SD 26)96.
Maryja jest zarazem „dla całego Kościoła wzorem słuchania i modlitwy, ofiary i duchowego macierzyństwa” (PG 14). Kościół czci Ją jako
„Matkę duchową ludzkości i Orędowniczkę łaski” (RM 47) i zarazem naśladuje Ją w tej trosce o życie duchowe swoich członków. Jednakże — jak
zauważa Ojciec święty w innym z dokumentów — „to duchowe macierzyństwo Kościoła nie urzeczywistnia się inaczej […], jak tylko pośród
«bólu i męki rodzenia» (Ap 12, 2), to znaczy w nieustannym zmaganiu
z mocami zła, które nadal przenikają świat i oddziałują na ludzkie serca,
stawiając opór Chrystusowi” (EV 103).
Macierzyńska natura Kościoła objawia się w sposób szczególny w życiu i posłannictwie osób konsekrowanych, zwłaszcza kobiet, które złożyły ślub dziewictwa. Myśl tę zaprezentował Ojciec święty między innymi
w liście o godności kobiety Mulieris dignitatem, w którym czytamy o właściwym naturze kobiety rodzeniu nie tylko w porządku fizycznym, ale
bardziej nawet w porządku psychiczno-duchowym. W ten wymiar wpisuje się wspomniane macierzyństwo duchowe, dla aktualizacji którego
duże znaczenie ma dziewictwo. I choć niesie ono ze sobą rezygnację
z małżeństwa, a więc i z macierzyństwa w znaczeniu fizycznym, to jed———————
95 Na ten temat pisał ks. R. Muszyński w studium pt. Ojcostwo Boga jako fundament
międzyludzkiej wspólnoty w nauczaniu Jana Pawła II, Kielce 2002.
96 Zob. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi w nauczaniu
bł. Jana Pawła II, art. cyt., s. 231-235.
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nak nie odbiera kobiecie możliwości duchowego macierzyństwa, które
dzięki temu przybiera wielorakie formy. Papież podkreśla na wskroś
osobowy wymiar duchowego macierzyństwa, gdyż wyraża się ono w bezinteresownym darze z siebie podyktowanym miłością. W porządku natury, by macierzyństwo fizyczne było autentyczne i pełne, powinno być zarazem macierzyństwem duchowym, „ażeby odpowiedzieć całościowej
prawdzie o człowieku, który jest jednością duchowo-cielesną” (MD 21).
Ze względu na to, że dziewictwo bardziej pozwala kobiecie spełniać się
poprzez duchowe macierzyństwo — jak zaznacza Ojciec święty — „Apostoł Paweł głosi wyższość dziewictwa nad małżeństwem, co jest trwałą
nauką Kościoła w duchu słów Chrystusowych zapisanych w Ewangelii
św. Mateusza (19, 10-12), nie przesłaniając znaczenia macierzyństwa
fizycznego i duchowego” (MD 22)97.
Dar duchowego macierzyństwa na mocy konsekracji poprzez profesję
rad ewangelicznych nabiera szczególnego znaczenia dla życia Kościoła,
dlatego że ślubowane dziewictwo i celibat skutkują oddaniem się Bogu
i Kościołowi bardziej niepodzielnym sercem98. „Ta doskonała powściągliwość, zachowana ze względu na Królestwo Boże, zawsze cieszyła się
szacunkiem Kościoła jako znak i bodziec miłości i jako szczególne źródło
duchowej płodności w świecie” (PDV 29). Jedną z form aktualizacji tak
rozumianego duchowego macierzyństwa jest zaangażowanie misyjne
konsekrowanych kobiet (por. RMs 70), jak również podejmowanie przez
nie dzieł wychowania i miłosierdzia, katecheza, życie modlitwy i kontemplacji, a także doświadczenie mistyczne oraz pisma bogate w ewangeliczną mądrość (por. EiE 42). Na tej linii należy także sytuować gotowość
dzielenia się swoim życiowym i duchowym doświadczeniem ze strony
osób konsekrowanych w podeszłym wieku (por. VC 70), zarówno kobiet,
jak i mężczyzn, dlatego w tym miejscu Ojciec święty wymienia łącznie
ojcostwo i macierzyństwo duchowe.
To zestawienie ojcostwa i macierzyństwa duchowego obecne jest także w posynodalnej adhortacji Familiaris consortio, ale w innym sensie.
Chodzi tam mianowicie o otwartość chrześcijańskich rodziców na dar
życia i tym samym gotowość do zaadoptowania dziecka. „W ten sposób
poszerza się niepomiernie horyzont ojcostwa i macierzyństwa rodzin
———————
97 Zob. V. Paglia, Il „genio” della maternità, w: La dignità della donna. Testo integrale
dell’omonima Lettera apostolica con i commenti, red. M. Ubaldi, Roma 1988, s. 67-69.
98 Zob. P. Walkiewicz, Dziewictwo płodne — ideał konsekracji osoby (MD 20-21), w: Mulieris dignitas…, dz. cyt., s. 293-304.
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chrześcijańskich: ich miłość płodna duchowo podejmuje wyzwanie tych
i innych naglących potrzeb naszych czasów” (FC 41).
Wszystko, co Jan Paweł II uczy na temat dynamiki życia duchowego,
nie zawężając go do sfery religijnej — jak na to wskazuje przeanalizowany zakres semantycznych stosowanych pojęć — można określić jako proces progresywnej personalizacji, a zarazem proces chrystoformizacji.
Obydwa pojęcia funkcjonują we współczesnej teologii duchowości i tzw.
psychologii eklezjalnej, będącej gałęzią psychologii personalistycznej.
Przez proces progresywnej personalizacji należy rozumieć rozwój osobniczy człowieka, polegający na przechodzeniu ze stanu głębokiej nieświadomości do samoświadomości siebie, czyli z „ja” nieświadomego do
„ja” świadomego, wyzwalaniu się z heteronomii etycznej na rzecz autonomii, jak również z pasywności do aktywności i historycznej podmiotowości. Przyczyną sprawczą tego przechodzenia, jego motorem jest
miłość i osobowe poznanie99.
Dopełnieniem i kresem procesu progresywnej personalizacji jest chrystoformizacja, przez którą należy rozumieć kształtowanie w człowieku
obrazu i podobieństwa do Chrystusa (por. Ga 4, 19), jakie aktualizuje się
we wspólnocie Kościoła. Chrystoformizacja, zakładając progresywną personalizację, przebiega na kilku płaszczyznach. Jest to więc przechodzenie
od życia religijnego do życia sakramentalnego, od indywidualizmu do
communio personarum, od kolektywizmu do życia eklezjalnego i od postawy „mieć” do „być w Chrystusie”, od sumienia heteronomicznego do
osobowego (sakramentalnego), od postawy jałmużny i powinności wobec
bliźniego do ukochania Jezusa Chrystusa w człowieku i wreszcie od upatrywania sensu życia w określonej hierarchii wartości do odnalezienia
sensu w Chrystusie100.

———————
99 Zob. A. J. Nowak, Proces progresywnej personalizacji, LDK, s. 716; tenże, Teologia
duchowości a psychologia eklezjalna, RT 51(2004), z. 5, s. 13-30.

Zob. S. Szczepaniec, Trójosobowy Bóg zasadą rozumienia „communio personarum”
w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, RT 42(1995), z. 5, s. 83-94; T. Paszkowska, Chrystoformizacja, LDK, s. 123-124; S. Urbański, Chrystoformizacja — mistyczne naśladowanie Jezusa,
DwP 11(2009), s. 233-243.
100
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PERSONALISTYCZNO-CHRYSTOLOGICZNA
DUCHOWOŚĆ
W ENCYKLIKACH JANA PAWŁA II
O tym, że problematyka duchowa jest żywo obecna w nauczaniu Jana
Pawła II zaświadcza — jak wykazano — nie tylko język, jakim on się
posługuje, bogaty w charakterystyczne dla duchowości terminy i zwroty,
ale także całe bloki zagadnień poruszanych w różnych dokumentach, jak
również liczne drobne odniesienia w kluczowych kwestiach w nich
podejmowanych do życia duchowego.
Kolejnym więc krokiem w postępowaniu badawczym będzie wskazanie, gdzie i jakie kwestie dotyczące życia duchowego porusza Papież
w najbardziej podstawowych swoich dokumentach. Z uwagi na rozległość materiału źródłowego nie chodzi jednak o drobiazgową analizę
wszystkich wypowiedzi, a jedynie o zasygnalizowanie toku papieskiej
refleksji ukierunkowanej na życie duchowe. W tym celu po wstępnym
omówieniu genezy i struktury treściowej danego dokumentu, albo też na
kanwie tej struktury, zajmiemy się omówieniem papieskich nawiązań do
teologii duchowości i życia duchowego. Należy jednak zaznaczyć, że nie
zawsze takie nawiązania są dostatecznie wyraźne czy też znaczące1.
Wypada też zaznaczyć, że encyklika (gr. enkyklos — list okólny, okólnik, pismo wędrujące) w historii Kościoła i współcześnie oznacza pismo
napisane przez papieża lub na jego polecenie (ale wówczas przez niego
autoryzowane), skierowane do wszystkich biskupów i wiernych, a nawet
całej ludzkości, co oznajmia tzw. arenga, czyli uroczysty wstęp. Celem
takiego pisma jest przede wszystkim podtrzymanie w Kościele jedności
wiary, a także ewentualne wyjaśnienie jakichś kwestii spornych. Zaliczane jest do uroczystych aktów Stolicy Apostolskiej, czyli dokumentów
zawierających autorytatywne decyzje w sprawach dużej wagi dotyczące
wiary, moralności oraz dyscypliny kościelnej. Nie są to jednak orzeczenia
definitywne w takiej mierze, jak orzeczenia dogmatyczne ex cathedra.
Już w starożytności chrześcijańskiej biskupi Rzymu, jak na przykład
św. Klemens Rzymski († 101), Celestyn († 432), św. Leon Wielki († 461)
i wielu innych, mając świadomość najwyższej władzy w Kościele, wzorem Apostołów Piotra, Pawła, Jana i Jakuba kierowali do wszystkich
———————
1

Zob. M. Zięba, Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Poznań 2003.
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środowisk chrześcijańskich pisma, które były publicznie odczytywane.
Określenia „encyklika” po raz pierwszy użył papież Marcin I († 653),
nazywając tak swój list do Kościoła w Kartaginie. Natomiast za pierwszą
encyklikę w nowożytnym znaczeniu uważa się napisany po łacinie
dokument pt. Ubi primum Benedykta XIV (z 3 XII 1740), omawiający
obowiązki biskupa. Wtedy także po raz pierwszy zaczęto stosować praktykę, że tytuł dokumentu pochodzi od pierwszych jego słów. Od tego
czasu coraz częściej papieże wykorzystywali tę formę kierowania Kościołem. Niektórzy z nich wydali po kilkadziesiąt encyklik. Na przykład Leon
XIII († 1903) w ciągu 25 lat swego pontyfikatu wydał 51 encyklik, Pius XI
(† 1939) 30 tego rodzaju dokumentów, zaś jego następca — Pius XII
(† 1958) ogłosił 41 encyklik2. Na tym tle 14 encyklik Jana Pawła II, wydanych w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu, nie wydaje się dużą liczbą, trzeba
jednak zauważyć, że rzadko która z encyklik wydanych przez poprzedników dorównywała swoją objętością jego encyklikom.
Na odnotowanie zasługuje fakt, że encykliki zasadniczo pisane były
wyłącznie w języku łacińskim. Precedens uczynił Leon XIII, wydając dwa
tego rodzaju dokumenty w języku francuskim i jeden we włoskim.
Natomiast Jan Paweł II publikował oryginalny tekst encyklik w różnych
językach, nie wyłączając polskiego. Wiadomo jednak, że zawsze encykliki
i inne oficjalne dokumenty swego nauczania redagował na ogół osobiście
w języku polskim. Dzięki temu mamy najbliższy z możliwych dostęp do
pierwotnej myśli Papieża.
W encyklikach Jan Paweł II podejmował najistotniejsze problemy
z zakresu wiary i doktryny Kościoła, jego organizacji, życia chrześcijańskiego, kultu oraz kwestii społecznych. Niemal każda z nich była wydarzeniem nie tylko dla świata katolickiego, spotykała się bowiem z żywym
oddźwiękiem zarówno ze względu na podejmowane tematy, jak i sposób
ujęcia. Cechą charakterystyczną wszystkich dokumentów papieskich jest
częste odwoływanie się do Soboru Watykańskiego II, którego realizację
Papież uczynił głównym zadaniem swojej posługi apostolskiej (por. RH
5; TMA 18). Można więc powiedzieć, że właściwe wdrożenie procesu soborowej odnowy Kościoła zapoczątkował właśnie Jan Paweł II3.
Z uwagi na treść, encykliki Jana Pawła II, niezależnie od czasu ich
powstania, często łączone są w bloki tematyczne. Mówi się zatem o ency———————
2 Zob. L. Balter, Encyklika, EK 4, k. 984-985; M. Zięba, Wprowadzenie, w: Encykliki Ojca
świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. V-VII.
3 Zob. Lettera del Santo Padre: «Il Vaticano II — una risposta ancora attuale alle domande del
nostro tempo», w: Cristo. Chiesa. Uomo…, dz. cyt., s. 15-17.
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klikach trynitarnych (Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum
et Vivificantem), społecznych (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus), eklezjologicznych (Slavorum Apostoli, Redemptoris missio, Ut
unum sint), antropologicznych (Veritatis splendor, Evangelium vitae, Fides et
ratio) oraz encyklikach eucharystycznej i maryjnej (Ecclesia de Eucharistia,
Redemptoris Mater). Te ostatnie — zdaniem komentatorów — najbardziej
odsłaniają duchowy profil Papieża i zarazem stanowią zwieńczenie jego
nauczania4. W takim zatem porządku zostaną tu omówione, głównie pod
kątem odniesienia ich treści do życia duchowego.

1. ENCYKLIKI TRYNITARNE
Na tle posoborowej odnowy Kościoła oraz przygotowań do Jubileuszu Roku 2000, łatwo dostrzec trynitarną orientację całego nauczania
i programu duszpasterskiego Jana Pawła II. Widać to w konkretnych dokumentach, w których wskazanie na Ojca przez Syna w Duchu Świętym
nierzadko stanowi punkt wyjścia dla rozważań lub wyznacznik struktury
treściowej, jak to jest na przykład w posynodalnej adhortacji Vita consecrata. Jeden z włoskich teologów zauważa, że nauczanie Jana Pawła II
w okresie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 miało wybitnie trynitarny charakter, zwłaszcza w odniesieniu do życia duchowego5. Również trzy
z pierwszych jego encyklik nieprzypadkowo układają się w czytelną triadę6. Wśród wielu wątków tematycznych związanych z Boskimi Osobami,
nie mogło zabraknąć także kwestii związanych wprost czy pośrednio
z życiem duchowym.

A. Redemptor hominis
Encyklika „Redemptor hominis” o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka
została podpisana 4 III 1979 roku, a więc niespełna sześć miesięcy od wyboru na Stolicę Piotrową. Należy ona do bardziej znaczących dokumen———————
4 Zob. G. Borgonovo, A. Cattaneo, Presentazione, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt.,
s. 17-18.
5

Zob. A. Fiozzo, Spiritualità trinitaria…, dz. cyt., passim.

Zob. W. Słomka, Trynitarny kształt duchowości chrześcijańskiej według encyklik Jana
Pawła II: „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia” i „Dominum et Vivificantem”, w: „Żeby
nie ustała wiara”. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, red.
zbior., Lublin 1989, s. 93-100.
6

132

Rozdział drugi

tów Jana Pawła II, gdyż zawarł w niej program swojego pontyfikatu,
wyraźnie nawiązując do centralnego zdania z homilii inauguracyjnej:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Znamienne jest także to, że na samym
początku tego dokumentu i kilkakrotnie w dalszej jego treści zapowiada
on obchody Jubileuszu Roku 2000, kiedy jeszcze praktycznie nikt o tym
nie myślał (por. RH 1. 7. 16. 22). Kilkanaście lat później to zadanie przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan Paweł II nazwał „kluczem hermeneutycznym” swego pontyfikatu (por. TMA 23),
zaś w ostatniej swojej książce autobiograficznej przyznał, że inspiracje do
wydania pierwszej encykliki czerpał z doświadczeń Kościoła w Polsce7.
Już pierwsze zdanie encykliki: „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus
jest ośrodkiem wszechświata i historii…” odsłania jednoznacznie personalistyczny i zarazem chrystocentryczny charakter myśli Jana Pawła II.
Jest tam bowiem mowa nie o odkupieniu ludzkości w ogóle (Redemptor
hominum — odkupiciel ludzi), a więc człowieka in abstracto, lecz o odkupieniu konkretnych ludzi w ich historyczno-społecznych uwarunkowaniach (Redemptor hominis — odkupiciel człowieka). Potwierdza to dalsza
treść dokumentu, a zwłaszcza zdanie mówiące o tym, że „przez Wcielenie Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem” (RH 13). Jak podkreślają komentatorzy, to osobowe i osobiste zjednoczenie człowieka z Chrystusem przez tajemnicę Wcielenia oraz Odkupienia znajduje wyraz
w niepowtarzalności osoby ludzkiej i jej powołania, choć realizuje się we
wspólnocie. Zawsze jednak dokonuje się przez akty w pełni osobowe,
takie jak: poznanie, miłość, wolne decyzje itd. „Człowiek […] każdy
z osobna (gdyż jest właśnie «osobą») — ma swoją własną historię życia,
a nade wszystko swoje własne «dzieje duszy»” (RH 14). W ten sposób
Papież wyraził prawdę o indywidualnym i osobowym charakterze
odkupienia, co w dalszej treści znajduje swe rozwinięcie i pogłębienie8.
Ponieważ głównym tematem encykliki jest człowiek jako osoba, a zarazem jego godność, wartość, istotne cechy i niezbywalne prawa, dlatego
nazywa się ją „wielkim hymnem do człowieka”9. Można powiedzieć, że
jest to encyklika o człowieku, a więc pierwszy tego rodzaju dokument
w historii Kościoła z zakresu antropologii teologicznej, wpisujący się
w humanistyczny klimat współczesnej epoki. Nawiązując do nauczania
swoich poprzedników Jana XXIII i Pawła VI, a także Soboru Watykań———————
7

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 13.

8 Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, w: Jan Paweł
II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 121-122.
9

Tamże, s. 111.
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skiego II, Jan Paweł II wnosi do chrześcijańskiej wizji człowieka i Kościoła
mocne i nowe akcenty, dokonując swoistego przewrotu w rozumieniu
człowieka oraz posłannictwa Kościoła, głównie przez to, że w sposób niespotykany w dotychczasowych dokumentach magisterialnych głosi konsekwentny humanizm personalistyczny10. Sam Papież przyznaje, że jego
personalistyczny styl myślenia, wyrażony głównie w omawianej encyklice, ukształtował się pod wpływem prac Soboru Watykańskiego II. Jeszcze
jako kardynał krakowski, we wprowadzeniu do książki Osoba i czyn,
pisał, iż udział w pracach soborowych stał się dodatkowym „impulsem
do przemyśleń na temat osoby”. Miał na myśli zwłaszcza konstytucję
duszpasterską Gaudium et spes, która „nie tylko wysuwa na pierwszy plan
sprawę osoby i jej powołania, ale także wyraża przekonanie o jej transcendentnym charakterze” (por. GS 76)11.
Choć w Redemptor hominis Papież wprost nie mówi o filozofii człowieka, to jednak nie trudno dostrzec całą tę filozoficzną podbudowę, dzięki
której wchodzi on w dialog ze współczesnymi humanizmami. Chcąc dowartościować człowieka, skupiły się one na nim w taki sposób, że zagubiły jego najważniejszy wymiar transcedentny, decydujący o ludzkim, osobowym charakterze, będący zarazem podstawą wolności i suwerenności
osoby ludzkiej. Jak zauważa s. Zdybicka, na humanizm usiłujący wyzwolić człowieka od religii, widząc w niej rzekome pomniejszenie człowieka,
Papież odpowiada humanizmem, który nie tylko nie wyklucza Boga, ale
— przeciwnie — wskazuje na Chrystusa jako jedynego gwaranta i drogę
prowadzącą do pełnego rozwoju człowieka i jego wyzwolenia. Choć humanizm i personalizm w myśli chrześcijańskiej nie jest czymś nowym, to
jednak — jak zauważa s. Zdybicka — encyklika Redemptor hominis w sposób tak zdecydowanie mocny stawia człowieka w centrum uwagi, że
w nim właśnie ogniskują się sprawy ludzkie i Boskie, a raczej sprawy
Boskie oświetlają ludzkie, toteż dopiero w ich świetle sprawy człowieka
okazują się w pełni ludzkie. Jednoznaczny antropocentryzm w treści
encykliki został zatem osadzony w chrystocentryzmie i teocentryzmie12.
Ta właśnie synteza, ze wszystkimi implikacjami społecznymi, kulturowymi i politycznymi, stanowi zasadnicze novum omawianej encykliki
———————
Zob. C. Fabro, L’antropologia teologica, w: Giovanni Paolo II, Il Redentore dell’Uomo.
Testo dell’enciclica. Commenti originali di Enrico Barbagli, Augusto del Noce, Cornelio Fabro,
Jean Galot, Domenico Grasso, Bartolomeo Sorge, red. A. Ugenti, Roma 1979, s. 37-50.
10

11 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 30, przyp. 9; zob. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na
Soborze Watykańskim II: zbiór wystąpień, Warszawa 2011.
12

Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, art. cyt., s. 118.
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i powoduje „prawdziwy wstrząs hermeneutyczny”, objawiający się już w
samym dyskursywnym stylu dokumentu, jakiego nie znają wcześniejsze
akty magisterialne Kościoła13. Cała treść Redemptor hominis koncentruje się
wokół tej syntezy, która stopniowo rozwijana jest w trzech dwumianach:
„Chrystus-Kościół” (część druga encykliki), „Chrystus-człowiek” (część
trzecia) i „Kościół-człowiek” (część czwarta), przy czym kwestia relacji
„Chrystus-człowiek” zdaje się stanowić dla Papieża temat wiodący.
Ojciec święty, po biograficznym wstępie, w którym dzieli się swymi
przeżyciami z początków pontyfikatu i towarzyszącymi mu uczuciami,
co dodatkowo podkreśla personalistyczny charakter tego dokumentu,
uwagę czytelnika kieruje ku „niezgłębionemu bogactwu Chrystusa”
(RH 4), którym — w myśl encykliki Ecclesiam suam Pawła VI — Kościół
ma obowiązek dzielić się z całym światem. Jak uczył Sobór Watykański
II, Chrystus stale żyje w Kościele i przez niego nieustannie dokonuje dzieła odkupienia człowieka, który uwikłany jest w różne zniewolenia współczesności. Kościół, który „nie przestaje słuchać Jego słów, odczytuje je
wciąż na nowo, każdy szczegół Jego życia odtwarza z największym pietyzmem” (RH 7). Ma więc być transparentny dla współczesnego człowieka w kwestii jego odkupienia, które należy rozumieć jako całkowite
odnowienie stworzenia.
W tym kontekście pojawia się kluczowe stwierdzenie, że „tajemnica
człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego” (RH 8). Obiektywne dzieło odkupienia domaga się więc odpowiedzi
ze strony człowieka. Papież ukazuje personalistyczny wymiar odkupienia, które jest aktem miłości Boga do człowieka w Kościele. Bez miłości
człowiek nie ma szans spełnić się w swoim człowieczeństwie. Ten „ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia” — jak się wyraził Papież — polega na
tym, że „człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie
istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi
mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” (RH 10). Misją Kościoła jest zatem człowieka zawiedzionego, a poniekąd także zagrożonego osiągnięciami współczesności (por. RH 15-16),
doprowadzić do doświadczenia miłości Boga (por. RH 13), który „w Chrystusie i przez Chrystusa najpełniej objawił się ludzkości” (RH 11). To jednak nie narusza wolności osoby ludzkiej, ale ją zabezpiecza (por. RH 12).
Kościół bowiem z nakazu Pana i za Jego przykładem ma troszczyć się
———————
13 Zob. J. M. Galván, Dirigersi verso Cristo. Il programma di Giovanni Paolo II. L’enciclica
„Redemptor hominis” — 4 III 1979, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 65.
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i szanować człowieka w jego „jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości
człowieczej, w której trwa niczym nienaruszony obraz i podobieństwo
Boga samego” (RH 13). W tym sensie człowiek jest pierwszą i podstawową drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa wyznaczoną przez samego Chrystusa; „drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia” (RH 14)14.
Ta centralna dla encykliki myśl, w dalszej jej treści znajduje rozwinięcie w postaci konkretnych implikacji. Papież między innymi postuluje,
aby Kościół starał się patrzeć na człowieka niejako „oczami samego Chrystusa” (RH 18) i stał na straży prawdy, pochodzącej od Boga (por. RH 19).
Nade wszystko jednak Kościół ma prowadzić do doświadczenia bliskości
Chrystusa przez sprawowanie Eucharystii i pokuty. Te sakramenty stają
się w ten sposób dwoistym, a zarazem spójnym wymiarem autentycznego życia w duchu Ewangelii, a więc życia prawdziwie chrześcijańskiego
(por. RH 20). To życie chrześcijańskie, jako partycypacja w królewskiej
godności Chrystusa, ma się wyrażać w postawie służby i zarazem odznaczać się duchową dojrzałością (por. RH 21). W ten sposób buduje się społeczność Kościoła, podążająca za swoim wzorem, którym jest Chrystus.
W tym właśnie „przejawia się na wskroś «osobowy» profil i wymiar tej
społeczności” (RH 21).
Encyklika kończy się charakterystycznym dla wszystkich papieskich
dokumentów akcentem maryjnym. Wyrażając wdzięczność wobec ojców
Soboru Watykańskiego II za „bogatą naukę mariologiczną”, Jan Paweł II
stwierdza zarazem, że Kościół naszych czasów, jeśli ma być wobec człowieka „macierzyński”, to potrzebuje Matki i znajduje ją w osobie Maryi,
która od początku i w sposób najpełniejszy uczestniczyła w dziele odkupienia człowieka (por. RH 22).
Jeśli chodzi o dwumian „Chrystus-człowiek”, to jego centralny
charakter wynika z tego, że antropologia chrystocentryczna jest naturalnym rezultatem eklezjologii chrystocentrycznej, zarysowanej w rozwinięciu pierwszego dwumianu „Chrystus-Kościół”. Nie ma bowiem innego
motywu ekonomii zbawczej i całego dzieła wcielenia oraz odkupienia, jak
właśnie zbawienie człowieka. Nawiązując do soborowej konstytucji
duszpasterskiej Gaudium et spes, zwłaszcza do słów mówiących o tym, że
człowiek jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla
niego samego” (GS 24), Ojciec święty podkreśla, że Jezus Chrystus będąc
„zasadniczą drogą Kościoła” tym samym jest „naszą drogą «do domu
———————
14 J. Kowalski, Refleksje moralisty na marginesie „Redemptor hominis”, w: Człowiek drogą
Kościoła…, dz. cyt., s. 29-33.
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Ojca» (por. J 14, 1 nn.). Jest też drogą do każdego człowieka” (RH 13).
On stale bowiem dokonuje zbawienia każdego człowieka.
Ludzki i osobowy wymiar wcielenia oraz odkupienia wyraża się
przede wszystkim w tym, że objawienie całej prawdy o człowieku jako
osobie dokonało się ostatecznie przez Chrystusa i w Chrystusie. Dotychczas w doktrynie chrześcijańskiej podkreślało się, że to On objawia prawdę o Bogu (por. Kol 1, 15). Encyklika potwierdzając to, akcentuje jednak
drugą, komplementarną względem niej tezę, że Chrystus przez wcielenie
i odkupienie objawił człowiekowi prawdę o człowieku. On jest nie tylko
„słowem” o Ojcu, ale także „słowem” o godności człowieka (por. RH 11).
Za soborową konstytucją Gaudium et spes Jan Paweł II stwierdza więc, że
„tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa
Wcielonego”, gdyż „Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu
tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” (RH 8).
Najpełniejszy wyraz humanizmu chrześcijańskiego odczytujemy w
tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka przebóstwić i niejako
„wszczepić” go w Siebie. Dokonało się to dzięki miłości, jaką w Chrystusie Bóg okazał człowiekowi, a więc dzięki najwyższej z możliwych afirmacji jego osoby. Miłość bowiem stanowi najbardziej osobowy akt, jest
powołaniem człowieka. By człowiek kochał, musi być kochany, zatem
miłość doznawana implikuje miłość świadczoną. Daje temu wyraz Jan
Paweł II pisząc w encyklice, iż „człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie pozbawione jest
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej
nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej
żywego uczestnictwa” (RH 10)15.
Tak zarysowaną antropologię encyklika osadza głęboko w chrystocentryzmie i teocentryzmie. Papież godzi w sposób niezwykły te nurty
myślowe i te wizje człowieka, które w czasach nowożytnych i współcześnie zdawały się być sobie przeciwstawne. Ta synteza stanowi istotną
nowość encykliki.
Personalistyczna koncepcja człowieka ukazana została wraz z jej
naczelnymi konsekwencjami społecznymi, kulturowymi i politycznymi.
Toteż oprócz przedstawionego wyżej głównego tematu encykliki, znalazł
———————
Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, art. cyt.,
s. 121-122. Kontynuatorem tej myśli Jana Pawła II o znaczeniu miłości w życiu człowieka
jest Benedykt XVI. — Zob. M. Chmielewski, Jan Paweł II o miłości ku Bogu i człowiekowi
w Chrystusie, art. cyt., s. 336-349.
15
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się w niej również apel o sprawiedliwość społeczną, poszanowanie praw
człowieka, wolności religijnej, o solidarność z biednymi, jedność chrześcijan i dialog z innymi religiami. Jednak uwagę komentatorów najbardziej
przykuwa nowatorska synteza antropocentryzmu i chrystocentryzmu,
wyrażona zwięźle w stwierdzeniu, że prawda o godności człowieka osiąga pełnię jedynie w świetle prawdy o Jezusie Chrystusie16.
Warto jeszcze kilka zdań poświęcić trzeciemu ze wspomnianych dwumianów: „Kościół-człowiek”. Otóż temat Kościoła występuje w omawianym dokumencie przeszło 120 razy, co świadczy, że zajmuje on niebagatelne miejsce. Bez trudu można znaleźć w encyklice kluczowe tezy soborowej syntezy eklezjologicznej, zawartej w dziele kard. Karola Wojtyły pt.
U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II (Kraków 1972). Punktem wyjścia dla określenia samoświadomości Kościoła jest encyklika
Pawła VI Ecclesiam suam, w której nastąpiło odejście od ciasnego oraz
ubogiego widzenia Kościoła w kategoriach społeczno-organizacyjnych
i ujęcie jego natury jako wielkiej, nadprzyrodzonej tajemnicy, do wyrażenia której posłużono się kategoriami pojęciowymi zakotwiczonymi
w Tradycji, takimi jak: lud Boży, mistyczne Ciało Chrystusa, sakrament
czy communio17. W tym kontekście Jan Paweł II w Redemptor hominis podkreśla niepowtarzalny, osobisty i indywidualny rys powołania każdego
człowieka. Wspomniane społeczne ujęcia eklezjologiczne dopełnia ujęciem personalistycznym. Osobowy wymiar człowieka objawia się w tym,
że każdy we wspólnocie Kościoła ma niepowtarzalne powołanie, za
realizację którego jest osobiście odpowiedzialny (por. RH 21).
Personalistyczna koncepcja człowieka, osobowa interpretacja faktu
wcielenia i odkupienia znajdują wyraz w zaakcentowaniu personalistycznego profilu Kościoła, który jest wspólnotą osób — communio personarum, a także personalistycznego rozumienia jego posłannictwa, realizowanego w sposób personalistyczny, to znaczy przez konkretne osoby
i dla konkretnych osób18.
———————
16 Por. W. Słomka, Idea solidarności propozycją dla świata w nauczaniu Jana Pawła II,
w: Polska i Litwa — duchowe dziedzictwo w Europie (HM, 26), red. M. Chmielewski, Lublin
2005, s. 31-40; E. Weron, Laikat w encyklice „Redemptor hominis”, CTh 50(1980), f. 1, s. 137142; tenże, Jan Paweł II o apostolstwie ludzi świeckich, CTh 51(1981), f. 1, s. 197-198.
17 Por. S. Nagy, Problem Kościoła w encyklice „Redemptor hominis”, w: Jan Paweł II,
Redemptor hominis. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 197-201.
18 Zob. S. Szczepaniec, Trójosobowy Bóg zasadą rozumienia „communio personarum”
w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., s. 83-94.
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Wprawdzie Jan Paweł II zaznacza, że Jezus Chrystus jest „zasadniczą
drogą” dla Kościoła (RH 13) i dla każdego człowieka, jednak od razu
uzupełnia to stwierdzenie zupełnie nową i głęboko personalistyczną tezą,
że także „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” (RH 14).
W tym jednym punkcie omawianego dokumentu aż pięć razy używa tego wyrażenia, co podkreśla doniosłość tej innowacyjnej myśli. Pogłębia to
wewnętrzną świadomość Kościoła, iż nie jest on „kolektywem bezimiennej masy — jak stwierdza s. Zdybicka — ale jest wspólnotą osób, dążących do świadomego, dobrowolnego zjednoczenia (communio) z Chrystusem i wzajemnie między sobą poprzez osobowe akty miłości i służenia
w prawdzie”19. Papież zdecydowanie podkreśla „osobowy” profil Kościoła, gdy pisze, że „jest to społeczność uczniów i wyznawców, z których
każdy w jakiś sposób […] idzie za Chrystusem” i przez chrzest nosi
w sobie niezniszczalne znamię chrześcijanina (RH 21).
Osobowy profil Kościoła przejawia się również w określeniu jego zasadniczej funkcji, jaką jest posługiwanie człowiekowi w zakresie spraw
najważniejszych, czyli bronienia w nim tego, co istotnie ludzkie i osobowe, a mianowicie życia w prawdzie i miłości, a także jego wolności.
„Osobowa godność człowieka jest treścią przepowiadania Kościoła” (RH
12). Wspólnota Kościoła ubogaca się więc przez bogactwo indywidualnego, osobowego życia poszczególnych jego członków. Widać to szczególnie na przykładzie świętych. W świetle papieskiej nauki człowiek nie jest
więc bezimiennym ogniwem łańcucha powiązań społecznych, ale jest
podmiotem, czyli najbardziej podstawową rzeczywistością tworzącą relacje społeczne. Wszystkie one są jedynie nabudowane na osobach20.
Praktyczną konsekwencją takiego, personalistycznie widzianego miejsca człowieka w Kościele jest przede wszystkim podkreślenie prymatu
życia duchowego w stosunku do innych dziedzin. Dążenie do rozwoju
osób przez poznanie, miłość, twórczość, prymat kultury w stosunku do
techniki i cywilizacji, potwierdza ten dynamizm, w którym chodzi przede
wszystkim nie o mnożenie dóbr, ale o jakość bytu człowieka jako osoby.
Ponadto zwrócenie uwagi na osobowy wymiar odkupienia dokonanego
przez Chrystusa i stale realizowanego w Kościele jako wspólnocie osób,
ma dla współczesnej duchowości kluczowe znaczenie. Bez przesady
można powiedzieć, że pierwszą swą encykliką Jan Paweł II wytyczył
nowy kierunek uprawiania teologii duchowości, mimo iż samo to pojęcie
nie pojawia się w niej ani razu.
———————
19

Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, art. cyt., s. 124.

20

Tamże, s. 124-125.
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B. Dives in misericordia
Kontynuacją i przedłużeniem encykliki Redemptor hominis jest druga
encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia” o Bożym Miłosierdziu, podpisana 30 XI 1980 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu. Już na wstępie
Papież uzasadniając jej wydanie, pisze: „Idąc za nauką Soboru Watykańskiego II i odpowiadając na szczególną potrzebę czasów, w których żyjemy, poświęciłem encyklikę Redemptor hominis prawdzie o człowieku, która w pełni i do końca odsłania się w Chrystusie. Nie mniejsza potrzeba
tych przełomowych i trudnych czasów przemawia za tym, aby w tym
samym Chrystusie odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który Jest «Ojcem
miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy» (por. 2 Kor 1, 3)” (DiM 1)21.
Nie trudno także dostrzec, że w swej treści i języku, które nadają temu
dokumentowi charakter medytacyjny, przebijają doświadczenia Kościoła
krakowskiego, a zwłaszcza życie i świadectwo św. Faustyny Kowalskiej.
Wprawdzie ani razu w encyklice nie ma o niej wzmianki, ale późniejsza
jej beatyfikacja (18 IV 1993) i kanonizacja (30 IV 2000) połączona z ogłoszeniem drugiej niedzieli wielkanocnej Świętem Miłosierdzia, jak tego
chciał Pan Jezus w objawieniach dawanych św. Faustynie22, a wreszcie
ustanowienie Światowego Centrum Miłosierdzia Bożego w krakowskich
Łagiewnikach (17 VIII 2002), potwierdzają takie przypuszczenie. Ponadto
sam Papież w książce pt. Pamięć i tożsamość wzmiankuje o polskich inspiracjach tej encykliki i poświęca cały jeden rozdział tajemnicy miłosierdzia23.
Treść dokumentu została ujęta w 8 rozdziałów podzielonych na 15
paragrafów. Punkt wyjścia jest, jak wspomniano, chrystologiczny, gdyż
to Chrystus przez swoje wcielenie objawia Boga — Ojca bogatego w Miłosierdzie. Encyklika stanowi syntezę antropocentryzmu, chrystocentryzmu i teocentryzmu, podjętą już w Redemptor hominis. Ukazania człowieka w godności jego człowieczeństwa nie można bowiem dokonać inaczej,
jak tylko przez odniesienie do Boga. Chodzi tu jednak nie tyle o odniesienie pojęciowe, ale takie, które uwzględnia pełną rzeczywistość ludzkiej
———————
21 Zob. W. Seremak, Tajemnica Boga jako „Ojca miłosierdzia” według encykliki „Dives in
misericordia” Jana Pawła II, w: „Abba, Ojcze!” (HM, 21), red. A. J. Nowak, Lublin 2000,
s. 277-285.
22

Zob. Dzienniczek, 49. 88. 570. 742.

Zob. Pamięć i tożsamość, s. 13, 58-62; M. Kowalczyk, Papieskie zawierzenie Miłosierdziu
Bożemu w perspektywie ostatecznego spełnienia zbawczej misji Chrystusa i Kościoła, w: Bóg bogaty w miłosierdzie (Kolekcja „Communio”, 15), red. L. Balter, Pallottinum 2003, s. 359-375.
23
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egzystencji. Człowiek i jego najwyższe powołanie odsłania się w Chrystusie poprzez objawienie tajemnicy Ojca i Jego miłości (por. DiM 1).
Afirmacja osoby ludzkiej wprowadza miłość jako istotny element
wszelkich układów międzyosobowych, gdyż „tylko miłość […] zdolna
jest przywracać człowieka samemu człowiekowi. […] Miłość i miłosierdzie sprawia, iż ludzie spotykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim
jest człowiek z właściwą mu godnością” (DiM 14). Tak więc miłosierdzie
staje się nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne
pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego co
ludzkie oraz wzajemnego braterstwa (por. DiM 14).
Kontynuując ten wątek, Jan Paweł II podkreśla, że dla pewnej doktrynalnej i egzystencjalnej „równowagi” konieczne jest uwzględnienie w posłannictwie Kościoła prawdy o Bożym Miłosierdziu. „Im bardziej posłannictwo, jakie spełnia Kościół, jest skoncentrowane na człowieku, im bardziej jest, rzec można, «antropocentryczne», tym bardziej musi potwierdzać się i urzeczywistniać teocentrycznie, to znaczy być skierowane w Jezusie Chrystusie ku Ojcu” (DiM 2). Objawienie Bożego Miłosierdzia, jakiego Chrystus dokonał nie tylko słowami, ale całym Misterium Paschalnym (por. DiM 7), i stale dokonuje przez posługę Kościoła, jest odpowiedzią na sytuację współczesnego człowieka i świata.
Po tym uzasadnieniu nasz Autor przechodzi do wnikliwej analizy
biblijnych tekstów staro- i nowotestamentalnych dotyczących prawdy
o Miłosierdziu Boga i Jego sprawiedliwości, będącej dopełnieniem tej
pierwszej. Analizując przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32),
stwierdza, że „miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej
przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości” (DiM 5). Miłość taka „zdolna
jest do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą
ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem.
Kiedy zaś to czyni, ów, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i «dowartościowany»” (DiM 6). W powyższym
stwierdzeniu pojawia się po raz kolejny wątek personalistyczny. W kontekście zaś męki i śmierci Chrystusa, przez które najpełniej objawiło się
Boże Miłosierdzie wobec grzesznej ludzkości, Papież pisze, że miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji
wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza
człowieka” (DiM 7).
Kulminacyjny punkt papieskich rozważań nad tajemnicą miłosierdzia
dosięga Maryi, która „w sposób szczególny i wyjątkowy — jak nikt inny
— doświadczyła miłosierdzia” (DiM 9). Można więc za Papieżem powie-
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dzieć, że Maryja jest więc Tą osobą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego
miłosierdzia. Jako świadek życia i Męki Chrystusa, doskonale wie, ile ono
kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. Mamy więc podstawy, by Maryję
nazywać Matką miłosierdzia, lub — jak proponuje Jan Paweł II — Matką
Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego Miłosierdzia24. Następnie, wychodząc od słów Magnificat: „Miłosierdzie… z pokolenia na pokolenie”,
Ojciec święty kreśli obraz współczesnego pokolenia (por. DiM 10-11), pokazując zarazem, że nie wystarczy mu sama sprawiedliwość (por. DiM
12), lecz potrzebuje doświadczyć miłosierdzia. I to jest istotny wymiar
posługi Kościoła, który winien głosić miłosierdzie i je czynić (por. DiM
13-14), a także modlić się o Boże miłosierdzie nad światem (por. DiM 15).
Paradoksalnie w tej encyklice ani razu nie pojawia się termin
„duchowość” czy „życie duchowe”, a jednak rzeczywistość tam opisana
i postulowana w całej rozciągłości dotyczy tego właśnie wymiaru życia
chrześcijańskiego, tak iż można mówić o specyficznej duchowości miłosierdzia25. Miłosierdzie bowiem najlepiej określa właściwą postawę człowieka żywej wiary względem prawdy o Bogu objawionej przez Wcielenie
i Odkupienie, jakiego dokonał Jezus Chrystus. Nic zatem dziwnego, że
szczególnie dużo uwagi poświęcono miłosierdziu z punktu widzenia
duchowości i apostolstwa26. Niezależnie od tego, w jakim znaczeniu rozpatrywać będziemy samo pojęcie duchowości, miłosierdzie — zwłaszcza
tak, jak je opisuje nasz Autor w omawianej encyklice — zawsze sytuować
się będzie w jej centrum. Uzasadniając tę tezę przywołajmy zatem słowa
Papieża, mówiące o tym, że „Kościół winien dawać świadectwo miłosierdziu Boga objawionemu w Chrystusie, w całym Jego mesjańskim posłannictwie, przede wszystkim wyznając je jako zbawczą prawdę wiary i życia
z wiary, z kolei starając się wprowadzać je i wcielać w życie zarówno własnych wyznawców, jak też w miarę możliwości wszystkich ludzi dobrej
woli” (DiM 12)27.
———————
24

Zob. T. Siudy, Dziewica Maryja w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, w: tamże, s. 140-148.

Na ten temat pisałem w artykule pt. Duchowość miłosierdzia, w: Sanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia, dz. cyt., s. 103-114.
25

Zob. np.: Miłosierdzie w postawie ludzkiej (HM, 5), red. W. Słomka, Lublin 1989;
W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin 2001; Być apostołem
Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Kraków 2001; S. Nowak, Duchowość chrześcijańska a kult Miłosierdzia Bożego, w: Posłannictwo Siostry Faustyny, red. Cz. Drążek, Kraków
[brw], s. 179-201; Oblicza miłosierdzia (Radomska Biblioteka Teologiczna, 4), red. E. Matulewicz, Warszawa 2010.
26

27 Zob. M. Chmielewski Chrystocentryzm duchowości miłosierdzia, w: Tajemnica Bożego
Miłosierdzia w charyzmacie mariańskim, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 61-77. O tych trzech
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Tak więc głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu, modlitwa o miłosierdzie Boga i dzieła miłosierdzia, to trzy zasadnicze postawy wyznaczające duchowość miłosierdzia. Koresponduje to ze współczesnym ujmowaniem duchowości jako zespołu postaw, które do przedmiotu doświadczenia mają trojakie odniesienie: intelektualno-poznawcze, emocjonalnowartościujące i działaniowe (tzw. behawioralne). Takie ujmowanie
duchowości miłosierdzia prezentuje m.in. ks. Henryk Wejman, który w
swoim studium podejmuje próbę interpretacji przesłania z Dzienniczka
św. Faustyny Kowalskiej w perspektywie papieskiej encykliki28. Sugerowane przez Ojca świętego głoszenie prawdy o Bożym Miłosierdziu nie
może się aktualizować bez uprzedniego poznania jej i przyjęcia. Jak
słusznie zauważa ks. Wejman, „prawda o miłosierdziu Bożym najpełniej
została wypowiedziana w przypowieści o synu marnotrawnym. Stosując
analogię Papież wydobył z niej wiele cech składających się na Jego istotę.
Do nich należy przede wszystkim ta, że miłosierdzie «objawia się jako
dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku»
(DiM 6)”29. Odnośnie do drugiego wymiaru postawy charakteryzującej
duchowość miłosierdzia, cytowany autor pisze, że „encyklika papieska w
kształtowaniu postawy miłosierdzia w wymiarze wolitywnym zakładając
działanie Boga, główny akcent kładzie zaś na działanie własne człowieka.
Łaska Boża wspomaga człowieka pod jednym warunkiem, że on oddalać
będzie przeszkodę, którą jest nieuporządkowana miłość własna”30. Kontynuując tę myśl, stwierdza, iż człowiek jako obraz Boży został usytuowany w relacji dialogu z Bogiem, toteż kiedy ta relacja zostaje naruszona lub wprost zniszczona, wówczas Bóg w swej nieskończonej miłości
miłosiernej, mocą ofiary krzyżowej Chrystusa przywraca ją na nowo,
———————
zasadniczych wymiarach postawy miłosierdzia Jan Paweł II mówił do sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach dnia 7 VI 1997 roku: „Drogie Siostry! Spoczywa na was niezwykłe powołanie. Wybierając spośród was błogosławioną Faustynę, Chrystus uczynił wasze zgromadzenie stróżem tego miejsca, a równocześnie wezwał do szczególnego apostolstwa Jego Miłosierdzia. Proszę was, podejmujcie
to dzieło. Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie
żadnego z tych wymiarów apostolstwa” (nr 2).
28 Zob. Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia
wewnętrznego, Szczecin 1997; tenże, Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia, Poznań 1999.
29

H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej…, s. 120.

Tamże, s. 180; por. B. Mielec, Encyklika „Dives in misericordia” a teologia moralna fundamentalna, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 35-54.
30
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a więc nieustannie wydobywa dobro z ułomnej ludzkiej natury. Co się
zaś tyczy trzeciego wymiaru postawy, jakim jest tzw. odniesienie behawioralne, to cytowany tu komentator papieskiej doktryny o Bożym Miłosierdziu zaznacza, że doznane Miłosierdzie Boże implikuje świadczenie
miłosierdzia innym. Należy to widzieć jako jedną z podstawowych powinności chrześcijanina, dla której nie trudno znaleźć mocne podstawy
ewangeliczne (por. Mt 5, 7; 25, 40; Łk 6, 36).
Słusznie zauważa cytowany autor, śledząc personalistyczny wątek
papieskiej doktryny, że skoro człowiek zaistniał i istnieje dzięki miłosierdziu doznawanemu ze strony Boga, to nie może on odmawiać miłosierdzia komukolwiek. Choć może w swej wolności odmówić, to jednak będzie to uderzać nie tyko w jego godność i solidarność międzyludzką, ale
także w możliwość wszelkiego rozwoju i spełnienia siebie oraz innych.
„Jeśli zatem człowiek pragnie zachować siebie w swej godności winien
świadczyć miłosierdzie w każdy możliwy dla niego sposób”, pisze ks.
Wejman31. Powyższe stwierdzenie jest trafnym odczytaniem pod kątem
duchowości papieskiej doktryny na temat Bożego Miłosierdzia.
Jeśli na duchowość spojrzeć od strony podmiotu, a więc jako na doświadczenie duchowe, jak postulują współcześni teologowie duchowości,
to również okaże się, że Miłosierdzie Boże odgrywa tu ważną rolę jako
właściwy przedmiot tegoż doświadczenia. Pośrednio pisze o tym Jan
Paweł II, gdy — przywołując treść swojej pierwszej encykliki — stwierdza, iż szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania „każdy człowiek
może w sposób szczególny doświadczyć miłosierdzia, czyli tej miłości,
która jest potężniejsza niż grzech” (DiM 13). W kolejnym punkcie omawianego dokumentu Papież zauważa, że tylko doświadczenie i „dostąpienie” miłosierdzia Boga czyni człowieka zdolnym do tego, aby sam
„czynił” miłosierdzie drugim (por. Mt 5, 7; DiM 14). Chodzi więc o dokonującą się pod wpływem takiego doświadczenia wewnętrzną przemianę
i nawrócenie. „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich” (DiM 14). Nie jest to jednak jakiś jednorazowy przełom, ale cały styl życia — „właściwość chrześcijańskiego
powołania”, zaznacza nasz Autor. Wynika z tego, że według myśli Jana
Pawła II miłosierdzie, jako rezultat doświadczenia Bożego Miłosierdzia,
———————
Tamże, s. 231; por. M. Bordoni, Annunciare Cristo, incarnazione della misericordia divina. L’enciclica „Dives in misericordia” — 30 XI 1980, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt.,
s. 88-100.
31
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jest nie tyle jakimś aspektem chrześcijańskiej duchowości, lecz stanowi
jego zasadniczą oś.

C. Dominum et Vivificantem
Piątą z kolei, lecz ostatnią w tryptyku encyklik trynitarnych, poświęconą Trzeciej Osobie Boskiej jest encyklika „Dominum et Vivificantem”
o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, podpisana 18 V 1986, zaś opublikowana dwa tygodnie później. W autobiografii Pamięć i tożsamość Jan
Paweł II wspomina o rzymskim „rodowodzie” tego dokumentu. Pisze, iż
„zrodziła się z medytacji nad Ewangelią św. Jana, nad tym, co Chrystus
mówił podczas Ostatniej Wieczerzy. Właśnie w tych ostatnich godzinach
ziemskiego życia Chrystusa otrzymaliśmy chyba najpełniejsze objawienie
o Duchu Świętym”32.
To wydarzenie biblijne stanowi punkt wyjścia dla rozważań w dokumencie, poprzedzony nawiązaniem do Soboru Nicejskiego (325 r.) i Soboru Konstantynopolitańskiego (381 r.), które po raz pierwszy określiły
w sposób dogmatyczny prawdę o Duchu Świętym. Pierwsza część encykliki ma zatem charakter wybitnie dogmatyczny. Papież, świadom, że
jego rozważania „nie zamierzają do końca zgłębić przebogatej nauki
o Duchu Świętym, ani też opowiadać się za konkretnymi rozwiązaniami
kwestii dotąd otwartych” (DeV 2), podejmuje próbę określenia, Kim jest
Duch Święty jako Osoba. Idąc za tekstem Ewangelii Janowej, w której
„Ojciec, Syn i Duch Święty, wymieniani są wyraźnie jako Osoby, pierwsza odrębna od drugiej i trzeciej i te między sobą” (DeV 8), w duchu personalizmu uczy, że „przez Ducha Świętego Bóg bytuje «na sposób» daru.
Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdarowywania się, tego
bycia Miłością. Jest Osobą-Miłością, jest Osobą-Darem” (DeV 10).
Po opisaniu natury Ducha Świętego, nasz Autor przedstawia Jego rolę
w życiu i posłannictwie Mesjasza. Wpierw Jezus Chrystus w ludzkiej
naturze został poczęty z Ducha Świętego w Maryi, a następnie przez
Niego wyprowadzony na pustynię i namaszczony nad Jordanem (por.
DeV 15-21). Duch Święty został więc najpierw posłany „jako dar dla Syna, który stał się człowiekiem, aby wypełnić zapowiedzi mesjańskie”
(DeV 22). Papież dostrzega jednak ścisły związek między posłaniem Syna
a posłaniem Ducha Świętego. Stwierdza zatem, że „posłannictwo Syna
«wyczerpuje się» niejako w Odkupieniu. Posłannictwo Ducha Świętego
———————
32

Zob. Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 14.
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«czerpie» z Odkupienia” (DeV 24). W podsumowaniu tej części rozważań
Jan Paweł II podkreśla słowami św. Pawła, że Duch Święty „mieszka
w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni”, dlatego „prowadzi Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i jednocząc we wspólnocie
(in communione) oraz w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia” (DeV 25).
Drugą część encykliki Jan Paweł II zatytułował: „Duch, który przekonywa świat o grzechu”. Rozwija w niej bowiem przytoczoną powyżej
tezę o tym, że posłannictwo Ducha Świętego „czerpie” z odkupienia
dokonanego przez Chrystusa. Owo przekonywanie o grzechu polega na
oświecaniu sumień i pobudzaniu do nawrócenia (por. DeV 30-31).
„Grzech, w swoim pierworodnym wymiarze — uczy Papież — kształtuje
się w woli oraz w sumieniu człowieka przede wszystkim jako «nieposłuszeństwo», czyli jako sprzeciw woli człowieka wobec woli Boga” (DeV
33), co oznacza zarazem odrzucenie prawdy zawartej w Słowie Bożym33.
Jak wyjaśnia dalej, grzech pierworodny jest w istocie wadliwym wskutek
kłamstwa nastawieniem woli człowieka, posuwającej się w poczuciu swej
autonomii aż do zanegowania jakiejkolwiek ontycznej zależności od
Stwórcy (por. DeV 38). Duch Święty „przekonując o grzechu”, wykazuje
zło, „jakie się w nim zawiera”, a więc „objawia mysterium iniquitatis”,
czyli konsekwencje pójścia „za «ojcem kłamstwa» — przeciw Ojcu Życia
i Duchowi Prawdy” (DeV 39). Jest to jednocześnie uświadomienie człowiekowi fundamentalnego cierpienia, jakiego on wskutek tego doznaje.
Natomiast „pod wpływem Pocieszyciela dokonuje się owo nawrócenie
serca ludzkiego, które jest nieodzownym warunkiem przebaczenia grzechów” (DeV 42), a także oświecenie sumienia, aby zdolne było nazywać
po imieniu dobro i zło. Tę identyfikację dobra i zła Papież nazywa „trudem sumienia”, który wyznacza drogi ludzkich nawróceń, to znaczy
„odwrócenie od grzechu, by odbudować prawdę i miłość w samym sercu
człowieka” (DeV 45). W nawiązaniu do tego nasz Autor wyjaśnia, że tzw.
grzech przeciwko Duchowi Świętemu, lub — mówiąc językiem biblijnym
— „bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu” (por. Mt 12, 31; Mk 3,
28-29; Łk 12, 10) albo „zatwardziałość serca” (por. Mt 13, 15; Mk 3, 5; J 12,
40), polega na „odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiarowuje
człowiekowi przez Ducha Świętego” (DeV 46)34.
———————
33 Por. P. Mrzygłód, Zagadnienie sumienia w ujęciu Karola Wojtyły, w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 133-138.
34

Zob. A. Derdziuk, Działanie Ducha Świętego w nowym człowieku, art. cyt., s. 277-286.
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Trzecia część encykliki, zatytułowana „Duch, który daje życie”, rozpoczyna się od znamiennego dla pontyfikatu Jana Pawła II zwrócenia
myśli i serca Kościoła do Ducha Świętego „przy końcu i w perspektywie
trzeciego tysiąclecia od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa” (DeV 49).
Wychodząc od tego Papież rozważa rolę Ducha Świętego we Wcieleniu
Chrystusa i analizuje ją w oparciu o teksty biblijne. To co przykuwa uwagę, to głębokie podłoże personalistyczne tych rozważań. Stwierdza między innymi, że Wcielenie ma swój sens kosmiczny oraz kosmiczny wymiar. Ponadto Syn Boży „wcielając się w konkretne człowieczeństwo
Chrystusa, jednoczy się w pewien sposób z całą rzeczywistością człowieka, który także jest «ciałem», a w niej z wszelkim «ciałem», z całym stworzeniem” (DeV 50). Odnośnie do tego wypadałoby najkrócej powiedzieć,
że wydarzenie Wcielenia staje się centrum, w którym to, co Boskie i co
ludzkie, a zarazem kosmiczne, spotyka się w niewymownej hipostazie.
Ono staje się źródłem łaski — obdarowaniem (por. DeV 52-53)35.
W dalszym ciągu tej myśli pojawia się po raz kolejny przywołanie bliskiego wtedy Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i związana z tym zachęta
do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, które mimo iż napotyka na
ustawiczny sprzeciw tego, co w człowieku pochodzi z ciała (por. DeV 5557), to jednak przemienia go wewnętrznie i uzdalnia do życia duchowego. W ten sposób Papież dochodzi do najbardziej kluczowego w całym
swoim nauczaniu stwierdzenia odnośnie do duchowości. Paragrafy 58-60
można bowiem uznać za szczególny „traktat o życiu duchowym”, lub
przynajmniej za wskazanie na zasadnicze tezy papieskiej koncepcji życia
duchowego. Jest ono w swej najgłębszej istocie dziełem Ducha Świętego,
który nie naruszając osobowej autonomii człowieka, jednocześnie wzywa
go do współpracy, dając odpowiednią do tego wrażliwość moralną, jak
i uzdolnienia intelektualno-wolitywne. „Pod wpływem Ducha Świętego
dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli «duchowy»”
(DeV 58) — pisze Papież. Wpływ zakłada jakiś stopień aktywności podmiotu, dlatego cały tenor dalszych zdań utrzymany jest w stronie czynnej. „Dzięki udzielaniu się Boga duch ludzki, który «zna to, co ludzkie»,
spotyka się z «Duchem, który przenika głębokości Boże» (por. 1 Kor 2, 10
n.). W tym Świętym Duchu, który jest Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego” (DeV 58). Na
podstawie tych słów można powiedzieć, że życie duchowe od strony isto———————
35 P. Coda, La profezia dello Spirito Santo. L’enciclica „Dominum et Vivificantem” — 18 V
1986, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 101-112.
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towej jest samoudzielaniem się Boga człowiekowi na mocy Misterium
Paschalnego Chrystusa. Od strony zaś funkcjonalnej jest ścisłą współpracą człowieka z działaniem Trzeciej Osoby Boskiej, co skutkuje usynowieniem w Synu. Struktura tak rozumianego życia duchowego jest trynitarna, teocentryczna i eklezjalna, co potwierdzają dalsze słowa encykliki
wzięte od św. Pawła, a mówiące o tym, że „człowiek staje się «mieszkaniem Ducha Świętego», «żywą świątynią Boga» (por. Rz 8, 9; 1 Kor 6, 19).
Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec i Syn przychodzą do niego i czynią
u niego swe mieszkanie” (DeV 58). Dzięki tej ontycznej, a zatem najściślejszej więzi człowieka z Trójcą Świętą, a raczej Boskich Osób z człowiekiem, którą nasz Autor nazywa „komunią łaski”, „rozszerza się niejako
wewnętrzna «przestrzeń życiowa» człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje w Bogu i z Boga: żyje «według
Ducha» i «dąży do tego, czego chce Duch»” (DeV 58).
Nowy wymiar ludzkiej egzystencji, który jest udziałem człowieka
ochrzczonego, to życie nadprzyrodzone. Jego przyczyną sprawczą — jak
zaznaczono — jest Boska Trójca, przejawiająca swe uświęcające działanie
w mocy Ducha Świętego. Opisując tę syntonię duchową, Papież zdaje się
czynić aluzję do bliskiej mu mistyki karmelitańskiej, opisującej najściślejsze, przeobrażające zjednoczenie duszy z Bogiem jako zamianę woli, której towarzyszy intensywne rozbudzenie uczuć miłości, a także szczególna
przenikliwość poznania36. Dotyczy ono nie tylko rzeczywistości przedmiotowej, lecz przede wszystkim samego podmiotu. Ojciec święty pisze
o tym zwięźle, że „takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu
Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie
samego, swoje człowieczeństwo” (DeV 59). Nawiązując do tradycji patrystycznej, upatrującej w człowieku imago Dei, stwierdza, że dzięki tak
przenikliwemu poznaniu „doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz
i podobieństwo Boże, jakim człowiek jest od początku” (DeV 59). Oznacza to, że życie duchowe, któremu Papież wyznacza perspektywę mistyczną, wiąże się i zarazem przekracza ściśle pojęty porządek doświadczenia religijnego37. Jeżeli bowiem pod wpływem działania Ducha Świę———————
Zob. św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, IV, 2, 8; św. Jan od Krzyża, Droga
na Górę Karmel, I, 11, 3; por. M. Chmielewski, Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia
z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem (Karmel żywy, 2),
red. J. W. Gogola, Kraków 2000, s. 113-131.
36

Zob. S. Urbański, Mistyka przyszłością człowieka Trzeciego Tysiąclecia (Jan Paweł II), art.
cyt., s. 6-18; tenże, Nowa duchowość mistyczna w świetle „Novo millennio ineunte” Jana Pawła
II, art. cyt., s. 72-84.
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tego człowiek poznaje pełniej samego siebie, własne człowieczeństwo, to
znaczy, że życie duchowe wpisuje się głęboko w porządek ontologiczny
bytu ludzkiego — ma zarazem wymiar antropologiczny. Nasz Autor
pisze o tym, po raz kolejny powracając do centralnej myśli zawartej
głównie w Redemptor hominis, gdzie stwierdza, że „ta wewnętrzna prawda bytu ludzkiego musi być stale na nowo odkrywana w świetle Chrystusa, który jest Pierwowzorem obcowania z Bogiem” (DeV 59).
Wynika z tego, że życie duchowe, ściśle związane z działaniem Trzeciej Osoby Boskiej, ma nieodłączny wymiar chrystologiczny i antropologiczny. Ich zaś wspólnym mianownikiem jest misterium osoby, która
spełnia się w dawaniu siebie, czyli w akcie miłości.
Ojciec święty wskazuje na miłość, jako zasadniczy dynamizm rozwoju
życia duchowego i wewnętrznego dojrzewania, które „jest zarazem pełnym odkryciem sensu człowieczeństwa” (DeV 59). Wzorem i źródłem tej
dynamiki miłości jest Wspólnota Boskich Osób, zaś właściwe środowisko
jej aktualizacji stanowi wspólnota Kościoła, dla której człowiek jest
pierwszą i podstawową drogą wyznaczoną mu przez Chrystusa (por. RH
14)38. Dla wyjaśnienia tej kwestii Papież przywołuje słynne zdanie z soborowej konstytucji Gaudium et spes, mówiące o tym, że człowiek odnajduje
siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie (por. GS 24) i dodaje, że „w tym
zdaniu Konstytucji duszpasterskiej Soboru streszcza się cała chrześcijańska antropologia: owa teoria i praxis, oparta na Ewangelii, w której człowiek, odkrywając w sobie przynależność do Chrystusa i w Nim swoje
wywyższenie do godności dziecka Bożego, lepiej rozumie także własną
godność ludzką, gdyż jest podmiotem przybliżania się Boga do świata
i Jego obecności w nim, podmiotem Bożej kondescendencji, w której
zawiera się równocześnie perspektywa, a nawet sam korzeń ostatecznego
wyniesienia człowieka” (DeV 59). W ten sposób Bóg, „udzielając się
w Duchu Świętym jako Dar człowiekowi”, przemienia ludzkie serca
i sumienia i poprzez nie „przetwarza świat ludzki od wewnątrz”. Wynika
z tego, że życie duchowe w papieskim rozumieniu nie ogranicza się
nigdy do wymiaru indywidualnego, lecz osiąga wymiar uniwersalny
i kosmiczny.
W dalszym opisie życia duchowego, który można nazwać fenomenologią ludzkiego ducha pozostającego pod wpływem Ducha Bożego, Jan
Paweł II zwraca uwagę na różnego rodzaju uwarunkowania ograniczają———————
Włoski teolog Antonio Fiozzo, dokonując oceny nauczania Jana Pawła II w Roku
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, mówi o triadocentryzmie życia duchowego w ujęciu
Papieża. — Spiritualità Trinitaria, dz. cyt., s. 314-315.
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ce duchowe dojrzewanie. Wynikają one nade wszystko z materialistycznych podstaw myślenia, z praktyki i odpowiedniej metodologii. „W naszej epoce elementy te zdołały wtargnąć do wnętrza ludzkiego, do owego
sanktuarium sumienia, gdzie Duch Święty nieustannie daje światło i moc
do nowego życia wedle «wolności dzieci Bożych»” (DeV 60). Postuluje
zatem, aby chrześcijanie, stając się coraz bardziej ulegli działaniu Parakleta, urzeczywistniali prawdziwą wolność Bożego dziecięctwa i tym samym przyczyniali się do ujawnienia prawdziwej godności człowieka,
czyniąc to niezależnie od zewnętrznych okoliczności, w jakich mogą się
znajdować, czy to prześladowań czy zwykłych warunków społecznych.
„W ten sposób potwierdzają oni jeszcze bardziej wielkość człowieka,
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże” (DeV 60)39.
Podsumowując papieski wykład na temat istoty życia duchowego,
zawarty w encyklice Dominum et Vivificantem, warto przywołać typowe
dla patrystyki, a szczególnie dla św. Ireneusza, protologiczne ujęcie duchowego rozwoju, które wyraźnie przebija się w przytoczonych wyżej
obszernych fragmentach tego dokumentu. Otóż Bóg stwarzając człowieka
uczynił go na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26), co oznacza, że
stworzył go na obraz i podobieństwo przewidzianego w planach Bożej
Opatrzności Wcielonego Syna Bożego. Przy czym „obraz” wskazywał na
Człowieczeństwo, zaś „podobieństwo” na Jego Bóstwo. Człowiek miał
zatem przechodzić od obrazu do podobieństwo, tj. od człowieczeństwa
do bóstwa, czyli miał się przebóstwiać na wzór Chrystusa.
Nawiązując do tej patrystycznej myśli, franciszkański teolog z przełomu XIII i XIV wieku bł. Jan Duns Szkot († 1308) twierdził, że Bóg przyszedł na ziemię przede wszystkim po to, aby dać wzór spełnienia się
człowieka. Okolicznością przyspieszającą ten Boży zamysł był upadek
pierwszych rodziców w raju. Człowiek zatem przez grzeszne nieposłuszeństwo w raju zerwał więź z Bogiem, co spowodowało zakłócenie harmonii przynajmniej w trzech płaszczyznach. Najpierw ujawniło się rozdarcie w samym człowieku, co plastycznie oddaje biblijna scena z Księgi
Rodzaju, w której Adam ukrywa się przed Bogiem (Rdz 3, 10), lęka się
przyjaźni i Jego bliskości, której wcześniej doświadczał. Wstyd z powodu
swojej nagości świadczy o tym, że nastąpił nieporządek w sferze pożądań. Człowiek przestał nad sobą panować. Drugim skutkiem zerwania
więzi z Bogiem jest naruszenie harmonii w płaszczyźnie społecznej.
———————
Zob. R. Rak, Encyklika Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem” o Duchu Świętym i jej
wskazania pastoralne, w: Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program duszpasterski na rok
1997/98, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1997, s. 198-213.
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Według biblijnego opisu, Adam zapytany o przyczynę swego zawstydzenia, przede wszystkim oskarża Ewę, że zerwała owoc i dała mu do
spożycia (por. Rdz 3, 11-13). A przecież nie tak dawno pod jej adresem
wypowiadał słowa najwyższego zachwytu i radości (por. Rdz 2, 23).
Trzecim wreszcie skutkiem rajskiego nieposłuszeństwa jest wypędzenie
z ogrodu Eden. Poza jego zamkniętą i strzeżoną przez ognistych cherubów bramą, spotyka człowieka ból rodzenia i trud uprawiania ziemi, która jakby bojąc się jego dominacji, będzie mu rodzić cierń i oset. Kresem
wszystkiego będzie śmierć (por. Rdz 3, 17-19).
Jednak Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, nie pozostawił człowieka samemu sobie. Już w chwili wypędzenia z raju obiecał wybawienie. Po
tysiącach lat oczekiwania ludzkości przyszedł Jezus Chrystus zbawiciel,
który „jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), dlatego „przez Niego mamy przystęp do Ojca” (Ef 2, 18). Każdy więc, kto pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, dostępuje najściślejszego z możliwych na ziemi
zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Nie ma zatem innej drogi
do odzyskania imago Dei, a tym samym utraconej więzi z Bogiem, z drugim człowiekiem, z sobą samym i całym kosmosem, jak wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6)40.
W takim więc historiozbawczym kontekście należałoby — jak się wydaje — odczytywać papieską koncepcję życia duchowego. Wówczas zostanie przywrócona teologiczna spójność między trynitarnym, chrystologicznym, pneumatologicznym, eklezjalnym i antropologiczno-personalistycznym wymiarem życia duchowego, zagubiona w przeszłości wskutek
nadmiernej racjonalizacji teologii życia duchowego z jednej strony i jego
spirytualizacji z drugiej.
Po lekturze encykliki Redemptor hominis, Dives in misericordia i Dominum et Vivificantem trudno nie zgodzić się z czołowym włoskim teologiem abp. Rino Fisichella, który twierdzi, że dokumenty te wytyczają
wyraźnie trynitarny nurt papieskiego nauczania i apostolskiej posługi41.
Widać to nie tylko w pozostałych dokumentach, zwłaszcza adhortacjach
dotyczących duchowości stanów życia w Kościele: laikatu, osób konsekrowanych i kapłanów, ale także w licznych alokucjach papieskich. Jak
wspomniano, szczególnie dużo o trynitarnym źródle i tożsamości życia
———————
40 Zob. M. A. Schreiber, L’uomo immagine di Dio. Principi ed elementi di sintesi teologica,
Roma 1987, passim.
41 R. Fisichella, L’impronta trinitaria delle encicliche di Giovanni Paolo II, w: Giovanni Paolo
teologo…, dz. cyt., s. 34-43.
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chrześcijańskiego mówił Ojciec święty w związku z obchodem Wielkiego
Jubileuszu Roku 200042. Nie tylko dla dogmatyki, ale i dla duchowości
chrześcijańskiej, a szczególnie dla formacji duchowej, wskazanie na miłość, jako istotę osobowych relacji wewnątrztrynitarnych ma niezwykle
doniosłe znaczenie. Nie tylko bowiem potwierdza osobowy charakter
bytu ludzkiego jako „stworzonego na obraz i podobieństwo Boże”, a więc
Boskich Osób, ale wyznacza właściwy ludzkiej naturze sposób układania
wszystkich relacji, tak w płaszczyźnie wertykalnej, jak i horyzontalnej, co
w sposób szczególny dotyczy sfery życia społecznego.

2. ENCYKLIKI SPOŁECZNE
Zasygnalizowany powyżej społeczno-wspólnotowy wymiar życia
duchowego dochodzi do głosu w społecznych encyklikach Jana Pawła II,
szczególnie w Laborem exercens. Wbrew temu, co czasem wypowiadali
dziennikarze laickich mediów, papieskie zainteresowanie problematyką
społeczną wcale nie wynika z tendencji Kościoła do zawłaszczenia świeckiej przestrzeni. Zasadniczą racją, dla której Papież w imieniu Kościoła
zabierał głos w sprawach społecznych, dotyczących czy to pracy (Laborem
exercens), życia społecznego (Sollicitudo rei socialis) czy ekonomii (Centesimus annus), jest troska o człowieka ujmowanego integralnie. W takim podejściu przejawia się konsekwentna realizacja tezy zawartej w programowej encyklice Redemptor hominis, że „człowiek jest drogą Kościoła”
(RH 14). Skoro nasz Autor stara się integralnie ujmować człowieka i jego
egzystencję, to z pewnością w jego refleksji nie mogło zabraknąć aspektu
czysto duchowego, aczkolwiek podporządkowanego wiodącym kwestiom społecznym.

A. Laborem exercens
Trzecią w porządku chronologicznym encykliką Jana Pawła II jest
encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej (z 14 IX 1981). Ta kolejność
nie wydaje się wcale przypadkowa, lecz odzwierciedla konsekwentną
realizację programu doktrynalnego, opartego na założeniach personalistycznych. Otóż po programowej encyklice Redemptor hominis, w której
nasz Autor jasno wyłożył zasady personalizmu chrystologicznego, i do———————
42

Syntezę tego nauczania prezentuje A. Fiozzo, Spiritualità Trinitaria…, dz. cyt.
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pełniającej ją encyklice o Bożym Miłosierdziu, zwrócił uwagę na człowieka jako osobę spełniającą się w czynie. Jego zaś najbardziej dojrzałym
przejawem jest praca. Trudno jednoznacznie określić, czy i ewentualnie
jaki wpływ na powstanie i treść encykliki miały dokonujące się wtedy
przemiany społeczne w Polsce i zaraz potem w całej Europie Środkowowschodniej. W każdym razie ta zbieżność czasowa jest bardzo wymowna, co dostrzega także autor wprowadzenia do jednego z polskich zbiorów papieskich encyklik43.
Omawiany dokument ma charakter medytacji, w której wyraziście
pojawiają się akcenty personalistyczne. Jak słusznie zauważa cytowany
dominikański komentator papieskiego nauczania, „pomiędzy omówieniami poszczególnych praktycznych problemów, takich jak akcjonariat
pracy czy bezrobocie, a wielką, uzasadnianą biblijnie, teologiczną wizją
współuczestnictwa człowieka w dziele stworzenia, przewija się powtarzana w różnych wariantach chrześcijańska prawda: podmiotem pracy
jest zawsze człowiek, praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy,
celem wszelkiej pracy jest człowiek”44.
W dobie powszechnej niemal instrumentalizacji i komercjalizacji pracy, ważne jest papieskie podkreślenie, że pracą jest każda „działalność,
którą człowiek spełnia” (LE, wstęp), a która jako świadomy akt osoby
bierze „początek w ludzkim podmiocie” i „skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi” (LE 4). Z tej racji „praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi” (LE 4), o czym świadczą między
innymi nauki humanistyczne, jak: antropologia, paleontologia, historia,
socjologia, psychologia i inne. Potwierdza to także biblijny przekaz, który
pierwszą wzmiankę o człowieku wiąże z jego aktywnością czynienia
sobie ziemi poddanej (por. Rdz 1, 28).
Mimo iż dopiero ostatni, piąty rozdział encykliki, Papież zatytułował
„Elementy duchowości pracy”, to niemal od początku tego dokumentu
natrafiamy na stwierdzenia, w których łatwo zauważyć przejawy jego
personalistycznej koncepcji duchowości, wyłożonej w książce Osoba i czyn.
Pisząc tam o duchowości, krakowski Kardynał wychodzi od pojęcia
transcendencji. W tym przypadku pojęcie to wiąże on nie tyle z obszarem
———————
43 Zob. M. Zięba, art. cyt., s. XI; por. E. Weron, Nad encykliką „Laborem exercens”, CTh
52(1982), f. 3, s. 113-119.

M. Zięba, art. cyt., s. X; por. H. Fitte, Il „senso totale” del lavoro umano. L’enciclica „Laborem exercens” — 14 IX 1981, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 115-127; Z. Skrobicki,
Chrześcijański wymiar pracy w świetle encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II, „Studia Włocławskie” 5(2002), s. 286-293.
44
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metafizyki, a więc z tzw. transcendentaliami (byt, prawda, dobro, piękno), co raczej z teorią poznania, a ściślej z tzw. filozofią świadomości.
„W tym znaczeniu — pisze kard. Wojtyła — transcendencja wskazuje na
znamienne dla aktów ludzkiego poznania przekraczanie podmiotu, na
wychodzenie poza podmiot poznający w kierunku przedmiotu”45. Odróżnia zatem transcendencję „poziomą”, jako zdolność ujmowania rzeczywistości pozapodmiotowej, od transcendencji „pionowej”, w której
wyraża się dynamiczne sprzęgnięcie osoby i czynu, a więc podmiotowe
doświadczenie własnego działania. „W doświadczeniu tym człowiek
ujawnia się jako osoba, czyli zupełnie swoista struktura samo-posiadania
i samo-panowania. Jako ta swoista struktura człowiek się ujawnia w działaniu i poprzez działanie, w czynie i poprzez czyn. Toteż osoba i czyn
stanowią głęboko spójną rzeczywistość dynamiczną, w której osoba
ujawnia się i tłumaczy poprzez czyn, a czyn poprzez osobę”46.
Osoba działając w sposób świadomy i wolny wykracza poza aktualne
doświadczenie własnego ja, czyli transcenduje. Ta zaś autotranscendencja
„określa ów szczególny rys strukturalny człowieka jako osoby: swoistą
nadrzędność w stosunku do siebie samego i swego dynamizmu”47. W tej
zdolności do transcendowania przez świadome i wolne działanie osoby,
ujawnia się jej duchowa natura, to znaczy przynależna jej duchowość,
której jednak — jak podkreśla kard. Wojtyła — nie można utożsamiać
z zaprzeczeniem materialności, jak to czyniła wczesna scholastyka.
Natomiast istotę duchowości trzeba upatrywać w prawdziwości, czyli
przyporządkowaniu do prawdy.
W myśli kard. Wojtyły duchowość odsłania się więc nie tylko w świadomości i myśleniu, ale także w działaniu, które jest istotnym wymiarem
pracy. Wszystkim zatem przejawom duchowości człowieka musi odpowiadać realna immanencja ducha, czyli pierwiastka duchowego w człowieku. „Człowiek nie może przejawiać duchowości, jeżeli w jakiś sposób
nie jest duchem” — uczył przyszyły Papież. — Zatem „[…] przejawów
duchowości w człowieku nie sposób pojąć ani wyjaśnić bez owej stałości
oraz substancjalności pierwiastka duchowego w nim”48.
———————
45 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 218; por. A. Szostek, Autotranscendencja podstawą
duchowości w ujęciu kard. Karola Wojtyły — Jana Pawła II, w: Jan Paweł II — Mistrz duchowy,
dz. cyt., s. 37-51.
46 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 218; por. J. Kowalski, Personalistyczny wymiar pracy
w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 409-419.
47

K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 219.

48

Tamże, s. 221.
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Na duchowy pierwiastek w człowieku jako osobie wskazuje naocznie
dostrzegalne złożenie wyrażające się w świadomości tego, że „człowiek
działa” i zarazem tego, że „coś się dzieje w człowieku” lub „coś się dzieje
z człowiekiem”. Złożoność tych dynamizmów działania i doznawania nie
burzy jedności osoby, lecz ujawnia inny rodzaj złożoności. Chodzi mianowicie o złożoność człowieka jako bytu cielesno-duchowego, dzięki
czemu ma on świadomość, że posiada swoje ciało — posiada siebie. Ta
samoświadomość posiadania siebie jest jednym z istotnych przejawów
duchowości, właściwej naturze ludzkiej. Innym zaś przejawem duchowego pierwiastka w człowieku jest niematerialność jego aktów poznawczych, wolitywnych i afektywnych, które ujawniają się poprzez czyn.
Fundamentalną właściwością bytu ludzkiego jest więc duchowość, jako
wrodzona zdolność do autotranscendencji, ujawniająca się w każdym akcie, w którym zawsze aktualizuje się zarówno świadomość, jak i wolność
podmiotu. Mówiąc inaczej — każdego człowieka, jako homo sapiens,
wyróżnia w świecie stworzeń właśnie duchowość.
Pośrednio nawiązując do tego, Jan Paweł II mówi nie tylko o przedmiotowym, a więc również technicznym znaczeniu pracy, ale przede
wszystkim o jej znaczeniu podmiotowym, czyli głęboko personalistycznym i zarazem chrześcijańskim49. Za podstawę dla takich rozważań bierze biblijną prawdę o „obrazie Boga” w człowieku. Jako „obraz Boga” jest
on więc osobą, czyli „bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego
i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do
spełnienia siebie. Jako osoba jest tedy człowiek podmiotem pracy. Jako
osoba pracuje, wykonuje różne czynności przynależące do procesu pracy,
a wszystkie one, bez względu na ich charakter, mają służyć urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które
jest mu właściwe z racji samegoż człowieczeństwa” (LE 6). Tymi słowami
Ojciec święty jednoznacznie potwierdza, że praca w jakiejkolwiek postaci, zachowując podmiotowy charakter, stanowi ważny, o ile nie podstawowy przejaw duchowości człowieka. Z tego względu o wartości pracy
rozstrzyga nie tyle jej rodzaj, co nade wszystko fakt, że wykonuje ją osoba, a także celowość wykonywanej pracy. Nasz Autor zaznacza, że ostatecznie celem pracy, bez względu na jej charakter, jest zawsze człowiek
jako osoba (por. LE 6)50.
———————
49 Zob. Z. Skrobicki, Chrześcijański wymiar pracy w świetle encykliki „Laborem exercens”
Jana Pawła II, „Studia Włocławskie” 5(2002), s. 286-293.
50 A. Rosińska-Mamej, Stawanie się człowiekiem poprzez pracę. Wartość pracy w nauczaniu
Jana Pawła II, w: Słowo — Myśl — Ethos w twórczości Jana Pawła II, dz. cyt., s. 317-340.
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Z tego osobowego i zarazem duchowego wymiaru pracy Papież wyprowadza szereg ważnych implikacji, a mianowicie, że nigdy nie może
być ona traktowana jako zwykły towar czy anonimowa siła niezbędna do
produkcji (por. LE 7). Następnie z uwagi na podmiotowy charakter pracy
można powiedzieć, że „praca jest jedna”, zaś jej przedmiotowe ukierunkowanie pozwala mówić o różnych pracach. Zawsze jednak ważniejszy
pozostaje ów wymiar podmiotowy, który implikuje solidarność pomiędzy ludźmi pracy, szczególnie tam, „gdzie domaga się tego społeczna
degradacja podmiotu pracy, wyzysk pracujących i rosnące obszary
nędzy, a nawet wręcz głodu” (LE 8).
W dalszym ciągu dokumentu jest mowa o godności pracy, oczywiście
w sensie analogicznym. Ojciec święty wyprowadza ją z faktu, że praca
jest dobrem człowieka — „dobrem jego człowieczeństwa”, gdyż przez nią
człowiek nie tylko przekształca przyrodę i dostosowuje ją do swoich potrzeb, ale także „urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd
bardziej «staje się człowiekiem»” (LE 9). W tych słowach wyraźnie pobrzmiewają tezy kard. Wojtyły zasygnalizowane wcześniej o duchowości
jako transcendowaniu osoby przez czyn, dzięki czemu człowiek animuje
swój proces dojrzewania do pełni człowieczeństwa.
Trzeci rozdział encykliki Papież poświęcił omówieniu konfliktu pomiędzy pracą a kapitałem w jego współczesnych uwarunkowaniach,
podkreślając pierwszeństwo pracy (por. LE 12), które wynika przede
wszystkim ze stwórczego zamysłu Boga. Konflikt ten rodzi się głównie
z wadliwej struktury samego procesu produkcji, nastawionej przede
wszystkim na zysk, któremu zostaje podporządkowany człowiek i dlatego traktowany bywa jako swoisty element i przedmiot cyklu produkcyjnego, nie zaś jego istotny podmiot. Tymczasem człowiek swoją pracą
„wchodzi w podwójne dziedzictwo”, jakim są — z jednej strony — zasoby natury, które przetwarza, z drugiej zaś — to, co „inni przed nim już
wypracowali na gruncie tych zasobów”, czyli cywilizacji i kultury (por.
LE 13). Taki „spójny, teologiczny i zarazem humanistyczny” obraz pracy
prezentuje Pismo Święte. W nim człowiek jest „«panem» stworzeń oddanych do jego dyspozycji w widzialnym świecie” (LE 13). Z tej racji zasoby
natury oraz instrumenty, którymi człowiek się posługuje, mogą jedynie
warunkować jego pracę, ale nigdy nie mogą uzależniać go od niej. W tym
wyraża się ważna dla duchowości i chrześcijańskiego personalizmu
zasada prymatu osoby nad rzeczą51. Radykalnie przeciwne są mu błędy
———————
51 Zob. J. M. Popławski, Personalizm pracy ludzkiej, w: In persona Christi, dz. cyt., t. 2,
s. 695-703.
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materializmu i ekonomizmu, które Papież ukazuje, jako istotny kryzys
współczesnej cywilizacji. W niej duchowość, jako transcendowanie osoby
przez czyn, wskutek takich właśnie przyczyn doznaje poważnego
uszczerbku. Jednocześnie nasz Autor jedyną możliwość uzdrowienia sytuacji widzi w podjęciu radykalnych zmian idących po linii „zdecydowanego przeświadczenia o pierwszeństwie osoby przed rzeczą” i „pracy
człowieka przed kapitałem” (LE 13)52.
W tym kontekście poruszony został temat własności i prawa do posiadania. Jan Paweł II podkreśla, że środki produkcji nie mogą być posiadane wbrew pracy, ani też posiadane dla samego posiadania. Dotyczy to
zarówno prywatnego przedsiębiorcy, jak i państwa. Jedynym usprawiedliwieniem posiadania środków produkcji jest to, „ażeby służyły pracy”
(LE 14). Ta refleksja jest niezbędna Papieżowi do tego, aby w dalszym
ciągu rozważań po raz kolejny wskazać na personalistyczny charakter
pracy, a tym samym na jej duchowy, a nie jedynie materialno-produkcyjny wymiar. Zaznacza, „że człowiek pracujący pragnie nie tylko należytej
za swą pracę zapłaty, ale także uwzględnienia w samym procesie produkcji takich możliwości, ażeby mógł mieć poczucie, że pracując nawet
na wspólnym, pracuje zarazem «na swoim»” (LE 15). Jest mu to niezbędnie potrzebne, aby poprzez wykonywaną pracę mógł coraz bardziej stawać się osobą.
Z tego wynikają dalsze konsekwencje związane z uprawnieniami
ludzi pracy, którym Ojciec święty poświęca kolejny, czwarty rozdział
encykliki. Ważną kwestią w tym zakresie jest upomnienie się o należytą
zapłatę i troska o właściwe organizowanie zatrudnienia. Wszystko to ma
służyć stałemu dowartościowywaniu pracy ludzkiej, które jest „najwłaściwszym sprawdzianem postępu w duchu sprawiedliwości i pokoju”
(LE 18). Troska o zabezpieczenie tych praw, to jedno z najważniejszych
zadań związków zawodowych, które nie powinny angażować się w politykę (por. LE 20).
Wszystko to, co powiedział Papież na temat godności pracy, jej
wymiaru przedmiotowego i podmiotowego, znajduje także zastosowanie
w odniesieniu do pracy na roli (por. LE 21), pracy ludzi upośledzonych
(por. LE 22), a także tych, którzy w poszukiwaniu pracy zmuszeni są
emigrować (por. LE 23).
———————
Zob. F. J. Mazurek, Godność pracy ludzkiej i jej pierwszeństwo przed kapitałem,
AK 116(1991), s. 371-386; S. Urbański, Duchowość pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II,
„Zarządzanie i Ekonomia” 2(1998), s. 173-194.
52
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Wszystkie poruszone dotychczas kwestie odnośnie do pracy osadzone zostały na mocnym fundamencie personalizmu chrześcijańskiego, według którego człowiek jako osoba chciana i kochana przez Boga ma powierzoną sobie ziemię, by humanizować jej oblicze. To zadanie człowiek
zdolny jest realizować dlatego, że jest osobą, to znaczy jedyną wśród istot
żywych zdolną do uświadomionej transcendencji poprzez czyny, a konkretnie poprzez pracę. Jeśli przywołać kluczową myśl dzieła Osoba i czyn
o tym, że duchowość jest autotranscendencją osoby w czynie, to wówczas
jasnym się staje, że cały wymiar pracy, który dotyczy przede wszystkim
sfery materialnej, nabiera znaczenia duchowego. Staje się bowiem sposobem aktualizowania duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji.
W tym personalistyczno-humanistycznym sensie w pełni uzasadnione
jest mówienie o duchowości pracy, której Jan Paweł II poświęcił ostatni
rozdział swojej encykliki. Wychodzi od tego, że skoro praca w swym
podmiotowym wymiarze jest zawsze działaniem osoby, a więc actus personae, to uczestniczy w niej cały człowiek, w swym wymiarze cielesnym
oraz duchowym i to niezależnie od rodzaju czy charakteru wykonywanej
pracy. Natomiast zadaniem Kościoła jest nadanie jej takiego znaczenia,
„jakie ma ona w oczach Boga, i poprzez które wchodzi ona w dzieło zbawienia jako jego zwyczajny, a równocześnie szczególnie doniosły wątek
i składnik” (LE 24). Praca zatem wpisana jest w proces uświęcenia człowieka, przybliżania go do Boga. Ma więc charakter kultyczny53. Tę kwestię Jan Paweł II rozwija pisząc o uczestnictwie człowieka w dziele Stwórcy poprzez pracę (por. LE 25). Biblijny opis stworzenia z Księgi Rodzaju
nasz Autor nazywa „jakby pierwszą «ewangelią pracy»”, gdyż — jak zaznacza — ten tekst ukazuje, na czym polega godność pracy i godność
człowieka pracującego. Ta świadomość, że „praca ludzka jest uczestnictwem w dziele Boga, winna przenikać — jak uczy Sobór — także do
zwykłych codziennych zajęć” (LE 25). Ona też ma być zasadniczym
motywem, „najgłębszą pobudką” do podejmowania pracy na różnych
odcinkach. A zatem nie rachunek ekonomiczny ma decydować o podejmowaniu i wykonywaniu pracy, ale nadprzyrodzona motywacja. Nie
zmienia to faktu, że powinna być sprawiedliwie wynagradzana i nie
może alienować ludzkiej wolności.
Prawdę o tym, że człowiek poprzez pracę uczestniczy w dziele samego Boga, w sposób szczególny uwydatnił Jezus Chrystus zarówno swoim
nauczaniem, jak i osobistą pracą. Przywołując wyjątkowo liczne epizody
———————
53

Zob. J. Nowak, Kultyczny wymiar pracy, AK 116(1991), s. 435-441.
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ewangeliczne, głównie z Ewangelii św. Mateusza, Jan Paweł II podkreśla,
że Zbawiciel — mimo iż nie wypowiedział wprost nakazu pracy — to całym swoim życiem potwierdził, że należy do świata pracy, „ma dla ludzkiej pracy uznanie i szacunek, można powiedzieć więcej: z miłością patrzy na tę pracę” (LE 26). Ojciec święty zwraca także uwagę na przykład
pracy św. Pawła Apostoła, jego pouczenia na temat pracy i napomnienia
(por. 2 Tes 3, 10. 12). W kontekście omawianej w tej części encykliki duchowości pracy wymowne stają się słowa Apostoła Narodów: „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi,
że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę” (Kol 3, 23). Te
słowa — jak zaznacza Papież — mają kluczowe znaczenie dla moralności
i duchowości ludzkiej pracy, są bowiem „ważnym dopowiedzeniem do
tej wielkiej, chociaż dyskretnej ewangelii pracy, jaką znajdujemy w życiu
Chrystusa i Jego przypowieściach” (LE 26)54.
Za Soborem Watykańskim II Ojciec święty po raz kolejny akcentuje
prawdę, że człowiek przez swoją aktywność może nie tylko przemieniać
rzeczy i społeczności, ale doskonalić samego siebie, „uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie” (LE 26).
Uwagę czytelnika przykuwa ostatnia część cytowanego tu zdania, w którym odnajdujemy wyraźną aluzję do papieskiej koncepcji duchowości,
jako autotranscendencji osoby w czynie55. Jeżeli zatem na pracę patrzeć
się będzie jako na szczególny przejaw duchowości człowieka, to oczywistym stają się przytaczane przez Papieża słowa soborowej Konstytucji
Gaudium et spes, mówiące o tym, że „więcej wart jest człowiek z racji tego,
czym jest, niż ze względu na to co posiada” (LE 26; GS 35). Na tej zasadzie powinien być budowany cały społeczny ład i postęp, którego nie
można redukować jedynie do wymiaru materialnego. Jest on możliwy
„tylko jako owoc rzetelnej duchowości pracy, i tylko w oparciu o taką
duchowość może też być urzeczywistniany i wprowadzany w życie” —
pisze Jan Paweł II (LE 26). Oznacza to, że duchowości pracy nie można
zacieśniać jedynie do sfery zwyczajnej pobożności. Duchowość, o ile jest
autentyczna, zawsze głęboko wpisuje się we wszystkie wymiary ludzkiej
egzystencji.
W ostatnim punkcie encykliki nasz Autor zaznacza, że „jest jeszcze
jeden aspekt ludzkiej pracy, jeden jej istotny wymiar, w który duchowość
zbudowana na Ewangelii wnika dogłębnie” (LE 27). Chodzi mianowicie
———————
54 Por. S. T. Zarzycki, Aktywność ludzka w świetle teologicznym — o integrację działania
z życiem moralno-duchowym, Com 18(1998), nr 6, s. 113-131.
55

Zob. Osoba i czyn, dz. cyt., s. 218-221.
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o nieodłączny związek pracy z trudem. „Ów trud zespolony z pracą znaczy drogę życia ludzkiego na ziemi i stanowi zapowiedź śmierci”, jako
skutek przekleństwa wypowiedzianego podczas wypędzenia z Raju
(LE 27; por. Rdz 3, 19). Integralnie pojęta duchowość pracy każe ów trud
pracy wiązać z Misterium Paschalnym Chrystusa, a szczególnie z Jego
krzyżem. Ponieważ jednak tajemnica Krzyża wyjaśnia się w tajemnicy
Zmartwychwstania, dlatego też trud pracy należy widzieć jako „przebłysk nowego życia, nowego dobra”. Innymi słowy, w duchowości pracy
krzyż jest nieodzowny, ale zarazem „odsłania się w tym krzyżu-trudzie
nowe dobro, które z tej pracy bierze początek” (LE 27)56. To nowe dobro
jest antycypacją misterium Zmartwychwstania, zapoczątkowanego przez
Chrystusa. Tak więc Jan Paweł II ludzkiej pracy nadaje nową, szeroką
perspektywę, którą można byłoby nazwać perspektywą eschatologiczną.
Podsumowując przeprowadzoną tu analizę tak doniosłego dokumentu, należy raz jeszcze zauważyć, że dla Jana Pawła II w pracy i przez pracę odsłania się właściwa człowiekowi duchowość, rozumiana zarówno
antropologicznie, jak i teologicznie. Z jednej bowiem strony praca jest
przejawem zdolności człowieka do wykraczania poza aktualne doświadczenie własnego „ja” (autotranscendencja), z drugiej zaś jest zakorzenianiem się w dzieło zbawienia siebie, bliźnich i całego świata, mające źródło
w Chrystusie. W jednym i drugim przypadku u podstaw jest wyraźna
personalistyczna koncepcja człowieka. Co więcej, mając na względzie
strukturę encykliki można powiedzieć, że kierunek papieskiej refleksji
wyraźnie zmierza od personalizmu do chrystocentryzmu.

B. Sollicitudo rei socialis
W tym samym 1987 roku Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris
Mater i encyklikę „Sollicitudo rei socialis” o sprawach społecznych w dwudziestolecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio” (z 30 XII 1987). Tę ostatnią należy sytuować na przedłużeniu omawianej encykliki Laborem exercens, do której zresztą Papież często nawiązuje. Pisząc, że „Bóg bogaty
w miłosierdzie, Odkupiciel, Pan i Dawca życia wymaga od ludzi określonych postaw” (SRS 36), nasz Autor zdaje się czynić także aluzję do encyklik trynitarnych, co nie dziwi ze względu na wiodący temat, jakim
w omawianym dokumencie jest rozwój ludzki w kontekście współczesnego świata (por. SRS 4).
———————
56

Zob. J.-M. Salamito, Krzyż pracy — praca krzyża, Com 18(1998), nr 6, s. 83-93.
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Powołując się, zgodnie z tytułem, na wydaną dwadzieścia lat wcześniej encyklikę Pawła VI Populorum progressio, Ojciec święty podkreśla, że
„prawdziwy rozwój nie może polegać na zwykłym gromadzeniu bogactw i możności korzystania w większym stopniu z dóbr i usług, jeśli
osiąga się to kosztem niedorozwoju wielkich rzesz i bez należytego
uwzględnienia wymiarów społecznych, kulturowych i duchowych istoty
ludzkiej” (SRS 9). Innymi słowy, warunkiem osiągnięcia dobra wspólnego całej ludzkości jest „postęp w człowieczeństwie i wartościach duchowych” (SRS 10), rozumianych dość szeroko. Wśród nich pierwsze miejsce
zdaje się zajmować postawa solidarności. Postulując pilną konieczność
przemiany postaw duchowych, Papież podkreśla znaczenie solidarności,
jako cnoty, która nie jest tylko jakimś nieokreślonym współczuciem czy
powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wiele osób,
zarówno bliskich, jak i dalekich. Przeciwnie, jest to „mocna i trwała wola
angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich
i każdego…” (SRS 38). To nowatorskie określenie jest papieską definicją
cnoty solidarności, którą można określić jako „cnotę sprawiedliwości
społecznej”57.
Z punktu widzenia teologii duchowości na uwagę zasługuje wpisanie
szeroko rozumianych wartości duchowych do programu rozwoju społecznego, którego są one nieodzownym elementem (por. SRS 10. 33. 38).
Nietrudno zauważyć, że postulowana cnota solidarności, jako jedno
z najważniejszych wskazań szczegółowych, jakie daje Papież w ostatniej
części dokumentu, osadzona jest na personalizmie. O solidarności, jako
postawie afirmacji drugiego człowieka z uwagi na dobro wspólne, można
bowiem mówić jedynie w relacjach osobowych, którym nasz Autor w tej
encyklice poświęca niemało miejsca, zwłaszcza w piątym rozdziale, dotyczącym odczytaniu aktualnych problemów w świetle teologii. Choć jest
to ujęcie relacji społecznych bardziej z punktu widzenia moralności
chrześcijańskiej, to jednak nie brak zwrócenia uwagi na pilną konieczność
„przemiany postaw duchowych, które określają stosunki każdego człowieka z samym sobą, z bliźnim, ze wspólnotami ludzkimi, nawet najbardziej odległymi, a także z naturą” (SRS 38). Ta zamiana postaw moralnych i duchowych, mająca u podłoża nawrócenie, jest warunkiem sine qua
non solidarności, opartej na wzajemnym uznaniu osobowej godności
———————
57 Zob. J. Nagórny, Solidarność, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red.
J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 490-498; Z. Waleszczuk, Jana Pawła II teologia solidarności — solidaryzm encyklik społecznych (Laborem exercens, Sollicitudo socialis, Centesimus
annus, „Polonia Sacra” 14(2010), s. 297-320.

Personalistyczno-chrystologiczna duchowość w encyklikach Jana Pawła II

161

wszystkich członków tej relacji społecznej. „Solidarność pomaga nam dostrzec «drugiego» — osobę, lud czy naród — nie jako narzędzie, którego
zdolność do pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako «podobnego nam», jako «pomoc» (por. Rdz 2, 18. 20), czyniąc go na równi z sobą
uczestnikiem «uczty życia», na którą Bóg zaprasza jednako wszystkich
ludzi” (SRS 39)58.
Tak rozumiana solidarność nabiera wszelkich cech cnoty chrześcijańskiej, jako stałej sprawności moralno-duchowej. Jest zarazem szczególnym przejawem duchowości człowieka w kategoriach społecznych, gdyż
domaga się wykraczania i przekraczania własnych horyzontów, a przez
to otwarcia na innych. Dokonuje się to szczególnie wtedy, gdy postawa
otwartości podyktowana jest racjami nadprzyrodzonymi — motywami
wiary. Daje temu wyraz nasz Autor pisząc, że „w świetle wiary solidarność zmierza do przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich całkowitej bezinteresowności, przebaczenia
i pojednania” (SRS 40). Dzięki temu solidarność rozumiana w takich
kategoriach może i powinna przyczyniać się do urzeczywistniania prawdziwej komunii, jako „Bożego zamysłu, na płaszczyźnie wspólnoty narodowej oraz międzynarodowej” (SRS 40)59.
Po raz kolejny odkrywamy więc w nauczaniu Jana Pawła II poszerzoną perspektywę duchowości, którą odnosi on do relacji międzyludzkich,
społecznych i międzynarodowych. W papieskiej wizji duchowość nigdy
nie jest wąsko pojętą postawą o ukierunkowaniu jedynie wertykalnym,
lecz zawsze ma wymiar horyzontalny. Ściślej mówiąc, papieska koncepcja duchowości dlatego ma wymiar horyzontalny, że zasadza się na wymiarze wertykalnym. W obydwu wymiarach u podstaw jest personalizm,
jako relacja głęboko osobowa, czy to w znaczeniu teologicznym, jak to jest
odnośnie do wymiaru wertykalnego, czy antropologicznym w przypadku wymiaru horyzontalnego.
———————
58 Zob. E. Colom, Tutti siamo veramente responsabili di tutti. L’enciclica „Sollicitudo rei
socialis” — 30 XII 1987, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 137-140.
59 Włoski teolog Luigi Negri w doktrynie społecznej Jana Pawła II wyróżnia trzy zasadnicze nurty: centralne miejsce osoby jako podmiotu życia społecznego, pierwszeństwo
społeczności wobec państwa oraz współzależność pomiędzy ludami, narodami i państwami. Pozwala to mówić o ogólnoświatowym wymiarze życia społecznego. — Insegnamento di Giovanni Paolo II, Milano 2005, s. 88-92; zob. S. Caldecott, Kosmologia, eschatologia,
ekologia. Kilka refleksji nad „Sollicitudo rei socialis”, Com 13(1993), nr 2, s. 119-132.
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C. Centesimus annus
Trzecia z encyklik społecznych — „Centesimus annus” o sprawach społecznych w stulecie ogłoszenia encykliki Leona XIII „Rerum novarum”, promulgowana 1 V 1991 roku, zbiega się w czasie z definitywnym upadkiem
systemu komunistycznego w Europie. Poświęcając ją w całości ocenie
sytuacji społecznej na Starym Kontynencie, Jan Paweł II w jej treści często
nawiązuje nie tylko do tytułowej encykliki Leona XIII Rerum novarum,
która jest pierwszym expressis verbis dokumentem na temat społecznej
nauki Kościoła, ale także do nauczania swoich poprzedników, a zwłaszcza do wydanych wcześniej własnych encyklik Laborem exercens i Sollicitudo rei socialis. Te trzy dokumenty są bowiem względem siebie komplementarne. Teologiczny traktat o wartości i godności pracy ludzkiej, został
dopełniony refleksją o rozwoju społecznym. To wszystko zaś wpisuje się
w zasady funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych.
Wspomniany kontekst gruntownych przemian społecznych, jakie
dokonały się w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, do czego zresztą Jan Paweł II nawiązuje w trzecim rozdziale
pt. „Rok 1989”, zdaje się wskazywać, że omawiana encyklika jest ważnym głosem Kościoła, wniesionym w ogólnoświatową debatę o ekonomicznych i politycznych przyczynach klęski realnego socjalizmu. Papież
mówi wprost, że „podstawowy błąd socjalizmu ma charakter antropologiczny” (CA 13). Załamanie systemów politycznych czy ekonomicznych
ma bowiem u swoich podstaw zlekceważenie jednostki ludzkiej jako osoby i potraktowanie jej jedynie jako elementu organizmu społecznego (por.
CA 13-14, 24-26)60.
Ta papieska refleksja służy jako przestroga dla poszukiwania nowych
rozwiązań w sferze życia społeczno-politycznego i ekonomicznego. Nasz
Autor w duchu właściwego sobie personalizmu krytycznie odnosi się
także do kapitalizmu, przestrzegając przed takim samym depersonalizującym traktowaniem człowieka. Jakikolwiek system życia społecznego
i ekonomicznego musi respektować podmiotowość osoby i jej wolność,
a więc jej duchowy wymiar. Wolność gospodarcza, jaką daje kapitalizm,
powinna być ujęta w ramy systemu prawnego, który byłby wprzęgnięty
w służbę integralnie pojętej wolności, mającej „charakter etyczny i religijny” (CA 42). W przeciwnym razie kapitalizm staje się nie mniej groźny
———————
60 M. Rhonheimer, La realtà politica ed economica del mondo moderno e i suoi presupposti
etici e culturali. L’enciclica „Centesimus annus” — 1 V 1991, w: tamże, s. 142-161.
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niż socjalizm, niosąc niebezpieczeństwo kreowania społeczeństwa konsumpcyjnego (por. CA 19. 29. 36. 39), traktowania człowieka jako homo
oeconomicus i generowania dążeń do zaspokajania „zespołu doznań” (por.
CA 39) oraz „powierzchownych satysfakcji” (CA 41)61.
Papież nie ogranicza się jednak do krytyki zarówno socjalizmu, jak
i kapitalizmu, ale zgłasza postulat gospodarki wolnorynkowej, jako najbardziej odpowiadającego założeniom personalizmu chrześcijańskiego
systemu etyczno-kulturowego (por. CA 39). Zasada wolnego rynku wyrasta z poszanowania ludzkiej wolności i indywidualności, a zatem najskuteczniej wykorzystuje możliwości i zaspokaja potrzeby (por. CA 34.
40). Zatem praca w gospodarce wolnorynkowej, to w duchu solidarności
służba dla innych, dzięki czemu staje się ona bardziej kreatywna, wyzwala inicjatywę i bazuje na takich cnotach społecznych, jak: rzetelność, pracowitość, roztropność, wiarygodność, wierność i męstwo (por. CA 42).
Osiągany na tej drodze zysk służy człowiekowi, ale go nie zniewala,
sprzyja bowiem poszerzaniu wolności (por. CA 30). W rezultacie Papież
stwierdza, że w gospodarce wolnorynkowej chrześcijanin znajduje możliwość spełniania się i realizowania swego chrześcijańskiego powołania62.
Jak widać, encyklika Centesimus annus nie porusza wprost zagadnień
związanych z duchowością. Tym niemniej główne jej tezy mają doniosłe
znaczenie dla rozumienia duchowości jako takiej i dla praktyki życia
duchowego. Odnosząc się krytycznie do minionego okresu socjalizmu,
Jan Paweł II zauważa, że lansowany przez ten system ateizm wytworzył
pustkę duchową i „pozostawił młode pokolenia bez drogowskazów”. Na
szczęście w sposób niezamierzony prowadził on także do tego, „iż w nieustannym poszukiwaniu własnej tożsamości i sensu życia odkrywały one
[młode pokolenia — przyp. M. Ch.] na nowo religijne korzenie kultury
swych narodów oraz samą osobę Chrystusa, jako adekwatną egzystencjalnie odpowiedź na pragnienie dobra, prawdy i życia, obecne w sercu
każdego człowieka” (CA 19). Z kolei poddając krytyce agresywny kapitalizm, generujący konsumizm, Papież postuluje, aby „kierować się integralną wizją człowieka, która ogarnia wszystkie wymiary jego istnienia
i która wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym i duchowym. Natomiast odwoływanie się bezpośrednio do jego instynktów i ignorowanie na różne sposoby jego wolnej i świadomej natury
———————
61

Zob. M. Zięba, art. cyt., s. XIX.

Zob. J. Gocko, Ekonomia a porządek moralny, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania
moralnego, dz. cyt., s. 172-177.
62
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osobowej może prowadzić do wytworzenia nawyków konsumpcyjnych
i stylów życia obiektywnie niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego
i duchowego zdrowia” (CA 36).
W ostatnim, szóstym rozdziale omawianego dokumentu, Jan Paweł II
powraca myślą do pierwszej swej encykliki, podkreślając niezbywalną
wartość osoby ludzkiej, która z woli Boga jest „drogą dla Kościoła”. Ta
prawda o człowieku, to „jedyne źródło inspiracji, z którego czerpie nauka
społeczna Kościoła” (CA 53). Kościół czerpiąc „zdolność rozumienia
człowieka z Bożego objawienia”, ustawicznie przyczynia się do ubogacenia jego godności. W ten sposób „pozostaje znakiem i zabezpieczeniem
transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” (CA 55). Inaczej mówiąc,
Kościół nawet jeśli podejmuje wprost kwestie społeczne, to zawsze z głęboką troską o zabezpieczenie wolności człowieka i duchowego wymiaru
jego egzystencji63.
Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że Jan Paweł II podejmował w swoim nauczaniu magisterialnym kwestie społeczne, odnośnie do pracy,
spraw socjalnych czy systemów politycznych. Zgodnie z duchem Soboru
Watykańskiego II, który w trosce o cały rodzaj ludzki okazuje mu solidarność, szacunek i miłość (por. GS 3), nasz Autor niezmiennie i kategorycznie opowiadał się za integralnością człowieka. Stąd w sposób naturalny w obszarze zagadnień społecznych pojawiają się w papieskich dokumentach treści duchowe i vice versa — duchowość głęboko wpisuje się
w doczesny, społeczno-polityczny wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego. To jedynie potwierdza, że u podstaw integralnie pojętej duchowości, jaką prezentuje Ojciec święty, jest chrześcijański personalizm,
który w chrystocentryzmie ma swoje źródło i dopełnienie64.
Duchowość chrześcijańska w ujęciu Papieża daleka jest więc od tych
form, które w historii bądź to miały swoje nieefektywne przejawy, chociażby w postaci pobożnego sentymentalizmu lub jałowego radykalizmu
graniczącego z fanatyzmem, bądź za takie bywają uznawane. Natomiast
jest to duchowość inkarnacyjna, a zatem realistyczna i pełna antropologicznego optymizmu.
———————
63 Por. J. Szymański, Systemy polityczne a wolność człowieka w myśli społecznej Jana Pawła
II, „Studia Włocławskie” 5(2002), s. 311-320.
64 Zob. K. Świerszcz, Chrystus a współczesne „areopagi” w myśli Jana Pawła II, DwP
11(2009), s. 276-291.
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3. ENCYKLIKI EKLEZJOLOGICZNE
Może dziwić fakt, że Jan Paweł II, który jako współtwórca Soboru
Watykańskiego II, miał tak doskonałe wyczucie spraw Kościoła i tyle razy w różnych dokumentach analizował jego misterium, nie napisał żadnej osobnej encykliki na ten temat. Niemniej jednak analizując liczne jego
wypowiedzi na temat Kościoła65, można bez większego problemu dokonać rekonstrukcji jego eklezjologii, koncentrującej się wokół trzech współrzędnych Mistycznego Ciała Chrystusa: misterium, missio i communio.
W każdej z tzw. encyklik eklezjologicznych łatwo dostrzec te trzy wymiary Kościoła, których wyeksponowanie przez naszego Autora stanowi
wyraźne novum posoborowej eklezjologii.
W perspektywie tych trzech wymiarów Kościoła pełniej rysuje się też
obraz życia duchowego i duchowości w ogóle. Jest to nade wszystko duchowość trynitarna, misyjna i wspólnotowa. Odzwierciedleniem takiego
ujęcia są kolejne trzy encykliki. W każdej z nich Ojciec święty dotyka
kwestii misterium Kościoła. Nade wszystko jednak eksponuje jego missio
i communio, co jest nie tylko postulatem Vaticanum II, ale również świadectwem wiarygodności Kościoła w czasach współczesnych.
Trzy encykliki eklezjologiczne układają się w pewien logiczny ciąg.
Slavorum Apostoli jest wezwaniem do ubogacenia się duchowym dziedzictwem Wschodu, Redemptoris missio ukazuje misyjny dynamizm Kościoła,
zaś Ut unum sint kreśli właściwy cel wszystkich wysiłków Kościoła
w dziedzinie ekumenizmu.

A. Slavorum Apostoli
Tysiącstuletnia rocznica śmierci św. Metodego dała Janowi Pawłowi II
okazję do opublikowania encykliki pt. „Slavorum Apostoli” o Apostołach
Słowian z okazji 1100-lecia dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego (z 2 VI
1985), poświęconej dziełom misyjnym Kościoła. Papież ukazał w niej misyjne i kulturowe znaczenie dzieła świętych Cyryla i Metodego w świetle
aktualnej sytuacji Kościoła i świata. Wskazał przy tej okazji na ścisły
związek między wiarą i kulturą o dalekosiężnym znaczeniu ekumenicznym. Mimo iż objętościowo jest to najmniejsza z encyklik, to jednak
zawiera niezwykle trafny postulat, wybiegający daleko w przyszłość, aby
———————
65 W okresie od 10 VII 1991 roku do 30 VIII 1995 roku Papież wygłosił 155 katechez
środowych na temat Kościoła.
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jedność Europy budować na dwóch wielkich tradycjach religijnoduchowych: wschodniej i zachodniej66.
Tekst dokumentu otwiera obszerny rys biograficzny Braci Sołuńskich
(SA 4-8). Na kanwie ich życia Papież charakteryzuje sposób ich pracy
ewangelizacyjno-misyjnej. Potrafili oni łączyć prawowierność i szacunek
dla depozytu wiary z głębokim zrozumieniem kultury słowiańskiej. Bronili przy tym politycznej niezależności ewangelizowanych ludów (por.
SA 9-11) i budowali Kościół przy zastosowaniu środków pokojowych
(por. SA 12-13). Bardzo aktualny okazuje się problem inkulturacji Ewangelii, czego przykład dali Apostołowie Słowian (por. SA 16-22). Chrześcijaństwo bowiem nie może być statyczne, ale ma twórczo wpisywać się
w aktualizującą się kulturę. Odnośnie do tego Jan Paweł II stwierdza,
iż „być chrześcijaninem w naszych czasach, oznacza być twórcą komunii
w Kościele i społeczeństwie. Służą temu celowi: otwartość ducha ku braciom, wzajemne zrozumienie, gotowość współpracy na drodze wspaniałomyślnej wymiary dóbr kulturowych i duchowych” (SA 27).
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że omawiany dokument ma jedynie
charakter biograficzno-hagiograficzny, przypominający odległe wydarzenia z historii Kościoła, aczkolwiek bardzo doniosłe. Tymczasem uważna jego lektura, wśród wielu spraw, pozwala odkryć ważne treści teologiczno-duchowościowe. Jest on w pewnym sensie programem duchowości eklezjalnej, w którym został położony mocny akcent na szacunek
i zdolność czerpania nie tylko z własnego dziedzictwa duchowego, ale
także z duchowego skarbca Kościoła Wschodniego. Przynajmniej kilkakrotnie Jan Paweł II postuluje, aby uwzględniać duchowe dziedzictwo
chrześcijańskiego Wschodu. Różnorodność form przeżywania wiary „gdy
dobrze zrozumie się jej [różnorodności — przyp. M. Ch.] początek,
dostrzeże jej wartość i znaczenie, może jedynie wzbogacić kulturę Europy
i jej tradycje religijne oraz stać się również właściwą podstawą dla pożądanej odnowy duchowej” (SA 25). Duchowość potrzebuje zatem nowych
impulsów do tego, aby znajdować adekwatny język i sposoby wyrażania
się w kulturowym pluralizmie naszych czasów.
Pisząc te słowa, Papież być może miał na myśli, a w każdym razie
znacznie uprzedzał, dostrzegalne współcześnie wielkie zainteresowanie
duchowością Kościoła Wschodniego, zwłaszcza ze strony ludzi młodych
skupionych w różnego rodzaju zrzeszeniach, którzy w przedziwny sposób potrafią łączyć te tradycje w spójną duchowość o nastawieniu kon———————
66 Zob. P. Vrankić, La missione evangelizzatrice dei santi Cirillo e Metodio, apostoli degli Slavi.
L’encicilica „Slavorum Apostoli” — 2 VI 1985, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 165-182.
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templacyjnym. Przykładem tego może być, na przykład, odkrycie teologicznej głębi i artystycznej pełni Akatystu czy modlitwy Jezusowej, nie
bez słuszności zestawianej z modlitwą różańcową67. Współczesna praktyka życia duchowego w Kościele potwierdziła słuszność papieskich
intuicji.
Przywołując postaci świętych Cyryla i Metodego, Papież chce podkreślić, że stanowią oni „jakby ogniwo łączące, jakby duchowy pomost
pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem
w jedną wielką Tradycję Kościoła powszechnego” (SA 27). Są zarazem
wzorami ekumenicznego wysiłku siostrzanych Kościołów Wschodniego
i Zachodniego w poszukiwaniu widzialnej jedności i wspólnoty głównie
poprzez dialog i modlitwę. Pokazują, jak łączyć otwartość i wrażliwość
na inne Kościoły i tradycje, a równocześnie zachowywać poczucie
uniwersalnej katolickiej wspólnoty wiary.
Jan Paweł II usilnie postuluje taką postawę otwartości i wzajemnego
szacunku. Ma ona stanowić ważny element każdej formy chrześcijańskiej
duchowości. W przeciwnym razie grozi jej zubożenie i zamknięcie się w
sobie. Aby zrealizować ten postulat Papież domaga się, aby każdy naród
i każda kultura dostrzegły i wypełniały własne zadania w zbawczym
planie Boga. Przyczyni się to niewątpliwie do przezwyciężenia napięć
i naprawienia rozłamów czy też usunięcia antagonizmów zarówno w Europie, jak i w świecie, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i wartości (por. SA 31). Pielęgnowanie postawy otwarcia na
inną kulturę i duchową tradycję — zdaniem naszego Autora — to zasadniczy wymiar samego chrześcijańskiego esse. „Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą komunii w Kościele i w społeczeństwie. Służą temu celowi: otwartość ducha ku braciom, wzajemne zrozumienie, gotowość współpracy na drodze wspaniałomyślnej wymiany
dóbr kulturalnych i duchowych” (SA 27).
Z pobieżnego przeglądu treści encykliki Slavorum Apostoli widać, że
w papieskim ujęciu duchowość ma wymiar uniwersalistyczny. Autentyczna duchowość nie boi się innych tradycji duchowych i zawsze jest na
nie otwarta. Nie oznacza to jednak indyferentyzmu, lecz troskę o dochowanie wierności własnej tradycji, poznawanie jej źródeł i różnorodnych
przejawów. Mimo iż Papież nie twierdzi tego wprost, ale wydaje się bliskie jego myśli stwierdzenie, że duchowość i ekumenizm wzajemnie się
———————
67 Zob. R. Scherschel, Różaniec — modlitwa Jezusowa Zachodu, Poznań 1988; D. Burton
Bryan, Medytacyjna modlitwa Zachodu. Nowe spojrzenie na różaniec, Kraków 1998.
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warunkują oraz dopełniają, czego wzniosłym przykładem są święci Cyryl
i Metody.

B. Redemptoris missio
Okazją do wydania ósmej z kolei encykliki pt. „Redemptoris missio”
o stałej aktualności posłania misyjnego Kościoła (7 XII 1990) było dwudziestopięciolecie ogłoszenia soborowego dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, o czym Jan Paweł II wspomina we wstępie (nr 2).
Struktura tego dokumentu jest bardzo przejrzysta i w pewien sposób
odzwierciedla metodę doktrynalnego wykładu tego Papieża. Polega ona
najpierw na wyrazistym zarysowaniu nauczania Kościoła w danej kwestii, następnie na ukazaniu wątpliwości i zarzutów, jakie wobec tej nauki
mogą się pojawić zarówno ze strony członków Kościoła, nie do końca
rozumiejących wszystkie uwarunkowania, jak i ze strony świata. Swój
wykład Papież kończy zwykle nakreśleniem pozytywnych i praktycznych rozwiązań, wynikających z zaprezentowanej doktryny68.
W treści omawianej encykliki Jan Paweł II, w pierwszym rozdziale,
przede wszystkim przypomina i uzasadnia prawdę, że Jezus Chrystus
jest jedynym Zbawicielem, Kościół zaś znakiem i narzędziem zbawienia.
W kontekście współczesnych postmodernistycznych relatywizacji i racjonalizacji wiary, należy zauważyć mocne podkreślenie ze strony naszego
Autora, że „Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem,
które można dowolnie dopracowywać, ale jest przede wszystkim Osobą”
(RMs 18). Chrystus zatem uosabia Królestwo Boże (por. RMs 13). Jest to
ujęcie na wskroś personalistyczno-chrystologiczne, tym bardziej więc —
zdaniem Ojca świętego — niedopuszczalne są takie „koncepcje zbawienia
i misji, które nazwać można «antropocetrycznymi» w zawężonym znaczeniu tego słowa, gdyż skupiają się na ziemskich potrzebach człowieka”
(RMs 17). W rezultacie redukują one Królestwo Boże do rzeczywistości
całkowicie ludzkiej i zeświecczonej. Charakteryzując współczesną postmodernistyczną sytuację Kościoła Papież zwraca także uwagę na zjawi———————
68 W pewnym sensie papieska metoda wykładu nawiązuje do metody scholastycznej,
z którą miał okazję zapoznać się studiując zarówno pisma św. Tomasza z Akwinu, jak
i dzieła św. Jana od Krzyża. Składa się ona z następujących kroków: a) postawienie problemu: Utrum…; b) podanie racji „przeciw” i wypunktowanie zarzutów: Videtur quod
non…; c) podanie racji „za”: Sed contra; d) właściwy wykład i rozwiązanie problemu:
Respondeo dicendum…; e) odpowiedzi na zarzuty oraz rozwiązanie trudności postawionych na początku: Ad primum…, ad secundum… — STh I, q. 1, a. 2.
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ska przeciwstawne. Chodzi mianowicie o takie koncepcje, „które umyślnie kładą nacisk na Królestwo […]. Koncepcje te uwypuklają obraz
Kościoła, który nie myśli o samym sobie, ale zajmuje się całkowicie
dawaniem świadectwa i służeniem Królestwu” (RMs 17). Jest to tzw.
„Kościół dla ubogich”. Obydwie koncepcje Kościoła Papież poddaje surowej krytyce, wykazując, że „przede wszystkim zachowują pewne milczenie w odniesieniu do Chrystusa”, a ponadto dają pierwszeństwo
tajemnicy stworzenia, przemilczając zarazem tajemnicę Odkupienia (por.
RMs 17)69. Wobec tego nie wystarczy sama działalność charytatywnoedukacyjna Kościoła na misjach, tak jak jest zwykle postrzegana, ale konieczne jest głoszenie Chrystusa i Królestwa Bożego w Jego imię. W tym
stwierdzeniu mamy mocno postawioną sprawę personalizmu i chrystocentryzmu. W działalności misyjnej Kościoła wzajemnie się one dopełniają i tłumaczą. Trafnie oddaje to tytuł dokumentu: Redemptoris missio.
Kościół bowiem nie prowadzi własnej misji, lecz wiernie kontynuuje
zbawczą misję Chrystusa70.
W dalszej części analizowanego dokumentu Jan Paweł II wskazuje na
pneumatologiczne przesłanki misyjnej działalności Kościoła, ponieważ —
jak czytamy — „Duch Święty pozostaje pierwszym i nadrzędnym podmiotem urzeczywistniania zbawczego dzieła w duszy człowieka i w dziejach świata” (RMs 21). On czyni cały Kościół misyjnym, wobec tego misyjność należy do najgłębszej natury wspólnoty chrześcijańskiej (por.
RMs 26). Jest ona jego prawem i obowiązkiem. Po tym stwierdzeniu
Papież przechodzi do omówienia horyzontów misji w świecie i sposobów
jej realizacji, podejmując zarazem dość szczegółowe kwestie z zakresu
———————
69 Jednym z najbardziej wyrazistych tego przykładów jest działalność i publikacje
ex-dominikanina Matthew Foxa (ur. 1940). Założył on Instytut Kultury i Duchowości
Stworzenia przy Mundelein College w Chicago. W 1988 roku ówczesny prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kard. J. Ratzinger interweniował w sprawie zamknięcia tego Instytutu, ponieważ popularyzowano w nim treści sprzeczne z nauką katolicką. Usunięty
z funkcji dyrektora Instytutu, w 1993 roku o. Fox opuścił Zakon Kaznodziejski i zerwał
z katolicyzmem, przechodząc do anglikańskiego Kościoła Episkopalnego. Niebawem
(w 1996 roku) założył własny Uniwersytet Duchowości Stworzenia w Oakland w Kalifornii. Obecnie jest to University Wisdom, którego jest on profesorem i honorowym prezydentem. Utrzymuje szerokie kontakty z przywódcami różnych religii, dużo podróżując po
świecie. On sam i jego liczne książki obsypywane były licznymi nagrodami. W Polsce
wydano główne jego dzieło pt. Pierworodne błogosławieństwo. Elementarz duchowości stworzenia…, tł. A. Wilczak, Poznań 1995.

Zob. A. Cattaneo, Un papa missionario. L’enciclica „Redemptoris missio” — 7 XII 1990,
w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 186; L. Negri, L’insegnamento di Giovanni Paolo II, dz.
cyt., s. 55-60.
70
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misjologii. Zaznacza, że misje ad gentes zachowują swą aktualność,
bowiem „ujawnia się dziś pełne niepokoju poszukiwanie sensu istnienia,
potrzeba życia wewnętrznego, pragnienie nauczenia się koncentracji
i modlitwy. Nie tylko w kulturach przepojonych religijnością, ale również
w społeczeństwach zeświecczonych poszukuje się duchowego wymiaru
życia jako środka zaradczego na odczłowieczenie” (RMs 38). Wprawdzie
zjawisko to nie jest pozbawione wieloznaczności, to jednak stanowi potężne wyzwanie pod adresem Kościoła, aby dzielił się swym duchowym
dziedzictwem. Omawiając w dalszym ciągu sposoby realizacji posłannictwa misyjnego, nasz Autor zaznacza, że „świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji” (RMs 42). Związane
z tym „przepowiadanie Słowa Bożego ma na celu chrześcijańskie nawrócenie”, rozumiane jako pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa oraz
Jego nauki oraz uległość Duchowi Świętemu (por. RMs 46).
Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej, skuteczność nawrócenia uzależniona jest od osobistego świadectwa głosiciela. Jest to
zadanie nie tylko dla pojedynczych osób, w tym przypadku misjonarzy,
ale przede wszystkim dla całych wspólnot chrześcijańskich i ruchów, które „są znakiem żywotności Kościoła, narzędziem formacji i ewangelizacji,
ważnym punktem wyjścia dla nowego społeczeństwa zbudowanego na
fundamencie «cywilizacji miłości»” (RMs 51).
Rozwijając tę myśl wiele uwagi poświęca Papież kwestii inkulturacji,
rozumianej jako „wewnętrzne przekształcanie autentycznych wartości
kulturowych przez ich integrację w chrześcijaństwie i zakorzenienie
chrześcijaństwa w różnych kulturach” (RMs 52). Rodzi to określone wymagania, jakie należy spełnić, na przykład dogłębna znajomość danej kultury i jej języka. Dotykając kwestii dialogu międzyreligijnego, Jan Paweł
II nie waha się podkreślić, że „Kościół jest zwyczajną drogą zbawienia
i tylko on posiada pełnię zbawczych środków” (RMs 55). W ten sposób
nie kwestionuje bynajmniej znaczenia i kulturotwórczej roli innych religii, ale kładzie fundamenty pod prawdziwy dialog, nieodłączny od działalności misyjnej. Dialog bowiem, jako „jedna z dróg Królestwa”, zmierza
ku „oczyszczeniu i nawróceniu wewnętrznemu, które — gdy dokonuje
się w posłuszeństwie Duchowi Świętemu — przyniesie duchowe owoce”
(RMs 57)71. W tych słowach Ojciec święty wskazuje na uniwersalną wartość duchowości.
———————
71 Zob. E. Sakowicz, Pneumatologia Jana Pawła II jako podstawa dialogu Kościoła z religiami
pozachrześcijańskimi, „Studia Sandomierskie” 6(1990-96), s. 235-248.
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Jeszcze bardziej ta myśl wybrzmiewa, gdy nieco dalej mówi o konieczności rozwoju człowieka i jego sumienia. Wyraźnie personalistyczno-chrystologiczna orientacja papieskiej myśli zawiera się w stwierdzeniu, że „protagonistą rozwoju jest człowiek, a nie pieniądze czy technika.
[…] Rozwój człowieka pochodzi od Boga, od wzoru, którym jest Jezus
Chrystus — Bóg, i winien prowadzić do Boga” (RMs 59). Mimo iż misje
to dzieło całego Kościoła, Jan Paweł II podkreśla osobową odpowiedzialność każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny specjalnie oddelegowanych do tego misjonarzy: prezbiterów, osoby konsekrowane i świeckich72.
Najbardziej interesującym z naszego punktu widzenia jest ósmy rozdział omawianej encykliki pt. „Duchowość misyjna”73. Papież stwierdza
w nim, że niezależnie od tego, kto podejmuje się działalności misyjnej,
musi odznaczać się specyficzną duchowością, która „wyraża się przede
wszystkim w życiu pełnym uległości Duchowi Świętemu” (RMs 87). Ta
uległość — wyjaśnia dalej — „domaga się następnie przyjęcia darów męstwa i umiejętności rozróżniania, które są istotnymi rysami tej duchowości”. Istotnym rysem tak rozumianej duchowości misyjnej „jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem” (RMs 88). Nie można bowiem zrozumieć misji i uczynić ich treścią swego życia bez odniesienia do Chrystusa, pierwszego Posłanego przez Ojca w Duchu Świętym. W tym
stwierdzeniu nasz Autor akcentuje chrystocentryczny wymiar duchowości i całej działalności misyjnej. Duchowość misyjną ma zatem cechować
miłość apostolska na miarę samego Chrystusa. Oznacza to, że „misjonarz
jest człowiekiem miłości” (RMs 89), który miłując Chrystusa, jednocześnie
miłuje Jego Kościół.
Jeżeli podstawą duchowości misyjnej jest ścisłe zjednoczenie z Chrystusem, to oznacza, że powołanie misyjne wypływa z powołania do świętości, co zauważa Ojciec święty, stwierdzając zarazem, że „powszechne
powołanie do świętości jest ściśle związane z powszechnym powołaniem
do działalności misyjnej”. Inaczej mówiąc, „duchowość misyjna Kościoła
prowadzi do świętości” (RMs 90). Z tej centralnej tezy Papież wyprowadza konkretne implikacje dla życia duchowego misjonarza, zaznaczając,
że ma to być człowiek, który potrafi łączyć modlitwę i czyn. Ta sztuka
w jakiś sposób warunkuje skuteczność jego posługiwania, zwłaszcza
———————
72 Zob. O. Degrijse, Od „Ad gentes” przez „Evangelii nuntiandi” do „Redemptoris missio”.
Czy inna definicja misji?, w: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła…, dz. cyt., s. 328-351.
73 W. Seremak, Duchowość misyjna Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, w: Lumen Christi
tantum in Ecclesia, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 223-240.
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w krajach o bogatej niechrześcijańskiej tradycji duchowej. Ponadto ma to
być „człowiek Błogosławieństw”, to znaczy doświadczający w sposób
konkretny bliskości Królestwa Bożego. Owocować to będzie wewnętrzną
radością, płynącą z wiary, co jest „znamiennym rysem autentycznego
życia misjonarza” (RMs 91).
W swej encyklice Ojciec święty zaprasza więc wszystkich do życia
w świętości, gdyż tylko w ten sposób mogą oni stać się znakiem Boga
w świecie i na nowo ożywić ducha misyjnego, jakim odznaczał się Kościół pierwotny. Na wielu miejscach tego dokumentu i przy wielu innych
okazjach Jan Paweł II podkreślał zarazem uniwersalność powołania do
pracy misyjnej, obejmującego wszystkich ochrzczonych, a więc także
świeckich. Stanowi to nie tylko rozwinięcie i pogłębienie doktryny soborowej, ale także istotną nowość w doktrynie Kościoła (por. AA 3)74. Z tego
względu prezentowany tu dokument można uznać nie tylko za śmiałą
próbę ożywienia wiary Kościoła i pobudzenia do dynamizmu życia duchowego każdego wiernego. Istotnym tego warunkiem jest prowadzenie
pogłębionego życia duchowego. W tym sensie encyklika Redemptoris missio jest ważnym elementem papieskiej doktryny duchowej. Bez duchowości i świętości, jako swoistego klucza hermeneutycznego, treść tego
dokumentu stałaby się zupełnie niezrozumiała.

C. Ut unum sint
Pełny obraz papieskiej eklezjologii otrzymamy studiując uważnie
encyklikę pt. „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej (z 25 V 1995),
w której Jan Paweł II omawia głównie zagadnienie dialogu katolików
z prawosławnymi i protestantami na temat zjednoczenia Kościoła chrześcijańskiego. Jak trafnie zauważa o. Maciej Zięba, tę encyklikę można
uznać za papieski komentarz do soborowego dekretu o ekumenizmie
Unitas redintegratio, gdyż Ojciec święty ów dekret cytuje w niej 67 razy,
oczywiście oprócz innych dokumentów Vaticanum II75. Jest ona pewnego
rodzaju kluczem do rozumienia papieskiej wizji jedności Kościoła, mocno
osadzonej w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Tę wizję można streścić następująco: celem ekumenii nie jest ujednolicenie i zjednoczenie
———————
74 Zob. tamże, s. 187-189; J. Morawa, Aktualność encykliki „Redemptoris missio”, w: Dialog ekumeniczny a „missio Ecclesiae”, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski,
Kraków 2011, s. 115-120.
75

Zob. M. Zięba, art. cyt., s. XXV.
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Kościołów, albo ich jakiś synkretyczny uniformizm, lecz osiągnięcie przez
braterski dialog „pojednanej różnorodności”, bez uszczerbku dla własnej
tożsamości76.
Na uwagę zasługuje to, że w odróżnieniu od pozostałych encyklik
i adhortacji ten dokument nie posiada konkretnego adresata. Oznacza to,
że Papież zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z zaproszeniem do
dialogu ekumenicznego, który uważa za „imperatyw chrześcijańskiego
sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością” (UUS 8)77.
Stwierdzając we wprowadzeniu, że „od czasu Soboru Watykańskiego
II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań” (UUS 3), Jan Paweł II jako Biskup Rzymu czuje się zobowiązany do popierania wszelkich działań służących temu, „aby świadectwo
całej wspólnoty katolickiej mogło być postrzegane w swojej nienaruszonej
czystości i spójności” (UUS 3). Z tego powodu podejmuje w encyklice
próbę wyjaśnienia racji, dla których Kościół zobowiązany jest do działalności ekumenicznej, rozwiewania błędnych ujęć ekumenizmu i wskazywania praktycznych sposobów jego realizacji.
Z punktu widzenia duchowości na szczególną uwagę zasługuje wyakcentowanie przez Papieża potrzeby pielęgnowania ekumenizmu duchowego, który „należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego”
(UUS 21). W istocie chodzi o „nawrócenie serca i świętość życia łącznie
z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan” (UUS 21.
82)78. Ta idea przewija się od samego początku omawianego dokumentu,
można więc powiedzieć, że stanowi jego osnowę. Wiele bowiem uwagi
Ojciec święty poświęca konieczności odnowy i nawrócenia, tak osobistego,
jak i wspólnotowego. Pisze, iż — z jednej strony — „nie ma prawdziwego
ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany”, z drugiej zaś stwierdza, że
„dążenie ekumeniczne wywiera wpływ na życie wewnętrzne chrześcijan,
którzy powinni pozwolić, aby ono ich kształtowało” (UUS 15). Jeżeli
u podstaw jedności i pojednania jest miłość, to znajduje ona najpełniejszy
wyraz we wspólnej modlitwie, dlatego „Sobór nazywa modlitwę duszą
———————
76 Zob. M. Lukoszek, Misterium jedności Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, „Polonia
Sacra” 15(2011), nr 29, s. 207-223.
77 Zob. N. Bux, Un apello alla vera comunione, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt.,
s. 197-210.

Problematyce ekumenizmu duchowego w nawiązaniu do encykliki Ut unum sint
poświęcona była sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
w dniach 16-17 XI 2011 roku. — Zob. Ekumenizm duchowy — duchowość pojednania (Ekumenizm i integracja, 28), red. R. Porada, Opole 2012.
78

174

Rozdział drugi

całego ruchu ekumenicznego” (UUS 21). Papież podkreśla także potrzebę
wspólnej modlitwy, czyli „modlitewnego zjednoczenia wokół samego
Chrystusa” (UUS 22). Ona jest u podstaw dialogu, gdyż „stanowi «duszę»
ekumenicznej odnowy i dążenia do jedności”, dlatego z modlitewnego dialogu z Bogiem ma wynikać dialog z człowiekiem (por. UUS 27-28).
Problematykę ekumenizmu Jan Paweł II ujmuje w kategoriach dialogu79. W ten sposób wchodzi w obszar ściśle pojętego personalizmu, gdyż
„postawa «dialogiczna» odpowiada naturze osoby i jej godności”. Co
więcej, „dialog leży na jedynej drodze do samospełnienia człowieka: zarówno poszczególnych osób, jak też całej ludzkiej wspólnoty” (UUS 28).
Ów dialog w połączeniu z modlitwą ma być jednym z priorytetów działalności duszpasterskiej Kościoła, gdyż „modlitwa stanowi z jednej strony
warunek dialogu, równocześnie zaś staje się — w postaci coraz dojrzalszej — jej owocem” (UUS 33). W przytoczonym stwierdzeniu widać, jak
ekumenizm ściśle wiąże się z personalistycznym i chrystologicznym
wymiarem życia chrześcijańskiego. Potwierdza to nasz Autor pisząc dalej, że „dialog nie może rozwijać się wyłącznie w wymiarze horyzontalnym”, ale „przechodzi także i przede wszystkim w wymiar wertykalny”
(UUS 35). Uproszczeniem jednak byłoby sądzić, że dialog ekumeniczny,
zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym dotyczy wyłącznie spraw duchowych czy doktrynalnych. „Angażuje on całego człowieka: jest także dialogiem miłości” (UUS 47), to zaś domaga się uznania
tradycji liturgicznych i duchowych innych Kościołów (por. UUS 50). Kościoły i wspólnoty kościelne — jak zaznacza Papież — „różnią się znacznie nie tylko od nas, ale i między sobą, i to zarówno pochodzeniem, doktryną i życiem duchowym” (UUS 66). We wzajemnym więc uznaniu bogactwa życia duchowego Ojciec święty widzi jeden z ważnych punktów
węzłowych dialogu ekumenicznego i prawdziwej jedności chrześcijan80.
Właśnie życie duchowe, a szczególnie modlitwa, sprawia, że „dążenie do
jedności nie pozostaje wyłącznie sprawą wąskiego grona specjalistów, ale
ogarnia wszystkich ochrzczonych. Wszyscy, niezależnie od swojej roli
w Kościele i formacji kulturalnej, mogą w pewien tajemniczy i głęboki
sposób uczestniczyć aktywnie w tym dążeniu” (UUS 70).
Po raz kolejny Jan Paweł II podkreśla znaczenie duchowości dla dialogu ekumenicznego, gdy stwierdza, że „jednym z podstawowych ele———————
79 P. Kantyka, Dialog ekumeniczny w dobie pontyfikatu Jana Pawła II, w: Kościół w czasach
Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 223-237.
80 Zob. M. Chmielewski, Duchowość płaszczyzną dialogu i pojednania, w: Ekumenizm
duchowy — duchowość pojednania, dz. cyt., s. 11-20.
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mentów dialogu ekumenicznego jest próba wprowadzenia chrześcijańskich Wspólnot w tę całkowicie wewnętrzną duchową przestrzeń, w której Chrystus w mocy Ducha Świętego skłania je wszystkie, bez żadnych
wyjątków, do przyjrzenia się samym sobie przed obliczem Ojca i do zastanowienia się, czy były wierne Jego zamysłowi wobec Kościoła” (UUS
82). Do myśli o budowaniu duchowej przestrzeni powraca kilkakrotnie
(por. UUS 83-84). Centrum i pełnię tej duchowej przestrzeni stanowi
Eucharystia, stąd pragnieniem wszystkich zaangażowanych w dzieło
dialogu ekumenicznego powinno być doprowadzenie do pełnej komunii
eucharystycznej (por. UUS 97).
Na koniec warto dodać, że Jan Paweł II, jako Biskup Rzymu, ostoja
i gwarant jedności, wszelkie dążenia ekumeniczne uznawał za jeden
z „priorytetów duszpasterskich” swojego pontyfikatu (por. UUS 99)81.
O ile omówione wcześniej encykliki społeczne Jana Pawła II z oczywistych powodów eksponowały bardziej personalistyczny aspekt duchowości, to z kolei encykliki eklezjologiczne dotykają trynitarnych, chrystologicznych i pneumatologicznych aspektów tejże duchowości.
Ojciec święty rozwijając soborową naukę o Kościele jako Mistycznym
Ciele Chrystusa dopełnia ją koncepcją Kościoła jako misterium, communio
i missio, która często przewija się w jego adhortacjach eklezjologicznych.
Choć w jego nauczaniu najbardziej wyrazisty jest misyjny i ewangelizacyjny wymiar Kościoła, z uwagi na ogromne obszary sekularyzacji i laicyzmu w naszych czasach, co jednocześnie przekłada się na konieczność
rozwijania duchowości misyjno-ewangelizacyjnej, to jednak ściśle wiąże
się on z pozostałymi wymiarami: misterium i communio. Wszystkie te
wymiary Kościoła znajdują praktyczne odzwierciedlenie w duchowości
chrześcijańskiej, która zawsze w istocie jest duchowością eklezjalną,
a więc otwartą na misterium, pielęgnującą communio wertykalną i horyzontalną, i dynamiczną z racji swej missio. Ich najbardziej wymiernym zastosowaniem w życiu i działalności Kościoła jest ewangelizacja, którą Jan
Paweł II określił jako „nową ewangelizację” i poświęcił jej wiele uwagi
w swoim nauczaniu82.
———————
81 Zob. A. Antón, El ministerio petrino y/o papado en la „Ut unum sint” y desde la eclesiologia sistemática, „Gregorianum” 1998, s. 503-542, 645-686; M. Cisło, „Ekumenia” pontyfikatu
Jana Pawła II, w: Gaudium in litteris, dz. cyt., s. 81-86.
82 Zob. Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja — drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu
o nauczanie Jana Pawła II (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, 10), Ząbki 2010.
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4. ENCYKLIKI ANTROPOLOGICZNE
Papieskie encykliki antropologiczne bezpośrednio skupiają się na moralnym postępowaniu człowieka, wartości i obronie życia, a także uzgodnieniu rozumu i wiary. U podstaw mają zatem głębokie przesłanki personalistyczne i chrystologiczne. Nietrudno też zauważyć, że ich wspólnym motywem przewodnim jest imperatyw prawdy oraz życia, na których opiera się miłość do Boga i do człowieka. Z uwagi na swą treść, mają
doniosłe znaczenie dla chrześcijańskiej duchowości, mimo iż Jan Paweł II
nie podejmował w nich wprost kwestii bezpośrednio związanych z życiem duchowym. Terminologia typowa dla tej dziedziny teologii i życia
chrześcijańskiego w tych dokumentach — można powiedzieć — jest śladowa. Tym niemniej poruszane tam treści są fundamentalne dla duchowości.

A. Veritatis splendor
Do kanonu nauczania każdego z papieży bez wątpienia należą kwestie moralne. Zwykle podejmowane były one w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania czasu, dlatego nierzadko dotyczyły rozstrzygnięć różnych kwestii szczegółowych. Natomiast przedmiotem encykliki „Veritatis
splendor” o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
(z 6 VIII 1993), adresowanej do wszystkich biskupów Kościoła, jest „konieczna refleksja nad całością nauczania moralnego Kościoła, której konkretnym celem jest przypomnienie niektórych fundamentalnych prawd
doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób ich podważenia
lub zniekształcenia” (VS 4). Konieczność ta wynika z zaistniałej współcześnie sytuacji, polegającej na charakterystycznej dla postmodernizmu
i liberalizmu relatywizacji etyki, czyli na rozpowszechnianiu wątpliwości
oraz zastrzeżeń natury humanitarnej, psychologicznej, społecznej i kulturowej odnośnie do zasad życia moralnego. Ojciec święty pisząc, że „nie
jest to już krytyka częściowa i doraźna, ale próba globalnego i systematycznego zakwestionowania dziedzictwa doktryny moralnej opartej na
określonych koncepcjach antropologicznych i etycznych” (VS 4), zdaje się
wskazywać na naruszenie samych fundamentów godności człowieka83.
———————
Zob. R. McInerny, O miejsce dobra i zła „Veritatis splendor” przeciwko pokrętnemu moralizowaniu, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 2001,
s. 235-241.
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Odpowiadając na to poważne wyzwanie, nasz Autor postanowił —
zgodnie z zapowiedzią zawartą w liście apostolskim Spiritus Domini, opublikowanym z okazji dwusetnej rocznicy śmierci św. Alfonsa Liguoriego
(z 1 VIII 1987) — szerzej i głębiej omówić problemy dotyczące samych
fundamentów teologii moralnej (por. VS 5). Nieprzypadkowo też zwrócił
się do biskupów, na nich bowiem spoczywa wspólna z papieżem odpowiedzialność za poprawne nauczanie, zwłaszcza w dziedzinie wiary i moralności. Mimo iż Jan Paweł II jednoznacznie pokazuje, jakie są wypaczenia i zagrożenia dla współczesnej teologii moralnej i życia, to jednak
nikogo w niej de nomine nie potępia. Skupia się bowiem nie na osobach,
lecz na problemach, dając w ten sposób pewnego rodzaju moralne credo
Kościoła katolickiego84.
W tej encyklice, jak w żadnym z dotychczasowych dokumentów, czytelnik znajduje szczególnie dużo odniesień do wczesnochrześcijańskich
pisarzy i Ojców Kościoła oraz teologów średniowiecza, a także soborów
powszechnych. Można więc powiedzieć, że Veritatis splendor jest próbą
całościowego spojrzenia na Tradycję Kościoła przez pryzmat Soboru
Watykańskiego II.
Analizowany tu papieski dokument jest przede wszystkim encykliką
o absolutnej prawdzie, której uosobieniem jest Jezus Chrystus, a także
o dobru i złu, a tym samym o ludzkim sumieniu, które winno być świadkiem prawdy. Ta z kolei odwołuje się do ludzkiej wolności, która musi
być nakierowana na prawdę, w przeciwnym razie staje się samowolą.
Zaprzeczenie prawdy absolutnej pociąga za sobą w sposób nieuchronny
zanegowanie obiektywności dobra i zła, a więc całej moralności (por.
VS 83). Wówczas jedynym kryterium staje się rozum i sumienie jednostki,
które decydować będzie „już nie tylko o aplikacji i interpretacji, ale
i o samej treści norm moralnych, o samej naturze dobra i zła”85. W tym
kontekście Jan Paweł II, z jednej strony podkreśla moralny imperatyw
prawdy obiektywnej i absolutnej, z drugiej zaś przestrzega przed jej ideologizacją, zwłaszcza jeśli chodzi o prawdę religijną, gdyż zwykle prowadzi to do różnych form religijnego fundamentalizmu. Poddaje krytyce
coraz powszechniejszą w życiu społecznym praktykę zastępowania obiektywnej prawdy badaniami opinii publicznej i statystyką. Tylko prawda
może efektywnie skłaniać pojedyncze osoby i całe społeczeństwa do
———————
84 Szerzej na ten temat zob. W. Czamara, Przemiana religijno-moralna człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Poznań 1997.
85 M. Zięba, art. cyt., s. XXI; por. L. Melina, La luce di Cristo sull’agire umano. L’enciclica
„Veritatis splendor” — 6 VIII 1993, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 213-226.
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odpowiedzialności za swoje decyzje i rozwój (por. VS 54. 61). Z tej racji
człowiek ma podstawowy obowiązek poszukiwania prawdy i kształtowania życia według jej wymagań (por. VS 34).
Tego rodzaju papieskie stwierdzenia, stanowcze i kategoryczne, odsłaniają antropologiczny optymizm. Ojciec święty z uznaniem bowiem
odnosi się do konieczności poznawania prawdy jako najwyższego przejawu intelektualnych możliwości człowieka. Człowiek, który z natury
swej zdolny jest do odkrywania prawdy, tym samym potrafi żyć w zgodzie z nią, a więc według rozpoznawanych i uznawanych obiektywnych
kryteriów dobra i zła (por. VS 38-44).
Wskazując na obiektywność prawdy, Papież broni zarazem wolności
człowieka. Zanurzony w życie społeczno-polityczne człowiek, nie jest
i nie może być niewolnikiem żadnych sił czy struktur, jakiejkolwiek byłyby proweniencji, czy to struktur biologicznych, psychicznych, ekonomicznych, politycznych czy kulturowych (por. VS 33. 103). Z uwagi na
obiektywną wartość prawdy, człowiek ma być wolny od wszelkich
determinizmów przychodzących z zewnątrz. Natomiast rozpoznając
aktem rozumu prawdę absolutną i przyjmując ją aktem wolnej woli, sam
siebie ogranicza z uwagi na równe prawo do wolności innych86.
Nie jest przedmiotem podejmowanych tu analiz prezentowanie całego papieskiego wykładu na temat moralności. Chodzi natomiast o wskazanie implikacji duchowych, jakie z niego wynikają87. Z tego punktu
widzenia na uwagę zasługuje sam tytuł dokumentu, za pomocą którego
Jan Paweł II podkreśla, że nauczanie moralne Kościoła ma swoje oparcie
w zdolności człowieka do poznania prawdy zarówno w wymiarze naturalnym, jak i nadprzyrodzonym. W duchowej i psychicznej naturze osoby
ludzkiej tkwi bowiem zdolność do rozpoznania prawdy i jej zobowiązującego charakteru, dlatego powątpiewanie w zdolność rozumu do poznania prawdy jest początkiem kryzysu samego człowieka i prostą drogą
do jego upadku — przestrzega Jan Paweł II (por. VS 2). Obok tego antropologicznego aspektu duchowości, Papież podejmuje teologiczny aspekt
duchowości, wskazując przede wszystkim na Chrystusa. Zdaje się nawet
———————
Zob. T. Styczeń, Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”, w: Jan
Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 127-149; W. B. Smith, Bez prawdy
nie ma wolności, w: tamże, s. 189-195.
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Por. J. Kowalski, Zadania teologów moralistów w świetle encykliki „Veritatis splendor”,
w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 55-70; E. Molina, Las normas morales absolutas y la
opción fundamental en la Encíclica „Veritatis splendor”, w: Dar razón de la esperanza…, dz. cyt.,
s. 625-642.
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sugerować, że każdy, kto poszukuje prawdy obiektywnej odnośnie do celu i sensu własnego życia, tak naprawdę czasem w sposób nie w pełni
uświadomiony szuka właśnie Jego. Nawiązując do ewangelicznej sceny,
opowiadającej o tym, jak pewien młodzieniec pyta o drogę doskonałości,
nasz Autor stwierdza, że pytanie o możliwość osiągnięcia pełnego sensu
życia „stanowi rzeczywiste podłoże każdej ludzkiej decyzji i działania”
(VS 7), wewnętrzny impuls poruszający wolność i zarazem skłaniający
człowieka do ustawicznego przekraczania siebie. Jednakże odpowiedzi
na to pytanie nie można znaleźć inaczej, „jak tylko kierując umysł i serce
ku Temu, który «sam jest dobry» […] Tylko Bóg może odpowiedzieć na
pytanie o dobro, ponieważ On sam jest Dobrem. Istotnie, zadać pytanie
o dobro znaczy w ostatecznej analizie zwrócić się ku Bogu” (VS 9). Zatem
odpowiedzi na to pytanie, które stawia także współczesny człowiek, należy szukać w Chrystusie, który objawia Boga jako Dobrego Ojca, bogatego w miłosierdzie. Właściwą odpowiedzią na to pytanie jest zatem życie
moralnie poprawne, czyli odpowiedź miłości na Miłość Boga, zgodnie
z Dekalogiem. Z tej racji, że „Jezus sam jest żywym «wypełnieniem»
Prawa, ponieważ swoim życiem urzeczywistnia autentyczny sens Prawa
poprzez całkowity dar z siebie” (VS 15), całe życie moralne chrześcijanina
ma charakter chrystocentryczny. Oznacza to, że sposób odpowiadania
miłością na Miłość, czyli życie duchowe, ma ostateczne ukierunkowanie
na Chrystusa. Chrystyczny i chrystocentryczny charakter życia moralnego i duchowości bardzo wyraźnie przewija się w treści omawianej tu
encykliki. Na przykład Papież pisząc o Błogosławieństwach ewangelicznych nazywa je „autoportretem Chrystusa”. Z tej racji stanowią one
„zaproszenie do naśladowania Go i do komunii życia z Nim” (VS 16).
Niniejszy dokument ma doniosłe znaczenie dla teologii duchowości
także przez to, że wiele miejsca Jan Paweł II poświęcił w nim osiąganiu
doskonałości oraz środkom i sposobom jej urzeczywistniania. Pisze, na
przykład, że „doskonałość domaga się tej dojrzałości w darze z siebie, do
której powołana jest ludzka wolność” (VS 17). Drogą i zarazem treścią tej
doskonałości jest naśladowanie Chrystusa, które „jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem chrześcijańskiej moralności” (VS 19), a tym
samym życia duchowego w ścisłym znaczeniu. Nie chodzi tu jedynie
o przyjmowanie nauki, ale o „przylgnięcie do osoby samego Jezusa,
uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym
i pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca” (VS 19). Taką postawę współczesna teologia duchowości nazywa chrystoformizacją88. Jest ona głów———————
88

Zob. S. Urbański, Chrystoformizacja — mistyczne naśladowanie Jezusa, art. cyt., s. 233-243.
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nym wyznacznikiem życia duchowego i życia chrześcijańskiego w ogóle.
Potwierdza to nasz Autor pisząc nieco dalej, że „postępowanie Jezusa
i Jego słowa, Jego czyny i Jego nakazy stanowią moralną regułę życia
chrześcijańskiego” (VS 20).
Uderzające jest to, że wiele uwagi poświęca Ojciec święty kwestii naśladowania Chrystusa. Analizuje nie tylko jego zewnętrzne przejawy, ale
stwierdza, iż dotyka ono „samej głębi wnętrza człowieka”. Zatem „być
uczniem Jezusa, znaczy upodobnić się do Niego” w postawie służby. Taka jednak postawa jest „owocem łaski, czynnej obecności Ducha Świętego
w nas” (VS 21). Człowiek bowiem „nie potrafi o własnych siłach naśladować i przeżywać miłości Chrystusa. Staje się zdolny do takiej miłości
jedynie mocą udzielonego mu daru” (VS 22). I choć w tym miejscu nie
pojawia się żaden z typowych dla duchowości terminów, to nie ulega
wątpliwości, że Papież ma na myśli ten właśnie wymiar życia chrześcijańskiego. Swobodnie przechodzi z płaszczyzny teologiczno-moralnej na
płaszczyznę teologiczno-duchową, wznosząc się ponad akademickie
dystynkcje metodologiczne i podziały teologii na wąskie specjalizacje.
Potwierdza w ten sposób słuszność takiego rozumienia teologii, o jakim
mówił między innymi do uczestników Kongresu Teologów Europy
Środkowowschodniej na Jasnej Górze 15 VIII 1991 roku. Zauważył wtedy, że „piękny słowiański wyraz boho-słowie jest ścisłym odpowiednikiem
greckiego theo-logia”. Nie wystarczy jednak tłumaczyć go jako „słowa
o Bogu”, czy „nauki o Bogu”. „Podstawowe i pierwotne jest tu słowo
samego Boga”. Kontynuując tę myśl Jan Paweł II dodał: „Jeżeli teologia
(boho-słowie) jest słowem o Bogu, nauką o Bogu — to jest to równocześnie
słowo i nauka zrodzone ze słowa samego Boga”89.
W dalszej części analizowanego dokumentu nasz Autor — poddając
krytyce współczesne trendy w teologii i moralności, dotyczące głównie
wolności — stwierdza za Vaticanum II, że „dusza duchowa i nieśmiertelna jest zasadą jedności człowieka, jest tym, dzięki czemu istnieje on jako
całość — «corpore et anima unus» — jako osoba” (VS 48). Ta myśl, powtórzona nieco dalej w tym dokumencie (por. VS 50), ma doniosłe znaczenie
dla rozumienia papieskiej koncepcji duchowości personalistycznochrystologicznej. Skoro bowiem człowiek dzięki duchowej duszy stanowi
jedność psychofizyczną, to każdy akt jego wolności, poznania i afektów
dotyczy całej jego egzystencji. Jego duchowość przejawia się zatem w jego cielesności i zarazem cielesność znajduje dopełnienie w duchowości.
———————
89

«Otrzymaliście Ducha przybrania za synów», Libreria Editrice Vaticana 1992, s. 75.
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Uznanie duchowego wymiaru człowieka zabezpiecza godność ludzkiego
ciała i sens życia. Papież stwierdza zatem: „W rzeczywistości więc jedynie przez odniesienie do tego, czym jest ludzka osoba jako «integralna
jedność», to znaczy jako «dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało
formowane przez nieśmiertelnego ducha», można odczytać ów szczególny ludzki sens ciała” (VS 50; por. FC 11; GrS 19)90. Stawiając sprawę w taki, niejako duchowy sposób, Jan Paweł II broni godności ciała ludzkiego
i wartości życia. Można więc powiedzieć, że duchowość w jakimś sensie
uzasadnia powinność moralną.
Kolejnym wątkiem duchowym w analizowanej encyklice Veritatis
splendor jest sprawa sumienia91. Nie wdając się w słuszną papieską krytykę koncepcji tzw. sumienia kreatywnego, warto wskazać na jego transcendujący charakter. Sumienie bowiem przez swój osąd i świadectwo
„o prawości lub niegodziwości człowieka składanym samemu człowiekowi”, prowadzi go do doświadczenia Boga, którego „głos i sąd przenikają wnętrze człowieka aż do tajników jego duszy”. Naszą uwagę przykuwają słowa, mówiące o tym, że „sumienie nie zamyka człowieka
w niedostępnej i nieprzeniknionej samotności, ale otwiera go na wołanie,
na głos Boga. W tym właśnie i w niczym innym kryje się tajemnica i godność sumienia, że jest ono miejscem, świętą przestrzenią, w której Bóg
przemawia do człowieka” (VS 57). Wyprowadza zatem człowieka z ciasnych jego pojęć oraz egoizmu i niejako zmusza do autotranscedencji —
przekraczania samego siebie w dążeniu do syntonii moralno-duchowej
z Bogiem92.
To, co Jan Paweł II pisze w końcowej części dokumentu na temat
uprawiania teologii moralnej, w całej rozciągłości należy odnieść do teologii duchowości. Przede wszystkim godne zauważenia jest podkreślenie,
że „teologia to nauka eklezjalna, ponieważ rozwija się w Kościele i na
niego oddziałuje”, służąc mu w jego misji profetycznej93. Zatem „autentyczna teologia może dojrzewać i rozwijać się jedynie poprzez szczere
i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła i przez «przynależność»
———————
90 Zob. M. Chmielewski, Ciało a duchowość. Zarys problematyki, „Ethos” 21(2008), nr 4,
s. 47-57.

Zob. J. Merecki, Sumienie a prawda i prawo moralne, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor.
Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 207-219.
91

92 A. Świerczek, Wiara a moralność w życiu rodziny. Refleksja na kanwie encykliki „Veritatis
splendor”, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 199-203.
93 Zob. J. Nagórny, Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 275-294.
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do niego jako do «wspólnoty wiary»” (VS 109). Jest to ważne z punktu
widzenia duchowości, ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach, nie bez
wpływu tendencji postmodernistycznych, pojawiły się silne tendencje do
uprawiania teologii duchowości i praktykowania życia duchowego poza
Kościołem, a niekiedy z wyraźnym nastawieniem na konfrontację z całą
dotychczasową tradycją teologiczną i eklezjalnym zmysłem wiary94.
Omawiając sposób uprawiania i wykładania teologii moralnej, Ojciec
święty poleca, aby „w naukowej refleksji podkreślać „aspekt dynamiczny
moralności, to znaczy poświęcić szczególną uwagę odpowiedzi, jakiej na
Boże wezwanie winien udzielić człowiek w procesie swego wzrastania
w miłości, w łonie zbawczej wspólnoty. W ten sposób teologia moralna
zyska wewnętrzny wymiar duchowy, uwzględniając potrzebę rozwoju
imago Dei, ukrytego w człowieku oraz prawa procesu duchowego, opisanego przez chrześcijańską ascetykę i mistykę” (VS 111). Nieco dalej czytamy, iż „nie negując wartości tych metod, ale nie zacieśniając też do nich
swojej perspektywy, teologia moralna — wierna nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary — rozpatruje przede wszystkim duchowy wymiar ludzkiego
serca i jego powołanie do Boskiej miłości” (VS 112). W kolejnym punkcie
Ojciec święty dodaje, że „nauczanie doktryny moralnej oznacza świadome podjęcie się tych zadań intelektualnych, duchowych i pastoralnych”
(VS 113). W ten sposób nasz Autor jednoznacznie opowiada się za ściślejszym związkiem teologii duchowości i teologii moralnej. Nie ma jednak
podstaw, aby mówić o próbie wzajemnego uzależnienia, jak to miało
miejsce w latach powojennych zarówno w Europie, jak i w Polsce95.
W podsumowaniu wypada zaznaczyć, że encyklika spotkała się z krytycznym głosem ze strony wielu teologów. Była bowiem reakcją na różne
prądy teologiczne, kwestionujące autorytet Magisterium Ecclesiae. Dała
jednak impuls do refleksji nad tym, ku czemu prowadzą relatywistyczne
koncepcje teologiczne, zarówno w dziedzinie moralności, jak i duchowo———————
94 Zob. P. P. Ogórek, „Zwrot ku mistyce” w duchowości współczesnej, w: Nova et vetera
polskiej duchowości (Duchowość w Polsce, 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 67-84;
A. Siemieniewski, Współczesne zagrożenia duchowości w świetle dokumentu watykańskiego
„Chrześcijańska refleksja o New Age — Jezus Chrystus dawcą wody żywej”, w: tamże, s. 85-95.
95 Zob. W. Słomka, Próba ujęcia teologii ascetyczno-mistycznej jako teologii wychowania,
„Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za okres od 1 stycznia 1962
do 31 grudnia 1962”, Lublin 1963, s. 8-10; tenże, Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii
wychowania, w: tamże, s. 81-82; M. Vidal, Teología espiritual y teología moral, w: La teologia
spirituale. Atti del Congresso Internazionale OCD Roma 24-29 aprile 2000, bez red., Roma 2001,
s. 535-562.
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ści. Uświadomiono sobie ogromne znaczenie trzeciego rozdziału encykliki zatytułowanego: „By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża” (1 Kor 1,
17), w którym Jan Paweł II wskazał, że wiara musi mieć swoje wyraźne
przełożenie na życie i moralność i że teologia nie może być oderwana od
jakości życia moralno-duchowego.

B. Evangelium vitae
Jeden z komentatorów nauczania papieskiego zauważa, że encyklika
pt. „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (z 25 III
1995), adresowana zarówno do poszczególnych stanów życia w Kościele,
jak i do wszystkich ludzi dobrej woli, jest najbardziej stanowczym i uroczystym w całej dotychczasowej historii Kościoła potwierdzeniem świętości i nienaruszalności ludzkiego życia96. To w jakiś sposób tłumaczy
fakt, że podobnie jak encyklika Pawła VI Humanae vitae, także i ten dokument wzbudził najwięcej kontrowersji, zwłaszcza w środowiskach liberalnych. Papież w sposób zdecydowany i stanowczy przedstawił w nim
bowiem stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji oraz zajął się
szczegółowo naturalnymi metodami planowania rodziny, zachęcając do
ich stosowania. Wystąpił też przeciwko eksperymentom biologicznym
i genetycznym na człowieku, jako praktykom sprzecznym z Bożym zamysłem. Dopuszcza jednak przeszczepy i z uznaniem pisze o tych, którzy
okazują miłość bliźniemu, ofiarowując mu swe organy.
Czytając uważnie omawianą encyklikę, łatwo zauważyć wiele myśli
na temat współczesnej kultury, które pojawiały się już we wcześniejszych
jego dokumentach. Jednak w żadnym z nich Jan Paweł II nie nakreślił obrazu naszej cywilizacji w sposób tak szeroki i wielostronny, a zarazem
syntetyczny, jak uczynił to tym razem. Mówi się więc, że Evangelium vitae
jest czymś w rodzaju sumy papieskiej myśli o kulturze współczesnej97.
U podstaw każdej kultury jest bowiem szacunek dla życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Natomiast jakikolwiek zamach na życie stanowi „radykalne zagrożenie dla całej kultury praw człowieka” (EV 18).
To z kolei pozostaje w ścisłym związku z szeroko pojętą duchowością,
której jednym z podstawowych przejawów jest właśnie kultura. Zanim
jednak szerzej zajmiemy się tym zagadnieniem wypada — zgodnie
z przyjętą metodologią — pokrótce przedstawić główne treści encykliki.
———————
96 Zob. A. R. Luño, La vita umana come dono e compito. L’enciclica „Evangelium vitae” —
25 III 1995, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 227.
97

Zob. M. Zięba, art. cyt., s. XXIII.
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Godny odnotowania jest fakt, że w Evangelium vitae Papież ujawnia
kulisy przygotowywania tego dokumentu98. Pisze bowiem, że encyklika,
to „owoc współpracy Episkopatu wszystkich krajów świata”, a tym samym stanowcze i jednoznaczne potwierdzenie wartości ludzkiego życia
i jego nienaruszalności (por. EV 5). W tym względzie głos Kościoła jest
ewangelicznym krzykiem w obronie tych, którzy są najbardziej zagrożeni
i których prawa są łamane. Przyczyną pogardy dla wartości życia jest
współcześnie kult sukcesu (por. EV 12) i wydajności (por. EV 64). Papież
wymienia liczne przejawy „kultury śmierci” (por. EV 19). Są to m.in. plaga aborcji (por. EV 5. 13. 57-62), techniki sztucznej reprodukcji i eugeniczne badania prenatalne (por. EV 14. 63), eutanazja (por. RV 15. 64-67),
antykoncepcja i sterylizacja, podejmowane przede wszystkim dla celów
eugenicznych (por. EV 16) i wiele innych99. U podstaw tych działań antyludzkich nasz Autor widzi głównie nadużywanie wolności. Stwierdza
bowiem, że „oderwanie wolności od obiektywnej prawdy uniemożliwia
oparcie praw człowieka na solidnej bazie racjonalnej i stwarza sytuację,
w której w społeczeństwie może zapanować anarchiczna samowola jednostek albo zabójczy totalitaryzm władzy” (EV 96). Z tej racji niemało
uwagi poświęca współczesnej demokracji (por. EV 20. 69-71. 91) i roli mediów, które wywierają znaczący wpływ na mentalność niechętną życiu.
Mimo ostrej krytyki, jakiej poddaje Jan Paweł II współczesną kulturę,
nikogo bezpośrednio nie potępia, lecz wyraża ubolewanie z powodu losu
wielu kobiet, których „kultura śmierci” dotyka bezpośrednio (por. EV 18.
58. 99). Wbrew pozorom, encyklika ma dość optymistyczny wydźwięk,
Papież wzywa bowiem do budowania „kultury życia” (por. EV 78-101),
opartej na chrześcijańskim optymizmie i Ewangelii. Jest to „Ewangelia
miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia”,
które stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię (EV 2).
Zgodnie z przyjętym sposobem omawiania poszczególnych dokumentów Jana Pawła II, wypada teraz zapytać w jakim związku pozostaje
treść encykliki do problematyki duchowości? Pytanie jest o tyle zasadne,
że — z jednej strony — kluczowe dla duchowości pojęcia w tym doku———————
Zob. J. Kowalski, Kontekst powstania encykliki „Evangelium vitae” i jej istotne treści,
w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 71-82.
98

99 Zob. E. Weron, Laikat w obronie życia według encykliki „Evangelium vitae”, CTh
66(1996), f. 2, s. 111-117; J. L. Illanes, Życie, substancja i cel historii. „Evangelium vitae” w kontekście dylematu współczesnej kultury, „Ethos” 9(1996), nr 1-2, s. 42-60; J. Orzeszyna, Aktualne
zagrożenia życia ludzkiego w świetle encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae”, w: Człowiek
drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 265-278.
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mencie pojawiają się dość rzadko, na przykład przymiotnik „duchowy”
w różnych kontekstach pojawia się zaledwie 10 razy, a z drugiej — komentatorzy encykliki jednostronnie zwracają uwagę na zdecydowane stanowisko Papieża odnośnie do aborcji, antykoncepcji, eksperymentów prenatalnych, eutanazji itp.100 Tymczasem mówiąc o wartości życia ludzkiego, Jan Paweł II ani na chwilę nie pozwala zapomnieć, że chodzi o integralnie ujmowane życie ludzkie. Jego wymiar biologiczny, na którym
głównie skupia się uwaga komentatorów, jak również wymiar psychiczny i społeczny, są bowiem podporządkowane życiu nadprzyrodzonemu
i życiu wiecznemu. Już na samym początku nasz Autor, przywołując
Chrystusowe słowa: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10), podkreśla, że ma on „w rzeczywistości na myśli owo życie «nowe» i «wieczne», polegające na komunii z Ojcem, do
której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za
sprawą Ducha Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego «życia» nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka”
(EV 1). Aby więc mówić o życiu duchowym, należy w pierwszym rzędzie
bronić i szanować życie biologiczne.
Duchowość w istocie nie jest rzeczywistością abstrakcyjną, lecz konkretyzuje się w poszczególnych żywych jednostkach ludzkich. Cała „cywilizacja życia”, którą postuluje Jan Paweł II w odpowiedzi na szerzącą
się „cywilizację śmierci”, ma służyć życiu nieśmiertelnemu, które człowiek przychodząc na świat otrzymuje od Boga w zalążku i na drodze rozwoju duchowego ma obowiązek osiągnąć je aż do pełni w życiu wiecznym. Taka jest nauka Ewangelii, którą nasz Papież nazywa „Ewangelią
życia”. Jest ona bowiem przekazem życia, słów i gestów Jezusa Chrystusa, który jako Wcielone Słowo Ojca Przedwiecznego, jest „Słowem życia”
(por. DV 4). W encyklice czytamy zatem, że „w Jezusie, «Słowie życia»,
zostaje nam tedy zapowiedziane i udzielone życie Boże i wieczne. Dzięki
temu objawieniu i temu obdarowaniu fizyczne i duchowe życie człowieka, także w swoim stadium ziemskim, zyskuje pełną wartość i znaczenie:
życie Boże i wieczne jest bowiem celem, do którego zmierza i jest powołany człowiek żyjący w tym świecie. Tak więc Ewangelia życia zawiera
w sobie to wszystko, co ludzkie doświadczenie i rozum mówią o wartości
życia człowieka, przejmuje to, wywyższa i dopełnia” (EV 30)101.
———————
Zob. J. Kowalski, „Evangelium vitae” i etyka katolicka o zapłodnieniu pozaustrojowym,
w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 289-300.
100

101 Zob. A. Bohdanowicz, Afirmacja życia i jego nowy wymiar według encykliki Jana Pawła
II „Evangelium vitae”, w: Bądźcie solidarni z życiem. W dziesiątą rocznicę przemówienia Jana
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Przytoczone tu zdania w sposób oczywisty ukazują, że nie można
mówić o życiu fizycznym i życiu duchowym jako o dwóch niezależnych
rzeczywistościach. Przeciwnie, pełnia życia zarówno w jego stadium doczesnym, jak i eschatologicznym możliwa jest tylko wówczas, kiedy te
dwa wymiary: fizyczny i duchowy coraz bardziej się integrują. Do tej
centralnej myśli Ojciec święty powraca wielokrotnie w tekście encykliki.
Pisze na przykład, że „życie, którym Bóg obdarza człowieka, jest czymś
więcej niż tylko istnieniem w czasie. Jest dążeniem ku pełni życia; jest zalążkiem istnienia, które przekracza granice czasu: «bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka — uczynił go obrazem swej własnej wieczności» (Mdr 2, 23)” (EV 34). Jako istota stworzona na obraz i podobieństwo
Boga, człowiek posiada zdolność poznawania prawdy i doświadczania
swojej wolności. Już samo to dostatecznie świadczy o innym, głębszym,
czyli duchowym wymiarze życia. Ucząc w ten sposób Jan Paweł II nawiązuje do tekstu biblijnego z Księgi Koheleta, gdzie czytamy, iż Bóg
wszczepiając w każdego człowieka zalążek życia nieśmiertelnego, „uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie
o wieczności” (Koh 3, 11). „Ten zalążek doskonałej pełni ma się objawić
przez miłość i urzeczywistnić — na mocy niezasłużonego daru Bożego —
przez udział w Jego życiu wiecznym” — zauważa Papież (EV 31).
Nieco dalej powraca do tej myśli ucząc, że życia, które Syn Boży
przyniósł ludziom, nie można sprowadzić wyłącznie do istnienia w czasie, życie bowiem, „które odwiecznie istnieje «w Nim» i jest «światłością
ludzi» (J 1, 4), polega na tym, że człowiek zostaje zrodzony przez Boga,
aby mieć udział w pełni jego miłości” (EV 37; por. J 1, 12-13). Istnienie
w czasie, którego Bóg udziela ludzkiej istocie, jest niezbędne, aby mogła
ona osiągnąć cel, dla którego stworzył ją, a jest nim królestwo Boże (por.
J 3, 3). Jak zaznacza nasz Autor, „dar tego życia stanowi właściwy
przedmiot misji Jezusa” (EV 37). On przyszedł, aby dać życie w pełnym
tego słowa znaczeniu, a więc życie także w wymiarze pozaziemskim
i pozaczasowym. Papież pisząc o życiu wiecznym, zaznacza, że nie chodzi jedynie o wspomniany wymiar pozaczasowy. Przymiotnik „wieczny”
oznacza udział w życiu „Wiekuistego”, a więc w „komunii miłości Ojca,
Syna i Ducha Świętego we własnym życiu, które już teraz otwiera się na
życie wieczne przez uczestnictwo w życiu Bożym” (EV 37). W ten sposób
rozumiane życie wieczne jest „życiem samego Boga i zarazem życiem
synów Bożych” (EV 38), wobec którego reakcją człowieka wierzącego
———————
Pawła II w Kaliszu w obronie życia, red. D. Bryl, J. Troska, Poznań 2007, s. 19-28.
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powinno być kontemplacyjne zdumienie i bezgraniczna wdzięczność, jak
uczy Jan Paweł II. Warto w tym miejscu przytoczyć dosłownie konkluzję
tego wywodu. Papież pisze, że „w ten sposób osiąga swój szczyt chrześcijańska prawda o życiu. Godność życia nie wynika jedynie z jego źródeł,
czyli z faktu, że pochodzi ono od Boga, ale także z jego celu, z jego przeznaczenia do komunii z Bogiem przez poznanie Go i umiłowanie” (EV
38). Wypływają z tego ważne konsekwencje dla życia osoby ludzkiej w jej
ziemskiej kondycji. Otóż miłość do życia i radość z życia, jaką odczuwa
każdy człowiek, nie może ograniczać się jedynie do poszukiwania przestrzeni, która pozwalałaby na realizowanie siebie i na nawiązanie stosunków z innymi. Ta miłość ma się rozwijać „w radosnym przeświadczeniu,
że można uczynić z własnej egzystencji «miejsce» objawienia się Boga,
spotkania i komunii z Nim”, tym bardziej, że „życie, którym obdarza nas
Jezus, nie pozbawia wartości naszej doczesnej egzystencji, ale ją ogarnia
i prowadzi ku jej ostatecznemu przeznaczeniu” (EV 38; por. J 11, 25-26).
W przytoczonych tu w dużym skrócie poglądach Jana Pawła II, mimo
iż ani razu nie pada wprost słowo o życiu duchowym, uważny i dociekliwy czytelnik bez trudu odkryje, że komunia z Bogiem w ciągu życia
i dzięki życiu, a zarazem jego cel, to istotny wymiar duchowości. Dla potwierdzenia tej tezy wypada przywołać fragment z ostatniej części encykliki, gdzie czytamy, że trzeba głosić najistotniejszą treść Ewangelii, która
jest zwiastowaniem Boga żywego i bliskiego. On „wzywa nas do głębokiego zjednoczenia z sobą i otwiera nas na niezawodną nadzieję życia
wiecznego; jest potwierdzeniem nierozerwalnej więzi, jaka łączy osobę,
jej życie i jej cielesność; jest ukazywaniem życia ludzkiego jako życia
«w relacji», jako daru Boga, owocu i znaku Jego miłości; jest proklamacją
niezwykłej więzi Jezusa z każdym człowiekiem, która pozwala rozpoznać
w każdej ludzkiej twarzy oblicze Chrystusa; jest ukazywaniem, że «bezinteresowny dar z siebie» to zadanie i miejsce pełnej realizacji własnej
wolności” (EV 81). Z uwagi na ten właśnie nadprzyrodzony wymiar „życie ludzkie, jako cenny dar Boży, jest święte i nienaruszalne”. Nie wystarczy jednak nie szkodzić życiu, ale trzeba je bezwzględnie chronić i rozwijać przez doświadczenie miłości, bo „życie znajduje swój sens, gdy daje
się i odzyskuje miłość” (EV 81)102.
Jeśli więc encyklikę Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności
życia ludzkiego odczytamy w kluczu fundamentalnych wartości duchowych, do jakich jest ono skierowane, to aż nadto wyraźnie okaże się, że
———————
102 W. Gubała, Rodzina w służbie życia i miłości. Od „Humanae vitae” do „Evangelium vitae”, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 149-176.
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— mimo surowej krytyki współczesnej kultury, zarażonej „cywilizacją
śmierci” — dokument ten ma wydźwięk optymistyczny. Jest wielkim
hymnem i pochwałą życia, jaki zostawił Jan Paweł II. Można go porównać między innymi z Pieśnią słoneczną św. Franciszka z Asyżu.

C. Fides et ratio
Trzynastą encyklikę Jana Pawła II pt. „Fides et ratio” o relacji między
wiarą i rozumem (z 14 X 1998) uznaje się za pierwszy papieski tekst tej
wagi, poświęcony filozofii od 1879 roku, czyli od encykliki Aeterni Patris
Leona XIII103.
Fides et ratio składa się z siedmiu rozdziałów104. W pierwszym została
podjęta kwestia objawienia Mądrości Bożej. Dokonało się ono w Chrystusie, którego Wcielenie sprawiło, że Objawienie Boże wpisało się w czas
i historię (por. FR 11). Mimo iż historia staje się dziedziną, w której można
dostrzec działanie Boga dla dobra ludzkości, bo „przemawia On do nas
przez to, co jest nam najlepiej znane i łatwo postrzegalne, ponieważ stanowi rzeczywistość naszego codziennego życia, bez której nie umielibyśmy
się porozumieć” (FR 12), to jednak nie wolno zapominać, że Objawienie
pozostaje tajemnicą dla ludzkiego rozumu, odwołującą się do wiary. To
ona „jest odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogu. Wiąże się z tym
uznanie Jego boskości, transcendencji i doskonałej wolności” (FR 13)105.
Myśl tę rozwija nasz Autor w drugim rozdziale encykliki, zatytułowanej anzelmiańskim adagium „Credo ut intellegam”. Wychodzi on od
stwierdzenia, że pragnienie poznania jest wspólną cechą wszystkich ludzi
(por. FR 16), przy czym nie wszystko jest bezpośrednio dostępne rozumowi. Zwraca na to uwagę Biblia, której treść zaświadcza, że istnieje głęboka i nierozerwalna jedność między poznaniem rozumowym, a poznaniem wiary. „Nie można zatem rozdzielać rozumu i wiary nie pozbawiając człowieka możności właściwego poznania samego siebie, świata i Boga” — zauważa Papież (FR 16). Z tego względu nie należy przeceniać rozumu, choć trzeba go dowartościować, gdyż człowiek przy jego pomocy
zdolny jest docierać do prawdy. Gdy jednak zostanie oświecony łaską
———————
103

Zob. J. Ratzinger, Encyklika Jana Pawła II „Fides et ratio”, Com 19(1999), nr 3, s. 20-25.

Strukturę dokumentu prezentuje m.in. W. Depo w artykule pt. Na dwóch skrzydłach
ku Bogu, „Studia Diecezji Radomskiej” 2(1999), s. 7-10.
104

105 Zob. S. Urbański, Wiara i rozum — wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła
II „Fides et ratio”, „Zarządanie i Ekonomia” 2(1999), s. 163-196.

Personalistyczno-chrystologiczna duchowość w encyklikach Jana Pawła II

189

wiary, „odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy, a w szczególności własnego istnienia” (FR 20). Dopiero w perspektywie wiary wszystko staje
się zrozumiałe i czytelne, szczególnie dar Bożej miłości względem człowieka, objawiony w Krzyżu Jezusa Chrystusa106.
Odnośnie do tego interesujące jest stwierdzenie Papieża, że rozum
„nie może sprawić, iż straci sens tajemnica miłości, której symbolem jest
Krzyż, natomiast Krzyż może dać rozumowi ostateczną odpowiedź, której ten poszukuje” (FR 23). A więc nie mądrość słów, ale Słowo Mądrości,
którym jest Chrystus, jest kryterium prawdy, a tym samym kryterium
zbawienia. W ten sposób nasz Autor podkreśla, że „filozofia nawet
o własnych siłach jest w stanie dostrzec, że człowiek nieustannie przekracza samego siebie w dążeniu do prawdy, natomiast z pomocą wiary
może otworzyć się na «szaleństwo» Krzyża” (FR 23)107.
Komplementarność rozumu i wiary Papież uczynił przedmiotem
rozważań w trzecim rozdziale encykliki zatytułowanej także anzelmiańskim adagium: „Intellego ut credam”. Zaznacza tam, że „w głębi ludzkiego
serca zostało zaszczepione pragnienie Boga i tęsknota za Nim” (FR 24).
Z uwagi na celowość bytów, istnieje zatem jakaś droga do odkrycia Boga,
a „jej zaczątek stanowi zdolność rozumu do tego, by wzniósł się ponad
to, co przygodne i poszybował w stronę nieskończoności” (FR 24)108. Wynika z tego, że człowiek uzdolniony został do transcendowania i to nie
tylko ku bliżej nieokreślonym wartościom, lecz ku Bytowi Absolutnemu
— ku Bogu. Jan Paweł II daje temu wyraz pisząc nieco dalej, że „człowiek
to jedyna istota w całym widzialnym świecie stworzonym, która nie tylko
zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie, i dlatego
pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega” (FR 25).
W ten sposób powracamy myślą do Wojtyłowej koncepcji duchowości
jako autotranscendowania osoby przez czyn, w tym zaś przypadku przez
akt poznania, jako najbardziej właściwy dla ludzkiej natury109. Tę myśl
———————
106 Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei (z 29 VI 2013) przedstawia wiarę jako
światło, dzięki któremu zagubiony współczesny człowiek może właściwie oceniać otaczającą go rzeczywistość. Pisze więc, że „wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie
nasze ciemności, ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by iść”
(nr 57).
107 J. Kędzierski, Refleksje chrystologiczne nad encykliką Jana Pawła II „Fides et ratio”,
„Studia Włocławskie” 3(2000), s. 123-132.
108 Zob. A. A. Bello, Le vie della conoscenza: filosofia, teologia, ricerca sapienziale. L’enciclica
„Fides et ratio” — 14 IX 1998, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 238-249.
109 Zob. G. Reale, Podstawowe pojęcia „Osoby i czynu”, w: Jan Paweł II, Fides et ratio.
Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2003, s. 365-377.
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potwierdza sam Autor, pisząc: „Rozum i wola wyrażają tu w najwyższym
stopniu swą naturę duchową, aby pozwolić człowiekowi na dokonanie
aktu, w którym realizuje się w pełni jego osobowa wolność” (FR 13).
W każdym człowieku jako istocie rozumnej obecna jest głęboko zakorzeniona potrzeba dociekania prawdy i zakorzeniania w niej całej swej
egzystencji z chwilą gdy uzna ją za prawdę absolutną (por. FR 27). Ojciec
święty nie waha się człowieka nazwać tym, „który szuka prawdy” (FR
28), przy czym „jego poszukiwanie zmierza ku głębszej prawdzie, która
może mu ukazać sens życia; poszukiwanie to zatem może osiągnąć cel
jedynie w absolucie” (FR 33). Odnośnie do tego ostatniego stwierdzenia
nasz Autor przyznaje, że ten tok rozumowania absorbuje go od dawna.
Zauważa, że zarówno język filozofii jak i poetyki wyrażają „naglącą potrzebę odnalezienia sensu istnienia”, co świadczy „o głębokiej rozumności istnienia ludzkiego”, dlatego „poszukiwanie prawdy stanowi najwyższy wyraz natury człowieka, a co za tym idzie, odpowiedź na nie jest
miarą głębi jego zaangażowania we własne istnienie”. Na tej drodze rozum ludzki dosięga swego szczytu i otwiera się na to, co należy do sfery
religii. Ojciec święty podkreśla, że religijność „stanowi najwznioślejszy
wyraz osoby ludzkiej, gdyż jest szczytem jego rozumnej natury” (FR 33,
przypis 28)110.
W tym kontekście nasz Autor zauważa, że to, co znamionuje człowieka, to umiejętność i gotowość zawierzenia samego siebie innej osobie.
W tym przypadku chodzi o osobę Boga. Widzi w tym jeden z „aktów
antropologicznie najbardziej doniosłych i wymownych” (FR 33), dzięki
któremu człowiek wykracza poza sferę cielesności. W poszukiwaniu
prawdy lub osoby, której mógłby się zawierzyć, z pomocą przychodzi mu
wiara chrześcijańska, ukazując konkretną możliwość osiągnięcia celu
i pozwalając mu „przekroczyć stadium zwykłego zawierzenia i wprowadza go w porządek łaski, gdzie może on dostąpić udziału w tajemnicy
Chrystusa…” (FR 33). Prawda, którą Bóg objawia w Jezusie Chrystusie,
nie jest sprzeczna z prawdami, do jakich można dojść na drodze refleksji
filozoficznej. Przeciwnie — jak zaznacza Papież — „te dwa porządki
poznania prowadzą do pełni prawdy” (FR 34)111.
———————
110 I. Dec, Postulaty encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” wobec teologii moralnej,
w: W kręgu chrześcijańskiego orędzie moralnego, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000,
s. 117-122; J. Kowalski, Problematyka moralna w encyklice „Fides et ratio”, w: Człowiek drogą
Kościoła…, dz. cyt., s. 83-94; K. Banko, Wartości moralne kultury w świetle encykliki Jana Pawła
II „Fides et ratio”, w: tamże, s. 399-408.

Zob. W. Giertych, Wokół teologii poznania encykliki „Fides et ratio”, w: Jan Paweł II,
Fides et ratio. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 233-256.
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Jeżeli przyjąć Wojtyłową koncepcję duchowości, jako autotranscendencji osoby przez czyn, to w zaprezentowanej tu doktrynie wyraźnie
zarysowuje się rozróżnienie na duchowość w znaczeniu antropologicznym i duchowość religijną, w tym zaś przypadku chrześcijańską. Wysiłek
rozumu w celu poszukiwania prawdy i osoby, której człowiek mógłby się
powierzyć, należałoby zatem uznać za podstawę duchowości w znaczeniu antropologicznym, zaś otwarcie się na Absolut, a szczególnie na osobę Jezusa Chrystusa — za fundament duchowości chrześcijańskiej.
Czwarty rozdział encykliki Fides et ratio Jan Paweł II poświęcił kwestii
relacji między wiarą a rozumem, wychodząc od jej historycznego ujęcia.
Więcej uwagi poświęcił św. Tomaszowi, który w tym względzie odegrał
znaczącą rolę. Godnym zauważenia jest stwierdzenie, że jedną z wielkich
intuicji Akwinaty było wskazanie na rolę Ducha Świętego „w procesie
dojrzewania ludzkiej wiedzy do pełni mądrości”. Uznaje on pierwszeństwo mądrości pochodzącej od Ducha Świętego, „nie zapomina jednak
o istnieniu jej dwóch innych, komplementarnych form: mądrości filozoficznej, która opiera się na zdolności rozumu do badania rzeczywistości
w granicach wyznaczonych przez jego naturę; oraz mądrości teologicznej,
która opiera się na Objawieniu i bada treści wiary, docierając do tajemnicy samego Boga” (FR 44)112.
Ujmując rzecz z punktu widzenia teologii duchowości, wypada stwierdzić, że mądrość pochodząca od Ducha Świętego jest u podstaw tego, co
na przykład karmelitański Doktor Kościoła nazywa „teologią mistyczną”113. Z kolei papieska refleksja na temat mądrości teologicznej przywołuje na myśl uznany wśród teologów pogląd, że teologia duchowości jest
nauką sapiencjalną i pełni rolę porównywalną do zwornika w gotyckim
sklepieniu114. W analizowanej encyklice czytamy bowiem o mądrościo———————
112 Zob. S. Nagy, Rozum w procesie powstawania i poznawania treści wiary. Teologia spekulatywna i fundamentalna, w: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 209-218.
113

Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, I, 8, 6; Noc ciemna, I, 5, 1.

Zdaniem niemieckiego autora Josefa Sudbracka, teologia duchowości ma za zadanie na podobieństwo soczewki syntetyzować osiągnięcia pozostałych dyscyplin teologicznych i wykorzystywać tę syntezę w dziele prowadzenia człowieka do spotkania z Bogiem, a więc do doświadczenia wiary. Jest to więc „dyscyplina przekrojowa”. — Kann
man Spiritualiät lehrnen? Drei Beiträge. Eine theologische Reflexion, „Geist und Leben”
53(1980), s. 446-447; tenże, Experiencia de la fé, „Revista de Espiritualidad” 39(1980), s. 406.
Podobnie uważa argentyński teolog Daniel de Pablo Maroto, który powołując się na
R. Garrigou-Lagrange, stwierdza, że duchowość jest najżywszą częścią teologii i w piramidzie nauk teologicznych reprezentuje punkt najwyższy — wierzchołek, ku któremu
zbiegają się wszystkie linie i boki, reprezentujące pozostałe dyscypliny teologiczne. —
114
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wym, a zarazem kontemplacyjnym charakterze teologii. Ojciec święty
przypomina więc, że „zasadniczym celem teologii jest zrozumienie Objawienia i treści wiary. Prawdziwym centrum refleksji teologicznej winna
być zatem kontemplacja samej tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego” (FR
93). Zasadniczym celem teologii jako nauki sapiencjalnej, jest zatem nie
tylko odkrywanie prawdy o Bogu i o człowieku, ale także doprowadzenie
wszystkich do uświęcenia i zbawienia115. W tym względzie szczególna rola przypada teologii duchowości. Żadna bowiem z dziedzin teologii nie
jest bardziej od duchowości nastawiona nie tylko na wypowiadanie
„słów o Bogu”, ale przede wszystkim na słuchanie „słowa samego Boga”
(por. Ps 95, 8; Mt 7, 24; 11, 15) i przyjmowanie Go czystym sercem (por.
13, 23) podczas modlitwy oraz kontemplacji.
Kolejne dwa rozdziały swej encykliki Jan Paweł II poświęcił omówieniu wypowiedzi Kościoła na temat filozofii, jak również wzajemnemu
oddziaływaniu teologii i filozofii. Na podkreślenie zasługuje zamieszczona tam uwaga, że „struktura teologii jako nauki wiary ukształtowana jest
przez podwójną zasadę metodologiczną: auditus fidei i intellectus fidei.
W świetle pierwszej z nich teologia przyswaja sobie treści Objawienia,
w miarę jak są one stopniowo wyjaśniane przez Świętą Tradycję, Pismo
Święte i żywy Urząd Nauczycielski Kościoła. Stosując drugą zasadę, teologia stara się spełnić specyficzne wymogi rozumu przez refleksję spekulatywną” (FR 64)116. Przywołane zdania, a zwłaszcza pierwsza ich część,
mówiąca o auditus fidei, wprost odnosi się do życia duchowego, które —
jak to wielokrotnie zostało podkreślone — w istocie polega na „posłuszeństwie wiary” w praktyce117.
———————
La espiritualidad emergente del Concilio Vaticano II, „Analecta Calasanctiana” 31(1989), s. 317319. Także austriacki teolog Josef Weismayer twierdzi, że teologia duchowości jest „nauką
panoramiczną” w tym sensie, że teologiczna refleksja nad doświadczeniem duchowym
domaga się uwzględnienia rezultatów różnych nauk teologicznych i humanistycznych,
a zwłaszcza teologii systematycznej, nauk biblijnych, historii Kościoła, jak również psychologii, socjologii, filologii itp. — Pełnia życia. Zarys historii i teologii chrześcijańskiej duchowości, tł. J. Zychowicz, Kraków 1993, s. 15-17. Szerzej na ten temat pisałem w artykule pt.
Integrujący charakter teologii duchowości, RT 50(2003) z. 5, s. 43-60.
115 Taki cel teologii wyznacza m.in. instrukcja Donum veritatis o powołaniu teologa,
wydanej przez Kongregację Nauki Wiary 24 V 1990 roku.
116 J. A. García Cuadrado, Orientaciones del Magisterio sobre la enseñanza del la filosofía:
de la „Aeterni Patris” a la „Fides et ratio”, w: Dar razón de la esperanza…, dz. cyt., s. 1197-1216.

Zob. M. Kowalczyk, Wzajemne oddziaływanie wiary i rozumu w uprawianiu teologii,
Com 19(1999), nr 3, s. 26-38; A. Carrasco, Rozważania o problemach teologii jako przedmiotu
zainteresowania rozumu, tamże, s. 65-83.
117
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Ostatni rozdział analizowanego dokumentu dotyczy wskazania potrzeb i zadań chwili obecnej. Wśród różnych kwestii uzasadniających
uprawianie filozofii w jej klasycznym sensie, Papież uczy, że nie należy
uważać metafizyki za alternatywę dla antropologii, ponieważ „to właśnie
metafizyka pozwala uzasadnić pojęcie godności osoby, wskazując na jej
naturę duchową. Problematyka osoby stanowi szczególnie dogodny teren, na którym dokonuje się spotkanie z bytem, a tym samym z refleksją
metafizyczną” (FR 83). Pozostając na gruncie personalizmu, nasz Autor
podkreśla, że „wszędzie tam, gdzie człowiek dostrzega wezwanie absolutu i transcendencji, otwiera się przed nim droga do metafizycznego wymiaru rzeczywistości: w prawdzie, w pięknie, w wartościach moralnych,
w drugim człowieku, w samym bycie, w Bogu” (FR 83). Refleksja metafizyczna zatem ma na celu w pierwszym rzędzie odkrycie i zabezpieczenie
duchowego wymiaru ludzkiego bytu, w tym sensie, że poddaje analizie
doświadczenie człowieka, „także wówczas gdy wyraża ono i ujawnia
wewnętrzność człowieka i jego duchowość”. Refleksja winna bowiem
„docierać do poziomu istoty duchowej i do fundamentu, który jest jej
podłożem” (FR 83). W ten sposób Papież kładzie nacisk na potrzebę metafizyki, zwłaszcza współcześnie, kiedy pod wpływem tendencji postmodernistycznych (por. FR 90) kwestionuje się potrzebę myślenia opartego
na zasadach logiki formalnej. Metafizyka, dając narzędzia służące dogłębnemu poznaniu bytu, w tym bytu ludzkiego, potwierdza tym samym
jego duchowy charakter118.
Jak widać, zaprezentowana encyklika swoim zasięgiem problemowym znacznie wykracza poza obszar zainteresowań teologii, dlatego
wywołała żywe reakcje również poza środowiskiem teologów, głównie
wśród filozofów. Jak rzadko kiedy, dokument ten poddano wnikliwemu
studium, wskutek czego powstało szereg komentarzy. Ich przegląd daje
podstawę do wyróżnienia przynajmniej trzech grup, w których ujawniają
się postawy wobec papieskiego przesłania. Pierwszą grupę stanowią myśliciele w pełni aprobujący stanowisko Papieża i wyrażający mu za nie
swą wdzięczność. Należą do niej przedstawiciele filozofii klasycznej,
zwłaszcza tomizmu egzystencjalnego oraz większość polskich teologów.
Zwolennicy filozofii nurtu arystotelesowsko-tomistycznego wyrażają
swoje zadowolenie, iż Jan Paweł II dowartościował w encyklice filozofię
bytu, która stwarza najpełniejszą perspektywę do odkrywania najbardziej
———————
Por. J. Życiński, Duchowość chrześcijańska wobec wyzwań postmodernizmu w perspektywie encykliki „Fides et ratio”, w: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, dz. cyt.,
s. 103-118; K. Krenn, Metafizyka i teologia, w: tamże, s. 345-355.
118
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fundamentalnej i integralnej prawdy o rzeczywistości, w tym także
prawdy o Bogu i człowieku. Są oni zadowoleni, iż Papież opowiedział się
za filozofią mądrościową, która formułuje pytanie o sens życia człowieka
i sens istnienia całej rzeczywistości119. Druga grupa komentatorów reprezentuje stanowisko umiarkowane, a więc tylko w części aprobuje przemyślenia, stwierdzenia, oceny i wskazania Papieża. Stanowisko umiarkowane reprezentują przedstawiciele pozatomistycznych kierunków filozofii. W grupie trzeciej znaleźli się ci komentatorzy, którzy w sposób zdecydowanie krytyczny są nastawieni do papieskiego wykładu zawartego
w tym dokumencie. Są to jednak nieliczne głosy zarzucające Janowi Pawłowi II zbyt krytyczne stanowisko wobec postmodernizmu, fideizmu,
nihilizmu, pragmatyzmu, scjentyzmu i relatywizmu (por. FR 86-90)120.
„Blask prawdy”, „ewangelia życia” i „rozum w połączeniu z wiarą”,
to w świetle dokonanych tu analiz jakby trzy ściany graniastosłupa, którego wierzchołkiem jest Chrystus — Droga, Prawda i Życie (por. J 14, 6),
zaś podstawą człowiek — istota rozumna i wolna. Jeśli przyjąć ten model,
to słuszną okaże się zasada, mówiąca o tym, że zbliżanie się do wierzchołka na którejkolwiek z tych płaszczyzn moralno-duchowego graniastosłupa zbliża je do siebie aż do zetknięcia się na owym wierzchołku.
Innymi słowy, prawda, rozumna wiara i życie wiarą, są trzema nierozdzielnymi wymiarami życia chrześcijańskiego, które znajdują swe dopełnienie w Osobie Chrystusa. Takie wzajemne powiązanie wartości prawdy, wolności myślenia oświeconego wiarą i szacunek dla życia stanowią
zasadniczy przejaw duchowości w najbardziej uniwersalnym znaczeniu.

5. ENCYKLIKA EUCHARYSTYCZNA I MARYJNA
Encyklikę Redemptor hominis powszechnie uznaje się za dokument
programowy dla pontyfikatu Jana Pawła II. Tymczasem dwie inne jego
encykliki: o Eucharystii i o Matce Bożej wydają się najbardziej charakterystyczne i reprezentatywne dla jego posługi. Problematyka eucharystyczna stanowi bowiem swoistą klamrę spinającą ten pontyfikat. Trzeba
———————
119 Zob. V. Posenti, Filozofia jako „praeparatio evangelica”, w: Jan Paweł II, Fides et ratio.
Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 187-196; A. Scola, Ludzka wolność a prawda w świetle encykliki
„Fides et ratio”, w: tamże, s. 197-208.
120

Zob. J. Woleński, Fides, ratio i ratio recta, „Znak” 1999 nr 4, s. 94-99.

Personalistyczno-chrystologiczna duchowość w encyklikach Jana Pawła II

195

bowiem zauważyć, że niespełna półtora roku od wyboru na Stolicę Piotrową Ojciec święty wydał list apostolski Dominicae cenae o tajemnicy
i kulcie Eucharystii (z 24 II 1980), pod koniec zaś pontyfikatu promulgował encyklikę Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła, półtora roku później listem apostolskim Mane nobiscum Domine (z 7 X 2004)
ogłosił Rok Eucharystii, trwający od października 2004 do października
2005 roku. Znamienne jest też to, że zmarł dokładnie w połowie ustanowionego przez siebie Roku Eucharystii (2 IV 2005). Ten fakt ma wymowę
symbolu, jak bowiem zaświadczają naoczni świadkowie, Eucharystia
zawsze była w centrum duchowości Papieża z Polski. On sam wspomina
o tym wielokrotnie w swoich autobiograficznych dziełach (por. EdE 8)121.
Drugą osią duchowości Jana Pawła II jest kult Matki Bożej, czemu
wielokrotnie dawał wyraz zarówno w tekstach autobiograficznych, jak
i oficjalnych wystąpieniach czy dokumentach (por. RVM 2)122. Odnośnie
do tego ostatniego warto zauważyć, że z zasady wszystkie encykliki,
adhortacje, listy apostolskie i orędzia kończą się niekiedy dość rozbudowaną inwokacją do Maryi, wyraźnie nawiązującą i podsumowującą treść
poruszaną w danym dokumencie. Jeżeli na te inwokacje maryjne spojrzeć
z perspektywy życia duchowego, to można powiedzieć, że jest to bardziej
przykład maryjnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej, aniżeli
duchowości maryjnej jako takiej123.
———————
121 Zob. S. Dziwisz, Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa
2007, s. 81.
122 Zob. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich,
Kraków 1996, s. 29-31.
123 Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna w dokumencie końcowym XX Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (Divino Amore) w roku
2000 pt. Matka Pana. Pamięć — obecność — nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące
postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi (Watykan 2000) [SM 4(2003) nr 3, s. 311-398], postawiła problem natury metodologicznej odnośnie do tego, czy należy mówić o wyodrębnionej duchowości maryjnej czy też o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej
(nr 53-59). Ojciec święty w swoich licznych tekstach nie podejmował wprost tego problemu, jednak wydaje się opowiadać za maryjnym wymiarem duchowości chrześcijańskiej.
Przemawiając bowiem podczas wizyty w Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie w dniu 10 XII 1988 roku, powiedział: „Na polu duchowości, która budzi
dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia «wymiaru maryjnego» w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa”. — Aktualność i zadania mariologii, SM 1(1999) nr 3, s. 140.
W ten sposób jednoznacznie opowiedział się także za potraktowaniem mariologii jako
swoistego klucza hermeneutycznego dla teorii i praktyki życia duchowego. W realizacji
powszechnego powołania do świętości odwoływanie się do orędownictwa Maryi,
a zwłaszcza odwzorowywanie Jej postaw, zawsze bowiem reorientuje na Chrystusa. —
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A. Ecclesia de Eucharistia
Okazją do ogłoszenia czternastej encykliki Jana Pawła II pt. „Ecclesia
de Eucharistia” o Eucharystii w życiu Kościoła (z 17 IV 2003) było dwudziestopięciolecie jego pontyfikatu. Nie jest to oczywiście pierwszy tego rodzaju papieski dokument poświęcony Eucharystii. Sam Papież wspomina
encyklikę Leona XIII Mirae caritatis (z 28 V 1902), encyklikę Piusa XII
Mediator Dei o liturgii (z 20 XI 1947) oraz encyklikę Pawła VI Mysterium
fidei (z 3 IX 1965), poświęconą obronie kultu eucharystycznego przed
różnymi błędami (por. EdE 9). Ojciec święty wydaje się, że odnosi do naszych czasów wszystkie te wskazania, które zostały zawarte w wymienionych tu dokumentach. Sytuacja bowiem jest bardzo podobna. Tak jak
Leon XIII, nasz Autor opublikował swoją encyklikę na początku nowego
stulecia i tysiąclecia. Za przykładem Piusa XII wyraża on troskę o poprawność i głębokie przeżywanie celebracji eucharystycznej. Naśladując
zaś swego poprzednika Pawła VI, identyfikuje błędy i nadużycia, które
mogłyby Eucharystii odebrać należne jej miejsce w życiu Kościoła. Wyraża bowiem nadzieję, że „ta Encyklika przyczyni się w skuteczny sposób
do rozproszenia cieni wątpliwości doktrynalnych i zaniechania niedopuszczalnych praktyk, tak aby Eucharystia nadal jaśniała pełnym blaskiem całej swojej tajemnicy” (EdE 10). Pragnie wreszcie na nowo ożywić
kult Eucharystii, jako kontynuację dziedzictwa Jubileuszu Roku 2000
(por. EdE 6). To zaś, jaką rolę w życiu Kościoła odgrywa Eucharystia, za
Soborem Watykańskim II Jan Paweł II określił w samym tytule: Ecclesia de
Eucharistia vivit. Tę myśl zawarł już w pierwszej swej encyklice Redemptor
hominis, gdzie czytamy, iż „Kościół żyje Eucharystią, żyje pełnią tego
Sakramentu, którego zdumiewająca treść i znaczenie tylokrotnie znajdowało wyraz w nauczaniu Kościoła od najdawniejszych czasów aż do
naszych dni” (RH 20).
Byłoby uproszczeniem twierdzić, że Ojciec święty jedynie powiela
i syntetyzuje dotychczasową doktrynę Kościoła odnośnie do Eucharystii.
Przeciwnie, zgłasza on wiele nowych ujęć, do których inspirację czerpał
zarówno z Vaticanum II, jak i z osobistego doświadczenia duchowego. Na
początku dokumentu wspomina bowiem swoją celebrację w jerozolimskim Wieczerniku w Jubileuszowym Roku 2000 (nr 2). Wychodząc od tego faktu, że właśnie tam Chrystus ustanowił Sakrament Ciała i Krwi
———————
Zob. M. Chmielewski, Maryjny wymiar duchowości w ujęciu Jana Pawła II, SM 5(2003), nr 4,
s. 259-277.
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w przededniu swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, Jan Paweł II zauważa, że Eucharystia jest w najwyższym stopniu „sakramentem tajemnicy paschalnej”. A ponieważ „Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej”,
dlatego „stanowi ona centrum życia eklezjalnego” (EdE 3). Zasygnalizowana tu eklezjologiczna interpretacja Eucharystii, albo eucharystyczna
perspektywa eklezjologii124, stanowi jedną z istotnych nowości w zakresie
dogmatycznych ujęć eucharystycznej i eklezjologicznej problematyki.
Dla podjętej tu refleksji teologiczno-duchowościowej ważne jest to,
jaką rolę w życiu duchowym odgrywa Eucharystia. Odnośnie do tego
niemal w każdym akapicie znaleźć można wiele cennych treści. Tak jak
wspomniane wyżej encykliki poprzedników Jana Pawła II „przez kolejne
wieki kształtowały zarówno teologię, jak i katechezę, i do dzisiaj są dogmatycznym punktem odniesienia w nieustannym procesie odnowy
i duchowego wzrastania Ludu Bożego w wierze i miłości do Eucharystii”
(EdE 9), tak samo omawiana encyklika może stanowić niewyczerpane
źródło inspiracji dla życia duchowego.
Co się tyczy struktury dokumentu, to po obszernym wstępie, w rozdziale pierwszym Papież ukazuje Eucharystię przede wszystkim jako Tajemnicę wiary. Za Soborem Watykańskim II podkreśla, że sprawowana
Eucharystia jest nie tylko przywołaniem wydarzenia z Wieczernika, „lecz
jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez
wieki” (EdE 11). Jednakże Msza święta, uobecniająca ofiarę Krzyża,
w żaden sposób jej nie powiększa, niczego jej nie dodaje, ani jej nie mnoży, lecz sprawia, że jedyna i ostateczna odkupieńcza ofiara Jezusa Chrystusa uobecnia się w czasie (por. EdE 12). Przez swój ścisły związek
z ofiarą na Golgocie, Eucharystia jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko
symbolicznym czy ogólnym jako duchowy pokarm dla wiernych (por.
EdE 13). Z tą stale uobecnianą ofiarą Chrystusa ściśle wiąże się Jego
zmartwychwstanie, o czym przypomina aklamacja po przeistoczeniu
(por. EdE 14). Wobec tego sakramentalne uobecnienie we Mszy świętej
ofiary Chrystusa, uwieńczonej Jego zmartwychwstaniem, zakłada specyficzną Jego obecność. Jest więc na wskroś rzeczywistością duchową,
której uchwycenie „dostępne jest głównie świętym” (EdE 15).
Z takiego rozumienia tajemnicy Eucharystii wynikają duchowe i zarazem praktyczne implikacje125. Nasz Autor zwraca więc uwagę na to, że
———————
124 Por. M. Hauke, L’Eucaristia: fonte e culmine della vita cristiana. L’enciclica „Ecclesia de
Eucharistia” — 17 IV 2003, w: Giovanni Paolo teologo…, dz. cyt., s. 254-255.
125 Zob. J. Misiurek, Eucharystia w chrześcijańskim życiu duchowym według nauczania Jana
Pawła II, w: Jan Paweł II — Mistrz duchowy, dz. cyt., s. 161-174.
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Eucharystia jest prawdziwą ucztą, „na której Chrystus ofiaruje siebie jako
pokarm” (EdE 16), a wraz z tym „przekazuje On nam także swego
Ducha” (EdE 17). Jest więc ona — jak to określił już Sobór Watykański II
— „źródłem i szczytem życia duchowego” (SC 10). Ponadto antycypuje
życie wieczne, stając się źródłem chrześcijańskiej nadziei. „Kto się karmi
Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby
otrzymać życie wieczne: «posiada je już na ziemi», jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata” — pisze Ojciec święty (EdE 18). To z kolei — jak czytamy dalej —
przekłada się na wzmocnienie komunii z Kościołem zbawionych w niebie
(EdE 19). Jednak ta perspektywa eschatologiczna nie może zwalniać wierzących z twórczego zaangażowania na rzecz rzeczywistości ziemskich,
takich jak budowanie pokoju czy troska o najuboższych. Przeciwnie,
Eucharystia ma ich inspirować i pobudzać do tego (por. EdE 20)126.
Ponieważ rzeczywistość eucharystyczna ma charakter osobowy, toteż
Jan Paweł II zdaje się odnosić do niej zasadę agere sequitur esse. W pierwszym bowiem rozdziale encykliki wskazał na najważniejsze istotne elementy tej tajemnicy, w drugim zaś podjął temat: „Eucharystia buduje Kościół”, który — jak się wydaje — jest centralny dla treści dokumentu.
Kontynuując myśl Vaticanum II, Papież stwierdza, że „istnieje związek
przyczynowy pomiędzy Eucharystią a samym początkiem Kościoła”
(EdE 21), co także ma implikacje duchowe. Włączenie w Chrystusa, jakie
dokonuje się w chrzcie świętym, umacnia się bowiem poprzez pełny, czyli sakramentalny udział w Ofierze eucharystycznej. Wówczas „nie tylko
każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego
z nas” (EdE 22), wskutek czego zacieśnia się osobowa więź z Nim, to zaś
jest sednem życia duchowego. Następstwem indywidualnej i osobowej
więzi z Chrystusem każdego z wierzących jest umocnienie jedności
Mistycznego Ciała Chrystusa, która swój praktyczny wyraz znajduje
w trosce o doprowadzenie innych do tej jedności, na drodze ewangelizacji i misji. Z tej racji można powiedzieć, że „Eucharystia jawi się jako
«źródło» i jednocześnie «szczyt» całej ewangelizacji, ponieważ jej celem
jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym” (EdE 22)127.
———————
126

Zob. J. Lewandowski, Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., s. 33-44.

M. Cisło, Jezus eucharystyczny w „Ecclesia de Eucharistia”, w: Lumen Christi tantum
in Ecclesia, dz. cyt., s. 147-156.
127
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Również kult, jakim Eucharystia otaczana jest poza Mszą świętą, ma
eklezjotwórcze znaczenie. W tym kontekście Jan Paweł II porusza wprost
problematykę duchową, usilnie zachęcając do adoracji eucharystycznej
i komunii św. duchowej. Właśnie sztuka modlitwy, zwłaszcza kontemplacyjnej, ma być charakterystycznym wyróżnikiem chrześcijan we współczesnym świecie (por. EdE 25).
Logiczną konsekwencją eklezjotwórczej roli Eucharystii jest apostolstwo, któremu nasz Autor poświęcił trzeci rozdział omawianej encykliki.
Interesujące jest zwrócenie uwagi na podwójny sens, w jakim Papież pisze o „apostolskiej Eucharystii”. Jest ona „apostolska” przede wszystkim
dlatego, że „jest sprawowana zgodnie z wiarą Apostołów”, a także dlatego, że celebrują ją następcy Dwunastu, a więc biskupi i prezbiterzy (por.
EdE 27). Ten drugi aspekt Ojciec święty wyjaśnia, przypominając naukę
Kościoła o tym, że tylko kapłan może sprawować Eucharystię, gdyż działa in persona Christi, to znaczy w „swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest
prawdziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary”
(EdE 29). Mandat sprawowania Eucharystii nie pochodzi więc z wyboru
czy nadania ze strony wspólnoty wierzących. W ten sposób nasz Autor
podejmuje dialog z chrześcijanami innych wyznań, zwłaszcza protestanckich, które mają inną w tym względzie interpretację teologiczną.
Z uwagi na duchowe dobro wiernych niedopuszczalne jest więc zastępowanie Mszy św. niedzielnej ekumenicznymi celebracjami Słowa Bożego, jak to ma miejsce głównie w krajach Zachodu (por. EdE 30).
Z faktu, że kapłan działa in persona Christi, w analizowanym dokumencie zostały wyprowadzone wnioski także pod kątem duchowości
kapłańskiej. Przypominając za Soborem Watykańskim II, że miłość pasterska jest wyznacznikiem kapłańskiej duchowości, Papież akcentuje
potrzebę codziennej celebracji Eucharystii ze względu na życie duchowe
kapłana, a także dobro duchowe Kościoła i poszczególnych wiernych.
Kapłan zatem powinien znajdować „w Ofierze eucharystycznej prawdziwe centrum swojego życia i posługi oraz duchową moc potrzebną do
stawienia czoła różnorakim zadaniom pasterskim. Jego dni staną się wtedy prawdziwie eucharystyczne” (EdE 31).
Kontynuując tę myśl Papież przypomina to, co napisał w adhortacji
Christifideles laici, że parafia jest zbudowana na gruncie rzeczywistości
teologicznej, gdyż jest ona „wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą
zdolną do sprawowania Eucharystii” (ChL 26), dlatego potwierdza ona
swoją tożsamość przede wszystkim przez sprawowanie Eucharystii (por.
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EdE 32). Ponadto w dalszym ciągu za Vaticanum II dodaje, że „nie zbuduje się […] żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii” (EdE 33; por. PO 6).
Wiele miejsca Jan Paweł II poświęcił także budowaniu kościelnej
komunii. Jest to treść rozdziału czwartego. Zachęca w nim do pielęgnowania w sobie stałego pragnienia Eucharystii, z której narodziła się praktyka komunii świętej duchowej (por. EdE 34), usilnie zalecanej między
innymi przez św. Teresę od Jezusa128. Z tego pragnienia rodzi się dopiero
pragnienie komunii z Bogiem i braćmi, która jest warunkiem celebrowania Eucharystii. Stąd koniecznie potrzebny jest stan łaski uświęcającej,
aby godziwie ją sprawować (por. EdE 35), lub uprzednie skorzystanie
z sakramentu pokuty (por. EdE 37). Godnym zauważenia jest także postulat, by Eucharystia „była sprawowana w kontekście spójności także
zewnętrznych więzów komunii” (EdE 38). W ten sposób po raz kolejny Jan
Paweł II podkreśla ważność duchowości komunii zarówno dla uświęcenia poszczególnych wiernych, jak i autentyczności wiary. Tak więc
„Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii” (EdE 40; por.
NMI 43-45)129.
Z tego wynika kolejny postulat pod adresem życia duchowego, a mianowicie dowartościowanie niedzielnej Mszy świętej, której duchowe znaczenie ukazał nasz Autor w przywoływanym w encyklice liście apostolskim Dies Domini (EdE 41; por. DD 31-51). Snuje tam refleksję na temat
roli Eucharystii dla ekumenizmu (por. EdE 43-44), wyrażając nadzieję, że
w nieodległej przyszłości będzie możliwa także interkomunia (por. EdE
45). Przy tej okazji podkreśla, że „wierne zachowywanie całości zasad
i norm ustalonych w tej materii jest jednocześnie wyrazem i gwarancją
miłości wobec Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i wobec
braci z innego wyznania chrześcijańskiego, którym należy się świadectwo
prawdy, jak również wobec samej sprawy dążenia do jedności” (EdE 46).
Jest to z punktu widzenia duchowości najważniejsza racja dla poprawnie
prowadzonego dialogu ekumenicznego130.
———————
128

Droga doskonałości, 35, 1-5.

Zob. M. Tatar, „Communio” w Eucharystii — rezygnacja z indywidualizmu wiary,
w: Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy (Kolekcja „Communio”, 16), red. L. Balter,
s. 324-341; E. Matulewicz, Duchowość komunii w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II —
Mistrz duchowy, dz. cyt., s. 139-160.
129

130 Zob. W. Hanc, Ekumenizm duchowy a duchowość pojednania. Założenia metodologiczne,
w: Ekumenizm duchowy — duchowość pojednania, dz. cyt., s. 35-39.
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Na odnotowanie zasługuje również to, że żaden z cytowanych na
wstępie poprzedników Jana Pawła II w swoich dokumentach na temat
kultu Eucharystii nie podejmował kwestii estetyki celebracji. Natomiast
w encyklice Ecclesia de Eucharistia nasz Autor poświęcił temu cały rozdział piąty. Potrzebę piękna w sprawowaniu Eucharystii uzasadnia tam
zarówno danymi biblijnymi, jak i faktem, że „Uczta eucharystyczna jest
prawdziwie ucztą «świętą», w której prostota znaków kryje niezmierzoną
głębię świętości Boga” (EdE 48). W estetyce celebracji eucharystycznej
i związanej z nią architektury oraz sztuki, szczególnie muzycznej, należy
widzieć zarówno wyczucie głębokiego sensu tajemnicy, jak i zmysł wiary
Kościoła (por. EdE 49). W ten sposób Eucharystia istotnie wpływa na
kształt kultury danego kraju i narodu (por. EdE 51)131.
Ostatni, szósty rozdział analizowanego dokumentu Papież poświęcił
postaci Maryi, której miejsce w ekonomii zbawienia pozwala lepiej „odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią […]. Maryja
bowiem może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi,
ponieważ jest z nim głęboko związana” (EdE 53). Analizując związek
Maryi z Eucharystią od strony Jej wewnętrznej postawy, Papież słusznie
nazywa ją „Niewiastą Eucharystii”. Zarówno samo określenie Matki Bożej w taki sposób, jak i wskazanie eucharystycznych rysów Jej duchowej
sylwetki dla współczesnej duchowości katolickiej stanowi cenne źródło
inspiracji132. Nasz Autor stwierdza zatem, że Maryja w pewnym sensie
„wyraziła swoją «wiarę eucharystyczną», jeszcze zanim Eucharystia
została ustanowiona, przez sam fakt «ofiarowania swojego dziewiczego
łona, aby mogło się dokonać Wcielenie Słowa Bożego»”, gdyż „Eucharystia odsyłając do męki i zmartwychwstania, wyraża jednocześnie ciągłość
z tajemnicą Wcielenia” (EdE 55). Poza tym ofiarowanie Bogu Jezusa
w świątyni jerozolimskiej jest „antycypacją Eucharystii”, a zarazem „komunią duchową pragnienia i ofiary” (por. EdE 56). Nowością „mariologii
eucharystycznej”, zaproponowanej przez Ojca świętego, jest ponowne
odczytanie Magnificat w perspektywie eucharystycznej. „Eucharystia jest
bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem
i dziękczynieniem. […] Jeśli Magnificat wyraża duchowość Maryi, nic
bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucha———————
131 Zob. A. Krzystek, Piękno celebracji eucharystycznej a duchowość kapłańska. Inspiracje
encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, w: Ty jesteś kapłanem na wieki, red. Z. Kroplewski, A. Offmański, Szczecin 2006, s. 297-309.
132 Zob. A. Wojtczak, Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II
(Studia i Materiały, 83), Poznań 2005, s. 125-149.
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rystycznej. Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym magnificat!” — pisze Jan Paweł II, podsumowując ostatnią część swej encykliki (EdE 58). Jeszcze raz do zaproponowanej przez siebie mariologii eucharystycznej Papież powraca
w zakończeniu dokumentu, gdy stwierdza, że „patrząc na Nią, poznajemy przemieniającą moc, jaką posiada Eucharystia” (EdE 62).
Wypada przywołać słowa Papieża o związku Maryi z Eucharystią,
zawarte w encyklice Redemptoris Mater. Zauważa on, że pobożność ludu
chrześcijańskiego „zawsze dostrzegała głęboką więź pomiędzy nabożeństwem do Matki Bożej i kultem Eucharystycznym”. Widać to również
w duchowości współczesnych ruchów i w duszpasterstwie sanktuariów
maryjnych. Zatem „Maryja prowadzi wiernych do Eucharystii” (RM 44)133.
Encyklika o Eucharystii z uwagi na swój przedmiot wyraźnie odbiega
stylem od poprzednich dokumentów tego gatunku. Nie ma w niej elementów spekulatywnych, lecz zawiera przejrzysty pozytywny wykład
dotyczący związku Eucharystii z życiem Kościoła. Z tego względu wiele
miejsca zajmują praktyczne wskazania odnośnie do pobożności i życia
duchowego. Podczas lektury tego dokumentu odnosi się wrażenie, że jest
to raczej adhortacja, aniżeli encyklika. Być może podniesienie rangi
dokumentu miało na celu skuteczniejsze dotarcie z orędziem o eklezjotwórczej roli Eucharystii. Jest ono niewątpliwie ważnym przesłaniem na
trzecie tysiąclecie.

B. Redemptoris Mater
Komentując encyklikę pt. „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi
Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (z 25 III 1987) Jutta Burggraf
trafnie zauważyła, że na papieskim herbie symbolizująca Maryję litera
„M” znajduje się u stóp krzyża, jednak nie po prawej stronie, gdzie zwykle ikonografia umieszcza Matkę Bożą, ale z lewej strony, czyli w miejscu
św. Jana Apostoła. Mówiąc obrazowo, Maryja na papieskim herbie
„zmieniła” miejsce, aby być blisko Umiłowanego Ucznia Jezusa i wszystkich Apostołów oraz wszystkich ludzi. W ten sposób Maryja wskazuje, że
pozostała z wiernymi „w cierpieniu u boku cierpiącego Zbawiciela”
(RM 16)134. Cytowana autorka trafnie uchwyciła papieski zamysł ukaza———————
133 T. Siudy, Sanktuaria maryjne w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła według Jana Pawła II,
w: Sanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia, dz. cyt., s. 85-96.
134 Con Maria ai piedi della croce. L’enciclica „Redemptoris Mater” — 7 XII 1990, w: Giovanni
Paolo teologo…, dz. cyt., s. 271.
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nia w tej encyklice centralnego miejsca i roli Maryi w Kościele pielgrzymującym, a także wynikającego z Jej podwójnego związku z Chrystusem
i Kościołem macierzyńskiego pośrednictwa. Jan Paweł II uwzględnił przy
tym bogactwo związków maryjnych w liturgiach Wschodu, zwłaszcza
bizantyjskiej. Omawiając rolę Maryi, wskazał na znaczącą rolę kobiety
w Kościele, gdyż „maryjny wymiar życia chrześcijańskiego znajduje
szczególny wyraz w odniesieniu do kobiety i jej roli społecznej” a „kobiecość istotnie stanowi szczególną więź z Matką Odkupiciela” (RM 46)135.
Zawarta w omawianej encyklice mariologia Jana Pawła II wyraźnie
nawiązuje do Soboru Watykańskiego II, co on sam zaznacza zaraz na
wstępie136. Przywołuje ponadto maryjne adhortacje swego poprzednika
Pawła VI: Christi Matri (z 15 IX 1966), Signum magnum (z 13 V 1967) i Marialis cultus (z 2 II 1974) (por. RM 2), dla których niniejsza encyklika jest
rozwinięciem niektórych z podjętych tam kwestii. Zasadniczym jednak
motywem wydania tego dokumentu była bliska perspektywa Roku 2000,
„który jako milenijny jubileusz narodzenia Jezusa Chrystusa zwraca
równocześnie wzrok naszej wiary w stronę Jego ziemskiej Rodzicielki”
(RM 3). Papież przypomniał zatem, że — zgodnie ze wskazaniami Vaticanum II — należy mówić o Bogurodzicy nie inaczej, jak tylko w świetle
tajemnicy Chrystusa i Kościoła. „Jeśli bowiem prawdą jest, że «tajemnica
człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego» — jak głosi Sobór — to tę samą zasadę należy odnieść w stopniu najszczególniejszym do tej wyjątkowej «córki ludzkich pokoleń», do tej niezwykłej «niewiasty», która stała się Matką Chrystusa. Tylko w tajemnicy
Chrystusa wyjaśnia się w pełni Jej własna tajemnica” — pisze Jan Paweł II
(RM 4). W następnym akapicie dodaje, że „ukazując Maryję w tajemnicy
Chrystusa, znajduje w ten sposób również drogę, aby pogłębić poznanie
tajemnicy Kościoła” (RM 5)137. Idąc po tej linii Papież wskazuje na Maryję
jako „pierwowzór Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem” (RM 5). Ona bowiem „nie przestaje być «Gwiazdą przewodnią» (Maris stella) dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują
———————
135 Zob. M. Chmielewski, Maryjny wymiar duchowości w ujęciu Jana Pawła II, art. cyt.,
s. 259-277; tenże, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Duchowości”
2(2010), s. 51-67; K. Pek, Mariologia jako teologia kobiety (MD 5. 11), w: Mulieris dignitas…,
dz. cyt., s. 227-235.
136 Zob. B. Kochaniewicz, Źródła mariologii Jana Pawła II na podstawie encykliki „Redemptoris Mater”, w: Mariologia Jana Pawła II. Próba interpretacji — sposób recepcji (Mariologia
w kontekście, 7), red. K. Klauza, K. Pek, Lublin 2007, s. 47-73.
137

Zob. M. Gilski, Matka pośród Kościoła, w: tamże, s. 119-132.
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przez wiarę” (RM 6). To zaś „pielgrzymowanie wiary” — jak wyjaśnia —
wskazuje na dzieje wewnętrzne, a więc na „dzieje dusz” (RM 6)138.
Z tego zestawienia widać, że Maryja jest wzorem życia duchowego, co
potwierdzają dalsze fragmenty encykliki. Na przykład Ojciec święty analizując nazwanie Maryi przez Archanioła „łaski pełną”, stwierdza, że jest
to „błogosławieństwo duchowe”, które odnosi się do wszystkich ludzi.
Ma ono w sobie „pełnię i powszechność («wszelkie błogosławieństwo»),
które płynie z miłości, jaka jednoczy współistotnego Syna z Ojcem w Duchu Świętym” (RM 8). Przywołuje to na myśl inną wypowiedź Papieża
z encykliki o Duchu Świętym odnośnie do tego, że pod wpływem „wewnętrznego obcowania z Bogiem w Duchu Świętym” nie tylko człowiek
„w nowy sposób pojmuje również siebie samego”. To oznacza, że „doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże, jakim
człowiek jest od początku”, ale przede wszystkim Trójjedyny Bóg „«bytuje» na sposób międzyosobowego Daru, udzielając się w Duchu Świętym
jako Dar człowiekowi, przetwarza świat ludzki od wewnątrz, od wnętrza
serc i sumień” (DeV 59). Słusznie więc za Soborem Watykańskim II Papież uczy o Maryi, że jest Ona „przybytkiem Ducha Świętego” (sacrarium
Spiritus Sancti) (por. LG 53)139, a tym samym najdoskonalszym modelem
życia duchowego, rozumianego jako życie w Duchu Świętym.
W pierwszej części encykliki kreśli zatem duchową sylwetkę Maryi
obecnej w tajemnicy Chrystusa. Rozważając biblijne sceny z Jej udziałem,
wskazuje na kilka kluczowych postaw, które dla chrześcijan stanowią
wyznaczniki autentycznej duchowości. Anielskie pozdrowienie i imię
„łaski pełna” — zdaniem naszego Autora — odnoszą się przede wszystkim „do wybrania Maryi na Matkę Syna Bożego”, ale także wskazują na
„całe nadprzyrodzone obdarowanie Maryi”, jakiego dostąpiła ze względu na Wcielenie Syna Bożego (RM 9). W Niej więc w sposób najpełniejszy
objawia się prawda, że życie duchowe należy do porządku życia nadprzyrodzonego i jest udzielane każdemu ochrzczonemu na mocy łaski,
a więc w żaden sposób jemu nienależny. Ponadto dar życia duchowego
ściśle wiąże się z faktem Wcielenia, z czego wynika, że ma ono charakter
———————
138 Zob. A. Dąbrowska, Pielgrzymująca w duchowym rozwoju. Maryja jako Niewiasta
zawierzenia według Katechez Maryjnych Jana Pawła II, AK 140(2003), s. 75-87.
139 Zob. M. Wit, Niepokalanie Poczęta a Duch Święty według nauczania Jana Pawła II,
w: Duch Święty a Maryja (Biblioteka mariologiczna, 1), red. T. Siudy, K. Kowalik, Częstochowa 1999, s. 195-200; W. Siwak, Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana
Pawła II, w: tamże, s. 201-215; tenże, Maryja jako „Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego” według Jana Pawła II, w: Trójca Święta a Maryja (Biblioteka mariologiczna, 2), red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000, s. 97-126.
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chrystocentryczny. Jeszcze pełniej ta myśl odsłania się w papieskich rozważaniach o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Powtarzając dogmatyczną prawdę o tym, że „Maryja została uchroniona od dziedzictwa
pierworodnego grzechu”, Ojciec święty podkreśla, że od pierwszej chwili
swego zaistnienia na ziemi, „należy Ona do Chrystusa, ma udział w zbawczej łasce uświęcającej” (RM 10). Odwzorowywanie więc postaw Maryi,
czyli duchowość maryjna, także ma charakter chrystocentryczny140.
W dalszym ciągu encykliki Jan Paweł II rozważa scenę nawiedzenia
Maryi u św. Elżbiety, a zwłaszcza słowa tej ostatniej: „Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła…”. Zapisane w Ewangelii św. Łukasza (1, 45)
stanowią „klucz, który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi” — podkreśla Jan Paweł II (RM 19). Odsłania się w niech rzeczywiście „zasadnicza treść mariologiczna, zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że «uwierzyła»” (RM 12). Interesujące jest następujące po tych słowach dopowiedzenie Papieża odnośnie do tego, że imię Maryi „Pełna łaski”, wypowiedziane przy zwiastowaniu anielskim, oznacza dar Boga samego. „Wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak Dziewica
nazaretańska odpowiedziała na ten dar” (RM 12). Jest to więc kolejny
wymiar postawy duchowej Maryi, którą chrześcijanin przyjmując Chrystusa powinien naśladować.
Rozwijając ten temat nasz Autor pisze o posłuszeństwie wiary Maryi,
które wyraziło się w Jej fiat. Za Ojcami Kościoła uczy, że przez wiarę
pierwej poczęła Syna duchem niż ciałem (por. RM 13). Z tej racji „wiara
Maryi przyrównywana bywa do wiary Abrahama […]. W zbawczej ekonomii Objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego
Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek Przymierzu
Nowemu” (RM 14). W osobie Maryi wierzący mają zatem najdoskonalszy
wzór wiary, która jest u podstaw życia duchowego, zwłaszcza jeśli
postawę „uwierzyć” rozumie się — zgodnie ze słowami naszego Autora
— jako „«powierzyć siebie» samej istotnej prawdzie słów Boga żywego”
(RM 14). Maryja jest zatem wzorem i nauczycielką wiary oraz życia
duchowego141.
Kolejną postawą Maryi, która charakteryzuje jej wzorczą duchowość,
jest zarówno ofiarowanie Pierworodnego w świątyni jerozolimskiej (por.
———————
140 Zob. M. Chmielewski, Giovanni Paolo II sulla spiritualità mariana, w: La Vergine Maria
nel magistero di Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 217-237.
141 Zob. D. Mastalska, Maryja wzorem i nauczycielką w nauczaniu Jana Pawła II, SM
5(2003), nr 3, s. 90-104.
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RM 16), potem życie „ukryte z Chrystusem w Bogu” (por. Kol 3, 3), jak
i ofiara z samej siebie pod Krzyżem. Tę postawę Papież określa jako „trud
serca”, jaki związany jest z „ciemną nocą wiary” (RM 17). Znamienne jest
to, że Ojciec święty charakteryzując ten wymiar duchowej postawy Maryi
posługuje się terminologią mistyczną właściwą dla bliskiej mu szkoły
karmelitańskiej. Gotowość na całkowite ofiarowanie siebie i tego, co było
Jej najdroższe, to praktyczny wymiar posłuszeństwa wiary, dzięki któremu „Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu” (RM 18). W tym miejscu niezupełnie wprost Papież wzmiankuje
o „uczestniczącym pośrednictwie” Maryi w zbawczym dziele Chrystusa,
nazywając je „kenozą wiary” (por. RM 18. 38)142. Niezależnie od tego, że
słowa te mają doniosłe znaczenie z punktu widzenia dogmatyki i mariologii, to eksponują ważny chrystocentryczny wymiar życia duchowego
Maryi, a tym samym naśladujących ją wiernych. W trzeciej części dokumentu Papież powraca do tej myśli stwierdzając, że „dzięki tej pełni łaski
i nadprzyrodzonego życia [Maryja — przyp. M. Ch.] była szczególnie
dysponowana do «współdziałania» z Chrystusem, jedynym pośrednikiem ludzkiego zbawienia. A współdziałanie takie — to właśnie owo
pośrednictwo podporządkowane pośrednictwu Chrystusa” (RM 39)143.
Czwartą postawą wzorczą Maryi, eksponowaną przez Papieża przy
okazji rozważania Łukaszowego opisu pewnej kobiety błogosławiącej
Jej łono i piersi z powodu Syna (por. Łk 11, 27), jest Jej otwarcie na Słowo
Boże, które jest konsekwencją obdarowania Duchem Świętym i wspominanego wielokrotnie posłuszeństwa wiary. Analizując odpowiedź Jezusa,
nasz Autor pisze, że w ten sposób chce On odwrócić uwagę słuchaczy od
macierzyństwa w porządku cielesnym, aby skierować ją w stronę „tajemniczych więzi ducha, jakie powstają przez słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go” (RM 20). Jest to zarazem „przeniesienie do dziedziny
wartości duchowych”, które wyraźniej odsłania się w związku z reakcją
———————
142 Zwolennicy tzw. piątego dogmatu zabiegają o to, aby Stolica Apostolska ogłosiła
dogmat o Maryi Współodkupicielce i Wszechpośredniczce łask. — Zob. A. J. Nowak,
Maryja w relacji do Trójcy Przenajświętszej, w: Signum magnum — duchowość maryjna (HM,
23), red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 79-101; W. Siwak, Problem „współodkupicielstwa”
Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, SM 5(2003), nr 3, s. 141-165; tenże, „Corredemptrix —
Corredentrice” (Il problema del quino dogma mariano) secondo Giovanni Paolo II, w: La Vergine
Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 271-296; B. Orczyk, Matka Odkupicielka,
czy Współodkupicielka? Jak interpretować mariologię Jana Pawła II, w: Mariologia Jana Pawła
II…, dz. cyt., s. 111-117.
143 Zob. G. M. Bartosik, Zbawcza służba Maryi (por. RM 41), w: Tajemnica odkupienia
(Kolekcja „Communio”, 11), red. L. Balter, Pallottinum 1997, s. 368-396.
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Jezusa na informację, że Jego Matka i bracia „stoją na dworze i chcą się
z Nim widzieć”, na co Jezus odpowiada: „Moją Matką i moimi braćmi są
ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 20-21). Te słowa,
sytuują się na przedłużeniu deklaracji bycia w sprawach Ojca, jaką dwunastoletni Jezus wypowiedział w świątyni jerozolimskiej (por. Łk 2, 49).
Na kanwie tego wydarzenia Ojciec święty ukazuje Maryję jako wzór
przyjęcia Słowa Bożego nie tylko w ciele, ale także umysłem i sercem. Do
Niej w całej rozciągłości można odnieść słowa z wydanego półtora roku
później listu apostolskiego o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem (z 15 VIII 1988), w którym czytamy, że „Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach Bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie:
autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary” (MD 15)144. Nie
bez powodu więc św. Łukasz w Ewangelii Dzieciństwa aż dwukrotnie
zaznacza, że to Słowo Ona „zachowywała” i „rozważała” (por. Łk 2, 19.
51). W ten sposób stała się „pierwszą poniekąd «uczennicą» swego Syna”
(RM 20), a zarazem „odnalazła Ona i przyjęła ów inny wymiar macierzyństwa” (RM 20). Jest to macierzyństwo porządku duchowego, którego
przejaw odnajdujemy w opisanej przez św. Jana scenie wesela w Kanie
galilejskiej (por. J 2, 1-11). Ten nowy wymiar duchowego macierzyństwa
Matki Chrystusa staje się czytelny w świetle wypowiedzi Jezusa. Mówiąc
do Maryi „Niewiasto” — zdaniem Papieża — „Jezus nade wszystko
przeciwstawiał macierzyństwo, wynikające z samego faktu zrodzenia,
temu, czym to «macierzyństwo» (podobnie jak «braterstwo») ma być
w wymiarze królestwa Bożego, w zbawczym zasięgu ojcostwa Boga samego” (MD 21). To wychodzenie Maryi naprzeciw potrzebom człowieka,
w tym przypadku nowożeńców, oznacza zarazem „wprowadzenie ich
w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa” (RM 21). Jest to
więc pośrednictwo, które ma charakter wstawienniczy. Jednakże u podstaw jest Jej wiara. „W Kanie Maryja jawi się jako wierząca w Jezusa”
(RM 21), w czym jest niedoścignionym wzorem dla wierzących.
Na to nowe, duchowe macierzyństwo Maryi Jan Paweł II każe spojrzeć z perspektywy Misterium Paschalnego, co jest cenną inspiracją dla
mariologii. Nowe macierzyństwo Maryi, zrodzone przez posłuszeństwo
wiary, „jest owocem «nowej» miłości, która ostatecznie dojrzała w Niej
u stóp Krzyża, poprzez uczestnictwo w odkupieńczej miłości Syna” (RM
23). Konsekwencją tego jest obecność Matki Chrystusa w Wieczerniku
———————
Zob. M. Chmielewski, „Geniusz kobiety” Maryi jako wzór chrześcijańskiego życia
duchowego, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej (Duchowość w Polsce, 3), red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 161-174.
144
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w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Jest to duchowe macierzyństwo wobec Kościoła, które sytuuje się na przedłużeniu Jej macierzyństwa w odniesieniu do Syna Bożego (por. RM 24)145. Przytoczona tu myśl
mariologiczna Ojca świętego ukazuje ścisłą zależność chrześcijańskiej
duchowości od duchowej postawy Maryi. Według myśli Jana Pawła II
maryjny wymiar odgrywa istotną rolę w duchowości chrześcijańskiej.
Przedstawioną powyżej ideę duchowego macierzyństwa Maryi, nasz
Autor rozwija w drugiej i trzeciej części encykliki, w których podejmuje
kwestię Jej obecności w tajemnicy Kościoła. Stosuje przy tym metodę,
którą można określić mianem spiralnej. Powraca bowiem do wcześniej
poruszonych wątków, ukazując je w nowej perspektywie. A zatem to duchowe macierzyństwo Maryi w pewnym sensie rozpatruje teraz od strony wierzących, a więc skupia uwagę na tym, Kim Ona jest dla członków
Kościoła. Jest to zarazem konkretyzacja wzorczych postaw duchowych.
Przede wszystkim podkreśla chrystocentryzm zarówno duchowości Maryi, jak i duchowości maryjnej. Stwierdza bowiem, iż „Kościół od pierwszej chwili «patrzył» na Maryję poprzez Jezusa, tak jak «patrzył» na Jezusa przez Maryję” (RM 26)146. Jest ona bowiem „wyjątkowym świadkiem
tajemnicy Chrystusa” (RM 27), stąd chrześcijanie „nie tylko garną się
z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej
wierze oparcia dla swojej wiary” (RM 27). Biorąc raz jeszcze za punkt wyjścia wiarę Maryi, nasz Autor zaznacza, że Bóg udziela się Jej „równocześnie drogą poznania i drogą serca” (RM 28). W tym stwierdzeniu zawiera
się jednoznaczne określenie natury życia duchowego, u podstaw którego
jest wiara. Zatem aktualizuje się ono zarówno w płaszczyźnie poznawczej, jak i w płaszczyźnie afektywnej. Idąc dalej Papież omawia formy
obecności Maryi w życiu Kościoła, wspominając o różnych formach kultu, zwłaszcza w sanktuariach, co pozwala mówić o „swoistej «geografii»
wiary i pobożności maryjnej” (RM 28). Wspomina także o ważnej roli
Maryi i duchowości maryjnej dla dzieła jedności chrześcijan (por. RM
30-34), a w zakończeniu drugiej części encykliki wskazuje na wzorczą
postawę miłosierdzia, jaką Kościół w Niej odkrywa (por. RM 37-38)147.
———————
145 Zob. C. I. González, Maryja „pierwsza odkupiona” w nauczaniu Jana Pawła II, w: Tajemnica odkupienia (Kolekcja „Communio”, 11), red. L. Balter, Pallottinum 1997, s. 343-367.

S. C. Napiórkowski, „Per Jesum ad Mariam”. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II,
w: Przez Jezusa do Maryi (Biblioteka mariologiczna, 4), red. S. C. Napiórkowski, K. Pek,
Częstochowa-Licheń 2002, s. 9-29; W. Siwak, „Przez Jezusa do Maryi” według Jana Pawła II,
w: tamże, s. 163-192; A. Nadbrzeżny, Per Iesum ad Mariam. Hasło, które stało się programem,
w: Mariologia Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 151-161.
146

147

Zob. W. Życiński, Mariologia ekumeniczna?, w: tamże, s. 75-91.
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Na uwagę zasługuje dość lakoniczna, ale niezwykle inspirująca dla
mariologów i teologów duchowości analiza doświadczenia duchowego
Maryi, zwłaszcza w chwili nawiedzenia u św. Elżbiety. Papież, posługując się terminologią mistyczną, mówi więc o „duchowym i poetyckim
uniesieniu całej Jej ludzkiej istoty ku Bogu”, a więc o „ekstazie serca”
w chwili, gdy Maryja „znalazła się jakby w samym sercu tej pełni Chrystusa” (RM 36). Skoro więc udziałem Maryi stało się doświadczenie
mistyczne148, to odwzorowanie Jej postaw duchowych także dysponuje
do takiego szczytowego doświadczenia duchowego.
Kontynuując temat duchowego macierzyństwa Maryi w trzeciej części
omawianego dokumentu, Jan Paweł II porusza kwestię konsekracji, jako
całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie, które jest właściwym wyrazem postawy oblubieńczej (por. RM 39). Wskazuje jednocześnie, że duchowe macierzyństwo Maryi jest głęboko przeniknięte postawą „służebnicy Pańskiej” i zarazem „oblubienicy”, które stanowią podstawowy wymiar Jej pośrednictwa wobec Kościoła. Ona nie stała się bowiem jedynie
Karmicielką swego Syna, ale — jak podkreśla nasz Autor — także w sposób wyjątkowy Jego „szlachetną towarzyszką” (RM 39). Poświęcając wiele uwagi kwestii pośrednictwa Maryi podporządkowanego jedynemu
pośrednictwu Chrystusa, Ojciec święty kreśli zręby duchowej postawy
tych, którzy na Jej wzór wkraczają na drogę życia konsekrowanego, czyli
bycia w funkcji oblubieńczej i zarazem służebnej149. Eksponowana tu wyjątkowa wzorczość Matki Jezusa zdaje się sugerować, że owa funkcja
oblubieńcza i służebna jest istotnym wymiarem chrześcijańskiego życia
duchowego. Pośrednio mówi o tym w słowach, że „Maryja stała się
pierwszą wśród tych, którzy «służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą
braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować», i osiągnęła w pełni ów «stan królewskiej wolności», właściwy dla
uczniów Chrystusa: służyć — znaczy królować!” (RM 41).
Powracając ruchem spiralnym do wyłożonych wcześniej aspektów
duchowości Maryi, Papież raz jeszcze podkreśla, że „Kościół uczy się od
Maryi swego własnego macierzyństwa” (RM 43). To stwierdzenie przy———————
Zob. M. Chmielewski, Duchowe i mistyczne doświadczenie Maryi zamieszkiwania
w Niej Trójcy Świętej, SM 2(2000), nr 3, s. 251-267; tenże, Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne, „Salvatoris Mater” 11(2009), nr 1, s. 21-31; J. Misiurek, Doświadczenia mistyczne
Maryi, w: Signum magnum — duchowość maryjna (HM, 23), red. M. Chmielewski, Lublin
2002, s. 137-147.
148

149 Zob. J. D. Chwałek, Maria come modello della vocazione alla vita consacrata nella
prospettiva pasquale secondo Giovanni Paolo II, DwP 14(2012), s. 249-262.
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wołuje na myśl starożytną formułę Ecclesia Mater — Mater Ecclesiae, na
nowo zastosowaną przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jako
element programu formacyjnego Ruchu Światło-Życie150. Wyraża ona
prawdę, że Kościół powinien naśladować duchowe macierzyństwo Maryi
Matki Kościoła, o ile sam chce stać się macierzyński wobec swoich członków.
W tym miejscu Jan Paweł II zdecydowanie opowiada się za personalizmem. Stwierdza bowiem, że do istoty macierzyństwa należy to, iż „odnosi się ono do osoby. Stanowi o nim ów zawsze jedyny i niepowtarzalny
związek osób: matki z dzieckiem oraz dziecka z matką” (RM 45). Ten
związek funkcjonuje także w porządku łaski, który Autor określa mianem „zawierzenie”151. Jest ono „odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość matki” (RM 45). W związku z tym „maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny
poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Bogarodzicy” —
konkluduje Papież. Innymi słowy, maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej ma jednoznaczną perspektywę personalistyczną.
Odnośnie do tego ks. Krzysztof Guzowski twierdzi, że konkretna
osobowość Maryi, całe to Jej „zwrócenie ku Chrystusowi”, tak na poziomie myśli oraz woli, jak i uczuć, stanowi paradygmat „osobowości chrześcijanina” oraz duchowości, która nie staje się czymś zewnętrznym wobec
podmiotu, ale go jeszcze bardziej uwydatnia i udoskonala. Słusznie ów
autor zauważa, iż Papież nie tylko pyta o to, jaka jest relacja Maryi
względem Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, ale również o to, co Maryja
otrzymuje od Boga Ojca w darze łaski — co „ma z Ojca”. Stosuje bowiem
analogię pomiędzy ojcostwem Boga jako wiecznym rodzeniem, a macierzyństwem Dziewicy z Nazaretu152. Jeżeli więc Jej zawierzenie względem
Boskiej Trójcy jest szczególną relacją osobową, to również zawierzenie
———————
150

Zob. S. Napiórkowski, Ecclesia Mater — Mater Ecclesiae, LDK, s. 239-240.

Zob. J. Królikowski, „Jestem człowiekiem zawierzenia”. Oddanie i zawierzenie Maryi
w doświadczeniu i teologii Jana Pawła II, SM 7(2005), nr 3-4, s. 401-419; tenże, Consacrazione
e affidamento a Maria nell’esperienza e nella teologia di papa Giovanni Paolo II, w: La Vergine
Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 179-201; R. Kuczer, Zawierzenie Maryi jako
wyraz odpowiedzialności Kościoła za zbawienie świata według Jana Pawła II, SM 9(2007), nr 3-4,
s. 168-188; B. Kochaniewicz, La via mariana polacca e la mariologia di Giovanni Paolo II, w: La
Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 13-20.
151

K. Guzowski, Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II, SM 5(2003) nr 3,
s. 68-76; tenże, Il profilo personalistico della mariologia di Giovanni Paolo II, w: La Vergine
Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, dz. cyt., s. 53-65.
152
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chrześcijanina względem Maryi jest wejściem w personalną relację
z Matką Pana153.
Podsumowując niniejszy komentarz do encykliki Redemptoris Mater
trzeba jeszcze zwrócić uwagę na ważny fragment papieskiej wypowiedzi,
w której Ojciec święty tłumacząc motywy wydania tego dokumentu
z okazji Roku Maryjnego, wyjaśnia, że chodzi mu „nie tylko o samą
naukę wiary, ale także o życie z wiary — w tym wypadku więc o autentyczną «duchowość maryjną» w świetle całej Tradycji, a w szczególności
o taką duchowość, do jakiej wzywa nas Sobór. Zarówno duchowość
maryjna, jak i odpowiadająca jej pobożność, znajdują przebogate źródła
w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskich żyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie” (RM 48). W tych
słowach znajdujemy ważne z punktu widzenia podjętych tu analiz określenie wzajemnej zależności pomiędzy duchowością maryjną i pobożnością maryjną. Jeśli zatem przez duchowość — w tym przypadku duchowość maryjną — rozumieć „życie z wiary”, a nie tylko samą „naukę wiary”, to pobożność jest jej integralną, choć podporządkowaną częścią. Stanowi zatem praktyczny wyraz „życia z wiary”154. Nasz Autor z satysfakcją odnotowuje, że „współcześnie nie brak nowych przejawów tej duchowości i pobożności” (RM 48), zwłaszcza w zrzeszeniach chrześcijańskich. Zapewne wyraźna orientacja personalistyczna zarówno duchowości, jak i pobożności maryjnej, sprawia, że po Soborze Watykańskim II to
one stały się jednymi z ważnych promotorów duchowości maryjnej
i zdrowej pobożności maryjnej, kształtowanej według wskazań Pawła VI,
zawartych w adhortacji Marialis cultus.
Zarysowane powyżej personalistyczno-chrystocentryczne i eklezjalne
ustawienie mariologii jest bardzo charakterystyczne dla naszego Autora,
co trafnie zauważają jego komentatorzy. Warto dodać, że oprócz doktryny społecznej, myśl mariologiczna Papieża doczekała się najwięcej
komentarzy i opracowań155.
———————
153 T. Siudy, Maryja jako arcydzieło i współpracownica Trójjedynego Boga według Jana Pawła
II, w: Trójca Święta a Maryja (Biblioteka mariologiczna, 2), red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000, s. 89-96.
154 Zob. M. Chmielewski, Metodologiczne aspekty duchowości maryjnej, SM 1(1999), nr 2,
s. 331-334.

Ks. Stanisław Gręś w opracowanym przez siebie dziele pt. Polska bibliografia mariologiczna (1945-2003) (Niepokalanów 2004), podaje około 580 publikacji na temat mariologii
Jana Pawła II.
155
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Czternaście encyklik Jana Pawła II, które zostały poddane analizie
z punktu widzenia teologii duchowości, nie wyczerpuje wszystkich problemów Kościoła, z jakimi się on boryka we współczesności. Tym bardziej nie można spodziewać się, aby z treści encyklik, jako dokumentów
programowych dla apostolskiej działalności Kościoła, wyłaniał się kompletny i szczegółowy obraz życia duchowego. Można jedynie mówić
o ramach, jakie teksty te wytyczają dla teologii i praktyki życia duchowego odpowiednio do swoich głównych tematów. Posiłkując się tytułem
doskonałej syntezy teologicznej dokonanej przez sługę Bożego ks. Wincentego Granata, można powiedzieć, że jest to duchowość zorientowana
na Boga i człowieka, lecz widzianych przez pryzmat Chrystusa156. On
bowiem jako jedyny Odkupiciel człowieka (Redemptor hominis) przez fakt
swego Wcielenia objawia ludziom Ojca bogatego w Miłosierdzie (Dives in
misericordia) i posyła swego Ducha, aby uzdolnił człowieka do podjęcia
zbawczego dialogu (Dominum et Vivificantem). Dokonuje się to w Kościele, który troszcząc się o wszystkich ludzi nieustannie podejmuje wysiłek
na rzecz jedności (Slavorum Apostoli; Ut unum sint) i głoszenia prawdy
Ewangelii (Redemptoris missio). Ta prawda Chrystusa ma przenikać każdy
przejaw doczesnej aktywności człowieka zarówno w wymiarze indywidualnym (Laborem exercens), jak i społeczno-politycznym (Sollicitudo rei
socialis; Centesimus annus). Natomiast jako najwyższa norma moralna ma
ona kształtować sumienia (Veritatis splendor), pobudzać do troski o wartość życia (Evangelium vitae) i prowadzić do doświadczenia Boga przez
wiarę wspartą rozumem (Fides et ratio). Duchowa droga, na której człowiek odpowiada na Bożą inicjatywę, znajduje swoją kulminację w Eucharystii, budującej wspólnotę wierzących (Ecclesia de Eucharistia), zaś model
i wsparcie ma w osobie Matki Bożej (Redemptoris Mater).
Praktycznych implikacji nakreślonego tu paradygmatu życia duchowego należy szukać w papieskich adhortacjach, jak również w pozostałych jego formach nauczania, w których nieustannie odwołuje się do swoich encyklik.

———————
156

Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 1-2, Lublin 1972-1974.
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PERSONALISTYCZNO-CHRYSTOLOGICZNA
DUCHOWOŚĆ
W ADHORTACJACH JANA PAWŁA II
Wśród oficjalnych dokumentów papieskich ważną rolę odgrywają
adhortacje (łac. adhortatio — upomnienie, napomnienie, zachęta). To rodzaj dokumentu o charakterze duszpasterskim, adresowany do określonej grupy osób, albo dotyczący aktualnych zagadnień związanych z życiem w Kościele. Specyfiką adhortacji jest wskazanie praktycznych implikacji prezentowanej doktryny. Papież Paweł VI wprowadził zwyczaj, że
ta forma papieskiego wykładu została powiązana przede wszystkim ze
zwyczajnymi sesjami Synodu Biskupów, stanowiąc faktyczny ich owoc.
To sprawia, że adhortacje, zwłaszcza wydane przez Jana Pawła II, mają
wyjątkowe znaczenie dla życia i funkcjonowania Kościoła. Ponieważ są
one zwykle owocem obrad biskupów reprezentujących ogólnoświatową
społeczność chrześcijańską, dlatego odzwierciedlają to, czym żyje cały
Kościół. Mają zatem ogólnoeklezjalny i pastoralny charakter, choć nie są
pozbawione treści doktrynalnych. Ich walor polega więc na tym, że są
praktyczną aplikacją treści doktrynalnych. Oznacza to zarazem ich
doniosłe znaczenie dla życia duchowego, zwłaszcza w jego wymiarze
praktycznym.
Nasuwa się nieodparte skojarzenie z tym, co Hans Urs von Balthasar
mówił o duchowości, nazywając ją „subiektywną stroną dogmatyki”.
Jego zdaniem prawdziwe życie duchowe jest niczym innym, jak „dogmatem w akcji”, gdyż nauka prawd wiary i duchowa egzystencja chrześcijanina są sobie wzajemnie przyporządkowane1. To samo można powiedzieć o adhortacjach Jana Pawła II, które są umiejętnym połączeniem
treści dogmatycznych, ubogaconych refleksją filozoficzną nachyloną
personalistycznie, i wskazań pastoralno-duchowych. Rekonstrukcja tych
———————
1 „Spiritualität ist die subjektive Seite der Dogmatik”. — Verbum Caro, EinsiedelnFreiburg 1990, s. 227; tenże, Il vangelo come norma e critica di ogni spiritualità nella Chiesa,
„Concilium” (Brescia) 1965, nr 4, s. 68; por. S. Mycek, Teologiczna osoba w eucharystycznym
istnieniu. Dialog z propozycjami trynitarnej antropologii Hansa Ursa von Balthasara, w: Osoba
we wspólnocie…, dz. cyt., s. 342-360.
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ostatnich pełniej odsłoni papieską wizję duchowości katolickiej widzianą
bardziej od strony praktycznej.
Otwartość Ojca świętego na to, czym żył Kościół hic et nunc w czasie
jego pontyfikatu, sprawiła, że poruszana w adhortacjach problematyka
jest bardzo rozległa i zróżnicowana. Z tego względu nie ma jakiegoś jednego, wyraźnego klucza ich systematyzacji. Niemniej jednak biorąc pod
uwagę główne treści tych dokumentów, można wyróżnić umownie kilka
ich grup. Wspólnym tematem trzech adhortacji, wydanych w różnym
czasie: Catechesi tradendae, Reconciliatio et paenitentia i Redemptoris Custos
jest chrześcijańskie wychowanie i formacja duchowa. Łatwo zauważyć, że
wśród piętnastu adhortacji najobszerniejsze i wiodące są te, które dotyczą
stanów życia w Kościele. Stanowią one zasadniczy trzon tego rodzaju
papieskiego nauczania. Nasz Autor starał się w tych dokumentach w sposób możliwie wyczerpujący określić nie tylko eklezjalną tożsamość laikatu, życia konsekrowanego i kapłaństwa, ale także wskazać na właściwą
tym stanom duchowość oraz wynikające z niej implikacje o charakterze
praktyczno-apostolskim. Na temat laikatu wypowiedział się w adhortacji
Familiaris consortio, a w sposób szczególny w Christifideles laici. Życiu
konsekrowanemu poświęcił dwa dokumenty: Redemptionis donum i Vita
consecrata. Natomiast problematyką kapłaństwa i biskupstwa zajął się
odpowiednio w posynodalnych adhortacjach: Pastores dabo vobis oraz
Pastores gregis.
Osobną grupę stanowią adhortacje o tematyce eklezjalnej, w których
Papież — z jednej strony — dawał praktyczne wskazania dla Kościołów
na wszystkich kontynentach, a z drugiej — całemu światu pokazał bogatą
tradycję tych wspólnot chrześcijańskich oraz ich partykularne problemy.
Jest w tym bez wątpienia wyraz autentycznej troski Jana Pawła II nie tylko o Kościół powszechny, ale przede wszystkim o Kościoły lokalne, i budowanie jedności. Także w tym przejawia się orientacja personalistyczna.
Papież wprawdzie zajmuje się różnymi problemami, ale zawsze w centrum jego uwagi jest człowiek i jego osobowa wartość oraz godność. Tak
więc ostatnią grupę adhortacji stanowią te, które są adresowane do Kościołów i społeczności na poszczególnych kontynentach: Ecclesia in Africa,
Une esperance nouvelle pour le Liban, Ecclesia in America, Ecclesia in Asia,
Ecclesia in Oceania oraz Ecclesia in Europa.
Pomimo całej różnorodności spraw, jakie Ojciec święty podejmuje
w adhortacjach, ich wspólną cechą jest nie tylko praktyczne — pastoralno-duchowe nachylenie, ale także typowa dla papieskiego posługiwania
maryjna inwokacja w ostatniej części lub w zakończeniu.
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1. ADHORTACJE POŚWIĘCONE
WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIEMU

W papieskim nauczaniu próżno byłoby szukać zadeklarowanej teorii
wychowania czy samowychowania, choć nie brak jest konkretnych wskazań odnośnie do ludzkiego rozwoju i formacji duchowej. Wstępna analiza
tych wypowiedzi Jana Pawła II, które wprost czy pośrednio dotyczą kwestii wychowania, rozumianego jako sięganie do prawdy, początku i kresu
ludzkiej egzystencji, pokazuje, że chodzi o ujęcie integralne2. Nie może
więc w nim zabraknąć praktycznych wskazań odnośnie do życia duchowego, a zwłaszcza formacji duchowej, choć — jak wspomniano przed
chwilą — nie zawsze są one wyrażone explicite. Najwięcej — jak się wydaje — tego rodzaju wskazań znaleźć można w adhortacji Catechesi tradendae,
która z istoty swej ma charakter „pedagogiczny”, w adhortacji Reconciliatio et paenitentia, poświęconej chrześcijańskiej pokucie i pojednaniu, oraz
w niewielkiej objętościowo adhortacji Redemptoris Custos, dotyczącej
duchowej sylwetki św. Józefa z Nazaretu, jako wzoru nie tylko dla współczesnego mężczyzny i ojca.

A. Catechesi tradendae
Adhortacja apostolska Jana Pawła II „Catechesi tradendae” o katechizacji
w naszych czasach została wydana w pierwszą rocznicę wyboru na Stolicę
Piotrową (16 X 1979). Jest dopełnieniem dziedzictwa pontyfikatu jego
dwóch poprzedników: Pawła VI i Jana Pawła I. Pierwszy z nich kwestię
katechezy, zwłaszcza dzieci i młodzieży, uczynił przedmiotem obrad IV
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego w październiku
1977 roku, w którym uczestniczył kard. Karol Wojtyła (por. CT 2). Bogaty
materiał tego Synodu zebrał, ale nie zdążył opracować, Jan Paweł I, „którego gorliwość i talent katechetyczny wzbudzały podziw u wszystkich”
(CT 4). Dając wyraz temu, że katecheza była dla Jana Pawła II „zawsze
przedmiotem najwyższej troski”, postanowił on zebrać owoce synodu
i opublikować w postaci adhortacji, której celem jest wzmocnienie trwałości wiary i życia chrześcijańskiego, a także pobudzenie ducha do nowych poszukiwań, a w rezultacie do wzrostu radości (por. CT 4).
Punktem wyjścia papieskich rozważań jest zasadnicza teza, że „każda
autentyczna katecheza jest chrystocentryczna”, co w praktyce oznacza, że
———————
2

Zob. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 15-16.
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katechizować, to doprowadzić kogoś do odkrycia „w Osobie Jezusa
Chrystusa całego odwiecznego planu Bożego”, a więc „doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia,
a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (CT 5), czyli do doświadczenia
duchowego. To zaś jest istotą chrześcijańskiej duchowości — zjednoczenie i głęboka zażyłość z Chrystusem, zdolna osiągnąć wymiar mistyczny.
Kontynuując tę myśl, Papież zauważa, że chrystocentryzm w katechezie
oznacza także, iż przekazywane są nie prywatne poglądy katechety lub
jakaś inna doktryna, ale wyłącznie nauka Jezusa Chrystusa. Jest to równoznaczne z tym, że katecheta nie przywiązuje katechizowanych do siebie i nie skupia ich uwagi na sobie. Powinien zatem sam być głęboko
zjednoczony z Chrystusem, głównie przez modlitwę, aby innych prowadzić do Niego (por. CT 6). Chodzi więc o to, aby katecheta żył głębokim
życiem duchowym i był autentycznym świadkiem na wzór Chrystusa,
który nauczał całym swoim życiem (por. CT 9). Dokonując w drugiej części adhortacji historycznego przeglądu rozwoju katechezy, nasz Autor
wykazuje, że tak właśnie zawsze rozumiano tę ważną w Kościele posługę
(por. CT 15), a mianowicie jako dawanie świadectwa o Chrystusie.
W pewnym sensie nowym ujęciem katechetycznej posługi, ważnej dla
życia duchowego, jest włączenie jej w całość duszpasterskiej i misyjnej
działalności Kościoła. Jeżeli więc przez katechezę, najogólniej biorąc, rozumieć będziemy „przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla
wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego” (CT 18), to
jasnym się staje, że będzie mieć ona wiele wspólnych elementów z ewangelizacją. Między katechezą a ewangelizacją „nie ma ani rozdziału, ani
przeciwstawności, ani też całkowitej tożsamości, ale jakąś wewnętrzną
więzią łączą się one ze sobą i wzajemnie uzupełniają” (CT 18). O ile
bowiem celem ewangelizacji jest doprowadzenie do nawrócenia, to zadaniem katechezy jest „doprowadzić do dojrzałości wiarę już zrodzoną
w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia Chrystusa…” (CT 19).
Choć w tym miejscu Papież nie mówi wprost o życiu duchowym, to
jest rzeczą oczywistą, że tylko na drodze uległości Duchowi Świętemu,
które wyrażać się będzie głównie w moralności i życiu duchowym, możliwe jest doprowadzenie do chrześcijańskiej dojrzałości. Potwierdza to
nieco dalej pisząc, że specyficznym celem katechezy jest rozwinięcie
z pomocą łaski wiary początkowej do pełni i „codzienne zasilanie życia
chrześcijańskiego wiernych każdego wieku” (CT 20). Z tej racji bardzo
ważną sprawą jest związanie katechezy ze sprawowaniem liturgii i sa-
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kramentów, „gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii,
Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka” (CT 23). To
samo należy powiedzieć o życiu duchowym, które w swej istocie ma
strukturę sakramentalną. Nie inaczej jest z doświadczeniem życia we
wspólnocie eklezjalnej, która — mówiąc językiem scholastyki — jest czymś
w rodzaju przyczyny narzędziowej życia duchowego. Oto bowiem we
wspólnocie Kościoła człowiek staje się przez chrzest święty chrześcijaninem, przez jej posługę otrzymuje sakramenty i doktrynalne podstawy
wiary, a także ma możliwość praktykowania cnót, zwłaszcza braterskiej
miłości. Tym samym katecheza, która rzeczywiście pozostaje w służbie
duchowości, musi mieć wymiar eklezjalny. Jak pisze Jan Paweł II, „katecheza stanie się bezowocna, jeśli wspólnota wierzących i żyjących w chrześcijaństwie nie przyjmie katechumena — na pewnym etapie nauczania
katechetycznego — do swego grona. Wspólnota więc kościelna, jakiegokolwiek stopnia, ma podwójne zadanie do spełnienia w dziedzinie katechezy: zadbać o nauczanie swych członków i przyjąć ich, zapewniając im
takie warunki, by mogli żyć jak najpełniej tym, czego się nauczyli”
(CT 24). Dalszą konsekwencją eklezjalnego zabezpieczenia katechezy będzie rozbudzenie ducha misyjnego u katechizowanych, jako przejawu
poczucia odpowiedzialności za rozwój Kościoła. „Krótko mówiąc — podsumowuje to zagadnienie Papież — katecheza jest niezbędna zarówno,
ażeby doprowadzić do dojrzałości wiary chrześcijan, jak i po to, by oni
dawali świadectwo w świecie” (CT 25).
Kolejny ważny akcent, jaki w rozumienie katechezy wnosi Jan Paweł
II, to podkreślenie, że jest ona adresowana bezwzględnie do wszystkich
w Kościele, a nie tylko do dzieci i młodzieży, choć z oczywistych racji do
tych ostatnich kierowana jest ona w sposób szczególny. Temu zagadnieniu został poświęcony piąty rozdział dokumentu. Objęcie katechezą
wszystkich, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju osobowego, nie
wyłączając upośledzonych (por. CT 41), odpowiada właściwie rozumianej duchowości. W każdym bowiem wieku i sytuacji chrześcijanin ma
obowiązek dążyć do świętości i doskonałości, co przypomniał Sobór Watykański II (por. LG 39). Odpowiednio do tego mają być podejmowane
różne inicjatywy duszpasterskie. Wśród nich Papież zwraca uwagę na
„grupy młodzieżowe, które pod różnymi nazwami i w różnych formach
organizacyjnych — ale z tym samym zawsze celem, którym jest poznanie
Jezusa Chrystusa i życie Ewangelią — mnożą się w niektórych regionach
i rozkwitają jak kwiaty w porze wiosennej, co jest tak bardzo pocieszające
dla Kościoła” (CT 47). Nasz Autor wymienia tu konkretnie stowarzysze-
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nie Akcji Katolickiej, grupy charytatywne, grupy wspólnej modlitwy
i grupy kontemplacji chrześcijańskiej, gdyż w nich widzi wielką nadzieję
dla Kościoła jutra. Skądinąd wiadomo, że właśnie te formy zrzeszeń są
środowiskami dynamicznego życia duchowego i zarazem zaangażowanej
formacji doktrynalnej, moralnej oraz społecznej.
Pomimo całej doniosłości zrzeszeń, jeśli chodzi o animację życia duchowego w Kościele, nie mogą one zastępować odpowiedzialności parafii
za dzieło katechetyczne. Zgodnie z życzeniem biskupów obradujących
podczas IV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, Papież podkreśla, że wspólnota parafialna, jako zajmująca szczególne miejsce w życiu
i strukturze Kościoła, powinna pozostać krzewicielką i inspiratorką katechezy (por. CT 67), niezależnie od swojej wielkości i organizacyjnej
sprawności. Każda parafia ma w związku z tym obowiązek formowania
katechetów, zarówno kapłanów, osób konsekrowanych, jak i świeckich3.
Niezależnie od tego, że parafia „powinna zostać pierwszoplanowym
miejscem katechizacji” (CT 67), szczególne zadanie w tym zakresie przypada rodzinie, a zwłaszcza rodzicom. Ojciec święty podkreśla, że „katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej
i poszerza ją” (CT 68). Rodzina jest prawdziwym „kościołem domowym”,
dlatego w niej i przez nią aktualizuje się zarówno doktrynalna, moralna,
społeczno-eklezjalna, jak i duchowa formacja.
Reasumując, adhortacja Catechesi tradendae nie podejmuje wprost tematu życia duchowego, co może nawet trochę dziwić, wszakże formacja
katechetyczna pozostaje w służbie dojrzałej wiary, a ta wyraża się właśnie
w życiu duchowym. Niemniej jednak mocne zaakcentowanie na samym
początku chrystocentryzmu posługi katechetycznej i odwoływanie się do
zasad personalizmu, zwłaszcza w części, w której jest mowa o metodach
i środkach katechezy, kładą mocny fundament pod nieodzowną w życiu
chrześcijańskim formację duchową.

B. Reconciliatio et paenitentia
We wprowadzeniu do adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paenitentia” o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (2 XII 1984)
———————
Dyrektorium ogólne o katechizacji (z 15 VIII 1997) Kongregacji do spraw Duchowieństwa w nr 225 wylicza zadania proboszcza odnośnie do formacji katechetów. Natomiast
Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów Tota Ecclesia tejże Kongregacji proboszcza
nazywa „katechetą katechetów” (nr 47).
3
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czytamy, że wpisuje się ona w próbę diagnozy współczesnego świata. Jest
to — jak pisze Jan Paweł II — „spojrzenie historyka i socjologa, filozofa
i teologa, psychologa i humanisty, poety i mistyka: jest to nade wszystko
zatroskane, choć pełne nadziei, spojrzenie pasterza” (RP 1), a więc pluralizm poglądów i opinii. Wśród nich nie może zabraknąć pasterskiej troski
Papieża, która sprawia, że treść adhortacji dlatego, że dotyczy tego, co
Biblia nazywa „sercem”, ma szczególnie dużo punktów stycznych z duchowością chrześcijańską. Jak zostało powiedziane przy okazji omawiania encykliki Veritatis splendor, moralna świadomość człowieka, to jeden
z istotnych wymiarów duchowości człowieka.
Dość obszerny dokument składa się z trzech części zawierających
w sumie siedem rozdziałów. Część pierwsza dotyczy powinności Kościoła odnośnie do pełnienia dzieła nawrócenia i pojednania. W części drugiej
Papież dokonał wnikliwej analizy samego zjawiska grzechu i nieprawości. Ostatnia zaś część — zgodnie z naturą adhortacji — jest próbą wskazania konkretnych działań na rzecz przywrócenia wrażliwości na grzech
i aktualizacji dzieła pojednania. Jeżeli stawiamy pytanie o papieską koncepcję życia duchowego, to najbardziej interesująca jest dla nas treść części drugiej, w której „fenomenologia” grzechu ma charakter personalistyczno-chrystologiczny. Zanim jednak skoncentrujemy uwagę na tej części adhortacji, wypada dokonać pobieżnego przeglądu papieskiej refleksji, w której nie brak innych akcentów ważnych z punktu widzenia teologii duchowości.
Diagnozując sytuację współczesnego świata Autor dostrzega głębokie
podziały i rozłamy, które domagają się pojednania. Mogłoby ono stać się
„doskonałą dźwignią prawdziwej przemiany społeczeństwa” (RP 3).
Wymaga ona wpierw przemiany wnętrza człowieka, jego „serca”, a więc
pokuty i metanoi. Ten codzienny i systematyczny wysiłek, wyrażający się
w aktach i czynach pokutnych nazywany jest w języku teologicznym
i duchowym ascezą4. Jest to — wyjaśnia Papież — „konkretny i codzienny
wysiłek człowieka wspartego łaską Bożą, aby stracić swe życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, by je zyskać; aby porzucić dawnego
człowieka i przyoblec człowieka nowego; aby przezwyciężać w sobie to,
co cielesne, by zwyciężyło to, co jest duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych, które są w górze, gdzie przebywa Chrystus” (RP 4).
———————
4 Zob. L. Borriello, Ascesi-ascetica, w: Dizionario di mistica, red. L. Borriello, E. Caruana,
M. R. del Genio, N. Suffi, Città del Vaticano 1998, s. 154-162.
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Przytoczone powyżej słowa potwierdzają, jak ważna w papieskiej
wizji duchowości jest niniejsza adhortacja. Mimo iż dotyczy ona grzechu
i ułomnej kondycji człowieka, to jednak ma wydźwięk pozytywny, optymistyczny. Papież wzywając bowiem do nawrócenia i pokuty, pokazuje
szczególnie w drugiej części tego dokumentu, że „miłość Boga większa
jest niż grzech człowieka”. Poza tym cały tok podjętych rozważań w adhortacji Reconciliatio et paenitentia oparty jest na personalizmie i chrystocentryzmie. Z jednej strony chodzi bowiem o pojednanie człowieka
z Chrystusem i przez Chrystusa. Z drugiej zaś dokonuje się ono nie inaczej, jak przez relacje głęboko personalne. Skoro sam grzech jest naruszeniem godności osoby ludzkiej i zakłóceniem właściwych międzyosobowych odniesień, to tym bardziej proces nawrócenia i pojednania może się
dokonać jedynie na drodze uzdrawiania relacji osobowych, najpierw
z Chrystusem, następnie z samym sobą i bliźnimi, bo „osobiste nawrócenie jest konieczną drogą do zgody pomiędzy ludźmi” (RP 4)5. Ważne jest
w tym miejscu podkreślenie, że „pojednanie jest przede wszystkim darem Ojca niebieskiego” (RP 5) i dokonuje się z Jego inicjatywy. Sprawcą
zaś tego pojednania jest Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, stale ponawiane w Eucharystii, która z tej racji jest nazywana „Ofiara pojednania” (RP 7). To dzieło pojednania ma zarówno wymiar wertykalny — w odniesieniu do Boga, „który w świetle wiary zawsze jest ważniejszy aniżeli wymiar horyzontalny, to jest niż rzeczywistość
podziału i konieczność pojednania między ludźmi” (RP 7). Kościół, który
Sobór Watykański II określił jako „sakrament, czyli znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”
(LG 1), ma obowiązek głosić i nieść całemu światu dar pojednania. Ma do
tego odpowiednie środki. Są nimi: „wierne i pełne miłości słuchanie Słowa Bożego, modlitwa osobista i wspólnotowa, a nade wszystko sakramenty, prawdziwe znaki i narzędzia pojednania, zaś wśród nich w tym
aspekcie na plan pierwszy wysuwa się ten, który słusznie nazywamy
Sakramentem Pojednania lub Pokuty…” (RP 8). Wskazane środki, to
zarazem zasadnicze przejawy autentycznego życia duchowego. Należy
dodać, że Kościół głoszący pojednanie, sam wpierw powinien stawać się
„Kościołem pojednanym”. Ta wewnętrzna jedność Kościoła „musi być
wynikiem prawdziwego nawrócenia wszystkich, wzajemnego przebaczenia, dialogu teologicznego i braterskich stosunków, modlitwy i pełnej
———————
Por. J. Żytowiecki, Godność osoby ludzkiej jako dziecka Bożego w nauczaniu Jana Pawła II,
w: Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1998, s. 166-175.
5

Personalistyczno-chrystologiczna duchowość w adhortacjach Jana Pawła II

221

uległości wobec działania Ducha Świętego, który jest także Duchem
pojednania” (RP 9; por. RP 11).
Jak wspomniano wyżej, uwagę przyciąga przede wszystkim druga
cześć adhortacji, w której Papież zawarł swego rodzaju fenomenologię
ludzkiego serca uwikłanego w grzech. Już na wstępie uderza wyraźnie
personalistyczne podejście, zgodnie z którym nie tyle chodzi o uznanie
grzechu jako takiego, ale o „uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym do
popełnienia grzechu i skłonnym do grzechu” (RP 13). Grzech i pojednanie należą bowiem do rzeczywistości osobowej, a nie przedmiotowej,
gdyż są one aktem wolności człowieka (por. RP 14). Nieco dalej nasz
Autor uczy, że „grzech w znaczeniu prawdziwym i właściwym jest zawsze aktem konkretnej osoby, ponieważ jest aktem wolności poszczególnego człowieka, a nie zaś aktem grupy czy wspólnoty” (RP 16). W związku z tym Papież za św. Tomaszem z Akwinu uściśla rozmyte — jak się wydaje w naszych czasach — pojęcie grzechu, zarówno śmiertelnego, jak
i powszedniego. Uczy więc, że „gdy na skutek grzechu nieład w duszy
posunie się aż do odwrócenia się od celu ostatecznego, czyli od Boga,
z którym jednoczy nas miłość, wówczas ów grzech jest śmiertelny; kiedy
zaś ów nieład dotyczy innych rzeczy, a nie odwrócenia się od tegoż celu,
wówczas grzech jest powszedni” (RP 17). Analizując w dalszym ciągu naturę grzechu śmiertelnego Jan Paweł II wskazuje na postawę duchową,
która polega na odrzuceniu Boga i zamknięciu się na osobową relację
z Nim, czyli na odrzuceniu daru miłości. Wobec tego poczucie grzechu jest
„termometrem” świadomości moralnej człowieka i życia duchowego. Utrata zaś poczucia grzechu jest zarazem utratą poczucia Boga (por. RP 18).
Utrata poczucia grzechu, jako wynik wadliwego sumienia, może przybierać różne formy, które nasz Autor szczegółowo wylicza. Może to być
„przechodzenie od widzenia grzechu wszędzie do niedostrzegania go
nigdzie; od zbytniego akcentowania lęku przed karą wieczną do głoszenia miłości Bożej, która miałaby wykluczać wszelką karę za grzech; od
surowości stosowanej w celu wyprostowania błędnych sumień do pozornego poszanowania sumienia do tego stopnia, że przestaje istnieć obowiązek mówienia prawdy” (RP 18). Niezdolność do właściwej oceny bierze się zwykle z zamętu wywołanego w sumieniach wiernych na skutek
rozbieżności poglądów teologicznych, przekazywanych w katechezie,
kaznodziejstwie, a nawet kierownictwie duchowym. Z tej racji zachodzi
pilna potrzeba przywrócenia właściwego poczucia grzechu. Jest to pierwszy i podstawowy sposób „przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trapi człowieka naszych czasów” (RP 18).
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Właściwą drogą do przywrócenia porządku w sferze poczucia grzechu i poczucia Boga jest nie tylko samo „jasne odwołanie się do niezmiennych zasad rozumu i wiary, zawsze głoszonych przez naukę moralną Kościoła” (RP 18), ale przede wszystkim zwrócenie się do Chrystusa i uległość Duchowi Świętemu. On bowiem — jak pisał Jan Paweł II
w encyklice Dominum et Vivificantem — „przekonuje o grzechu” (J 16, 7;
DeV 27)6. Odkrywane w człowieku misterium iniquitatis można przezwyciężyć jedynie dzięki misterium pietatis. Jest ono „tajemniczą zasadą życiodajną, która sprawia, że Kościół staje się domem Bożym, filarem
i podporą prawdy” (RP 20). A zatem doświadczenie duchowe obecności
Chrystusa w swoim życiu jest skutecznym środkiem przezwyciężania
grzechu. Innymi słowy, dla poprawności życia moralnego niezbędna jest
właściwie pojęta pobożność, przez którą Ojciec święty rozumie odpowiedź chrześcijanina miłością na ojcowską miłość Boga (por. RP 21).
Dla wzmocnienia pobożności niezbędne są odpowiednie środki duszpasterskie, wśród których Papież na pierwszym miejscu stawia szeroko
pojęte duszpasterstwo pokuty i pojednania, polegające na głoszeniu prawdy o Bożym miłosierdziu, gorliwe sprawowanie sakramentu pokuty połączonego z kierownictwem duchowym, także dialog i katechezę, w ramach której poleca prowadzenie tradycyjnych misji parafialnych (por.
RP 26). Innymi słowy, chodzi o szeroko rozumianą formację sumienia
w oparciu o poczucie godności osoby7. W związku z tym szczególnie dużo uwagi Jan Paweł II poświęca sprawowaniu sakramentu pokuty
i kształtowaniu sumienia, a także kwalifikacjom szafarza. Jeśli chodzi o te
ostatnie, to oprócz ludzkich przymiotów, takich jak: roztropność, dyskrecja, umiejętność rozeznania oraz stanowczość miarkowana łagodnością
i dobrocią, szafarz sakramentu pokuty powinien posiadać także gruntowne przygotowanie w różnych gałęziach teologii, pedagogii i psychologii, metodologii dialogu, a nade wszystko w żywej i komunikatywnej
znajomości Słowa Bożego. „Jeszcze ważniejsze jest jednak — podkreśla
nasz Autor — by sam prowadził głębokie i prawdziwe życie duchowe.
Aby innych prowadzić drogą chrześcijańskiej doskonałości, szafarz Pokuty musi ją sam przejść jako pierwszy, i bardziej poprzez czyny niż długie
nauki dać dowód rzeczywistego doświadczenia przeżytej modlitwy, praktyki cnót ewangelicznych, teologicznych i moralnych, wiernego posłu———————
6 Zob. J. Warzeszak, Hamartologia pneumatologiczna, w: In persona Christi, dz. cyt., t. 2,
s. 543-552.
7

Zob. P. Mrzygłód, Zagadnienie sumienia w ujęciu Karola Wojtyły, art. cyt., s. 133-138.
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szeństwa woli Bożej, miłości do Kościoła i uległości jego Magisterium”
(RP 29). Nabywanie tych kwalifikacji ma się dokonywać już na etapie
formacji seminaryjnej między innymi przez studiowanie teologii dogmatycznej, moralnej, duchowości i pastoralnej, a także nauk o człowieku,
metodologii dialogu, a szczególnie rozmowy duszpasterskiej (por. RP 29).
Widać zatem, że szeroko pojęte duszpasterstwo pokuty i pojednania,
mające na celu przywrócenie właściwego porządku życia społecznego
i eklezjalnego, domaga się nie tylko uwzględnienia problematyki duchowej, ale praktykowania życia duchowego, zwłaszcza przez tych, którym
z mandatu Kościoła powierzono to zadanie. Innymi słowy, w papieskiej
wizji chrześcijańskiej duchowości troska o właściwy poziom sumienia
stanowi sprawę zasadniczą.

C. Redemptoris Custos
Można się spierać, czy słusznym jest potraktowanie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptoris Custos” o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła (15 VIII 1989) jako dokumentu dotyczącego wychowania chrześcijańskiego i formacji duchowej. Nie potwierdza tego także bezpośrednia okoliczność jej wydania, jaką było stulecie
ogłoszenia przez Leona XIII encykliki Quamquam pluries (15 VIII 1889)
o kulcie św. Józefa w Kościele katolickim. Niemniej jednak Papież wyjawia zamiar podania kilku refleksji „o człowieku, któremu Bóg «powierzył
straż nad swymi najcenniejszymi skarbami»” po to, „aby wszyscy żywili
coraz większe nabożeństwo do Patrona Kościoła powszechnego i miłość
do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył”8. Oprócz tego motywu, Ojciec święty wyraża nadzieję, że „dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie
wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia” (RC 1). Chodzi
więc o podanie do naśladowania wzoru życia prawdziwe chrześcijańskiego i przykładu głębokiej duchowości, zwłaszcza kontemplacji.
W komentarzach do adhortacji Redemptoris Custos często podkreśla się
również wzorczość św. Józefa jako mężczyzny, męża, ojca i pracownika.
———————
Zob. W. Czamara, Główne idee adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptoris
Custos”, AK 132(1999), s. 6-12; I. Bokwa, Aktualność adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptoris Custos”, w: Aby mieli życie. W służbie Bogu, Kościołowi, społeczeństwu, red. A. Gandera, S. Kęszka, A. A. Klimek, D. Kwiatkowski, Kalisz 2011, s. 227-238.
8
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Zwraca się uwagę na Jego wzór życia duchowego i rolę opiekuna.
Za Janem Pawłem II nazywany bywa „Patronem na nasze czasy”9.
Zgodnie z wypracowaną przez siebie metodą Jan Paweł II punktem
wyjścia dla swoich rozważań o św. Józefie czyni biblijny przekaz. Chodzi
mianowicie o czerpanie z autentycznego źródła w sytuacji, gdy wokół
osoby świętego Patriarchy narosło wiele mitów, zwykle opartych na apokryfach, głównie na Protoewangelii Jakuba, Ewangelii Pseudo-Mateusza
i Ewangelii Dzieciństwa Tomasza Izraelity. Analizując więc poszczególne
epizody biblijne, Ojciec święty wskazuje na różne rysy duchowej sylwetki
św. Józefa. Na przykład, nie bez osobistego dramatu odkrycie prawdy
o Wcieleniu Odwiecznego Słowa, a w konsekwencji przyjęcie do siebie
Maryi zgodnie z sugestią archanioła (por. Mt 1, 20-21), daje naszemu
Autorowi okazję do skonfrontowania wiary Maryi z wiarą Jej Małżonka.
Czytamy bowiem, „iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób
szczególny z wiarą Maryi: przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą
to, co Ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu” (RC 4). Dzięki temu
„stał się on szczególnym powiernikiem tajemnicy «od wieków ukrytej
w Bogu»” (RC 5)10.
Wypada w tym miejscu zauważyć, że Papież wytycza nowy kierunek
w józefologii, który można określić jako józefologia mariologiczna11.
Oznacza to, że wewnętrzna prawda Józefa z Nazaretu i jego duchowa
sylwetka, podana jako wzór do naśladowania, odsłania się w pełni jedynie w ścisłym związku z Maryją. Potwierdza to Papież pisząc, że „wraz
z Maryją — a także ze względu na Maryję — uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawiania się Boga w Chrystusie, uczestniczy od samego początku” (RC 5). Nieco dalej dodaje, że „droga wiary Józefa podąża w tym samym kierunku, pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której Józef — wraz z Maryją — stał się pierwszym powiernikiem”
———————
9 Zob. W. Słomka, Święty Józef — Opiekun Kościoła świętego, w: Duchowość św. Józefa
z Nazaretu (HM, 24), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 73-80; J. Hadryś, Święty Józef
wzorem człowieka zatroskanego o życie w świetle „Redemptoris Custos” Jana Pawła II, w: Bądźcie
solidarni z życiem, dz. cyt., s. 137-149; R. M. Kolinko, Święty Józef wzorem życia wewnętrznego
i patronem na nasze czasy dla osób konsekrowanych na podstawie adhortacji apostolskiej Sł. Bożego
Jana Pawła II „Redemptoris Custos”, w: Św. Józef — Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, Kalisz/Polska, 27 września — 4 października 2009, red.
A. Latoń, Kalisz 2010, s. 705-711.
10 Zob. E. Grenet, „Czyż ja jestem na miejscu Boga?” (Rdz 50, 19). Ojcostwo św. Józefa
w Ewangelii według św. Łukasza, Com 30(2010), nr 2, s. 17-33.
11 Por. A. Latoń, Kierunki we współczesnej józefologii, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu
(HM, 24), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 309-324.
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(RC 6). Zatem jak Maryja jest niedoścignionym wzorem życia duchowego
dla chrześcijan, tak i św. Józef godzien jest naśladowania. Zanim jednak
Ojciec święty wskaże na konkretne rysy Jego duchowej sylwetki12, zaznacza, że Józef z Nazaretu wraz z Maryją tworzą takie małżeństwo, które
ma charakter antynomiczny względem małżeństwa pierwszych rodziców. „Podczas gdy małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, które
ogarnęło cały świat, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego
świętość rozlewa się na całą ziemię” (RC 7). Z uwagi na Boskie Dziecię
stanowi ono archetyp „kościoła domowego”, wobec tego „wszystkie
rodziny chrześcijańskie winny upodabniać się do świętej Rodziny, tego
pierwotnego «Kościoła domowego»” (RC 7).
W tym niezwykłym małżeństwie Józef pełni powierzoną mu rolę ojca,
przez co staje się wzorem ziemskiego ojcostwa13. Wyraziło się ono w sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się
władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie
powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego
serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi,
wzrastającemu w jego domu” — pisze Jan Paweł II, doskonale charakteryzując to, co istotne w duchowej sylwetce Józefa z Nazaretu (RC 8).
Dopełnieniem tego obrazu jest refleksja Papieża nad Józefem jako
człowiekiem sprawiedliwym. Punktem wyjścia jest spostrzeżenie, że o ile
Maryja podczas swego Zwiastowania podjęła dialog z archaniołem, to Józef nie wypowiedział żadnego słowa, „a jedynie uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (RC 17; por. Mt 1, 24). To milczenie Józefa i zarazem natychmiastowe podjęcie czynu — jak czytamy dalej — ma swą szczególną
wymowę, doskonale bowiem charakteryzuje postawę „męża sprawiedliwego” w takim sensie, w jakim to pojęcie funkcjonuje na kartach Biblii.
Ojciec święty konkluduje: „Trzeba umieć odczytywać tę prawdę, zawiera
się w niej bowiem jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu” (RC 17). Ewangelie nie notują żadnego słowa Opiekuna
Jezusa, dlatego można sądzić, że życie w Nazarecie, jak i ciesielską pracę
Józefa otacza klimat milczenia. Odnośnie do tego godne zauważenia jest
spostrzeżenie Papieża, że to milczenie „w sposób szczególny odsłania
———————
12 Próbą nakreślania duchowej sylwetki Patriarchy jest mój artykuł pt. Sylwetka
duchowa św. Józefa z Nazaretu, w: tamże, s. 21-34.
13 Zob. R. M. Kolinko, „Św. Józef wzorem niezastąpionej roli ojca” w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptoris Custos”, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2002, s. 347-359.
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wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co
Józef «uczynił». Jednakże w tych osłoniętych milczeniem «uczynkach»
Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji: Józef obcował na
co dzień z tajemnicą «od wieków ukrytą w Bogu», która «zamieszkała»
pod dachem jego domu” (RC 25). Ten dłuższy cytat pozwala zrozumieć,
dlaczego wiele zakonów, a zwłaszcza kontemplacyjny Karmel od czasów
św. Teresy od Jezusa, bierze św. Józefa za swego patrona14.
Na marginesie analizowanej tu treści trzeba zaznaczyć, że Jan Paweł II
przywiązuje wielką wagę do milczenia jako właściwego klimatu kontemplacji i zarazem podstawy oraz odpowiedniego środowiska rozwoju
życia duchowego.
Innym ważnym rysem duchowej sylwetki św. Józefa jest praca, która
dla niego jest „codziennym wyrazem miłości” w życiu Rodziny Nazaretańskiej (por. RC 22). W tym kontekście pada ważne dla duchowości
stwierdzenie, zaczerpnięte z jednej z alokucji papieża Pawła VI: „Św. Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać «wielkich rzeczy», ale wystarczy
posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste — byle prawdziwe i autentyczne” (RC 24). Tymi słowami Jan Paweł II odsłania własną koncepcję życia
duchowego, jako w sposób naturalny wpisującego się w ludzką egzystencję, odpowiednio do stanu i powołania każdego chrześcijanina. Św.
Józef jest zaś tego przykładem i wzorem, tym bardziej, że — jak czytamy
dalej — w Nim urzeczywistnia się „idealne przezwyciężenie pozornego
napięcia między życiem czynnym i kontemplacyjnym” (RC 27).
Właśnie ze względu na przywołane tu niektóre, najważniejsze rysy
duchowej sylwetki Józefa z Nazaretu, Ojciec święty wskazuje go jako
wzór i Patrona Kościoła świętego w nowym Tysiącleciu15, jest on bowiem
„szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa”
(RC 32). Zachęca także do modlitwy i prośby o jego orędownictwo.
Na adhortację apostolską Redemptoris Custos można zatem spojrzeć
z punktu widzenia życia duchowego jako na inspirujący traktat na temat
duchowości mężczyzny i ojca16. Ścisłe związanie postaci nazaretańskiego
———————
14 Zob. J. W. Gogola, Św. Józef w duchowości życia konsekrowanego, w: Duchowość św.
Józefa z Nazaretu, dz. cyt., s. 99-112; T. Paszkowska, Wierny Prawu i Duchowi — św. Józef
wzorem dla konsekrowanych, w: tamże, s. 113-130.

Szerzej na ten temat zob. W. Słomka, Św. Józef — Opiekun Kościoła świętego, w: tamże, s. 73-80.
15

16

Zob. B. Mierzwiński, Św. Józef jako orędownik i wzór mężczyzny i ojca, w: tamże, s. 161-
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Patriarchy z osobą Maryi wnosi do katolickiej duchowości konieczną
równowagę, chroniącą zarówno przed odziedziczonymi z przeszłości nazbyt silnymi tendencjami andragogicznymi, zwłaszcza w obszarze życia
konsekrowanego17, jak i nowym agresywnym feminizmem.
Omówione wyżej adhortacje Jana Pawła II: Cetechesi tradendae, Reconciliatio et paenitentia oraz Redemptoris Custos, słusznie można nazwać pedagogicznymi. Głównym i zarazem wspólnym ich tematem jest bowiem
wychowanie chrześcijańskie. Jeśli jest ono właściwie prowadzone, to dokonuje się zawsze dwupłaszczyznowo: w zakresie osobowości i w zakresie wiary, przy czym tych dwóch płaszczyzn nie da się rozdzielić bez
ryzyka zubożenia człowieka. Choć w treści adhortacji przeważa element
formacji wiary, będącej u podstaw duchowości chrześcijańskiej, to jednak
ogromną rolę w tym przypadku odgrywa wpływ wiary na walory osobowe18. Z tego względu omawiane adhortacje układają się w pewien
logiczny ciąg. Od formacji doktrynalnej (Catechesi tradendae) idziemy do
głębszego poziomu formacji, a więc kształtowania sumienia (Reconciliatio
et paenitentia), aż dochodzimy do odkrycia wzoru duchowej dojrzałości
w osobie św. Józefa z Nazaretu (Redemptoris Custos).

2. ADHORTACJE O LAIKACIE
Jan Paweł II jako wierny kontynuator Soboru Watykańskiego II, stał
się gorliwym promotorem chrześcijańskiego laikatu, czemu dał wyraz nie
tylko zwołując dwa Synody Biskupów, których obrady zaowocowały
opublikowaniem posynodalnych adhortacji Familiaris consortio i Christifideles laici, ale także innymi dokumentami wprost dotyczącymi laikatu, jak
list do młodych Parati semper czy list o godności kobiety Mulieris dignitatem, nie wspominając już o licznych alokucjach19 i kilkunastu orędziach
———————
185; A. J. Nowak, Duchowość mężczyzny, w: tamże, s. 187-202; A. Rybicki, Święty Józef jako
przykład twórczego cierpienia mężczyzny, w: tamże, s. 203-217.
17 Niemało uwagi tej kwestii poświęca Bruno Giordani w książce pt. La donna nella vita
religiosa. Aspetti psicologici, Milano 1993.
18 Zob. Z. Zarembski, Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II, AK 142(2004),
s. 221-237.

Na uwagę zasługują liczne wypowiedzi Papieża adresowane do świeckich konsekrowanych. — Zob. Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów
(„Biblioteka Teologii Duchowości”, 1), opr. M. Chmielewski, Lublin 2011, s. 95-207.
19
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adresowanych do ludzi młodych z okazji zainicjowanych przez niego
w 1985 roku Światowych Dni Młodzieży. We wszystkich tych dokumentach Papież kreśli na nowo zręby właściwej laikatowi duchowości, poniekąd zapomnianej w życiu Kościoła minionych epok.
Wymownym przejawem dowartościowania laikatu w Kościele ze strony naszego Autora jest niespotykana dotychczas liczba świętych i beatyfikowanych świeckich, także żyjących w małżeństwach. Świadczy o tym
również cykl 129 papieskich katechez o wartości małżeństwa i godności
ludzkiego ciała, jakie Jan Paweł II wygłosił w okresie od 5 IX 1979 do 28
XI 1984 roku, a także wiele innych wypowiedzi na temat laikatu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że według myśli Ojca świętego chrześcijańska duchowość nie byłaby autentyczna i pełna bez uwzględnienia specyficznych duchowych potrzeb ludzi świeckich, którzy także mają obowiązek realizować swoje powołanie do świętości.

A. Familiaris consortio
Zapewne nie jest sprawą przypadku, że V Synod Biskupów, a zarazem pierwszy, jaki zwołał Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu
w dniach od 26 IX do 25 X 1980 roku dotyczył problematyki rodziny. Jest
ona bowiem „pierwszą wspólnotą powołaną do głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez
stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. […] jako wspólnota wychowawcza, powinna pomóc człowiekowi w rozpoznaniu własnego powołania i podjęciu koniecznych wysiłków na rzecz większej sprawiedliwości, przygotowując go od samego
początku do relacji międzyosobowych, opartych na sprawiedliwości i miłości” (FC 2). W ten sposób Papież wyjaśnił, że zwołany przez niego
Synod Biskupów ściśle nawiązywał do dwóch poprzednich, zwołanych
przez jego poprzednika Pawła VI: o kapłaństwie służebnym w 1974 roku
i o katechizacji w 1977 roku20.
Owocem obrad wspomnianego Synodu jest omawiana posynodalna
adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI 1981). Dokument składa się z czterech
części, odzwierciedlających charakterystyczny dla Jana Pawła II sposób
wykładu. W części pierwszej Autor wychodzi zatem od opisania (feno———————
20 Zob. B. Mierzwiński, Problemy małżeństwa i rodziny na V Synodzie Biskupów w Rzymie,
Com 1(1981), nr 5, s. 109-127.
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menologii) sytuacji rodziny w czasach współczesnych. Następnie kreśli
w ogólnych rysach teologię małżeństwa i rodziny. Zgodnie z zasadą agere
sequitur esse, w trzeciej części dokumentu przedkłada w sposób dość szczegółowy i obszerny zadania rodziny chrześcijańskiej. W ostatniej zaś pokazuje, jakie powinności duszpasterskie ma Kościół wobec tej podstawowej komórki życia społecznego. Jak wspomniano, w treści adhortacji nie
brak wyraźnych wskazań odnośnie do duchowości, właściwej ludziom
świeckim jako małżonkom, rodzicom i dzieciom.
Uprzedzając analizowaną treść tego dokumentu, który doczekał się
licznych komentarzy, należy powtórzyć za innymi badaczami nauczania
Jana Pawła II, że jego wypowiedzi na temat małżeństwa i rodziny stanowią jakościowy skok w nauczaniu Kościoła. Odnośnie do tego Kazimierz
Lubowicki OMI stwierdza, że „Ojciec święty wprowadził do oficjalnego
języka teologii nowy sposób mówienia o tych rzeczywistościach, a przede
wszystkim głębszą perspektywę w spojrzeniu na nie. Choć praxis zakłada
etos, zaś ascetyka nie istnieje sama dla siebie, lecz w funkcjonalnym
związku z mistyką, jednak w ostatnich wiekach historii Kościoła miała
miejsce dziwna sytuacja: nauczając o małżeństwie i rodzinie, zasadniczo
ograniczano się do rozważań de sexto; wzywano, by unikać grzechów nieczystości i rozwiązłości, a nie wspominano nawet o doskonałości, jakby
ona nie była powołaniem małżonków”21. Istotnie, Papież niejako od nowa
na gruncie chrześcijańskiego personalizmu i chrystocentryzmu buduje
pozytywną i optymistyczną wizję duchowości małżeństwa oraz rodziny.
Zręby tej wizji odkrywamy w omawianej adhortacji, zaś jej dopełnieniem
są liczne alokucje oraz pomniejsze dokumenty, a wśród nich list do rodzin Gratissimam sane wydany 2 II 1994 roku z okazji ogłoszonego przez
Papieża Roku Rodziny.
Jak zwykle punktem wyjścia papieskich rozważań w adhortacji Familiaris consortio jest diagnoza sytuacji, w jakiej znalazły się współcześnie
małżeństwo i rodzina. Posiada ona aspekty pozytywne i negatywne:
„pierwsze są znakiem zbawienia Chrystusowego działającego w świecie,
drugie — znakiem odrzucenia przez człowieka miłości Boga” (FC 6). Do
pozytywnych nasz Autor zalicza między innymi żywsze poczucie wolności osobistej, zwrócenie większej uwagi na jakość stosunków międzyosobowych w małżeństwie, podkreślania godności kobiety i dowartościowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ponadto wspomina o coraz większej
potrzebie zacieśnienia współpracy między rodzinami w celu niesienia
———————
21 Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 16-17; por. E. Weron,
Jan Paweł II o rodzinie chrześcijańskiej, CTh 51(1981), f. 2, s. 127-135.
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wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, a także odkrywanie posłannictwa w Kościele i społeczeństwie, jakie stało się udziałem rodziny. Natomiast negatywne aspekty współczesnej sytuacji rodziny przejawiają się
głównie w degradacji niektórych podstawowych wartości oraz błędnym
pojmowaniu niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach, co
skutkuje coraz większą ilością rozwodów. Ponadto jest to zatrważające
zjawisko przerywania ciąży, coraz częstsze stosowanie sterylizacji, a więc
utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia. Jak
zauważa Papież, u korzeni tych negatywnych objawów leży wypaczone
rozumienie wolności jako autonomicznej siły, służącej osiąganiu własnych egoistycznych celów (por. FC 6).
W odpowiedzi na tę wadliwą antropologię, Ojciec święty proponuje
chrześcijański personalizm, w centrum którego sytuuje się prawda o tym,
że „Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go
do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości” (FC 11).
Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty
ludzkiej, które Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety,
uzdalniając ich tym samym do tworzenia wspólnoty. Jak widać, już
w punkcie wyjścia jest to bardzo pozytywny i optymistyczny obraz małżeńskiej relacji.
Papież dopowiada, że „człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza,
która się wyraża poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego
ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości.
Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej” (FC 11)22. To stwierdzenie ma kapitalne znaczenie nie tylko dla
duchowości małżeńskiej, ale dla duchowości chrześcijańskiej jako takiej,
przełamuje bowiem zakorzenioną od starożytności tendencję do antropologicznego dualizmu, przeciwstawiającego ciało i ducha, jakoby wywodzącą się od św. Pawła (por. Rz 8, 5; Ga 5, 17). W takim ujęciu duchowość
jest wyłącznym atrybutem sfery duchowej, któremu radykalnie miałoby
sprzeciwiać się ciało. Tymczasem według Papieża podmiotem życia duchowego jest cały człowiek w swej duchowości i cielesności23. Jako inte———————
Ta myśl niemal dosłownie powtarza się w Liście do rodzin Gratissimam sane (z 2 II
1994). Krytykując współczesny racjonalizm, który przeciwstawia ducha i ciało w człowieku, Jan Paweł II podkreśla, że człowiek „jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie
można tego ciała sprowadzić do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem «uduchowionym», podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można
go nazwać duchem «ucieleśnionym»” (nr 19). — A. Świerczek, Jana Pawła II nauka o oblubieńczym znaczeniu ciała ludzkiego, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 127-148.
22

23

Zob. W. Słomka, Małżeństwo — duchowość w cielesności, w: Małżeństwo — przymierze
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gralna osoba wchodzi on w relację zarówno z Chrystusem jak i z drugim
człowiekiem we wspólnocie Kościoła. Odniesienie do Chrystusa jest gwarantem sakramentalnej więzi małżonków. „Poprzez sakramentalny znak,
ich wzajemna przynależność jest rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła” (FC 13). To z kolei oznacza, że małżeństwo
i rodzina aktualizują się jako komunia osób jedynie w środowisku eklezjalnym i zarazem to środowisko eklezjalne tworzą (por. FC 15).
W takiej personalistycznej, chrystologicznej i eklezjalnej perspektywie
bezpodstawne staje się przeciwstawianie małżeństwa dziewictwu, jak
miało to miejsce w historii. Jan Paweł II uczy bowiem, że „małżeństwo
i dziewictwo to dwa sposoby wyrażenia i przeżywania jedynej Tajemnicy
Przymierza Boga ze swym ludem. Bez poszanowania małżeństwa nie
może także istnieć dziewictwo konsekrowane; jeżeli płciowość ludzka nie
jest traktowana jako wielka wartość dana przez Stwórcę, traci sens wyrzeczenie się jej dla Królestwa Niebieskiego” (FC 16). Właśnie z uwagi na
integralne i personalistyczne ujęcie duchowości te dwie formy realizacji
chrześcijańskiego powołania są względem siebie komplementarne. Na tle
dotychczasowej aprecjacji dziewictwa na niekorzyść małżeństwa, to
ostatnie dzięki tej komplementarności zyskuje w Kościele nową jakość nie
tylko moralną, ale także wartość znaku profetycznego24.
Mając za punkt wyjścia taką wizję małżeństwa i rodziny jako rzeczywistości na wskroś teologicznej i profetycznej, w trzeciej części omawianego dokumentu Ojciec święty kreśli zadania rodziny chrześcijańskiej.
Oprócz zadań rodzicielskich i wychowawczych25 wyakcentowane zostały
postulaty o charakterze duchowym.
———————
miłości (HM, 15), red. J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1995, s. 57-70; A. J. Nowak, Doświadczyć Boga w ciele, w: tamże, s. 213-239; M. Chmielewski, Ciało a duchowość. Zarys problematyki, art. cyt., s. 52-57.
W mistyce, zwłaszcza nupcjalnej, której szczególny przejaw mamy w szkole karmelitańskiej, tak bliskiej Papieżowi z racji jego młodzieńczych pragnień wstąpienia do Karmelu, małżeństwo pełni ważną rolę jako oparty na przesłankach biblijnych symbol najściślejszego zjednoczenia człowieka z Bogiem. — Zob. G. Grochowska, Małżeństwo duchowe
jako pełnia oblubieńczego zjednoczenia człowieka z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Małżeństwo — przymierze miłości, dz. cyt., s. 157-180. Być może to było inspiracją dla Papieża,
aby małżeństwo na równi z dziewictwem uznać za profetyczny znak oblubieńczej relacji
z Bogiem.
24

Zob. J. Korycki, „Familiaris consortio” w kontekście deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, AK 103(1984), s. 71-79; J. Borucki, Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania
dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Studia Włocławskie” 14(2012), s. 438-445.
25
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Pierwszym więc i podstawowym zadaniem rodziny jest realizacja
stwórczego zamysłu Boga odnośnie do budowania nierozerwalnej wspólnoty osób — communio personarum (por. FC 20)26. Wobec tego małżeństwo
i rodzina mają stanowić wspólnotę eklezjalną. Jej przyczyną sprawczą jest
Duch Święty, który jest „żywym źródłem i niewyczerpanym pokarmem
nadprzyrodzonej komunii, która gromadzi i wiąże wierzących z Chrystusem i między sobą w jedności Kościoła Bożego” (FC 21). Taką wspólnotę
starożytność chrześcijańska słusznie nazywała „Kościołem domowym”.
Wszyscy członkowie rodziny, ponieważ dzięki Duchowi Świętemu tworzą eklezjalne środowisko, „mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny «szkołę bogatszego człowieczeństwa»” (FC 21). Powyższe stwierdzenie jest praktyczną
implikacją personalistycznej wizji małżeństwa i rodziny, jaką prezentuje
Ojciec święty.
W komunijnej perspektywie małżeństwa w nowym świetle należy
widzieć prawa i obowiązki kobiety, zadania mężczyzny jako męża i ojca,
jak również rolę dzieci oraz osób starszych (por. FC 22-27). Nie są to wyłącznie prawa i obowiązki natury organizacyjno-prawnej czy społecznej,
lecz mają one także wymiar duchowy. Przede wszystkim Papież mówi
o konieczności respektowania odrębności powołania mężczyzny i kobiety
oraz o trosce o godność kobiety, jak również o istocie ojcostwa27. Staje się
ono zrozumiałe nie inaczej, jak poprzez jego „miłość do małżonki, która
została matką, i miłość do dzieci” (FC 25). Jeśli chodzi o miejsce dziecka
w rodzinie, to nasz Autor akcentuje konieczność troski o dziecko jeszcze
przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia (por. FC 26). Jest to
jednoznaczna implikacja personalizmu przyjętego jako podstawa autentycznej communio personarum. Podobnie rzecz ma się z osobami starszymi
w rodzinie, które — jak uczy Papież — „mają charyzmat przekraczania
barier między pokoleniami, zanim one zaistnieją” (FC 27)28.
Powracając ruchem spiralnym do wyłożonych wcześniej zasad, Ojciec
święty raz jeszcze podkreśla podstawową powinność małżeństwa i rodziny w zakresie służby życiu, a więc jego ochrony od chwili poczęcia aż
do naturalnej śmierci (por. FC 28-31), a także obowiązek troski o integral———————
Zob. K. Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005,
s. 273-319; A. Deneka, Mężczyzna i kobieta obrazem i podobieństwem Boga w nauczaniu Jana
Pawła II, RT 52(2005), z. 5, s. 55-65.
26

27

Zob. K. Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 147-223.

O roli osób starszych w rodzinie, społeczeństwie i Kościele Jan Paweł II pisał w liście
do osób w podeszłym wieku (z 1 X 1999).
28
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ną wizję człowieka i jego powołania. Dotyczy to zwłaszcza tzw. małżeńskiej ascezy w zakresie wzajemnego pożycia, która powinna uwzględniać
nie tylko potrzeby ciała, ale nade wszystko stan ducha. W tym zakresie
należy „uwydatnić różnicę antropologiczną a zarazem moralną, jaka istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi, a odwoływaniem się do
rytmów okresowych […]” (FC 32).
Kolejnym zadaniem chrześcijańskich małżonków w zakresie właściwej im duchowości jest troska o ustawiczny rozwój. „Wszyscy małżonkowie są powołani do świętości w małżeństwie według woli Boga, a to
powołanie realizuje się w miarę, jak osoba ludzka potrafi odpowiedzieć
na przykazanie Boże, ożywiona spokojną ufnością w łaskę Bożą i we własną wolę” (FC 34). Źródłem duchowego rozwoju jest w pierwszym rzędzie sam sakrament małżeństwa, który dotychczas traktowany był bardziej jako akt prawny, aniżeli rzeczywistość teologalno-duchowa. Jan
Paweł II przywraca mu teologalny sens, ucząc, że „właściwym źródłem
i pierwotnym środkiem uświęcenia małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej
jest sakrament małżeństwa, który podejmuje i rozwija łaskę uświęcającą
chrztu. Na mocy tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa,
w którą małżeństwo chrześcijańskie na nowo się włącza, miłość małżeńska doznaje oczyszczenia i uświęcenia” (FC 56)29. Podkreśla przy tym
źródłowość łaski, jaka z niego płynie zarówno dla samych małżonków
oraz ich duchowości, jak i dla pełnionych przez nich zadań wychowawczych (por. FC 38).
Na odnotowanie zasługuje także wspomniane na początku dokumentu uczestnictwo małżeństwa i rodziny w życiu i misji Kościoła, które Jan
Paweł II uznaje za jedno z zasadniczych (por. FC 49). Między Kościołem
i rodziną chrześcijańską zachodzą bowiem wielorakie i mocne więzy.
Z jednej strony „Matka-Kościół rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana”, zaś
z drugiej strony „rodzina chrześcijańska jest do tego stopnia wpisana
w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój sposób, uczestnikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła” (FC 49). Dzięki temu rodzina, otrzymując i żyjąc miłością Chrystusa, staje się wspólnotą „zbawioną” i zarazem wspólnotą „zbawiającą”. Zatem „rodzina chrześcijańska — zdaniem
Papieża — będąc owocem i znakiem nadprzyrodzonej płodności Kościoła, staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Ko———————
Zob. W. Słomka, Sakrament małżeństwa jako podstawa duchowości małżeńskiej i rodzinnej, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak, Lublin 1993, s. 196-211.
29
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ścioła” (FC 49). Małżeństwo i rodzina uczestniczy bowiem w potrójnym
posłannictwie Kościoła zleconym mu przez Chrystusa, jak również
w dziele przekazywania wiary do tego stopnia, że można powiedzieć, iż
„przyszłość ewangelizacji w dużej mierze zależy od Kościoła domowego”
(FC 52). Ewangelizacyjna posługa chrześcijańskich rodziców tak bardzo
jest swoista i nie do zastąpienia ze względu na rodzinny charakter, że staje się ona „pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu” (FC 53). Również w dziedzinie posłannictwa kapłańskiego Kościoła rodzina ma swój niezastąpiony udział. Ta
funkcja przejawia się w samym celebrowaniu sakramentu małżeństwa,
jak i w trosce o realizację powołania do świętości, które „jest skierowane
również do małżonków i rodziców chrześcijańskich: określone w sprawowanym sakramencie zostaje przełożone na konkretny język rzeczywistości życia małżeńskiego i rodzinnego. Stąd rodzi się łaska i wymóg
autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej” (FC 56).
W centrum duchowości małżeńskiej Papież sytuuje Eucharystię, jako
źródło miłości (por. FC 57), jak również sakrament pokuty, dający możliwość nawrócenia i tym samym odnowienia oraz umocnienia małżeńskiego przymierza (por. FC 58). Oprócz tego istotne znaczenie dla duchowości małżeńskiej ma modlitwa rodzinna. Czerpie ona „swą pierwotną treść
z samego życia rodzinnego, które we wszystkich i rozmaitych okolicznościach jest pojmowane jako powołanie Boże i aktualizowane jako synowska odpowiedź na Jego wezwanie…” (FC 59), a zarazem jest szkołą
modlitwy i wzajemnym świadectwem wiary, głęboko wpisującym się
w życie codzienne małżonków i dzieci, a także innych osób spoza rodziny (por. FC 60-62)30.
Za Papieżem należy dodać, że „miłość i życie stanowią zatem rdzeń
zbawczego posłannictwa rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła” (FC 50). Z tej miłości, jako istotnego wymiaru duchowości małżeńskiej, wypływa gościnność i otwartość na innych (por. FC 63-64), zwłaszcza na rodziny będącej w kryzysie w sytuacji różnych zagrożeń, o których
jest mowa w ostatniej części dokumentu. Na marginesie warto dodać, że
zarysowana w Familiaris consortio budowania „cywilizacji miłości” przez
rodzinę znalazła rozwinięcie w liście apostolskim Gratissimam sane31.
———————
30 O różańcu, jako typowo rodzinnej modlitwie pisze kolumbijski kardynał A. López
Trujillo, Il Rosario per la famiglia, w: Riflessioni sulla Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II
„Rosarium Virginis Mariae”, dz. cyt., s. 71-76.
31 Zob. W. Słomka, Cywilizacja miłości w życiu małżeńskim i rodzinnym według „Listu
do Rodzin” Ojca Świętego Jana Pawła II, RT 42(1995), z. 5, s. 27-37.
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Wyeksponowana przez Jana Pawła II eklezjalna perspektywa małżeństwa i rodziny określa specyficzny charakter duchowości małżeńskorodzinnej, radykalnie nowej w stosunku do dawniejszych ujęć. Z tej racji
inaczej powinny rozkładać się akcenty w duszpasterskiej trosce Kościoła,
który zobowiązany jest „kochać rodzinę” i jej służyć32. „Kochać rodzinę
— pisze w zakończeniu adhortacji Jan Paweł II — to znaczy umieć cenić
jej wartości i możliwości i zawsze je popierać”. To także przyczyniać się
do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną
formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często
zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest „przywrócenie jej
zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga” (FC 86). Ten postulat stanowi
zasadniczy nurt proponowanej przez Papieża odnowionej duchowości
małżeństwa i rodziny.

B. Christifideles laici
Owocem VII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (1-29 X 1987) jest posynodalna adhortacja apostolska pt. „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie dwadzieścia lat po
Soborze Watykańskim II (30 XII 1988). Jest to najobszerniejsza ze wszystkich
adhortacji, a zarazem jeden z najbardziej doniosłych dokumentów dla życia Kościoła, przede wszystkim dlatego, że w myśl Soboru przywraca
świeckim należne im miejsce w eklezjalnej wspólnocie. Cytując słowa
Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, Jan Paweł II stwierdza wprost, że świeccy są „pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi
jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem
w sposób szczególny jest «szukanie Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej»” (ChL 9). Nieco dalej
uzupełnia tę myśl, zaznaczając, że świeccy winni coraz wyraźniej uświadamiać sobie „nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża, oraz pozostających z nim w łączności Biskupów.
Oni są Kościołem!” (ChL 9). Wobec tego mają własną duchowość, zakorzenioną we chrzcie świętym i sakramencie bierzmowania, które są podstawą ich duchowej egzystencji (por. ChL 10)33.
———————
Szerzej na ten temat zob. S. Szczerek, Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II,
Sandomierz 2006.
32

33

Zob. W. Zyzak, Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?: duchowość chrześcijańska
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Warto odnotować, że ta adhortacja obfituje w dość bogatą terminologię duchową. Na przykład termin „duchowość” występuje 4 razy, zaś
przymiotnik „duchowy” aż 40 razy, zawsze w powiązaniu z eklezjalną
tożsamością świeckich. Z tej racji można powiedzieć, że adhortacja Christifideles laici jest nie tylko pierwszym papieskim dokumentem w całości
poświęconym laikatowi, ale stanowi ponadto rodzaj traktatu na temat
właściwej mu duchowości, adresowanego w pierwszym rzędzie do
samych świeckich (por. ChL 14). Jeśli chodzi o duchowość laikatu, Jan
Paweł II w analizowanym dokumencie wskazuje na kilka zasadniczych
jej rysów. Jest to przede wszystkim chrystocentryzm, świeckość, eklezjalność i apostolstwo. Ich wspólną płaszczyzną, a zarazem ostateczną racją,
jest powołanie do świętości34.
Punktem wyjścia dla swoich rozważań Papież uczynił biblijny obraz
winnego krzewu, którego latoroślami są poszczególni wierni. Aktem
wszczepienia jest chrzest święty, który — jak czytamy w adhortacji — „odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem
i Jego Ciałem, którym jest Kościół, namaszcza w Duchu Świętym czyniąc
każdego z nas duchową świątynią” (ChL 10). Przez ten sakrament —
kontynuuje swą myśl nasz Autor — „stajemy się dziećmi Boga w Jego
Jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie” (ChL 11). Świeccy mocą tego
znaku sakramentalnego zostają „usynowieni w Synu” i w Nim stanowią
jedno Mistyczne Ciało. Duch Święty namaszczając ochrzczonego i wyciskając na nim „niezatartą pieczęć”, czyni go swoją „duchową świątynią”.
Oznacza to, że „człowiek, zjednoczony i ukształtowany na wzór Chrystusa, zostaje napełniony przez Ducha świętą obecnością Boga” (ChL 13)35.
Za Vaticanum II Ojciec święty kładzie nacisk na kapłańską, prorocką
i królewską godność całego Ludu Bożego, a zatem poszczególnych świeckich chrześcijan. Skoro przez chrzest święty zostali wszczepieni w Chrystusa, to tym samym mają udział w Jego potrójnym zbawczym posłannictwie: kapłańskim, prorockim i królewskim. „Ludzie świeccy uczestniczą
w urzędzie kapłańskim Chrystusa, gdyż jako wcieleni przez Chrzest w
Chrystusowe Ciało łączą się z Nim w tej ofierze [Eucharystii — przyp.
M. Ch.], ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczynki” (ChL 14;
por. LG 23). Z przytoczonych słów wynika, że szczytem kapłańskiego
———————
na świeckiej drodze życia, Kraków 2008.
34 Zob. J. Schotte, „Christifideles laici” — prezentacja dokumentu, AK 114(1990), s. 359-364;
J. Dyduch, Społeczne zadania świeckich w świetle adhortacji „Christifideles laici”, w: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła…, dz. cyt., s. 259-275.
35

Zob. J. Dyduch, Kim jest wierny świecki, AK 114(1990), s. 365-376.
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posłannictwa świeckich jest ich udział w Eucharystii, przez którą mogą
dokonywać uświęcenia siebie, swojej pracy i całego świata. Mówiąc z kolei o prorockim urzędzie Chrystusa, w którym świeccy mają swój niezastępowalny udział, Papież pisze, że urząd ten uprawnia i zobowiązuje ich
do tego, „by z wiarą przyjęli Ewangelię i głosili ją słowem i czynem, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła” (ChL 14)36. Uczestnicząc natomiast w królewskim posłannictwie Zbawiciela, wierni świeccy
„są przez Niego wezwani do służenia Królestwu Bożemu i do jego rozszerzania w dziejach” (ChL 14). Realizuje się to między innymi przez
walkę duchową, mającą na celu z jednej strony pokonanie w sobie grzechu, a z drugiej — służbę Chrystusowi w braciach i przywracanie stworzeniu jego pierwotnej wartości.
Udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa — Kapłana, Proroka i Króla, który rozpoczyna się w chwili przyjęcia chrztu, rozwija się
następnie przez bierzmowanie, i w Eucharystii znajduje swoje spełnienie
oraz źródło mocy. Jednakże — jak słusznie zauważa Papież — ten udział
poszczególnych świeckich w potrójnym posłannictwie Chrystusa jest
możliwy pod warunkiem, że tworzą oni jedno Ciało Pańskie, a więc
pozostają w jedności ze wspólnotą Kościoła. Z tej racji „udział świeckich
w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się
z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany
i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty” (ChL 14)37.
Mamy zatem drugi istotny rys duchowości świeckich według myśli
Jana Pawła II, a jest nim eklezjalność. Mówiąc o tym, że świeccy nie tylko
są w Kościele, ale że ten Kościół stanowią, Papież zwraca uwagę na podstawę ich tożsamości i godności. Jest nią zakorzenienie we wspólnocie
eklezjalnej, gdyż „tylko w tajemnicy Kościoła, jako tajemnicy komunii,
objawia się «tożsamość» świeckich, ich autentyczna godność. A tylko
w obrębie tej godności można określić ich powołanie i misję w Kościele
i w świecie” (ChL 8)38. Czyni ona każdego świeckiego współodpowiedzialnym na równi z kapłanami i osobami konsekrowanymi za misję Kościoła (por. ChL 15). Oznacza to, że laikat w Kościele przestał być jedynie
biernym przedmiotem troski duszpasterskiej, lecz stał się w pełnym tego
słowa znaczeniu podmiotem duszpasterstwa, co wielokrotnie znajduje
———————
36

Zob. H. Wejman, Profetyczny wymiar duchowości laikatu, RT 51(2004), z. 5, s. 59-76.

37

S. Nagy, Świeccy w komunijnej wspólnocie Kościoła, AK 114(1990), s. 377-387.

E. Weron, Uczestnictwo świeckich w budowaniu cywilizacji miłości w świetle adhortacji
„Christifideles laici”, CTh 63(1993), f. 2, s. 153-159.
38
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wyraz w różnych papieskich dokumentach i alokucjach39. To upodmiotowienie laikatu, szczególnie żywo uświadamiane sobie przez młodych
zaangażowanych w różnego rodzaju zrzeszenia, jest całkowicie nową
jakością we współczesnej duchowości chrześcijańskiej.
Kolejną charakterystyczną cechą życia duchowego ludzi świeckich
według Jana Pawła II jest ich świecki charakter. Świeckość, jednakże radykalnie różna od sekularyzmu40, w personalistycznej myśli Papieża jest
kategorią, czy też przestrzenią teologiczną, w której może realizować się
Boży plan zbawienia. Odnośnie do tego czytamy, iż „fakt bycia i działania w świecie posiada dla świeckich znaczenie nie tylko antropologiczne
i socjologiczne, ale także ściśle teologiczne i kościelne” (ChL 15). Przede
wszystkim należy za Pawłem VI zauważyć, że „Kościół posiada właściwy
mu wymiar świecki, głęboko tkwiący w jego naturze i posłannictwie, sięgający korzeniami tajemnicy Słowa Wcielonego”41. Jest to bowiem konsekwencja misterium Wcielenia. Inkarnacyjny charakter Kościoła implikuje
więc jego świecki charakter. Choć nie jest on z tego świata (por. J 8, 23), to
jednak w nim istnieje i ma powierzoną sobie misję do zrealizowania
w świecie i wobec świata. W tej misji Kościoła wobec świata uczestniczą
wszyscy ochrzczeni, a w sposób szczególny laikat. Ojciec święty rozwija
myśl soborową odnośnie do tego, że zadaniem ludzi świeckich jest szukanie królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi zgodnie z Bożym zamysłem. To jest ich właściwe powołanie (por. LG 31). „W ten oto sposób — uczy nasz Autor — «świat» staje
się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego
———————
39 W cyklu eklezjologicznym, problematyce laikatu Papież poświęcił 26 katechez środowych, głoszonych w okresie od 27 X 1993 do 21 IX 1994 roku.

Papież Paweł VI w duchu Soboru Watykańskiego II w adhortacji Evangelii nuntiandi
wyraźnie rozróżnia sekularyzację od sekularyzmu. Przez sekularyzację rozumie słuszną
autonomię doczesnego świata, a zarazem nie obce wierze i religii „usiłowanie odkrycia
w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi one
się rządzą «autonomicznie»; byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przekonaniu, że
te prawa nałożył im Stwórca” (EN 55). Natomiast sekularyzm jest taką koncepcją świata,
„według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który
staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza” (EN 55). Usiłując podkreślić potęgę poznawczą
człowieka, doprowadza on do pomijania Boga, a także do Jego zaprzeczenia, co w rezultacie sprzyja powstawaniu nowych form ateizmu. — Zob. P. Nitecki, Konfrontacja z sekularyzmem wyzwaniem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w: W kręgu chrześcijańskiego orędzie
moralnego, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 657-670.
40

41 Zob. Przemówienie do członków instytutów świeckich, 2 II 1972, w: Świeccy konsekrowani
w nauczaniu Kościoła świętego…, dz. cyt., s. 70; por. J. Zabłocki, Świeccy w odnowie porządku
doczesnego, AK 114(1990), s. 397-406.
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powołania […]. Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz
powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata winno
się urzeczywistniać…” (ChL 15).
Ważną cechą duchowości ludzi świeckich według Jana Pawła II jest
ich zaangażowanie w apostolstwo Kościoła. Temat ten przewija się w każdym z trzech centralnych rozdziałów dokumentu, poświęconych odpowiednio godności katolików świeckich w Kościele-Misterium, uczestnictwu świeckich w życiu Kościoła-Wspólnoty oraz współodpowiedzialności świeckich w Kościele-Misji. Te trzy wymiary Kościoła jako misterium,
communio i missio stanowią oryginalną koncepcję eklezjologiczną naszego
Autora, która często pojawia się w jego doktrynie42.
Nawiązując do biblijnego obrazu winnego krzewu z licznymi latoroślami, jak i do nauki św. Pawła o mistycznym Ciele Chrystusa, Papież
docenia różnorodność charyzmatów i darów, jakimi świeccy zostali obdarowani. „Ta różnorodność i komplementarność sprawia, że każdy
świecki pozostaje w relacji do całego Ciała i sam wnosi do niego swój
własny wkład” (ChL 20). Nikt więc nie może zamykać się na wspólnotę
Kościoła. Przywołując własne słowa, wypowiedziane na zakończenie VII
Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów 30 X 1987 roku, którego
owocem jest omawiany dokument, Ojciec święty podkreśla, że takie zamknięcie byłoby sprzeciwianiem się Duchowi Świętemu, który obdarowuje każdego świeckiego licznymi charyzmatami. To co wyróżnia obdarowanego „nie jest większą godnością, lecz specyficzną dla niego, komplementarną zdolnością służenia” (ChL 20). Wszelkie charyzmaty winny być
przyjmowane z wdzięcznością zarówno przez tych, którzy nimi posługują, jak i tych, do których są adresowane. Z tym wiąże się konieczność
właściwego rozeznawania własnych charyzmatów (por. ChL 24). W takim stawianiu sprawy pojawia się więc wyraźny rys personalistyczny.
Wierni świeccy nie mogą zapominać, że oprócz charyzmatów, uczestniczą w życiu Kościoła na wiele innych sposobów (por. ChL 25). Wszystkie podejmowane przez nich posługi, urzędy i funkcje mają swój sakramentalny fundament we chrzcie świętym, zaś swoją celowość i kulminację powinny mieć przede wszystkim w liturgii eucharystycznej, przy
czym — jak zaznacza nasz Autor — nie chodzi o tworzenie struktury po———————
42 W. Słomka, Ku dojrzałości laikatu w Kościele i w świecie. Studium według adhortacji Jana
Pawła II „Christifideles laici”, w: Dojrzałość chrześcijańska (HM, 11), red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1994, s. 123-135; tenże, Chrześcijanie świeccy i ich misja w Kościele i w świecie
w świetle adhortacji Jana Pawła II „Christifideles laici”, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia, dz.
cyt., s. 159-167.
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sług jakby równoległej w stosunku do tej, która ma podstawę w sakramencie święceń. Te dwa porządki posług muszą być względem siebie
komplementarne.
Właściwym obszarem apostolskiego zaangażowania laikatu we wspólnocie Kościoła jest przede wszystkim parafia, która jest „niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek” (ChL 26)43. Na uwagę zasługuje
nowa i poniekąd różna od prawno-kanonicznego ujęcia papieska wizja
parafii. Jan Paweł II podkreśla, że jest ona zbudowana na „gruncie rzeczywistości teologicznej”, gdyż jest „wspólnotą eucharystyczną, czyli
wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem
jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym
Kościołem” (ChL 26). Nie jest więc — jak dotychczas akcentowano zgodnie z zapisem w Kodeksie Prawa Kanonicznego — jedynie rzeczywistością
prawno-socjologiczną44. Z tej racji — dalej uczy Papież — wszyscy powinni przez wiarę odkryć „prawdziwe oblicze parafii, czyli samą «tajemnicę» Kościoła” (ChL 26). Równoznaczne to jest z twórczym włączeniem
się wszystkich w życie parafii, które zarówno dla tożsamości wiernych
świeckich, jak i dla samej parafii ma doniosłe znaczenie. Za Soborem Watykańskim II nasz Autor stwierdza, że „we wspólnotach kościelnych
działalność świeckich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle być w pełni skuteczne” (ChL 27;
por. AA 10). Innymi słowy do istoty duchowości wiernych świeckich
należy ich zaangażowanie w życie parafii45.
Papież postuluje, aby odkryć i docenić apostolstwo indywidualne,
w którym drzemią wielkie bogactwa i „misyjne energie świeckich”.
W związku z tym po raz pierwszy w historii Kościoła na tak wysokim
szczeblu magisterialnym poświęcono dużo miejsca formom zrzeszonego
uczestnictwa w apostolacie Kościoła. Jan Paweł II zauważa więc, że zjawisko zrzeszania się katolików świeckich, stale obecne w historii Kościoła, w czasach najnowszych ożywiło się i przybrało charakter szczególnie
zróżnicowany do tego stopnia, że można mówić o „nowej epoce zrzeszeń
———————
43 Zob. M. Pelino Domingues, Parafia jako miejsce ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja
(Kolekcja „Communio”, 8), red. L. Balter, Poznań 1993, s. 299-312.
44 „Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele
partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza
się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi”. — Kan. 515 § 1.
45 Szerzej na ten temat zob. M. Chmielewski, Parafia jako wspólnota wspólnot w polskich
publikacjach posoborowych, RT 46(1999), z. 5, s. 161-177.
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katolików świeckich” (ChL 29). Nasz Autor widzi w tym nie tylko przyczyny natury socjologiczno-kulturowej, ale głęboką rację eklezjologiczną.
Zrzeszanie się świeckich i ich zespołowe apostolstwo jest bowiem „znakiem wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie” (ChL 29). Wobec tego
należy wobec zrzeszeń zastosować przejrzyste kryteria ich eklezjalnego
charakteru. Wśród nich na pierwszym miejscu Jan Paweł II stawia troskę
o realizację powołania każdego do świętości. Następnie jest to odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej zgodnie z autentyczną interpretacją Nauczycielskiego Urzędu Kościoła oraz świadectwo trwałej i autentycznej komunii, wyrażające się w „synowskim odniesieniu do papieża”, a także biskupa. Kolejnym kryterium jest zgodność z apostolskim
celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli z jednej strony troska
o ewangelizację i uświęcenie ludzi, a z drugiej nie dopuszczenie do skrajnego indywidualizmu czy partykularyzmu w podejmowanych działaniach apostolskich. Wreszcie ostatnim, piątym kryterium, stanowiącym
całkowite novum w rozumieniu apostolatu kościelnego, jest „zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności”, czyli służba „na rzecz pełnej
godności człowieka” (ChL 30)46. Wynika z tego, że — zdaniem Papieża —
miarą autentycznego apostolatu jest nie tylko obszar ściśle religijny, ale
otwarcie na rzeczywistość doczesną ze względu na człowieka. Takie ujmowanie sprawy jest jednym z wielu przejawów zastosowania personalistycznej zasady, wyrażonej w pierwszej encyklice Redemptor hominis,
mówiącej o tym, że „człowiek jest drogą Kościoła” (RH 14).
Jeśli chodzi o obszary apostolstwa wiernych świeckich, to Jan Paweł II
szczególnie dostrzega potrzebę zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, twierdząc, że „cała misja Kościoła koncentruje się i rozwija właśnie
w ewangelizacji” (ChL 33). Istnieją bowiem współcześnie niepokojące zjawiska zobojętnienia religijnego i „zupełny brak praktycznego odniesienia
do Boga nawet w obliczu najpoważniejszych problemów życiowych”
(ChL 34), co owocuje między innymi narastającą sekularyzacją i rozwojem sekt. „Jedynie nowa ewangelizacja może zapewnić rozkwit czystej
i głębokiej wiary, zdolnej nadać tym tradycjom siłę prowadzącą do autentycznej wolności” (ChL 34)47. Jest to także zadanie świeckich chrześcijan,
które mogą oni spełniać, „pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć
rozdźwięk pomiędzy Ewangelią a własnym życiem” (ChL 34). Potrzeba
———————
46 Kryteria zostały omówione w moim artykule pt. Eklezjalny charakter współczesnych
zrzeszeń katolickich, DwP 14 (2012), s. 46-56.
47 Zob. M. Sawiński, Obowiązek nowej ewangelizacji, w: W kręgu chrześcijańskiego orędzie
moralnego, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 319-336.
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więc autentycznego otwarcia się na Chrystusa, do czego wzywał Papież
podczas inauguracji pontyfikatu w słowach: „Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Te same słowa przywołuje
na nowo w komentowanej adhortacji, dając tym samym wyraz troski
o chrystologiczny wymiar apostolskiego zaangażowania laikatu w Kościele i w świecie48.
W tym wezwaniu do zaangażowania w dzieło ewangelizacji nie mogło zabraknąć mocnego akcentu personalistycznego. Ojciec święty stwierdza bowiem, że całe dzieło nowej ewangelizacji można sprowadzić do
troski o doprowadzenie człowieka do doświadczenia Bożej miłości. „Człowiek jest kochany przez Boga! — czytamy w dokumencie — Oto proste,
a jakże przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha,
Chrystus przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest «Drogą, i Prawdą,
i Życiem!» (J 14, 6)” (ChL 34). Ta nowa ewangelizacja, w której ważną rolę
do spełnienia mają wierni świeccy, ma na celu kształtowanie dojrzałych
wspólnot kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia
w swoim najbardziej pierwotnym kształcie, jakim jest całkowite przylgnięcie do Chrystusa. Jest to więc wiara chrystocentryczna.
Gdy mówimy o eksponowanej przez Jana Pawła II specyficznej duchowości świeckich, to należy rozpatrywać ją w perspektywie świętości.
Wielokrotnie bowiem podkreślano w niniejszym studium, że duchowość
chrześcijańska sama w sobie jest formą realizacji powołania do świętości.
Duchowość jest w służbie świętości i doskonałości chrześcijańskiej. Odnośnie do tego przykuwają uwagę słowa Papieża, który za Vaticanum II
stwierdza, że „godność świeckich katolików ukazuje się nam w pełni,
gdy rozważamy pierwsze i podstawowe powołanie, które Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego kieruje do każdego z nich, powołanie do świętości, czyli do doskonałości w miłości” (ChL 16). Należy dodać za naszym Autorem, że świętość nie jest więc jedynie zwykłym nakazem moralnym, jak to ujmowano w dawnej ascetyce, ale „niezbywalnym
wymogiem tajemnicy Kościoła” (ChL 16). W tym stwierdzeniu odkrywamy echo poglądów wielkiego szwajcarskiego teologa Hansa Urs von
Balthasara, według którego indywidualna świętość każdego z ochrzczonych jest w pierwszym rzędzie partycypacją w obiektywnej świętości
Kościoła. Wynika z tego, że jak „poza Kościołem nie ma zbawienia”,
———————
Zob. M. Spieker, Misja człowieka świeckiego w świecie, w: Nowa ewangelizacja, dz. cyt.,
s. 335-349; W. Słomka, Chrześcijanie świeccy i ich misja w Kościele i w świecie w świetle adhortacji Jana Pawła II „Christifideles laici”, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia, dz. cyt., s. 159-167.
48
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tak również „poza Kościołem nie ma świętości”, gdyż może być ona
zrealizowana tylko w Kościele świętym ze swej natury49.
Powołanie świeckich do świętości jest konsekwencją przyjętego chrztu.
Zgodnie z zasadą agere sequitur esse, świeccy „są upoważnieni i zobowiązani do tego, by świętość swojego «być» okazywali w świętości wszystkich swoich działań” (ChL 16). Właściwym przedmiotem ich duchowej
troski jest dążenie do świętości „w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego” (por. NMI 31)50, dlatego — jak uczy Ojciec święty
— swego powołania do świętości świeccy nie powinni traktować jako
wymogu i kategorycznego obowiązku, ale „raczej jako czytelny znak bezgranicznej miłości Ojca, który ich odrodził do swojego świętego życia”
(ChL 17). Jest to zatem zupełnie nowa perspektywa duchowości świeckich, w której świętość nie jest określana już w kategoriach negatywizmu
moralnego, a więc jako staranne unikanie grzechu i dystans wobec świata
(contemptus mundi), ale jako doświadczenie miłości Boga. Co więcej,
Papież także świętości ludzi świeckich nadaje perspektywę eklezjalną,
ucząc, że jest ona „podstawową przesłanką i niezbywalnym warunkiem
do tego, aby Kościół mógł realizować swoją zbawczą misję” (ChL 17).
Z konieczności trzeba w tym miejscu naszego studium pominąć
szczegółowo omawiane przez Jana Pawła II praktyczne implikacje postulowanej przez niego duchowości ludzi świeckich, skądinąd bardzo cenne
i nowatorskie. Tym niemniej warto jeszcze na koniec zaznaczyć, że dla jej
aktualizacji, a także realizacji wynikających z niej zadań, Papież domaga
się właściwej formacji katolików świeckich, co w dotychczasowej teologii
i praktyce Kościoła było raczej sprawą marginalną i zasadniczo zredukowaną do wąsko pojętej katechezy. Chrześcijańską formację nasz Autor
rozumie jako „stały proces osobowego dojrzewania i upodabniania się do
Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (ChL
57)51. Jeżeli to określenie zestawimy z tym, co na temat życia duchowego
zostało zawarte na przykład w encyklice o Duchu Świętym, to widać
jasno, że chodzi o ściśle pojętą duchowość, która ma przenikać całe życie
———————
49 Por. K. Grzywocz, Hans Urs von Balthasar — teolog duchowości, ŻD 3(1996), nr 5,
s. 135-149; S. Ackermann, Kościół jako osoba (w teologii Hansa Ursa von Balthasara), art. cyt.,
s. 233-242.
50 Zob. W. Seremak, Listy apostolskie „Tertio millennio adveniente” i „Novo millennio
ineunte” jako szczególny wyraz zaangażowania się Jana Pawła II w promocję świętości, RT
45(2008), z. 5, s. 81-99.

Zob. E. Weron, Duchowość i formacja ludzi świeckich, AK 114(1990), s. 419-427. Godne
uwagi jest wnikliwe studium Marka Fiałkowskiego OFMConv. pt. Formacja chrześcijańska
katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego, Lublin 2010.
51
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tak, aby nie było „dwóch równoległych nurtów”. Pierwszym z nich jest
życie «duchowe» z jego własnymi wartościami i wymogami, a drugim —
życie «świeckie», obejmujące rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne (por. ChL 59). Potrzeba więc integralnej
formacji świeckich, która — jak zaznacza Papież — „powinna się znaleźć
wśród zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich” (ChL 57). Jest ona bowiem nie tyle przywilejem zastrzeżonym
jedynie dla niektórych ludzi, co nade wszystko „prawem i obowiązkiem
wszystkich” (ChL 63). Oznacza to, że niezależnie od podejmowanych
działań, czy to na płaszczyźnie życia parafialnego, uniwersyteckiego,
zrzeszeniowego czy jakiegokolwiek innego, konieczne jest osobiste zaangażowanie w proces samowychowania.
Przedstawiona w zarysie rekonstrukcja myśli Jana Pawła II na temat
duchowości ludzi świeckich, której magna charta stanowi posynodalna
adhortacja Christifideles laici, pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje on
do roli świeckich w Kościele. Odważnymi stwierdzeniami odnośnie do
ich udziału w misji ewangelizacyjnej nie tylko przełamuje dotychczasowe
stereotypy duszpasterstwa, ale otwiera nowe perspektywy życia i działalności Kościoła, zwłaszcza w obszarach zlaicyzowanych. Wszędzie tam
świeccy, żyjący własną duchowością personalistyczno-chrystologiczną
i zarazem eklezjalną, zdolni są aktualizować Kościół jako Misterium,
Wspólnotę i Misję52.
Treść obydwu posynodalnych adhortacji: Familiaris consortio i Christifideles laici, które są poświęcone głównie życiu i roli ludzi świeckich
w Kościele oraz społeczeństwie, wyraźnie układa się na osi: osoba ludzka
— Osoba Chrystusa. Trudno byłoby zrozumieć duchowość świeckich,
zwłaszcza żyjących w małżeństwach i rodzinach, jak również zaangażowanych w różne formy apostolstwa w Kościele, bez tego odniesienia do
Chrystusa i człowieka jako wartości osobowej.

3. ADHORTACJE NA TEMAT ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Biorąc pod uwagę częstotliwość oraz treść wypowiedzi Jana Pawła II
adresowanych do osób konsekrowanych, można postawić tezę, że ta
forma życia w Kościele była mu szczególnie droga i wiązał z nią wielkie
———————
52

Zob. W. Słomka, Ku dojrzałości laikatu w Kościele i w świecie…, art. cyt., s. 123-135.
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nadzieje na duchowe odrodzenie w trzecim tysiącleciu, czemu między
innymi dał wyraz na początku adhortacji Vita consecrata, pisząc, że „życie
konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji…” (VC 3).
Jeśli chodzi o adhortację Redemptionis donum, to ma ona charakter
raczej okolicznościowy i nie wzbudziła większego zainteresowania.
Natomiast posynodalna adhortacja Vita consecrata, jako że poprzedzona
była pracami IX Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (2-28 X 1994), całościowo ujmuje problematykę życia konsekrowanego i wciąż pozostaje inspiracją dla rozmaitych studiów i komentarzy53.

A. Redemptionis donum
Ta jedna z najmniejszych pod względem objętościowym adhortacja
apostolska pt. „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia (25 III 1984) została wydana przez Jana Pawła II z okazji
Jubileuszowego Roku Odkupienia, ogłoszonego z racji 1950. rocznicy
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jej zasadniczym tematem
jest wezwanie do nawrócenia i radykalizacji życia oraz powołania osób
zakonnych w celu jeszcze pełniejszego zakorzenienia się w tajemnicy
Odkupienia. Całe bowiem życie i powołanie osób zakonnych w Kościele
i świecie „czerpie swój charakter i swą duchową moc z samej głębi tajemnicy Odkupienia” (RD 1)54.
Po słowach pozdrowienia i zachęty do wkroczenia na drogę nawrócenia, swe rozważania Ojciec święty rozpoczyna od ewangelicznej sceny
spotkania Jezusa z młodzieńcem, który pyta Go o drogę osiągania doskonałości. W odpowiedzi na to, „Jezus spojrzał na niego z miłością” (Mk 10,
21)55. W tej odkupieńczej miłości Chrystusa „odzwierciedla się odwieczna
miłość Ojca”. Z tego „wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa, która jest miłością odkupieńczą” rodzi się powołanie na drogę rad ewangelicznych — pisze Jan Paweł II (RD 3). Ta miłość ma „rysy oblubieńcze”
i jest „miłością wybrania”, a zatem „ogarnia całą osobę z duszą i ciałem,
———————
53 Jednym z nich jest Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak,
Lublin 1998.
54

Zob. J. Misiurek, Paschalny wymiar życia konsekrowanego RT 50(2003), z. 5, s. 119-134.

Warto odnotować, że ta sama scena ewangeliczna posłużyła za punkt wyjścia dla
rozważań adresowanych do młodych całego świata w liście Parati semper, wydanym
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31 III 1985). Z tej racji znajdujemy tam
pewne wspólne akcenty i treści z analizowaną tu adhortacją.
55
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mężczyznę czy kobietę w jego lub w jej jedynym i niepowtarzalnym «ja»
osobowym” (RD 3). W tych słowach po raz kolejny odkrywamy głęboki
personalizm, bez którego odniesienie człowieka do Boga, zwłaszcza na
drodze życia konsekrowanego, byłoby całkowicie niezrozumiałe.
W analizowanym dokumencie Ojciec święty nie operuje specyficzną
dla teologii duchowości terminologią, niemniej jednak porusza kilka
ważnych kwestii, jeśli chodzi o życie duchowe osób zakonnych. Przede
wszystkim podkreśla, że istotą tego powołania jest dążenie do doskonałości, które należy „do samej istoty powołania chrześcijańskiego” (RD 4),
o ileż bardziej więc do powołania zakonnego. Doskonałość tę należy rozumieć jako aktualizację w sobie obrazu i podobieństwa, jakie człowiek
otrzymał przez sam fakt powołania go do istnienia. Tak rozumiana doskonałość wpisuje się nie tylko w porządek moralny życia ludzkiego, ale
w samą ontologię chrześcijańskiego powołania. Mówią o tym słowa Papieża odnośnie do tego, że „człowiek musi zostać oddany i przywrócony
Bogu, jeśli ma być w pełni przywrócony sobie samemu” (RD 4).
Chrześcijańskie powołanie do doskonałości i świętości, a w ramach
tego w sposób szczególny powołanie zakonne, ma za bezpośredni punkt
odniesienia żywą osobę Jezusa Chrystusa. „Powołanie na drogę doskonałości kształtuje się z Niego i przez Niego w Duchu Świętym…” (RD 6).
Ma ono zatem rys chrystocentryczny i personalistyczny, gdyż — jak dalej
zauważa nasz Autor — powołanie to głęboko wpisuje się w człowieczeństwo na zasadzie daru. Ono jest darem „szczególnie nabrzmiałym treścią
Ewangelii — darem, w którym odzwierciedla się bosko-ludzki profil
tajemnicy Odkupienia świata” (RD 6).
W kontekście powołania Ojciec święty w duchu Vaticanum II przypomina, że konsekracja na mocy profesji rad ewangelicznych jest dopełnieniem konsekracji chrzcielnej. Określa ona miejsce osób konsekrowanych w Kościele, wprowadza w Jego uniwersalne posłannictwo i staje się
źródłem „duchowej i nadprzyrodzonej energii” (RD 7). Ma przy tym
wymiar personalistyczno-chrystologiczny, „stwarza bowiem nową więź
człowieka z Bogiem Trój-Jedynym w Jezusie Chrystusie” i dlatego „stanowi nowe «życie dla Boga w Jezusie Chrystusie»” (RD 7). Formą zaś tego „nowego życia” jest miłość oblubieńcza — miłość oddania, „która jest
duszą konsekracji, czyli poświęcenia osoby” (RD 8)56.
W dalszym ciągu swej refleksji, kreśląc zasadnicze rysy duchowości
osób konsekrowanych, Ojciec święty omawia czystość, ubóstwo i posłu———————
56 Szerzej na ten temat pisze T. Paszkowska w interesującym studium pt. Misterium
konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, Lublin 2005, s. 49-68.
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szeństwo jako trzy główne formy spełniania się miłości oblubieńczej.
Stanowi ona podstawę tej drogi życia i jest zarazem „szczególnym świadectwem miłości”, którego „potrzebuje współczesny świat i ludzkość”
(RD 14). Czystość rozumiana jest tutaj jako integralność daru osoby ludzkiej dla Osoby Chrystusa, a więc szczytowy przejaw miłości oblubieńczej.
Nie jest to bynajmniej przejaw lekceważenia wartości małżeństwa, lecz
„tylko wskazanie na tę szczególną możliwość, jaką miłość oblubieńcza
samego Chrystusa — samego Pana — stanowi dla serca ludzkiego, zarówno dla mężczyzny, jak dla kobiety. […] Jest charyzmatycznym wyborem
Chrystusa jako wyłącznego Oblubieńca” (RD 11), a zarazem eschatologicznym znakiem królestwa Bożego. Mamy więc odnowioną, personalistyczną wizję czystości, zdecydowanie różną od dotychczasowych —
przedsoborowych ujęć nazbyt jurydycznych, a przy tym naznaczonych
rezerwą wobec cielesnego wymiaru człowieczeństwa.
Także odnośnie do ubóstwa pogląd Jana Pawła II jest pogłębieniem
doktryny soborowej. Ubóstwo, postrzegane dotychczas prawie wyłącznie
jako nieposiadanie, miało głównie znaczenie funkcjonalno-ascetycznomoralne. Tymczasem nasz Autor nadaje mu nowy wymiar chrystologiczny i zarazem soteryjny, w którym trudno nie dostrzec podstaw personalistycznych. Stwierdza bowiem, że „bez ubóstwa nie sposób zrozumieć tajemnicy obdarowania człowieka Bóstwem — obdarowania, jakie się dokonało właśnie w Jezusie Chrystusie. Stąd też znajduje się ono w samym
centrum Ewangelii, na początku orędzia ośmiu błogosławieństw…” (RD
12). Zatem postawa ubóstwa wprowadza osobę konsekrowaną w niezmierzone bogactwo Chrystusa (por. 2 Kor 8, 9) i ma wymiar paschalny.
Jest to bowiem naśladowanie Go jako najuboższego w krzyżowej śmierci,
a zarazem nieskończenie ubogacającego „pełnią nowego życia — poprzez
Zmartwychwstanie” (RD 12).
Posłuszeństwo, jako trzecia ze ślubowanych rad ewangelicznych,
w zgłaszanej przez Ojca świętego wizji duchowości osób zakonnych również ma pogłębiony wymiar, który można określić jako zarazem chrystologiczny i soteryjny. Jan Paweł II pisze bowiem, że „ci, którzy decydują
się na życie wedle rady posłuszeństwa, w szczególny sposób stają pomiędzy tajemnicą grzechu, a tajemnicą usprawiedliwienia i zbawczej łaski.
Stoją w tym «miejscu» z całym grzesznym podłożem swej własnej ludzkiej natury, z całym dziedzictwem «pychy tego życia», z całym egoistycznym dążeniem do panowania, a nie do służenia — i decydują się właśnie
przez ślub posłuszeństwa przetworzyć siebie i przeobrazić na podobieństwo Chrystusa, który «przez posłuszeństwo aż do śmierci odkupił
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i uświęcił ludzi». W radzie posłuszeństwa pragną znaleźć własny udział
w Chrystusowym Odkupieniu oraz własną drogę uświęcenia” (RD 13).
Wynika z tego, że tak rozumiane posłuszeństwo nie ma w sobie nic z deprywacji rozumu i woli, lecz przeciwnie — jest aktem najwyższej wolności osoby. Posłuszeństwo na wzór Chrystusa potwierdza więc osobową
godność człowieka57.
Jeszcze jeden nowy akcent w duchowości życia konsekrowanego wyłania się z analizowanego dokumentu. Chodzi o apostolstwo. Profesja rad
ewangelicznych nie służy wyłącznie osiąganiu osobistej doskonałości. Jeżeli — jak zostało wspomniane — jest ona wyrazem miłości do Chrystusa
i do Kościoła, jako Jego Mistycznego Ciała, to w apostolstwie znajduje
właściwy wyraz. Przy czym nie chodzi o spektakularne działania o charakterze zewnętrznym czy organizacyjnym. Nasz Autor, zwracając się
bezpośrednio do osób zakonnych, podkreśla, że „najbardziej podstawowym dziełem apostolskim pozostaje zawsze to, czym (a zarazem kim)
w Kościele jesteście” (RD 15)58. Istotne jest zatem bardziej „być”, aniżeli
„działać”; raczej wzmacniać poczucie tożsamości, wynikającej z upodobnienia do Chrystusa, aniżeli koncentrować się na efektach indywidualnej
oraz wspólnotowej aktywności. Przylgnięcie do Chrystusa i trwanie przy
Nim dzięki wsparciu ze strony wspólnoty zakonnej i eklezjalnej ma czynić osobę zakonną otwartą i wrażliwą na potrzeby i cierpienia drugiego
człowieka. Ta właśnie wrażliwość ma doniosłe znaczenie dla apostolstwa
zakonów w Kościele (por. RD 15)59.
Wzór takiej postawy całkowitego oddania się Chrystusowi w Kościele
mocą miłości oblubieńczej, którą wyraża profesja rad ewangelicznych,
a także „apostolstwo wrażliwości”, osoby konsekrowane odnajdują
w Maryi. W ostatnich słowach adhortacji Papież apeluje więc do osób
zakonnych: „Trwając w wierności Temu, który Jest wierny — szukajcie
najszczególniejszego oparcia w Maryi!” (RD 17).
———————
Posłuszeństwo, szczególnie w życiu konsekrowanym, jest korelatywne względem
władzy, na co zwraca uwagę instrukcja Faciem Tuam, Domine, requiram Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (z 11 V 2008). —
Zob. W posłuszeństwie władzy. Refleksje o eklezjalnej posłudze władzy w życiu konsekrowanym,
red. T. Paszkowska, Lublin 2012.
57

58 Tę myśl Jan Paweł II często powtarzał podczas spotkań z osobami zakonnymi.
Wyraził ją m.in. w orędziu do osób konsekrowanych, wydanym na Jasnej Górze 4 VI 1997
roku przy okazji VI Pielgrzymki do Polski.

A. Żuchowski, Odnowa życia konsekrowanego, Com 6(1986), nr 4, s. 95; J. Misiurek,
Światła dla świata — osoby konsekrowane według katechez środowych Jana Pawła II, w: Lumen
Christi tantum in Ecclesia, dz. cyt., s. 169-177.
59
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Zawarte w adhortacji Redemptionis donum zaproszenie osób zakonnych do nawrócenia, rozumianego bardziej jako radykalny wybór Chrystusa, dało Ojcu świętemu okazję do przypomnienia i zarazem pogłębienia soborowej wizji życia duchowego tych, którzy przez profesję rad
ewangelicznych oddali się całkowicie na własność „nade wszystko Bogu”
(LG 44). Stąd tak liczne odwołania do soborowego dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.
Dopiero w wydanej kilka lat później posynodalnej adhortacji Vita consecrata Jan Paweł II przedstawi własną koncepcję duchowości życia konsekrowanego.

B. Vita consecrata
Po ponad trzydziestu latach od uchwalenia soborowego Dekretu
o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae
caritatis (28 X 1965), Jan Paweł II wydał posynodalną adhortację apostolską pt. „Vita consecrata” o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele
i w świecie (25 III 1996) jako owoc IX Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego w Watykanie w dniach 2-29 X 1994
roku. Podobnie jak to było podczas VII Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów z 1987 roku poświęconego laikatowi, Papież
do udziału w obradach zaprosił licznych przedstawicieli różnych form
życia konsekrowanego (por. VC 2). Pragnął bowiem w ten sposób otrzymać jak najpełniejszy obraz tej rzeczywistości eklezjalnej60.
Na podstawie licznych praepositiones przygotował obszerny dokument, w którym w perspektywie trzeciego tysiąclecia przedstawił teologię, duchowość i apostolstwo życia konsekrowanego, kładąc nacisk na
jego wymiar trynitarny, paschalny i eschatologiczny, a także eklezjalny,
wspólnotowy i profetyczny. Poruszone zostały także liczne kwestie praktyczne, jak chociażby formacja, duszpasterstwo powołaniowe, współpraca ze świeckimi, działalność ewangelizacyjna i edukacyjna, aktywność na
polu kultury, środków społecznego przekazu, ekumenizmu itp. Tak bogate spektrum poruszonej w adhortacji problematyki pozwala sądzić, że
jest do dokument wielkiej wagi — swoiste kompendium wiedzy o życiu
———————
60 Zob. P. Ostasz, O odnowę życia zakonnego. Rozważania przed IX Zgromadzeniem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie, HD 63(1994), nr 3, s. 12-13; J. Nalaskowski, Życie konsekrowane w misyjnym posłannictwie Kościoła, w: Refleksje nad adhortacją apostolską Jana Pawła II
«Vita consecrata». Sympozjum dla wyższych przełożonych Instytutów życia konsekrowanego.
Jasna Góra, 16-18 X 1996, Częstochowa 1996, s. 69-70.
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konsekrowanym w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie — jak to było
dotychczas — tylko o życiu zakonnym. Dotychczasowe wypowiedzi Kościoła, z adhortacją Redemptionis donum włącznie, ograniczały się bowiem
do omawiania życia zakonnego. Jeżeli mówiły o innych formach poświęcenia się Bogu na mocy profesji rad ewangelicznych, to głównie przez
analogię do powołania zakonnego. W ślad za uczestnikami wspomnianego Synodu Biskupów, Jan Paweł II posługuje się zbiorczym pojęciem „życie konsekrowane”, którym obejmuje wszystkie formy konsekracji, niezależnie od formy tej profesji. Są więc wśród nich instytuty mnisze, instytuty zakonne, instytuty świeckie61, stowarzyszenia życia apostolskiego,
a także indywidualne formy życia konsekrowanego: dziewice konsekrowane i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy (por. VC 6-10). Wszystkie
te formy, choć są przejawem różnorodności charyzmatów i darów w Kościele, to jednak łączy je to, że są owocem działania Ducha Świętego i mają u podstaw tę samą duchowość, która wynika z konsekracji przez profesję rad ewangelicznych.
———————
61 W niespełna dwadzieścia lat od wydania przez Piusa XII konstytucji apostolskiej
Provida Mater Ecclesia (2 II 1947), ustanawiającej w Kościele nową formę życia konsekrowanego, nazwaną wtedy instytutami świeckimi, Sobór Watykański II nie znalazł jeszcze
właściwego dla nich usytuowania, stąd występuje pewna niekonsekwencja w dokumentach odnośnie do tożsamości instytutów świeckich. Konstytucja Lumen gentium dla określenia kim jest „laik” (por. LG 31), stwierdza bowiem, że „właściwością specyficzna
laików jest ich charakter świecki”. Teza o powszechnym powołaniu do świętości bez
względu na stan życia uzasadnia więc istnienie stanu doskonałości w życiu świeckim,
jednakże w tym dokumencie Sobór o nim nie wspomina. Natomiast w wydanym w niecały rok później dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis
Ojcowie Soborowi poświęcili jednak instytutom świeckim cały nr 11, gdzie czytamy, że
„[…] choć nie są [one] instytutami zakonnymi, podejmują jednak prawdziwą i pełną profesję rad ewangelicznych w świecie”. Jeżeli więc nie należą do instytutów zakonnych, dlaczego mówiło się o nich w kontekście odnowy życia zakonnego? Dziwi także to, że ogłoszony trzy tygodnie później dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem pomija zupełnym milczeniem to, co o instytutach głosił dekret Perfectae caritatis, a mianowicie, że nie są one instytutami zakonnymi, lecz mają „swój właściwy, to znaczy świecki
charakter”. Sobór nie wymienia zatem członków instytutów świeckich wśród laików,
gdyż są to osoby konsekrowane, ani nie zalicza ich do zakonników, bo zachowują charakter świecki. Odnosi się zatem wrażenie, że nie dojrzała jeszcze świadomość odpowiedniego dla nich miejsca w życiu Kościoła. — Zob. L. Morosini Montevecchi, Gli istituti secolari
laicali dalla «Provida Mater» ad oggi, w: Vita consacrata, t. 2 — Consacrazione secolare, red.
zbior., Torino 1994, s. 24-29; M. Chmielewski, Powołani do życia konsekrowanego w świecie,
w: Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi
Kościoła. Materiały z sympozjum (Duchowość w Polsce, 4), red. M. Chmielewski, W. Słomka,
K. Stawecka, Lublin 1997, s. 216-234.
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Jan Paweł II pozostaje wierny nauce Soboru Watykańskiego II, jednak
wiele aspektów życia konsekrowanego ujmuje w nowej optyce teologicznej, eklezjalnej, a także duchowej. Zestawiając soborowy dekret Perfectae
caritatis z adhortacją Vita consecrata nie trudno zauważyć, że ten ostatni
dokument głębiej i szerzej ujmuje całą problematykę życia konsekrowanego62. Na przykład pierwszy rozdział adhortacji nosi tytuł: Confessio Trinitatis. Chrystologiczno-trynitarne źródła życia konsekrowanego. Zapowiada
on nowe i pogłębione spojrzenie na samą istotę tej formy życia w Kościele. Według Autora, życie konsekrowane, „to przede wszystkim dar Trójcy Przenajświętszej. Życie konsekrowane jest głoszeniem tego, czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem” (VC 20). Ono „w szczególny sposób urzeczywistnia
ową confessio Trinitatis, która jest znamienną cechą całego życia chrześcijańskiego” (VC 16), dlatego życzeniem Papieża jest, aby osoba konsekrowana, praktykując rady ewangeliczne, przeżywała „szczególnie głęboko
charakter trynitarny i chrystologiczny całego życia chrześcijańskiego”
(VC 21). W tych kilku stwierdzeniach widać zmianę optyki teologicznej
życia konsekrowanego. Dotychczas przyznawano mu bowiem wymiar
wąsko pojętego chrystocentryzmu, natomiast Jan Paweł II przywraca
właściwy i pierwotny wymiar trynitarny, który jest zarazem jednym
z podstawowych wyznaczników duchowości życia konsekrowanego63.
Adhortacja, między innymi w tytule drugiego rozdziału: Signum fraternitatis. Życie konsekrowane znakiem komunii w Kościele, zwraca uwagę na
eklezjalny i wspólnotowy wymiar życia konsekrowanego, w dotychczasowej praktyce nie dość zauważany. Przez całe wieki doskonałość życia
konsekrowanego upatrywano bowiem w rozwoju cnót, a nie w odniesieniu do Kościoła, toteż konsekwencją takiego ujęcia był — przynajmniej
w płaszczyźnie teologicznej — luźny związek życia konsekrowanego
z Kościołem i jego misją. Obserwowano także zjawisko zamknięcia się tego stanu w sobie i w pewnym sensie wyizolowanie z życia eklezjalnego64.
———————
62 Zob. J. Misiurek, „Vita consecrata” w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II o życiu
zakonnym, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 159-178.
63 Zob. W. Słomka, Tajemnica Trójcy Przenajświętszej a życie konsekrowane według posynodalnej adhortacji Jana Pawła II „Vita consecrata”, RT 44(1997) z. 5, s. 73-83.

Zob. F. Bogdan, Instytuty życia konsekrowanego w Kościele lokalnym, w: Apostolskie
posłannictwo zakonów (Powołanie człowieka, 7), red. L. Balter, Poznań 1987, s. 307; W. Słomka, Eklezjalny charakter życia konsekrowanego według obrad IX Zwyczajnego Synodu Biskupów,
RT 43(1996), z. 5, s. 101-109.
64
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Na pierwszym miejscu stawiano osobiste uświęcenie osób konsekrowanych, w czym widziano najwyższy przejaw troski o chwałę Bożą65.
Z kolei rozdział trzeci adhortacji, zatytułowany: Servitium caritatis.
Życie konsekrowane objawieniem Bożej miłości w świecie, w myśl Vaticanum
II, który postulował, aby „całe życie zakonników było przepojone duchem
apostolstwa, a cała działalność apostolska była nacechowana duchem
zakonnym” (PC 8), jeszcze mocniej wiąże życie konsekrowane z apostolstwem, w centrum którego jest ewangelizacja i dzieła miłosierdzia66.
Wspomniana zmiana akcentów w sposób istotny wpłynęła na rozumienie duchowości życia konsekrowanego, wyraźniej odsłaniając personalistyczną i chrystologiczną jego podstawę, którą w niniejszym studium
szczególnie eksponujemy, pomijając z konieczności inne treści, tym bardziej, że — jak wspomniano — niniejsza adhortacja doczekała się bardzo
licznych opracowań i komentarzy.
Biorąc pod uwagę trynitarno-chrystologiczny wymiar życia konsekrowanego, wyrażony w pierwszych słowach dokumentu: „Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą
Ducha Świętego” (VC 1) i rozwinięty w pierwszym rozdziale, trzeba
zauważyć, że za punkt wyjścia Ojciec święty wziął ikonę Przemienienia
na Górze Tabor, co jest pewną nowością w Kościele łacińskim.
Adhortacja, poddając gruntownej analizie wymiar trynitarny charyzmatu, to jest życia konsekrowanego dla Kościoła i świata, wskazuje
w pierwszej kolejności na Osobę Boga Ojca. On, będąc źródłem wszelkiej
świętości, jest „pierwszą przyczyną życia konsekrowanego” (VC 35).
Wskazując na inicjatywę Boga Ojca w odniesieniu do początków życia
konsekrowanego, nasz Autor proponuje, aby ten aspekt zgłębiać w wymiarze chrystologicznym i pneumatologicznym (por. VC 14), co sugerują
tytuły poszczególnych punktów pierwszego paragrafu: A. A Patre ad
Patrem: inicjatywa Boga; B. Per Filium: śladami Chrystusa i C. In Spiritu: kon———————
65 Na przykład, jeden z polskich teologów przedsoborowych, Bernard Przybylski OP
pisał, że „tak, jak chrześcijanin osiąga pełnię życia łaską tylko w Kościele, tak samo
zakonnik służy Bogu, poznaje Go i kocha coraz lepiej tylko w swym zgromadzeniu, z nim
i przez nie […]. Rozwija się bowiem w określonych ramach, w oparciu o pomoce, jakie mu
daje reguła i tradycja zgromadzenia, dostosowana do jego osobistych potrzeb. Zachowywanie przepisów zakonnych kształtuje człowieka wewnętrznie, podtrzymuje go w praktyce cnót ewangelicznych i stoi na straży karności”. — Posłannictwo zakonów w Kościele,
AK 62(1961), s. 12.
66 Zob. T. Paszkowska, Apostolstwo konsekrowanych w „missio Ecclesiae”, RT 49(2002),
z. 5, s. 165-186.
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sekrowani przez Ducha Świętego (VC 17-19)67. Płyną z tego konkretne wnioski o charakterze duchowym. Przede wszystkim osoba konsekrowana
powinna w swoim powołaniu uznać „wyłączną inicjatywę Boga Ojca”,
który powołując do istnienia, zarazem obdarowuje miłością. „Doświadczenie tej bezinteresownej miłości Boga — uczy Jan Paweł II — jest tak
głębokie i silne, że człowiek czuje się zobowiązany odpowiedzieć na nie
bezwarunkowym poświęceniem Mu własnego życia, złożeniem w ofierze
wszystkiego — teraźniejszości i przyszłości — w Jego ręce” (VC 17).
Mamy więc do czynienia ze ścisłą relacją osobową Boga i człowieka.
Natomiast drogą do zjednoczenia z Ojcem jest naśladowanie Chrystusa.
Chrześcijanin, powołany do życia konsekrowanego, nie jest w stanie
inaczej odpowiedzieć na tę inicjatywę Boga, jak tylko przez utożsamienie
się z Chrystusem, przyjęcie Jego dążeń i sposobu życia (por. VC 18).
Środkiem do tego są rady ewangeliczne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które jako „dar Trójcy Przenajświętszej” (VC 20)68 czynią człowieka
konsekrowanym, to znaczy całkowicie oddanym Bogu na własność i Jego
królestwu tak jak Chrystus (por. VC 22). Upodobnienie do Chrystusa
domaga się konsekwentnego pójścia za Nim drogą krzyża aż do misterium zmartwychwstania, co oznacza, że życie konsekrowane ma wymiar
pasyjno-paschalny i przez to jest eschatologicznym znakiem królestwa
Bożego w świecie (por. VC 23-26).
W tej chrystologicznej perspektywie życia konsekrowanego pełniej
objawia się wzorcza rola Maryi, Ona bowiem „przypomina osobom konsekrowanym o pierwszeństwie Bożej inicjatywy”, a zarazem „jawi się jako wzór przyjęcia łaski przez człowieka” (VC 28). W duchowości osób
konsekrowanych Matka Jezusa nie może być czczona jedynie na sposób
dewocyjny, ale powinna być naśladowana w Jej pełni osobowego daru
dla Ojca i Syna w Duchu Świętym69.
Jeśli zaś chodzi o pneumatologiczny wymiar duchowości życia konsekrowanego, to za Janem Pawłem II wypada powtórzyć, że „podobnie
jak cała egzystencja chrześcijanina, także powołanie do życia konsekrowanego jest głęboko związane z działaniem Ducha Świętego” (VC 19)70.
———————
67 Zob. W. Słomka, Tajemnica Trójcy Przenajświętszej a życie konsekrowane według posynodalnej adhortacji Jana Pawła II «Vita consecrata», RT 44(1997), z. 5, s. 74-75; tenże, Duch
Święty a życie konsekrowane, ŻK 1998, nr 1, s. 20-21.
68 Zob. A. J. Nowak, Confessio Trinitatis w radach ewangelicznych, w: Vita consecrata.
Adhortacja. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 247-258.
69

Zob. G. Basista, Maryja w „Vita consecrata”, w: tamże, s. 271-277.

70

M. Grunt, Rola Ducha Świętego w życiu osób konsekrowanych na podstawie adhortacji

254

Rozdział trzeci

On nie tylko sprawia, że na przestrzeni tysiącleci coraz to nowi ludzie
odkrywają „piękno tej trudnej drogi”, ale także uzdalnia ich do dania
pełnej odpowiedzi, a ponadto formuje dusze powołanych, upodabnia ich
do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz przynagla do podjęcia Jego misji. Dzięki takiemu działaniu Ducha Świętego osoby konsekrowane „stają się stopniowo osobami ukształtowanymi na wzór Chrystusa”, to znaczy — stają się „historyczną kontynuacją szczególnej obecności zmartwychwstałego Pana” (VC 19).
Jak słusznie zauważa jeden z autorów, rolę Ducha Świętego w życiu
konsekrowanym należy widzieć nie tylko w wymiarze indywidualnym,
ale także eklezjalnym. Chodzi o to, że Duch Święty jest tym, który obdarza Kościół rozmaitymi darami i charyzmatami, wśród których są również takie, które dały początek nowym instytutom i różnym modelom
świętości. Dzięki temu powstała przedziwna rozmaitość charyzmatów
życia konsekrowanego (por. VC 35)71.
Nową jakością w duchowości życia konsekrowanego na gruncie
chrześcijańskiego personalizmu jest ujmowanie go w wymiarze eklezjalnym i sakramentalnym. „Profesja rad ewangelicznych należy niezaprzeczalnie do życia i świętości Kościoła. Znaczy to, że życie konsekrowane,
obecne w Kościele od samego początku, nigdy nie zaniknie jako jego niezbywalny i konstytutywny element, ponieważ wyraża samą jego naturę”
(VC 29). Jest ona pogłębieniem konsekracji chrzcielnej (por. VC 30) i zarazem „konsekwencją rozwoju łaski sakramentu bierzmowania” (VC 31),
osiągając w Eucharystii swoją pełnię72. W tym kontekście Ojciec święty
wspomina o wzajemnym powiązaniu różnych stanów życia w Kościele.
Wprawdzie wszyscy „są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, ale
posługa święceń i życie konsekrowane zakładają istnienie odrębnego
powołania oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do
specjalnej misji” (VC 31). O ile więc cechą świeckich jest ich świeckość,
duchownych — służebność, to cechą osób konsekrowanych jest „upodob———————
Jana Pawła II „Vita consecrata”, w: „Niech zstąpi Duch Twój” (HM, 20), red. J. Misiurek, A. J.
Nowak, W. Słomka, Lublin 1999, s. 345-353.
M. Gołąb, Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne. Duchowość eklezjalna życia konsekrowanego, Kraków 2002, s. 67-68.
71

72 Zob. B. W. Zubert, Eucharystia centrum wspólnoty zakonnej, w: Eucharystia — miłość
i dziękczynienie (HM, 9), red. W. Słomka, A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 225-234; M. Chmielewski, Eucharystia — miejsce doświadczenia wolności i wspólnoty osób konsekrowanych, ŻK
1997, nr 2, s. 13-18; A. Zalewski, Chrzest święty jako podstawa doskonałości osób konsekrowanych, Niepokalanów 2009.
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nienie do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego” (VC 31). W tym
właśnie upodobnieniu „najpełniej urzeczywistnia się cel Kościoła, to znaczy uświęcenie ludzkości” (VC 32), dlatego — jak czytamy dalej — „Kościół zawsze postrzegał profesję rad ewangelicznych jako uprzywilejowaną drogę do świętości” (VC 35). Z tego wynika, że życie konsekrowane
ma wymowę profetycznego znaku i choć sprzyja osobistemu uświęceniu,
to jednak nie jest darem zastrzeżonym konkretnej osobie, lecz ma zawsze
pozostawać w służbie Kościoła jako dar charyzmatyczny. Wszakże życie
konsekrowane, jak to wielokrotnie zaznaczono, jest dziełem Ducha Świętego i jako takie zachowuje swój charyzmatyczny kształt73.
Z uległością Duchowi Świętemu Jan Paweł II wiąże powinność realizowania powołania do świętości, które — jak zaznacza — „zostaje przyjęte i może być rozwijane jedynie w milczeniu i adoracji przed obliczem
nieskończonej transcendencji Boga” (VC 38). Postuluje zatem wierność
modlitwie, zwłaszcza liturgicznej, i ascezie, pisząc, iż „należy także odkryć na nowo praktyki ascetyczne, typowe dla duchowej tradycji Kościoła i danego instytutu” (VC 38). Dążenie bowiem do świętości nie jest możliwe z jednej strony bez duchowego zmagania, z drugiej zaś — bez pomocy Ducha Świętego. W tym ascetycznym zmaganiu cenną pomocą
będą między innymi ćwiczenia duchowe i kierownictwo duchowe.
Dla właściwego rozumienia duchowości życia konsekrowanego ważną sprawą jest świadomość, że „Kościół jest w swej istocie tajemnicą
komunii” (VC 41), a praktykowane przez osoby konsekrowane „życie
braterskie, rozumiane jako życie wspólne w miłości, stanowi wymowny
znak kościelnej komunii” (VC 42). Mówiąc o „życiu wspólnym”, mamy
na myśli dwa aspekty tej samej rzeczywistości: organizacyjny i duchowy.
Z uwagi na pierwszy aspekt mówi się o „życiu we wspólnocie” lub też
o „życiu wspólnotowym”, przez które najczęściej rozumie się zamieszkiwanie w klasztorze i prowadzenie życia według ściśle określonych przepisów. Takie rozumienie życia wspólnego było charakterystyczne dla okresu przedsoborowego. Dla wyrażenia duchowego aspektu życia wspólnego
używa się na ogół takich określeń, jak: „braterstwo”, „komunia braterska” lub „komunia życia”, gdyż dobrze oddają poziome relacje interpersonalne. Obydwa te wymiary są współzależne, gdyż „życie we wspólnocie” nie zrealizuje się w pełni bez „życia braterskiego” i na odwrót74.
———————
Zob. T. Paszkowska, Charyzmatyczność życia konsekrowanego, w: Vita consecrata.
Adhortacja. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 325-342.
73

74 Zob. J. Kałowski, Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne, Warszawa 1999, s. 174-177; M. Zawada, Teologia wspólnoty zakonnej, w: Życie we wspólnocie zakonnej
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Wynika z tego, że braterska wspólnota nie jest i nie może być traktowana jedynie jako narzędzie służące realizacji określonej misji. Ona jest
przede wszystkim „przestrzenią teologalną”, w której każdy — zarówno
współtworzący daną wspólnotę, jak i stojący poza nią, może doświadczyć
obecności Chrystusa zgodnie z Jego obietnicą, że jest tam, gdzie przynajmniej dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię (por. Mt 18, 20).
Każdy więc, kto poświęcił się Bogu w akcie profesji rad ewangelicznych,
zostaje jednocześnie wezwany do uczestnictwa w komunii osób Trójcy
Przenajświętszej75. Z tej racji od osób konsekrowanych oczekuje się, że
będą „prawdziwymi mistrzami komunii” i że będą autentycznie żyć „duchowością komunii” (por. VC 46), a więc będą w sposób świadomy przyczyniać się do budowania i umacniania jedności Kościoła w różnych jego
wymiarach76. Na pierwszym miejscu należy wymienić Kościoły partykularne, wewnątrz których osoby konsekrowane odgrywają doniosłą rolę.
Ich charyzmaty mogą bowiem wiele wnieść w budowanie braterskiej miłości (por. VC 48)77.
Jak bardzo Ojciec święty ceni życie konsekrowane w Kościele lokalnym, świadczy jego stwierdzenie, że „diecezja, w której zabrakłoby życia
konsekrowanego, nie tylko zostałaby pozbawiona licznych darów duchowych, miejsc służących poszukiwaniu Boga, specyficznych rodzajów
apostolstwa i form duszpasterstwa, ale mogłaby też w znacznej mierze
utracić ducha misyjnego, jaki znamionuje większość Instytutów” (VC 48).
Aby jednak ta duchowość komunii, o którą szczególną troskę Kościół
powierza właśnie instytutom życia konsekrowanego (por. VC 51), mogła
skutecznie oddziaływać na szersze kręgi eklezjalne i społeczne, niezbędna jest wpierw troska o współpracę i komunię pomiędzy różnymi instytutami, dotychczas nie dość doceniana (por. VC 52). W duchowości osób
———————
(Formacja zakonna, 7), red. J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 15-31.
75 Zob. S. Urbański, Wspólnota zakonna miejscem życia braterskiego w miłości w świetle
adhortacji «Vita consecrata» Jana Pawła II, w: Dar życia konsekrowanego, red. E. Nieradka,
S. Haręzga, Rzeszów 1996, s. 58-59; A. Derdziuk, Teologiczny wymiar braterstwa osób konsekrowanych, RT 44(1997), z. 3, s. 96-98; A. Cencini, Jak dobrze jest przebywać razem. Życie
braterskie w dobie nowej ewangelizacji, Warszawa 1998, s. 123-229.

Ideę duchowości komunii Jan Paweł II rozwija między innymi w liście apostolskim
Novo millennio ineunte, czyniąc ją zadaniem wspólnot zakonnych (nr 43). — Zob. W. Seremak, Duchowość komunii w ujęciu listu apostolskiego „Novo millennio ineunte” Jana Pawła II,
RT 54(2007), z. 5, s. 17-29.
76

Tej problematyce Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja
Biskupów poświęciły dokument z 14 V 1978 roku pt. Wytyczne dla wzajemnych stosunków
między Biskupami i Zakonnikami w Kościele „Mutue relationes”.
77
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konsekrowanych z uwagi na jej komunijny rys, nie może zabraknąć
otwarcia na współpracę ze świeckimi, którzy „mogą mieć udział w ich
charyzmacie” (VC 54). Płaszczyzną, gdzie ta współpraca może przynosić
najlepsze owoce, są różnego rodzaju ruchy kościelne angażujące świeckich, w które włącza się także wiele osób konsekrowanych (por. VC 56).
Życie braterskie we wspólnocie, które posiada szczególne znaczenie
w dziele urzeczywistniania wspólnoty Kościoła, domaga się odpowiedniej formacji duchowej, począwszy od tzw. duszpasterstwa powołaniowego, aż po formację stałą. Temu zagadnieniu, bez pomijania kwestii
szczegółowych i praktycznych, Ojciec święty poświęca wiele uwagi. Na
przykład podkreśla trochę zaniedbaną w dotychczasowej praktyce sprawę formacji stałej, która ma obejmować całego człowieka. „Podmiotem
formacji jest osoba w kolejnych fazach swojego życia, natomiast celem
formacji jest cały człowiek, powołany, aby szukać Boga i miłować Go…”
(VC 71). Z tego względu w formacji permanentnej należy dać bezwzględne pierwszeństwo życiu duchowemu, rozumianemu jako życie w Duchu
Świętym, którego działanie „skłania do konsekwentnego przestrzegania
momentów modlitwy, milczenia i samotności oraz do wytrwałej prośby
o Boży dar mądrości pośród trudów każdego dnia” (VC 71). Ponadto formacja stała powinna uwzględniać tzw. wymiar ludzki i braterski, który
wymaga poznania samego siebie i własnych ograniczeń, aby tym bardziej
być otwartym na innych, następnie wymiar apostolski, który wymaga
nieustannego dostosowywania metod i celów pracy do aktualnych potrzeb. Z tym wiąże się wymiar kulturowy i zawodowy formacji stałej,
domagający się uzupełniania wiedzy, zwłaszcza w tych dziedzinach, do
których odnoszą się poszczególne charyzmaty osób i instytutów, do których one należą (por. VC 71). Wspomniane tu wymiary stałej formacji do
życia konsekrowanego są odzwierciedleniem personalistycznej wizji
ludzkiego życia i powołania w Kościele.
Trzecim, ważnym rysem duchowości życia konsekrowanego jest jego
wymiar misyjno-apostolski, zgodnie z tym, co na początku niniejszej
adhortacji wyraził Jan Paweł II, że jest głęboko zespolone z misją Kościoła
(por. VC 3). Uczestniczy ono w Kościele jako Misji. Już u samych historycznych początków tej formy życia w Kościele widziano je jako szczególnie oddane apostolstwu, o czym świadczą trwałe do dziś dzieła.
Z tej racji w średniowieczu przylgnęło do niego określenie vita apostolica.
A zatem, jak nie sposób zrozumieć istoty życia konsekrowanego bez Kościoła, tak niemożliwe jest wniknięcie w istotę posłannictwa stanu życia
opartego na profesji rad ewangelicznych w oderwaniu od missio Ecclesiae.
Misyjność stanowi zatem istotny wymiar duchowości życia konsekrowa-
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nego i ma u podstaw zarówno ukierunkowanie personalistyczne i chrystologiczno-eklezjalne. Życie braterskie we wspólnocie jest bowiem dla
misji (por. VC 72)78.
„Zdrowa duchowość działania”, o której pisze Jan Paweł II, polega na
umiejętnym przechodzeniu od życia czynnego do kontemplacyjnego i od
kontemplacyjnego do czynnego, „aby dzięki temu, co życie kontemplacyjne zapaliło w umyśle, doskonalsze stało się życie czynne” (VC 74).
Zarówno jedno, jak i drugie musi być ożywiane miłością przede wszystkim do Chrystusa, a przez Niego względem braci. Kontemplacja Chrystusa pozwoli odkrywać osobie konsekrowanej w otaczającym ją świecie
i ludziach Boże piękno oraz ład. To z kolei „każe osobom konsekrowanym zatroszczyć się o wizerunek Boga zniekształcony w obliczach braci
i sióstr, w ich twarzach oszpeconych przez głód, w twarzach rozczarowanych przez puste obietnice polityków, w upokorzonych twarzach tych,
których kultura jest poniżana, w twarzach przelęknionych zaślepioną
przemocą, w niespokojnych twarzach dzieci, w twarzach kobiet znieważanych i poniżanych, w zmęczonych twarzach migrantów, którzy nie
spotkali się z godziwym przyjęciem, w twarzach starców, którym brak
najbardziej podstawowych warunków godnego życia. Życie konsekrowane ukazuje w ten sposób — przez wymowę swoich dzieł — że Boże
miłosierdzie jest fundamentem i bodźcem dla czynnej i bezinteresownej
miłości” (VC 75). Chodzi więc o świadectwo osób konsekrowanych całkowicie oddanych Bogu i braciom na wzór Chrystusa, o ich służebną postawę wypływającą z miłości. Życie konsekrowane ma zatem wymownie
świadczyć o tym, że „im bardziej żyje się Chrystusem, tym lepiej można
Mu służyć w bliźnich, stając w pierwszej linii frontu misyjnego i podejmując największe nawet ryzyko” (VC 76).
Dając owemu servitium caritatis takie chrystologiczne i personalistyczne ukierunkowanie, nasz Autor omawia różne obszary jego aktualizacji
we współczesnym świecie. Jest to przede wszystkim nowa ewangelizacja
połączona z inkulturacją (por. VC 79-81), troska o ubogich, promocja
sprawiedliwości i opieka nad chorymi (por. VC 82-83), a także służba na
rzecz jedności chrześcijan i dialogu międzyreligijnego (por. VC 100-101).
Przez takie konkretne działania życie konsekrowane nabiera profetycznego wyrazu. W profetyzm życia konsekrowanego wpisują się czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo. Te rady ewangeliczne są widziane nie tyle jako
———————
Zob. W. Słomka, Eklezjalny charakter życia konsekrowanego według obrad IX Zwyczajnego Synodu Biskupów (2-19 X 1994), art. cyt., s. 105; S. T. Zarzycki, Apostolski charakter życia
zakonnego, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 383-406.
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wartości same w sobie lub też służące wyłącznie własnemu udoskonaleniu, lecz mają być w służbie miłości. Ojciec święty uczy, że „misja prorocka życia konsekrowanego staje wobec trzech głównych wyzwań skierowanych do całego Kościoła”, które bezpośrednio odnoszą się „do ewangelicznych rad ubóstwa, czystości i posłuszeństwa; to właśnie one przynaglają Kościół, a zwłaszcza osoby konsekrowane, by ukazywały w pełnym świetle ich głęboki sens antropologiczny i dawały o nich świadectwo” (VC 87). Jeżeli zatem będą one ujmowane jako przejawy całkowitego oddania się Bogu w duchu miłości i służby, nigdy nie będą prowadzić
do zubożenia wartości autentycznie ludzkich, lecz będą wskazywać właściwy kierunek ich przemiany.
Za Ojcami Synodu Jan Paweł II zauważa, że dla zachowania właściwej równowagi w servitium caritatis konieczna jest usilna troska o rozwój
życia duchowego, o to, „by życie konsekrowane czerpało siły ze źródeł
zdrowej i głębokiej duchowości. Jest to bowiem żywotna potrzeba, wpisana w samą istotę życia konsekrowanego” (VC 93). Każdy instytut ma
obowiązek pielęgnować własną duchowość tak, aby stanowił „prawdziwą szkołę ewangelicznej duchowości. Od tej pierwszoplanowej opcji,
realizowanej na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, zależy apostolska
owocność Instytutu, ofiarność jego miłości do ubogich, a także jego zdolność przyciągania powołań spośród nowych pokoleń” (VC 93).
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na papieskie podkreślenie, że
chodzi o „duchowość ewangeliczną”, a więc nie jakąkolwiek, opartą na
dowolnych wzorcach, niekiedy obcych chrześcijaństwu, lecz na Ewangelii, to znaczy na słowach i czynach Jezusa Chrystusa (por. DV 4). Potrzeba
zatem wsłuchania w słowo Boże, które „jest pierwszym źródłem wszelkiej duchowości chrześcijańskiej” (VC 94)79, a także głębokiej, sakramentalnej komunii z Chrystusem, jaką gwarantuje Eucharystia oraz sakrament pojednania i pokuty (por. VC 95).
Zdrowa, autentyczna duchowość osób konsekrowanych, oprócz tego,
że jest źródłem ich tożsamości, ma także znaczenie profetycznego znaku.
Jak słusznie zauważa Papież, ze względu na swoje doświadczenie
duchowe, są oni dla wielu „punktem odniesienia dla owej tęsknoty za
Bogiem, która zawsze nurtuje serce człowieka” (VC 103)80.
———————
79 Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini o słowie Bożym w życiu
i misji Kościoła uczy, że „słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości
chrześcijańskiej” (nr 86).
80 Szerzej na ten temat zob. M. Chmielewski, Poszukiwanie «sacrum» w życiu osób konsekrowanych, art. cyt., s. 159-167.

260

Rozdział trzeci

Wcielając w życie uchwały Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II
w obydwu adhortacjach dał wykład odnowionej wizji życia konsekrowanego, głęboko zakorzenionego w rzeczywistości Kościoła. Ujmując rzecz
syntetycznie, można powiedzieć, że dopiero w tej perspektywie eklezjalnej możliwa staje się aktualizacja właściwej dynamiki życia radami
ewangelicznymi, która polega na nieustannym wychodzeniu od własnej
podmiotowości w geście osobowego daru dla Boga i bliźniego. Modelem
takiej postawy potwierdzania siebie w dawaniu siebie (por. GS 24) jest
sam Chrystus, zaś wzorem do naśladowania Najświętsza Dziewica.

4. ADHORTACJE O KAPŁAŃSTWIE
Jeśli miarą ważności poruszanych przez Jana Pawła II kwestii byłaby
objętość wydawanych przez niego dokumentów, to okazałoby się, że
problematyka życia i posługi kapłanów należałaby do niewątpliwych
priorytetów, a wśród omówionych dotychczas stanów życia w Kościele
zajmowałaby zdecydowanie pierwsze miejsce. Zarówno bowiem posynodalna adhortacja Pastores dabo vobis poświęcona formacji kapłanów we
współczesnym świecie, jak i ostatnia z jego adhortacji Pastores gregis o posłudze biskupiej, to największe objętościowo dokumenty i bogate w treść.
Nic więc dziwnego, że stały się przedmiotem licznych opracowań oraz
inspiracją do studiów nad duchowością kapłańską81.
Przejawem tej szczególnej uwagi Ojca świętego dla kapłaństwa są
również listy do kapłanów corocznie wydawane z okazji Wielkiego
Czwartku, które swą treścią ściśle nawiązują do adhortacji Pastores dabo
vobis. Nie wspominamy już o innych okolicznościowych alokucjach, adresowanych do kapłanów na przykład z okazji obchodów Jubileuszowego
Roku Odkupienia (1983-1984) czy Jubileuszowego Roku 200082.
Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do laikatu i życia konsekrowanego, także w dziedzinie życia i posługi kapłańskiej oraz biskupiej,
Jan Paweł II, śledząc nauczanie soborowe zgłasza pogłębione, a niekiedy
nowe ujęcia, dla których wyznacznikiem jest z jednej strony chrześcijański personalizm, a z drugiej chrystocentryzm.
———————
81 Zob. np.: W. Słomka, Duchowość kapłańska, Lublin 1996; K. Dyrek, Formacja ludzka do
kapłaństwa, Kraków 1999; J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów, Częstochowa
1999; J. Augustyn, Kapłaństwo: duchowość i posługa — współczesne wyzwania, Kraków 2012.
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W. Słomka, Jubileuszowe przesłanie Jana Pawła II do kapłanów, RT 48(2001), z. 5, s. 5-13.
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A. Pastores dabo vobis
Warto zwrócić uwagę na tytuł posynodalnej adhortacji „Pastores dabo
vobis” o formacji kapłanów we współczesnym świecie (25 III 1992). Jej głównym tematem jest nie tyle tożsamość kapłana, co przede wszystkim właściwa formacja odpowiadająca wymaganiom czasów współczesnych83.
Papież wyjaśnia, że poprzednie Synody Biskupów, zwłaszcza II Zwyczajne Zgromadzenie Generalne w 1971 roku, które poświęcone było
problematyce kapłaństwa służebnego, oraz VIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne w 1991 roku, którego owocem jest niniejsza adhortacja, rozwijając naukę Soboru Watykańskiego II, wiele uwagi poświęciły kapłańskiej
tożsamości. „Centrum uwagi przesunęło się z problemu tożsamości kapłana na sprawy związane z procesem formacji do kapłaństwa i samym
życiem kapłanów” (PDV 3), gdyż — jak wyjaśnia nasz Autor — nowe
pokolenia powołanych do kapłaństwa służebnego różnią się znacznie od
swych poprzedników, żyjąc w świecie pod wieloma względami innym,
stale ulegającym szybkiej ewolucji. Poza tym rozwój apostolatu świeckiego sprawia, że silniej odczuwa się potrzebę dobrze przygotowanych
i świętych kapłanów. A zatem Ojcowie Synodalni rozważając kierunki
i metody stałej formacji kapłanów brali też pod uwagę konieczność odnowy ich życia duchowego.
Papież w drugim rozdziale adhortacji wyjaśnia naturę i misję kapłaństwa służebnego, analizując wpierw aktualne wyzwania współczesności,
które domagają się odnowionej formacji kapłańskiej84. Kluczowy — jak
się wydaje — dla podejmowanych tu analiz jest trzeci rozdział dokumentu zatytułowany: „Duch Pański spoczywa na Mnie. Życie duchowe
kapłana”. Stanowi on podstawę dla implikacji praktycznych odnośnie do
duszpasterstwa Kościoła i roli kapłana w nim (rozdział IV), formacji do
kapłaństwa (rozdział V) i formacji stałej kapłanów (rozdział VI).
Jeśli chodzi o tożsamość kapłańską, to po raz kolejny — analogicznie
do Vita consecrata — Jan Paweł II mocno akcentuje jego trynitarną i zarazem eklezjalną podstawę. Czytamy bowiem, że „tożsamość kapłańska […]
———————
83 Syntezę poglądów Papieża na duchowość kapłańską opracowali m.in.: M. Kaczmarek, Ku doskonałości kapłana. Studium myśli Jana Pawła II, Częstochowa 1997; J.-M. Verlinde,
Duchowość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2004; W. Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów: studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010.
84 Zob. S. Nowak, Formacja kapłańska wobec wyzwań schyłku drugiego tysiąclecia, AK
120(1993), s. 201-209.
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podobnie jak każda tożsamość chrześcijańska, ma swoje źródło w Trójcy
Przenajświętszej” (PDV 12). Jeżeli — jak zaznaczył nasz Autor w posynodalnej adhortacji Christifideles laici (nr 8) — w tajemnicy Kościoła, będącej
tajemnicą komunii trynitarnej nacechowanej przez wymiar misyjny,
ujawnia się tożsamość chrześcijańska jako taka, to tym bardziej odsłania
się specyficzna tożsamość kapłana i jego posługi. „Prezbiter bowiem, na
mocy konsekracji otrzymanej w sakramencie święceń, zostaje posłany
przez Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza Ludu
Bożego, do którego upodabnia się w sposób szczególny, aby żyć i działać
w mocy Ducha Świętego w służbie Kościoła i zbawienia świata” (PDV
12). Ostatnia część zdania stanowi swoistą definicję kapłańskiej tożsamości, mającej wymiar trynitarny, a tym samym chrystologiczny i pneumatologiczny, a zarazem eklezjalny. Należy zwrócić uwagę, że w takim ujęciu tożsamość kapłana ma „relacyjny” charakter, a jest to relacja do Boskich Osób, jak również do członków społeczności Kościoła. Trzeba więc
mówić o personalistycznym podłożu kapłańskiej tożsamości. Nie możliwe jest zatem określenie natury i misji kapłaństwa służebnego bez
uwzględnienia różnorodnych i bogatych odniesień, które mają swe źródło w Trójcy Przenajświętszej i urzeczywistniają się we wspólnocie Kościoła. Jak uczył Sobór Watykański II, jest on bowiem w Chrystusie znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego (por. LG 1). „Tak więc eklezjologia komunii staje się podstawowym
kryterium określenia tożsamości kapłana, jego autentycznej godności,
powołania i misji pośród Ludu Bożego i w świecie” (PDV 12)85.
Dla określenia tożsamości kapłana odniesienie do Kościoła jest konieczne, ale — jak zaznacza Papież — bardziej pierwotne jest odniesienie
do Chrystusa, gdyż także dla Kościoła jako Tajemnicy, Komunii i Misji
podstawowym punktem odniesienia jest właśnie On. Kapłaństwo prezbitera pochodzi zatem nie z Kościoła, ale od samego Chrystusa — Najwyższego i jedynego Kapłana Starego oraz Nowego Testamentu. „Kapłan jest
wiec żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa Kapłana” (PDV 12).
Oznacza to, że „odniesienie do Chrystusa jest absolutnie niezbędnym warunkiem zrozumienia kapłaństwa hierarchicznego” (PDV 12). To radykalne stwierdzenie Papieża nabiera doniosłości w kontekście coraz częściej podnoszonych pod wpływem demokratyzacji życia społecznego po———————
85 Zob. T. Fitych, Nowy model kapłana. Uwagi o tożsamości kapłańskiej w świetle adhortacji
apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, „Dobry Pasterz” 13(1993), s. 81-99.
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stulatów, aby kapłańska posługa była traktowana jako mandat ze strony
wspólnoty eklezjalnej86.
W świetle powyższego, „prezbiterzy są w Kościele i dla Kościoła
sakramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa Głowy i Pasterza”, dlatego „głoszą autorytatywnie Jego słowo, powtarzają Jego znaki przebaczenia i daru zbawienia, zwłaszcza w sakramencie chrztu, pokuty oraz
Eucharystii, dzielą Jego pełną miłości troskę aż do całkowitego złożenia
daru z siebie za owczarnię, którą gromadzą w jedno i prowadzą do Ojca
przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jednym słowem, celem życia
i działania kapłanów jest głoszenie Ewangelii światu i budowanie Kościoła w imieniu i w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi), Głowy i Pasterza” (PDV 15).
Z tak zdefiniowanego kapłańskiego esse wynika specyficzne jego
agere, wyrażone w powyżej cytowanych słowach. Kapłan z racji swego
utożsamienia z Chrystusem działa w Kościele w Jego imieniu i w Jego
zastępstwie. Nie jest to w żaden sposób władza delegowana przez
wspólnotę, ale urząd nadany z mocy święceń. Z tej racji — jak uczy Ojciec
święty — „sprawą podstawową w życiu kapłana jest więź z Jezusem
Chrystusem Głową i Pasterzem” (PDV 16), to znaczy identyfikacja z Nim,
z której wynika odniesienie kapłana do Kościoła jako Mistycznego Ciała
Chrystusa. Wobec tego kapłan, jako reprezentant Chrystusa Głowy,
Pasterza i Oblubieńca Kościoła, swój urząd pełni ważnie jedynie „w Kościele” i „wobec Kościoła”. Nie znaczy to jednak, że jego kapłaństwo w
jakiś sposób jest uprzednie albo następcze względem Kościoła. Ono jest
wyłącznie służbą Kościołowi ze względu na Chrystusa. Ważne jest zatem
stwierdzenie Papieża o tym, że „związek kapłana z Jezusem Chrystusem,
a w Nim z Jego Kościołem, jest osadzony w samym fakcie bycia kapłanem
na mocy konsekracji-namaszczenia sakramentalnego, i w kapłańskim
działaniu, czyli w misji i posłudze. W sposób szczególny „wyświęcony
kapłan jest sługą Chrystusa obecnego w Kościele jako tajemnicy, komunii
i misji” (PDV 16)87.
Opisana w ten sposób tożsamość kapłana pozwala stwierdzić, że jego
posługa „ma radykalną «formę wspólnotową» i może być wypełniona
tylko jako «wspólne dzieło»” (PDV 17), co w praktyce oznacza, że kapłan,
———————
86 Zob. J. Machniak, Duchowość kapłana na podstawie Adhortacji Jana Pawła II „Pastores
dabo vobis”, w: Pastores dabo vobis. Sympozjum, red. J. Machniak, Kraków 1994, s. 68-86.
87 Zob. J. Warzeszak, Chrystocentryzm kapłaństwa służebnego w nauczaniu Jana Pawła II,
AK 120(1993), s. 266-278.
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który jest „z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1), „nie żyje dla siebie” (por. Rz 14, 7). Do jego tożsamości należy być w służbie, dlatego słusznie mówi się o kapłaństwie służebnym, co Sobór Watykański II podkreślił stopniowo rezygnując z terminu „urząd kapłański”, często używanego w konstytucji Lumen
gentium, na rzecz „posługi kapłańskiej”, coraz częściej stosowanej w dekrecie o formacji kapłańskiej Optatam totius czy w dekrecie o życiu i posłudze kapłanów Presbyterorum ordinis. Ta zmiana widzenia roli kapłana
w niczym nie narusza dotychczasowego porządku. Swoją obecnością nie
zastępuje on powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego, jakie wynika ze
chrztu świętego, lecz służy „pełnemu urzeczywistnieniu go w Kościele”
(PDV 17)88.
Kapłańska tożsamość, tak jak opisuje ją Jan Paweł II, domaga się specyficznej duchowości, jako właściwej temu stanowi życia formy realizacji
powołania do świętości i doskonałości chrześcijańskiej. Jest to nieodzowna powinność tego stanu życia w Kościele, co Papież podkreśla w słowach: „Kapłani ze szczególnego względu są zobowiązani do zdobywania
tej doskonałości, ponieważ zostali w nowy sposób poświęceni Bogu przez
sakrament kapłaństwa. Stali się więc żywymi narzędziami Chrystusa,
Wiecznego Kapłana, aby kontynuować przez wieki Jego przedziwne
dzieło, które mocą z wysoka na nowo scaliło rodzaj ludzki” (PDV 20). Jeżeli więc na mocy przyjętych święceń kapłan został upodobniony do Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza Kościoła, a tym samym otrzymał „władzę duchową”, która jest udziałem we władzy Chrystusa, kierującego
swoim Kościołem, to całe jego życie duchowe „zostaje naznaczone,
ukształtowane i określone przez postawy i wzory postępowania znamionujące Jezusa Chrystusa Głowę i Pasterza Kościoła, które objawiają się
w Jego pasterskiej miłości” (PDV 21). Wynika z tego, że osią i niejako
zwornikiem całej duchowości kapłańskiej jest miłość pasterska, czemu
daje wyraz nasz Autor pisząc, że „wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą
i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie
Głowie i Pasterzu, jest miłość pasterska, uczestnictwo w miłości pasterskiej
samego Jezusa Chrystusa: darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi
prezbitera” (PDV 23).
———————
Odnowiona wizja kapłaństwa według Jana Pawła II była przedmiotem licznych
sesji naukowych. — Zob. Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum
naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, red. J. Szczurek, Kraków 1997.
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W dalszym ciągu swoich rozważań Ojciec święty szczegółowo opisuje, na czym ma polegać ta miłość. Podkreśla, że ma ona być przede
wszystkim „darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla Kościoła, na
obraz daru Chrystusa i we współudziale w nim” (PDV 23). Chodzi więc
nie tylko o czyny (aktywność duszpasterską), ale dar z siebie — dar osoby dla Osoby. Taka postawa totalnego i radykalnego samodarowania ma
określać sposób myślenia i działania kapłana oraz odnoszenia się do ludzi89. W Eucharystii znajduje ona najpełniejszy wyraz, a zarazem podstawowe źródło (por. PDV 23). Stąd wypływa jego zobowiązanie do posługi i misji. Ta sama bowiem „miłość pasterska stanowi wewnętrzną zasadę, dynamicznie łączącą w jedną całość wieloraką i różnorodną działalność kapłana” (PDV 23). Ona też pozwala mu harmonijnie łączyć głębokie życie duchowe z licznymi zadaniami, związanymi z jego posługiwaniem, co w bardzo złożonym kontekście społeczno-kulturalnym
i kościelnym nierzadko jest sprawą wyjątkowo trudną.
Za Soborem Watykańskim II Ojciec święty podaje konkretne wskazania, w jaki sposób kapłan ma łączyć mocą miłości pasterskiej życie
duchowe z działalnością duszpasterską. Układają się one według potrójnego posłannictwa Chrystusa: prorockiego, kapłańskiego i królewskiego,
w których kapłan na mocy święceń uczestniczy. Na pierwszym miejscu
Papież wzywa do rozwijania „wielkiej osobistej zażyłości ze Słowem Bożym”, wszakże kapłan jest „przede wszystkim szafarzem Słowa Bożego”.
Powinien zatem „z sercem uległym i rozmodlonym zbliżać się do Słowa,
aby ono przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia i zrodziło w nim nową
mentalność «zamysł Chrystusowy» (1 Kor 2, 16) — tak, aby jego słowa,
a jeszcze bardziej jego decyzje i postawy były coraz bardziej wyrazistym
głoszeniem i świadectwem Ewangelii” (PDV 26). Ma więc stawać się
„pierwszym wierzącym w Słowo”, z całą świadomością, że to co głosi,
nie jest jego własnością, ani nie może pochodzić od niego: „Nie jest on
panem Słowa: jest jego sługą. Nie jest jedynym posiadaczem tego Słowa:
jest dłużnikiem Ludu Bożego”. Taka pokorna postawa wobec objawionej
prawdy domaga się od kapłana wrażliwości i otwarcia wobec Tradycji
Kościoła i jego Urzędu Nauczycielskiego.
Drugi wymóg jedności życia duchowego i pracy duszpasterskiej kapłana, to postawienie w centrum sprawowania sakramentów oraz celebracji Liturgii Godzin, a nade wszystko nadanie Eucharystii centralnego
miejsca, gdyż — jak uczy Sobór Watykańskie II — w niej „zawiera się całe
———————
89 Zob. W. Słomka, Oblicza kapłańskiej miłości, w: Kapłan pośród ludu kapłańskiego (HM,
14), red. W. Słomka, J. Misiurek, Lublin 1993, s. 33-41.
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duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha
i chleb żywy…” (PO 5). Chodzi o to, że kapłan ma żyć łaską, jaką dają
sakramenty. Niemało więc miejsca zarówno w omawianej adhortacji, jak
i w całym nauczaniu Papież poświęca roli Eucharystii i sakramentu pokuty w życiu kapłana oraz związanemu z nim kierownictwu duchowemu.
Jeśli prezbiter ma być skutecznym szafarzem, to przede wszystkim powinien być gorliwym penitentem90.
Dla zintegrowania jego życia duchowego i posługi niebagatelną rolę
odgrywa pełniony przez niego munus regendi, mający na celu ożywianie
i kierowanie wspólnotą kościelną. Jak zaznacza nasz Autor, jest to zadanie bardzo delikatne i złożone. Wymaga bowiem, oprócz poświęcania
uwagi pojedynczym osobom i różnym powołaniom, sztuki porządkowania i wykorzystania wszystkich darów i charyzmatów, które Duch wzbudza we wspólnocie powierzonej pasterskiej trosce prezbitera, a także
sprawdzania oraz ukazywania ich przydatności w budowaniu Kościoła.
Oczywistym się staje, że „ta posługa wymaga od kapłana intensywnego
życia duchowego, bogatego w przymioty i cnoty potrzebne osobie, która
«przewodzi» i «kieruje» wspólnotą” (PDV 26). Szczególne znaczenie mają
takie cechy, jak: wierność, konsekwencja, mądrość, otwartość na wszystkich, życzliwa dobroć, stanowczość i autorytet w sprawach zasadniczych,
nieuleganie zbyt subiektywnym poglądom, bezinteresowność, cierpliwość, szacunek dla codziennego trudu oraz ufność w ukryte działanie łaski.
W całokształcie życia duchowego kapłana, nawet jeśli nie należy on
do stanu życia konsekrowanego, ważne miejsce zajmują rady ewangeliczne. Papież nie waha się stwierdzić, że radykalizm ewangeliczny jest
„niezbędny w życiu duszpasterskim i duchowym kapłana” (PDV 27). Zarówno posłuszeństwo, czystość w formie dozgonnego celibatu, jak i ubóstwo, mają charakter apostolski, pastoralny i wspólnotowy, to znaczy pozostają w służbie Kościoła i konkretnej wspólnoty, której kapłan posługuje91. W takim ujęciu rady ewangeliczne, zwłaszcza celibat, są postrzegane
„jako pozytywna wartość wzbogacająca kapłaństwo” (PDV 29). Podobnie
———————
90 Zob. M. Chmielewski, Kapłan jako penitent, RT 44(1997) nr 5, s. 85-99; B. Mielec, Duchowość eucharystyczna w życiu prezbitera i jego posłudze w parafii na podstawie życia i nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II, w: Duchowość kapłańska w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Jana
Pawła II, red. K. Lala, Katowice 2007, s. 38-58; Z. J. Kijas, Ksiądz — penitent i spowiednik,
w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 407-418.

A. J. Nowak, Posłuszeństwo Kościołowi świętemu fundamentem formacji kapłańskiej
w świetle Jana Pawła II posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis”, RT 42(1995),
z. 5, s. 39-59.
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ubóstwo nie oznacza pogardy i odrzucenia dóbr materialnych, lecz umiejętność posługiwanie się nimi z wdzięcznością i serdecznością. Jest także
przejawem upodobnienia do Chrystusa (por. PDV 30)92.
Wspomniano już, że jednym z istotnych wymiarów tożsamości kapłańskiej jest eklezjalność. Toteż nieodzownym elementem życia duchowego kapłana jest udział w życiu i świętości Kościoła. Jeżeli — jak uczy
Papież — „świętość chrześcijanina bierze początek ze świętości Kościoła,
wyraża ją i jednocześnie wzbogaca”, to tym bardziej świętość prezbitera
przez „ten wymiar kościelny zyskuje szczególny charakter, cel i sens
w życiu duchowym prezbitera” (PDV 31). Ujmując rzecz w tej perspektywie, na przynależność kapłana do Kościoła lokalnego należy patrzeć
nie tyle w kategoriach prawno-kanonicznych, co teologiczno-duchowych.
Należąc do Kościoła lokalnego na mocy inkardynacji, prezbiter uczestniczy w świętości Kościoła i służy uświęceniu jego członków. Odnośnie do
tego wymowne jest zdanie, iż „kapłan musi być świadomy, że jego «bycie
w Kościele lokalnym» stanowi, ze swej natury, element pozwalający żyć
duchowością chrześcijańską. W tym sensie właśnie w przynależności do
Kościoła lokalnego i poświęceniu się mu prezbiter znajduje źródło wartości, kryteriów oceny i działania, które kształtują tak jego misję pasterską,
jak i życie duchowe” (PDV 31)93.
W podsumowaniu papieskich refleksji na temat duchowości kapłańskiej, być może na zasadzie spinającej klamry, pojawia się raz jeszcze
podkreślenie jej pneumatologicznego charakteru. Jan Paweł II przypomina zatem, że „Duch Chrystusa jest podstawą i sprawcą naszego życia duchowego. On stwarza «nowe serce», ożywia je i kieruje nim poprzez
«nowe prawo» miłości, miłości pasterskiej” (PDV 33). Z tej racji „w rozwoju życia duchowego decydującą rolę odgrywa świadomość, że kapłanowi nigdy nie brakuje łaski Ducha Świętego, będącej darem całkowicie
darmowym i zadaniem wymagającym odpowiedzialności” (PDV 33).
W dalszym ciągu treści analizowanej adhortacji Pastores dabo vobis,
odpowiednio do spiralnej metody wykładu spotykanej w innych tego rodzaju dokumentach, Ojciec święty powraca do zaprezentowanego sedna
———————
Zob. K. Góral, Ubóstwo ewangeliczne kapłana w świetle „Pastores dabo vobis”, „Dobry
Pasterz” 14(1994), s. 102-105.
92

93 J. Kowalski, Współczesne wyzwania po powrotu do wspólnotowego życia księży diecezjalnych, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 507-514; A. Caelli, Nauczanie Jana Pawła II na
temat prezbiterium diecezjalnego, w: Duchowość kapłańska w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Jana
Pawła II, dz. cyt., s. 59-69; tenże, Duchowość kapłana w prezbiterium diecezjalnym na podstawie
życia i nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II, w: tamże, s. 86-101.
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duchowości kapłańskiej, poświęcając uwagę powołaniu do kapłaństwa
i formacji seminaryjnej, a następnie formacji permanentnej. By nie powtarzać wyłożonych już kwestii, warto zwrócić uwagę jedynie na wyraźnie
osobowy i chrystologiczny charakter powołania jako takiego, a kapłańskiego w szczególności. Przywołując ewangeliczne sceny wezwania
uczniów przez Jezusa, Papież podkreśla, że powołanie jest przede
wszystkim tajemnicą (por. PDV 34), gdyż pochodzi od Boga i jest Bożym
darem, danym w Kościele. Zauważa, że „nie zostaje ono nigdy dane poza
Kościołem czy niezależnie od niego, lecz zawsze w Kościele i za pośrednictwem Kościoła”, dlatego „przybiera także kształt służby «dla» Kościoła” (PDV 35). Mając charakter eklezjalny, jest w istocie charyzmatem.
W tym eklezjalnym kontekście pełniej odsłania się personalistyczny
i chrystologiczny jego wymiar. Jak czytamy w adhortacji, historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania
chrześcijańskiego, „jest historią niewymownego dialogu między Bogiem
a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada” (PDV 36). W każdym zatem powołaniu zawsze obecne są te dwa istotne elementy osobowego spotkania:
wezwanie i darmowy dar Boga oraz odpowiedzialna wolność człowieka.
Z niego rodzi się entuzjazm, wzruszenie i wdzięczność, ufność i nadzieja.
Personalistyczna wizja powołania w ujęciu Jana Pawła II ujawnia się jeszcze bardziej w stwierdzeniu, że wolność jest istotnym czynnikiem powołania. „Gdy człowiek odpowiada pozytywnie na głos powołania, wolność
przejawia się jako głębokie, osobowe przylgnięcie do Boga, jako oddanie
się z miłością, a raczej jako oddanie daru Ofiarodawcy, czyli powołującemu Bogu, jako ofiara” (PDV 36). Ważne jest zatem, aby mówiąc o powołaniu pamiętać, że „służba miłości jest najgłębszym sensem każdego
powołania” (PDV 40)94. Usilnie postulowane duszpasterstwo powołaniowe nie może lekceważyć zarówno tego misteryjnego charakteru
powołania, jak i jego personalistycznego wymiaru. W przeciwnym razie
łatwo może stać się rodzajem socjotechnicznej manipulacji. Natomiast
najważniejszym i najskuteczniejszym środkiem tzw. budzenia powołań
jest świadectwo życia kapłanów, a więc konkretny przykład doświadczania miłości Chrystusa i zarazem świadczenia (okazywania) miłości.
Personalistyczno-chrystologiczne aspekty w duchowości kapłańskiej
pojawiają się również w papieskiej refleksji dotyczącej ściśle pojętej formacji seminaryjnej do kapłaństwa. Przede wszystkim Ojciec święty przypomina, że „kapłan powołany jest do tego, by być «żywym obrazem»
———————
94

Zob. Z. J. Kijas, Radość powołania, „Pastores” 1999, nr 3, s. 143-150.
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Jezusa Chrystusa Głowy i Pasterza Kościoła” (PDV 43). Wkroczenie na
drogę formacji seminaryjnej nie może więc mieć innego wiodącego motywu, jak tylko chrystologiczny. Pod tym kątem ma odbywać się cały
proces kształtowania osobowości kandydata do kapłaństwa. W pełni
zasadnym jest więc uwzględnienie w przygotowaniu do kapłaństwa
formacji ludzkiej, która ma być fundamentem dla całej formacji kapłańskiej. Obejmuje ona w pierwszym rzędzie sferę afektywną, łącznie z dojrzałym przeżywaniem swojej seksualności, a także sferę poznawczą
i etyczną (por. PDV 43-44). Chodzi bowiem o ukształtowanie dojrzałej
osobowości przyszłego kapłana. Dopełnieniem formacji ludzkiej jest formacja duchowa, która ma być „sercem jednoczącym i ożywiającym bycie
kapłanem” (PDV 45). Jej celem powinno być ustawiczne „poszukiwanie
Jezusa” (quaerere Deum) zarówno w sobie, jak i w ludziach (por. PDV 49),
aż do zawiązania ścisłej z Nim przyjaźni (por. PDV 46). Temu celowi służy modlitwa, rozmyślanie połączone z lekturą Słowa Bożego, życie sakramentalne i liturgia oraz inne odpowiednie do tego środki (por. PDV 47-48).
Nie mniej ważna dla przyszłego kapłana jest jego formacja intelektualna,
bynajmniej nie ograniczona do samego studium teologii, lecz uwzględniająca gruntowną znajomość nauk humanistycznych, z filozofią na czele
(por. PDV 51-52), która byłaby pomocnym narzędziem dla pogłębienia
wiary, zgodnie z anzelmiańską regułą fides quaerens intellectum (por. PDV
53). Na uwagę zasługuje podkreślenie, że wśród niezbędnych dyscyplin
teologicznych, które winien studiować kandydat do kapłaństwa, nie może zabraknąć teologii duchowości, obok teologii dogmatycznej, teologii
moralnej, prawa kanonicznego i teologii pastoralnej (por. PDV 54).
W podsumowaniu rozważań o formacji intelektualnej, nasz Autor przestrzega przed pokusą zaniżania poziomu studiów (por. PDV 56)95.
Z uwagi na omówioną wcześniej tożsamość kapłańską, nieodzownym
elementem przygotowania do święceń jest formacja duszpasterska, której
ukierunkowanie także ma charakter personalistyczno-chrystologiczny.
Chodzi w niej bowiem nie tylko o „zapewnienie naukowej kompetencji
i zdolności działania w dziedzinie duszpasterstwa, lecz przede wszystkim rozwój pewnego sposobu bycia, w łączności z uczuciami i postawami Chrystusa Dobrego Pasterza” (PDV 57). Pod tym kątem więc ma być
realizowany cały program wychowawczy w seminarium96.
———————
95

Zob. H. Muszyński, Istotne wymiary formacji kapłańskiej, AK 120(1993), s. 238-251.

W. Słomka, Seminarium duchowne jako środowisko formacji kapłańskiej według adhortacji
Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, RT 40(1993), z. 5, s. 21-30; M. Cholewa, Poszukiwanie
nowego kształtu seminarium duchownego, AK 120(1993), s. 464-469.
96
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Pomijając w prowadzonej tu analizie treści dotyczące środowisk odpowiedzialnych za przygotowanie do kapłaństwa, wśród których istotną
rolę odgrywa rodzina i lokalny Kościół wraz z jego pasterzem97, warto na
koniec zatrzymać się nad ostatnim rozdziałem, poświęconym formacji
stałej. W dotychczasowym oficjalnym nauczaniu Kościoła, może poza encykliką Piusa XII Menti nostrae o podniesieniu świętości życia kapłańskiego (23 IX 1950), temat permanentnej formacji prezbiterów pojawiał się
rzadko, albo tylko aspektowo, i to głównie pod kątem skuteczności duszpasterskiej. W Pastores dabo vobis natomiast jest on nierozdzielnie związany z całym przygotowaniem do kapłaństwa, stanowiąc jego kontynuację
i dopełnienie (por. PDV 71). Co więcej, formacja ta wynika z samej dynamiki przyjętego sakramentu, choć nie bez znaczenia są także czysto
ludzkie przesłanki. Formację stałą Jan Paweł II rozumie zatem jako
„wierność kapłańskiej posłudze” i zarazem „proces nieustannego nawracania się”. Jest to także „akt miłości do Ludu Bożego, któremu kapłan ma
służyć. Więcej, stanowi akt sprawiedliwości: kapłan jest dłużnikiem Ludu
Bożego…” (PDV 70). Ostatecznie jednak „stała formacja pomaga kapłanowi przezwyciężyć pokusę sprowadzania swej posługi do jałowego
aktywizmu będącego celem samym w sobie, do bezdusznego świadczenia usług, nawet jeśli mają one charakter duchowy czy sakralny, do pracy
zawodowej wykonywanej na zlecenie organizacji kościelnej. Tylko stała
formacja pozwala kapłanowi z czujną miłością strzec «tajemnicy», która
została mu powierzona dla dobra Kościoła i ludzkości” (PDV 72)98.
Tak jak „każdy aspekt formacji kapłańskiej można związać z Maryją,
która pełniej niż ktokolwiek inny odpowiedziała na Boże powołanie”
(PDV 82) — o czym pisze Jan Paweł II w zakończeniu adhortacji Pastores
dabo vobis — tak samo w każdym z tych aspektów można wskazać głębokie przesłanki personalistyczno-chrystologiczne. Ściślej mówiąc, powołanie chrześcijańskie, a zwłaszcza powołanie kapłana, stanie się niezrozumiałe i absurdalne, jeżeli chciałoby się je ująć w innej perspektywie, aniżeli chrześcijański personalizm i odniesienie do Chrystusa, którego wzorem jest Maryja, przywoływana i czczona przez Papieża jako Matka
Kapłanów (por. PDV 82)99.
———————
97 Papież wielokrotnie powracał do tej tematyki, m.in. w orędziach na Światowe Dni
Modlitw o Powołania w 1981, 1986, 1994 i 1996 roku. — Zob. S. Szymecki, Środowiska formacji kapłańskiej, AK 120(1993), s. 411-426.
98

Zob. J. Buxakowski, Permanentna formacja kapłanów, AK 120(1993), s. 442-452.

Zob. J. M. Popławski, Maryjny rys duchowości kapłańskiej Papieża Jana Pawła II na podstawie jego życia i nauczania, w: Duchowość kapłańska w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Jana
99
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B. Pastores gregis
Urasta do miary symbolu fakt, że chronologicznie biorąc ostatnia
z papieskich adhortacji poświęcona jest posłudze i duchowości biskupa.
Jako owoc zwołanego w dniach od 30 IX do 27 X 2001 roku X Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, posynodalna adhortacja
apostolska „Pastores gregis” o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla
nadziei świata, została podpisana 16 X 2003 roku, dokładnie w 25. rocznicę
wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W dokumencie tym Biskup
Rzymu u schyłku swego życia, oprócz wykładu doktrynalnego, dzieli się
własnym ponad czterdziestopięcioletnim doświadczeniem biskupiego
posługiwania100.
Oryginalność adhortacji polega na tym, że po raz pierwszy w czasach
współczesnych, w nawiązaniu do soborowego dekretu Christus Dominus,
Papież podejmuje przede wszystkim zagadnienie duchowości biskupa.
Pod pewnym względem jest to przedsięwzięcie bardzo śmiałe i zarazem
trudne, zważywszy, że przez całe wieki, o ile zajmowano się stanem
biskupim, to raczej od strony jurydycznej i organizacyjnej. Pierwszy krok
w tym względzie uczynił Sobór Watykański II, włączając problematykę
biskupów do eklezjologii. Cały trzeci rozdział Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gentium poświęcony został bowiem hierarchicznemu
ustrojowi Kościoła. Przypomniano w ten sposób nie tylko o apostolskim
charakterze Kościoła (por. LG 19-20), ale przede wszystkim o tym, że
przez święcenia biskupie dostępuje się pełni sakramentu kapłaństwa. Biskupstwo należy więc do ścisłego porządku sakramentalnego Kościoła
(por. LG 21). Następnie Vaticanum II w dekrecie o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele Christus Dominus, omawiając kwestię kolegialności
episkopatu, jako koniecznego warunku owocnej posługi, oraz konkretne
zadania z tego wypływające, wzmiankuje o obowiązku uświęcania
powierzonej sobie Owczarni Chrystusowej (por. CD 15-16). Nie mówi
jednak wprost o świętości biskupów. Ten właśnie temat stanowi oś rozważań Jana Pawła II w analizowanej adhortacji, która — ze zrozumiałych
względów — choć spotkała się z dużym zainteresowaniem, to jeszcze nie
doczekała się odpowiednich komentarzy i analiz.
———————
Pawła II, dz. cyt., s. 102-118.
Również motywem opublikowania książki Papieża pt. Wstańcie, chodźmy! (Kraków
2004) była chęć podzielenia się doświadczeniem posługi biskupiej. We wstępie do tej
książki Jan Paweł II wzmiankuje niniejszą adhortację (s. 7).
100
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Już sam tytuł tego dość obszernego dokumentu jednoznacznie wskazuje na chrystocentryczny charakter życia i posługi biskupa. Ma on bowiem być sługą Ewangelii, jaką Jezus Chrystus przyniósł, by dać światu
nadzieję. Tę misję mają kontynuować biskupi jako następcy Apostołów,
pełniąc posługę nauczania (Duc in altum docendo), uświęcania (Duc in
altum santificando) i pasterzowania (Duc in altum regendo) (por. PG 5). Te
trzy wymiary posługiwania, podobnie jak w przypadku duchowości prezbiterów, stanowią zasadnicze zręby duchowości biskupa101. Przede
wszystkim jednak należy mówić o trynitarnym fundamencie biskupiej
posługi. Odnośnie do tego Papież pisze: „Wymiar chrystologiczny posługi duszpasterskiej, dogłębnie rozważany, prowadzi do zrozumienia
trynitarnego fundamentu samej posługi. Życie Chrystusa ma charakter
trynitarny. Jest On odwiecznym i Jednorodzonym Synem Ojca i namaszczonym Duchem Świętym, posłanym na świat; jest tym, który wraz z Ojcem posyła Ducha Kościołowi. Ów wymiar trynitarny, objawiający się
w całym sposobie bycia i działania Chrystusa, kształtuje także sposób bycia i działania biskupa” (PG 7). Tę prawdę Autor ilustruje przywołaniem
opinii św. Ignacego z Antiochii, który biskupa przedstawiał jako obraz
Boga Ojca. Płynie z tego zobowiązanie, aby ojcowską troską otaczał powierzony Lud Boży. Ponieważ jednak Jezus Chrystus jest Obrazem Ojca
i „objawieniem Jego miłosiernej obecności pośród ludzi”, dlatego biskup,
działając w imieniu samego Chrystusa i w Jego zastępstwie, staje się dla
powierzonego sobie Kościoła „żywym znakiem Pana Jezusa, Pasterza
i Oblubieńca, Nauczyciela i Kapłana Kościoła” (PG 7). To upodobnienie
biskupa dokonuje się dzięki namaszczeniu Duchem Świętym. Tak więc
biskupia posługa ma ostateczne Źródło w Bogu Ojcu. Natomiast pełniona
jest w imieniu i zastępstwie Chrystusa w mocy Ducha Świętego we
wspólnocie i wobec wspólnoty Kościoła. Zawsze też ma charakter
kolegialny (por. PG 8).
Ponieważ celem prowadzonych tu analiz jest wykazanie personalistyczno-chrystologicznych podstaw duchowości w ujęciu Jana Pawła II,
dlatego naszą uwagę skoncentrujemy na drugim rozdziale adhortacji
Pastores gregis, który Papież w całości poświęcił omówieniu życia duchowego biskupa. Znajdziemy tu jednak wiele treści wspólnych z posynodalną adhortacją Pastores dabo vobis, wszakże chodzi o to samo co do istoty kapłaństwo Chrystusowe, aczkolwiek brane w stopniu najwyższym.
Zaznaczając więc, że „nie powinno się zacieśniać funkcji biskupa do za———————
101 Zob. P. Maciaszek, „Munus docendi”, „munus liturgicum” i „munus regendi” w posłudze biskupiej, „Polonia Sacra” 14(2010), nr 26, s. 203-220.
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dań czysto organizacyjnych”, nasz Autor otwarcie stawia sprawę podmiotowej świętości biskupa, która ma odpowiadać obiektywnej świętości
Kościoła (por. PG 11). Następnie za Ojcami Synodu wskazuje, że istotą tej
świętości jest miłość pasterska, którą biskup ma ogarniać wszystkich.
Stąd „duchowość biskupa jest duchowością eklezjalną” (PG 11). Jak
biblijny Mojżesz, biskup ma osobistym przykładem świętości i głębokiego życia duchowego prowadzić innych do pełni doskonałości w Chrystusie, czemu wyraz dał Ojciec święty, pisząc: „[…] przede wszystkim
biskup powinien świadczyć własnym życiem, że należy ponownie ustanowić prymat «bycia» nad «działaniem», a jeszcze bardziej prymat łaski,
która w chrześcijańskiej wizji życia jest również istotną zasadą «programowania» posługi pasterskiej” (PG 12). Jeszcze dobitniej o świętości
biskupa czytamy dalej w słowach, że „nie można być sługą Bożym, jeśli
nie jest się «człowiekiem Bożym»”, dlatego „powołanie biskupa do świętości jest nieodłączną częścią wydarzenia sakramentalnego leżącego u podstaw jego posługi, czyli święceń biskupich” (PG 13). Wynika z tego, że
„posługa biskupa jest nie tylko źródłem świętości dla innych, lecz także
motywem uświęcenia dla tego, kto pozwala, aby jego serce i życie przeniknięte zostały miłością Bożą” (PG 13). Ma ona zatem wymiar charyzmatyczny i apostolski, a także profetyczny. Biskup bowiem ma być znakiem
tej świętości, jaka łączy Boskie Osoby. W tym względzie zawsze niedoścignionym wzorem jest Dziewica Maryja, „doskonała mistrzyni życia duchowego” i zarazem „podpora życia duchowego biskupa” (PG 13-14).
W dalszym ciągu, mówiąc o duchowej drodze biskupa, Ojciec święty
przypomina o podstawowych obowiązkach duchowych takich, jak: pielęgnowanie duchowości komunii, ustawiczne wzmacnianie swego życia
duchowego poprzez Eucharystię oraz częste i regularne korzystanie z sakramentu pokuty, a także modlitwa. Cała ta duchowa droga biskupa jest
zbieżna z miłością pasterską, dlatego chodzi o to, aby duchowości biskupa nadać nie tylko wymiar existentia, ale pro-existentia. Chodzi więc o życie, „które czerpie natchnienie z najwyższego wzoru przekazanego nam
przez Chrystusa Pana i zatraca się całkowicie w adoracji Ojca i w służbie
braciom” (PG 13). W takiej postawie proegzystencji nieodłączny jest element osobowego daru, ukierunkowanego na Chrystusa.
Podobnie jak w duchowości prezbitera, tak i w życiu duchowym biskupa, oprócz „głębokiej pobożności maryjnej” (por. PG 14), koniecznym
środkiem dla „podtrzymania i pogłębiania własnego życia duchowego”
będzie czytanie i medytacja słowa Bożego (por. PG 15), a ponadto Eucharystia jako ofiara Mszy świętej oraz adoracja Najświętszego Sakramentu
(por. PG 16). Jeśli chodzi o modlitwę, która „jest sama w sobie szczegól-
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nym obowiązkiem biskupa”, to podkreślona została Liturgia Godzin,
gdyż ona w najwyższym stopniu jest „modlitwą apostolską, czyli przedstawianą Ojcu jako wstawiennictwo we wszystkich potrzebach powierzonego mu ludu” (PG 17).
Dla duchowej drogi biskupa istotną rolę odgrywa praktykowanie rad
ewangelicznych. Dzięki temu będzie on mógł dawać osobisty przykład
świętości nie tylko tym, którzy w Kościele zostali powołani do pójścia za
Chrystusem w życiu konsekrowanym, ale także swojemu prezbiterium.
Kapłani bowiem również stają przed propozycją radykalizmu świętości
w duchu rad ewangelicznych (por. PG 18). Pielęgnując cnotę posłuszeństwa, rozumianą jako wierne wypełnianie woli Ojca, „biskup staje się
wzorem i motorem duchowości komunii”, odwzorowując ludzkie cechy
Jezusa (PG 19). Natomiast prowadząc życie proste, umiarkowane, a jednocześnie czynne i ofiarne w duchu ubóstwa, biskup będzie dawał świadectwo Ewangelii, troszcząc się zarazem o najuboższych (por. PG 20).
Praktykowana przez niego cnota czystości będzie nie tylko czymś w rodzaju duchowej terapii dla ludzkości, ale nade wszystko świadectwem
miłości względem Bożej Owczarni, czego zewnętrznym znakiem jest jego
pierścień (por. PG 21).
Ważnym podkreśleniem jest to, że „troską biskupa powinno być
w sposób szczególny staranie się o to, by duchowość komunii krzewiła
się i umacniała tam, gdzie kształcą się przyszli kapłani, czyli w seminariach” (PG 22; por. NMI 43). Ponadto Papież zachęca do duchowego
realizmu, co oznacza, że biskup na swojej drodze duchowej nie może zamykać się w sobie i dystansować od świata zewnętrznego. Przeciwnie,
ma być promotorem nauki i kultury102. Powinien także zachować równowagę umysłową, psychiczną i uczuciową, co uczyni go „zdolnym do
otwartego przyjmowania poszczególnych osób wraz z ich pytaniami,
w kontekście prawdziwego uczestnictwa w różnego rodzaju sytuacjach,
radosnych i smutnych” (PG 23). Uwagę zwraca realistyczne, a zarazem
bardzo personalistyczne, podejście Papieża do kwestii egzystencjalnych
biskupa. Jedną z nich jest troska o własne zdrowie, rozumiana jako akt
miłości wobec wiernych i gwarancja większej otwartości oraz dyspozycyjności względem natchnień Ducha Świętego.
Analogicznie do wskazań odnośnie do formacji stałej kapłanów,
wynikającej z ich duchowości, nasz Autor zaleca biskupom, aby żyjąc
———————
102 Papież dał temu wyraz w książce Wstańcie, chodźmy!, pisząc między innymi, że
biskup „powinien też mieć żywy kontakt z całym życiem akademickim…” (s. 74).
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duchowością chrystocentryczną i eklezjalną, podejmowali stałą formację,
która dla każdego z nich jest „wewnętrznym wymogiem jego powołania
i misji” (PG 24). W tym celu poleca organizować specjalne kursy formacyjne dla biskupów.
Kończąc rozdział o życiu duchowym biskupa, Papież pisze: „Świętość
oraz świadectwo życia duchowego i apostolskiego realizowane w pełni
pozostają do dziś wielkim świadectwem mocy Ewangelii, zdolnej przemieniać osoby i wspólnoty, umożliwiającej przenikanie świętości Boga
w świat i historię. To również jest powodem nadziei, szczególnie dla młodych pokoleń, które oczekują od Kościoła twórczych propozycji, z których mogą czerpać natchnienie w dziele odnowienia w Chrystusie społeczeństwa naszych czasów” (PG 26). W tym względzie biskupom przypada w udziale rola wiodąca. To, w jaki sposób mają oni pełnić swą posługę, aby zawsze była ona w służbie świętości i życia duchowego, szczegółowo zostało omówione w dalszej części dokumentu. Nie ma jednak potrzeby wnikliwego śledzenia tych treści, samo bowiem przywołanie
głównych tematów dotyczących życia duchowego biskupa, dostatecznie
wykazuje, że istotnie papieska koncepcja duchowości bierze za podstawę
relacje osobowe, zarówno horyzontalne, jak i wertykalne, dla których
ostatecznym odniesieniem jest Jezus Chrystus.
W podsumowaniu przeprowadzonych tu analiz papieskich adhortacji
poświęconych poszczególnym stanom życia w Kościele, warto przypomnieć, że słowo „stan” w tym kontekście oznacza formę życia ukierunkowanego na osiąganie chrześcijańskiej doskonałości i świętości, a więc
obowiązki oraz zadania człowieka realizowane w konkretnych uwarunkowaniach. Przez długi czas w historii duchowości, aż do Vaticanum II
niemal powszechnie uważano, że dążenie do doskonałości to właściwy
cel wyłącznie zakonów. W związku z tym nazywano go stanem doskonałości, przeciwstawiając tym samym stanowi świeckiemu i kapłańskiemu.
Na szczęście Sobór odszedł od tej retoryki, ucząc o powszechnym powołaniu do świętości i tym samym o stanach życia w Kościele w ramach
wspólnego powołania. Jednak wciąż omawiano je oddzielnie, bez większej troski o wykazanie ich komplementarności, oczywistej z punktu
widzenia eklezjologii i teologii duchowości103.
Jan Paweł II, z równą troską zajmując się każdym ze stanów życia
w Kościele, zdaje się ostatecznie przełamywać wszelkie pozory wzajem———————
103 Interesujące studia na ten temat przeprowadził H. Wejman, Komplementarność
duchowości stanów życia w Kościele, Poznań 2002.
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nej nieufności, zwłaszcza względem laikatu. Wykazuje ponadto wspólne
trynitarne źródło ich duchowości, a także czytelne podstawy personalistyczne i chrystologiczne. Skoro zatem wszyscy ludzie w swej osobowej
godności są sobie równi, a jako chrześcijanie wezwani są do naśladowania Chrystusa i odwzorowywania Jego postaw, to tym bardziej nie ma
podstaw do stawiania tezy o wyższości któregokolwiek z powołań w Kościele. Wszystkie one są odzwierciedleniem osobowego bogactwa ludzi
stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, a tym samym znakiem Bożej
hojności w Duchu Świętym, Sprawcy jedności w różnorodności.

5. ADHORTACJE O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Jednym z głównych współautorów soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes był krakowski
Kardynał104. Zrozumiałe więc, że wstępując na Tron Piotrowy, w duchu
tego kluczowego dokumentu objął pasterską troską Kościół na poszczególnych kontynentach. W tym celu zwoływał specjalne Synody Biskupów, owocem których stały się kolejne posynodalne adhortacje. Pierwszy
taki Synod poświęcony Europie jako Zgromadzenie Specjalne odbył się
w 1991 roku. Potem w 1994 roku Papież zwołał Synod dla Afryki, rok
później dla Libanu, w 1997 roku dla Ameryki, zaś w roku następnym
dwa Synody: jeden dotyczył oceny sytuacji Kościoła w Azji, drugi zaś
Kościoła w Oceanii. Cykl Synodów „eklezjalnych” zamknęło II Specjalne
Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie w 1999 roku. Miały one na celu bliższe zapoznanie się z sytuacją Kościoła na poszczególnych kontynentach. Pewne odstępstwo od tej reguły stanowi osobny Synod zwołany dla oceny sytuacji Kościoła w Libanie. Zajęcie się sprawami
Kościoła w jednym kraju, a nie na całym kontynencie, podyktowane było
specyficzną sytuacją społeczno-polityczną panującą w tym regionie
Bliskiego Wschodu.
To, co narzuca się samo nawet z pobieżnej lektury wspomnianych
adhortacji, to ich chrystologiczna orientacja, wyraźnie zaznaczona już
w oficjalnych podtytułach. Pewien wyjątek stanowią posynodalne adhortacje Ecclesia in Africa oraz Une esperance nouvelle pour le Liban, których
wiodącym tematem jest właśnie Kościół. Jeśli natomiast uwzględni się
———————
104 Zob. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II: zbiór wystąpień, dz.
cyt., passim.
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fakt, że Jan Paweł II porusza także rozmaite kwestie związane, na przykład, z kulturą105, wychowaniem, życiem społecznym i ekonomicznym, to
można również mówić o personalistycznym wydźwięku tych dokumentów. Kwestie wprost związane z duchowością i życiem duchowym także
są w nich obecne, choć nie stanowią zwartego wykładu. Z tej racji poniższe analizy zostaną ograniczone jedynie do zasygnalizowania wybranych
aspektów duchowości w kontekście lokalnej tradycji i kultury danego
kontynentu, wobec której nasz Autor zawsze okazuje wielki szacunek.
Na marginesie warto dodać, że w polskiej literaturze i publicystyce
omawiane poniżej dokumenty nie wzbudziły większego zainteresowania,
może poza adhortacją dotyczącą Kościoła w Europie, stąd mamy znikomą ilość odnośnych opracowań i komentarzy.

A. Ecclesia in Africa
Pierwsza z cyklu posynodalnych adhortacji, poświęconych sytuacji
Kościołów na poszczególnych kontynentach, nosi tytuł: „Ecclesia in Africa” o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu Roku 2000. Podpisana została w Jaunde, w Kamerunie 14 IX 1995 roku podczas 67. podróży apostolskiej. Pod wieloma względami jest niejako wzorcowa dla
tego rodzaju kolejnych dokumentów. Zrozumiałe więc, że wprowadzenie
i pierwszy rozdział Jan Paweł II poświęcił na omówienie „metodologii”
tego typu inicjatyw. Powołując się na Sobór Watykański II, mówi o potrzebie afektywnej i efektywnej kolegialności wśród biskupów, której
jednym z przejawów mają być zwoływane co jakiś czas synody. Następnie omawia kulisy organizacyjne Specjalnego Zgromadzenia Synodu
Biskupów poświęconego Afryce, które odbyło się w dniach od 10 IV do
8 V 1994 roku. Stwierdza przy tym, że to Zgromadzenie „było historycznym czasem łaski: Bóg nawiedził swój lud, który jest w Afryce. Istotnie,
to co przeżywa dziś ten kontynent, można określić jako znak czasów,
czas pomyślny, dzień zbawienia dla Afryki. Wydaje się, że wybiła
«godzina Afryki»” (EiAf 6).
Po uzasadnieniu zwołania Synodu, Ojciec święty wskazuje na właściwych adresatów tego dokumentu, którymi są zarówno pasterze jak
i wszyscy wierni na kontynencie afrykańskim. Pośrednio jednak treści
zawarte w adhortacji kierowane są do całego Kościoła katolickiego. Część
———————
Zob. W. Chudy, Jan Paweł II — nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei, w: Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich,
Warszawa 2004, s. 29-47.
105
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wstępną zamyka krótka prezentacja planu dokumentu. Taki schemat
wprowadzenia stosowany jest praktycznie we wszystkich adhortacjach,
zwłaszcza omawianych poniżej posynodalnych dokumentach dotyczących Kościołów lokalnych.
Papież, ze względów dydaktycznych, stosuje również spiralną metodę wykładu. Oznacza to, że do zasygnalizowanych już treści powraca
w dalszych partiach dokumentu, czasami po kilka razy, za każdym razem w innym jednak kontekście i z innym stopniem uszczegółowienia.
Przykład zastosowania tej metody mamy między innymi w pierwszym
rozdziale, gdzie raz jeszcze powraca do faktu zwołania Synodu i jego teologiczno-eklezjalnej wymowy, podkreślającej afektywną i efektywną kolegialność episkopatu danego kontynentu (por. EiAf 12-15), jak również
aktualność i wiarygodność nauki zawartej w adhortacji (por. EiAf 21-22).
Wspomniany już temat „godziny Afryki” powraca pod koniec pierwszego rozdziału (por. EiAf 27-29).
W drugim rozdziale dokumentu nasz Autor omawia sytuację Kościoła
w Afryce, a więc jego status quo. Zwykle taka prezentacja jest punktem
wyjścia do rozważań w innych adhortacjach „eklezjalnych”. Prezentuje
więc najpierw krótką historię ewangelizacji kontynentu, a następnie kreśli najważniejsze aktualne problemy Kościoła afrykańskiego. Jednym
z nich jest pilna potrzeba wzajemnego przebaczenia i pojednania zwaśnionych plemion i ludów106. W tym miejscu na odnotowanie zasługuje
personalistyczna wrażliwość Papieża na rodzime wartości. Pisze bowiem,
że Afryka, mimo iż — z jednej strony — dotknięta jest sytuacją ekonomicznego ubóstwa, to — drugiej strony — posiada „liczne i różnorodne wartości kulturowe oraz nieocenione zasoby ludzkie, które może ofiarować
Kościołom i całej ludzkości” (EiAf 42). Kilka zdań dalej dodaje, że „Afrykanie mają głęboki zmysł religijny, poczucie sacrum, świadomość istnienia Boga Stwórcy i świata duchowego”.
Kolejny rozdział dotyczy ewangelizacji i inkulturacji, jakże istotnych
dla rozwoju Kościoła na tym kontynencie. Ojciec święty zawarł tu praktycznie syntezę całej dotychczasowej nauki Kościoła na ten temat, stawiając własne akcenty wynikające z jego personalistyczno-chrystologicznego
ukierunkowania zarówno w myśleniu teologiczno-filozoficznym, jak
i aktywności pasterskiej. Pisze więc między innymi, że jest rzeczą konieczną, „aby ośrodkiem nowej ewangelizacji było spotkanie z żywą
———————
Zob. J. Różański, Kościół w służbie pojednania w Afryce. Kilka uwag na kanwie dokumentów i obrad II Synodu Biskupów Afryki, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata,
red. Z. Kupisiński, S. Grodź, Lublin 2010, s. 247-255.
106
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osobą Chrystusa. Pierwsza ewangelizacja powinna zatem prowadzić do
takiego przemieniającego i radosnego doświadczenia Jezusa Chrystusa,
który wzywa każdego człowieka, by szedł za Nim, zagłębiając się w tajniki wiary” (EiAf 57). Ponadto „należy ustawicznie odwoływać się
w ewangelizacji do Ducha Świętego, tak aby trwała nieustannie Pięćdziesiątnica, w której Maryja będzie miała swoje miejsce, tak jak miała je
w pierwszej [ewangelizacji — przyp. M. Ch.]” (EiAf 57)107.
Z punktu widzenia duchowości, a zwłaszcza życia duchowego w ścisłym znaczeniu, doniosłą sprawą jest inkulturacja. Nasz Autor rozumie
przez nią „proces, poprzez który katecheza «wciela się» w różne kultury”
(EiAf 59). Należy przy tym uwzględnić fakt, że inkulturacja ma dwa wymiary: z jednej strony „oznacza wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych przez ich integrację w chrześcijaństwie”,
z drugiej zaś strony jest „zakorzenianiem chrześcijaństwa w różnych kulturach” (RMs 52). W tym sensie „jest ona pierwszoplanowym celem i pilną koniecznością w życiu Kościołów partykularnych, warunkiem prawdziwego zakorzenienia się Ewangelii w Afryce, «nakazem ewangelizacji»,
«drogą do pełnej ewangelizacji», jednym z największych wyzwań jakie
stoją przed Kościołem na kontynencie u progu trzeciego tysiąclecia” (EiAf
59). Inkulturacja, jako swoiście rozumiana inicjacja duchowa, uwzględniająca uwarunkowania etniczno-kulturowe, aktualizuje się nie inaczej
jak w relacjach osobowych, zarówno horyzontalnych, jak i wertykalnych.
Odnośnie do tych ostatnich Papież pisze, iż należy „sprawić, aby człowiek
mógł przyjąć Jezusa Chrystusa całym swoim życiem osobowym, kulturowym, ekonomicznym i politycznym, dążąc do pełnej wierności Bogu
Ojcu i do świętości życia dzięki działaniu Ducha Świętego” (EiAf 62).
Zdaniem Papieża potrzeba inkulturacji w dziele ewangelizacji wynika
z faktu, że „człowiek ewangelizowany nie jest bytem abstrakcyjnym, ale
osobą uwikłaną w sprawy społeczne i gospodarcze” (EiAf 68). Należy
zatem dostosować przekaz wiary do uwarunkowań każdego człowieka
z osobna, bynajmniej nie rezygnując z integralności wiary. Inaczej mówiąc nie wystarczy sama doktrynalna treść wiary, by człowieka doprowadzić do zjednoczenia z Chrystusem. Konieczne jest doświadczenie
wiary, a więc jej przeżycie na zasadzie interioryzacji i apropriacji, co jest
u podstaw życia duchowego108.
———————
107 J. Ilunga Muya, Głoszenie Chrystusa w Afryce według adhortacji „Ecclesia in Africa”,
w: Kościół w czasach Jana Pawła II, dz. cyt., s. 195-211.
108 Zob. G. Gozzelino, Al cospetto di Dio. Elementi di teologia della vita spirituale, Torino
1989, s. 9-18.
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Kolejnym przejawem personalistyczno-chrystologicznego ukierunkowania papieskiej refleksji w omawianej adhortacji Ecclesia in Africa jest
sprawa integralnego rozwoju, jaki ma dokonywać się w wyniku podjętych wysiłków ewangelizacyjnych. Aby ten rozwój mógł się dokonywać,
należy „głosić Chrystusa”, to znaczy „ukazywać człowiekowi jego niezbywalną godność, którą Bóg odnowił przez Wcielenie swojego jedynego
Syna” (EiAf 69; por. GS 41). Obdarowany taką godnością człowiek nie
może żyć w warunkach, które mogłyby urągać jego człowieczeństwu czy
to pod względem społecznym, ekonomicznym, kulturowym czy politycznym. „Integralny rozwój zakłada poszanowanie ludzkiej godności,
co jest możliwe tylko w warunkach sprawiedliwości i pokoju” — pisze
Jan Paweł II (EiAf 69)109.
Zarysowane tu kwestie wydają się z punktu widzenia duchowości
najważniejsze dla treści omawianego dokumentu. W dalszych jego partiach Papież powraca do nich, dokonując odpowiednich analiz i uszczegółowień, których przytaczanie nie jest konieczne dla wykazania, że
w papieskiej koncepcji duchowości niezmiennie u podstaw jest chrześcijański personalizm i jednoznaczna orientacja chrystologiczna. Na potwierdzenie tego warto natomiast przywołać zdanie, mówiące o tym, że
„głoszenie Dobrej Nowiny słowem i czynem budzi w ludzkich sercach
pragnienie świętości, upodobnienia się do Chrystusa”, a „drogą do świętości jest także inkulturacja, bo dzięki niej wiara przenika życie ludzi
i społeczności, z których się wywodzą” (EiAf 87).

B. Une esperance nouvelle pour le Liban
Okoliczności powstania i wydania w języku francuskim posynodalnej
adhortacji apostolskiej pt. „Une esperance nouvelle pour le Liban” o jego misji
w przygotowaniu Roku 2000, są doprawdy wyjątkowe. Jan Paweł II podpisał ją w Bejrucie 10 V 1997 roku, podczas swojej wizyty apostolskiej
w tym kraju. Zbiera ona owoce obrad Specjalnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego Libanowi, które odbyło się
w Rzymie w dniach od 26 XI do 14 XII 1995 roku, z udziałem niespełna
siedemdziesięciu przedstawicieli Kościoła w Libanie, głównie członków
ruchów religijnych (por. UNEL 3-4). Już w 1991 roku, w sytuacji, gdy ten
———————
Zob. P. Warchoł, Integralny rozwój człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Com
29(2009), nr 2, s. 183-199; J. Troska, Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II, w: In persona Christi,
dz. cyt., t. 1, s. 489-506.
109
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kraj, nazwany przez Papieża „kolebką kultury antycznej” i „jedną z latarni Morza Śródziemnego” (UNEL 1), stanął w ogniu wojny, postanowił
on zwołać specjalny Synod, aby zwrócić oczy świata na problem tego kraju u lokalnego Kościoła. Wtedy także zaproponowano temat: „Chrystus
naszą nadzieją. Odnowieni przez Ducha i solidarni dajemy świadectwo
Jego miłości”.
Adhortacja składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym Jan Paweł II
dokonuje oceny sytuacji Kościoła katolickiego w Libanie, dostrzegając
różnorodność występujących tam tradycji duchowych. Nie zawsze postrzegane było to jako zjawisko pozytywne, co niekiedy wzbudzało
wśród społeczności wierzących wzajemne nieufności, niekiedy udaremniające współpracę (por. UNEL 9). Z tego także powodu Kościół katolicki
w Libanie wiele wycierpiał, zwłaszcza w czasie ostatnich wojen (por.
UNEL 10). Papież nie zapomina także o innych Kościołach i wspólnotach
religijnych w tym kraju, z uznaniem wspominając zwłaszcza wspólnoty
prawosławne i muzułmanów. Dostrzega również niepokojące zjawisko
laicyzacji współczesnego świata, które dosięga społeczeństwo Libanu.
W takiej sytuacji kulturowej chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, powinni
wykazać się odwagą w konsekwentnym wyznawaniu swojej wiary (por.
UNEL 15-17).
W obliczu różnych wyzwań, wobec których staje Kościół katolicki
w tym kraju, nasz Autor zachęca w drugim rozdziale dokumentu do
ufności i nadziei pokładanej w Chrystusie, zgodnie z tematem Synodu.
Wskazując na podstawy tej nadziei, snuje refleksję nad misterium Kościoła i stwierdza, że „nie sprowadza się on jedynie do widzialnego wymiaru,
który ujawnia się jedynie jako zorganizowana wspólnota wyznaniowa”
(UNEL 19), lecz jest on wspólnotą w podwójnym wymiarze: horyzontalnym i wertykalnym, a tym samym widzialnym i niewidzialnym. W tym
ostatnim znaczeniu jest on wspólnotą łaski z Bogiem i ludźmi. „Na wzór
Chrystusa jest on rzeczywistością boską i ludzką, która żyje w czasie
i przestrzeni, ze wszystkimi związanymi z tym uwarunkowaniami”
(UNEL 20). W tym określeniu natury Kościoła implicite zawiera się element osobowy i zarazem chrystologiczny. Jak dalej zauważa Papież,
„tajemnica Kościoła ujawnia się w Kościołach partykularnych”, które
w Libanie, podobnie jak na całym Bliskim Wschodzie, tradycyjnie skupione są w Patriarchatach. Przechowują one starożytne tradycje duchowe, dzięki czemu mają swoiste znaczenie profetyczne (por. UNEL 21), są
bowiem znakiem tej jedności Kościoła, jaką sprawia Duch Święty (por.
UNEL 22). Ponadto w teologicznej i duchowej tradycji starożytnych
Kościołów patriarchalnych żywa jest świadomość, że działanie Ducha
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Świętego przejawia się w przebóstwieniu człowieka, które zaczyna się już
tu na ziemi (por. UNEL 25). Kontynuując tę myśl, Papież daje wyraz
przeświadczeniu, że medytacja nad Tajemnicą Kościoła prowadzi do odkrycia Tajemnicy Trójcy Świętej, w której on ma swe ostateczne źródło.
„Kościół uczestniczy w życiu wewnętrznym Boga, którego istotą jest
niewymownie wzajemna miłość Trzech Boskich Osób. Ponadto jest powołany do przekazywania tego Bożego życia światu i przedłużania misji
Syna w Duchu Świętym” (UNEL 26). Jest tu więc mowa o życiu duchowym Kościoła, które jako zakorzenione w Trójcy Świętej ma osobową
strukturę.
Skoro Kościół przedłuża misję Chrystusa, to On stale w nim działa
jako źródło nadziei dla chrześcijan, wypływającej z wiary w Niego i Jego
miłość. „Pragnienie zjednoczenia z Panem i pozostawania w komunii
z braćmi w wierze jest najwyższym wyrazem tej nadziei i chrześcijańskiej
miłości” — stwierdza Jan Paweł II (UNEL 28). Dodaje zarazem, że liczne
trudności, na jakie napotykali chrześcijanie w Libanie na przestrzeni wieków, były poważnym osłabieniem tej nadziei (por. UNEL 29). Tym bardziej więc trzeba swą ufność złożyć w Chrystusie, odpowiadając na wymagania Jego nauki (por. UNEL 31-33). Dla każdego, kto doświadcza
cierpienia i krzyża, Chrystus jest mocą Bożą. W kontekście ostatnich doświadczeń toczących się wojen Libanie, te słowa zdają się nieść szczególny ładunek nadziei (por. UNEL 35-36).
Trzeci rozdział adhortacji Jan Paweł II poświęca omówieniu kierunków odnowy życia Kościoła w Libanie. Przede wszystkim jednak zwraca
uwagę, że to Duch Święty jest głównym sprawcą duchowej odnowy (por.
UNEL 38). Natomiast źródłem odrodzenia życia duchowego jest Słowo
Boże i wierność Tradycji Apostolskiej (por. UNEL 39-41), liturgia (por.
UNEL 42) oraz modlitwa osobista i wspólnotowa (por. UNEL 43). Wiele
uwagi Papież poświęca osobistej odnowie każdego z wierzących.
W związku z tym podejmuje bolesny problem pokonywania podziałów
społecznych oraz większego zaangażowania wiernych świeckich w duchową odnowę Kościoła (por. UNEL 44-45). Duże znaczenie dla osobistej
przemiany, jaka jest u podstaw odrodzenia Kościoła w Libanie, ma rodzina (por. UNEL 46-49), dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie do
małżeństwa i odpowiednia pomoc ekonomiczna, zwłaszcza dla młodych
małżeństw.
W związku z rodziną niemało miejsca zajmuje sprawa kobiet w społeczeństwie libańskim. Nasz Autor pisze, że „kobiety zasługują na szczególną uwagę, ponieważ powinny cieszyć się właściwą im godnością
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i prawami w różnych sektorach życia społecznego i narodowego.
W antropologii i doktrynie Kościół potwierdza równość praw między
mężczyzną i kobietą, wynikającą ze stworzenia każdego bytu ludzkiego
na obraz Boży” (UNEL 50). W dalszym ciągu podjętej refleksji Papież
przytacza liczne cytaty ze swojego listu apostolskiego Mulieris dignitatem,
mówiące między innymi o tym, że „moralna siła kobiety, jej duchowa
moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka” (MD 30).
W polu pasterskiej troski Ojca świętego znaleźli się ludzie młodzi, dla
których upomina się o „solidną formację intelektualną i duchową” (UNEL
51), oraz osoby konsekrowane, które w swej „podwójnej wierności Chrystusowi i Kościołowi” (UNEL 52), mają być prawdziwymi świadkami
wiary. „Zakonnicy i zakonnice są wezwani do tego, aby byli świadkami
miłości do Chrystusa i do biednych poprzez różne posługi oraz ich życie
w ubóstwie oraz braterskiej komunii. Potrzeba zatem, aby instytuty zakonne umocniły swoją obecność i misję w najuboższych regionach kraju,
pomagając każdemu w pozostaniu na ziemi swoich przodków i prowadzeniu godnego życia” (UNEL 55). Ten apel Papieża odwołuje się do
przesłanek chrześcijańskiego personalizmu i dotyczy nieodłącznej od duchowości życia zakonnego postawy służby. W tym kontekście wzywa
wspólnoty mnisze, aby odnalazły właściwe sobie miejsce w Kościele
przede wszystkim przez powrót do wartości starożytnego monastycyzmu, zaś Kościoły na Wschodzie, aby zaczerpnęły mocy życia duchowego ze wspólnot monastycznych (por. UNEL 56-57).
W trosce o odnowę życia eklezjalnego w Libanie nie mogło zabraknąć
papieskiej troski o biskupów, prezbiterów i diakonów, którym wskazuje
Chrystusa Głowę i Pasterza Kościoła jako jedyny i najwyższy wzór miłości pasterskiej, zgodnie z tym, co już wcześniej zostało powiedziane, między innymi w adhortacji Pastores dabo vobis (por. UNEL 58-63).
„Odnowa, jakiej z odwagą dopominali się Ojcowie Synodalni — czytamy w adhortacji — domaga się od każdego autentycznego otwarcia
ducha i serca, aby rozwijać współpracę ze wszystkimi katolikami” (UNEL
64). Wobec tego Papież porusza kwestię odnowy struktur parafialnych
i diecezjalnych (eparchii) oraz patriarchatów, tak aby bardziej jeszcze służyły duchowemu i ludzkiemu dojrzewaniu wiernych (por. UNEL 65-70).
Wraz z odnową struktur eklezjalnych należy odnowić duszpasterstwo, kładąc nacisk na katechezę, za którą w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice i szkoły, a także ruchy religijne (por. UNEL 72-74).
Zachodzi również pilna potrzeba tworzenia wyższych instytutów kształ-
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cących w zakresie nauk religijnych i filozoficznych, które gwarantowałyby odpowiednią „formację egzegetyczną, teologiczną, filozoficzną i duchową według Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”. Mają one pomagać
wielu chrześcijanom do „wzrostu duchowego i do dawania głębszego
świadectwa w życiu codziennym” (UNEL 75). Jak czytamy dalej, „Kościół zawsze troszczył się o formację ludzką i zawodową młodych,
poprzez wykształcenie uniwersyteckie i techniczne, aby przygotować ich
do wykonywania zawodu, mając na względzie to, że praca jest jednym
z istotnych wymiarów ludzkiej egzystencji” (UNEL 76). Podobną troskę
o właściwą formację wyraża Papież odnośnie do kandydatów do kapłaństwa, podkreślając doniosłe znaczenie odpowiednich programów studiów na fakultetach teologicznych, a także odpowiednio prowadzonego
tzw. duszpasterstwa powołań (por. UNEL 77-78).
Kolejne rozdziały adhortacji poświęcone są trosce o zachowanie jedności pomiędzy różnymi Kościołami patriarchalnymi w Libanie, zaangażowaniu w dialog międzyreligijny z islamem i światem arabskim, a także
budowaniu społecznego porozumienia i pokoju. Ostatni zaś rozdział
dotyczy zaangażowania Kościoła w życie społeczno-polityczne, troski
o dobra kulturalne i rozwój szkolnictwa wyższego, a także zabezpieczenia praw osoby ludzkiej.
Spośród zasygnalizowanych tu kwestii, najwięcej uwagi poświęciliśmy wewnętrznej odnowie Kościoła, szeroko omówionej w trzecim rozdziale adhortacji. Tam bowiem najpełniej odsłania się papieska wizja szeroko pojętej duchowości i formacji duchowej, która — jak już zostało wykazane na podstawie innych dokumentów — oparta jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego, podobnie zresztą, jak inne postulaty o charakterze społecznym.

C. Ecclesia in America
Posynodalna adhortacja pt. „Ecclesia in America” o spotkaniu z Jezusem
Chrystusem Żywym, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce,
jest czymś w rodzaju klamry spinającej dwa wielkie wydarzenia dotyczące kontynentu amerykańskiego. Z jednej strony jest to Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce, które jak zwykle miało
miejsce w Rzymie w dniach od 16 XI do 12 XII 1997 roku, z drugiej zaś
strony — 85. podróż apostolska do Meksyku w dniach 22-28 I 1999 roku.
Była to 14. podróż na kontynent Ameryki Południowej. W pierwszym
dniu tej podróży Jan Paweł II w Ciudad de México ogłosił ten dokument.
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Według wypracowanego schematu, czyniąc zagadnienie ewangelizacji przewodnim tematem adhortacji, Papież podaje motywy zwołania Synodu Biskupów Obu Ameryk, z doświadczenia których korzystał podczas redagowania adhortacji. Otóż pierwszym impulsem do zwołania
Synodu było przypadające 12 X 1992 roku pięćsetlecie zapoczątkowania
ewangelizacji w Ameryce, z okazji którego w Santo Domingo zwołano IV
Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Jan Paweł II zaznacza przy tym, że cennym owocem tego Synodu było doświadczenie spotkania z Chrystusem zwłaszcza w Eucharystii, dzięki czemu powstała atmosfera duchowa pozwalająca wszystkim biskupom doświadczyć jedności. Przypominało to podobną atmosferę spotkań hierarchów przy okazji
Ogólnych Zebrań Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Rio de Janeiro (1955),
Medellín (1968), Puebla (1979) i Santo Domingo (1992) (por. EiAm 4). To
czego doświadczyli biskupi latynoamerykańscy, potwierdziło, że wszystkie narody Ameryki mają tę samą chrześcijańską tożsamość i autentyczną
troskę o umocnienie solidarności oraz komunii, pomimo różnych przejawów bogatego dziedzictwa kulturalnego kontynentu. Z tej też racji biskupi byli zgodni, aby mówić o Ameryce jako jednej rzeczywistości, także
dla podkreślenia potrzeby budowania jedności tego kontynentu (por.
EiAm 5) w obliczu nasilających się procesów społeczno-kulturowych110.
Wśród wielu szczegółowych kwestii, które Papież zawarł w omawianej adhortacji odnośnie do potrzeby nowej dynamiki ewangelizacyjnej na
kontynencie amerykańskim, uwagę zwraca podkreślenie centralnej roli
Chrystusa w tym dziele. Początkiem i kresem każdej działalności ewangelizacyjnej jest spotkanie z Chrystusem żywym, odwołujące się do ludzkiej wolności (por. EiAm 8). Opisane na kartach Ewangelii tego rodzaju
spotkania, które Papież czyni punktem wyjścia dla swoich rozważań,
zawsze mają charakter bardzo osobowy i zarazem osobisty, prowadząc
do doświadczenia obecności Chrystusa, czego wyrazem jest pytanie
uczniów: „Panie, gdzie mieszkasz…?” (J 1, 38; por. EiAm 9). Obecnie
„Kościół stanowi to «miejsce», gdzie ludzie spotykają Chrystusa, mogą
odkryć miłość Ojca” (EiAm 10). Można zatem powiedzieć, że Kościół jako
rzeczywistość osobowa, prowadzi do osobowego doświadczenia Boga111.
———————
110 Zob. A. Pietrzak, Kościół katolicki wobec procesu urbanizacji w Ameryce Łacińskiej,
w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata, dz. cyt., s. 235-245.
111 Współcześnie bardzo podkreśla się eklezjalny wymiar doświadczenia duchowego.
— Zob. J.-P. Torrell, Dimensione ecclesiale dell’esperienza cristiana, w: Problemi e prospettive di
spiritualità, red. T. Goffi, B. Secondin, Brescia 1983, s. 227-247; A. Favale, Dimensione eccle-
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Ponieważ Chrystus narodził się z Maryi, więc to spotkanie z Nim
w Kościele dokonuje się nie inaczej, jak przez Jej pośrednictwo. Potwierdzeniem tego jest bardzo żywa pobożność maryjna, cechująca chrześcijan
Ameryki w tylu sanktuariach niemal od pierwszego dnia ewangelizacji.
Chodzi tu przede wszystkim o zjawienia Matki Bożej, jakie otrzymał Juan
Diego w 1531 roku. Dały one początek słynnemu sanktuarium w Guadalupe. Odnośnie do tego sanktuarium Papież stwierdza, że jest ono „wielkim przykładem ewangelizacji doskonale zinkulturowanej” (EiAm 11)112.
Spośród innych „miejsc” duchowego doświadczenia Jezusa113, nasz
Autor wymienia ponadto Pismo Święte i Eucharystię. Te dwa „miejsca”
są przywoływane „podczas spotkania Zmartwychwstałego z uczniami
idącymi do Emaus” (EiAm 12). Można zatem powiedzieć, że źródłem
duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże Wcielone w słowo ludzkie
i w ziemską materię chleba oraz wina.
Na początku drugiego rozdziału analizowanej adhortacji Papież
pisze, że „w Ewangeliach zostały opowiedziane spotkania z Chrystusem
osób w bardzo różnych sytuacjach” (EiAm 13). Czasem były to sytuacje
grzechu, które dały okazję do nawrócenia i przebaczenia ze strony Chrystusa. Biorąc te relacje osobowe za punkt wyjścia, nasz Autor przechodzi
do opisania aktualnego stanu życia duchowego w Ameryce, w celu wykazania, że nie ma takiej sytuacji, która uniemożliwiałaby spotkanie
z Chrystusem, o ile człowiek nie stawia oporu. Dało to okazję do podkreślenia „chrześcijańskiej tożsamości Ameryki”, czego potwierdzeniem są
liczne owoce świętości, począwszy od św. Róży z Limy († 1617), nazywanej „pierwszym kwiatem świętości Nowego Świata”, ogłoszonej patronką
Ameryki przez Klemensa X w 1670 roku (por. EiAm 14-15). Innym przejawem tej tożsamości jest dynamiczna pobożność ludowa, którą można
brać za przykład doskonałej inkulturacji (por. EiAm 16).
Oprócz tych wspaniałych przykładów duchowości amerykańskiej, nie
brakuje zjawisk wskazujących na tendencje depersonalizujące i dehuma———————
siale della spiritualità cristiana, w: La spiritualità come teologia, red. Ch. A. Bernard, Cinisello
Balsamo 1993, s. 131-155.
Zob. P. Gouraud, Jan Paweł II w Urugwaju, Chile i Argentynie, Com 8(1988), nr 5,
s. 106-109.
112

113 We współczesnej teologii duchowości wiele uwagi poświęca się zagadnieniu tzw.
„miejsc” doświadczenia duchowego. Odnośnie do tego zob. A. Guerra, Natura e luoghi
dell’esperienza spirituale, w: Corso di spiritualità. Esperienza. Sistematica. Proiezioni, red. B. Secondin, T. Goffi, Brescia 1989, s. 41-46; M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 119-124.
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nizujące, jak chociażby globalizacja i postępująca urbanizacja, zadłużenie
zagraniczne i korupcja, konsumizm i narkotyki, a także szkody ekologiczne (por. EiAm 20-25).
Opisana sytuacja domaga się radykalnego nawrócenia, które jakkolwiek jest aktem głęboko osobowym i indywidualnym, to jednak musi być
procesem permanentnym i mieć reperkusje społeczne (por. EiAm 27).
W tym kontekście Jan Paweł II daje jasną i jednoznaczną definicję autentycznej duchowości chrześcijańskiej, która jest przyzwoleniem na bycie
prowadzonym przez Ducha Świętego. Pisze bowiem: „W istocie, przez
pojęcie duchowość rozumie się styl życia lub formę życia według wymogów chrześcijańskich. Duchowość jest «życiem w Chrystusie» i «w Duchu», które przyjęte przez wiarę, wyraża w miłości, jest ożywiane nadzieją i przekłada się na życie codzienne we wspólnocie eklezjalnej. W tym
sensie duchowość, która jest celem i która prowadzi do nawrócenia,
rozumie się nie jakąś część życia, ale całe życie kierowane przez Ducha
Świętego. Wśród elementów duchowości, które każdy chrześcijanin
powinien uczynić swoimi, najważniejsza jest modlitwa. Ona prowadzi go
stopniowo do nabycia kontemplatywnego spojrzenia na rzeczywistość,
która pozwala mu rozpoznawać Boga w każdym momencie i w każdej
rzeczy; kontemplować go w każdej osobie; szukać jego woli w zdarzeniach” (EiAm 29). W uzupełnieniu tej definicji życia duchowego nasz
Autor dodaje, że modlitwa, osobista czy liturgiczna, jest obowiązkiem
każdego chrześcijanina. Intensywność modlitwy na wzór Chrystusa, powinna być adekwatna do zdolności i warunków każdego chrześcijanina,
w taki sposób, aby każdy w różnych sytuacjach życia mógł czerpać ze
źródła swojego spotkania z Chrystusem w celu „upicia” się Duchem
Świętym (por. 1 Kor 12, 13). W tym sensie kontemplacyjny wymiar modlitwy nie jest przywilejem zarezerwowanym dla niektórych. Przeciwnie
— uczy Papież — w parafiach, we wspólnotach i w ruchach powinno się
promować duchowość otwartą i ukierunkowaną na kontemplację podstawowych prawd wiary: tajemnicy Trójcy Świętej, Wcielenia Słowa,
odkupienia ludzi i innych wielkich dzieł zbawczych Boga (por. EiAm 29).
Kobiety i mężczyźni, którzy całkowicie poświęcają się kontemplacji,
pełnią najbardziej podstawową misję Kościoła w Ameryce. Według wyrażenia Vaticanum II, są oni „ozdobą Kościoła i przyczyniają się do otrzymywania łask nieba” (PC 7), dlatego klasztory rozrzucone we wszystkich
częściach kontynentu powinny być przedmiotem szczególnej miłości
pasterzy, którzy powinni być w pełni przekonani, że dusze poświęcające
się temu stylowi życia otrzymają obfitość łask dzięki modlitwie, pokucie
i kontemplacji. Z kolei kontemplatycy powinni być świadomi tego, że są
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włączeni w misję Kościoła w naszych czasach i że świadectwem życia
współdziałają dla dobra duchowego wiernych, pomagając im odnajdywać Oblicze Boga w życiu codziennym.
W dalszym ciągu tych rozważań nasz Autor pisze, że duchowość
chrześcijańska karmi się przede wszystkim regularnym życiem sakramentalnym, gdyż sakramenty są korzeniem i niewyczerpalnym źródłem
łaski Bożej, niezbędnej dla wytrwania wierzącego w jego ziemskiej wędrówce. Takie życie powinno być zintegrowane z wartościami ludowej
pobożności, które ze swej strony ubogacają praktykę życia sakramentalnego i wyzwalają od niebezpieczeństwa ulegania nadzwyczajnościom114.
Warto ponadto odnotować, że duchowość nie sprzeciwia się społecznemu wymiarowi chrześcijańskiego powołania. Przeciwnie, na drodze
modlitwy wierzący staje się bardziej świadomy wymagań Ewangelii
i swoich obowiązków względem bliźnich, otrzymując moc łaski koniecznej do wytrwania w dobru. Dla duchowego dojrzewania chrześcijanin
dobrze zrobi, jeśli będzie korzystał z pomocy kapłanów lub innych osób
mających doświadczenie w tej dziedzinie poprzez kierownictwo duchowe, które jest praktyką wpisaną w tradycję Kościoła (por. EiAm 29).
Celem, ku któremu ma prowadzić nawrócenie, jest świętość. Za Vaticanum II Jan Paweł II przypomina chrześcijanom w Ameryce o powszechnym powołaniu do świętości, wskazując jednocześnie na Chrystusa, jako jedyną drogę do tego stanu ducha (por. EiAm 31). Po raz kolejny
mamy więc przykład chrystoformicznie pojętej duchowości. Temu zasadniczemu celowi mają służyć omawiane w kolejnych częściach adhortacji środki duchowe, wśród których szczególną uwagę Ojciec święty
przywiązuje do braterskiej komunii we wszystkich płaszczyznach życia
eklezjalnego. Prawdziwa komunia powstaje jedynie na bazie relacji głęboko osobowych, do jakich uzdalnia nadprzyrodzona miłość Chrystusa,
której źródłem jest Eucharystia. Za pielęgnowanie „duchowości komunii”
Jan Paweł II czyni odpowiedzialnymi wszystkich we wspólnocie Kościoła, jednak w sposób szczególny pasterzy i osoby konsekrowane, które
mają stawać się „ekspertami życia w prawdziwej wspólnocie” (EiAm
36-39; por. NMI 43).
W nawiązaniu do poruszanych przez Papieża spraw związanych
z zaangażowaniem wiernych świeckich w życie Kościoła, warto zauważyć jego troskę o respektowanie właściwego powołania kobiety, której
udział w autentycznej promocji ludzkiej jest nie do przecenienia z racji
———————
114 Zob. B. Testa, Religijność ludowa w nauczaniu Jana Pawła II, Com 8(1988), nr 5,
s. 111-128.
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przynależnego jej „geniuszu kobiety”. Jako osoba, obdarzona właściwą
sobie godnością, ma ona pełne prawo do twórczego udziału w życiu
eklezjalnym, kulturalnym, społecznym i ekonomicznym (por. EiAm 45).
To stwierdzenie jest o tyle doniosłe, że na kontynencie amerykańskim
wciąż odnotowuje się zjawiska dyskryminacji kobiet. Natomiast życie rodzinne oraz właściwa duchowość małżeństwa i rodziny, w której kobieta
ma niezastąpioną rolę do spełnienia — zdaniem Ojca świętego — wydatnie
przyczyniają się do humanizacji życia społecznego przede wszystkim
dzięki pielęgnowaniu wartości osoby jako osoby. Ma szczególne znaczenie w procesie wychowania dzieci i młodzieży (por. EiAm 46-48)115.
W piątym rozdziale posynodalnej adhortacji Ecclesia in America Jan
Paweł II porusza ważną kwestię drogi do solidarności, rozumianej jako
konsekwencja nawrócenia i naśladowania Chrystusa, a więc podjęcia
drogi życia duchowego. Jest ona owocem komunii, jaka rodzi się z osobowego spotkania człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem (por. EiAm
52). Solidarność stanowi wiodący nurt społecznego nauczania Kościoła
i nabiera szczególnej doniosłości w sytuacji powszechnego zjawiska globalizacji. Papież przypomina więc, że w obliczu tego rodzaju zagrożeń,
Kościół proponuje wizję moralną oparta na trzech „kamieniach węgielnych”. Są nimi: godność osoby ludzkiej, solidarność i zasada pomocniczości. Pod tym kątem należy także oceniać współczesną ekonomię. Broniąc się przed jej globalizacyjnymi skutkami, Papież proponuje „globalizację solidarności”, opartą właśnie na szacunku dla człowieka z tej racji,
że jest człowiekiem, i że jest odkupiony przez Chrystusa (por. EiAm 55).
Jednym z jej praktycznych przejawów, szczególnie oczekiwanym na kontynencie amerykańskim jest tzw. „opcja preferencyjna dla ubogich” (por.
EiAm 58), która była u podłoża tzw. teologii wyzwolenia116, a także umorzenie długu zagranicznego, walka z korupcją, narkomanią, przezwyciężanie „kultury śmierci” i dominacji bogatych nad ubogimi, jak również
troska o imigrantów (por. EiAm 59-65). Jest to — jak widać — dość kompleksowy program odnowy życia społecznego, którego nie można pominąć, jeśli chce się podjąć dzieło nowej ewangelizacji. Tej kwestii Jan Paweł
II poświęcił cały ostatni rozdział adhortacji117.
———————
Por. M. Chmielewski, Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat
kobiety, w: Mulieris dignitas…, dz. cyt., s. 45-59.
115

116 Zob. A. de Miranda, Wypaczenia i niejasności doktrynalne teologii wyzwolenia, w: Naród
— Wolność — Liberalizm (Kolekcja „Communio”, 9), red. L. Balter, Poznań 1994, s. 358-371.
117 Por. Z. Zarembski, Nowa ewangelizacja a środki społecznego przekazu. Spojrzenie
w świetle nauczania Jana Pawła II, „Studia Włocławskie” 5(2002), s. 321-333.
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Podsumowując, wydaje się, że Ojciec święty w omawianej adhortacji
w sposób najbardziej przejrzysty ukazał ścisłe powiązanie duchowości ze
złożonym procesem przebudowy życia społecznego, do czego nienaruszalną podstawą jest — z jednej strony — personalizm w różnorakich
jego przejawach, z drugiej zaś — czytelny chrystocentryzm.

D. Ecclesia in Asia
Zgodnie z przyjętą tradycją, po synodach biskupów poświęconych
poszczególnym kontynentom, Papież wybiera się na dany kontynent, aby
na miejscu celebrować zakończenie Synodu i tam podpisać adhortację,
która go wieńczy. Jan Paweł II tak właśnie uczynił podczas swojej wizyty
w Indiach, gdzie w New Delhi dnia 6 XI 1999 roku podpisał posynodalną
adhortację apostolską „Ecclesia in Asia” o Jezusie Chrystusie Zbawicielu
i Jego misji miłości i służby w Azji: „…aby mieli życie i mieli je w obfitości”
(J 10, 10). Jest ona owocem obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu
Biskupów poświęconego Azji, które miało miejsce w Rzymie w dniach od
19 IV do 14 V 1998 roku.
Rozbudowany tytuł dokumentu dobrze oddaje jego istotne przesłanie, jakim jest wskazanie ludom Azji na Jezusa Chrystusa, który jest
Zbawicielem, a zarazem Tym, który obdarza miłością służebną i jest źródłem obfitego życia, zwłaszcza duchowego. Takie sformułowanie zdaje
się odwoływać do szczególnej wrażliwości duchowej ludów tego kontynentu, przypominając zarazem, że Chrystus i Kościół stanowią część kontekstu azjatyckiego. Bóg zapoczątkował plan zbawienia właśnie tu, bowiem „«gdy nadeszła pełnia czasów» (Ga 4, 4), posłał swego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa Zbawiciela, który wcielił się jako azjata!118
[…] Przez to, że Jezus urodził się, żył, umarł i zmartwychwstał na Ziemi
Świętej, ten mały kawałek Azji zachodniej stał się ziemią obietnicy i nadziei dla całego rodzaju ludzkiego. Jezus poznał i pokochał tę ziemię,
czyniąc swoją jej historię, cierpienia i nadzieje tego ludu…” (EiA 1). Nawet jeśli z powodów znanych jedynie Bogu większość ludzi tego kontynentu wciąż nie zna Zbawiciela świata — kontynuuje swą myśl Jan Paweł
II — to bliski Wielki Jubileusz Roku 2000 staje się okazją do tego, aby głosić, że „Zbawiciel świata urodził się w Azji” (EiA 2) i że trzecie tysiąclecie
przyniesie obfity plon wiary na tym wielkim i żywotnym kontynencie.
———————
118

Zob. I. Trzcińska, Chrystus był Azjatą, „Więź” 2000 nr 7, s. 57-66.
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Bogaty swą różnorodnością tradycji i kultur, a niekiedy jaskrawymi
kontrastami ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi oraz religijnymi, kontynent azjatycki, największy co do powierzchni i zamieszkiwany
przez co najmniej dwie trzecie ludności świata, coraz bardziej daje znać
o sobie, przede wszystkim wielkim pragnieniem duchowości. „Wielu,
głównie wśród młodzieży, doświadcza głębokiego pragnienia wartości
duchowych, czego znakiem jest powstawanie nowych ruchów religijnych. Wszystko to wskazuje na wrodzony zmysł duchowy i moralną mądrość azjatyckiej duszy, co stanowi jądro, wokół którego powstaje rosnąca świadomość «bycia mieszkańcem Azji»” (EiA 6). Tę świadomość można odkryć nie tyle przez przeciwstawność pewnych elementów duchowych, co raczej przez ich komplementarność i harmonię, dzięki której
także Kościół może głosić Ewangelię w sposób bardziej odpowiadający
zarówno własnej tradycji, jak i wrażliwości azjatyckiej. To Jezus Zbawiciel jest największym darem, jaki Kościół ma do zaofiarowania Azji.
W rozdziałach drugim i trzecim omawianej adhortacji, Papież ukazuje, dlaczego Jezus jest jedynym Zbawicielem i to dla wszystkich ludów
tego kontynentu (por. EiA 10). Opisując Jego życie raz jeszcze podkreśla
takie Jego „azjatyckie” cechy, jak to, że urodził się i żył ubogo, był uciekinierem, posłusznym rodzicom, zawsze modlił się… (por. EiA 11). Dalej
jednak omawia pewne aspekty życia Jezusa zupełnie obce mentalności
azjatyckiej, a więc to, że był blisko ubogich, grzeszników, „nieczystych”,
dzieci czy zmarłych. W dominującej wówczas kulturze był uważany za
bluźniercę, pogwałciciela prawa, wichrzyciela porządku publicznego,
a nawet za kryminalistę. Z jednej strony jest więc On bliski Azji, ale jest
jednocześnie „skandalem” chrześcijaństwa wobec kultur azjatyckich,
zdominowanych przez system kastowy, strach przed śmiercią, życie
„spokojne”, sukces i poważanie społeczne.
Ten „skandal” chrześcijaństwa staje się bardziej wyrazisty dla azjaty,
gdy uświadomi on sobie, że „Najświętszy, Wszechmocny i Wszechwiedzący Bóg przyjął naszą ludzką naturę, cierpiał i w końcu poniósł śmierć,
aby uzyskać zbawienie dla wszystkich ludzi” (EiA 12). W ten sposób objawił On Ojca i wypełnił Jego zbawczy plan. To właśnie odniesienie do
Ojca odróżnia Jezusa od innych „zbawicieli” w innych religiach, które
poszukują Boga niemożliwego „do osiągnięcia” przez ludzi. On objawia
Boską Trójcę, błogosławioną Jedność Boskich Osób. Z tego powodu
Papież — jak sam przyznaje — od początku swego pontyfikatu podejmował wysiłek, aby uczyć o tej fundamentalnej prawdzie wiary chrześcijańskiej. „Zbawcze dzieło Chrystusa ma swój początek we wspólnocie
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Boskiej natury, toteż dla wszystkich wierzących w Niego otwiera się droga, by wejść w intymną wspólnotę z Trójcą” (EiA 12).
Podkreślając znaczenie osobowych relacji człowieka do Boskich Osób
Przenajświętszej Trójcy, Papież szerzej omawia rolę Ducha Świętego najpierw w dziele stworzenia, a następnie w dziele zbawienia. Od Niego pochodzą takie wartości, jak: porządek, harmonia i współzależność, na których wspiera się zarówno taoizm jak i hinduizm (por. EiA 15). Potwierdza również, że Duch „pochodzi od Ojca i Syna”, nie można zatem
oddzielać — jak to czynili niektórzy teologowie azjatyccy — dzieła Ducha
Świętego od dzieła Jezusa Zbawiciela (por. EiA 16). Z tego więc powodu
powszechna obecność Ducha Świętego w stworzeniu w żaden sposób nie
udaremnia potrzeby głoszenia Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela (por. EiA 20), tym bardziej, że Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, jest
też „nosicielem Ducha” (EiA 17). To właśnie w Duchu Świętym, poprzez
obecność Kościoła, dokonuje się spotkanie „pomiędzy Jezusem Chrystusem i narodami Azji” (EiA 18).
Aby doszło do tego spotkania, konieczna jest inkulturacja, której
Ojciec święty poświęca niemało uwagi (por. EiA 21-23). Najpierw wskazuje tych, na których spoczywa odpowiedzialność za inkulturację, a więc
pasterzy i teologów, oraz obszary, gdzie szczególnie powinna się ona
aktualizować, to znaczy rozwój myśli filozoficznej, kultury i liturgii.
W tym dziele należy uwzględnić znaki ważne również dla tamtejszej kultury i sytuacji (por. EiA 22). Papież przypomina, że ojcowie Synodu zasugerowali nowe tytuły chrystologiczne, znaczące dla mentalności azjatyckiej i pozostające w ścisłej łączności z tradycją biblijną, takie jak: Jezus
jako Mistrz Mądrości, Uzdrowiciel, Wyzwoliciel, Przewodnik Duchowy,
Oświecony, Współczujący.
Ważnym „miejscem” inkulturacji jest zwyczajne życie chrześcijan na
kontynencie azjatyckim, dlatego prosi, aby w swoim postępowaniu dawali świadectwo nowego życia, które otrzymali od Chrystusa, w modlitwie i w kontemplacji i w miłości (por. EiA 23). Odwołując się do azjatyckiej wrażliwości duchowej, Ojciec święty prosi również, aby działalności
misyjnej nie opierać tylko na działaniu, lecz by miała ona swoje wsparcie
w kontemplacji. W tym kontekście wielkiego znaczenia dla życia Kościoła
nabierają wspólnoty monastyczne i kontemplacyjne (por. EiA 44).
Azja — jak to wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II w analizowanej
adhortacji — jest kontynentem wielu podziałów, problemów społecznych, wyzywającej biedy, a często także nietolerancji religijnej ze strony
rządów niektórych krajów. Dlatego jednym z głównych wyzwań dla
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chrześcijan w Azji jest solidarność i współpraca między poszczególnymi
Kościołami, która pozwoli przełamać te bariery. Będzie również wspierać
duchowo oraz materialnie tych, którzy są w potrzebie (por. EiA 26). Dopełnieniem tego powinna być działalność na polu społecznym. Kryzys
ekonomiczny, kultura śmierci i marginalizacja, która pomnaża ilość biednych, dzieci wykorzystywanych do ciężkiej pracy, zniewolonych kobiet,
uciekinierów, emigrantów i chorych, przede wszystkim zaś obrona praw
człowieka, to wyzwania, wobec których Kościół w Azji nigdy nie pozostawał i nie pozostaje obojętny (por. EiA 32).
W związku z tym szczególnie doniośle brzmi głos Papieża, upominający się o szacunek dla godności człowieka jako osoby (por. EiA 34),
a wraz z tym o zagwarantowanie podstawowych warunków egzystencji,
takich jak zdrowie czy odpowiednie wykształcenie (por. EiA 36-37). Kościół poprzez swe społeczne nauczanie i budowanie pokoju (por. EiA 38),
chce tworzyć nową solidarność pomiędzy niedorozwiniętymi i wysoko
rozwiniętymi społecznościami. Śledząc zaangażowanie Kościoła w świecie zglobalizowanym, Papież domaga się od świeckich chrześcijan, by
respektowali normy etyczne i prawne, gwarantujące „globalizację bez
marginalizacji” (EiA 39).
Ostatni rozdział adhortacji zatytułowany: „Świadkowie Ewangelii”,
podaje kilka sposobów angażowania się działalność misyjną w Azji.
Biskupom, kapłanom, wspólnotom monastycznym, a także zgromadzeniom i instytutom misyjnym Papież zaleca, aby podejmując się pracy misyjnej koncentrowali się na Chrystusie i naśladowali Jego przykład w głoszeniu Ewangelii (por. EiA 43-44). W tym zadaniu mają swą ważną rolę
także świeccy i rodzina (por. EiA 45-46). Ta ostatnia, jak to wielokrotnie
powtarzał Papież, „jest normalnym miejscem, gdzie młode pokolenie
osiąga dojrzałość osobową i społeczną. Rodzina jako taka jest dziedzictwem ludzkości, dlatego przez nią życie przechodzi z pokolenia na pokolenie” (EiA 46). A ponieważ rodzina zajmuje bardzo ważne miejsce
w kulturze Azji, dlatego tak jak cały Kościół, „powinna być miejscem,
w którym prawda Ewangelii jest regułą życia i darem, który członkowie
rodziny niosą do szerszej wspólnoty” (EiA 46).
Na koniec Papież zauważa, że najważniejszym „instrumentem”
ewangelizacji Azji jest „wielka liczba świadków wiary”, w tym męczenników, którzy są „nowym posiewem w każdym zakątku kontynentu”.
Do nich dołączają obecnie prześladowani chrześcijanie. Są oni „ukrytymi
filarami Kościoła”, który choć na tym kontynencie jest w mniejszości,
to jednak „pełnej żywotności i nadziei” (EiA 49).
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Śledząc główne wątki treściowe posynodalnej adhortacji Ecclesia in
Asia, zauważamy, że Jan Paweł II docenia ważny element kultury tego
kontynentu, jakim jest duchowość119. Odwołując się do duchowej wrażliwości azjatów, wskazuje na Jezusa Chrystusa, Dawcę pełni życia. Szuka
zatem tego, co wspólne w kulturze budowanej na Ewangelii z lokalną
kulturą azjatycką. Zdaje się szukać takich dróg i płaszczyzn życia kulturalnego, społecznego i eklezjalnego, na których możliwe będzie uzgodnienie założeń chrześcijańskiego personalizmu z innymi systemami światopoglądowymi, na stałe wpisanymi w mentalność azjatycką120.

E. Ecclesia in Oceania
Zastanawiające jest to, że od chwili zwołania Specjalnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego Oceanii w dniach od
22 XI do 12 XII 1998 roku do momentu ogłoszenia w Rzymie dnia 22 XI
2001 posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Oceania” o Jezusie
Chrystusie i ludach Oceanii: kroczyć Jego Drogą, głosić Jego Prawdę, żyć Jego
Życiem, upłynęło równo trzy lata. W przypadku innych posynodalnych
adhortacji nie było takiej zwłoki, co może sugerować, że problematyka Kościoła w Oceanii jest szczególnie złożona i trudno było Papieżowi wypracować jednoznaczne stanowisko wobec tych problemów. Jednakże w treści dokumentu nie spotykamy zbyt radykalnych i kontrowersyjnych poglądów społecznych. Jest to raczej dokument o pastoralnym charakterze,
na co wskazuje jego podtytuł.
Na początku pierwszego rozdziału Jan Paweł II wskazuje na Chrystusa, którego należy głosić ludom Oceanii, co było również przedmiotem
troski Ojców Synodalnych (por. EiO 4). Papież mówi o Nim jako Kapłanie, Proroku i Królu. Następnie śledzi w ogólnych zarysach historię tego
kontynentu i burzliwe dzieje jego ewangelizacji, zapoczątkowaną już
w XVI wieku. Jednakże nowe czasy i dokonujące się gwałtowne zmiany
w wymiarze globalnym obecnie wymagają podjęcia nowej ewangelizacji,
w centrum której należy postawić Chrystusa i człowieka, a raczej człowieka wobec Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14, 6).
„Tylko ci, co przyjmują Jezusa Chrystusa jako Drogę, ludy Oceanii znajdą
———————
119 Por. R. J. Velasco, Osoba i kultura u Jana Pawła II, w: Osoba we wspólnocie…, dz. cyt.,
s. 117-133.
120 Por. J. Kowalski, Kultura w integralnym rozwoju człowieka w świetle nauczania papieża
Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 383-398.
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to, czego teraz szukają i od czego są daleko” (EiO 8). Po drodze Chrystusa
— uczy dalej Papież — nie można przejść bez żarliwej potrzeby misji,
gdyż w centrum misji Kościoła jest głoszenie Chrystusa jako Prawdy
żywej, objawionej, wyjaśnianej, zrozumianej i przyjętej we wierze. Ta
prawda Chrystusa, przekazywana nowym pokoleniom, „zawsze zbyt
wielka dla nas, dla naszych serc, ponieważ wypływa z głębokości Trójcy
Przenajświętszej”. Jest to jedyna prawda, która domaga się odpowiedzi
na problemy i wyzwania współczesności. Chrystus jest Życiem i daje życie. Jest ono odradzającą łaską, która prowadzi ludzkość do bycia tym,
czym przewidział Stwórca. Jan Paweł II zaznacza dalej, że „żyć życiem
Chrystusa oznacza głęboki szacunek dla każdego życia”. Ponadto oznacza „żywą duchowość i autentyczną moralność, umocnioną słowem
Bożym w Piśmie świętym i celebrowaną w sakramentach Kościoła”
(EiO 8)121.
Jak widać z przytoczonych słów, w centrum uwagi jest życie duchowe
zorientowane na Chrystusa Drogę, Prawdę i Życie, jak głosi podtytuł dokumentu. Toteż spośród czterech rozdziałów adhortacji, trzy ostatnie poświęcone są odpowiednio tym trzem aspektom misji Chrystusa i wypływającym z tego praktycznym implikacjom odnośnie do odnowy Kościoła
i życia społecznego, przy czym — jak wspomniano — akcent bardziej
spoczywa na kwestiach duszpasterskich, aniżeli społecznych, jak to jest
m.in. w posynodalnej adhortacji o Kościele w Afryce, Ameryce czy Azji.
W drugim rozdziale nasz Autor analizując prawdę o ChrystusieDrodze, zajmuje się misterium Kościoła jako komunii, który w tym komunijnym i zarazem personalnym aspekcie jest właściwą drogą Chrystusa do ludzi i ludzi do Chrystusa. Wspomina zatem o potrzebie podejmowania misji, która w sposób naturalny wypływa z samej komunijnej natury Kościoła (por. EiO 13). Tam, gdzie Kościół w odpowiedzi na współczesne wyzwania, głosząc Ewangelię, dotyka sfery kultury, zawsze należy przestrzegać zasad inkulturacji, respektującej podmiotowość i niepowtarzalność osoby ludzkiej (por. EiO 16)122.
Trzeci rozdział dotyczy drugiego aspektu misji Chrystusa jako Prawdy. Z tej racji w znacznej mierze poświęcony jest on omówieniu spraw
nowej ewangelizacji, także z wykorzystaniem współczesnych środków
komunikowania społecznego (por. EiO 18-21). Papież kreśli obszary,
———————
121 Por. R. Dudała, Prawda probierzem kultury. Jana Pawła II dialog z demokracją, w: Słowo
— Myśl — Ethos w twórczości Jana Pawła II, dz. cyt., s. 199-226.
122

Zob. J. Nowaczyk, Jan Paweł II o kulturze, „Studia Włocławskie” 14(2012), s. 347-385.
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w których ewangelizacyjna misja Kościoła w Oceanii powinna być
podejmowana przede wszystkim. W pierwszym rzędzie jest to katecheza
(por. EiO 22), dalej ekumenizm (por. EiO 23), a także niepokojące zjawisko fundamentalizmu (por. EiO 24) i dialogu międzyreligijnego (por. EiO
25). We wszystkich tych obszarach, choć Ojciec święty nie mówi o tym
expressis verbis, duże znaczenie ma wymiar duchowy. Obszarem nie do
pominięcia w działalności ewangelizacyjnej Kościoła jest życie społeczne,
przestrzeganie praw człowieka, szacunek dla ludzi biednych, troska
o zdrowie i szeroko pojęty rozwój, a także ochrona środowiska (por.
EiO 26-31).
Innym ważnym obszarem aktywności Kościoła w związku z jego misją ewangelizacyjną, jest działalność charytatywna, a więc tworzenie odpowiednich instytucji wychowawczych i opiekuńczych (por. EiO 32-35).
Zwłaszcza w sferze edukacji chrześcijańskiej należy zadbać o to, aby nauczyciele byli świadkami Prawdy. „Wychowawcy, którzy żyją głęboko
własną wiarą stają się sprawcami nowej ewangelizacji w tworzeniu pozytywnego klimatu dla wzrostu wiary chrześcijańskiej i duchowego umocnienia uczniów powierzonych ich trosce” (EiO 33).
Z punktu widzenia duchowości personalistyczno-chrystologicznej,
najbardziej interesujący jest ostatni rozdział o Chrystusie, który jest
Życiem. Dotyczy on bowiem wprost życia duchowego w różnych jego
aspektach. „Żyć w Chrystusie — pisze Papież — oznacza sposób egzystencji na nowo poddanej Duchowi Świętemu” (EiO 36; por. Ef 4, 24). Jest
to Duch tego, co wewnętrzne w człowieku. Z tego względu Jan Paweł II
usilnie postuluje życie wewnętrzne, czyli duchowe, oparte na modlitwie,
czytaniu Pisma Świętego, liturgii, zwłaszcza sakramentach Eucharystii
i pokuty, oraz — co raczej rzadko jest podejmowane w adhortacjach
„eklezjalnych” — namaszczenie chorych (por. EiO 37-42).
Warto zatem w tym miejscu przytoczyć odpowiednie fragmenty papieskich wypowiedzi, jako dobrze oddających jego personalistycznochrystologiczną koncepcję życia duchowego. Za Ojcami Synodu podkreśla „fundamentalne znaczenie, jakie dla Kościoła w Oceanii ma modlitwa
i życie wewnętrzne w jedności z Chrystusem. […] Kiedy Bóg nie jest
w centrum życia ludzkiego, wówczas sama egzystencja staje się pusta
i bez znaczenia”. Dlatego — jak dalej pisze nasz Autor — Ojcowie Synodu
dostrzegli konieczność dania nowego impulsu i zachęty do życia duchowego wszystkim wiernym” (EiO 37). W dalszych słowach zauważa odnośnie do priorytetu modlitwy, że „obecność w Oceanii wspólnot życia kontemplacyjnego jest szczególnie mocnym ubogaceniem życia wewnętrznego, który pomaga nam doświadczać obecności Boga w naszym sercu.
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Nastawienie na życie wewnętrzne jest zasadniczą inspiracją w podejmowaniu i prowadzeniu różnych inicjatyw pastoralnych, ponieważ daje siłę
czystej miłości apostolskiej, w której odbija się miłość Boga” (EiO 37).
W dalszym ciągu swoich rozważań Jan Paweł II zachęca do troski
o życie duchowe szczególnie młodych oraz małżeństwa i rodziny (por.
EiO 44-45). Dostrzega także niebagatelną rolę kobiet w tym dziele. Doceniając ich „geniusz” Papież pisze, że „jest rzeczą ważną, aby Kościół na
poziomie lokalnym pozwolił kobietom rozwijać należną im część misji:
nie wolno dopuścić, aby czuły się odepchnięte. Wiele form świeckiego
apostolatu i liczne programy formacji świeckich są otwarte na kobiety, jak
również różne obszary odpowiedzialności, które pozwalają im wnieść
własny obfity dar służby w misji Kościoła” (EiO 46).
Godna uwagi jest wzmianka o roli ruchów młodzieżowych w Kościele w Oceanii, które jako owoc Soboru Watykańskiego II, są prawdziwymi
„znakami czasu”. „Wnoszą one potężny bodziec i oparcie katolikom każdego wieku w ich coraz intensywniejszym przeżywaniu bycia uczniem;
wewnątrz niektórych z nich rodzą się liczne zastępy powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, co jest powodem prawdziwej wdzięczności” (EiO 47). Papież zauważa, że poprzez te ruchy kościelne, liczni katolicy głębiej odkrywają Chrystusa. Dzięki temu doświadczeniu umacnia się
ich wiara w obliczu współczesnych trudności. Oprócz tego ruchy kościelne ubogacają Kościół licznymi darami świętości i służby.
Tymi, którzy w sposób szczególny wezwani są do partycypacji w życiu Chrystusa, są kapłani i osoby konsekrowane. Im Papież poświęca
dużo uwagi w końcowej części omawianego dokumentu. Zwłaszcza jeśli
chodzi o osoby konsekrowane, niezbędna jest im „właściwa formacja
teologiczna, duchowa i ludzka” (EiO 51), która uwzględniałaby osobowe
potrzeby każdego.
Jak widać, głównym tematem posynodalnej adhortacji Ecclesia in
Oceania jest troska o właściwie ukształtowane życie duchowego, które —
z jednej strony — będzie uwzględniać osobowe walory wiernych żyjących na tym kontynencie, a z drugiej — będzie sprzyjać ich dojrzewaniu
zarówno do głębokich relacji horyzontalnych, jak i wertykalnych —
względem Chrystusa.

F. Ecclesia in Europa
Owocem Drugiego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Europie, który w ramach przygotowań do Wielkiego Jubile-
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uszu Roku 2000, odbywał się w Rzymie w dniach 1-23 X 1999 roku, jest
posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy (28 VI 2003)123. Jak sugeruje tytuł dokumentu, jego celem jest obudzić nie tylko w europejskich
chrześcijanach, ale we wszystkich jej obywatelach nadzieję zakorzenioną
w Chrystusie, który niezmiennie od dwóch tysięcy lat żyje i działa w swoim Kościele. Jest to ważny cel, skoro sytuację społeczno-kulturową Europy „cechuje poważnie niepewność na płaszczyźnie kulturalnej, antropologicznej, etycznej i duchowej” (EiE 3). Ojcowie Synodalni zdawali sobie
sprawę ze złożonej sytuacji Starego Kontynentu, skoro uznali, że zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie „najbardziej chyba palącą kwestią jest
wzrastająca potrzeba nadziei, która może nadać sens życiu i historii i pozwala iść razem” (EiE 4). O utracie nadziei świadczy powracająca pokusa
„budowania miasta ludzi bez Boga czy wprost przeciw Niemu” (EiE 5),
to znaczy tworzenie kultury pozbawionej jakichkolwiek zasad i wartości,
prowadzące do ostatecznej klęski cywilizacyjnej124.
Zanim więc Ojciec święty wskaże na Jezusa Chrystusa, jako ostateczne źródło nadziei, dokonuje wpierw opisu i swoistej diagnozy sytuacji
kulturowej i duchowej we współczesnej Europie. Stwierdza zatem, że jej
społeczeństwo chore jest na horyzontalizm i potrzebuje otwarcia na Transcendencję (por. EiE 34)125. Z samej nazwy wynika, że horyzontalizm jest
pewnego rodzaju światopoglądem, pociągającym za sobą określone zachowania moralno-duchowe, u podstaw którego jest radykalny redukcjonizm antropologiczny, nie uwzględniający transcendentnego wymiaru
ludzkiej natury. Horyzontalizm polega więc na sprowadzeniu całej ludzkiej egzystencji do wymiaru doczesnego z jednoczesnym zanegowaniem
właściwego ludzkiej naturze otwarcia na transcendencję. Powoduje to
u współczesnego człowieka poczucie zagubienia, toteż — jak zauważa
Jan Paweł II — „tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei…” (EiE 7).
Brak nadziei, to — zdaniem Papieża — zasadniczy przejaw choroby
horyzontalizmu, czego wyrazem jest m.in. utrata pamięci i dziedzictwa
chrześcijańskiego. Widać to m.in. w usunięciu z preambuły Konstytucji
———————
123

Zob. Y. de Andia, Ecclesia in Europa, Com 25(2005), nr 4, s. 102-114.

S. Nagy, Europa na rozdrożu. Jana Pawła II wizja Europy, w: Kościół w czasach Jana
Pawła II, dz. cyt., s. 393-399.
124

125 Szerzej tę kwestię omówiłem w artykule pt. Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa europejskiego, „Soter” (Kaunas, Litwa) 2006, nr 17, s. 19-26.
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Unii Europejskiej invocatio Dei126, a także w sprzecznym z historyczną faktografią przemilczaniu doniosłego wkładu chrześcijaństwa w kulturę
europejską. Po tej linii idzie także coraz częstsze traktowanie architektonicznych (i nie tylko) pomników kultury chrześcijańskiej jako jedynie materialnych reliktów przeszłości, dlatego nadaje się im inne przeznaczenie127. Na przykład zabytkowe kościoły zamienia się na muzea lub sale
teatralno-wystawowe, a nawet na lokale gastronomiczne, natomiast jednoznacznie kojarzący się z liturgią chrześcijańską chorał gregoriański
znajduje zastosowanie w muzyce rozrywkowej o wątpliwym moralnie
przesłaniu ideowym. Podobnie dzieje się z symboliką chrześcijańską, którą świadomie się zawłaszcza bardziej po to, aby prowokować, aniżeli formować zmysł estetyczny. Towarzyszy temu „praktyczny agnostycyzm
i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że
żyją bez duchowego zaplecza” (EiE 7). W rezultacie „wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem”, toteż napotykają oni trudność w przeżywaniu osobistej wiary we
właściwym sobie kontekście społecznym i kulturowym. Z tej racji współcześni chrześcijanie nie potrafią bronić swej tożsamości i godności. Dochodzi do takich sytuacji, w których deklarowanie swego agnostycyzmu
jest czymś naturalnym, natomiast „wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego”, które i tak nie znajduje powszechnej akceptacji (por. EiE 7)128.
Innym przejawem horyzontalizmu, ściśle związanym z utratą nadziei,
jest lęk przed przyszłością. „Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. — pisze Papież — Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy”
(EiE 8). Szczególnie widać to po tragedii w Nowym Jorku dnia 11 IX 2001
roku oraz pojawiających się co jakiś czas w różnych miejscach świata atakach terrorystycznych. Nie bez znaczenia dla takiego postrzegania rzeczywistości są trwające konflikty zbrojne i regularne wojny, jak również
kataklizmy, jak na przykład trzęsienie ziemi w Azji w drugi dzień Bożego
Narodzenia 2004 roku i w jego następstwie tsunami, które według szacunków pochłonęło około 165 tys. ofiar. Niepokojącą oznaką lęku przed
przyszłością jest egzystencjalna pustka i utrata sensu życia, szczególnie
dręcząca młode pokolenie i znacznie utrudniająca mu podejmowanie
———————
Zob. S. Nagy, Uwagi do preambuły traktatu o Unii Europejskiej, Com 25(2005), nr 4,
s. 12-18.
126

127 Zob. R. Brague, Europa pomiędzy swoim rodowodem a przeszłością, Com 25(2005), nr 4,
s. 32-44.
128 Zob. A. Milano, Między teraźniejszością, przeszłością i przyszłością chrześcijańskiej
Europy, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, dz. cyt., s. 363-388.
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definitywnych wyborów życiowych. Przekłada się to również na spadek
dzietności, zmniejszenie liczby powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego (por. EiE 8).
Kolejnym przejawem horyzontalizmu jest rozpowszechniona fragmentaryzacja egzystencji, a zatem rozbicie i atomizacja życia społecznego,
którego efektem jest poczucie osamotnienia i wyobcowania. Dostrzegalne
jest w Europie niebezpieczne zjawisko rozpadu więzi rodzinnych, a także
konflikty etniczne, szerzące się postawy rasistowskie, napięcia międzyreligijne, a także zwykły egoizm, usprawiedliwiający instrumentalne traktowanie i wykorzystywanie człowieka, czego najbardziej jaskrawym
przykładem jest pornografia i wszelkiego rodzaju komercjalizacja erotyki,
nie mówiąc o mobbingu, współczesnych formach niewolnictwa i „handlu
żywym towarem”129.
W zarysowanej charakterystyce zjawiska horyzontalizmu nie trudno
dostrzec „dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”
(EiE 9). Horyzontalizm czyni bowiem człowieka absolutnym centrum
rzeczywistości, co — paradoksalnie — sprawia, że zanegowana zostaje
niezbywalna jego wartość i godność. W miejsce personalizmu szerzy się
nihilizm na polu filozofii, relatywizm na polu teorii poznania i moralności, zaś pragmatyzm i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. W rezultacie — jak zauważa Jan Paweł II — „europejska kultura
sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak,
jakby Bóg nie istniał” (EiE 9).
Oznacza to głęboki kryzys antropologiczny, który trawi społeczeństwo europejskie. Dotkliwy głód nadziei współczesny człowiek usiłuje
zaspokoić w przestrzeni ziemskiej, „zamkniętej na transcendencję”, czy to
oczekując raju obiecywanego przez naukę i technikę, czy naiwnie przyjmując głoszone przez sekty różne idee mesjanistyczno-apokaliptyczne,
czy wreszcie ulegając konsumpcjonizmowi i hedonizmowi oferującemu
błogostan wywołany narkotykami lub odpowiednią formą muzyki oraz
rozrywki wprowadzającej w trans. W poszukiwaniu nadziei obywatel
współczesnej Europy nierzadko pozwala się oczarować wschodnimi filozofiami, ezoteryczną duchowością i różnymi prądami New Age (por. EiE
10)130. Pomimo więc rozległych procesów laicyzacji, obserwuje się — jak
zauważa Jan Paweł II — „powszechną potrzebę duchowości”. Kontekst
———————
129 Zob. H. Wejman, Fragmentaryzacja egzystencji jako wyzwanie dla duchowości chrześcijańskiej, w: Kościół w życiu publicznym…, dz. cyt., t. 2, s. 161-166.
130 Zob. A. Siemieniewski, Poszukiwanie ezoterycznych duchowości, w: Kościół w życiu
publicznym, dz. cyt., s. 175-183.
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następczy tego wyrażenia w liście apostolskim Novo millennio ineunte (nr
31) jednoznacznie wskazuje, że chodzi o duchowość religijną, nawet jeśli
ma ona charakter heterodoksyjny, by nie powiedzieć wprost, że sekciarski. „Powszechna potrzeba duchowości” jest znakiem budzącej się nadziei, pod warunkiem, że mieszkańcy Europy odnajdą przynajmniej elementarne jej zaspokojenie w autentycznej duchowości, która ma za
przedmiot Transcendencję, i to transcendencję nadprzyrodzoną131.
Temu dość pesymistycznemu obrazowi współczesnej Europy, wynikającemu z zagubienia personalistycznych korzeni sięgających Ewangelii,
Jan Paweł II przeciwstawia wyraziste znaki nadziei, jakimi są „liczni
świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatni stuleciu zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie” (EiE 13). Ci świadkowie świętości
w życiu codziennym (por. EiE 14), a zwłaszcza męczennicy, „są wielkim,
wymownym znakiem, który mamy podziwiać i naśladować” (EiE 13).
Oprócz tego znakiem nadziei są parafie i nowe ruchy kościelne. Parafia,
jako podstawowa struktura Kościoła, „nadal ma do spełnienia i spełnia
swoje niezbędne, bardzo aktualne posłannictwo w wymiarze duszpasterskim i eklezjalnym” (EiE 15), ponieważ nadal gwarantuje wiernym możliwość prowadzenia życia chrześcijańskiego. Jest przy tym miejscem autentycznego humanizmu i socjalizacji. Podobnie nowe ruchy kościelne
„pomagają chrześcijanom żyć bardziej radykalnie według Ewangelii; są
kolebką różnorodnych powołań i rodzą nowe formy konsekracji; rozwijają przede wszystkim powołanie osób świeckich i pozwalają mu wyrażać
się w różnych środowiskach życia; sprzyjają świętości ludu; mogą nieść
Dobrą Nowinę i napomnienie tym, którzy w inny sposób nie spotkaliby
się z Kościołem. Często wspierają wysiłki ekumeniczne i otwierają drogi
dialogu międzyreligijnego; stanowią środek zaradczy na rozprzestrzenianie się sekt; są ogromną pomocą w szerzeniu w Kościele ożywienia
i radości” (EiE 16)132.
Między innymi poprzez te formy duszpasterstwa „Kościół ma do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej
———————
131 M. Leśniak, Troska Jana Pawła II o nowy kształt Europy, w: Człowiek drogą Kościoła…,
dz. cyt., s. 479-489; R. Muñoz, Cristianismo y construcción europea. Una reflexión a la luz de la
exhortación postsinodal „Ecclesia in Europa”, w: Dar razón de la esperanza…, dz. cyt., s. 643657.

P. Nitecki, Orędzie nadziei dla Europy. Nad adhortacją apostolską „Ecclesia in Europa”,
w: Facere veritatem in caritate, red. A. Brenk, Pallottinum 2005, s. 113-121; J. Rodriguez,
Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w: Nowa ewangelizacja (Kolekcja
„Communio”, 8), red. L. Balter, Pallottinum 1993, s. 166-181.
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dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi;
jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów
Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład
w ich rozwój i integrację” (EiE 18). Oznacza to, że „nowa Europa musi
odnaleźć swoje najgłębsze korzenie” (EiE 21) w tym, co stanowi istotną
treść ewangelicznego przesłania. Potrzeba zatem „nowej medytacji teologicznej, duchowej i duszpasterskiej nad tajemnicą trynitarną” (EiE 19), po
to, aby na nowo odkryć, że „Chrystus jest przyszłością człowieka” (EiE
20). W tych słowach pobrzmiewa echo programowego wystąpienia Jana
Pawła II w dniu inauguracji jego pontyfikatu, jak i zasadnicze treści
pierwszej jego encykliki Redemptor hominis.
Wbrew modnym współcześnie tendencjom postmodernistycznym,
które separują doświadczenie Chrystusa od doświadczenia Kościoła,
czemu wyraz dawał Papież wiele razy (por. RMs 17), w omawianej adhortacji mocno podkreśla, że ta Nadzieja — Chrystus, żyje w Kościele.
„Kościół bowiem jest dla świata znakiem i narzędziem Królestwa, które
urzeczywistnia się przede wszystkim w sercach” (EiE 107). Z tej racji dalsze rozważania adhortacji mają za przedmiot pokazanie, w jaki sposób
cały Kościół: biskupi, prezbiterzy, osoby konsekrowane oraz laikat, mogą
i powinny włączyć się w dzieło przywracania Europie nadziei oraz tożsamości. Zauważyć trzeba, że dla naszego Autora Europa, to nie tyle
miejsce geograficzne, co przede wszystkim „pojęcie w głównej mierze
kulturowe i historyczne” (EiE 108), dlatego odzyskiwanie swoich chrześcijańskich korzeni, a więc nadziei, jaką daje Chrystus żyjący w Kościele,
jest gwarancją jej tożsamości. „Europa powołana jest przede wszystkim
do tego, by odnalazła swą prawdziwą tożsamość” (EiE 109)133. W tym
kontekście Jan Paweł II wzywa również do uszanowania rodziny i jej naturalnej funkcji. Ona bowiem jest „fundamentem społeczeństwa jako
pierwsze miejsce «humanizacji» osoby i życia społecznego, wzorem nawiązywania relacji społecznych przeżywanych w miłości i solidarności”
(EiE 94).
Z tych kilku przytoczonych wątków treściowych adhortacji widać, że
szansa na przywrócenie Europie jej kulturowej i zarazem chrześcijańskiej
tożsamości leży w duchowym odrodzeniu, to znaczy powrocie do budowania struktur życia społecznego i kulturalnego od nowa na gruncie
chrześcijańskiego personalizmu, który z Chrystusie ma swój początek
———————
J. Kowalski, Jan Paweł II o chrześcijaństwie jako nowej wiośnie Europy, w: Człowiek drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 467-478; A. Szostek, Zbawcza misja Kościoła dziś według adhortacji
„Ecclesia in Europa”, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, dz. cyt., s. 401-415.
133

Personalistyczno-chrystologiczna duchowość w adhortacjach Jana Pawła II

303

i kres. „Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa” (EiE 120)134.
Śledząc nauczanie Jana Pawła II, zawarte w posynodalnych adhortacjach, adresowanych do Kościoła na różnych kontynentach, łatwo dostrzec nie tylko jednolity schemat tych dokumentów, ale przede wszystkim wyraźne personalistyczne podejście do poruszanych tam problemów. Przede wszystkim w centrum uwagi jest człowiek jako osoba. Ze
względu na jego dobro w wymiarze doczesnym i nadprzyrodzonym
Papież porusza niekiedy dość złożone kwestie. Jest tam nade wszystko
nie zawsze zauważana troska o życie duchowe. Nierzadko wymaga to
wpierw zagwarantowania właściwego klimatu społeczno-kulturowego
dla jego rozwijania. Dostrzegalny jest także poniekąd kierunek przeciwny: dojrzałe życie duchowe może i powinno wpływać na kształt życia
społecznego. Nie jest to więc bynajmniej duchowość dewocyjna, ale
w pełnym tego słowa znaczeniu duchowość inkarnacyjna, personalistyczna i zarazem chrystologiczna.
Jeszcze jeden szczegół zasługuje na uwagę, a mianowicie wielki szacunek Papieża dla wartości duchowych każdego z kontynentów z osobna. Widać, że ustami Papieża Kościół powszechny nie tylko chce obdarowywać Kościoły lokalne, ale także jest na nich otwarty i pragnie ubogacać się ich duchowym dziedzictwem.
Biorąc pod uwagę bardziej praktyczną i szczegółową formę papieskiego nauczania, jaką wyznaczają adhortacje, trzeba stwierdzić, że istotnie, zdecydowanie więcej znajdujemy w nich praktycznych odniesień do
życia w ogóle, aniżeli w encyklikach, które mają charakter bardziej
dogmatyczny oraz ideowy. Trudno jednak powiedzieć, aby adhortacje
wnosiły coś nowego pod względem istoty duchowości chrześcijańskiej,
do tego, co już zostało zawarte w encyklikach.
Warto jednak zauważyć, że Jan Paweł II podkreśla i uszczegółowia
w nich chrystologiczne ukierunkowanie życia duchowego, które ogarnia
całego człowieka, we wszystkich jego wymiarach osobowych, a więc sferę intelektu, woli i uczuć, a także sferę działania. Oparta na doświadczeniu zjednoczenia z Chrystusem duchowość, ma wyraźnie zarysowaną
strukturę modlitewno-skrypturystyczną i sakramentalną. To oznacza, że
———————
H. Juros, Proeuropejska wizja Jana Pawła II: miejsce Kościoła w zjednoczonej Europie,
w: Ziarno czynu. Refleksje po V Pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, red. F. Kampka,
Kraków 1998, s. 165-182.
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czerpie swoją dynamikę zarówno z modlitwy biblijnie zakorzenionej, jak
i z sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii. Taki styl życia duchowego ma
być udziałem wszystkich wierzących, niezależnie od ich społecznego czy
eklezjalnego statusu, którzy wezwani są do czynnego — apostolskomisyjnego zaangażowania w Kościół, a także w doczesną społeczność.

ZAKOŃCZENIE
Po prześledzeniu papieskiej doktryny, zawartej w encyklikach i adhortacjach Jana Pawła II, jako najbardziej reprezentatywnych jego dokumentach, w poszukiwaniu jej powiązań z duchowością, pojawia się
zasadne pytanie: czym ta duchowość jest i jaka ona jest?
W odpowiedzi nasuwa się skojarzenie z ciekawą myślą teologiczną
XX wieku, jakiej autorem jest Hans Urs von Balthasar († 1988). Historię
objawienia się Boga człowiekowi i całe dzieło Odkupienia metaforycznie
nazwał on teodramatem. Dramatyczna jest bowiem miłość Boga do człowieka w Chrystusie, bez przerwy wstrząsana ludzką niewiernością i arogancją, której źródłem jest grzech pierworodny i przygodność egzystencji. To napięcie miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, choć
przybiera różne formy i środki wyrazu, wciąż nie słabnie. Sceną zaś,
gdzie ów dramat się rozgrywa, jest współczesny świat i Kościół1.
Przez analogię można powiedzieć, że współczesna duchowość, tak jak
wyłania się ona spomiędzy wierszy papieskich encyklik — wszakże Jan
Paweł II nie poświęca jej specjalnego dokumentu — również jest teodramatem, w którym głównymi aktorami są: Bóg, objawiający się w Chrystusie mocą Ducha Świętego, i człowiek. Duchowość w ujęciu Papieża jest
swoistym egzystencjalnym napięciem pomiędzy człowiekiem i Bogiem.
Człowiek jako animal rationale posiada wrodzoną zdolność do przekraczania horyzontów własnej egzystencji i wykraczania daleko poza obszar
rzeczywistości bezpośrednio dostępnej percepcji zmysłowej. Jak już zaznaczyliśmy wcześniej, nasz Autor szeroko analizował ten problem jeszcze jako Metropolita Krakowski, między innymi w słynnym dziele Osoba
i czyn, w którym wyrażał pogląd, iż duchowość to zdolność osoby do autotranscendencji poprzez czyn.
Ten obraz relacji człowiek-Bóg, jaką znajdujemy u Balthasara, jest
bardzo bliski myśli teologicznej i duchowej Jana Pawła II, tak jak podobna do balthasarowskiej jest stosowana przez Papieża metoda wykładu
treści doktrynalnych. Zdaniem ks. Ignacego Bokwy, szwajcarskiego teologa cechuje okrążająca (spiralna) struktura myśli, ruch w kierunku integrującego centrum i ruch odśrodkowy, chrystologia odgórna, fenomenologia teologiczna, chrystocentryzm jako metoda i wreszcie metaforyczny
———————
1

Zob. E. Piotrowski, Teodramat, Kraków 1999, passim.
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język i styl2. Wydaje się, że taki sposób mówienia o Bogu Trójosobowym
i o człowieku w ich wzajemnej relacji za pomocą języka wizualizującej
metafory jest adekwatny dla mentalności współczesnego człowieka. Jednocześnie ten sposób uprawiania teologii, który ma bardziej charakter
kerygmatyczny, aniżeli akademicki, respektuje niepojmowalną Tajemnicę
Boga, wobec której staje człowiek, a zarazem prowadzi do zdumienia nad
tajemnicą własnego jestestwa. Metodologiczno-hermeneutyczne podejście do wzajemnej relacji Boga i człowieka, o jakim tu mówimy, zostaje
osadzone na personalizmie i dopełnione chrystocentryzmem, jak tego
przykład mamy w nauczaniu Jana Pawła II ujętym na podstawie encyklik
i adhortacji.
Czas więc na udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytania o wyniki
przeprowadzonych badań i analiz nad kluczowymi dla nauczania Jana
Pawła II dokumentami, jakimi są encykliki i adhortacje. Czym zatem
w istocie jest i jaka jest duchowość w jego ujęciu? Jak personalistyczna
wizja człowieka, z jednej strony, i chrystologiczna wizja dzieła zbawczego, z drugiej, rzutują na papieskie rozumienie duchowości?
1. Przede wszystkim należy stwierdzić, że w morfologicznie bogatym
języku teologicznym Jana Pawła II problematyka duchowościowa występuje praktycznie na każdym kroku i przenika niemal każdą podejmowaną przezeń kwestię. Jeżeli weźmie się pod uwagę centralną dla Papieża
tezę, że duchowa natura człowieka przejawia się w jego autotranscendencji, która może przybierać wieloraką postać szeroko rozumianej kultury, to nie ma takiego obszaru ludzkiej egzystencji, który nie wiązałaby
się z duchowością. Wynika z tego, że duchowość to adekwatny przejaw
świadomej i wolnej egzystencji człowieka, niezależnie od jego uwarunkowań podmiotowych i kulturowo-społecznych. Dla naszego Autora
każdy człowiek — chory czy niepełnosprawny, wyznawca religii monoteistycznej czy animista — ma swoją duchowość jako właściwą mu egzystencjalną przestrzeń spełniania się w swoim człowieczeństwie.
Tak rozumiana duchowość, jako zdolność do autotranscendencji osoby w czynie, ogarnia całą istotę człowieka i stanowi niezbywalny jego
wyróżnik w świecie stworzeń. Tylko człowiek odznacza się duchowością.
Ma ona charakter integrujący jego byt, scala bowiem wszystkie dynamizmy osoby: rozum, wolę, uczucia, zmysły itp. wokół jednego podmiotowe centrum — owego „ja”, które Biblia nazywa sercem.
———————
2 Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara,
Radom 1998, s. 49-67.
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2. W papieskim nauczaniu rysuje się świadome (choć nie zawsze dostatecznie konsekwentne) rozróżnienie pojęć, między duchowością jako
istotną właściwością osoby ludzkiej, a szczególną jej postacią konfesyjną
(w tym przypadku chrześcijańską), jaką jest życie duchowe. Znamienne
jest to, że Ojciec święty zajmując się, na przykład, problematyką dialogu
międzyreligijnego czy międzykulturowego, albo związkiem kultury z religią, zwłaszcza w kręgach kulturowych, gdzie chrześcijaństwo nie odgrywa wiodącej roli, niemal zawsze używa pojęcia „duchowość”. Natomiast gdy chodzi jednoznacznie o kontekst wiary chrześcijańskiej, wówczas pojęcia „duchowość” i „życie duchowe” stosuje w sposób zamienny.
3. Skoro duchowość stanowi egzystencjalną przestrzeń osobowego
spełnienia człowieka, co jest wyraźnym przejawem personalizmu, to należy tym samym uznać nie tylko jej jednostkowy i indywidualny charakter, ale także nieodłączny od niego wymiar społeczny, wspólnotowy,
a nawet komunijny. W tym sensie duchowy wymiar osoby — jej duchowość przejawia się przede wszystkim w miłości. Wynika z tego, że duchowość jest uprzednia względem miłości. Jednak co do kategoryczności
takiego stwierdzenia należałoby zachować ostrożność. Nie ma bowiem
pewności, czy w papieskiej doktrynie nie znalazłoby się uzasadnienie dla
przeświadczenia, że to właśnie miłość jest uprzednia względem duchowości. Ona bowiem personalizując człowieka, budzi jego zdolność do
autotranscendowania. Taka supozycja przeniesiona na grunt wiary chrześcijańskiej i teologii katolickiej, pozostaje poza wszelką dyskusją, gdyż —
jak pisze św. Jan Apostoł — „Bóg pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 10. 19).
Duchowość ma nieodłączny wymiar społeczno-kulturowy. Nie da się
bowiem oddzielić duchowości od życia społecznego i kulturalnego. Ona
jest ich „duszą” lub — mówiąc językiem scholastyki — przyczyną sprawczą i formalną. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ważne sprzężenie zwrotne, któremu wielokrotnie Papież daje wyraz, zwłaszcza w encyklikach społecznych i adhortacjach dotyczących Kościołów partykularnych w różnych częściach świata. Chodzi mianowicie o to, że stopień
świadomości jednostek i społeczeństw odnośnie do godności człowieka,
imperatywu prawdy i wolności, zdolności do samostanowienia i samospełnienia, skutkuje określonym kształtem kultury oraz życia społecznego. Również odwrotnie — to, na jakim systemie wartości i przesłankach
światopoglądowych opiera się życie społeczne i kulturowe w różnych
jego wymiarach, rzutować będzie na stan świadomości własnej podmiotowości poszczególnych osób.
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4. Wspomniano wyżej, że Ojciec święty rozróżnia między duchowością a życiem duchowym. To ostatnie czasami nazywa „życiem wewnętrznym”, zwłaszcza wtedy, gdy ma na myśli bardziej jego wymiar
psycho-emocjonalny, aniżeli ściśle teologalny, a więc odwołujący się do
Ducha Świętego. Przypomnijmy zatem raz jeszcze jego charakterystyczne
określenie, że życie duchowe, albo duchowość chrześcijańska, jest „«życiem w Chrystusie» i «w Duchu», które przyjęte przez wiarę, wyraża się
w miłości, jest ożywiane nadzieją i przekłada się na życie codzienne we
wspólnocie eklezjalnej” (EiAm 29). Jak widać, akcent spoczywa na Chrystusie jako przyczynie sprawczej, celowej i wzorczej tego życia, oraz na
Duchu Świętym jako przyczynie formalnej. Z tego wynika jednoznacznie
chrystocentryczny, a zatem i chrystologiczny (oparty na chrystologii)
kształt chrześcijańskiej duchowości, absolutnie nieredukowalnej do
jakiejkolwiek religii czy systemu etycznego. Podkreślenie „implementacyjnej” roli Ducha Świętego w procesie życia duchowego otwiera je na
wymiar mistyczny, który nie może być traktowany jako nadzwyczajna
i wyjątkowa droga chrześcijańskiej doskonałości, przekraczająca powszechnie przyjętą normę moralności. Mistyka chrześcijańska bowiem
stanowi integralną część doświadczenia duchowego i jego kulminację.
Nasz Autor w swoim nauczaniu, a zwłaszcza w analizowanych encyklikach i adhortacjach, nie porusza wprost problematyki mistycznej, chyba że przy okazji wynoszenia na ołtarze uznanych mistyków. Jednak
implicite mówi o życiu duchowym nie tyle w kategoriach ascetyki, jak to
miało miejsce jeszcze przed Vaticanum II, lecz przywołując nierzadko
elementy duchowości Kościoła Wschodniego, odważnie operuje pojęciowymi kategoriami właściwymi dla mistyki. Czyni tak szczególnie wtedy,
gdy porusza kwestie mariologiczne lub zwraca się do osób konsekrowanych. Właśnie w doświadczeniu mistycznym, które niezbywalnie ma postać chrystocentryczną, Jan Paweł II zdaje się upatrywać szczytowej formy głoszonego przezeń personalizmu. Analogicznie taką zależność uwydatnia w odniesieniu do życia duchowego. W tym względzie ważną rolę
ogrywa odwoływanie się do przykładu Matki Bożej, a także wskazywanie na Jej uczestniczącą misję w historii zbawienia.
5. Nie ma wątpliwości co do tego, że dla Papieża chrześcijańska duchowość nigdy nie była w swym oficjalnym kształcie sentymentalistyczną
dewocją lub — jak nazywał ją pierwszy badacz polskiej historii duchowości prof. Karol Górski († 1988) — „duchowością kapliczkową”3. Tym bar———————
3

Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 272.
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dziej współcześnie, wobec wielu wyzwań podyktowanych — z jednej
strony — agresywnym konsumizmem, który w postmodernistycznej relatywizacji świata wartości znajduje odpowiadające mu usprawiedliwienie,
a z drugiej — wynikających z agnostycyzmu i nihilizmu, chrześcijańska
duchowość nie może być sprowadzona do roli środka psychoterapeutycznego, służącego zapewnieniu dobrego samopoczucia i odreagowania
stresu poprzez różnego rodzaju techniki medytacyjno-relaksacyjne. Nie
znaczy to bynajmniej, że duchowość chrześcijańska ma się wyrzec przysługującego jej wymiaru afektywnego i powrócić do jansenistycznego
pesymizmu. Przeciwnie, dbając o pozytywny i zarazem optymistyczny
obraz człowieka, ma zagwarantować mu odpowiadającą jego godności
egzystencjalną przestrzeń osobowego spełnienia. Musi zatem mieć charakter integrujący, bo miłość obejmuje całego człowieka, o czym przypomniał Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est (DCE 5-6)4.
6. Wielokrotnie za ostanim Soborem Jan Paweł II podkreślał, że człowiek odnajduje się w swojej osobowej podmiotowości nie inaczej jak
przez bezinteresowny dar z siebie (por. GS 24). Koniecznym zatem wymiarem duchowości, a zwłaszcza życia duchowego, będącego nadprzyrodzonym obdarowaniem Duchem Świętym, jest postawa służby, która
w środowisku eklezjalnym znajduje właściwą sobie przestrzeń. Warto
nadmienić, że według Papieża eklezjalność chrześcijańskiej duchowości
ma nie tylko znaczenie funkcjonalne w tym sensie, że w Kościele wierzący znajduje odpowiednią pomoc duchową i wsparcie w rozwoju. Ona
wyraża się także w możliwości apostolskiego zaangażowania, które należy do samej istoty chrześcijańskiej duchowości.
Jeżeli życie duchowe ona ścisłą relacją osobową z Chrystusem mocą
nadprzyrodzonej miłości, to tym samym jest relacją z Kościołem — jego
Mistycznym Ciałem ożywianym przez Ducha Świętego, które jest nierozdzielnie związane ze swoją Głową. Z tym wiąże się — mocno podkreślana przez naszego Autora — sakramentalna struktura życia duchowego, którą gwarantuje wyłącznie przynależność do Kościoła. Parafrazując
zatem słynne powiedzenie św. Cypriana, należałoby zgodnie z myślą
Papieża powiedzieć, że extra Ecclesiam nulla spiritualitas cristiana5.
7. Proponując w swoim nauczaniu personalistyczno-chrystologiczną
duchowość, Jan Paweł II obala bezpodstawny stereotyp, według którego
———————
4 Szerzej na ten temat: W. Słomka, O Boskie oblicze ludzkiej miłości, w: Bóg jest miłością, dz.
cyt., s. 243-245; K. Burski, Miłość w cielesno-duchowej kondycji człowieka, w: tamże, s. 246-256.
5 Zob. J.-P. Torrell, Dimensione ecclesiale dell’esperienza cristiana, art. cyt., s. 227; A. Favale, Dimensione ecclesiale della spiritualità cristiana, art. cyt., s. 131-155.
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ludzie żywej wiary są jakoby bardziej zamknięci na dialog, aniżeli chrześcijanie skłaniający się do poglądów liberalnych. On sam był żywym
uosobieniem radykalizmu wiary, a przy tym człowiekiem niezwykle
otwartym na wszystko, co stanowiło autentyczną wartość6. Właśnie ta
dwubiegunowość duchowości (personalizm i chrystocentryzm) sprawia,
że — z jednej strony chrześcijanin zdolny jest wchodzić w relacje osobowe, a z drugiej zachować swoją chrystyczną tożsamość. Chrystocentryzm
wnosi bowiem do tej tożsamości nową jakość, która poszerza pole dialogu i poszukiwań. Dzięki temu chrześcijaństwo w przeszłości zdolne było
wytworzyć autonomiczną kulturę, na której współcześnie opiera się cała
europejska cywilizacja7.
Twierdzenie, że chrześcijaństwo nie jest zdolne do kreatywnego dialogu, być może wynika nie tyle ze złej woli lub utrwalonych stereotypów,
co raczej z błędnych założeń w samej metodologii dialogu, jakie nierzadko pojawiają się współcześnie pod wpływem tendencji postmodernistycznych. Natomiast wypracowany na drodze analizy fenomenologicznej aksjomat duchowości jako fundamentalnej właściwości bytu ludzkiego, dla Jana Pawła II stanowi implicite punkt wyjścia dla wszystkich
enuncjacji dotyczących tego obszaru zagadnień. On też leży między
innymi u podstaw pełnych szacunku wypowiedzi adresowanych do wyznawców innych religii, zwłaszcza żydów, a także ludzi o odmiennych
światopoglądach.
Konkludując, należy przyznać, że przedstawiona tu koncepcja duchowości, jaka wyłania się z oficjalnych dokumentów Jana Pawła II, a przede
wszystkim z jego encyklik i adhortacji, nie wyczerpuje całego bogactwa
jego myśli i duchowego dziedzictwa Kościoła, z którego on obficie czerpie. Niezbędnym dopełnieniem przeprowadzonych badań powinny być
analogiczne analizy pozostałych dokumentów i alokucji. Wiele tematów,
które tu zostały zaledwie wzmiankowane znajduje swe rozwinięcie w listach papieskich, orędziach, katechezach środowych i przemówieniach
wygłaszanych przy różnych okazjach, a szczególnie w ramach pielgrzymek apostolskich do różnych krajów świata. Każde tego rodzaju przedsięwzięcie pastoralne zawsze miało jasno sprecyzowany cel i dobrze
przemyślany program. Niemniej jednak niezmiennym — jak się wydaje
———————
6 J. Bagrowicz, Jan Paweł II — pasterz Kościoła, wychowawca, człowiek dialogu. Kilka refleksji po Jego śmierci, art. cyt., s. 9-20.
7 Zob. G. Bedouelle, Uno squarcio di storia del nostro tempo e della Chiesa, w: Giovanni
Paolo teologo…, dz. cyt., s. 21-33.
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— pozostaje fakt, że papieska koncepcja duchowości chrześcijańskiej ma
bardzo wyraźną orientację personalistyczno-chrystologiczną.
Z tej racji na koniec wypada raz jeszcze przywołać stwierdzenie Ojca
świętego o tym, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy
dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości” (NMI 33). Jest to wymowny „znak czasu”. Trudno oprzeć się przeświadczeniu, które zostało
poparte przeprowadzonymi tu badaniami nad doktryną papieską w jej
najbardziej oficjalnym kształcie, że proponowana przez niego personalistyczno-chrystologiczna duchowość jest odpowiedzią na tę „powszechną
potrzebę”, i to odpowiedzią, która zdolna jest usatysfakcjonować również
niechrześcijan oraz tych ochrzczonych, którzy z różnych przyczyn zdystansowali się od swej wiary. Zapewne personalistyczny aspekt duchowości, jako element uniwersalny, będzie mocnym punktem oparcia dla
dialogu. Jego zaś owocem będzie otwarcie się na Chrystusa, w którym
„naprawdę wyjaśnia się tajemnica człowieka” (RH 8). Takie też było pragnienie Jana Pawła II, który programem swego pontyfikatu uczynił
wezwanie: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.
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SPIRITUALITY ACCORDING TO JOHN PAUL II
A study on the basis of encyclicals and exhortations
Summary
John Paul II the 264th successor of the Apostle St. Peter, the first since 455
years pope who was not an Italian, but a Slav, with his record pontificate,
which lasted almost 27 years, had a big influence on the Catholic Church life
and the modern world. He influenced us by the example of his personal
sanctity and also unusually rich teaching. He declared 14 encyclicals, 15
exhortations, 11 apostolic constitutions and 45 apostolic letters and what is
more, some series of messages for the World Day For Peace, the World Day
of the Sick, the World Youth Day, and the World Communication Day.
Moreover, during Wednesday’s audiences he gave some series of catechesis.
As a pope, he published 5 books. To these we have to add about 2400
speeches given by him during 104 foreign apostolic travels and 145 visits in
Italy.
In his teaching the Pope mentioned both doctrinal issues, which are the
basis of ordinary Church teaching, and crucial problems of the modern
world and of mankind. In all his documents and speeches one can find, more
or less, direct references to spirituality which is a characteristic sign of human
existence, and to spiritual life, meant as the life rooted in Christ under the
influence of the Holy Spirit.
In numerous studies on the person and the teachings of John Paul II,
especially by Polish authors, the issue of the papal concept of spirituality was
not correctly addressed. This thesis is the first such attempt to do so (due to
the numerous and different aspects of papal teaching, this study is focused
on the most important documents, i.e. encyclicals and exhortations). Among
them there are not any particular documents, in which the Pope would openly or directly show his concept of the spiritual life.
Using the method of the theological analysis in connection with the
semantic-contextual analysis, in the first chapter there were presented the results of the study on theological and spiritual terminology, that is characteristic to papal encyclicals, exhortations and some lower rank documents. With
the help of the same method, in the second chapter, all encyclicals of John
Paul II were analyzed and in the third one, all his exhortations. The documents were studied not in a chronological order but in relation to their content. There are trinitarian, social, ecclesiological and anthropological encyclicals, but also eucharistic and marian ones. As we deal with exhortations, there are some combined in groups, devoted to: Christian upbringing, the lay
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people, the priesthood and consecrated life, and the ones referring to the
Church in the modern world.
Not in all encyclicals and exhortations does the Pope touch the problems
connected with spirituality and spiritual life in an equal way. Nevertheless,
the studies let us confirm the thesis that the whole teaching of John Paul II,
especially referring to spirituality, is based on the polemics: personalism and
christocentrism. Thanks to them we can see from one point of view his philosophical interests, and from the other one the consequential realization of
his papal mission, which he presented firstly in his inauguration speech, and
then in the encyclical Redemptor hominis.
As to personalism, in the papal teaching, it is mainly based on treating
a human being as the right, that justifies the created world and gives the sense to it. A man, as a person, is the fundamental subject of the history
of salvation, done by Jesus Christ. The pope’s personalism is therefore tightly
connected with christocentrism, seen in three aspects: a formal one (the main,
leading theme of all theological aspects), a subjective one (referring to the
concentration of the whole salvation work of Jesus Christ) and the subjectiveindividual one (when we talk about a personal relation with Christ).
Therefore, what is the pope’s concept of spirituality and spiritual life in
which personalism and christocentrism are penetrating?
To answer it, we can cite the famous 20th century theologian Hans Urs
von Balthasar’s theodrama. Through it he wanted to say that God’s love to
a man, which was revealed in Jesus Christ is dramatic because all the time
it addresses human unfaithfulness and arrogance. This dynamic of God’s
love to man, although possessing different forms and ways of expression,
does not weaken; and the stage on which this drama is played is the modern
world and the Church. Analogically it may be said that spirituality, in John
Paul II’s interpretation is also a theodrama, in which the main actors are:
Christ and man. Generally speaking, spirituality according to John Paul II is
an existential tense between man and God; therefore the particular conclusions of the studies are following:
a) In the rich theological language of John Paul II the theme of spirituality
is presented explicitly in each of his documents and speeches. Spirituality belongs to a man’s nature. According to the pope, the spiritual nature of a man
is revealed in his autotranscendency, i.e. inborn ability to overcome one’s
own biological-psychological limitations. One of its features is widely understood culture. Each aspect of human existence is somehow connected with
spirituality. It is the sign of conscious and free human existence, independent
from subjective and cultural-social conditions. According to the Holy Father,
each man as a person has specific spirituality which is typical to his existential space that enables him to fulfill himself in his humanity.
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b) In the Pope’s teaching the difference between spirituality as an essential trait of a human and his confession character, which — in Christianity —
is spiritual life, is visible. The last one is based on the life of the Holy Spirit in
a Christian man or on the life of a Christian man in Christ under the influence of the Holy Spirit. It is characteristic that when John Paul II mentions
the issue of the interreligious or intercultural dialogue, or the connection
of culture and religion, especially in societies where Christianity does not
play the leading role, almost always he uses the term of “spirituality”. However, when he speaks about the Christian faith, “spirituality” and “spiritual
life” are used exchangeably. Sometimes he uses the term of “internal life”,
especially when he says about psycho-emotional aspect of human life, not as
a reference to the Holy Spirit.
c) So if spirituality according to John Paul II is existential space for personal self-fulfillment of a man, it is best reflected in love. It means that spirituality stands before love. However, in the Pope’s teaching there is not a lack
of suggestion that love is more initial than spirituality, especially supernatural love, which a man experiences in his unity with Christ. His love, personalizing a man, awakes his ability to autotranscend.
d) Considering this, we should not separate spirituality from social and
cultural life. There is feedback between them, which is presented by the Pope
in his social encyclicals and exhortations on the Church on various continents. From one point of view — the level of consciousness of human dignity
in individuals and societies, the imperative of the truth and freedom, ability
to self-existence and self-fulfilling results in a particular level of culture and
social life. From the other — the social and cultural life in its many various
dimensions based on the system of values and world-view premises at the
same time influences the consciousness of a human being’s own subjectivity.
e) In the papal teaching spiritual life or Christian spirituality means “life
in Christ’ and “the Holy Spirit”, which accepted through faith, is expressed
in love, enlivened by hope and present in the ecclesiastic community (EiAm
29). Such understanding of Christian spirituality has a christological basis.
Underlining the role of the Holy Spirit gives spirituality the mystical dimension. Although John Paul II does not directly writes about mystical problems,
he rarely refers to mystical experience while showing the mariological doctrine or speaking to the consecrated people.
f) An ideal example of spiritual life, whose highest character is mystical
experience, is Our Lady. John Paul II many times and at various occasions
recollected her and showed the role she played in the history of Salvation.
Therefore, the universal belief of deep marian devotion of the Pope is proved.
g) Nothing indicates that Christian spirituality according to John Paul II
was marked by emotionality and bigotry. This spirituality is realistic, involv-
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ing the whole person, respecting an important role of the emotional-feeling
sphere. Spirituality cannot be presented only as a psychotherapeutic means,
whose task is to provide good feeling and help to overcome stress with various meditational-relaxational techniques, as it is done in different so-called
“spiritual centres”, especially in America.
h) According to the Second Vatican Council teaching (cf GS 24), John Paul
II claims that the necessary dimension of spirituality is the serving attitude in
the society and in the Church. He strongly underlines that authentic spiritual
life can be developed only in the Church community. The faithful finds a suitable spiritual help there, especially due to the sacraments. He also gets support for spiritual development and a chance of apostolic involvement. Therefore, ecclesiality is the essence of Christian spirituality. If spiritual life is an
intimate personal relationship with Christ, it is the unity with the Church
that is his Mystical Body, enlivened by the Holy Spirit. What is tightly connected with it — according to John Paul II — is the sacramental structure of
spiritual life, which guarantees belonging to the Church.
i) In the light of personalistic-christological spirituality suggested by John
Paul II, it is untrue that faithful Christians are less open to dialogue with the
modern world than the people with liberal views. He himself, as a person
of radical faith, was also broadly opened to everything that was truly valuable. This two-poled spirituality (personalism and christocentrism) concludes
that — from one point of view a Christian is able to go into various personal
relationships and from the other one that he is able to preserve his identity as
Christ’s pupil. Due to this, Christianity in the past and present can create autonomic culture, which is the basis of today’s European civilization.
In the apostolic letter Novo millennio ineunte John Paul II writes: “despite
widespread secularization, there is a widespread demand for spirituality”
(MNI 33). It is a significant “sign of the time”. It may be said that proposed
by the pope personal-christological spirituality is the answer to this demand,
which may satisfy also non-Christians. Spirituality for John Paul II is in the
whole of this word meaning Christian spirituality, as it puts the emphasis on
Christ, and at the same time universal spirituality, as it is based on personalism.
Translated by Agata Niziołek

LA SPIRITUALITÀ SECONDO GIOVANNI PAOLO II
Lo studio sulla base delle encicliche e delle esortazioni
Riassunto
Giovanni Paolo II, 264. Successore di San Pietro Apostolo, il primo Papa
non italiano dopo 455 anni, ma il Papa slavo, tramite il suo pontificato
eccezionalmente lungo, che è durato quasi 26 anni e 6 mesi, ha avuto un
enorme impatto sulla vita della Chiesa Cattolica e sul mondo contemporaneo. Il Santo Padre affascina per la testimonianza della santità della sua
vità e col magistero straordinariamente ricco. Il Papa ha promulgato: 14
encicliche, 15 esortazioni apostoliche, 11 costituzioni apostoliche, 45 lettere
apostoliche e diverse serie di messagi per le celebrazioni delle Giornate
Mondiali: per la Giornata Mondiale della Pace, Giornata Mondiale della
Gioventù, Giornata Mondiale del Malato e Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali. All’udienze generali del mercoledì ha tenuto anche
parecchi cicli di catechesi. A Pontefice si attribuiscono pure 5 libri pubblicati
e perfino 2400 discorsi che ha pronunciato durante 104 viaggi apostolici nel
mondo e durante 145 visite pastorali in Italia.
Nel suo insegnamento Giovanni Paolo II affrontava sia le questioni
dottrinali che appartengono all’insegamento ordinario della Chiesa, sia
i problemi più urgenti del mondo e dell’uomo d’oggi. In tutti suoi documenti
e discorsi si può trovare i riferimenti più o meno diretti, sia alla spiritualità
intesa come la manifestazione caractterisitica dell’esistenza della persona
umana, sia alla vita spirituale, compresa dal Papa, come una vita radicata in
Cristo sotto l’influsso dello Spirito Santo.
Negli numerosissimi studi condotti fin d’oggi sulla persona e sull’insegnamento di Giovani Paolo II, in modo particolare da autori polacchi,
fondamentalmente non si è fermato sull’argomento del concetto papale di
spiritualità. Quest studio è la prima tale prova. Tuttavia, per la sopra
accennata ampiezza meritoria e quantitativa degli scritti e delle allocuzioni
del Papa si è limitiamo ai documenti più importanti: le encicliche e le
esortazioni. Tra questi non c’è uno speciale, in cui Pontefice avrebbe
presentato la sua dottrina sulla vita spirituale in modo diretto ed esaustivo.
Applicando il metodo di un’analisi teologica insieme con un’analisi
semantico-contestuale, nel capitolo primo, i studiosi hanno presentato i risultati degli esami sulla terminologia teologica e spirituale, che è tipica per le
encicliche e le esoratazioni, e per gli altri documenti di rango inferiore. Nella
parte seconda, con lo stesso metodo di ricerca, vengono esaminate tutte le
encicliche di Giovanni Paolo II; nel capitolo terzo tutte le sue esortazioni. Per
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il fatto che abbiamo le encicliche trinitarie, sociali, ecclesiologiche, antropologiche; le encicliche sull’Eucaristia e su Maria, gli studi sono stati condotti non
secondo l’ordine cronologico, ma secondo il contenuto. Le esortazioni invece
si uniscono in certi gruppi: queste dedicate all’educazione cristiana, al
laicato, sulla vita consacrata e sul sacerdozio e ancora le esortazioni sulla
Chiesa nel mondo odierno.
Non in tutte le encicliche e le esortazioni, allo stesso modo, il Papa tocca
la problematica relativa alla spiritualità e alla vita spirituale. Tuttavia, gli
esami già fatti permettono di confermare la tesi che tutto l’insegnamento del
Pontefice, specialmente questo che riguarda la spiritualità, si poggia sull’intersezione delle due assi: quella di personalismo e di cristocentrismo. Si
può vedere in questo fatto il riflesso — da un lato — dell’interesse filosofico
di Giovanni Paolo II, dall’altro lato — della coerente realizzazione del programma di servizio papale che lui ha introdotto prima nel discorso
inaugurale, poi nell’enciclica Redemptor hominis.
Quando si tratta di personalismo nell’insegnamento di Giovanni Paolo II
questo tema espone principalmente la visione della persona umana come
l’argomento che spiega il mondo creato e ne dona il senso. L’uomo — come
persona è il soggeto fondamentale della storia della salvezza compiuta da
Gesù Cristo. Il personalismo di Papa quindi è strettamente legato con
cristocentrismo che appare sotto tre aspetti: l’aspetto formale — che significa
il tema principale di tutte le problematiche teologiche, l’aspetto oggettivo —
quando si concentra tutta la opera salvifica attorno la persona di Gesù Cristo,
l’aspetto soggettivo — quando si parla della relazione personale con Cristo.
Quale è allora il papale concetto della spiritualità e della vita spirituale
con cristocentrismo e personalismo sottostante che si pervadono?
Rispondendo a questa domanda si può servirsi d’un pensiero di Hans
Urs von Balthasar, l’eccezionale teologo di XX secolo, il quale ha chiamato
l’Opera salvifica un teodramma. Lui intendeva dire che l’amore di Dio verso
l’uomo manifestato in Gesù Cristo è drammatico perché incontra incessantemente l’umana infedeltà e arroganza a causa del peccato. Questo dinamismo
dell’amore di Dio verso l’uomo non diminuisce, se anche prende diverse
forme e diversi mezzi di esspresioni, e il palcoscenico dove si svolge quel
dramma è il mondo d’oggi e la Chiesa. Si puo dire in senso analogico che
la spiritualità, come la riconosce Giovanni Paolo II, è anche un teodramma
dove gli attori principali sono: Cristo e l’uomo. Parlando in modo più
generico, la spiritualità nel pensiero di Papa è la tensione esistenziale tra
l’uomo e Dio. Invece le conclusioni dettagliate degli esami condotti sono stati
sequenti:
a) Nel ricco linguaggio teologico di Giovanni Paolo II il tema della
spiritualità appare in modo più o meno evidente quasi in ogni suo docu-
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mento e discorso. Per motivo che la spiritualità appartiene alla natura
dell’uomo, secondo il Papa la natura spirituale dell’uomo si manifesta nella
sua autotrascendenza, cioè nella innata capacità di superare i propri limiti
psico-biologici. Una di queste manifestazioni è la cultura ampiamente
compresa. Ogni dimensione dell’umana esistenza quindi è associata in
qualche modo con la spiritualità che è un’adequata manifestazione della
consapevole e libera esistenza dell’uomo, indipendentemente dagli condizioni soggettivi, culturali e sociali. Secondo il Santo Padre ogni uomo come
persona possiede la spiritualità specifica come lo spazio esistenziale proprio,
dove si realizza nella sua umanità.
b) Nell’insegnamento papale è visibile il differenzionamento tra la
spiritualità ritenuta come l’attributo importante della persona umana e come
la sua forma di confessione che — in caso del cristianesimo — è la vità
spirituale. Quest’ultima significa la vita dello Spirito Santo nel battezzato
oppure la vita del battezzato in Cristo sotto un soffio dello Spirito Santo.
È caratteristico che quando Giovanni Paolo II discute la questione del dialogo
interreligioso o dialogo interculturale, oppure spiega la relazione tra cultura
e religione, soppratutto negli ambienti dove il cristianesimo non svolge
il ruolo di primo piano, quasi sempre usa il concetto di „spiritualità”. Invece
quando il contesto delle sue dichiarazioni è la fede cristiana, allora adopera
scambievolmente la parola “spiritualità“ e l’espressione “vita spirituale”.
A volte applica il concetto “la vita interiore” particolarmente quando intende
la dimensione psico-emozionale della vita umana, piuttosto che il ricorso
diretto allo Spirito Santo.
c) Perchè la spiritualità, secondo Giovanni Paolo II, è lo spazio esistenziale per autorealizzazione personale dell’uomo, allora si esprime pienamente nell’amore. Questo significa che la spiritualità precede l‘amore.
Tuttavia, nell’insegnamento di Papa non mancano le suggestioni, che l’amore
anticipa la spiritualità, in modo particolare, l’amore soprannaturale che
l’uomo sperimenta nell’unione con Cristo. L’amore di Cristo personalizzando
l’uomo suscita dentro di lui la capacità di autotrascendersi.
d) Per questo motivo non si può separare la spiritualità dalla vita sociale
e culturale. Tra di loro c’e una retroazione, di cui Papa parla maggiormente
nelle encicliche sociali e l’esortazioni sulla Chiesa nei vari continenti. Da un
lato, il livello di coscienza degli individui e delle società circa la dignità
umana, circa l’imperativo della verità e della libertà, circa la capacità di autodeterminazione e autorealizzazione — crea un modello specifico della cultura e della vita sociale. Però dal sistema di valori e premesse filosofiche su
quali si basa la vita sociale e culturale nelle sue diverse dimensioni —
dall’altro lato — dipende il suo impatto sulla consapevolezza della propria
soggettività d’ogni persona.
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e) Nell’insegnamento del Pontefice la vita spirituale, oppure la spiritualità cristiana è «“vita in Cristo” e “nello Spirito”, che si accetta nella fede, si
esprime nell’amore e, animata di speranza, si traduce nel quotidiano della
comunità ecclesiale”» (EiAm 29). Tale comprensione ha una base cristologica,
enfatizzando il ruolo dello Spirito Santo, si conferisce alla spiritualità la
dimensione mistica. Anche se Giovanni Paolo non si occuppa direttamente
della problematica mistica, tuttavia, quando presenta la dottrina mariologica
oppure si rivolge alle persone consacrate, spesso si riferisce all’esperienza
mistica. Proprio l’esperienza mistica che ha sempre Gesù Cristo — prima di
tutto — come soggetto, si può comprendere soltanto nella luce del personalismo.
f) Un modello di vita spirituale esemplare, con la sua espressione più
elevata la qual è l’esperienza mistica — è Maria. Il Pontefice per l’occasioni
diverse, molte volte ricordava la Sua persona e indicava il ruolo che ha
adempiuto nella storia della salvezza. Questo fatto conferma la comune
convinzione circa la profonda devozione mariana di Papa.
g) Non vi è alcuna indicazione che la spiritualità cristiana, in termini di
Giovanni Paolo II, era segnata da sentimentalità e bigotteria. Si tratta di una
spiritualità realistica che abbraccia tutto l’uomo, perciò prende in
considerazione il ruolo importante della sfera emotivo-affettiva. Non si può
ridurre la spiritualità a un ruolo di un agente psico-terapeutico, il quale deve
fornire il benessere ed aiutare ad alleviare lo stress, attraverso le diverse
tecniche di meditazione e di rilassamento, come si fa in alcuni centri di
spiritualità, sopratutto in America.
h) In accordo con l’insegnamento del Concilio Vaticano II (por. GS 24),
Giovanni Paolo II considera un’attitudine al servizio nella società e nella
Chiesa una dimensione neccessaria della spiritualità. Il Pontefice sottolinea
con forza che la vera vita spirituale si può sviluppare soltanto nella comunità
ecclesiale. Là, il credente trova un aiuto spirituale, adequato, specialmente
attraverso i sacramenti; riceve anche il sostegno nella crescità spirituale e
possibilità di coinvolgimento apostolico. L’ecclesialità appartiene quindi alla
essenzialità stessa della spiritualità cristiana. Se la vita spirituale è la
relazione intima con Cristo, allora questo significa anche un stretto legame
con la Chiesa, che è Suo Corpo mistico, vivificato dallo Spirito Santo. Da qui
proviene, evidenziata dal Santo Padre, la struttura sacramentale della vita
spirituale — struttura che è garantita soltanto dalla appartenenza alla Chiesa.
i) Nella luce della spiritualità cristologico-personalista, proposta da
Giovanni Paolo II, è falsa l’opinione che i cristiani di una fede viva sono
meno aperti al dialogo con il mondo contemporaneo, che gli uomini di
orientamento liberale. Lui stesso, l’uomo di una fede radicale, era simultaneamente molto aperto a tutto ciò che costituiva un valore autentico. Questa
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bipolarità della spiritualità (personalismo e cristocentrismo) fa — da un lato
— che il cristiano riesce ad entrare nelle diverse relazioni personali, e dall’altro — che è capace di custodire la sua identità del discepolo di Cristo.
Grazie a questa dualità, in passato antico e oggi, il cristianesimo ha avuto le
abilità di costruire una cultura autonoma, su quale si basa la odierna civiltà
europea.
Nella lettera apostolica Novo millennio ineunte Giovanni Paolo II scrive:
“che si registri oggi, nel mondo, nonostante gli ampi processi di secolarizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità” (NMI 33). Questo è un segno
eloquente dei nostri tempi. È plausibile dire che la spiritualità cristologicopersonalista proposta dal Papa è una risposta a questo bisogno e può
soddisfare anche non cristiani. La spiritualità secondo il pensiero di Giovanni
Paolo II, nel pieno senso della parola, è quindi la spiritualità cristiana perché
pone l’accento sul Cristo — e nello stesso tempo — la spiritualità universale,
perché si basa sul personalismo.
Tradotto da Barbara Barylak

