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WPROWADZENIE 
 
 
Święty Jan Paweł II – wielki apostoł Bożego miłosierdzia, 

wprowadzając Kościół święty w trzecie tysiąclecie, zauważył, że 
pomimo rozległych procesów laicyzacji jednym z charaktery-
stycznych znaków naszych czasów jest powszechna potrzeba du-
chowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód 
modlitwy. Na tę potrzebę duchowości próbują odpowiedzieć 
także inne religie i ruchy niechrześcijańskie (por. NMI 33).  

Wraz z tym obserwujemy głębokie przemiany kulturowo- 
cywilizacyjne, jakie dokonują się na naszych oczach, zwłaszcza na 
Starym Kontynencie. Święty Papież w adhortacji Ecclesia in Europa 

zdiagnozował je jako chorobę horyzontalizmu, która polega na 
utracie nadziei, co powoduje, że wielu Europejczyków nie pa-
mięta o swoim chrześcijańskim dziedzictwie. Szerzy się prak-
tyczny agnostycyzm i obojętność religijna. „W wielu sferach pu-
blicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wie-
rzący; odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, 
podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które 
nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne” (EiE 7).  

Utrata nadziei powoduje, że ludzie boją się przyszłości.  
„Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny” (EiE 8). Dręczy 
ich wewnętrzna pustka i utrata sensu życia. To pociąga za sobą 
dramatyczny spadek dzietności, zmniejszenie liczby powołań do 
służby Bożej i trudności w podejmowaniu definitywnych wybo-
rów życiowych. Dramatyczny obraz współczesnego człowieka 
pozbawionego nadziei pogarsza uczucie izolacji i osamotnienia. 
Mnożą się podziały w rodzinach i społeczeństwach, odradzają się 
postawy rasistowskie, między innymi w związku z masowym na-
pływem ludności z Bliskiego Wschodu. „W powiązaniu z szerzą-
cym się coraz powszechniejszym indywidualizmem dostrzega się 
coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej” (EiE 8). 
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W tych oznakach utraty nadziei św. Jan Paweł II dostrzega roz-
szerzanie się „kultury śmierci”. Jednym słowem „europejska kul-
tura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, 
który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (por. EiE 9). 

W kontekście tych zjawisk nie dziwi, że wielu ludzi, odczuwa-
jąc egzystencjalną pustkę, szuka jakiejś duchowości. W odpowie-
dzi na to opatrzność Boża podaje im duchowość miłosierdzia. Jest 
ona zakorzeniona w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła, 
a także odpowiada na potrzeby ludzkiej natury.  

Rozwój kultu Bożego miłosierdzia, na nowo przypomniany 
w objawieniach św. Faustyny, sprawia, że o duchowości miłosier-
dzia mówi się i pisze bardzo dużo. Od co najmniej półwiecza po-
dejmowane są naukowe i duszpasterskie refleksje dotyczące tego 
tematu, owocujące niezliczonymi publikacjami. Dodatkową  
inspiracją do zajmowania się tą rozległą tematyką jest nauczanie 
ostatnich papieży, a zwłaszcza śmiałe inicjatywy oraz wypowie-
dzi papieża Franciszka.  

Czy wobec tego potrzebna jest kolejna książka na ten temat? 
Wydaje się, że takie przedsięwzięcie jest w pełni zasadne, bo z jed-
nej strony obserwujemy powszechną potrzebę duchowości,  
a z drugiej strony – rosnące zainteresowanie duchowością miło-
sierdzia w kontekście zarysowanych wyżej kryzysów. Wielu  
ludzi w kulcie Bożego miłosierdzia odnajduje promyk nadziei czy 
„iskrę”, mającą im w tych czasach przywrócić sens życia. Stawiają 
często proste pytania i oczekują jasnych odpowiedzi. Szukają 
przystępnych syntez odnośnie do miłosierdzia Boskiego i ludz-
kiego.  

Podręcznikowa, czy raczej katechizmowa forma (krótkie pyta-
nie – obszerniejsza odpowiedź) niniejszej książki, choć nadaje jej 
charakter popularyzatorski, to jednak nie pozbawia waloru nau-
kowego. Zamysłem autora jest przedstawienie duchowości miło-
sierdzia zgodnie z metodą teologiczną, która bazuje na Objawie-
niu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji oraz posiłkuje 
się nauczaniem Kościoła, zwłaszcza ostatnich papieży.  
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Teologia duchowości ma swą tożsamość metodologiczną, która 
także znalazła odbicie w treści i układzie tej książki. Zauważmy 
więc, że modne współcześnie, choć pochodzące z pierwszej po-
łowy V wieku pojęcie „duchowość” (łac. spiritualitas), w sensie 
ogólnym oznacza wpisaną w ludzką naturę potrzebę przekracza-
nia siebie, którą kard. Wojtyła w dziele Osoba i czyn nazwał auto-
transcendencją, czyli wrodzoną zdolnością do wychodzenia poza 
zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowych. Podstawowym 
jej wyrazem jest kultura, czyli to wszystko, co człowiek potrafi 
wytworzyć. Na tym poziomie można mówić o tzw. duchowości 
antropogenicznej (jest to terminologiczna propozycja autora) – 
duchowości naturalnej, mającej źródło w ludzkiej rozumnej i wol-
nej naturze. Gdy duchowość antropogeniczna w procesie trans-
cendowania przyjmuje ukierunkowanie soteryjne (zbawcze), 
a więc staje się poszukiwaniem ostatecznego sensu egzystencji 
i zagwarantowania człowiekowi wiecznego trwania, wówczas 
przybiera postać religijną. Wśród wielu duchowości religijnych 
wyróżniają się duchowości judaistyczna i chrześcijańska, które 
mają charakter „odgórny”. Ich wyznacznikiem nie jest poszuki-
wanie przez człowieka boskiego Absolutu, ale samoobjawienie 
Boga człowiekowi, obdarowanie go miłością. „On pierwszy nas 
umiłował” (1 J 4, 19). Bóg, który jest Miłością (1 J 4, 8. 16), przez 
Wcielenie Syna Bożego, zeszedł na poziom swoich stworzeń. 
W ten sposób okazał im swe miłosierdzie.  

Przyjęcie obdarowania ze strony Boga, poznawanie Go i po-
stępowanie zgodnie z wymaganiami, jakie płyną z tego daru, to 
zasadnicze składniki duchowości chrześcijańskiej, którą można 
określić jako duchowość miłosierdziową, gdyż – jak uczy papież 
Franciszek – „wszystko objawia się w miłosierdziu; wszystko się 
rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca” (MeM 1).  

Każda duchowość wyraża się na trzech płaszczyznach: po-
znawczej, aksjologiczno-motywacyjnej i praktycznej. Duchowość 
miłosierdzia, osadzona na tych trzech filarach, jest dynamicznym 
ruchem ku Bogu i ku człowiekowi. Oznacza to, że doświadczenie 
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miłosierdzia Boga uzdalnia człowieka do bycia Jego narzędziem 
wobec innych (por. MeM 17). Dlatego odpowiedzią na ten dar jest 
zwrócenie się ku Bogu i ku bliźniemu w modlitwie i czynie. 

Tej koncepcji duchowości według założeń współczesnej meto-
dologii odpowiada układ tej książki, która nie wyczerpuje rozle-
głej tematyki miłosierdzia, lecz jest jej zarysem. W odpowiedziach 
na najczęściej zadawane pytania, autor wykorzystał fragmenty 
swoich dotychczasowych publikacji na ten temat, jednak doku-
mentowanie tych zapożyczeń z uwagi na popularyzatorski styl 
dzieła nie wydaje się konieczne. Z tych samych względów zrezy-
gnowano z odsyłaczy do innych publikacji, których skromny wy-
bór został zamieszczony na końcu jako propozycja pogłębiającej 
lektury i zarazem zachęta do dalszych studiów.  

Myśl przewodnia książki, której treść zgodna jest z duchowo-
ściową metodą uprawiania nauki, przebiega od źródeł biblijno-
patrystycznych, przez refleksję dogmatyczną do wskazań prak-
tycznych. Dopełnieniem tego jest historyczny szkic, który ze 
względów duszpasterskich obejmuje jedynie XX i XXI wiek. Po-
szczególne pytania i odpowiedzi stanowią niezależne jednostki, 
które można czytać w dowolnym porządku, dlatego pojawiają się 
drobne powtórzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o obficie cytowane 
nauczanie ostatnich papieży i zapiski św. Faustyny Kowalskiej. 

Można żywić nadzieję, że prezentowany „mały katechizm du-
chowości miłosierdzia” będzie pomocny zarówno w praktykowa-
niu miłosierdzia względem bliźnich, jak i w odkrywaniu tajem-
nicy Boga bogatego w miłosierdzie. Słynny humanista epoki  
odrodzenia – Erazm z Rotterdamu († 1536) napisał, że „nie zna 
Boga ten, kto nie wie, że jest On nieskończonym miłosierdziem”.  

I trudno nie przyznać mu racji. 
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