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W ielość wątków podejmowanych 
przez papieża Polaka i oryginalność 

ujęcia przynajmniej niektórych z nich uza-
sadnia nadanie św. Janowi Pawłowi II mia-
na mistrza duchowego tej miary co wielcy 
doktorzy Kościoła: św. Katarzyna ze Sieny, 
św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila, św. Te-
resa z Lisieux czy św. Teresa Benedykta od 
Krzyża.

DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE 
DUCHOWE

Papież Polak nie poświęcił duchowości 
chrześcijańskiej osobnego dokumentu, jed-
nak w swoim nauczaniu dotyka jej na ty-
le często, iż można powiedzieć, że stanowi 
ona jeden z jego ulubionych tematów. Po-
twierdzeniem tego jest częstotliwość wy-
stępowania w pismach i wypowiedziach 
kluczowych słów, takich jak: duchowość, 
życie duchowe, doskonałość czy świętość. 
Obserwuje się tendencję wzrostową ich 
występowania w miarę upływu pontyfika-
tu. Przykładowo termin „życie duchowe” 
w samych tylko encyklikach i adhortacjach 
pojawia się co najmniej 115 razy, zaś „du-
chowość” około 130 razy. Zapewne nie jest 
sprawą przypadku, że obydwa te pojęcia 
najczęściej występują w posynodalnych ad-
hortacjach apostolskich – Pastores dabo vo-
bis o formacji kapłanów we współczesnym 
świecie oraz Vita consecrata o życiu konse-
krowanym i jego misji w Kościele i w świe-
cie. W pierwszej z nich papież wzmiankuje 
o życiu duchowym 52 razy, o duchowości 
12 razy, zaś w drugiej „duchowość” pojawia 
się 28 razy, a „życie duchowe” 11 razy. Cie-
kawostką jest to, że gdy chodzi o dokumen-
ty najwyższej rangi, to słowo „duchowość” 
po raz pierwszy zostało użyte w encyklice 
Laborem exercens, gdzie cały rozdział piąty 
dotyczy duchowości pracy. Podobnie w en-
cyklice Redemptoris missio ostatni rozdział 
nosi tytuł Duchowość misyjna. 

We wspomnianych adhortacjach znaj-
dujemy rodzaj definicji życia duchowego. 
Na przykład w Pastores dabo vobis papież 
pisze, że „życie chrześcijańskie jest »życiem 
duchowym«, czyli życiem ożywianym i kie-
rowanym przez Ducha ku świętości i ku do-
skonaleniu miłości” (nr 19). Wynika z tego, 
że życie chrześcijańskie jest tożsame z ży-
ciem duchowym, którego przyczyną spraw-
czą i formalną jest Trzecia Osoba Boska. Ma 
ono na celu uświęcenie i wydoskonalenie 
się w miłości. Powinno zatem przenikać całą 
przestrzeń chrześcijańskiej egzystencji. Sta-
nowi bowiem „ewangeliczną nowość”, wpi-
sującą się we wrodzoną człowiekowi religij-
ną potrzebę, „której nic nie może stłumić”. 
Ta potrzeba „staje się punktem wyjścia dla 
procesu kształtowania życia duchowego, 
rozumianego jako kontakt i zjednoczenie 
z Bogiem” (nr 45). Jeżeli zatem życie du-
chowe jest życiem Ducha Świętego w czło-
wieku, a więc Jego uprzedzającą inicjatywą 
i uświęcającym działaniem, domagającym 
się współpracy, to w ścisłym znaczeniu jest 
ono udziałem osób ochrzczonych, które 
przez chrzest stały się Jego mieszkaniem 
(por. 1 Kor 3,16; 6,19). 

AUTOTRANSCENDENCJA 
PODSTAWĄ DUCHOWOŚCI 
ANTROPOGENICZNEJ

Interesująca jest koncepcja duchowości 
w ogóle, proponowana przez św. Jana Paw-
ła II. Choć nigdzie wprost o tym nie wspomi-
na, to jednak doszukać się można w jego na-
uczaniu nawiązania do tego, co pisał jeszcze 
jako arcybiskup Krakowa w słynnym dziele 
Osoba i czyn (Kraków 1964). Stwierdza tam, 
że każdy człowiek jako osoba wyrażająca 
się poprzez czyn ma wrodzoną zdolność do 
autotranscendencji, czyli wychodzenia poza 
granice własnego „ja” i ograniczone potrze-
by biologiczne. Jest to rodzaj „ciekawości 
świata”, który przejawia się między innymi 

w wyprostowanej postawie człowieka, 
zdolności posługiwania się myśleniem abs-
trakcyjnym, mową, twórczością, wrażliwo-
ścią etyczną i estetyczną itd., a więc w tym 
wszystkim, co zwykło określać się mianem 
kultury. W tym sensie każdy bez wyjątku 
człowiek ma jakąś swoją duchowość, któ-
rą – posługując się tradycyjną terminologią 
– można nazwać życiem wewnętrznym. Ja 
nazywam ją duchowością antropogeniczną, 
gdyż ma ona swą genezę – zakotwiczenie 
w samej naturze człowieka. Gdy autotrans-
cendencja ma ukierunkowanie soteryjne, 
a więc zwraca się ku temu, kto lub co daje 
człowiekowi poczucie sensu życia, zabez-
pieczenie egzystencji itp., wówczas ducho-
wość antropogeniczna przybiera postać 
duchowości religijnej. I ją właśnie zdaje się 
mieć na myśli św. Jan Paweł II, gdy mówi 
o podstawowej potrzebie religijnej. Jest ona 
rodzajem wrodzonej sprawności człowieka, 
dzięki której zdolny jest on nawiązać osobo-
wy kontakt z Chrystusem.

Szczególną postacią duchowości religij-
nej jest duchowość chrześcijańska, przez 
którą – jak pisze papież w adhortacji Eccle- 
sia in America – „rozumie się styl życia lub 
formę życia według wymogów chrześcijań-
skich”. Następnie dodaje, że „[…] ducho-
wość jest »życiem w Chrystusie« i »w Du-
chu«, które przyjęte przez wiarę, wyraża 
się w miłości, jest ożywiane nadzieją i prze-
kłada się na życie codzienne we wspólnocie 
eklezjalnej. W tym sensie przez duchowość, 
która jest celem i która prowadzi do nawró-
cenia, rozumie się nie jakąś część życia, ale 
całe życie kierowane przez Ducha Święte-
go” (nr 29).

CHRYSTOCENTRYZM 
I CHRYSTOFORMIZACJA

„Ewangeliczna nowość” chrześcijańskiej 
duchowości polega na tym, że choć wyrasta 
ona z potrzeby religijnej, to jednak znacznie Jan Paweł II podczas spotkania  

ze społecznością KUL na Jasnej Górze w 1979 r. 
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

W CIĄGU SWEGO PONTYFIKATU, JEDNEGO Z NAJDŁUŻSZYCH 
W HISTORII, ŚWIĘTY PAPIEŻ POZOSTAWIŁ IMPONUJĄCE TREŚCIOWO 
I OBJĘTOŚCIOWO NAUCZANIE, KTÓRE – JAK SIĘ SZACUJE – OBEJMUJE 
OKOŁO 95 000 STRON DRUKU. CHOĆ JUŻ ZA JEGO ŻYCIA I W CIĄGU 
15 LAT OD ŚMIERCI NA TEMAT JEGO OSOBY I DOKTRYNY POWSTAŁO 
WIELE PUBLIKACJI, TO DUŻO JESZCZE ZOSTAŁO DO ZBADANIA. 
WŚRÓD ZAGADNIEŃ ZASŁUGUJĄCYCH NA OPRACOWANIE JEST 
PAPIESKA KONCEPCJA KATOLICKIEJ DUCHOWOŚCI. 

KS. PROF. DR HAB. MAREK CHMIELEWSKI
Instytut Nauk Teologicznych 
Sekcja Teologii Duchowości

Św. Jan Paweł II 
o katolickiej 
duchowości

18 V 1920
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konsekrowane, głęboko zakorzenione 
w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa 
Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym 
jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego” 
(nr 1). Myśl tę papież rozwija w pierwszym 
rozdziale tejże adhortacji zatytułowanym 
Confesssio Trinitatis, w którym dynamizm 
życia konsekrowanego opisuje za pomocą 
trzech znamiennych tez: „A Patre ad Pa-
trem: inicjatywa Boga”, „Per Filium: śladami 
Chrystusa” oraz „In Spiritu: konsekrowani 
przez Ducha Świętego”.

Podobnie kapłańską tożsamość, która 
jest u podstaw właściwej kapłanom ducho-
wości, św. Jan Paweł II osadza w misterium 
Przenajświętszej Trójcy. W Pastores dabo 
vobis pisze, że „[…] tożsamość kapłańska 
[…] podobnie jak każda tożsamość chrze-
ścijańska ma swoje źródło w Trójcy Prze-
najświętszej […]. Nie można zatem określić 
natury i misji kapłaństwa służebnego bez 
uwzględnienia tych różnorodnych i boga-
tych odniesień, mających swe źródło w Trój-
cy Przenajświętszej i urzeczywistniających 
się we wspólnocie Kościoła, który jest 
w Chrystusie znakiem i narzędziem zjedno-
czenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego” (nr 12).

ANTROPOLOGIA 
DUCHOWA

Oryginalnym wkładem doktrynalnym 
świętego papieża w duchowość jest pro-
ponowana przez niego antropologia. Jako 
personalista nieustannie podkreśla inte-
gralność cielesno-duchową osoby ludzkiej, 
poniekąd wbrew powszechnie przyjmowa-
nej dualistycznej koncepcji człowieka ja-
ko duszy i ciała. Dlatego tradycyjna antro-
pologia wiązała życie duchowe zasadniczo 
z duszą, podczas gdy ciało jako koniecz-
ny element osoby miało raczej znaczenie 
negatywne. Odnośnie do tego na uwagę 
zasługują dwie reprezentatywne wypo-
wiedzi papieskie, które nie przypadkiem 
zostały wyrażone w kontekście miłości 
małżeńskiej. 

Otóż w posynodalnej adhortacji Fa-
miliaris consortio św. Jan Paweł II rozwija 
między innymi myśl o tym, że Bóg stwo-
rzył człowieka na swój obraz i podobień-
stwo, powołując go do istnienia z miłości 
i do miłości. Podkreśla przy tym, że w czło-
wieczeństwo mężczyzny i kobiety Bóg wpi-
sał zdolność do miłości i odpowiedzialność 
za wspólnotę, którą ona tworzy. W tym 
kontekście stwierdza, że „[…] człowiek jako 

duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wy-
raża poprzez ciało, i ciało formowane przez 
nieśmiertelnego ducha, powołany jest do 
miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej 
całości. Miłość obejmuje również ciało ludz-
kie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej” 
(FC 11). Papież nie tylko akcentuje integral-
ność duszy i ciała, ale wskazuje na miłość 
jako zasadnicze spoiwo jedności osobowej 
człowieka. 

Tę myśl podjął w liście do rodzin Gratissi-
mam sane i osadził ją w kontekście antropo-
logii filozoficznej. Przywołując myśl Kartezju-
sza, który współczesnemu myśleniu o czło-
wieku nadał charakter dualistyczny, papież 
stwierdził, że nowożytny racjonalizm ozna-
cza radykalne przeciwstawienie ducha i cia-
ła w człowieku. Tymczasem – jak podkreślił 
– człowiek „[…] jest osobą przez swoje ciało 
i ducha zarazem. Nie można tego ciała spro-
wadzić do wymiarów czystej materii. Jest 
bowiem ciałem »uduchowionym«, podobnie 
jak duch jest tak głęboko zjednoczony z cia-
łem, że poniekąd można go nazwać duchem 
»ucieleśnionym«” (nr 19).

Ta spoistość osoby ludzkiej w aspek-
cie ontologicznym (esse) przekłada się 
również na wszystko, co człowiek czyni 
i w czym się wyraża (agere). Z tej racji 

MARYJNY WYMIAR 
DUCHOWOŚCI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Dopełnieniem chrystocentryzmu eucha-
rystycznego św. Jana Pawła II jest maryj-
ność, jako charakterystyczny rys jego pon-
tyfikatu. Papież jednak mówi nie tyle o du-
chowości maryjnej, co raczej o maryjnym 
wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Hi-
storiozbawcza wzorczość Maryi przenika 
bowiem wszystkie obszary życia duchowe-
go. Przemawiając podczas wizyty na Papie-
skim Wydziale Teologicznym „Marianum” 
w Rzymie 10 XII 1988 r., papież postulował, 
aby „[…] na polu duchowości, która budzi 
dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariolo-
gowie ukazywali konieczność harmonijnego 
włączenia »wymiaru maryjnego« w jedyną 
duchowość chrześcijańską, ponieważ zako-
rzenia się ona w roli Chrystusa”. 

Tak więc papieska mariologia pozosta-
je w służbie chrystologii, czego wyrazem 
jest między innymi wprowadzenie tajem-
nic światła do modlitwy różańcowej listem 
Rosarium Virginis Mariae. Parokrotnie ró-
żaniec nazwał tam „szkołą Maryi” w zakre-
sie życia duchowego, tym skuteczniejszą, 
że „prowadzi ją Ta, która uzyskuje dla nas 
w obfitości dary Ducha Świętego, a zara-
zem daje nam przykład owej »pielgrzym-
ki wiary«, w której jest niezrównaną Mi-
strzynią” (nr 14). Ona także, jako „Niewia-
sta Eucharystii” – uczy papież w encyklice 

ją przekracza, prowadząc człowieka do oso-
bowej więzi z Bogiem w Jezusie Chrystusie. 
Jest duchowością nadprzyrodzoną, a więc 
nie tylko uwzniośla ludzką naturę, ale upo-
dabnia człowieka do Chrystusa, który jest 
„obrazem niewidzialnego Boga” (Kol 1,15) 
i jednoczy z Boską Trójcą. Dlatego w ad-
hortacji o życiu konsekrowanym św. Jan 
Paweł II pisze, 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 ko-
munii miłości i służby Kościołowi” (VC 93). 
W tym określeniu papież wskazuje na chry-
stoformizację, czyli upodobnienie do Chry-
stusa, o jakim pisze św. Paweł w Liście do 
Galatów (4,19). Stanowi ona oś całego życia 
duchowego i procesu formacji duchowej. 

Wprawdzie św. Jan Paweł II nie posłu-
guje się pojęciem „chrystoformizacja”, to 
jednak jest ona istotnym elementem chry-
stocentryzmu, który stanowi jeden z wio-
dących nurtów w całym jego nauczaniu 
– od chwili inauguracji pontyfikatu przez 
pierwszą encyklikę Redemptor hominis 
aż po ostatnie dokumenty poświęcone 
Eucharystii. Zarówno encyklika Ecclesia de 
Eucharistia, jak i list apostolski Mane nobi-
scum Domine, ustanawiający Rok Euchary-
stii, w którego połowie papież umiera, są 
zwieńczeniem rozwijanego przezeń chry-
stocentryzmu eucharystycznego.

Ecclesia de Eucharistia – „może nas prowa-
dzić ku temu Najświętszemu Sakramento-
wi, ponieważ jest z nim głęboko związana” 
(nr 53).

ŻYCIE DUCHOWE 
A TRÓJCA ŚWIĘTA

Godnym uwagi rysem papieskiej kon-
cepcji życia duchowego jest jego trynitar-
ne ukierunkowanie. Chodzi nie tylko o tzw. 
encykliki trynitarne (Dives in misericordia, 
Redemptor hominis i Dominum et Vivifi-
cantem), ale także o częste podkreślanie, 
że życie duchowe ma swe źródło w Boskiej 
Trójcy. Na przykład w Christifideles laici czy-
tamy o potrzebie chrześcijańskiej forma-
cji świeckich, która jest stałym procesem 
„osobistego dojrzewania i upodabniania się 
do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kie-
runkiem Ducha Świętego” (nr 57). Jak za-
znacza papież, chodzi o to, aby „[…] wszy-
scy chrześcijanie mieli świadomość tej 
niezwykłej godności, którą otrzymali wraz 
z chrztem świętym, a więc świadomość te-
go, że przez łaskę zostali powołani do stanu 
umiłowanych dzieci Ojca, bycia członkami 
ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, 
i żywymi, świętymi przybytkami Ducha 
Świętego” (nr 64).

Życie duchowe osób konsekrowanych 
tym bardziej ma trynitarny wymiar. 
W pierwszych słowach adhortacji Vi-
ta consecrata czytamy bowiem, że „życie 

Jan Paweł II na KUL w 1987 r.  
(fot. Biblioteka Cyfrowa KUL)

Próbę syntezy papieskiego nauczania na temat 
duchowości podjął ks. prof. dr hab. Marek 
Chmielewski w obszernej publikacji  
pt. „Duchowość według Jana Pawła II. Studium 
na podstawie encyklik i adhortacji”, wydanej 
w 2013 r. w serii Biblioteka Teologii Duchowości

duchowość człowieka, zarówno na pozio-
mie antropogenicznym, jak i religijnym, 
wchodzi głęboko we wszystkie wymiary 
jego doczesnej egzystencji. Staje się ja-
sne, dlaczego święty papież, poruszając 
różne kwestie życia ludzkiego, czy to do-
tyczące pracy, kultury, relacji społeczno-
-ekonomicznych czy życia, małżeństwa, 
płodności, czyni częste odniesienia do 
duchowości. Można powiedzieć, że w je-
go ujęciu chrześcijańska duchowość jest 
przede wszystkim inkarnacyjna. Skoro bo-
wiem Bóg w Jezusie Chrystusie stał się 
Człowiekiem z Maryi Panny, to wszystko, 
co ludzkie, zostało w jakiś sposób wpisane 
w historię zbawienia.

Taka wizja duchowości ma wydźwięk jak 
najbardziej pozytywny i optymistyczny. Nie 
znaczy to, że papież nie dostrzega miste-
rium iniquitatis, któremu wiele miejsca po-
święcił w adhortacji Reconciliatio et paeni-
tentia. Jednak bardziej niż ludzką słabość 
akcentuje on powołanie chrześcijanina do 
świętości i stawia je jako priorytetowe za-
danie Kościoła w trzecim tysiącleciu. W li-
ście apostolskim Novo millennio ineunte na 
przekór stereotypom, że świętość zarezer-
wowana jest dla duchownych czy zakon-
nych „pięknoduchów”, podkreśla, że ten 
dar świętości został ofiarowany każdemu 
ochrzczonemu (por. nr 30). Świętość zaś to 
„przynależność do Tego, który jest w naj-
głębszym sensie Święty, »po trzykroć Świę-
ty« (por. Iz 6, 3)” (nr 30). Jest ona „wysoką 
miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego” 
(nr 31). Wszystko więc, co jest treścią życia 
chrześcijanina, staje się wyrazem świętości 
i do niej ma prowadzić. 

*
Według tego, jak uczył papież św. Pa-

weł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi, że 
„człowiek naszych czasów chętniej słucha 
świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha 
nauczycieli, to dlatego że są świadkami” 
(nr 41), św. Jan Paweł II w kwestiach do-
tyczących duchowości okazuje się nie tyl-
ko wybitnym, inspirującym nauczycielem, 
ale także świadkiem. Jego głębokie życie 
duchowe, skoncentrowane na Chrystu-
sie eucharystycznym i oddane Maryi, po-
twierdził Kościół najpierw aktem beaty-
fikacji (1 V 2011), a następnie kanonizacji 
(27 IV 2014). W ten sposób papież z Polski 
dołączył do liczącego ponad 1800 osób gro-
na błogosławionych i świętych, których wy-
niósł on do chwały ołtarzy. 

18 V 1920




