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N 
asz Prąd” od wielu lat towarzyszy pallo-

tyńskiej formacji seminaryjnej. W ciągu 

tak długiego okresu na łamach pisma 

głos zabrało wiele wspaniałych osób. Zbliżając 

się do setnego numeru pallotyńskiego periody-

ku, redakcja postanowiła „przeprowadzić śledz-

two” i przewędrować przez poprzednie dziewięć-

dziesiąt osiem numerów, wybierając kilka tek-

stów, które zostaną przeznaczone do ponownego 

wydruku. Rzecz jasna, ilość inspirujących arty-

kułów jest zdecydowanie zbyt duża, by umieścić 

je w jednym numerze, jednak spośród nich uda-

ło się wybrać kilka (naszym zdaniem) zasługują-

cych na szczególną uwagę. Argument, dla które-

go wybrano dany artykuł, przedstawią w krót-

kim wstępnie obecni członkowie redakcji. Nie 

sposób nie zauważyć przy tej okazji, jak wiele 

znajomych, pallotyńskich nazwisk można było 

spotkać wśród autorów artykułów oraz członków 

redakcji. Jedyna różnica dotyczy tego, że w cza-

sopiśmie nazwisko poprzedza skrót „kl.” bądź 

„al.”, zaś obecna redakcja w przeważającej więk-

szości przypadków przyzwyczaiła się do skrótu 

„ks.” Z tego również powodu zdecydowana więk-

szość autorów artykułów do przedostatniego 

numeru wydanego w roku akademickim 

2021/22 nie wie, że po raz kolejny ich teksty 

ukażą się w „Naszym Prądzie”, a z pewnością 

zawarte w nich myśli zasługują na to, by podzie-

lić się nimi więcej niż raz. Szczególne podzięko-

wania kierujemy zatem w kierunku księży: Prze-

mysława Podlejskiego SAC, Bogusława Szpa-

kowskiego SAC, Andrzeja Daniewicza SAC, 

Grzegorza Kurpa SAC, Franciszka Mickiewicza 

SAC, Marka Chmielniaka SAC.  

 Wspomniałem o wielu ważnych posta-

ciach, które pozostawiły po sobie ważne i bogate 

przemyślenia należy dodać, że najpiękniejszy 

artykuł, wprawdzie niezapisany słowami, ale 

świadectwem życia, wdzięczności i dobroci do  

końca, stworzyli ś.p. brat Franciszek Dziczkie-

wicz SAC i ksiądz Stanisław Charchut SAC. 

Dziękujemy Bogu za dar ich życia i powołania 

do Stowarzyszenia, prosząc o życie wieczne dla 

nich.  

Ostatnie miesiące obfitowały również  

w wiele innych wydarzeń, ważnych dla życia 

seminaryjnego. Słowem oraz fotografią wspo-

mnimy zatem odsłonięcie pamiątkowej tablicy 

upamiętniającej dobrodziejów naszego semina-

rium, kończący się rok sługi Bożego Stanisława 

Szulmińskiego, koncert al. Mateusza Wasińskie-

go SAC, XIII Mistrzostwa Polski WSD w koszy-

kówce oraz kolejne Misterium Męki Pańskiej – 

„Nie jesteś już niewolnikiem”. Działo się wiele… 

nie pozostaje więc nic innego, jak z radością 

przekazać kolejny numer „Naszego Prądu”!  

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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Księże, proszę o krótkie podsumowanie 

roku ks. Szulmińskiego. Czy założenia przyświe-

cające organizacji tego roku udało się zrealizo-

wać?  

Powiem więcej – nie tylko, że cel został 

osiągnięty, ale rezultaty tego roku przerosły na-

sze oczekiwania. Rozdaliśmy kilkadziesiąt tysię-

cy obrazków z modlitwą o beatyfikację. Udało się 

przygotować dwie wystawy mobilne. Nasza mło-

dzież miała okazję poznać postać ks. Szulmiń-

skiego podczas Konkursu Apostoła, a wydawnic-

two Apostolicum wydało książeczkę dla nastolat-

ków „Mail z Nieba”. Zorganizowaliśmy również 

Sympozjum w Ołtarzewie, zaś Pallottinum wy-

dało publikację posympozjalną. Co najważniej-

sze - pracownicy Pallotyńskiego Ośrodka Postu-

lacji odwiedzili wiele parafii z kazaniami poświę-

conymi osobie sługi Bożego.  

W ciągu roku wydarzyło się wiele dobrego, 

szczególnie w wymiarze duchowym. Nieustannie 

dopływają do nas informacje o łaskach, jakich 

Bóg udziela przez wstawiennictwo Męczennika 

Wschodu. Jestem przekonany, że przez długi 

czas będziemy cieszyć się owocami tego świętego 

czasu.   

W jakim miejscu znajduje się obecnie pro-

ces ks. Szulmińskiego? Jaki etap procesu beaty-

fikacyjnego przed nami?  

Od października 2018 r. proces jest na 

etapie diecezjalnym w diecezji warszawsko-

praskiej. W tym czasie Trybunał przesłuchał 

wszystkich świadków i włączył do akt proceso-

wych przesłuchania z procesu  rogatoryjnego  

z lat 2003-2004. Pozostają przed nami przesłu-

chania świadków z urzędu, czyli osób uczestni-

czących w różny sposób w tym procesie, a na-

stępnie wydanie dekretu o braku kultu publicz-

nego oraz publikacja akt. Po publikacji akt – co 

mam nadzieje dokona się na wiosnę tego roku – 

pozostanie kwestia przygotowania i przeprowa-

dzenia ostatniej publicznej sesji procesu, pod-

czas której uroczyście zamkniemy proces na 

szczeblu diecezjalnym, a zebraną w toku procesu 

dokumentację będziemy mogli przesłać do Stoli-

cy Świętej.   

Czy jesteśmy  

bliżej beatyfikacji? 

Z  ks. Przemysławem Krakowczy-

kiem SAC wywiad przeprowadził  

al. red. Paweł Strojewski SAC  
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Wielu z nas czeka na beatyfikację – często 

otrzymuję pytania o jej przybliżoną datę. Potrze-

ba jednak dużo cierpliwości i jeszcze więcej mo-

dlitwy w tej intencji. Marzę o tym, by beatyfika-

cja, a potem również kanonizacja ks. Stanisława 

Szulmińskiego nastąpiła w ciągu kilku, kilkuna-

stu najbliższych lat. 

Które z wypo-

wiedzi, myśli lub 

zdań, które wy-

brzmiały w czasie 

odbywającego się  

w naszym semina-

rium sympozjum 

dot. sługi Bożego, 

uważa ksiądz za naj-

ważniejsze?  

Ważnych zdań 

było wiele. Dla mnie 

jedną z najcenniej-

szych była wypowiedź ks. prof. Sławomira Paw-

łowskiego, określająca ks. Stanisława Szulmiń-

skiego jako proroka swoich czasów. Stwierdzenie 

to padło w kontekście sposobu realizacji idei 

ekumenicznej sługi Bożego. Rzeczywiście, ks. 

Stanisław wyprzedził nie tylko swoją epokę i 

czasy II soboru watykańskiego, ale i nasze. Cią-

gle możemy się od Szulmińskiego uczyć jak nale-

ży rozumieć ekumenizm i jak go realizować w 

naszym życiu, zaczynając od pracy nad własnym 

sercem, aby potrafiło kochać i szanować drugie-

go, bez względu na jego przynależność kulturo-

wą, narodową, etniczną czy religijną. Wszyscy 

jesteśmy braćmi i siostrami. Bóg pragnie naszej 

jedności i naszym zadaniem – a szczególnie nas 

pallotynów – jest budowanie tej przestrzeni do 

spotkania się z drugim człowiekiem, do spotka-

nia Chrystusa w bliźnim. Ks. Stanisław Szulmiń-

ski wzywa nas na nowo, abyśmy swoje serca 

kształtowali tak, aby był w nas duch jedności i 

zgody, a nie demon podziału i nienawiści. 

Ksiądz rektor Mirosław Mejzner SAC we 

wprowadzeniu do sympozjum powiedział,  

że ksiądz Szulmiński pokazuje nam, że chary-

zmat pallotyński można realizować w różnych 

kontekstach kulturowych i czasowych. Jakiego 

„świętego pallotyna” domaga się współczesny 

kontekst kulturowy i czasowy? 

Za chwilę będziemy obchodzić 200. roczni-

cę założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolic-

kiego. Z naszej perspektywy to długi okres, ale  

w dziejach ludzkości to zaledwie ułamek. Czasy 

wcale nie zmie-

niły się tak bar-

dzo. Epoka Pal-

lottiego i nasza 

są do siebie bar-

dzo podobne. 

Ludzkość stoi  

w obliczu bardzo 

podobnych wy-

zwań. Hasła 

obecne na sztan-

darach Wiosny 

Ludów z czasów 

Pallottiego były 

głoszone przez bolszewików w epoce Szulmiń-

skiego, a w obecnej dobie głoszą je środowiska 

lewicowe. Nihil novi.  

 

Bóg pragnie naszej jedności  
i naszym zadaniem – a szczególnie 

nas pallotynów – jest budowanie tej 
przestrzeni do spotkania się z drugim 
człowiekiem, do spotkania Chrystusa  
w bliźnim. Ks. Stanisław Szulmiński 
wzywa nas na nowo, abyśmy swoje  

serca kształtowali tak, aby był w nas 
duch jedności i zgody, a nie demon po-

działu i nienawiści.  

Logo roku ks. Szulmińskiego 
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się świat we współczesnej dobie? - odpowiedź 

jest jedna: ŚWIĘTEGO. Świat domaga się od nas 

świadectwa. Nie możemy upodabniać się do 

świata, stawać się celebrytami, czy swego rodza-

ju guru, którzy przyciągają do siebie, a nie Chry-

stusa. Musimy być autentycznymi świadkami 

Chrystusa świadczącymi nie tyle głoszonym sło-

wem, ale przede wszystkim własnym życiem. 

Wierzę w to głęboko, że przed nami wielka 

misja, że nasz charyzmat jest ciągle aktualny  

i potrzebny Kościołowi. Nie możemy jednak 

zapomnieć, że współpraca ze świeckimi w Ko-

ściele i dla Kościoła jest jednym z kilku wymia-

rów naszego charyzmatu. Pierwszym jest zawsze 

prowadzenie innych do świętości poprzez własny 

przykład. Świętość czyni nasze apostolstwo sku-

tecznym. Świętość jest jedyną drogą do Zjedno-

czenia – przynajmniej tak rozumiał tę rzeczywi-

stość nasz Założyciel. On żądał świętości od swo-

ich współbraci. On żąda świętości od nas.  

Pallotti i Szulmiński podjęli się trudnego 

zadania obrony prawdy, kiedy dookoła brzmiały 

surmy bezbożnych, antychrześcijańskich ideolo-

gii. Od nas żąda się tego samego – stanięcia po 

stronie Prawdy, po stronie Boga, po stronie dru-

giego człowieka. Nasz święty Założyciel i jego 

wierny naśladowca, sługa Boży ks. Stanisław 

Szulmiński wskazują nam, jak walczyć i zwycię-

żać w tej nierównej walce. Jest nią osobista świę-

tość. Zatem na pytanie jakiego pallotyna domaga 
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szałem podczas homilii ks. Jarosława, że dla 

Boga nie ma przypadku. Zapamiętałem te sło-

wa. 

Drugie wydarzenie miało miejsce w woj-

sku. Pod koniec służby wojskowej chciałem ro-

zeznać swój następny krok w życiu. Myślałem  

o karmelitach lub pallotynach. Zacząłem odma-

wiać nowennę pompejańską z ufnością, że Mat-

ka Boża prowadzi mnie do Jezusa. Pomimo 

tego, że napisałem list z prośbą o przyjęcie do 

pallotynów, w moich myślach przez większą 

część nowenny byli karmelici – ich znałem od 

dziecka. W ostatnim dniu nowenny pojawiło się 

mocne przynaglenie – należy wstąpić do pallo-

tynów. Kolejne dni modlitwy jedynie potwier-

dzały ten wybór.    

Mogę dodać, że do 17. roku życia nie mia-

łem pojęcia o tym, kim jest ksiądz. Powoli się 

tego uczyłem. Uczęszczałem do liceum prote-

stanckiego, do którego uczęszczali zarówno 

C 
o sprawiło, że postanowiłeś zostać pal-

lotynem? Od którego momentu chciałeś 

zostać księdzem? 

Gdy miałem około 13 lat, mama dała mi mały 

modlitewnik poświęcony kultowi Miłosierdzia 

Bożego. Wtedy zauważyłem przy tekstach mo-

dlitwy numery z jakiegoś dzienniczka. Okazało 

się, że chodzi o dzieło św. Faustyny. A palloty-

nów poznałem dlatego, że to oni byli autorami 

koreańskiego wydania tego dzieła.   

Po maturze poznałem ks. Jarosława Ka-

mieńskiego SAC, który został zaproszony na 

nowennę w sanktuarium męczenników koreań-

skich w moim mieście. Po Mszy św. krótko roz-

mawialiśmy i zapytał, czy chcę być księdzem, czy 

bratem? Po tym spotkaniu, przebywając na stu-

diach przez rok, chodziłem na spotkania powo-

łaniowe u karmelitów, salezjanów, jezuitów, 

pallotynów, benedyktynów a także na spotkania 

diecezjalne. Bóg jednak prowadził mnie do pal-

lotynów i mam tu na myśli szczególnie dwa wy-

darzenia. Pierwszym z nich były pallotyńskie 

rekolekcje dla młodzieży. Podczas nich zobaczy-

łem, jak żywy jest charyzmat pallotyński. Pozor-

nie był to przypadek – po prostu wraz z siostrą 

odprowadzaliśmy babcię do pociągu i nie zdąży-

liśmy z niego wysiąść. Tak dojechaliśmy do Seu-

lu, a ja postanowiłem odwiedzić pallotynów. Tak 

trafiłem na rekolekcje, w trakcie których usły-

Z al. Paulino Nohem SAC wywiad 

przeprowadził  

al. red. Maciej Książyk SAC  
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protestanci, jak i katolicy, buddyści oraz wielu 

ateistów. Pamiętam, że w tej szkole zawsze we-

dług planu mieliśmy przerwę o 15:00. Mam  

w zwyczaju modlić się w Godzinie Miłosierdzia  

i chodziłem na poddasze, gdzie nikogo nie było. 

Tego dnia jeden kolega zapytał mnie, co tam 

robię. Razem poszliśmy się modlić. Potem przy-

szedł z nim też drugi kolega. Cieszyłem się, że 

modliliśmy się razem, chociaż nie byli katolika-

mi, a ja mogłem powiedzieć im o miłości Boga, 

Ojca naszego, który stworzył nas i zawsze kocha. 

Teraz rozumiem, 

że ich modlitwa 

była potrzebna 

również mi, bo 

jestem szczęśliwy, 

gdy opowiadam 

ludziom o blisko-

ści Bożej. To do-

świadczenie rów-

nież skłoniło mnie 

do bycia księ-

dzem.  

Gdy byłeś w wojsku, pełniłeś funkcje po-

mocnika kapelana - na czym polegały Twoje 

zadania? 

Służyłem przy lotnisku wojskowym. Kape-

lan dbał o członków parafii, mieszkających  

w odległych od siebie batalionach. Razem od-

wiedzaliśmy jednostki z posługą sakramentalną. 

W wojsku współpracowaliśmy również z mni-

chem buddyjskim i pastorem protestanckim. 

Wielu żołnierzy zadawało mi często pytania  

o Boga, relacje rodzinne, człowieczeństwo. Byli 

bardzo ciekawi opinii katolika w tych kwestiach. 

Zwykle też nie było między nami wielkiej różnicy 

wieku. W samej parafii było inaczej: należały do 

niej całe rodziny. Ja przygotowywałem liturgię  

w Kościele i służyłem żołnierzom w trakcie obia-

du. Jestem wdzięczny za to, że spotkałem wśród 

nich ludzi otwartych na to, co mówiłem o Bogu.  

Jaka była reakcja znajomych, otoczenia na 

Twoją decyzję? 

Rodzice byli prze-

ciwni. Kilku księży 

i niektóre siostry 

zakonne doradzali 

mi wstąpienie do 

bardziej znanego 

zakonu z dłuższą 

historią, jak choć-

by karmelici czy 

jezuici. Podczas 

ostatniego urlopu przed zakończeniem służby 

wojskowej ks. kapelan żartował, że dobrze gdy-

bym został przy parafii. Tak zrobiłem i nie poje-

chałem do domu na urlop. Wtedy mama powie-

działa mi przez telefon, żebym wstąpił do pallo-

tynów.  

Czym głównie zajmują się Pallotyni w Ko-

rei? Jak opisałbyś chrześcijaństwo w Korei? Jak 

traktowani są chrześcijanie w Twoim kraju? 

Pallotyni rozszerzają w Korei kult Bożego 

Miłosierdzia: sprawują Mszę w Godzinie Miło-

sierdzia, sakrament pokuty i prowadzą adoracje 

Najświętszego Sakramentu. W różnych regio-

nach prowadzą comiesięczne spotkania forma-

cyjne dla tzw. apostołów Bożego Miłosierdzia. 

Zajmują się formacją członków ZAK-u przez 

konferencje i angażowanie ich w prace apostol-

skie. 

Choć Korea nie jest już krajem misyjnym, 

połowa członków pallotyńskiej wspólnoty w Ko-

rei to Polacy. Cieszę się tym i widzę, że wciąż 

potrzeba misjonarzy z krajów katolickich, ponie-

waż ich życie jest głęboko zakorzenione w men-

talności chrześcijańskiej. Koreański Kościół jest 

Cieszyłem się, że modliliśmy się 
razem, chociaż nie byli katolikami, 

a ja mogłem powiedzieć im o miłości 
Boga, Ojca naszego, który stworzył nas  
i zawsze kocha. Teraz rozumiem, że ich 
modlitwa była potrzebna również mi, 
bo jestem szczęśliwy, gdy opowiadam 

ludziom o bliskości Bożej.   
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młody, otoczony kulturą niechrześcijańską.  

A misjonarz dający świadectwo żywej wiary wzy-

wa do nawrócenia tych, którzy są przyzwyczajeni 

do życia w duchu niechrześcijańskim.  

W Korei wiara w Jezusa rodziła się wśród 

uczonych, studiujących katechizm jako naukę  

z zachodu. Nie było misjonarzy. Można powie-

dzieć, że Pan powołał naszych przodków około 

300 lat temu przez książkę z Chin, mówiącą  

o katechizmie Ko-

ścioła. Mniejszy 

kontakt duchow-

nych z wiernymi 

oznaczał, że nie 

mieli pasterzy czu-

wających nad ich 

życiem duchowym. 

Brak opieki dusz-

pasterskiej sprawił, 

że łatwiej było lu-

dziom żyć wbrew 

temu, co wyznają 

jako chrześcijanie. 

Do dziś niewielu  

w Korei czuje po-

trzebę kierownictwa duchowego, jednak ogólnie 

uważam, że sytuacja zmienia się na lepsze. 

Jak trafiłeś do Polski? Czy trudno było 

przyjąć decyzję o tym, że masz studiować z nami 

w Ołtarzewie, a nie w seminarium w Korei? 

Kiedyś ks. Jarosław zapytał mnie, czy chcę 

pojechać do Polski, a jeszcze przed moją odpo-

wiedzią dodał, że moje zdanie nie jest ważne. 

Żartował, ale ja chciałem przyjechać. Nie było 

trudno przyjąć tę decyzję. Dla mnie moja forma-

cja nie zależy od tego, czy jestem w Polsce czy  

w Korei. 

Co Ci się podoba, a co jest trudne w miesz-

kaniu w Polsce? 

Podoba mi się 

długa historia 

chrześcijaństwa  

w Polsce. Uczę się 

dużo ze świadec-

twa osób wierzą-

cych. Doceniam 

też szczerość Pola-

ków w wyrażaniu 

opinii. Mam wra-

żenie, że w Korei 

ludzie często mó-

wią innym to, co 

chcą usłyszeć, 

nawet gdy uważa-

ją coś przeciwne-

go. Z pewnością trudnością w czasie pobytu  

w Polsce jest to, że nie mam w tym czasie kon-

taktu z rzeczywistością duszpasterską Korei. 

Mam jednak nadzieję, że pobyt w Polsce przygo-

towuje mnie do posługi w moim kraju.  

Choć Korea nie jest już krajem mi-
syjnym, połowa członków pallotyń-

skiej wspólnoty w Korei to Polacy.  
Cieszę się tym i widzę, że wciąż potrze-

ba misjonarzy z krajów katolickich,  
ponieważ ich życie jest głęboko zako-
rzenione w mentalności chrześcijań-

skiej. (…) Misjonarz dający świadectwo 
żywej wiary wzywa do nawróceniach 

tych, którzy są przyzwyczajeni do życia 
w duchu niechrześcijańskim.  
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Jakie przeżycia towarzyszą Ci po debiucie, bo 

chyba tak można nazwać twoje wystąpienie na 

Ołtarzewskiej scenie? 

Na szczęście emocje już trochę opadły, ale towa-

rzyszy mi spora radość związana głównie  

z tym, że zrealizowałem swoje dwa marzenia: 

wystąpienie na scenie i wydanie płyty. Wszystko 

to miało dosyć wysoki poziom, którego nie mu-

szę się wstydzić.  

Kiedy to marzenie w Tobie się zrodziło? Ile mia-

łeś wtedy lat i jakie okoliczności temu towarzy-

szyły? 

Było to jakieś 12 lat temu, kiedy pierwszy raz 

zetknąłem się z hip-hopem. Uderzający był dla 

mnie wtedy kontakt nie tyle z muzyką, ile ze 

słowem. Po spotkaniu z różnymi utworami 

stwierdziłem, że nie jest to wcale takie trudne. 

Wystarczy kupić mikrofon, znaleźć podkład  

w Internecie i zabrać się do działania. Na po-

czątku towarzyszyła mi niepewność co do tego, 

czy robię to poprawnie czy nie. Potem znalazłem 

się w środowisku osób, które również nagrywały 

i z jedną z nich nagrałem wspólny kawałek. 

Pierwszy raz usłyszało mnie wtedy więcej osób  

i to było momentem przełomowym, dodało mi 

motywacji do pracy. Widząc, że są ludzie, którzy 

słuchają moich utworów, zacząłem myśleć  

o pierwszym występie na scenie.   

Ludzie szukają różnych sposobów na wyrażenie 

siebie. Dlaczego akurat wybrałeś hip-hop, jako 

sposób na odsłonięcie swojego wnętrza przed 

innymi?  

Myślę, że wynika to z łatwego dostępu do pod-

kładów oraz tego, że zawsze uważałem, że nie 

Z  al. Mateuszem Wasińskim SAC  

rozmawia red. Karol Ostrowski  
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potrafię śpiewać, więc wybrałem formę, w której 

śpiew nie jest konieczny, a emocje nadal można 

wyrazić w formie muzycznej. Zależało mi też 

głównie na słowach, które sam mogę napisać. 

Jest w tym pewna 

twórcza wolność.  

Po koncercie towarzy-

szyła Ci głównie ra-

dość. A co czujesz, kie-

dy (tak to nazwijmy) 

„rapujesz?” Czy nie jest 

to w pewnym stopniu 

„doświadczenie mi-

styczne”? 

Rzeczywiście coś w tym 

jest. Przypominam 

sobie sytuacje, w któ-

rych osoby podchodzące do mnie po występie 

mówiły, że byłem wyjątkowo pobudzony, że nor-

malnie się tak nie zachowuję. To był mój świat  

i czułem się w nim dobrze, co przekładało się na 

ruch na scenie i kontakt z widownią. Pomimo 

stresu czułem się dość naturalnie. W pełni zga-

dzam się z opinią, że na scenie zachowuję się 

„jak w transie” - zaczynam dotykać innego wy-

miaru, który może mieć w sobie pewne elemen-

ty wspólne z doświadczeniem mistycznym.  

Emocje, których nie brakowało na twoim kon-

cercie, były uzewnętrznieniem tego, co działo się 

w Tobie. Przeżywanie tak silnych stanów emo-

cjonalnych może być jednak niebezpieczne. Nie 

sądzisz? 

Chyba coś w tym jest. Rap rozumiany jako ciągłe 

mówienie o swoich przeżyciach może uzależ-

niać. Uzewnętrzniam się bo ktoś mnie słucha, 

bije mi brawo, do-

strzegam sporo po-

zytywnych reakcji,  

a przede wszystkim 

mam poczucie bycia 

w centrum uwagi  

i to mnie motywuje, 

dodaje siły i odwagi. 

Potem jednak poja-

wia się moment 

zejścia ze sceny i 

zaczynam czuć nie-

dosyt. Powracam do 

szarej rzeczywistości. Po czym znowu chciałbym 

doświadczyć tego stanu.  

Zostałem kiedyś zapytany o to 
kim jestem – klerykiem czy  

raperem? Muzyka jest dla mnie 
pewnym hobby, pasją. Natomiast 
jestem osobą konsekrowaną - i to 
chciałbym podkreślić. Niekoniecz-

nie odnajduje się w tożsamości  
rapera – kojarzy mi się ona z osobą, 

dla której tworzenie muzyki jest 
głównym zajęciem.  
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Przemyślenia przekazujesz poprzez tekst, zaś  

emocje - w trakcie koncertu. A jakie konkretne 

wartości chcesz przekazać? 

W tej części mojej twórczości (od kiedy jestem 

klerykiem) chcę mówić o Bogu. Mówię o Bogu  

w nieoczywisty i nienarzucający się sposób.  

Za dużo nasłuchałem się twórczości, w której 

ciągle powtarza się motyw „Bóg Cię kocha”. 

Uważam, że taki przekaz na dłuższą metę może 

być mało skuteczny, a taka forma przekazu nie-

koniecznie trafi do osób wątpiących. Chciałbym 

mówić o Bogu „bardziej podprogowo”.  

A jak Tobie pomaga hip-hop w pogłębianiu re-

lacji z Jezusem? 

Jeden z moich idoli - ksiądz Jakub Bartczak 

kiedyś powiedział, że rap może stać się modli-

twą. W pełni się z nim zgadzam. Bo gdy spojrzę 

na swoją twórczość, to w pewnych momentach 

ma ona charakter modlitewny. „Walkę” – jeden 

z utworów - stworzyłem na podstawie  

Psalmu 144.  

Ludzie młodzi, to ci którzy poszukują swojej 

tożsamości. Ty już ją odnalazłeś. Wygląda na to, 

że nie tylko jedną. Jesteś raperem i osobą kon-

sekrowaną. To musi być dla Ciebie bardzo wy-

magające – godzenie w sobie tych dwóch wy-

miarów. Jak łączysz w sobie te obie tożsamości? 

Zostałem kiedyś zapytany o to kim jestem – 

klerykiem czy raperem? Muzyka jest dla mnie 

pewnym hobby, pasją. Natomiast jestem osobą 

konsekrowaną – i to chciałbym podkreślić. Nie-

koniecznie odnajduję się w tożsamości rapera – 

kojarzy mi się ona z osobą, dla której tworzenie 

muzyki jest głównym zajęciem. A dla mnie to 

odskocznia, nie mam tyle czasu, aby się zaanga-

żować w to całym sobą. Jestem klerykiem, przy-

szłym księdzem. W teledyskach występuje bez 

stroju duchownego. Bo jak już wcześniej mówi-

łem – nie chcę być nachalny.  

Wyobraź sobie sytuację, że jesteś już księdzem  

i masz sporo obowiązków. Zaczyna Ci brakować 

czasu na zajmowanie się rapowaniem. A jedno-

cześnie potrzebujesz dokonać wyboru: między 

zobowiązaniami wynikającymi z kapłaństwa  

a byciem raperem. Jak sobie z tym poradzisz?  

O tyle dobrze, że jestem bogaty w to doświad-

czenie. Przeżyłem to już kiedyś. Zrezygnowałem 

PALLOTYŃSKIE RADIO EWANGELIZACYJNE 
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wtedy z rapowania i wszystkiego, co było z tym 

związane. Trwało to dwa lata i nie ukrywam, że 

brakowało mi tego. Pierwsza i najważniejsza 

zawsze będzie dla mnie tożsamość kapłańska. 

Jeżeli miałoby mi zabraknąć tego rapowania, to 

naturalnie, będzie to dla mnie jakaś strata, ale 

nie będzie to strata 

życiowa. Zawsze mogę 

wrócić do tego, co 

stworzyłem, chociażby 

do samego posłucha-

nia.  

Pieniądze, które uzbie-

rałeś na koncercie po-

stanowiłeś przeznaczyć 

na szczytny cel: pomoc 

osobom niewidomym 

w Laskach pod War-

szawą. Skąd taki po-

mysł?  

W zasadzie to był pomysł współbrata - Maćka 

Książyka, który zaproponował, żeby ten koncert 

miał charakter charytatywny. Skoro w tym roku 

przybyło nowych dwóch błogosławionych w Ko-

ściele Katolickim, a wśród nich Matka Róża 

Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki nad 

Ociemniałymi, to pomyślałem, że oba te wyda-

rzenia są bardzo powiązane ze sobą.   

Dlaczego warto przyjść na twój koncert? Czym 

wyróżniasz się od innych raperów? 

Muzyka tworzona przeze mnie wyróżnia się od 

innych już w swoim brzmieniu. Przez co odbiega 

od współczesnych terendów, które można usły-

szeć w Internecie i w radiu. To moim zdaniem 

bardziej ambitna muzyka. Z tym, że jest  

w niej dużo o Bogu. Wydaje mi się, że mało jest 

w polskim rapie osób, które mówią  

o Bogu w sposób, w jaki ja mówię – nie wprost.   

Co na koniec chciałbyś powiedzieć młodym lu-

dziom, którzy myślą o zostaniu raperami albo 

klerykami – raperami? 

To, że jeżeli ktoś ma pasję, zainteresowania, 

hobby i myśli o ży-

ciu konsekrowa-

nym, żeby był w tym 

wolny i w pełni 

otwarty na to, jaki 

kierunek nada temu 

Bóg. Moje możliwo-

ści i horyzonty roz-

woju przed wstąpie-

niem były mniejsze 

od tych po wybraniu 

drogi kapłańskiej. 

Gdybym nie wstąpił 

do seminarium, to 

pewnie nie robiłbym takich rzeczy w wymiarze, 

w jakim jest mi dane robić to obecnie. 

Muzyka tworzona przeze mnie 
wyróżnia się od innych już  

w swoim brzmieniu. Przez co odbie-
ga od współczesnych terendów, któ-

re można usłyszeć w Internecie  
i w radiu. To moim zdaniem  

bardziej ambitna muzyka. Z Tym,  
że jest w niej dużo o Bogu. Mało jest 
osób albo nie ma nawet nikogo, kto 
by mówił o Bogu w sposób, w jaki ja 

mówię – nie wprost.   
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ku, by dotrzeć do ludzi i przekazać im to, co 

Jezus chciałby im powiedzieć. Tak też było  

w przypadku tegorocznego misterium – próbo-

wałem przekazać to, co moim zdaniem Jezus 

chciałby dziś powiedzieć ludziom. Te słowa  

z listu św. Pawła: „Nie jesteś już niewolnikiem!” 

wydały mi się kluczowe. To stwierdzenie określa 

cały scenariusz, a więc całe misterium skupia się 

wokół motywu wyzwolenia niewolnika. Sztuka 

rozpoczyna się od przedstawienia ludzi uwiąza-

nych w jakieś zło, następnie widz widzi zejście 

na samo dno tego zła, a potem pokazuje model 

wyzwolenia, w którego  centrum stoi Jezus, któ-

ry staje się sługą, a w zasadzie niewolnikiem,  

i ginie śmiercią niewolnika, więc motyw niewol-

nika jest tak narzucający się w całym misterium, 

że tytuł nie mógł być inny.  

Słowo misterium oznacza tajemnicę, którą trze-

ba wyjaśnić i od momentu swojego powstania, 

czyli od średniowiecza, jego celem było przeka-

zywanie jakiejś istotnej dla ludzi prawdy wiary. 

W tym roku ta uwaga widza skupia się na darze 

zbawienia i odkupienia, nowego życia, które 

otrzymujemy w Chrystusie. 

Dokładnie tak. Lubię powtarzać pewne zdanie, 

które pamiętam z jednego z wykładów, a miano-

wicie czym się różni problem od tajemnicy? 

Tym, że problem musimy rozwiązać i raczej 

wszyscy powinni znać jego rozwiązanie, a tajem-

nicy nie do końca. W misterium mówimy o zba-

wieniu, o ratunku w Jezusie, podprowadzamy 

kogoś do relacji z Jezusem; myślę że to jest 

Po dwóch latach przerwy, na ołtarzewskiej sce-

nie znów zobaczymy misterium. W tym roku 

nosi ono tytuł: „Nie jesteś już niewolnikiem!”. 

Skąd właśnie pomysł na taki scenariusz i na taką 

formę? 

Próbując organizować to misterium, zadałem 

sobie pytanie: Jaka jest w ogóle jego istota? Jaki 

cel ma to wydarzenie, którym jest Misterium 

Męki Pańskiej? I zdałem sobie sprawę z tego, że 

tak naprawdę powinno mieć ono wymiar ewan-

gelizacyjny. To było bardzo dobrze widoczne  

w przygotowaniach do misterium 2 lata temu, 

gdy aktor, który wtedy grał Jezusa, próbował 

modyfikować swoje wypowiedzi w tym kierun-

Nie jesteś już niewolnikiem 
Z  reżyserem tegorocznego miste-

rium- al. Pawłem Strojewskim SAC  

rozmawia al. red. Marcin  

Szczepański  
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taki scenariusz, który będzie trochę ubogacony 

formą, tzn. będzie przekazany w formie wierszo-

wanej. Poetycka forma może być dwubiegunowa 

w odbiorze. Ktoś może się bardziej zachwycić 

tekstem, bardziej się w niego wsłuchać. Mówiąc 

bardziej kolokwialnie, jeśli wrażliwość piszącego 

będzie odpowiadać wrażliwości widza, to 

„zagra”, a jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do 

tego rodzaju formy,  może to być dla niego pew-

ną trudnością. Zdajemy sobie z tego sprawę, 

więc szczególnie pracujemy nad warstwą słow-

ną, by były ona jak 

najbardziej spójnie 

wyrażona.  

Jako autor scenariusza 

i reżyser tego miste-

rium na pewno wiele 

razy stawiasz sobie 

pytanie o to, jaki wi-

dzowie je odbiorą, jak 

je przyjmą. Co chciał-

byś, aby zostało w ser-

cach tych, którzy będą 

to misterium oglądać, 

z czym chcesz, aby 

wychodzili oni z tego 

przedstawienia? 

Nie będzie chyba jed-

nej odpowiedzi na to 

pytanie, bo takich myśli jest dużo. Zabrzmi to 

może bardzo wzniośle, ale kiedyś usłyszałem, że 

głównym celem tej sztuki. Nie będę tutaj zbytnio 

przedstawiał przebiegu spektaklu, ale końcowe 

jego części zapraszają do podjęcia takiej relacji. 

Dla każdego ta relacja będzie inna i to mi się 

bardzo podoba w misterium, że zapraszamy 

kogoś do spojrzenia na zbawienie, próbujemy 

przestawić pewien punkt widzenia, ale każdy 

może odebrać to inaczej. Ostatnie momenty 

misterium niejako usuwają dotychczasowych 

bohaterów: faryzeuszów, żołnierzy, apostołów  

i próbują postawić widza twarzą w twarz z Jezu-

sem. Wymagają podję-

cia decyzji. 

Misterium to, tak jak 

wspomniałeś, jedna  

z form ewangelizacji, 

wykorzystująca różne 

środki wyrazu, aby 

tym skuteczniej do-

trzeć do widza. Jednak 

temat  poruszany  

w tegorocznym przed-

stawieniu, mimo iż 

wydaje się podstawo-

wy, to na pewno nie 

jest najłatwiejszy. Ja-

kich reakcji widzów się 

spodziewasz po tym 

przedstawieniu? 

Myślę, że trzeba tutaj poruszyć dwa wątki. 

Pierwszy to tradycyjny odbiór misterium, w któ-

rym dobrze działają wszelkie środki niewerbal-

ne, np. ogromne wrażenie na widzach robi mo-

ment ukrzyżowania, biczowania, ukazania się 

zmartwychwstałego, spotkanie Jezusa z Matką. 

To bym nazwał po prostu żywą inscenizacją 

Ewangelii, która naprawdę zdaje swój egzamin  

i pozwala to wszystko unaocznić i gdzieś już 

wiele razy to słyszałem, że faktycznie potem 

ludzie, rozważając tajemnice różańca czy myśląc 

o Drodze Krzyżowej, wracają do tych scen z mi-

sterium. Trzeba też powiedzieć o tym, co będzie 

odróżniało to misterium od dotychczasowych,  

a mianowicie wyjątkowa forma. Patrząc na to, że 

aktorów w tym roku jest zdecydowanie mniej 

niż w poprzednich latach zdecydowaliśmy się na 

I zdałem sobie sprawę  
z tego, że misterium powin-

no mieć wymiar ewangelizacyj-
ny. To było bardzo dobrze wi-
doczne w przygotowaniach do 
misterium 2 lata temu, gdy ak-

tor, który wtedy grał Jezusa, 
próbował modyfikować swoje 
wypowiedzi w tym kierunku,  

że chce dotrzeć do ludzi i prze-
kazać im to, co Jezus chciałby 
im powiedzieć. Tak też było  
w przypadku tegorocznego.  



N a s z  P r ą d  

misterium to jest konkretna pomoc dla ludzi  

w przeżywaniu Wielkiego Postu. Chciałbym, 

żeby osoba, która wyjdzie po misterium Męki 

Pańskiej, realnie spojrzała na obecność Jezusa  

w Kościele. To mi się wydaje najważniejsze. Na-

wet nie to, czy ktoś będzie je oceniał  pozytyw-

nie, jako piękne, wzniosłe, wzruszające. I para-

doksalnie bardzo się cieszę, że mi nie będzie 

dane zobaczyć tych reakcji, bo tak jak już mówi-

łem to jest podprowadzenie do relacji z Jezusem 

i potem niech już ona się rozwija. Najpiękniej-

szym owocem misterium, o którym marzę, jest 

to, że ktoś jest obecny w Kościele, żyje sakra-

mentami i ma osobistą relację z Jezusem. Jeżeli 

cokolwiek możemy zrobić przez misterium Meki 

Pańskiej, żeby ten cel się spełniał, to warto to 

dzieło realizować.  

W jednej z scen postać Jezusa konfrontowana 

jest z tłumem, który widząc umęczonego Boga 

woła, że nie spełnił On ich oczekiwań, zaczyna 

Mu wyrzucać, że nie takiego Boga chcieli. Można 

więc postawić pytanie: jaki obraz Boga prezen-

tuje tegoroczne misterium? 

Od pewnego czasu fascynuje mnie spojrzenie 

Żydów na Boga. Gdy czytam Ewangelie to wła-

śnie ich wyobrażenia związane z Mesjaszem 

jakoś zwracają moją uwagę. Nawiązaniem do 

tego jest wypowiedź Maryi rozpoczynająca spek-

takl. Jest ona oparta na dialogu, który miał 

miejsce podczas uczty paschalnej między człon-

kami żydowskiej rodziny. Myśląc o obrazie Bo-

ga, który prezentuje tegoroczne misterium, 

przypomina mi się tytuł jednej z książek abpa 

Rysia - „Skandal miłosierdzia”. Jezus w czasie 

tego misterium jest ukazywany jako Bóg, który 

szokuje swoją miłością na tyle, że jest ona aż nie 

do przyjęcia. To widać w czterech, może nawet 

pięciu ważnych momentach tego misterium, że 

jest mowa o Bogu, po czym nagle zostaje on uka-

zany widzowi w taki sposób, że totalnie wycho-

dzi poza schematy myślenia tych, którzy to ob-

serwują. Tak jest w przypadku chociażby św. 

Piotra, w przypadku właśnie tego tłumu w kul-

minacyjnej scenie, tak jest w przypadku Ostat-

niej Wieczerzy, tak też jest w scenie śmierci na 

krzyżu. Bóg, który wymyka się ludzkiemu myśle-

niu, wymyka się tym, że przekracza miłością – 

tak można najprościej odpowiedzieć na to pyta-

nie.  

Czyli to, czego ludzie dzisiaj najbardziej potrze-

bują – ukazania Boga, który pochyla się nad ich 

nędzą, nad ich grzechem i z tego uwikłania  

w grzech próbuje wydobyć to, co najpiękniejsze, 

czyli relację miłości do siebie, do Boga, dzięki 

czemu człowiek przestaje być niewolnikiem,  

a staje się wolny.  

Oto właśnie chodzi. W tym spektaklu występują 

postaci (szczególnie myślę tutaj o apostołach) 

które są uwikłane w jakąś swoją słabość i ona ich 

męczy, i widać, że nie są oni w stanie sami nad 

tym zapanować, jakoś sami sobie z tym pora-

dzić. Dotykają jakiejś rzeczywistości zła w sobie, 

która ich przerasta i temu jest przeciwstawiony 

obraz Boga, który nie mieści się w ich wyobraże-

niach, ale który jest w stanie pokonać to zło, 

które w nich jest. Pierwsze zdanie spektaklu 

brzmi: „Ujrzycie słabych ludzi”. Z jednej strony 

duży upadek człowieka, duża słabość, z drugiej 

strony moc Boga, która jest kompletnie nieoczy-

wista i przerasta człowieka. 
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wstawał szybciej – napisałem go gdzieś w około 

3 tygodnie, poprzedni tworzyłem ponad 3 mie-

siące. W misterium, które miało miejsce dwa 

lata temu, pierwsze czytanie scenariusza odbyło 

się 16 listopada, tegorocznego - na początku 

grudnia. Więc prace nad tym spektaklem były 

nieco przyspieszone, bardziej napięte, ale 

wszystko się udało (a przynajmniej mam taką 

nadzieję). Na początku jedna próba tygodniowo, 

później częstsze próby indywidualne, wybranie 

muzyki, scenografii, mieliśmy również spotkanie 

z reżyserem teatralnym, który udzielił nam wie-

lu cennych wskazówek dotyczących gry na sce-

nie i pracy z żywym słowem. Żmudna, wielogo-

dzinna praca i liczne próby pozwoliły przekuć 

pomysł w to, co można oglądać na naszej scenie. 

Dziękuję bardzo za 

rozmowę. Wszystkich, 

którzy chcieliby po-

dzielić się swoimi od-

czuciami czy refleksja-

mi dotyczącymi tego-

rocznego misterium 

zapraszamy do kontak-

tu z profilem naszego 

seminarium na plat-

formie Facebook. Bę-

dzie to bardzo miłe  

i pomocne przy pracy 

nad następnym przedstawieniem. 

Każda inscenizacja męki Chrystusa, podobnie  

i misterium, pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz 

– jak bardzo Bóg jest bliski człowiekowi przez 

swoje cierpienie, przez wzięcie na swoje ramio-

na ciężaru krzyża, przez to, że doświadcza tego 

samego, czego doświadczają ludzie. 

To też jest bardzo istotne w każdym misterium  

i myślę, że biorąc pod uwagę to, co już wcześniej 

powiedziałem o treści i postaciach tegorocznego 

przedstawienia, ta prawda o bliskości Boga bę-

dzie szczególnie mocno widoczna i skłoni wi-

dzów do przemyśleń na ten temat. 

Na koniec uchylmy może rąbka tajemnicy i po-

wiedzmy jak długo było przygotowywane tego-

roczne misterium? Ile czasu potrzeba było, aby 

pomysł przerodził się w gotową sztukę, którą 

można będzie obej-

rzeć? 

Zwycięskiego składu 

się nie zmienia. Mia-

łem powierzoną funk-

cję reżysera dwa lata 

temu i stwierdziłem, 

że skoro wtedy się 

udało, to trzeba iść po 

prostu tym samym 

torem. Okazało się 

jednak, że jest to nie-

możliwe, przynajmniej 

z kilku powodów. Chociażby z tego względu, że 

w misterium „Niech świat się dowie” było zaan-

gażowanych więcej osób, w tegorocznym jest ich 

przynajmniej kilka mniej. Scenariusz też po-

Najpiękniejszym owocem  
misterium, o którym marzę, 

jest to, że ktoś jest obecny w Ko-
ściele, żyje sakramentami i ma 

osobistą relację z Jezusem. Jeżeli 
cokolwiek możemy zrobić przez 
misterium Meki Pańskiej, żeby 
ten cel się spełniał, to warto to 

dzieło realizować.  
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W 
ydarzenia na Ukrainie zmieniły bar-

dzo wiele w codziennym funkcjono-

waniu wspólnoty seminaryjnej. Nieła-

twym jest przejść od wojny do wydarzeń życia 

codziennego i przeżywać je z takim samym, co-

dziennym entuzjazmem. Niemniej jednak było 

bardzo ważnym, by zaplanowane na 26.02.2022 

r. XIII Mistrzostwa Polski Wyższych Semina-

riów Duchownych w koszykówce zostały prze-

prowadzone na najwyższym możliwym poziomie 

i przy okazji stały się nie tylko wydarzeniem 

sportowym, ale też symbolicznym – szansą na 

zjednoczenie alumnów w braterstwie i wspólno-

cie modlitwy o pokój dla świata. Wierzę, że to 

zadanie zostało spełnione pomimo pewnych 

trudności, jak choćby niemożności przybycia na 

rozgrywki reprezentacji seminarium sandomier-

skiego czy franciszkanów konwentualnych  

z Łodzi czy przeniesienia miejsca rozgrywek  

z powodu przekształcenia hali w Kręczkach  

w ośrodek dla uchodźców z Ukrainy. Turniej 

został przeprowadzony w formule ligowej – 

„każdy z każdym”. Szczególne podziękowania za 

pomoc w przygotowaniach oraz ufundowanie 

nagród dla zawodników należą się władzom 

lokalnym (na czele z panem burmistrzem Oża-

rowa Mazowieckiego – Pawłem Kanclerzem), 

którym również obecna sytuacja polityczna 

przysparza wiele nieoczekiwanych obowiązków.  

 Jeśli zaś chodzi o same rozgrywki, należy 

przyznać, że ubiegłoroczni wicemistrzowie – 

AWSD Białystok – nie pozostawili wątpliwości 

co do swojej przewagi nad resztą stawki, pewnie 

wygrywając wszystkie 4 spotkania. Mecze mię-

dzy pozostałymi zespołami były już bardzo wy-

równane i w zasadzie aż do ostatniej kolejki nie 

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 
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Miejsce w tabeli Liczba punktów  
za mecze 

Punkty zdobyte  
w meczach 

Bilans punktów 

1. AWSD  
Białystok 

8 99 70 

2. WSD MSF  
Kazimierz Biskupi 

6 57 -3 

3. ASD Poznań 
  

6 60 -4 

4. MWSD  
Wrocław 

5 44 -52 

5. WSD SAC 5 44 -11 

Ostateczne rezultaty 

było wiadomym, jaki będzie ostateczny kształt 

tabeli. Pallotyni swój pierwszy mecz zagrali  

z MWSD Wrocław – niemalże przez całe spo-

tkanie wynik był bardzo sprawą otwartą. Go-

spodarze wypuścili prowadzenie z rąk w ostat-

nich sekundach i ulegli ostatecznie 18:19. Na-

stępny mecz przyniósł upragnione przełamanie 

– pallotyni pokonali po bardzo zaciętym spo-

tkaniu Misjonarzy Świętej Rodziny 11:7. Trzecie 

spotkanie z ASD Poznań było najsłabszym wy-

stępem naszej drużyny, która również po bar-

dzo emocjonującej końcówce uległa 10:7. Ostat-

ni mecz przyniósł bardzo emocjonującą i pełną 

zaciętej rywalizacji pierwszą połowę i słabszą 

drugą część – ostatecznie AWSD Białystok po-

konał naszą drużynę 19-8. Mówiąc nieco żarto-

bliwie, gospodarze okazali się gościnni nie tylko 

poza boiskiem, ale również na nim.  

W dobie obecnej sytuacji politycznej nie-

malże każde wyzwanie, z którym mierzy się 

nasza wspólnota seminaryjna, zostało przedefi-

niowane. Wnioskiem, który szczególnie towarzy-

szył mi (jako odpowiedzialnemu za przebieg 

turnieju) była myśl o tym, że nawet tak źle 

brzmiące kwestie jak to, że „nie możecie roze-

grać turnieju na tej hali”, wcale nie brzmią tak 

źle, jeśli zmieni się perspektywę. Ta nowa per-

spektywa pozwoliła otworzyć oczy i z jednej 

strony nie adorować rodzących się trudności, 

 a z drugiej uczyć się cieszenia się z każdego 

drobnego sukcesu. Pomimo piątego miejsca 

sukces został osiągnięty. Mam również nadzieję, 

że w przyszłym roku uda spotkać się, wspólnie 

się pomodlić oraz uczciwie rywalizować na boi-

sku. Mierzyć się z innymi, ale także z samym 

sobą. A już na pewno uczyć się współpracy  

i sportowego zaufania w obrębie własnej wspól-

noty.    
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O 
d zarania dziejów społeczeństwa ludzkie 

nie wyobrażały sobie życia bez kapłana. 

Ludzie zawsze byli świadomi tego, że 

Bóg jest z nimi, ale zarazem wiedzieli, że nie 

każdy śmiertelnik ma do Niego bezpośredni 

dostęp. Nie każdy może składać Bogu ofiary  

i zanosić modlitwy w imieniu całej społeczności, 

czynności te bowiem są święte i może je wyko-

nywać jedynie osoba konsekrowana, ktoś,  kogo 

wezwał sam Bóg do sprawowania kultu i nazna-

czył Swoim świętym znamieniem. Dlatego zaw-

sze uważano kapłana za człowieka Bożego za 

pośrednika między Bogiem a ludźmi. 

Kiedy Bóg za pośrednictwem Mojżesza 

wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, po 

zawarciu z nimi przymierza na Górze Synaj wy-

brał członków pokolenia Lewiego i ustanowił ich 

kapłanami, by służyli wyłącznie Jemu jako 

przedstawiciele całego Narodu Wybranego oraz 

ludowi jako przedstawiciele Boga na ziemi. Jako 

święci pośrednicy między Bogiem a ludem skła-

dali Bogu ofiary wiernych w wybudowanej na 

Jego cześć świątyni, a wiernym przekazywali 

błogosławieństwo Boże i pouczali ich, jak mają 

przestrzegać Prawa. Ponadto jeden raz w roku, 

w Dzień Pojednania, arcykapłan występował  

w roli najwyższego pośrednika i składał ofiary, 

które miały na celu uprosić u Boga przebaczenie 

wszystkich grzechów ludu. Mówiąc krótko, bez 

kapłanów, którzy zostali odłączeni od obowiąz-

ków czysto świeckich i przeznaczeni do sprawo-

wania kultu, życie religijne narodu wybranego 

byłoby zupełnie nie do pomyślenia. 

Mimo tak dużego znaczenia kapłanów sta-

rotestamentalnych ich posługa była niedoskona-

ła. Wskazuje na to wyraźnie nowotestamentalny 

autor Listu do Hebrajczyków. Przypomina on 

prawdę, że arcykapłan jerozolimski musiał każ-

dego roku ponawiać ofiarę przebłagalną, gdyż 

jego całopalenia nie mogły raz na zawsze oczy-

Kapłaństwo  
w Piśmie Świętym 

Kapłaństwo jest jednym z głównych celów for-

macji kleryka. Ważne dla każdego z nas, alum-

nów, jest poznanie, czym tak naprawdę jest ka-

płaństwo i z czego się wywodzi. Podany artykuł 

ks. prof. Franciszka Mickiewicza SAC, ukazany 

w numerze „Naszego prądu” wydanym z okazji 

święceń kapłańskich, ukazuje istotę i historię 

kapłaństwa oraz skłania do refleksji na temat 

kapłaństwa królewskiego, w które (poprzez 

chrzest) jest włączony każdy chrześcijanin oraz 

kapłaństwa służebnego, w które poprzez sakra-

ment święceń włączeni są ci, którzy są do tego 

odpowiednio przygotowani. 

al. Damian Kikta SAC 

tekst 

ks. prof. Franciszek Mickiewicz SAC 

Artykuł z  2011 roku. 
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członków Kościoła (J 21,15-17), mocą Ducha 

Świętego odpuszczać grzechy nawróconym  

(J 20,22-23), sprawować sakramenty święte 

oraz nieustannie ponawiać w sposób bezkrwawy 

ofiarę Syna Bożego, aby każdy chrześcijanin 

mógł osobiście zjednoczyć się z Jezusem Chry-

stusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. 

Apostołowie przed swoją śmiercią urząd ten 

przekazali swym uczniom, a ci ze swej strony 

powierzyli go swoim następcom, byli bowiem 

świadomi, że Kościół zawsze będzie potrzebował 

kapłanów. Dzięki temu również dzisiaj są wśród 

nas ci, którzy sprawują sakramenty święte, gło-

szą naukę Chrystusa, wstawiają się przed Bo-

giem za wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, 

a swoim życiem i przykładem ukazują drogę do 

zbawienia. 

Jednakże w 1 P 2,5 Książę Apostołów pisze 

do wszystkich chrześcijan: „wy również niby 

żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa 

świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla 

składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu 

przez Jezusa Chrystusa”. W jaki sposób i w ja-

kim sensie wszyscy chrześcijanie są kapłanami? 

Są nimi, ponieważ teraz dzięki Jezusowi Chry-

stusowi mają bezpośredni dostęp do Boga, co  

w Starym Testamencie było przywilejem tylko 

członków pokolenia Aarona. Każdy wierzący 

może też składać Bogu duchowe ofiary, którymi 

mogą być trudy i owoce apostolstwa,  świętość 

życia, modlitwa, doznawane przykrości, cierpie-

nia i prześladowania, a nawet niekiedy poświę-

cenie własnego życia dla innych. Wszystkie te 

ofiary zyskują wartość zbawczą, gdy chrześcija-

nie będą je składali Bogu wraz z Chrystusem, 

Jego Synem, uczestnicząc w ten sposób Jego 

świętym kapłaństwie. 

ścić człowieka z jego grzechów (Hbr 9,7-9).  

Co więcej, jest nawet niemożliwe, by krew zwie-

rząt: cielców i kozłów składanych w całopalnej 

ofierze mogła skutecznie usunąć grzechy (Hbr 

10,4). Dlatego sam Jezus Chrystus ustanawia 

nową i doskonałą ofiarę, a czyni to składając 

siebie samego w dobrowolnej ofierze za grzechy 

ludzi, za wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli lub 

żyć będą na Ziemi. Jest on najlepszym i najdo-

skonalszym pośrednikiem między Bogiem  

a ludźmi, gdyż jest zarazem umiłowanym Synem 

Bożym i Synem Człowieczym. On w pełni do-

świadczył trudów i ograniczeń ludzkiej egzysten-

cji i dzięki temu może współczuć naszej słabości 

(Hbr 4,15), a dzięki temu, że nie popełnił żadne-

go grzechu, może być Barankiem nieskalanym  

i bez żadnej skazy (por. 1 P 1,19). Jest on zara-

zem kapłanem i ofiarą, najdoskonalszą kapła-

nem i najdoskonalszą ofiarą, która gładzi grzech 

świata (zob. J 1,29). 

Kapłaństwo nowotestamentalne jednak nie 

skończyło się wraz z odejściem Jezusa do nieba. 

Przed swoją męką Chrystus ustanowił nową 

ofiarę, która zastępuje krwawe ofiary stawote-

stamentalne. W czasie Ostatniej Wieczerzy do-

konał przeistoczenia chleba w swe ciało i wina  

w swą krew i powiedział do swych Apostołów „to 

czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19). Tym spo-

sobem ustanowił swych Apostołów kapłanami 

Nowego Przymierza, którzy mają naśladować 

gesty i słowa swego Pana. Z jego woli i nakazu 

mają oni do spełnienia wiele ważnych zadań: 

głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom oraz 

udzielać chrztu tym, którzy chcą wejść do wspól-

noty wierzących (zob. Mk 16,15-16), troszczyć się 

jako dobrzy pasterze o powierzonych ich opiece 
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K 
ażdy z nas w codziennym doświadczeniu 

uświadamia sobie koloryt potrzeb ciele-

snych i duchowych. Krótko mówiąc: 

jesteśmy skupiskiem potrzeb cielesnych, emo-

cjonalnych, poznawczych, społecznych, ducho-

wych. Głos potrzeb - czasem o silnym natężeniu 

– który dociera do naszej świadomości, pozwala 

nam uświadomić sobie złożoność naszej natury. 

Ową dwoistość przeżywamy często jako dramat 

rozgrywający się na scenie naszego wnętrza. 

Nieobca naszemu doświadczeniu jest tyrania 

ciała i tyrania ducha. Pierwsza, zamyka nas  

w horyzoncie cielesności, druga  w  horyzoncie  

duchowości. A przecież nie chcemy być istotami  

o „bezcielesnym duchu” i „bezdusznym ciele”. 

Dlatego dążymy do przeżywania jedności mię-

dzy tymi dwoma wymiarami: cielesnym i ducho-

wym, w przekonaniu że jesteśmy istotami  

o „duchu ucieleśnionym” i „ciele kształtowanym 

przez ducha”. W głębi serca mamy wyczucie 

„zjednoczonej całości” naszego człowieczeństwa 

i do niej w naszej codzienności dążymy, do-

świadczając trudu bycia człowiekiem. „Dzisiaj 

nierzadko zarzuca się chrześcijaństwu, że  

w przeszłości było przeciwnikiem cielesności; 

faktycznie, tendencje tego rodzaju zawsze były” 

– stwierdza papież Benedykt XVI w encyklice 

Deus Caritas est (5). Niestety, w pewnych krę-

gach chrześcijańskich wciąż obecna jest tenden-

cja do negatywnej oceny ciała, a zwłaszcza sek-

sualności, choć często nie wyrażana wprost. Dla 

Z każdym rokiem ten artykuł nabiera nowej ak-

tualności. Tożsamość jest współcześnie w specy-

ficzny sposób atakowana. W naszym świecie 

łatwo jest zagubić swoją tożsamość – o czym 

dobitnie świadczą znane hasła: „Czuję się zagu-

biony”, „Nie mogę się odnaleźć”, pojawiające się 

w dialogach różnych osób. Człowiek aby ją obro-

nić, w dużej mierze skupia się na cielesności. 

Powiedzielibyśmy dzisiaj o panującym reżimie 

ciała, a więc zredukowaniu własnego „JA” do 

sfery cielesnej.  

Wiele osób używa dziś swojego ciała, aby zacho-

wać własną odrębność, indywidualność. Nie bez 

powodu też o naszym pokoleniu mówi się, że jest 

„płynne” tzn. że ludzie zmieniają swoją tożsa-

mość w zależności od pełniącej roli lub okolicz-

ności. Ten dynamizm zmian jest jak silny, że 

wpędza człowieka w pewien wir, co utrudnia 

znalezienie odpowiedzi na pytanie „Kim jestem” 

ale również przyczynia się istotnie do pogłębia-

nia w sobie poczucia bezsensu. Co istotnie prze-

kłada się na prowadzenie życia duchowego  

i realizację potrzeby auto transcendencji. Gdyż 

Chrystus wymaga od nas nieustannego samoo-

kreślania się.  

 

red. Karol Ostrowski 

tekst 

ks. Bogusław Szpakowski SAC 

Artykuł z 2015 roku 
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wielu chrześcijan  pojęcie  grzechu   kojarzy   się  

przede wszystkim z obszarem cielesnym,  

a głownie ze sferą seksualną. Słowo „ciało” w ich 

słowniku zawiera w sobie posmak grzeszności, 

brudu, zepsucia, a o cielesnych potrzebach my-

śli się jako o zakorzenionych w złu. Łatwiej jest 

im zaakceptować 

ciało cierpiące, ciało 

pracujące, czy też 

ciało uczestniczące  

w liturgii niż ciało 

doznające rozkoszy. 

Stąd przeżywanie 

własnej cielesności, 

płciowości, seksual-

ności zostaje zatrute 

winą, wstydem i lę-

kiem. A przecież już na pierwszych kartach Bi-

blii czytamy, że cały człowiek został stworzony 

przez Boga – stworzony jako mężczyzna i kobie-

ta. Płciowość, seksualność nie jest zatem czymś, 

co powstałoby dopiero po grzechu pierworod-

nym, lecz rzeczywiście mieści się w Bożym pla-

nie stworzenia. A zatem cielesność, płciowość, 

seksualność należy do Bożego planu stworzenia, 

a tym samym jest ludzkim dobrem zasługują-

cym na afirmację. W taką oto perspektywę afir-

macji ludzkiego ciała wpisuje się teologia  ciała  

św. Jana Pawła  II,  będąca  zarazem  pedagogią  

ciała i zarysem duchowości małżeńskiej. Jej 

twórca analizując teksty biblijne i sprawnie po-

sługując się jako narzędziem interpretacyjnym 

dorobkiem filozofii bytu i filozofii podmiotu, 

odsłonił prawdę o osobie ludzkiej, jej cielesno-

ści, płciowości, seksualności w perspektywie 

więzi małżeńskiej i rodzinnej. Pedagogiczna rola 

papieskiego nauczania pozwala nam oswoić się  

z naszą cielesnością, płciowością, seksualnością. 

Mając na uwadze ten pedagogiczny cel teologii 

ciała, zogniskujmy nasze rozważania w kluczu 

trzech słów: wcielenie, integracja, miłość.  

Wcielenie 

Zwykle nie zadajemy sobie pytania: „Kim 

jestem?”. Własną tożsamość uznajemy za coś 

oczywistego. Warto zatem sobie uświadomić, że 

podstawowe poczucie naszej tożsamości wyrasta 

z poczucia kontaktu z własnym ciałem. Ciało nie 

jest  rzeczywistością „na zewnątrz” mnie, prze-

ciwnie ciało wchodzi „od wewnątrz” w rzeczywi-

stość mojego człowieczeństwa. Nie tylko mam 

ciało, ale „jestem ciałem”. Bytuję ze świadomo-

ścią ciała, które odczuwam. W swoim wewnętrz-

nym przeżyciu czuję 

się cielesnym. Przeży-

cia te ujawniają jak 

bardzo „jestem cia-

łem” i tworzę z nim 

niepodzielną unię. 

Unikalność unii,  

w jakiej ciało pozosta-

je z „ja” tłumaczy się 

wystarczająco jedynie 

substancjalną  przy-

należnością  „ja” do  ciała i ciała do „ja”. Ciało  

ludzkie jest ciałem ludzkim przez to, że obrazuje 

„ja”, czyniąc to „ja” niejako wprost widzialnym  

i dostępnym. Nie ma mnie poza  moim  ciałem. 

Gdy ktoś dotyka mojego ciała,  dotyka mnie. 

Przez swoją widzialność  ciało  wyraża  „ja”,   

a wyrażając pośredniczy, czyli sprawia, że  osoby  

A przecież nie chcemy być isto-
tami o „bezcielesnym duchu”  

i „bezdusznym ciele”. Dlatego dąży-
my do przeżywania jedności między 
tymi dwoma wymiarami: cielesnym 

i duchowym, w przekonaniu że  
jesteśmy istotami o „duchu uciele-
śnionym” i „ciele kształtowanym 

przez ducha”.  
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się komunikują. Ciało jest „językiem ja”, jego 

pierwszym słowem. Ciało ludzkie jest zawsze 

ciałem określonej płci: męskiej lub kobiecej.   

Cała struktura organizmu  ludzkiego jest zwią-

zana z faktem płciowości. Rzeczywistość płcio-

wości przenika cały ludzki byt i jest istotną wła-

ściwością bycia człowiekiem. „Płciowość dotyczy   

samej wewnętrznej istoty osoby ludz-

kiej” (Familiaris  Consortio,  11), a nie tylko  jest  

„na  zewnątrz” niej. Każdy z  nas,   nie   tylko   

identyfikuje   się   z   własną płcią, w procesie 

psychoseksualnego rozwoju, ale przeżywa siebie 

jako mężczyzna lub kobieta. Przeżywanie siebie 

we wcieleniu męskim lub kobiecym sprawia, że 

płciowość wnika w 

nasze „ja”, będącym 

osobowym pod- mio-

tem. Dlatego na pyta-

nie: „Kim jestem?” – 

spontanicznie odpo-

wiadamy: mężczyzną 

lub kobietą. Mężczyź-

ni i kobiety są równi i 

równoważni w człowieczeństwie. Owa dwoistość 

oznacza to wszystko, czym na gruncie tożsamo-

ści człowieczeństwa okazuje się męskość i ko-

biecość.  Prawdziwe różnice między mężczyzną 

a kobietą leżą w kategoriach „mniej – więcej”, 

ale „inaczej”. Każde z nich jest radykalnie innym 

człowiekiem, inaczej siebie przeżywa będąc 

mężczyzną lub kobietą. Każde z nich jest warto-

ścią samą w sobie. Afirmacja należna osobie 

ludzkiej ze względu na jej wsobną wartość jest 

zarazem afirmacją człowieczeństwa znaczącego 

męskością lub kobiecością. Św. Jan Paweł II  

w teologii ciała określił ciało jako „znak obrazu 

Stwórcy”. Ciało będąc naturalnym znakiem  „ja”  

we  wcieleniu  męskim  lub  kobiecym, w świetle 

prawdy o stworzeniu, staje się znakiem stworze-

nia, będącego ikoną Boga. Dychotomia ludzkich 

wcieleń pełniej odsłania Pierwowzór w jego nie- 

wyrażalnym bogactwie i tajemnicy. W pewnym 

sensie można mówić o męskim i kobiecym rysie 

tajemnicy Boga, który jest Pełnią Bytu Osobo-

wego. 

Integracja 

Czym jest tożsamość? To zbiór odpowiedzi 

na pytanie: „kim jestem?”.  Te  odpowiedzi  uzy-

skujemy w spotkaniu 

ze sobą samym, real-

nym „ja”, poznając 

siebie takim, jakim 

naprawdę jestem.  

W tym kontekście 

ważne jest przypo-

mnienie papieża  

F r a n c i s z k a ,  ż e 

„rzeczywistość  jest   ważniejsza   od   

idei” (Evangelii Gaudium, 231-233), gdyż łatwo 

pomylić rzeczywistego siebie z idealną osobą, 

którą chciałbym, albo powinienem być. Rozmi-

jamy się sami ze sobą, gdy utożsamiamy się  

z  nierzeczywistym  „ja”.  Nasze  realne  „ja” to  

w  rzeczywistości  rodzina  wielu  cząstek  naszej  

tożsamości.  Problemem  jest  to,  ze  istnieją  

ważne  aspekty naszego   człowieczeństwa,   któ-

re   ignorujemy,   więcej udajemy, że ignorowane 

aspekty nie istnieją, i mamy nadzieję, iż one 

znikną naprawdę. Niechciane części naszej toż-

samości nie tylko, że nie znikają, ale odrzucone 

rosną w siłę i niekiedy przejmują władzę nad 

nami. To, czego staramy się w sobie uniknąć, 

będzie nas tyranizowało. Krótko mówiąc: naj-

częściej wypieramy seksualność lub duchowość. 

Pierwsza skutkuje tyranią ciała, a druga tyranią 

ducha. 

Negatywne nastawienie wobec ciała wyra-

sta z resztek manichejskiego sposobu myślenia, 

według którego ciało, płeć, seksualność to źródło 

zła, a więc jest antywartością, więcej, jest 

Ciało jest „językiem ja”, jego 
pierwszym słowem. Ciało ludz-

kie jest zawsze ciałem określonej 
płci: męskiej lub kobiecej.   Cała   

struktura   organizmu   ludzkiego   
jest związana z faktem płciowości.  
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„wrogiem”, z którym należy walczyć lub od któ-

rego trzeba się uwolnić. Konsekwencją postawy 

manichejskiej musiałoby być jakieś intencjonal-

ne „unicestwienie” ciała, za- przeczenie   warto-

ści   ludzkiej płci, męskości i kobiecości. Mani-

chejski sposób myślenia i wartościowania ciała, 

płci, seksualności miał istotny wpływ na niektó-

rych myślicieli chrześcijańskich w całej historii  

i przyczynił się do rozwoju szkodliwej mental-

ności wrogiej ciału. A przecież seksualność jest 

darem stworzenia, który należy z wdzięcznością 

wobec Stwórcy przyjąć jako część siebie. Akcep-

tując tę część, zarazem pozwalamy jej zintegro-

wać się z całością 

naszej tożsamości. 

Wówczas potrzeby 

seksualne tracą przy-

tłaczającą siłę, która 

napędzana jest we-

wnętrznym konflik-

tem. Proces kształto-

wania się naszej toż-

samości dokonuje się na drodze integracji, stop-

niowego scalania różnych części człowieczeń-

stwa, aby w ten sposób osiągnąć poczucie cało-

ści. Części tożsamości są wspólne dla mężczyzn  

i kobiet, mimo, że każde z nich jest radykalnie 

innym człowiekiem, inaczej przeżywa siebie 

będąc mężczyzną lub kobietą. Zarówno męż-

czyźni jak i kobiety to istoty czujące i myślące. 

Posiadają wspólne potrzeby psychiczne: bezpie-

czeństwa i ryzyka, kochania i bycia kochanymi, 

dzielenia się uczuciami i przekonaniami, czuło-

ści i sensu, aktywności i kontemplacji, współ-

działania i stawiania czoła konfliktom bez stoso-

wania przemocy. Wspólnym zasobem obu płci 

jest również agresyw-

ność, której nie nale-

ży utożsamiać z prze-

mocą, czy też de-

strukcją. To ważna 

siła życia, dzięki niej 

możemy pokonywać 

przeszkody, osiągać 

zamierzone cele, do-

konywać koniecznych zmian w życiu. Jej wypar-

cie grozi bezsilnością, uległością, utratą poczucia 

wolności a nawet godności. Istotną cechą tożsa-

mości mężczyzn i kobiet jest plastyczność umy-

słu, w przeciwieństwie do sztywności, która cha-

rakteryzuje osoby jednostronnie ukształtowane. 

Wszyscy ocieramy się o mit „prawdziwego męż-

czyzny” i „prawdziwej kobiety”, bez względu na 

to, co on oznacza. Często mit ten staje się pod-

stawowym kryterium oceny męskości lub kobie-

cości. Szkodliwość tego mitu głównie polega na 

tym, że godzi on w indywidualność konkretnego 

mężczyzny i konkretnej kobiety. Nie pozwala im 

na okrycie siebie, z ich zasobami i blokuje prze-

żywanie wyjątkowości. Więcej, wywiera presję 

aby każde z nich podporządkowało się obowią-

zującym stereotypom narzuconym przez pewne 

grupy społeczne. Warto zaznaczyć, że ani żadne-

go mężczyzny, ani żadnej kobiety nie da się 

określić według jednego wzorca. Znamienne, że 

w Biblii nie znajdujemy jednego wzorca dla męż-

czyzn i dla kobiet. Biblijni mężczyźni i biblijne 

kobiety to postacie bardzo różne. Krótko mó-

wiąc: każdy mężczyzna jest prawdziwym i każda 

Proces kształtowania się naszej 
tożsamości dokonuje się na 

drodze integracji, stopniowego sca-
lania różnych części człowieczeń-
stwa, aby w ten sposób osiągnąć 

poczucie całości.  
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kobieta jest prawdziwa, o ile jest autentyczną 

osobą, będącą prawdziwie sobą, taką jaką na-

prawdę jest. Każdy mężczyzna może i powinien 

żyć własnym „życiem mężczyzny”,  i  każda  ko-

bieta  może  i  powinna  żyć własnym „życiem 

kobiety” tak jak potrafi. Każde z nich z osobna  

wnosi  we  wzajemną  więź  całe  bogactwo  swo-

jej męskiej  i  kobiecej  tożsamości. To nie  dwie  

połówki, które  się  wzajemnie  odnajdują i do-

pełniają, jak głosi popularny mit wywodzący się 

z opowieści Arystofanesa zamieszczonej  

w „Uczcie” Platona. Komplementarność wza-

jemnej więzi mężczyzny i kobiety zakłada, że 

każde  z  nich  z  osobna  posiada  poczucie  ca-

łości  własnej  tożsamości,  która  w  tej  relacji  

zostaje  potwierdzona    i wzmocniona. W tym 

sensie św. Jan Paweł II stwierdził,  że  „kobieta  

jest  pomocą  dla  mężczyzny  a mężczyzna   dla   

kobiety w samym byciu człowiekiem”  (Mulieris  

dignitatem,  10).  Dzięki  wzajemnej odmienno-

ści  męskości  i  kobiecości,  każdy  z  nich  do- 

chodzi  do  właściwej  sobie  tożsamości  i  po-

głębionego przeżycia  siebie  jako  „ja”  mężczy-

zna  i  „ja”  kobieta. Uznanie wzajemnej inności  

i godności oraz odrębności  i jedności na grun-

cie człowieczeństwa   przez mężczyznę i kobietę, 

stanowi podstawę ich osobowej relacji opartej 

na afirmacji, a nie na walce, bądź podporządko-

waniu się niszczącemu podmiotowość. 

Miłość 

Będąc mężczyzną lub kobietą doświadcza-

my siebie w wymiarze seksualnym, a zarazem 

poszukujemy głębszego sensu, który pragniemy 

odkryć, by nadać go naszej seksualności. Wie-

dza o anatomii, fizjologii, gospodarce hormo-

nalnej organizmu, potrzebach seksualnych jest 

niezbędna, ale nie wystarczająca. Dynamika 

popędu seksualnego pozwala nam sobie uświa-

domić, że odczuwamy ukierunkowanie ku dru-

giej osobie: mężczyzna ku kobiecie i kobieta ku 

mężczyźnie. Ciało ludzkie znaczone płciowością 

wyraża męskość „dla” kobiecości i kobiecość 

„dla” męskości. Owo „dla” wskazuje na „prawo 

daru” wpisane w ludzką seksualność. Na gruncie 

płciowości odkrywamy, że jesteśmy uzdolnieni 

do bytowania nie tylko „wśród” innych, „z” inny-

mi, ale „dla” innych. W relacji mężczyzny do 

kobiety i kobiety do mężczyzny ujawnia się 

szczególny wymiar tego „dla”. Mężczyzna pra-

gnie uczynić siebie darem dla kobiety i kobieta 

dla mężczyzny. Obydwoje wypowiadają siebie  

w języku ciała. Każde z nich z osobna pragnąc 

darować drugiemu swoje ciało, pragnie dać sie-

bie. Na mocy „prawa daru” mężczyzna i kobieta 

wzajemnie się oddają i przyjmują, doświadcza-

jąc w ten sposób oblubieńczego sensu własnych 

ciał. Dzięki sile popędu seksualnego „prawo da-

ru” narzuca się w sposób spontaniczny. W pro-

cesie ludzkiego rozwoju ciało dojrzewa szybciej 

niż nasza wewnętrzna zdolność, aby uczynić 

siebie darem dla drugiego, mężczyzny dla kobie-

ty i kobiety dla mężczyzny. „Prawo daru” wpisa-

ne jest w cały osobowy człowieka, w jego ciało  

i duszę, a zatem miłość między mężczyzną  

a kobietą wypływa z dwóch źródeł, dlatego nada-

no jej dwa imiona eros i agape. Warto w tym 

kontekście przytoczyć wypowiedź Benedykta 

XVI, że „eros i agape – miłość wstępująca i mi-

łość zstępująca – nie dają się nigdy całkowicie 

oddzielić jedna od drugiej.  Im bardziej obydwie, 

niewątpliwie w różnych wymiarach, znajdują 
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jąc własne ciało. Okazuje się tu jak bardzo pro-

blem miłości jest problemem człowieka, to kim 

on jest. Teologię ciała autorstwa św. Jana Pawła 

II można nazwać antropologią daru. Kluczowym 

słowem jest tu słowo dar. Być osobą we wciele-

niu męskim lub kobiecym oznacza otrzymać 

swoje osobowe istnienie jako dar od tego, który 

jest Pełnią Bytu Osobowego. Do natury bycia 

osobą  należy  zdolność  do  dawania  siebie   

w miłości, dlatego   człowiek   odnajduje  w  so-

bie  samym,   ciele  i duszy „prawo daru”. Jest on 

sam sobie danym – darowanym sobie przez 

Stwórcę – a zarazem jest sobie zadanym w sen-

sie egzystencjal-

nym. Jako stano-

wiący o sobie 

wolny podmiot, 

człowiek jest 

kimś, kto musi 

siebie odnaleźć, 

by nadać sens 

swojej egzysten-

cji. Osoba ludzka 

na drodze daru z siebie odnajduje własną tożsa-

mość, spełnia i potwierdza siebie samą jako ob-

raz Boga – Miłości. W pewnym sensie, jakkol-

wiek można mówić o wielu różnych stanach ży-

cia, istnieje tylko jedno powołanie, wspólne dla 

wszystkich ludzi, mianowicie powołanie do mi-

łości. 

właściwą jedność w jednej rzeczywistości miło-

ści, tym bardziej spełnia się prawdziwa natura 

miłości w ogóle. Także jeżeli eros początkowo 

jest przede wszystkim pożądający, wstępujący – 

fascynacją ze względu na wielką obietnicę szczę-

ścia – w zbliżeniu potem do drugiego będzie 

stawiał coraz mniej pytań o siebie samego, bę-

dzie coraz bardziej szukał szczęścia drugiej oso-

by, będzie się o nią coraz bardziej troszczył, bę-

dzie się poświęcał i pragnął „być dla” niej. W ten 

sposób włącza się w niego moment agape” (Deus 

caritas est, 7).  Krótko  mówiąc:  zarówno  męż-

czyzna  jak i kobieta dojrzewa  do  miłości  oblu-

bieńczej  scalając 

w sobie te dwa 

wymiary miłości, 

cielesny i ducho-

wy. Trzeba naj-

pierw stawać się 

„zjednoczoną cało-

ścią”, aby całego 

siebie dać drugie-

mu w darze ciała. 

W żadnym innym kontekście, jak właśnie w tym, 

ujawnia się doniosłość prawdy kim jest czło-

wiek, bowiem w akcie miłości oblubieńczej oso-

by oddają i przyjmują wzajemnie siebie. Nie  

podobna  oddawać  się  drugiemu  i przyjmować 

drugiego w darze nie wiedząc kogo oddaję  

w darze i kogo jako dar przyjmuję, kogo przyj-

muję przyjmując jego ciało i kogo oddaję odda-

Krótko  mówiąc:  zarówno  mężczy-
zna  jak i kobieta dojrzewa  do  mi-

łości  oblubieńczej  scalając w sobie te 
dwa wymiary miłości, cielesny i ducho-

wy. Trzeba najpierw stawać się 
„zjednoczoną  całością”, aby całego sie-

bie dać drugiemu w darze ciała.  

Drodzy Przyjaciele naszego Seminarium! 
Zapewniamy Was o modlitwie w intencjach, które nam polecacie za pośrednictwem 

naszej strony internetowej. Prośby te są szczególnie omadlane każdego dnia  
przez grupę alumnów.  
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wym i misji, jaką otrzymał do spełnienia. Jesz-

cze więcej „napisał” na ten temat własnym ży-

ciem. Co było dla niego najważniejsze? Do czego 

zachęcał ludzi, których spotykał i którym służył? 

Odpowiedziałbym tak: św. Wincentemu Pallot-

tiemu chodziło o to, żeby dobro czynić razem.  

W tym wyraża się oryginalność szczególnego 

daru, który dla budowania Kościoła został mu 

dany od Boga. W tym również streszcza się 

główny cel dzieła, które powołał do życia i które 

nadal istnieje, mimo, że jeszcze daleko mu do 

realizacji wizji swojego Założyciela. 

Św. Wincenty pisał: „Rozum bowiem  

i doświadczenie wykazują, że zazwyczaj dobro, 

jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone, 

niepewne i krótkotrwałe, i że nawet najszlachet-

niejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść 

wielkiego owocu w dziedzinie moralnej i religij-

nej, o ile nie są zespolone i skierowane do 

wspólnego celu. Powzięto więc decyzje, aby po 

otrzymaniu od Władzy Kościelnej zatwierdzenia 

J ak w prostych słowach wyrazić, o co chodzi 

w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego - 

najważniejszym dziele, które pozostawił 

św. Wincenty Pallotti? Oczywiście bardzo trud-

no ująć w jednym zdaniu wielkie bogactwo cha-

ryzmatu tego Świętego. Sam Pallotti napisał 

wiele o swoim osobistym doświadczeniu ducho-

tekst  

ks. Marek Chmielniak SAC 

Artykuł z 2013 roku  

Jak być Kościołem? Myślę, że coraz częściej sta-

wiamy sobie to pytanie. Jak w nim żyć, rozwijać 

się formować, doświadczać Jezusa? W tym arty-

kule znajdziesz konkretną drogę, którą odkrył 

św. Wincenty Pallotti. 

al. Mateusz Winciorek SAC 
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wielką ilość gorliwych katolików zjednoczyć  

i utworzyć z nich jedno Pobożne Zjednocze-

nie.” (WP t. 1, s. 46-47). 

Ta intuicja św. 

Wincentego jest bar-

dzo trafna. Pallotti od 

samego początku pod-

kreśla, że nie tylko 

chodzi o to, by realizo-

wać swoje chrześcijań-

skie powołanie przez 

pełnienie dobrych 

czynów, ale ważnym jest, aby dla większego do-

bra podjąć trud współpracy z innymi. Sam Jezus 

wysyłając swoich uczniów nie pojedynczo, ale po 

dwóch, dał wyraz przekonaniu, że lepiej i owoc-

niej czynić Boże dzieła razem, we wspólnocie. 

Oczywiście nie jest to łatwe, wymaga wysiłku 

konfrontacji swoich osobistych przekonań, ocze-

kiwań, ambicji z innymi. Jednak właśnie ten 

wysiłek przynosi największe owoce i jest najbar-

dziej błogosławiony. To sam Bóg - Trójca Osób, 

które ze sobą współdziałają, staje się dla Pallot-

tiego niedoścignionym wzorem współpracy; 

wzorem, który ma nieustanie inspirować człon-

ków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. To 

od samego Boga mają uczyć się oni miłości, któ-

ra wszystko daje i która jest zawsze otwarta na 

drugiego. Człowiek stworzony na Boży obraz i 

podobieństwo staje się prawdziwie sobą, kiedy, 

pokonując opór własnego egoizmu, przekracza 

siebie, by zwrócić się do innych i dzieli się z nimi 

darami, które posiada.  

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego 

stawia sobie za cel jednoczenie jak największej 

ilości osób, aby w ten sposób zaangażować ich 

do wspólnego działania na rzecz głoszenia Do-

brej Nowiny. Każdy może znaleźć swoje miejsce  

w Pallotyńskiej Rodzinie. Św. Wincenty nikogo 

nie wykluczał, starał się zachęcić wszystkich, aby 

na różne sposoby zechcieli „przyczynić się do 

rozbudzenia wiary i pobożności wśród chrześci-

jan oraz pomnożyć środki sprzyjające zachowa-

niu i rozkrzewianiu katolickiej religii.” Mimo 

upływu czasu zadanie, jakie Pallotti postawił 

Zjednoczeniu, nie traci na aktualności. Także 

dzisiaj widać ogromną potrzebę, aby wszyscy 

wierzący, niezależnie od tego, jakim powołaniem 

obdarzył ich Bóg, pod-

jęli wspólnie dzieło 

nowej ewangelizacji. 

Prośba o nowych ewan-

gelicznych robotników 

na żniwo Pańskie nie 

odnosi się tylko do 

osób duchownych, ale 

dotyczy wszystkich 

ochrzczonych. Każdy może podjąć się zadania 

głoszenia Ewangelii.  

Zapraszając do Zjednoczenia Apostolstwa 

Katolickiego, św. Wincenty przypomina nam 

ważną prawdę o współodpowiedzialności za 

zbawienie innych. Nikt nie może zadowolić się 

jedynie przekonaniem, że sam zmierza drogą do 

nieba. Być chrześcijaninem oznacza także po-

czuć się zobowiązanym, aby inni ludzie mieli 

szansę poznać, pokochać i naśladować Jezusa. 

 

Pallotti od samego początku 
podkreśla, że nie tylko chodzi 

o to, by realizować swoje chrześci-
jańskie powołanie przez pełnienie 
dobrych czynów, ale ważnym jest, 

aby dla większego dobra podjąć 
trud współpracy z innymi.  
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Zaproszenie św. Wincentego do Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego jest aktualne w każ-

dych czasach. Nie jest łatwo żyć Ewangelią tak, 

by inni (patrząc na nas) zechcieli sami zbliżyć 

się do Jezusa. Nic tak nie pomaga w podjęciu 

tego zadania jak wsparcie ze strony wspólnoty. 

Świadomość, że nie jestem sam, że mogę liczyć 

na wsparcie i modlitwę innych ma ogromne 

znaczenie. Przystąpienie do Zjednoczenia ozna-

cza nowe, bardziej świadome odkrycie swojego 

powołania do budowania Kościoła. Dlatego 

dzieło to bywa określane jak „sposób bycia Ko-

ściołem”. Członkowie ZAK są zobowiązani do 

odpowiadania na konkretne potrzeby Kościoła 

lokalnego, w którym 

żyją, aby w ten sposób 

realizować powszechne 

powołanie do apostol-

stwa. 

Pragnieniem Pal-

lottiego było, aby zaan-

gażowani w dzieło, 

które założył, byli goto-

wi podjąć wszelkie 

możliwe środki zmie-

rzające do ożywienia 

wiary i rozpalenia mi-

łości. O powstającym 

Zjednoczeniu Apostol-

stwa Katolickiego pisał tak: „Stąd też ogarnia 

ono każde miejsce, obejmuje wszystkie osoby, 

wszystkie potrzeby bliźnich tak duchowe, jak 

doczesne, łącząc wszystkich w wykonywaniu 

wszelkich dobrych dzieł w sposób, który pozwa-

la wszystkim pozyskiwać wszystkich dla Jezusa 

Chrystusa oraz rozszerzać wszelkimi możliwymi 

sposobami królestwo wiary i chrześcijańskiej 

miłości, przy jedno-

czesnym niszczeniu 

grzechu.” (WP t. 1, s. 

142). W ten sposób 

św. Wincenty ukazuje, 

jak bardzo zależy mu 

na tym, aby dobro, 

które mają czynić 

członkowie ZAK, nie 

tylko dokonywało się 

we współpracy, ale 

również na wszelkie 

możliwe sposoby. 

Od samego początku 

było jasne, że pole 

działania Zjednoczenia jest bardzo szerokie. 

Praktycznie nie istnieją obszary, które leżałyby 

poza obszarem zainteresowania osób decydują-

cych się odpowiedzieć na apel św. Wincentego. 

Brak ściśle określonego zakresu działania apo-

stolskiego może być dla niektórych niezrozumia-

ły, a nawet stać się powodem, który postawi pod 

znakiem zapytania przystąpienie do ZAK tych, 

którzy bardzo konkretnie chcieliby wiedzieć,  

w czym ta przynależność ma się wyrażać. Ta 

„słabość” Zjednoczenia, może jednak stać się 

jego atutem, gdyż otwiera wiele możliwości pod-

jęcia apostolskiego zaangażowania w bardzo 

różnych okolicznościach i w wielu, często zaska-

kujących, wymiarach. To sam Duch Święty,  

w którego inspiracje mają się wsłuchiwać człon-

kowie ZAK, wskaże, co i jak należy zrobić. 

Członkowie ZAK są zobowią-
zani do odpowiadania na kon-

kretne potrzeby Kościoła lokalne-
go, w którym żyją, aby w ten spo-

sób realizować powszechne  
powołanie do apostolstwa. 

Pragnieniem Pallottiego było, 
aby zaangażowani w dzieło, 

które założył, byli gotowi pod-
jąć wszelkie możliwe środki 

zmierzające do ożywienia wiary 
i rozpalenia miłości.  
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K 
ościół, który poddaje radykalnej krytyce 

ten świat, z natury rzeczy prowokuje 

krytykę” – takie zdane możemy znaleźć 

w „Nieszczęsnym darze wolności” ks. Józefa 

Tischnera. Niewątpliwie jest to intuicja wiele 

mówiąca. Kościół krytyczny wobec świata,  

a bezkrytyczny wobec samego siebie popadłby  

w swego rodzaju narcyzm utrudniający przekaz 

ewangelicznych treści. Zasadniczym problemem 

jest przeprowadzenie linii demarkacyjnej po-

między krytyką konstruktywną a krytyką pustą, 

rzetelną a nierzetelną. Można krytykować Ko-

ściół tylko po to, aby go zanegować; można też 

krytykować, gdyż chce się lepiej zrozumieć rze-

czywistość Kościoła. 

Wśród krytyk pustych najgroźniejszą od-

mianą jest ta, którą uprawiają osoby, będące  

w Kościele, a chcące budować swą tożsamość 

tylko na krytyce Kościoła. Istotą tej frakcji jest 

tekst  

ks. Grzegorz Kurp SAC 

Artykuł z 2007 roku 

 Dziś, gdy tak łatwo potrafimy oceniać to, 

co dzieje się w Kościele, gdy tak szybko wydaje-

my osądy o ludziach Kościoła i instytucjach, 

które tworzą Kościół, autor artykułu próbuje 

odróżnić krytykę dla samej krytyki od konstruk-

tywnego pokazywania tych obszarów, które wy-

magają pogłębionej refleksji i naprawy.  

 Genialne zdanie ks. Tischnera, które mó-

wi, że prawdziwa krytyka jest tak naprawdę afir-

macją Kościoła i pokazywaniem czym on jest 

naprawdę, pokazuje, że Kościół nie boi się kry-

tycznego spojrzenia i właśnie to stanowi o jego 

sile – a mianowicie gotowość do uznania wła-

snych błędów i podjęcie wysiłku przemiany. 

  Zakończenie tekstu wskazuje z kolei na 

to, że Kościół będzie lepszy wtedy, kiedy ja stanę 

się lepszy. Autor pokazuje w ten sposób, że  

o tym, jaki Kościół jest i jaki będzie, decydujemy 

my, którzy ten Kościół tworzymy. 

al. now. Marcin Szczepański 
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etatowe kontestowanie działań hierarchii. Oso-

by z tych kręgów dogmat nieomylności najchęt-

niej przypisałyby samym sobie. Jedynym wyróż-

nikiem tej opcji jest krytyka rzeczywistości ekle-

zjalnej. Krytyka Kościoła ewoluuje u nich  

w kościół krytyki, który nie dostrzega potrzeby 

pozytywnego programu w twórczej zmianie  

w Kościele. Zastanawia mnie czasami, co takim 

ludziom przyświeca: flesze dziennikarskich apa-

ratów – to na pewno. Słuchając niekiedy wypo-

wiedzi tych osób, można odnieść wrażenie, że 

już sami są zdezorientowani w mieszaninie swo-

ich „słusznych poglądów na wszystko”. Choć z 

różnych stron słyszą 

onomatopeje będące 

wyrazem miru i uzna-

nia, to za nic nie uda 

się im ukryć nieau-

tentyczności w swojej 

postawie.  

W dalszej części wyżej przytoczonego pas-

susu z książki ks. Tischnera dowiadujemy się o 

innej krytyce Kościoła: „sensowna krytyka Ko-

ścioła to taka krytyka, która wcześniej czy póź-

niej musi stać się afirmacją Kościoła – musi 

przerodzić się w jego obronę. Bronić Kościół 

znaczy: pokazywać, czym on jest naprawdę”. 

Słowa te nabierają szczególnej ciężkości, gdy 

zważymy na osobę ich autora, który wielokrot-

nie poddawał ostrej krytyce wiele zjawisk w 

Kościele. Niektórzy mieli mu to za złe i jako 

pierwszego postawiliby go w ekipie kościoła 

krytyki. Jednak w żaden sposób krakowski filo-

zof nie przystaje do tego grona. Przede wszyst-

kim nie poprzestawał on w swoich krytykach na 

zakreślaniu tylko negatywnych aspektów, ale 

zawsze dawał coś w zamian, pokazywał inne 

drogi. Nie pozostawił swoich czytelników z pustą 

głową. Chciał pokazywać czym Kościół napraw-

dę jest pod warstwą naszych niewierności, 

uproszczeń, przesądów. W kościele krytyki brak 

jest nawet pomysłu na wskazanie jakiegokolwiek 

pozytywnego rozwiązania, które wymaga wysił-

ku i do tego nie zawsze wszystko się uda. O ile 

ks. Tischner napełniał głowy swych słuchaczy, o 

tyle mistrzowie pustej krytyki zwoje mózgowe 

swoich wyznawców walcują bezlitośnie. 

Diagnoz takiego stanu może być wiele. 

Jedna z nich mówi o 

braku czucia z Kościo-

łem. Słynne „sentire 

cum Ecclesia” przeży-

wa kryzys, ale to już 

temat na inne wynu-

rzenia na stronach 

„Naszego Prądu”. 

Żeby zgrabnie zakończyć: historia pokazu-

je, iż kościół krytyki często pada ofiarą tych, 

którzy niegdyś mu przyklaskiwali i poklepywali 

po plecach. Z tej perspektywy jego działania 

można przyrównać do sytuacji karpi chcących 

przyspieszenia Świąt Bożego Narodzenia. 

I już na sam koniec słowa Erazma z Rotter-

damu: „Znoszę ten Kościół, dopóki lepszego nie 

zobaczę; Kościół zaś zmuszony jest nosić także  

i mnie, dopóki sam lepszym się nie stanę”. 

Sensowna krytyka Kościoła to 
taka krytyka, która wcześniej 

czy później musi stać się afirmacją 
Kościoła – musi przerodzić się  

w jego obronę. 

Źródło: Sekretariat Fatimski 
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To w moim najgłębszym przekonaniu klucz 

wszystkich kluczy nowej ewangelizacji. 

Zanim jednak cokolwiek powiemy o nowej 

ewangelizacji, warto przypomnieć sobie kim 

jestem i kim jesteśmy. Warto poznać swoją bazę 

(...). Niedaleko pada jabłko od jabłoni. To infor-

macja ascetyczna. Nie ma sensu udawać kogoś 

innego, „układać kariery pod płaszczykiem woli 

Bożej”, „kopiować stare patenty na samorealiza-

cję”. Robić ciągle coś nowego w swojej własnej 

sprawie. To nie będzie nowa ewangelizacja. 

Człowiek otoczony lustrami zestarzeje się w za-

patrzeniu w siebie, jego oddziaływanie na in-

nych spadnie do zera. Nie pomogą mu żadne 

tzw. kompetencje, ani tym bardziej stanowiska. 

W pytaniu „kim jestem” (być może nieco 

mrocznym) jest i drugie dno: rachunek moty-

wacji, nie tylko tych, które sprawiły, że kiedyś 

trafiłem do postulatu czy seminarium, ale tych, 

które sprawiają, że dziś budzę się każdego ran-

ka i chcę uczynić coś dla chwały Bożej i zbawie-

nia dusz, w tym swojej własnej. Nowa ewange-

lizacja to MOTYW, żywy i świeży, coś, co nie 

może się we mnie zestarzeć… 

K i m  j e s t e ś m y ?  T r z y  s ł o w a : 

„Zjednoczenie”, „Apostolstwa” i „Katolickiego”. 

Idea powszechności apostolstwa, posłannictwa 

wiary, w naszym kręgu kulturowym jest już 

dziś tak powszechna, odkryta i podkreślona na 

wszystkie możliwe sposoby, wsparta mentalno-

ścią (…) demokratyczną - że nie warto, przy-

najmniej w takim stopniu jak kiedyś, jej pod-

kreślać. Cokolwiek powiemy, zdziałamy - doty-

tekst  

ks. Andrzej Daniewicz SAC   

J 
estem świadom specyfiki tzw. języka 

naukowego - jako metodycznej i udo-

kumentowanej ekspresji określonych 

zależności pojęciowych, jak również specyfiki 

języka literackiego z jego charakterystycznym 

ładunkiem emocjonalnym i subiektywnością. 

Świadomie będę balansował między językiem 

wykładu, ambony, felietonu i konferencji asce-

tycznej. Taki rodzaj przekazu to jedna z cech, 

znaków czasu, przesłań obecnej doby, którym 

nie tylko należy się przyglądać przez bezpiecz-

ną przesłonę tzw. „swojej dziedziny”, ale to 

zaproszenie do wejścia w inny tryb istnienia - 

nie tryb formuł semantycznych, ale tryb chary-

zmatycznej improwizacji. Improwizacja, jako 

sztuka uchwycenia chwili, nie ma nic wspólne-

go z tzw. „anarchią myśli”; to postawa ducha  

i umysłu, która pozwala wierze – obrazowo 

mówiąc - opuścić Ur Chaldejskie i udać się „nie 

wiadomo dokąd”. Improwizacja charyzmatycz-

na to metoda, która wypłukuje wiarę z charak-

terystycznego lęku przed stawaniem obok dru-

giego człowieka (nie naprzeciw albo z tyłu).  

Trafiłem na ten artykuł nie tyle  przy wertowa-

niu „Naszego Prądu”, ale w ramach wykładu  

z Teologii Apostolstwa. I spędziłem z tym tek-

stem dużo czasu. Na tyle dużo, że bardzo chcia-

łem, by inni również mieli taką możliwość.  

al. Paweł Strojewski SAC 

Artykuł z 2013 roku 
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czy wszystkich lub wszystkich z określonej 

grupy. Raczej przyszły czasy, gdy trzeba wal-

czyć z wypaczeniami, przebarwieniami myśli 

o powszechnej odpowiedzialności za Kościół. 

Świeccy chcą nauczać z ambony, proboszczo-

wie i rektorzy zarabiać, intelektualiści szukają 

wrażeń, administratorzy - śladu refleksji teore-

tycznej w swej głowie, przełożeni podkomisji,  

a podwładni kogoś równie podwładnego. 

Zawsze było łatwiej mówić o apostolstwie 

- w znaczeniu przedmiotowym, czyli o formach 

działania, z elementami ich zachodzenia na 

siebie. Do dziś większą część czasu różnego 

rodzaju spotkań, forów, zebrań, zjazdów, zaj-

mują sprawozdania i prezentacje. Tryb 

„dzielenia się” ratuje - że tak powiem - niejed-

ną agendę, program czy grafik. Pamiętam, jak, 

podczas pewnego spotkania formacyjnego, 

bardzo kompetentny współbrat opowiadał 

ponad godzinę, jak powstał jakiś ważny doku-

ment. To miało 

być potrzebne  

i ubogacające… 

Rza dziej 

można spotkać 

refleksję pod-

miotową: co to 

znaczy, że je-

stem apostołem, jakiego rodzaju ponaglenia to 

wywołuje, także dla nas. Czy apostoł to ten, 

kogo przynagla miłość do Chrystusa, czy może 

ten, który miłuje różnego rodzaju przynagle-

nia, a zwłaszcza uwielbia się nimi „dzielić”  

z innymi? (przepraszam za grę słów). 

Jednak jest jeszcze trzecie słowo: 

„zjednoczenie” - i platforma do niego prowa-

dząca: współpraca. Współpraca to, tak po pro-

stu, wspólna praca, nie życie towarzyskie, roz-

mowy, ani nie indywidualna praca przy wspól-

nym zamieszkaniu. 

Tu przychodzi mi na myśl refleksja  

ks. Stanisława Stawickiego na ten temat.  

Wyrażenia: entuzjazm, pasja współpracy, są 

„niebezpieczne” z punktu widzenia „świętego 

spokoju” i „stabilnej pozycji” - bożków, którym 

na co dzień służymy. Dlatego wywołały nie-

wielkie echo teoretyczne i nie zdołały wywrócić 

naszych codziennych konstrukcji budowanych 

z dwóch klocków: władzy i pod-władzy. Po co 

wywracać coś, co stoi…? To rozumowanie, na 

głębokość domowego basenu, doskwiera nam 

niestety bardzo mocno. 

Dla prawdziwej współpracy obok przej-

rzystej konstrukcji posłuszeństwa potrzebna 

jest także konstrukcja partnerska. Wymaga 

ona przede wszystkim dobrego wzajemnego 

poznania i uszanowania. To uszanowanie  

z kolei polega niekiedy na zupełnie podstawo-

wych formach savoir-vivre’u i elementarnych 

standardach komunikacji. Nigdy dość nauki  

w tej dziedzinie. Poza tym każda dziedzina, jak 

to dziedzina, rozwija się. Mamy dziś inną kul-

turę komunikacji niż 10-20 lat temu. 

W dojrzewaniu do współpracy wyróżnił-

bym nadto dwa istotne etapy: „integracji”  

i „profilu”. Integracji z Bogiem, z ludźmi,  

z samym sobą. Czę-

sto nazywamy to 

„formacją ludzką”, 

a wiadomo, że zna-

czy to de facto 

„chrześcijańską”. 

Periodycznie moż-

na to skojarzyć  

z nowicjatem i czasem tzw. formacji podstawo-

wej oraz pierwszymi latami kapłaństwa. Potem 

jednak następuje etap profilu, odnalezienia 

swojego „pasma nadawania” w apostolstwie, 

czy nawet w duchowości. Pół biedy, jeśli ktoś 

wskakuje w kanały już aktywne. Gorzej, ale  

w cudzysłowie „gorzej”, jeśli jest to kreacja 

pierwotna. Wtedy następuje kryzys integracji 

Człowiek otoczony lustrami  
zestarzeje się w zapatrzeniu  

w siebie, jego oddziaływanie na innych 
spadnie do zera. Nie pomogą mu żadne 

tzw. kompetencje, ani tym bardziej  
stanowiska. 
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ze strukturą… Jak się dalej toczą nowo- apo-

stolskie losy? - żadna księga nie wypisze, jed-

nak jedno warto podkreślić: nowicjat nie może 

trwać przez całe życie! Choć wiele rzeczy pozo-

stanie nieprzepracowanych do grobowej deski, 

jednak etap profilu musi nastąpić. Oznacza to 

pośrednio, że nie można i nie wolno oczekiwać 

od siebie nawzajem, by być wszystkim w ra-

mach wszystkiego. Należy być kimś w ramach 

czegoś. 

I jeszcze jedno. Współpraca wymaga 

wyobraźni. Nie chodzi tu tylko o wyobraźnię 

idei, celów, programów, ani nawet o jakże cen-

ną wyobraźnię miłosierdzia, która pozwala być 

i działać razem, mimo poznania cudzej słabo-

ści. Równie ważna jest wyobraźnia logistyczna, 

świadomość, że apostolstwo, zwłaszcza wyko-

rzystujące nowoczesne środki, kosztuje, i że 

istnieją nowe rodzaje zadań, prac, specjali-

stycznych aspektów, które - jeżeli chcemy dzia-

łać - musimy dostrzec i docenić, moralnie  

i finansowo. W epoce grzmiących ambon  

i czarno-białych telewizorów żyło się pod tym 

względem naprawdę słodko… 

Pallotyński passus chciałbym zakończyć 

szeroko otwartym pytaniem o „nowe”: Czy 

mamy dziś jakieś szanse na autentyczną 

„nowość”, czy tylko na jako takie nadążanie? 

 

Ewangelizacja (i nowa, i stara) jest pod-

stawową misją Kościoła - przypomina Bene-

dykt XVI, misją dedykowaną przez samego 

Chrystusa („Idźcie i głoście…”). Tej misji nie 

można i nie da się zastąpić pakietami zadań 

humanistycznych, bez czytelnego odniesienia 

do żywego Boga - na co mają ochotę niektóre 

zlaicyzowane środowiska kościelne, jak i sami 

duchowni z tzw. frakcji liberalnej. Zresztą nie 

istnieje humanizm bezbożny. Jak mówił Jan 

Paweł II, „tam gdzie nie ma miejsca dla  

Chrystusa,  nie  ma  go  również  dla  czło-

wieka” (Orędzie na XXXVI Światowy Dzień 

Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 

2002, nr 6). 

Co to więc znaczy dziś: „Idźcie i gło-

ście…”? Czy to samo, co zawsze, czy może coś 

szczególnego, nowego? 

„Nowa ewangelizacja” to jedno z najbar-

dziej wyboldowanych wyrażeń we współcze-

snym nauczaniu Kościoła, w chrześcijańskiej 

publicystyce, w hasłach sympozjów, tytułach 

prac, książek, a nawet piosenek. Wyrażenie-

iskra, bezpiecznie ogólne i jednocześnie dyna-

miczne, czym zasługuje na uznanie kreatyw-

nych chrześcijan (czyli takich, którzy wiarę 

pojmują jako „talent”), zmęczonych monotonią 

rytów i rozgoryczonych instytucyjną skałą Ko-

ścioła, o którą bardzo trudno oprzeć głowę peł-

ną uczuć i zranień. Choć zapewne środowiska 

konfesyjne, konserwatywne, zobaczą w „nowej 

ewangelizacji” echo modernizmu, jeszcze  

z międzywojnia. Reforma Kościoła, w ich naj-

szczerszym przekonaniu, polega po prostu na 

pokucie i nawróceniu jednostek i społeczeństw 

a cały inkulturacyjny modeling to nie pokuta, 

tylko pokusa - tak, jakby zapomnieć o słowach 

Chrystusa: „świat was znienawidzi z Mojego 

powodu…” Tyle tylko, że jak ma się rozszerzać 

wiara, skoro nie zamierzamy z nikim rozma-

wiać, a tylko GŁOSIĆ - w powietrze,  

w trybuny? Gdzie jest spojrzenie z miłością 

Chrystusa, spojrzenie z bliska – oko w oko? 

A propos szerokości pojęcia „nowej ewan-

gelizacji”: ogarnia nas niekiedy entuzjazm po-

jęciowy wokół haseł czy sformułowań zwłasz-

cza wychodzących z najdostojniejszych ust, jak 

papieża. Chętnie wrzucilibyśmy do jednego 

worka, albo - jak to się mówi - „podpięlibyśmy” 

pod nową ewangelizację wszystkie nasze 

„wydaje mi się” – ulubione tematy życia.  

Na pożegnanie jednej z warszawskich pielgrzy-
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mek Pasterz Archidiecezji określił ją jako wy-

raz nowej ewangelizacji. Prowokacyjnie można 

by zapytać: jak może być nowe coś, co ma 300 

lat? Co nowego w pielgrzymkach: piosenki, 

hasła, trasy, bezprzewodowe tuby…? 

Parę lat temu na Skaryszewskiej wpro-

wadzono przyjmowanie komunii w trybie pro-

cesyjnym. Jednak spora część stałych bywal-

ców pozostała wierna przyjmowaniu w po-

przek kościoła, na kolanach. Są więc dwa spo-

soby, nie licząc rzadkich przypadków przyjmo-

wania „na rękę”. Księża nie walczą o ujednoli-

cenie, szkoda kruszyć kopii itp., mamy eucha-

rystyczny „freestyle”. Na tym niewinnym przy-

kładzie można postawić kolejne pytanie:  

czy nowa ewangelizacja ma polegać na odpię-

ciu form, ich subiektywizacji, zaryzykowaniu, 

że pod grubą warstwą obrządków, zasad, prze-

pisów i zwyczajów, jest jakaś ISTOTA? Czy to 

jest ryzyko odsłonięcia istoty, przejścia na wyż-

szy (albo głębszy) poziom jedności, czy może 

pękanie glinianego naczynia, w którym nosimy 

Skarb? Ufajmy, że to pierwsze. Kiedy już wyli-

nieją różnego rodzaju frędzle, może nie pozo-

stanie nam nic prócz głębi. 

Obecną kulturę charakteryzuje pewien 

silny „elektro-egzystencjał”. Jest to kultura 

mediów elektronicznych. Wytwarzają, czy 

zwiększają one wrażliwość brzmienia, nie wy-

razu, obrazu, a nie opisu. Krzywa Gaussa jest 

dziś bezlitosna dla książek i akademii. Wygry-

wa z nimi bez trudu centrum multimedialne. 

Nowa ewangelizacja bez wątpienia znaczy 

więc: na nowym nośniku – bardziej w wymia-

rze brzmienia i obrazu, niż wyrazu. Bez trudu 

można mnożyć smutne przykłady osób obar-

czonych i wiedzą, i doświadczeniem, i nawet 

piękną gamą cnót chrześcijańskich oraz tzw. 

dorobku - ale niestety zupełnie bezużytecznych 

z punktu widzenia audio-video-apostolstwa. 

Bo, mówiąc językiem telewizyjnym, nie da się 

ich słuchać, ani na nich patrzeć. Budzą emocjo-

nalną niechęć, tym bardziej, gdy są wystylizo-

wani na autentycznych i przyjaznych. To kame-

ra i studio zajmują się oszukiwaniem (dziś się 

mówi: „kreowaniem”). Są to dwaj wielcy juro-

rzy, którzy prowadzą gigantyczny casting na 

człowieka, casting, w którym liczą się wyłącznie 

kryteria wrażeniowe. 

W związku z tym istnieje w nas pewne 

napięcie zaistnienia. Bywa niestety, że rozłado-

wujemy je w sposób ekstremalny: tzn. albo 

zanurzamy się w osamotnieniu, poddając serce 

goryczy, publikując w najbliższym otoczeniu 

swoją frustrację i licząc, że będzie to jakimś 

cudem ewangeliczne oddziaływanie; albo prze-

ciwnie – zaczynamy kolaborować z tymi czasa-

mi, kierując się zasadą: „czemu nie?”. Czemu 

nie zbudować kaplicy w centrum handlowym, 

czemu nie zrobić jednodniowego kursu przed-

małżeńskiego, czemu nie wyjść naprzeciw...? 

Klasyki Magisterium Kościoła, jak Evan-

gelii nuntiandi Pawła VI (8 grudnia 1975), po-

kazują principia ewangelizacji w ogólności, ale 

charakterystyczne jest w nich odpowiedzialne 

otwarcie na nową wrażliwość. Tego otwarcia 

być może nie dostrzegamy, nie wyczuwamy, 

przyzwyczajeni do literackiego traktowania 

dokumentów Kościoła – do szukania, co papież 

powiedział, a nie co chciał powiedzieć. Stąd 

charakterystyczny efekt „niewcielenia” w życie 

nauczania. Bo wcielenie w tym wypadku ozna-

czałoby ewangeliczną metanoię, zwrot mental-

ny - czyli ostatni, na jaki mamy ochotę… 

W punkcie 17. Paweł VI pisze: „(…) ewan-

gelizację można określić jako pokazywanie 

Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają, jako 

kaznodziejstwo, katechizację, chrzest  

i udzielanie innych Sakramentów”. Punkt 26. 

rozwija to określenie: „(…) ewangelizować zna-

czy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie  
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i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa 

Chrystusa, w Duchu Świętym; świadczyć, że 

Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Sło-

wie Wcielonym dał wszystkim rzeczom istnie-

nie, a ludzi powołał do życia wiecznego”.  

Po tych określeniach padają szczególne intui-

cje co do sposobów (środków) ewangelizacji. 

P. 41: „Za pierwszy środek ewangelizo-

wania należy uważać świadectwo życia praw-

dziwie chrześcijańskiego”. Pierwszy to znaczy 

nie jedyny. P. 42: „(…) dzisiaj ludzie są już 

przesyceni mowami, bardzo często znudzeni 

słuchaniem, a co gorsza, nieczuli na słowa. 

[Teraz jest] cywilizacja obrazu (dodajmy:  

i dźwięku)”. To mówił papież w 1975 roku!  

A w Verbum Domini Benedykta XVI, w p. 68 

jest mowa o wielkiej wadze akustyki pomiesz-

czeń sakralnych i o tym, żeby zadbać o dobre 

wykorzystanie urządzeń technicznych, nagła-

śniających w posłudze Słowa. Jakaż przepaść 

roztacza się niekiedy pomiędzy tym szczytnym 

i świeżym nauczaniem biskupów Rzymu  

a realnym klimatem tzw. Kościoła lokalnego  

i stylem działania jego administratorów! 

Wyrażenie „nowa ewangelizacja” po raz 

pierwszy pojawia się w nauczaniu Jana Pawła 

II. W homilii w sanktuarium Świętego Krzyża 

w Krakowie-Mogile (1979) Papież mówił: 

„Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że 

dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu czło-

wieka przez Miłość. […] Kiedy postawiono 

opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, 

było to już w okresie millennium. Otrzymali-

śmy znak, że na progu nowego tysiąclecia -  

w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na 

nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa 

ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta 

sama, co pierwsza”. 

„Nowa ewangelizacja” znaczy zatem:  

„jak gdyby druga, a przecież ta sama”. 

Na uwagę zasługuje też wypowiedź Jana 

Pawła II do biskupów Ameryki Łacińskiej  

z 9 marca 1983: „Obchody 500-lecia ewangeli-

zacji nabiorą pełnego znaczenia, jeśli będzie 

im towarzyszyło nowe zaangażowanie ze stro-

ny was jako biskupów, oraz waszych kapłanów  

i wiernych; zaangażowanie na pewno nie w re-

ewangelizację, lecz w nową ewangelizację. No-

wą w swym zapale, w metodach i w przeja-

wach”. Widać tu ważne uściślenie: nie chodzi  

o ponowne wykonanie czegoś, co się nie spraw-

dziło, tak jakby nowe działanie było osądze-

niem poprzedniego. Chodzi o odwagę próbo-

wania nowych dróg, w obliczu nowych okolicz-

ności. Wypowiedź ta wyświetla ponadto istotne 

trzy elementy nowej ewangelizacji: 

nowy zapa ł  

nowe metody 

nowe przejawy 

Warto zapamiętać to rozróżnienie i zasta-

nowić się nad każdym z elementów. 

W miejscu, które nazywamy „Alma Ma-

ter” każdy z nas z łatwością odtworzy w pamię-

ci ten zapał, z którym padaliśmy na twarz przed 

ołtarzem. Te najbardziej płomienne chwile 

życia tworzyły wiara, miłość, nadzieja, odziane 

w substancję sakramentów Kościoła, w szcze-

gólności kapłaństwa, głębokie poczucie wspól-

noty – biblijnej koinonii, współudziału w Chry-

stusie obecnym tu i teraz; i to absolutnie wyjąt-

kowe i niepowtarzalne ubóstwo, jakie się ma, 

rozpoczynając swą drogę za Nim. Jeszcze bez 

żadnych dokonań, doświadczeń, bez dwóch 

sukien i sandałów na nogach – człowiek odczu-

wa o wiele większy zapał, niż oglądając potem 

swoje „apostolskie spichlerze”. Bo ma tylko 

Chrystusa i wtedy jest najszczęśliwszy! 

A metody? Metody mówią o sposobie 

myślenia, albo precyzyjniej: stanowią rodzaj 

synchronizacji myślenia wielu osób. Metodyka 

apostolstwa jest konieczna. Absolutnie!  
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Boże, chroń nas od demagogii i działań 

„zachciankowych”. Jednakże nie chodzi tu 

tylko o „znalezienie się w świecie”, o tzw. rea-

lia (w czym bywamy całkiem zręczni), ale  

o wprowadzenie mechanizmu ewangelicznego 

do świata. Mechanizmu pójścia za Chrystusem 

i naśladowania Go. 

Wreszcie „przejawy”. To pytanie o zau-

ważalność, pytanie wizerunkowe. Nie chodzi  

o to, by kreować wizerunek (od tego jest ka-

mera i studio), ale by go po prostu mieć. Ażeby 

to z kolei miało miejsce, potrzebne jest wy-

trwałe dążenie do uczciwego celu, bez polityki, 

„względu ludzkiego”, choć ze względu „na zba-

wienie dusz”. 

B e n e d y k t 

XVI nie tylko na-

wiązuje do prze-

słania swoich po-

przedników, ale, 

jak wiemy, Listem 

A p o s t o l s k i m 

„Ubicumque et 

semper” powołuje 

do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji, jako dykasterię Kurii Rzym-

skiej. Przewodniczący tejże Rady, abp Rino 

Fisichella, podczas spotkania diecezjalnych 

delegatów ds. mediów w Hiszpanii (16 lutego 

2011) nazwał utworzenie Rady „profetyczną 

intuicją” Benedykta XVI. Ma ona pomóc zro-

zumieć, w jaki sposób Kościół powinien rozwi-

jać swoją posługę w świecie wielkich zmian 

kulturowych i presji sekularyzmu. 

Jak uczy Benedykt (Ubicumque), „by 

owocnie głosić Słowo Boże, trzeba nade 

wszystko głębokiego doświadczenia Boga (…). 

U źródeł wszelkiej ewangelizacji nie mieści się 

jakiś ludzki projekt ekspansji, lecz pragnienie 

dzielenia (nie „dzielenia się” – myślę, że to co 

innego) z innymi nieocenionego daru, jakim 

zechciał obdarzyć nas Bóg, abyśmy mieli udział  

w Jego życiu”. 

XIII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu 

Biskupów, zgodnie z wolą Ojca Świętego, pod-

jęło temat nowej ewangelizacji: „nowa ewange-

lizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. 

2 lutego 2011 ogłoszono zaś dokument-

Lineamenta przygotowawczy do tego Synodu, 

pod takim samym tytułem. To bez wątpienia 

najnowsze nau-

czanie Kościoła 

nt. nowej ewan-

gelizacji. Wczy-

tując się w prze-

słania Linea-

mentów można 

osiągnąć maksy-

malną aktual-

ność tego, co 

nazywamy sensus Ecclesiae. 

Obecna epoka zmusza, aby coraz bardziej 

skupiać się wyłącznie na chwili obecnej i żyć  

w sposób prowizoryczny. Tym samym słucha-

nie (nie „słyszenie”) staje się coraz trudniejsze, 

podobnie jak przekaz pamięci zbiorowej oraz 

wartości. W tym kontekście obecność chrześci-

jan, działalność ich instytucji jest postrzegana 

w sposób mniej oczywisty i z większą podejrzli-

wością. Coraz częściej pojawiają się krytyczne 

pytania pod adresem Kościoła i chrześcijan 

oraz w odniesieniu do samego Boga. Kwestio-

nowane są utrwalone w ciągu wieków praktyki, 

konwencjonalne drogi itp. (Lin. 3). 

Odpowiedzią Kościoła – uwaga! – nie 

może być rezygnacja, zamknięcie się w sobie, 

lecz zapoczątkowanie operacji ożywienia wła-

snego ciała, odważne postawienie w centrum 

zwiastowania postaci Jezusa Chrystusa i nowe 

sposoby przekazu, zdolne przemówić do współ-

czesnych kultur (Lin. 5). Nowa ewangelizacja 

jest zatem postawą śmiałości, odwagi. Jest 

Odpowiedzią Kościoła – uwaga! – 
nie może być rezygnacja, zamknię-

cie się w sobie, lecz zapoczątkowanie 
operacji ożywienia własnego ciała, od-
ważne postawienie w centrum zwiasto-
wania postaci Jezusa Chrystusa i nowe 

sposoby przekazu, zdolne przemówić do 
współczesnych kultur (Lin. 5).  
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zdolnością do odczytania i zrozumienia no-

wych kontekstów. 

Patrząc na znaki czasu, nowa ewangeliza-

cja odbywać się musi (jak formułują Linea-

menta) w atmosferze skrajnej niestabilności  

i płynności. Głębokie wymieszanie kultur pro-

wadzi do relatywizacji, rozpadu wszelkich ka-

tegorii egzystencjalnych. Coraz częściej widać  

i słychać w różnych hasłach i tematach zbioro-

wej kościelnej refleksji motyw zmieniającego 

się świata, z podkreśleniem szybkiego tempa 

tych przemian i ich bezcelowości. Nie jest to 

nowość biblijna, ale - powiedziałbym - stara 

„czarownica” egoistycznych nienasyceń 

mrocznego i rozdrażnionego „ja”. Sięgając po 

tę pseudo-nowość, człowiek skazuje się na 

samotność totalną. W rzeczy samej więc to nie 

Kościół pada ofiarą postmodernistycznej alie-

nacji, ale właśnie „homo-alien”, człowiek, dla 

którego religią staje się indywidualizm, a na-

bożeństwem impreza, który swoje relacje 

wciąga przez szklaną rurkę użycia, jak narko-

tyk; który nie „składa się” – jak to się dawniej, 

przed Akwinatą mówiło – z duszy i ciała, ale  

z wizerunku i z tzw. potrzeb. 

Nowa ewangelizacja, jak uczy nas doku-

ment, musi zmierzyć się z kulturą medialną  

i cyfrową, która coraz bardziej staje się 

«miejscem» życia publicznego i doświadczenia 

społecznego. Zbiorowość kształtowana przez 

taką kulturę jest – jak się wyrażają Lin. – 

„niezdolne do pamięci i do przyszłości”. Trze-

ba więc dziś ewangelizować ludzi niezdolnych 

do pamięci i do przyszłości – powiedziałbym: 

chorych na „terazjozę”. Oto, z odrobiną humo-

ru, przykład językowego bełkotu, który stanowi 

objaw tej choroby: 

„Teraz lokata w X-banku tyle a tyle pro-

cent, teraz system automatycznego klepania po 

stłuczce w nowej Octavii, teraz laptop Mega-

Klik cieńszy od włoskiego prosciutto, teraz wy-

bielacz V-super-pro-extra-active-vital-natural z 

systemem usuwania plam we wkładzie do aż 

dziesięciu pralek jednocześnie. To wszystko za 

jedyne ileś złotych dziewięćdziesiąt dziewięć 

groszy, z możliwością rat zero procent na do-

wolny okres. „Ty” decydujesz. Oczywiście ty. 

Twoje „ty” jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy 

po to, byś czuł się bezpiecznie, pewnie, a przy 

tym byś był podniecony 24 godziny na dobę” 

(we wszelkich możliwych odmianach podniece-

nia). 

Jak w takim przypadku, w kontekście 

takiej katastrofy antropologicznej, „głosić”, 

docierać, pozyskiwać? Jak nie zgrzeszyć wynio-

słością w otoczeniu niemądrych? 

Benedykt XVI mówi: „U początku bycia 

chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy 

jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie  

z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 

nową perspektywę” (Deus Caritas est, 1). Czy 

nasze apostolstwo, ewangelizacja to narzędzia 

spotkania „z wydarzeniem i z Osobą ”, czy mo-

że raczej rodzaj idealizmu etycznego? 

Chciałbym tu odnieść się do jednego mo-

mentu Ewangelii. Uczniowie na początku zna-

jomości pytają Jezusa: „Rabbi, gdzie miesz-

kasz?” (J 1, 38). Zdumiewa mnie to pytanie! Od 

kiedy to nauczyciela pyta się nie o naukę, nie  

o książki, ale o to gdzie mieszka? Po co komu 

takie dane…? Ale Kościół mówi dziś jasno  

o celu ewangelizacji: „«Zadomowić się» w ta-

jemnicy Chrystusa…” (Lin.) „Domem w domu” 

Boga jest zaś tabernakulum. 

Benedykt XVI w Adhortacji Apostolskiej 

Sacramentum caritatis (22 lutego 2007) 

stwierdza, że nowa ewangelizacja ma 

„dopomóc wiernym postawić sakrament Eu-

charystii w centrum, jako rzeczywistość, do 

której cała inicjacja chrześcijańska zmierza. 

(…) Pomóc chrześcijaninowi w coraz pełniej-
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szym dojrzewaniu, by doszedł on do przyjęcia 

w swoim życiu autentycznie eucharystycznego 

fundamentu – tak, aby mógł w sposób odpo-

wiadający naszym czasom zdawać sprawę  

z własnej nadziei (por. 1 P 3, 15)”. 

Mówimy o brzmieniu. 

Oto przy-

kład: „ekologia” 

osoby ludzkiej: 

„Jeśli nie szanuje 

się prawa do życia 

i do naturalnej 

śmierci, jeśli 

sztucznym czyni 

się poczęcie, ciążę 

i narodziny czło-

wieka, jeśli po-

święca się ludzkie embriony na badania, po-

wszechna świadomość w końcu gubi pojęcie 

ekologii ludzkiej, a wraz z nim pojęcie ekologii 

środowiska. Jest czymś sprzecznym wzywanie 

nowych pokoleń do poszanowania środowiska 

naturalnego, podczas gdy wychowanie i usta-

wodawstwo nie pomagają im szanować samych 

siebie. Księga natury jest jedna i niepodzielna 

w tym, co dotyczy środowiska, jak i w dziedzi-

nie życia, płciowości, małżeństwa, rodziny, re-

lacji społecznych, jednym słowem w sferze 

integralnego rozwoju ludzkiego. Obowiązki, 

jakie mamy wobec środowiska, łączą się z obo-

wiązkami, jakie mamy wobec osoby jako takiej, 

jak i w odniesieniu do innych. Nie można na-

kładać jednych, naruszając drugie. Jest to po-

ważna sprzeczność dzisiejszej mentalności  

i praktyki, która poniża osobę, burzy środowi-

sko i szkodzi społeczeństwu” (Caritas in Verita-

te  51). 

Świadkowie, aby byli wiarygodni, muszą 

umieć się wyrażać w języku swoich czasów, 

muszą przechwytywać frazeologię i nośniki, by 

utkać nową przypowieść o miłości, która zba-

wia. W tej przypowieści jest i „non possumus”, 

jest i „idźcie na cały świat”, jest sam Chrystus, 

który daje nam pokój, choć nie przyszedł przy-

nieść pokoju, ale miecz… Nowa ewangelizacja  

w swym brzmieniu musi być antynomiczna, 

pokazywać mistyczną walkę, ukrytą w sercu 

samego Boga, pomiędzy sądem a miłosier-

dziem. Jednostronna relacja o tym zmaganiu 

prowadzi do apostolskiej – i tu użyję bardzo 

młodzieżowego wyrażenia: ściemy, do rozwar-

stwień mentalnych, uderzających przede 

wszystkim w jed-

ność Kościoła.  

E w a n g e l i z a c j a 

naprawdę nowa, 

nie nowinkarska i 

nie jako nowy 

motyw literacki  

w starych umy-

słach, oznacza 

prawdziwą pie-

riestrojkę ducho-

wo-materialną w wymiarze konstrukcyjnym 

apostolstwa. Nie są to czasy na ilość, na wynio-

sły tryb nauczania, na frędzle i mitry. Trzeba 

dziś wiary pokornej, ale przy tym odważnej, 

ogołoconej, ale nie wstydliwej. Wiary, która 

uzdrawia, a nie inspiruje. Wiary z miłości do 

Chrystusa. Miłości prawdziwej, nie nazbyt za-

palczywej, ale wiernej i pomysłowej; nieraz 

ukrzyżowanej, ale nigdy z pretensjami; zawsze 

z dwoma łotrami po bokach. Dopóki to nie-

szczęsne towarzystwo łotrów „zaśmieca” nam 

„naszą Golgotę” – dopóty bramy Królestwa są 

przed nami otwarte, trochę zatłoczone, ale 

otwarte – jak wrota Sanktuarium przed piel-

grzymką. 

Ewangelizacja naprawdę nowa, nie 
nowinkarska, i nie jako nowy mo-

tyw literacki w starych umysłach, ozna-
cza prawdziwą pieriestrojkę duchowo-

materialną w wymiarze konstrukcyjnym 
apostolstwa. Nie są to czasy na ilość, na 

wyniosły tryb nauczania, na frędzle  
i mitry. Trzeba dziś wiary pokornej, ale 

przy tym odważnej.  
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Prof. Stefan Swieżawski: Jeżeli mówimy tu  

o rewolucji, to oczywiście w specyficznym zna-

czeniu. Ale rzeczywiście dokonała się tutaj prze-

miana, która zresztą - w pewnym sensie - zaist-

niała już wcześniej, niezależnie od Soboru, dla-

tego, że Kościół z biegiem czasu stracił swoje 

znaczenie jako państwo, przeobraził się w pań-

stwo symboliczne. Niektórzy uważali to za nie-

słychanie wielką klęskę. Niedawno nawet, gdy 

wygłaszałem swoje poglądy na ten temat, usły-

szałem, że przedstawiania tego faktu jako dobro 

dla Kościoła jest okrutną zbrodnią. Myślę, że tak 

nie wolno mówić… Niemniej jednak są tego ro-

dzaju głosy, które widzą w całym procesie, nara-

stającym w ciągu ostatnich wieków, tylko kata-

strofizm, który złamał potęgę Kościoła. Pamię-

tam wypowiedź pewien czcigodnej nauczycielki: 

„Trzeba wrócić do tych czasów, gdzie politykę 

światową prowadził papież”. I pewnie dzisiaj 

wielu katolików myśli, że to byłoby ad melius 

Ecclesiae (na lepsze Kościołowi). Tymczasem 

jestem głęboko przekonany, że te wszystkie 

„szczotki” dziejowe są w pewnym sensie dziełem 

Opatrzności, a dokonujące się oczyszczenie jest 

zbawienne. Kościół jako państwo symboliczne 

ma bez porównania większe znaczenie moralne 

w porównaniu z tym, które miał jako potęga 

militarna, dyplomatyczna czy polityczna.  

 Myślę, że ten proces pozbywania się 

władczości istniał niezależnie od Soboru. Sobór 

zaś był skodyfikowaniem tej narastającej sytua-

cji i nadaniem jej właściwego kształtu. Ważnym 

jest, by ludzie nie grzęźli w jakimś katastrofi-

Kl. Przemysław Podlejski: W swoich wypowie-

dziach niejednokrotnie podkreślał Pan Profesor, 

że absolutnie najważniejszym wydarzeniem XX 

wieku był Sobór Watykański II. Dlaczego? Czy 

można mówić o tym, że dokonał on rewolucji? 

Jeżeli tak, to na czym ona polegała? 

tekst 

Kl. Przemysław Podlejski SAC 

Artykuł z 2002 roku. 

Jak przebiegały obrady  soboru watykań-

skiego II z perspektywy świeckiego uczestnika? 

Które kwestie w czasie tego wydarzenia (tak 

ważnego dla Kościoła) wydały się szczególnie 

ważne dla wybitnego historyka filozofii? Odpo-

wiedzi prof. Stefana Swieżawskiego nie są jedy-

nie sprawozdaniem, ale również głęboką reflek-

sją nad istotą Kościoła oraz wyzwaniami, z któ-

rymi w każdym czasie musi się zmagać.   

al. Paweł Strojewski SAC 
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zmie czy fundamentalizmie, ale naprawdę reali-

zowali chrześcijaństwo. I dlatego sądzę, że po-

zbawienie Kościoła tego garbu, którym były 

niezliczone urzędy, armia, konieczność użycia 

środków bogatych, było niesłychanie pozytyw-

ne. Zresztą nie ma co się dziwić historii, bo sko-

ro Kościół był państwem, to realizował karę 

śmierci, a także prowadził wojny. Dobrze obra-

zuje to przypadek Erazma z Rotterdamu. Otóż, 

chcąc „zatopić się” w centrum chrześcijaństwa, 

Erazm przyjechał do Rzymu i był świadkiem 

triumfu Juliusza II, który w zbroi, na czele armii 

wracał z Bolonii po zwycięskiej bitwie. Pro-

papieski i pro-kościelny Erazm, porównując to, 

co zobaczył, z mądrością Chrystusa i wielkością 

Ewangelii, prawie się załamał. I trzeba było do-

piero nowożytnych 

ciosów społeczno-

wojennych, aby 

doszło do przemia-

ny. Sobór utrwalił 

to, co zaistniało  

i nadał temu głębo-

ki sens.  

 Drugą bar-

dzo ważną sprawą 

(i przeczuwałem to 

już na Soborze), ale 

zrozumiałem dwa-

dzieścia lat później, kiedy zacząłem wgryzać się 

w historię filozofii XV wieku, jest sytuacja tomi-

zmu. Chodzi o to, że Kościół, przestając być po-

tęgą polityczną, nie potrzebuje dłużej broni 

ideologicznej. Gdy miałem sposobność studio-

wania tego zagadnienia, zobaczyłem,  

że tworzenie się tej ideologii dokonywało się 

właśnie w wieku XV.   

P.P: Istniało wtedy ogromne zagrożenie turec-

kie… 

Prof. S.S.: I dlatego szukano obrony, jakiejś 

ideologii jednoczącej chrześcijaństwo. W ten 

sposób powstał tzw. arystotelizm chrześcijański 

(„chrzest” Arystotelesa), który miał stać się ofi-

cjalną doktryną, podporządkowującą całą myśl 

teologiczną. Tymczasem skoro tego rodzaju 

potrzeba przestała istnieć, ponieważ przestało 

istnieć Państwo Kościelne, skończyła się epoka 

tomizmu – zespołu tez doktrynalnych obowią-

zujących wszystkich wiernych. Sytuacja przed 

soborem była tego rodzaju, że rzeczywiście czło-

wiek głoszący swoje poglądy z zakresu teologii  

i filozofii, a jed-

nocześnie nie 

będący wyznaw-

cą tomizmu 

(celowo mówię – 

tomizmu, a nie 

świętego Toma-

sza) był właści-

wie traktowany 

jak heretyk. I ta 

sytuacja była nie 

do wytrzymania. 

Wobec tego waż-

ną sprawą jest koniec epoki tomistycznej  - 

okresu, w którym filozofia i teologia miała być 

traktowana jako obowiązująca ideologia. Ukaza-

nie się tych spraw na Soborze jest niewątpliwie 

aktem rewolucyjnym… 

Wiedziałem jedno – cokolwiek by 
się działo, jest rzeczą nie do przyję-

cia, aby te zmiany miały się skończyć 
kryzysem filozofii, tzn. aby wyelimino-

wać filozofię z życia kościelnego  
i formacji duchowej chrześcijan. To mi 

się wydaje zupełnie niemożliwym.  
I tutaj spotkałem bardzo duży opór ze 

strony tych, z którymi przyszło  
mi pracować.  
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P.P: Na czym polegała praca Pana Profesora na 

soborze? 

Prof. S.S.: Początkowo na soborze wiele rzeczy 

rozumiałem, ale wiele też pozostawało nieja-

snych. Gdybym posiadał wiedzę, którą ukształ-

towały kilkudziesięcioletnie studia nad XV wie-

kiem, to zapewne moja działalności soborowa 

byłaby bardziej świadoma i konsekwentna. Wie-

działem jedno – cokolwiek by się działo, jest 

rzeczą nie do przyjęcia, aby te zmiany miały się 

skończyć kryzysem filozofii, tzn. aby wyelimino-

wać filozofię z życia kościelnego i formacji du-

chowej chrześcijan. To mi się wydaje zupełnie 

niemożliwym. I tutaj spotkałem bardzo duży 

opór ze strony tych, z którymi przyszło mi pra-

cować. Motywem głównym nurtu antyfilozoficz-

nego była chęć wyzbycia się filozofii, która stała 

się ideologią. Kiedy więc broniłem filozofii,  

a zwłaszcza meta-

fizycznej, a tym 

bardziej, gdy gło-

siłem sławę i zna-

czenie św. Toma-

sza, spotykałem 

się z bardzo 

ostrym oporem, 

ponieważ rozmówcy myśleli, że ja nie chcę żad-

nej reformy i że będę dalej głosił tezę: „Kto nie 

jest tomistą, nie jest katolikiem”. Ani moi dysku-

tanci, ani ja nie mieliśmy świadomości, żeby tę 

sprawę postawić we właściwy sposób. Była to 

trudna sytuacja, ponieważ nie mogłem do końca 

wyprowadzić argumentów, nie były tak rozwi-

nięte jak dzisiaj. Przemówienia zaś ograniczał 

czas, dlatego nie udawało się wszystkiego wyja-

śnić. Wskutek tego powstawał dysonans  

i różnica zdań między mną a resztą audytorium.  

P.P: Przede wszystkim uczestniczył Pan Profesor 

w pracach nad konstytucją „Gaudium et spes”. 

Spotkania podkomisji kultury, do której Pan 

należał odbywały się… 

Prof. S.S.: W różnych miejscach, ale prawie zaw-

sze w domu generalnym księży pallotynów (na 

najwyższym piętrze) na wybrzeżu tybrowym. 

Grono liczyło ok. 20 osób. Dyskusje bywały 

ostre, nieraz stawałem sam przeciwko wszyst-

kim. Czułem, że to mój obowiązek, ponieważ 

bałem się, że dzieje się coś złego i nastąpi prze-

kreślenie wartości, których przekreślać nie wol-

no. I wtedy nastąpiła bardzo ważna decyzja. 

Wyszła ona od mego przyjaciela, dawnego dzie-

kana filozofii na KUL-u, prof. Jerzego Kalinow-

skiego. Ponieważ cały rok spędzaliśmy z żoną  

w Paryżu, dojeżdżając na sesje soborowe do 

Rzymu, a on był osiedlony we Francji, udało 

nam się spotkać. 

Pewnego razu po-

wiedział: „Jesteś 

na soborze, masz 

do czynienia z tak 

ważnymi sprawa-

mi, napisz książkę 

o filozofii na sobo-

rze”. Pomyślałem, że moglibyśmy prowadzić po 

francusku rozmowę, która ukazałaby się  

w formie książki. Ksiądz Prymas Wyszyński, 

który bardzo popierał naszą walkę o filozofię, 

przyczynił się do wydania tej książki przez pary-

skich pallotynów. Rozmowy odbyły się  

w zimie i zdumiewającym było, że książka uka-

zała się już w lecie. Gdy przybyłem na ostatnią 

sesję zamykającą Sobór, w księgarniach rzym-

skich była już „La philosophie á l’heure Concile”, 

wydana z przedmową Oliviera Lacombe, znako-

mitego profesora Sorbony, który był ze mną 

zaprzyjaźniony. „Filozofię w dobie Soboru” za-

dedykowaliśmy ludziom, których uważaliśmy za 

duchowych przywódców tego okresu – Maritai-

nowi i Gilsonowi. Reakcją były dwa wspaniałe 

listy „Mistrzów”. 

Nie ma być w żadnym sensie  
Kościołem sukcesu, ale ma być  

Kościołem świadectwa. To jest bardzo 
ważne. Nawet tzw. sukces duchowy  

nie powinien być celem.  
Celem ma być świadectwo.  
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P.P: Może zapamiętał Pan Profesor jakieś szcze-

gólne spotkania z pallotynami w czasie soboru? 

Prof. S.S.: Najciekawsze było spotkanie z ówcze-

snym generałem Mohlerem, gdy pewnego razu, 

pod koniec soboru, wchodziłem do Bazyliki  

św. Piotra. Podczas prac soborowych uważałem 

ks. Wilhelma za wroga moich poglądów.  

On  zdaje się świetnie rozumiał, że następuje 

koniec epoki tomistycznej, więc za wszelką cenę 

nie chciał dopuścić do głoszenia poglądów, które 

przedstawiał jakiś tam filozof, pochodzący  

z zastraszonej przez komunistów Polski. Dlatego 

podczas dyskusji ciągle miałem z nim spięcia. Po 

ukazaniu się „Filozofii w dobie Soboru” przy 

Bazylice, ksiądz Mohler, powiedział do mnie: 

„Panie Profesorze, przecież ja widzę, że Pan zu-

pełnie nie ma jakichś zestarzałych poglądów”. 

Odpowiedziałem: „Proszę księdza, to jest zrozu-

miałe, że na naszych zebraniach nie mogę wypo-

wiedzieć tego, co mogę na wielu stronach  

w książce”. Mam wrażenie, że ta książka zrobiła 

dużo dobrego.  

P.P: Tymczasem sobór dobiegał końca… 

Prof. S.S.: Przed zakończeniem (08.12.1965 – 

święto Niepokalanego Poczęcia) miałem wraz  

z małżonką audiencję u Pawła VI. Przygotowa-

łem „Filozofię w dobie Soboru”, oprawiłem pięk-

nie w biały pergamin, aby ofiarować Ojcu Świę-

temu. Przyszliśmy do papieża, trzymam tę książ-

kę i chcę przemówić, ale papież patrzy na mnie  

i zaczyna pierwszy: „Proszę pana, właśnie nie-

dawno rozmawiałem o panu z Maritainem i je-

stem w trakcie czytania książki, którą pan  

napisał wraz z panem Kalinowskim. Jesteście  

na dobrej drodze”. To było niesłychane…  

Po wszystkich kontrowersjach i stoczonych wal-

kach ta wypowiedź była nagrodą. Czułem 

ogromną radość. A parę dni później, w dniu 

zamknięcia soboru, o ósmej rano zadzwonił do 

mnie Jerzy Turowicz i powiedział, że jestem 

wyznaczony razem z Jacquesem Maritainem  

i Jeanem Guittonem do odbioru z rąk papieża 

orędzia dla intelektualistów. To była dla mnie 

niesłychana rzecz. 

P.P: Panie Profesorze, co najważniejszego po-

wiedział sobór o Kościele? Jaki powinien on być 

dzisiaj i w przyszłości? 

Prof. S.S.: Kościół ma realizować trzy cechy: ma 

być wspólnotowy, służebny i otwarty. Co znaczy 

wspólnotowość? To znaczy ani klerykalny, ani 

świecki, ale tworzący we wszystkich przejawach 

prawdziwe wspólnoty. Służebny – we wszystkich 

przejawach pozbywający się wszelkiej władczo-

ści. Nie ma być w żadnym sensie Kościołem suk-

cesu, ale ma być Kościołem świadectwa. To jest 

bardzo ważne. Nawet tzw. sukces duchowy nie 

powinien być celem. Celem ma być świadectwo. 

I wreszcie otwartość. To jest ekumenizm, który 

dla mnie osobiście jest nie tylko ekumenizmem 

teologicznym, religijnym, ale właściwie powi-

nien być ekumenizmem w całej działalności, tak 

samo w filozofii. Powinniśmy zawsze szukać 

tego, co łączy, a mniejszą uwagę zwracać na 

wszystkie rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. 

Oczywiście, że mogą być dyskusje i polemiki, ale 

to nie one stanowią główny element kontaktów 

między ludźmi. 

P.P: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Najbliższy (setny) numer  „Naszego Prądu” zostanie przygotowany we 
współpracy z poprzednimi redaktorami naczelnymi pisma. 

Serdecznie Zapraszamy !   
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