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KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 KOSCIELE 

ROZDZIAL I 

MISTERIUM KOSCIOLA 

1. Poniewaz Chrystus jest swiatlosci<l narod6w, obecny Sob6r 
swi~ty, w Duchu Swi~tym zgromadzony, pragnie gor<lco oswiecic 
wszystkich ludzi blaskiem Jego jasniej<lcym na obliczu KOSciola, 
gloszqc Ewange1i~ wS'zelkiemu srtworzeniu (par. Mk 16, 15). A ze 
Kosci6I jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
i narz~dziem wewn~trznego zjedn~czenia z Bogiem i jednosci ca
Iego rodzaju ludzkiego, przeto podejmujqc nauk~ poprzednich so
bor6w, pragnie on wyjasnic dokladniej swoim wiernym i calemu 
swiatu ,naturE: sW'Ojq i powS'zechne poslannictwo. Warunki naszej 
epoki nadajq temu zadaniu ~asci()la szczeg61nie pilny charakter; 
chodzi () to, a by wszyscy ludzie, 'z}<lczeni dzis scislej wi~zami 

spolecznymi, technicznymi, kulturalnymi, osi<lgnE:1i peln<l jednosc 
r6wniez w Chrystusie. 

2. Przedwiecmy Ojciec, na skutek najzupelniej wolnego i ta
jemnego zamyslu swej m<ldrosc'i i dobroci, stworzyl Swiat caIy, 
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a ludzi postanowi! wyniesc do uczestnictwa w iyciu .Boiym; nie
opuscil ich tez po ich upaidku w Adamie, dajqc im nieustannie 
pomoce do zbawienia, przez wzglqd na Chrystusa, Odkupiciela, 
,;kt6ry jest obra'zem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszel
kiego stworzen'ia" (Kol 1, 15). Ws,zystkich zas wybranych Ojciec
przed wiekami "przewidzial i przeznaczyl, aby si~ stali na podo
bienstwo Syna Jego, abyl byl pierworodnym mi~dzy wielu bracmi" 
(Rz 8, 29). A wierzqcych w Chrystusa postanowil zgromadzie· 
w Kosciele swiE:tym, kt6ry juz od poczqtku swiata ukazany przez 
typy, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego 
i w Starym Przymierzu 1, ustanowi-o:ny w czasach 'ostatecznych, 
objawiony zostal 'poprzez wylanie Ducha, a w koncu wiek6w osiqg
nie swe chwalebne dopelnienie. Wtedy zas, jak to czytamy u swiE:
tych Ojc6w, wszyscy sprawiedliwi, poczynajqc od Adama, ,,00" 
Abla sprawiedliwego az po ostatniego wybranego" 2, :l!Ostanq zgro
madzeni w Kosciele Powszechnym u Ojca. 

3. Przyszedl tedy Syn, zeslany przez Ojca, kt6ry wybral nas 
w Nim przed stworzeniem swiata i do przybra'nia za syn6w Bozych 
przezmaczyl, poniewaz w Ni1m spodobal'o mu siE: odnowic wszystko
(por. Ef 1, 4-5 i 10). Zeby wype~nic wolE: Ojca, Chrystus zapo
czqtkowal Kr6lestwo niebieskie na ziemi i objawil nam tajemnicE: 
Ojca, a posluszenstwem swym dokonal Odkupienia. Kosci6l, czyli 
Kr6lestwo Chrystusowe, jui teraz obeene w tajemnicy, dziE:ki 
mocy Boiej rosnie w spos6b widzialny w swiecie. Znakiem tego 
poczqtku i wzrastania jest krew i woda wyplywajqce z vtwartego 
hoku Jezusa ukrzyiowa'nego (por. J 19, 34), a zapowiedziq slowa 
Pana odnoszqce siE: do Jego smierci na 'krzyzu; "A ja, gdy wy
wyiszony zostanE: ponad ziemiE:, wszystkich do siebie pociqgnE:" 
(J 12, 32 gr). Ilekroc na oharzu spnawowana jest ofiara kTzyzOW;l, 
w kt6rej "na PaschE: naSZq ofiarowany 'Zostal Chrystus" (1 ~or 5,. 
7), dokonuje siE: dzielo naszego odkupienia. R6wnoczesnie w sakra
mencie chleba eucharystyc.mego uprzytamnia siE: i dokonuje jed
nose wiernych, kt6rzy stanowiq jedno cialo w Chrystusie (por. 1 
Kor 10, 17). Wszyscy ludzie 'po wola,n i Sq do tego zjednoczenia 
z Chrystusem, kt6ry jest swiatlosciq swiata i od kt6rego pocho
dzimy, dzi;:ki kt6remu iyjemy, do kt6rego zdqzamy. 

1 Por. sw. Cyprian, Eplst. 64, 4: PL 3, 1017, CSEL (Hartel), IIIB, s. 720. Sw . 
Hilary z Poltiers, In Mt. 23, 6 : PL 9, 1047. Sw. Augustyn, passim. Sw. Cy ryl 
Aleks., Gtapl1. in Gen. 2, 10: PG 69, !lOA. 

2 Por. sw. Grzegorz W ., Hom. tn Evang . 19, 1: PL 76, 1154B. Sw. Augustyn,. 
Serm. 341, 9, 11: PL 39, 1499 n. Sw. Jan Damascenskl, Adv. Iconoct. 11: PG 96,. 
1357. 
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4. Kiedy :lJas dopelnioo siE: dziero, kt6rego wykonanie Ojciec po
wierzyl SYl'llOv/i naziemi (por. J 17, 4), zeslany ZIOstal w dzien 
Zielonych Swiqt Duch SwiE:ty, aby Kosci61 ustawic2JI1ie u8wiE:caI 
i aby w ten spos6b wierzqcy mieli przez Chrystusa w jednym 
Duchu dostE:p do Ojca (por. Ef 2, 18). On to-wlasnie jest Duchem 
zycia, czyli zr6dlem wody tryskajqcej na zywot wieczny (por. 
J 4, 14; 7, 38-39); przez Niego Ojciec ozywia ludzi uma'rlych na 
skutek grzechu, zalnim smiertelne ich ciala wskrzesi w Chrystusie 
(por. Rz 8, 10-11). Duch mieszka w Kosciele, a takze w ser
cach wiernych ja'k w swiqtyni (por. 1 Kor 3, 16; 6, 19); w nich 
przemawi'a i daje swia'dectwo przybra'niu za syn6w (por. Gal 4, 6; 
Rz 8, 15-16 i 26). Prowadzqc Kosci61 do wszelkiej prawdy 
(por. J 16, 13) i jednoczqc we wsp6lnocie (in communione) i w po
sludze, uposaza go w rozmaite dary hierarchiczne oraz chary
zmatyczne, i przY'ich pomocy nim kieruje, oraz owocami swoimi 
go przyozdabia (por. Ef 4, 11-12; 1 Kor 12, 4; Gal 5, 22). Mocq 
Ewangelii utrzymuje Kosci6l w ciqglej mlodosci, ustawk2Jnie go 
odnawia i do doskanalego zjednoczenia z Oblubiencem prowa'dzi 3. 

Albowiem Duch i Oblubienica m6wiq do Pa'na Jezusa: "Przyjdz" 
(por. Ap 22, 17). 

Tak to caly Kosci6l okazuje siE: jako "lud zjednoczony jednoSciq 
Ojca i Syma i Du~ha SwiE:tego" 4. 

5. Tajemnica Kosciola swiE:tego ujawnia siE: w jego zalozeniu. 
Pan Jezus bowiem zapocz<jtkowal Kosci6l sw6j gloszqc radosnq 
nowinE:, a mia'nowicie nadejscie Kr6lestwa Bozego obiecanego od 
wiek6w w Pismie; "Wypelnil siE: czas i przyblizylo siE: Kr6lestwo 
Boze" (Mk 1, 15; por. Mt 4, 17). A Kr6lestwo to zajasnialo ludziom 
w slowie, czynach i w obecnosci Chrystusa. Oto slowo por6wnane 
jest do ziarna, kt6re wsiewa siE: w rolE: (Mk 4, 14); ci, co sluchajq 
go z wiarq i zaliczajq siE: do malej trz6dki Chrystusowej (I.k 12, 32), 
otrzymali juz samo Kr6lestwo; wlasnq mocq kielkuje nast~pnie 
ziarno i wzrasta az do czasu zniwa (por. Mk 4, 26-29). Takze 
cuda Jezusa swiadczq, ze nastaf.o juz Kr6lestwo Boze na ziemi; 
"Jesli mOCq Bozq wyrzucam czarty, tedy przyszlo do was Kr6
lestwo Boze" (Lk 11, 20; por. Mt 12, 28). Przede wszystkim jednak 
Kr6lestwo ujawnia siE: w samej oSdbie Chrystusa, Syna Bozego 
i Syna Czl'owieczego, kt6ry przyszedl, "aby sluZyc i oddac duszE: 
swojq na okup za wielu" (Mk 10, 45f 

3 POI'. Sw. Ireneusz, Adv. Haer. III, 24, 1: PG 7, 966B; Harvey 2, 131; wyd. 
Sagnal'd, Sources Chr., s. 398. 

4 Sw. Cyprian, De Orat. Dam. 23: PL 4, 553; Hartel, lIlA, s. 285. Sw. Augustyn, 
SeTm. 71 , 20, 33: PL 38, 463 n. Sw. Jan Damascenskl, Adv. Iconoct. 12: PG !16, 
1358D. 
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Kiedy za,s Jezus, ponioslszy smierc krzywwq za ludii, zmartwych
wstal, ukazal sic: ja,ko Pan i Mesjasz i' Kaplan ustanowiony 
na wieki (por. Dz 2, 36; Hbr 5, 6; 7, 17-21) i Ducha obieca
nego przez Ojca wylal na uC'zniow swoich (por. Dz 2, 33). Stqd 
tez Kosciol, wyposaz«my w dary swego Zalozyciela i wiemie do
chowujqcy Jego przykazan milosci, pokory i wyrzeczenia, otrzy
muje poslannictwo gloszeniia i krzewienia Krolestwa Chrystuso
wego i Bozego wSrod wszystkich narodow i stanowi zalqzek oraz 
zaczqte'k tego Krolestwa na ziemi. Sam tymczasem wzrastajqc 
powoli, t~skni ,do Kroles'hva w pelni dokonanego i ze wszystkich 
sil spodziewa si~ i pragnie polqcze:nia si~ z Krolem swoim w chwale. 

6. Jak w Starym Testamencie objawienie Krolestwa cZE!sto przed
stawione jest typicznie, tak tez i teraz wewnE:trzna natura Kosciola 
daje si~ nalm lpoznac poprzez rozmaite obrazy, ktore, brane bqdz 
z zycia pasterskiego, bqdz z uprawy roli, bqdz z budownictwa, bqdz 
wreszrcie z zyda rodzinnego i narzeczenstwa, majq swe oparcie 
w ksi~gach prorokow. 

I tak Kosciol jest 0 w c z a rn i q, ktorej bramq jedynq i ko
niecznq jest Chrystu'S (J 10, 1-10). Jest rowniez trzodq, ktorej 
sam Bog zapowiedzial, ze b~dzi,e jej pasterzem (por. Iz 40, 11; Ez 34, 
11 nn.), i ktorej owce, choc kierujq ni,mi pasterze-ludzie, nieustan
nie przeciez prowadzi i zywi sam Chrystus, dobry Pasterz 
i Ksiqz~ 'pasterzy (por. J 10, 11; 1 P 5, 4), 'ktory zycie sWOje za 
owce oddal (por. J 10, 11-15). 

Jest Kosciol r 0 1 q up raw n q, czyli rolq Boz'} (1 Kor 3, 9). 
Na roli tej rosnie staTe drzewo oliwne, ktorego swi~tym korzeniem 
byIi. pa triarchowie i w ktorym dokonalo si~ i ddkona jeszcze p<r 
jednanie zydow i pogan (Rz 11, 13-26). Zasadzil je Rolnik Nie
bieski jako winnic~ wybranq (Mt 21, 33-43 i paralele; por. Iz 5, 
1 nn.). Winoroslq prawdziwq jest Chrystus, zycia i urodzajnosci 
uzyczajqcy p~dom, to znaczy nam, ktorzy poprzez Kosciol w Nim 
samym trwamy, a bez Niego nic uczynic nie mozemy (J 15, 1-5). 

Cz~Stlo rowniez nazyw"my jest Kosciol bud 0 w 1 q Bozq (1 Kor 
3, 9). Siebie sameg'o porownal Pan do kamienia, ktory odrzucili 
budujqcy, ale ktory stal si~ kamieniem w~gielnym (Mt 21, 42 i pa
ralele; por. Dz 4, 11; 1 P 2, 7; Ps 117, 22). Na tym fundamencie 
budujq Apostolowie Kosciol (poT. 1 Kor 3, 11), od niego tez bierze 
on SWq moc i spoistosc. Budowla ta otrzymuje rozne nazwy; dom 
Boga (1 Tym 3, 15), w ktorym mia'll'owicie mieszka Jego rod z ina; 
mieszkanie Boze w Duchu (Ef 2, 19-22), przybytek Boga z ludzmi 
(Ap 21, 3); przede wszystkim zas s w i q t y n i a swi~ta, ktorll 
wyobra'wnll !poprzez kamienne sanktuaria slawill swi~ci Ojcowie, 
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a ktorq w liturgii przyrownuje si~ nie bez racji do m'iast'a swiE:
tego, d{) lIlowego Jeruzalem 5. W miasto to, niby kamienie zywe, 
wbudowani jestesmy tu na ziemi (1 P 2, 5). To swiE:te miasto oglqda 
Jan, jako zst~pujqce z 'TIleba od Boga, w czas odnowienia swiata, 
"gotowe niby oblubienica strojna dla mE:za swego" (Ap 21, 1 n :). 

K'Osci61, nazywany rowniez "gornym Jeruzalem" i "Matkq na
SZq" (Gal 4, 26; por. Ap 12, 17), przedstawiany jest jako nieska
lana 0 b 1ubi en i c a Iniepokalanego Bara'nka (Ap 19, 17; 21, 2 
i 9; 22, 17), ktorq Chrystus "umilowal i wydal siebie samego za niq, 
aby jq uswiE:cic" (Ef 5, 26), ktorq zlqczyl ze sobq wE:zlem nierozer
wuJmym i n'ieU'stannie jq "zywi i pielE:gnuje" (Ef 5, 29) i ktorq 
oczysciwszy zechcial miec zlqczonq ze sobq 'Oraz poddanq w mi
lOSci i wiernosci (por. Ef 5, 24); kt6rq wreszcie hojnie obdarzyl na 
wieki dobrami niebianskimi, abysmy pojqC mogli Bozq i Chrystu
SOWq do nas mitosc, przewyzszajqcq wszelkq wiedz<: (por. Ef 3, 19). 
P6ki zas tu na ziemti Kosci61 przebywa na tulaczce daleko od Pana 
(por. 2 Kor 5, 6), ma siE: za wygnanca, szukajqc tego i to milujqc, 
co w gorze jest, gdzie przebywa Chrystus siedzqcy na prawicy 
Bozej, gdzie zycie Kosc'iola ukryte :zJOstaro z Ohrystusem w Bogu 
az do chwili, gdy z Oblu biencem swoim ukaze siE: w chwale (por. 
Kol 3,1-4). 

7. Syn Bozy w naiurze czliow'ieczej z Nim zjednoczonej, zwyciE:
zajqC smierc przez smierc i zmartwychwstanie swoje, odkupil czlo
wieka i przemienil w nowe stworzenie (por. Gal 6, 15; Kor 5, 17). 
lJidzielajqc bowiem Ducha swego, braci swoich, powolanych ze 
wszystikich narod6w, ustanowil w spos6b mistyc2lIlY jako Cial() 
swoje. 

W c'ie'le tym zycie Chrystusowe rozlewa siE: na wierzqcych, kt6rzy 
przez sakramenty jednoczq si~ w spos6b tajemny i rzeczywisty 
z um~zonym i uwielbionym Chrystusem 6. Przez chrzest bowiem 
upodabniamy siE: do Chrystusa; "Albowiem w jednym Duchu 
wszyscyochrzczeni zostalismy w jedno cialo" (1 Kor 12, 13). W tym 
swi~tym obrz~dzie uprzytamnia si~ i dokonuje nasze zespolenie 
ze smierciq i zmartwychwstaniem Chrystu,sa; "Przez chrzest bo
wiem zostaliSmY 'razem z Nim pogrzebani w smierc"; jesli zas 
"wstalismy wszczepieni w podiobienstwo smlerci Jego, to i w zmar

5 Por. Orygenes, In Mt, 16, 21: PG 13, 1443C; Tertullan, Adv, Marc. 3, 7: PL 2, 
357C; CSEL 47, 3 s. 386, Co siEl tyczy dokument6w liturgicznych, por. Sacramen
tarium Gregor!anum: PL 78, 160B. Albo C. Mohlberg, L!ber sacramentorum Ro
manae EccLesiae, Romae 1960, s. Ill, XC: "Boze, kt6ry zewsz'ld dObieraj'lc swiEl
tych buduJesz sobie mieszkanie na wieki. ..". Hymn Urbs IerusaLem beata w Bre
wiarzu zakonnym i CoeLestis urbs Ierusa!em w Brewiarzu rzymskim. 

• por. sw. Tomasz, Summa Theo!, Ill, q. 62, a. 5, ad 1. 
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twychwstanie b~dziemy" (Rz 6, 4-5). Przy, lamaniu ehleba eucha
rystycznego, uczestniczqc w spos6b rzeczywisty w Ci,ele Pan
skim, wznosimy siE: do wsp61noty (communio) z Nim i nawzajem 
ze sobq. "Eo wielu nas jest jedrnym chlebem i jednym cialem, 
wszyscy, kt6rzy jednego chleba uczestnikami jestesmy" (1 Kor 
la, 17). Tak oto wszyscy stajemy siE: czl'Onkam'i owego Ciala (por. 
1 Kor 12, 27), "a brani z Qsobna, jestesmy czlo'nikami jedni drugich" 
(Rz 12, 5). 

Jak zas wszystkie czlQIl:ki ciala lU'dzkiego, choc jest ich wiele, 
tworzCl przeciez jedno cialo, tak tez i wierni w Chrystusie (por. 
1 Kor 12, 12). R6wniez w budowaniu c'iala Chrystusowego istnieje 
r6znol'oidmosc czlan:k6w i funkcji. Jeden jest Duch, kt6ry r07JIllaite 
swe dary rozdziela stosownie do bogactwa swego i do potrzeb 
poslugiwania, ku lpozyt'l~owi Kosciola (por. 1 Kor 12, 1-11). Wsrod 
darow tych g6ruje laska Apostol6w, kt6rych powa'dze sam Duch 
po'ddaje nawet charyzmatyk6w (por. 1 Kor 14). Tenze Duch, sam 
przez si~, moC<! swojCl i wewnE:trznym spojeniem czlonk6w jedno
ezClc cial,o, tworzy i nakaZ'uje m'ilosc 'WzajemnCl miE:dzy w'iernymi. 
StCld, jesli je'den ezlonek. cierpi, wesp6l z mim cierpiCl wszystkie 
cdonki; a jesli jeden czlonek czci doznaje, wszystkie czl<m'ki we
spO! z nim siE: radujq (por. 1 Kor 12, 26). 

GloWCl tego ciala jest Chrystus. On jest obrazem Boga n'iewi
dzialnego, w Nim stworzone zostalo wszystko. On jest przed wszyst
kimi i wszystko w nim trwa. On jest glowCl ciala, kt6rym jest 
Kosci61. On jest poczCltkiem, pierworodnym z umarlych, aby sam 
we wszystkim zachowal pierwszenstwo (por. Kol 1, 15-18). Wiel
kosciq mocy swojej panuje nad niebem i ziemiC\, a niedosciglq SWq 
dosIronalosciq i dzialaniem napelnia cale cialo bogactwem swej 
chwaly (por. Ef 1, 18-23) 1. 

Do Niego upoda:b'niac siE: winny wszystkie czlonki, az uksztal
tuje sit: wni<ch Chrystus (por. Gal 4, 19). Dlatego tez dopuszczeni 
jestesmy do tajemnic zyeia Jego, 'Z Nim wsp6luksz:taltowani, we
sp6l z Nim uma,rli i wesp6l z martwych wskrzeszeni, az wesp6l 
z Nim panowac bt:diiemy (par. Flp 3, 21; 2 Tym 2, 11; Ef 2, 6; 
Kol 2, 12 i in.). Na ziemi jeszcze tulacze idqcy w slady Jego wsr6d 
ucisk6w i przesladowan, zlClczeni jestesmy z Jego cierpieniami ja'k 
eialo z. GlowCl, wsp6lcierpiClc z Nim, abysmYI tez wesp6l z Nim byli 
uwielbieni (por. Rz 8, 17). 

Z Niego "cale cialo, spojeniami i wiClzaniami opatrzone i razem 
zlClczone, wzrasta na pomnozenie Boze" (Kol 2, 19). On sam w ciele 
swoim, to 2Jnaczy w Kosciele, usta wicZJnie rozdziela dary poslugi

7 Por. Pius XU, Encyklika Mystlct Corporis, 29 czerwca 1943: AAS 35 (1943), 
s. 208. 



549 KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 KOSCIELE 

wania, przez kt6re Jego moc~ swiadczymy sobie wzajemnie po
slugi ku zbawieniu; abysmy, czyniqc prawd~ w milosci, wzrastali 
we wszystko w Tym, kt6ry jest Gl,ow<j naSZq (por. Ef 4, 11-16 gr.). 

Abysmy zas w Nim nieustannie si~ odnawiali (por. Ef 4, 23), 
udzielilnam Ducha swego, kt6ry, b~d<jc jednym i tym samym 
w glowie i czlonkach, tak cale cialo ozywia, jednoczy i porusza, 
:i:e dzialanie Jego por6wnywac mogli swi~ci Ojcowie z funkcj!,!, jak<j 
-spelnia w ciele ludzkim zasada zycia, czyli dusza 8. 

Chrystus miluje Kosci61 jak oblubienic~ swoj<j, stawszy si~ wzo
rem rn~za rniluj<jcego swojq zon~ jak wlasne cia}o (por. Ef 5, 25-28); 
sam zas Kosci61 poddany jest Glowie swojej (tamze 23-24). "Po
niewaz w Nim cala pelnosc b6stwa zamieszkuje cielesnie" (Kol 
2, 9), Kosci6l, kt6ry jest Jego cialem i pelnosci<j, napebnia boskimi 
darami swoimi (por. Ef 1, 22-23), aby zd<jzal i doszedl do wszelkiej 
pelnosci Bozej (por. Ef 3, 19). 

8. Chrystus, jedyny Posrednik, ustanowil sw6j Kosci61 swi~ty, 
t~ ~p6ltnot~ wiary, nadziei i milosci tu na tej ziem'i, jako widzialnYl 
organizrn; nieustannie go te:i: przy zyciu utrzyrnuje v, prawd~ i lask~ 
rozlewaj<jc przez niego na wszystkich. Wyposa:i:ona zas w organa 
hierarchiczne spolecznosc i zarazem mistyczne Cialo Chrystusa, 
widzialne zrzeszenie i wsp6lnota duchow,a, Kosci61 ziemski i Kosci61 
'bogaty w dary niebianskie - nie mog<j bye pojmowane jako dwie 
rzeczy odr~bne; przeciwnie, tworz~ one jedn<j rzeczywistosc zlo:i:on~, 
ktora zrasta si~ z pierwiastka boskiego i ludzkiego 10. Dlatego tez 
na zasadzie bliskiej analogii upodabnia si~ ana do tajernnicy Slowa 
Wcielo·nego. Jak bowiem przybrana natura ludzka sluzy Slowu 
Bozemu za zywe narzE)dzie zbawienia, nierozerwal'nie z Nim zjedno
czone, nie inaczej tez spolecznyl organizm Kosdola sluzy ozywiaj~
'cemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu dala (por. Ef 
'4, 16) 11. . 

To jest ten jedyny KoSci61 Chrystusowy, kt6ry .wyz.najemy w sym

8 Por. Leon XIII, Encykltka Divtnum mud, 9 maja 1897: ASS 29 (1896-97) s. 650. 
Plus XII:, Encykllka Mystlci Corporis, jw., ss. 219-220; Denz. 2288 (3808) . Sw. 
Aug ustyn, Serm. 268, 2: PL 38, 1232 I gdzle Indzlej . Sw. Jan Chryzostom, In 
Eph . Hom. 9, 3: PG 62, 72. Didymus Aleks., Trln. 2, 1: PG 39, 339 n. Tomasz, 
In Co!. 1, 18, lect. 5; wyd. Mariett!, II, n . 46:. "Jak powstaje jedno cialo dzl!;lkl 
jednoscl duszy, tak I Kosci61 dzi~kl jednoscl Ducha... " . 

9 Leon XIII, Encyklika Saptenti ae christlanne, 10 stycznla 1890: ASS 22 (1889
1890) s. 392. Tente, Encyklika Satls cognitum, 29 stycznia 1896 : ASS 28 (1895-96) 
55. 	 710 I 724 nn. Plus XII, EncykJlka Mystict Corpori s, jw., s. 199-200. 

10 Por. Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, jw., s. 221 nn. Tenze, Encykllka 
.Humani generis, 12 slerpnia 1950: AAS '42 (1950) s. 571. 

11 Leon XIII, Encykl!ka Satls cognltum, jw., s. 713. 
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bolu wiary jako jeden, Swi~ty, katolicki i aposrolski 12, kt6ry Zba
widel nasz po zmartwychwstaruu swoim powierzyl do pasienia 
Piotrowi (J 21, 17), zlecajqc jemu i pozostalym Apostolom, aby go 
krzewiH i nim kierowali (por. Mt 28, 18 nn.), 'i kt6ry zaloiyl na 
wieki jako "filar i podwalin~ prawdy'" (1 Tym 3, 15). KOSci6l ten, 
ustanowiony i rorgani21owany na tym swiecie jako spolecznosc, 
trwa w Kosciele ka tolickim, rzqdzonym przez nast~pc~ Piotra oraz 
biskup6w PO'21ostajqcych z nim we wspolnocie (communio) 13, choc 
i poza jego orga1nimnem zmajdujq si~ Hczne pierwiastki uswi~cenia 
i prawdy, kt6re jako wla'sciwe dary Kosciola Chrystusowego na
klan-iajl:! do jednosci katolickiej. 

A jak Chrystus dokonal dziela odkupienia w ubostwie i wsr6d 
przesladowan, tak i KOSciol powofany jest do wejScia na t~ samq 
drog~, aby udzielac ludziomowocow zbawienia. Jezus Chrystus, 
"majqc natur~ Bozq, ... wyniszczyl sameg'O siebie, przyjqws'zy po
stac slugi" (Flp 2, 6) i ze wzgl~du na nas "stal si~ ubogim, bogatym 
b~qc" (2 Kar 8, 9); tak saroo i Kosci6l, choc dla pelnienia swego 
JXYslannictwa potrzebuje ludzkich zasob6w, :nie dla szukania ziem
skiej chwaly powstal, lecz dla szerzenia pokory i wyrzeczenia ~ow
niez swoim przykladem. Chrystus poslany l'JOstal przez Ojca, "aby 
grostc ewangeli~ ubogim... , aby U21drawiac skruszonych w sercu" 
(I,k 4, 18), "aby szukac i zbawiac, co bylo zgin~lo" (Lk 19, 10); po
dobnie i 'Kosciol darzy miloSciq wszystkich dotkni~tych slaboscill 
ludzkq, co wi~cej, w ubogich i cierpiqcych odnajduje wizerunek 
swego ub'ogiego i cierpiqcego ZbaWiciela, im stara si~ ulzyc w nie
doli i w nich usiluje sluzyc Chrystusowi. A skoro Chrystus, "swi~ty, 
niewinny, niepokalany'" (Rbr 7, 26), nie znal grzechu (2 Kor 5, 
21), lecz przysze'dl dla przeblagania jedynie za grzechy ludu (por. 
Rbr 2, 17). Kosci61 obejmujqcy w lonie swoim grzesznikow, swi~ty 
i zarazem ciqgle potrzebujqcy oczyszczenia, podejmuje ust'awicznie 
pokut~ i 'Odnowienie swoje. 

. Kosciol "wsr6d przesla'dowan swiata i poci€ch Boiych 1!dcl....~a na
przod w pielgrzymce" 14, zwiastujqc krzyz i smierc Pana, az przyb~ 
dne (por. 1 K'O'r 11, 26). Mocq zas Pana zmartwychwstalego krnepi 
si~, aby utrapienie j trudnosci swe, zarowno wewn~trzne, jak ze
wn~trzne, przezwyci~zac c'ierpliwosciq i miloSciq, a tajemnic~ Jego, 
choc pod 'Obslanq, wiernie przeciez w swiecie objawiac, p6ki si~ ona 
na koniec w pelnym swietle nie ujawni. 

12 Por. Symbotum Apostottcum: Denz. 6-9 (1()-13) : Symb. N!c.-Const.: Denz. 
86 (ISO) ; por. PTof. fide! Trid.: Denz. 994 i 999 (1862 1 1868). 

13 M6wl siE: "Swl~ty (katolicki apostolski) Rzymskl Kosci61" : w Prof. f i dei 
TT!d ., jw. i Sob6r Wat. I, ses.1II, Konstyt. dogm. de fide cath. : Denz. 1782 (3001) . 

U Sw. Augustyn, Civ. Dei, XVIII, 51, 2: PL 41, 614. 
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ROZDZIAL II 


LUD BOZY 


9. W kazdym wprnwdzie czasie i w kazdym narodzie mily jest 
Bogu, kt'OkoIwiek si~ Go I~ka i postE;puje sprawiedliwie (po'r. Dz 
10, 35); podobalo si~ jednak Bogu uSwi~cae i zbawiae Iudzi nie 
·pojedyncz'O, z wykIuezeniem wszeIkiej wzajemnej mi~dzy nimi 
wi~2)i, Iecz uczynie z nich Iud, ktory by Go poznawal w prawdzie 
i iboznie Mu sluzyl. Ja'k'Oz wybral sobie Bog na Iud narod izraeIsk'i" 
z ktorym zawar! przymierze i ktory st,opni.ow'O pouczal, siebie i 'za
mi'ary woli sw.ojej objawiajqc w jego dziejach i uswi~ajqc g'O dla 
siebie. Wszystko to jednak wydairzylo si~ jako przyg'Otowanie i jak'O 
typ 'Oweg'O przymierza n'Owego i doskonaleg'o, ktore mialo bye za
warte w Chrystusie, oraz pelniejszego objawienia, jakie dae mialo 
salmo Boze Slow.o, stawszy si~ cialem. "Oto dni nadchodzq, moWi 
Pan, i z.awr~ z domem izraelskim przymierze nowe... Poloz~ za'kon 
moj we wn~trznoscia(!h ich i na ser(!u ich napisz~ go, i b~d~ im 
Bogiem,a .oni b~dq mi Iudem... Bo wszyscy 'poznajq mnie, od naj
mniejszego az do najwi~kszego, mowi Pan" (Jer 31, 31-34). Chry
stus ustanowil t'O nowe przymierze, a mranow'icie nowy testament 
we krwi swojej (por. 1 Kor 11, 25), powolujqc sposrM zydow i po
gan Iud, ktory nie wedle ciala, Iecz dzi~ki Duchowi zrose si~ mial 
w jedno i bye nowym Ludem Bozym. Albowiem wierzqcy w Chry
stusa, odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, Iecz z nieskalzitelneg'O 
przez slowo Bog-a Zyweg.o (poI'. 1 P 1, 23), nie z ciaIa, Iecz z wody 
i Ducha Swi~tego (por. J 3, 5-6), ustanawiani Sq w k'Oncu "rodza
jem wybranym, 'krolew&kim ka1planstwem, narodem s~wi~tym, lu
dem nabytym... , co niegdys nie byl ludem, teraz zas jest Iu'dem 
Bozym" (1 P 2, 9-10). 

Lud ow mesjanic2JTIY rna za glow<: Chrystusa, "ktory wydany 
zostal za grzechy .nasze i zmartwychvlstal dla usprawiedliwien'ia 
naszego" (Rz 4, 25), a teraz, posiadlszy imi<:, ktore jest ponad 
wszelkie imi~, chwaIebnie panuje w niebie. Udzialem teg.o ludu 
stala si~ godnose i wolnose synow BoZych, w ktorych sercach Duch 
Swi~ty mieszka ja'k w swiqtyni. Prawem jego stalo si~ przykazanie 
nowe milowania, jak Chrystus nas umilowal (pOl'. J 13, 34). Celem 
jego wres'zcie - krolestwo Boze, Z3'poczq'tkowane na ziemi przez 
samego Boga i majqce si~ daIej rozszerzae, az Ina 'koneu wiekow do
pelnhme zostanie rowniez przez Boga, gdy objawi si~ ' Chrystus, 
zycie nas'ze (poI'. Kol 3, 4), a "sarno stworzeni,e b~dz'ie wyzwolone 
z niewoli skazenia na wolnose chwaly synow Bo'zych" (Rz 8, 21). 
Totez ow Iud mesjaniczny, choe nie 'dbejmuje aktualnie wszystkich 
Iudzi, a nieraz nawet O!kazuje si~ malq . trz6dkq, jest przeciez po
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tE:inym zalqikiem jednosci, nadziei i ~bawienia dla calego rodzaju 
ludzkiego. Ustan·owiony przez Chrystusa dla wspOInoty zycia, mi
}osci i prawdy, uzywa'ny jest rowniez przez Nieg<o za narzE:dzie 
zbawienia wszystkich i poslany jest do calego swiata, jako swiatlosc 
swia'ta oraz s61 ziemi (por. Mt 5, 13-16). 

A ja'k Izrael wedle ci~la, w~drujqcy przez pustyniE: nazwalI1Y juz 
jest Koscilolem Boiym (por. 2 Ezdr 13, 1; por. Lb 20, 4; Pp 23, 1 nn.), 
tak nowy Izrael, ktory Zyjqc w doczesnosci szuka przyszlego i trwa
lego miasta (por. Hbr 13, 14), r6wniez Jllazywa siE: Kosciolem Chry
stusowym (por. Mt 16, 18), jako ze Chrystus '11abyl go za cenE: krwi 
swojej (por. Dz 20, 28), Duchem swoim go napelnil i w stosowne 
srodki widzialnego i spolecznego ,zjednoczenia wyposaiyl. B6g po
wolal zg'romadzenie tych, co 'z wiarq spoglqdajq ,na Jezusa, sprawc~ 
zbawienia i ir6dlo pok'Oju oraz jednosci, i ustanowil Kosci-olem, 
a'by ten K{)sci6I byl dla wszystkich razem i dl,a kaidego z osob-na 
widzi1alnym sakramentem owej zbawczej jednosci 1. Majqc roz.,. 
przestrzenic siE: na wS2ystkie kraje, Kosci61 wchodzi w dzieje ludz
kie, wykraczajqc r6wnoczesnie poza czasy i gra,nice lud6w. Idqc 
zas napr;z6dpoprzez pokusy i uciski krzepi siE: K'Osci6I mOCq obie
canej mu przez Pana laski Boiej, aby w siabosci cielesnej nie od
stqpil od doskonalej wiennosei, lecz pozostal goonq oblubienicq 
swego Pana i pod dzialaniem Ducha SWiE:tego nieustannie odlI1awial 
samego siebie, poki przez krzyi nie dotrze do swiatlosci, ktora nie 
zna zmierzchu. 

10. Chrystus Pan, Kaplan wziE:ty sposr6d ludzi (por. Hbr 5, 1-5), 
nowy Iud "uczynil kr6lestwem i kaplanami Bogu Ojeu swernu" 
(Ap 1, 6; por. 5, 9-10). Oehrzczeni b-owiem pOSwiE:eand Sq przez 
odrodzenie i namaszczenie Duchern Swh~tym, jako dom duchowy 
i SwiE:te kaplaiistwo, aby poprzez wszystkie wlaseiwe chrzescijani
nowi uczynki skiadac ofiary duchowe i glosic moe Tego, kt6ry 
wezwal ieh z eiemnosci do swego przedziwnego swiatla (por. 1 P 
2, 4-10). Totei wszysey ueznimvie Chrystusowi, trwajqc w mo
dlitwie i ehwalqc wsp6lnie Boga (por. Dz 2, 42-47), samych 
siebie skladac majq na ofiarE: zYWq, swiE:tq, milq Bogu (por. Rz 
12, 1), wszE:dzie majq glosic swiadeetwo 0 Chrystusie, a tym, kt6rzy 
siE: tego domagajq, zdawac sprawc: z nadziei zycia wiecznego, kt6ra 
jest w nich (por. 1 P 3, 15). 

Kaplaiistwo zas powszechne wiernyeh i kaplaiistwo urzE:dowe, 
czyli hierarchiezne, choc r6iniq siE: istotq a nie stopniem tylko, 
Sq sobie jednak wzajemnie przyporzqdkowane; jedno i drugie bo
wiem we wlasciwy sobie spos6b uczestniczy w jednym kaplaii-

I por. 5w. Cyprian, Ep!st. 69, 6: PL 3, 1142B ; Hartel 3B, s. 754 : "nieod11lczny ' 
sakrament jedno§cl". 
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stwie Chrystusowym 2. Ka'plan urz~dowy mianowicie, dzi~ki wla
dzy swi~tej, jak<\ si~ cieszy, ksztalci lud kaplanski i kieruje nim, 
sprawuje w zast~pstwie Chrystusa (in pe,'sona Christi) ofiar~ eucha
rystyczu<\ i sklada jq Bogu w imieniu calego ludu; wierni zas 
na mocy swego k r6lewskiego kaplanstwa wsp61dzialaj<\ w ofi.aro
walniu Eucharys ti'i 3; peini<\ tez to kapianstwo przez przyjmowanie 
sakrament6w, modlitw~ i dzi~kczynienie, swiadectwo zyCla swi<\
tobliwego, zaparcie si~ siebie i czynnq milose. 

11. Swi~ta i organicznie u'ksztaltowana natura spolecznosci ka
plans'kiej aktualizuje si~ przez sakramenty i przez cnoty. Wierni, 
przez chrzest wcieleni do Kosciola, dzi~ki otrzymanemu znamieniu 
przeznaczeni s<\ do uczestnictwa w ku1cie religii chrzescijanskiej, 
i odrodzeni jako synowie Bozy, wbowi<\zani s<\ wyznawae przed 
ludzmi wiar~, 'kt6rq otrzymali od Boga za posrednictwem Kosciola '. 
Przez sa,krament bierzmowania jeszcze sciSIej wi<\z<\ si~ z Kosciolem, 
otrzymuj<\ szczeg61n<\ mO<! Ducha Swi~tego i w ten spos6b jeszcze 
mocniej zobowi<lzani s<\, jako prawdziwi swiadkowie Chrystusowi, 
do szerzenia wiary slowem i uczyn:kiem oraz do bronienia jej 5. 

Uczestnicz<\c w ofier.ze eucharystycznej, tym zr6dle i zarazem 
szczycie c,alego zycia chrzeScijanskiego, skladaj<\ Bogu boskll 
2ert'W~ ofial'nq, a wraz z Ni<\ samych siebie 8; w ten spos6b zar6wno 
przez sklada1nie oiiary, ja1k i przez lromuni~ swi~t<\, wszyscy biorq 
wlasciwy sobie udzial w c1zynnosci liturgicznej, nie jednakowo, 
lecz jedni tak, drudzy inaczej. Posileni zas w swi~tej komunii Cia
lem Chrystusowym, w konkretny, spos6b przedstawiajq jednose 
Ludu Bozego, kt6rej stosownym znakiem i cudown<\ przyczyn<\ 
jest ten najSwi~tszy sa'krament. 

Ci zas, kt6rzy przyst~pujq do sakramentu pokuty, otrzymujq od 
milosierdzia Bozego przebaczenie zniewagi wyrzqdzonej Bogu i r6w
noczesnie dost~puj<\ pojednania z Kosciolem, kt6remu grzeszqc za
dali ran~, a kt6ry przyczynia si~ do ich nawr6cenia milosci<\, przy
kladem i modlitw<\. Przez swi~te chorych namaszczenie i modlitw~ 
kaplan6w caly KOSci61 poleca chorych cierpiqcemu i uwielbionemu 

2 P or. P ius XII, Przem6wienle Magnificate Dominum, 2 listopada 1954: AAS 
46 (1 954) s . 669. Encyklika Mediator Dei, 20 listopada 1947: AAS 39 (1947) s. 555. 

3 Por. Pius XI, Encyklika Miserenti ssim us Redemptor, 8 maja 1928: AAS 20 
{1928) s. 171 n . Pius XII, Przem6wlenle Vous nOtLs avez, 22 wrzesni& 1956: AAS 48 
(1956) S. 714 . 

• Por. sw. Tom asz, Summa Theo!. III, q. 63, a . 2. 
5 P or. sw. Cyryl Jerozolimsk i, Catech. 17, 0 Duchu Sw1e:tym, II, 35-37 : PG 

J3, 1009-1012. N ic. Cabasil~s, De vita i n Christo, k s . III, 0 pozytku char y zmatu: 
PG 150, 569-580. Sw. Tomasz, Summa Theo!. III, q . 65, a. 3 <i q. 72, a. 1 i 5. 

8 Por. Pius XII, Encyklika Mediator Dei, 20 listopa da 1947 : AAS 39 (1947) 
zwlaszcza s. 552 n . 
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Panu, aby ich podiwignql i 'zbawil tpor. Jk 5, 14-16), a nadto za
C'h~a leh, aby lqczqe si~ dobrowolnie z m~kq i smierciq Chrystusa 
(por. Rz 8, 17; Kol 1, 24; 2 Tym 2, 11-12; 1 P 4, 13), przysparzali 
dobra Ludowi Bozemu. A znow ci, ktorzy wsrod wiernych odzna
czam Sq przez swi~ceni.a kaplanskie, ustanawia1ni Sq w imi~ Chry
stusa aby karmili Kosciol s~owem i laskq Bozq. Wreszcie malzon
kowie chrzescijanscy na mocy sakramentu malZenstwa, prze~ ktory 
wyrazajq tajemn±c~ jednosci i plodnej miloSci pomi~dzy Chrystusem 

Kosciolem oraz w niej uczestniczq (pOT. Ef 5, 32) we wspolzyciu 
malZenskim oraz rodzeniu Ii wychowywaniu potomstwa wspomagajq 
si~ wzajemnie W osiqganiu swi~tosci, a tak we wlasciwym sobie 
stall1ie i porzqdku zycia majq wla'Sny dar wsrod Ludu Bozego (por. 
1 Kor 7, 7) 7. Z malZenstwa chrzescijanskiego bowiem wywodzi si~ 
rodzina, a w niej rodzq s,i~ nowi obywatele spolecznosci Iudzkiej, 
kt6rzy dzi~ki lasce Ducha Swi~tego stajq si~ przez chrzest synami 
Bozymi, aby Iud Bozy trwal popnez wieki. W tym domowym nie
jako Kosciele rodzice przy pomocy slowa i przykladu winni bye 
dla .dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary i piel~gI1()wac 

wlasciwe kazdemu z nieh powolall1ie, ze szczeg61nq zas trosklirwoSciq 
powolanie duchoWll1e. 

Wyposazeni' w tyle i tak pot~znye!h srodkow zbawienia, wszyscy 
wierni chrzeScijanie jakiejkolwiek sytuacji zyciowej oraz stanu 
powolani Sq przez Pana, kazdy na wlasciwej sobie d>ro'dze, do swi~
toSci doskonalej, jak 'i sam Ojciec d~skonaly jest. 

12. Swi~ty Iud Bozy rna udzial ta'kze w proroczej funkcji Chry.. 
stusa, szerzqc zywe 0' Nim Swiadectwo przede wszystkim pTzez zy
tie wiary i milosci i Skladajq.c Boguofiar~ 'chwaly, QWOC- warg 
wyznajqcyc'h imi~ Jego (par. Rbr 13, 15). Ogol wierll1ych, majqcych 
namaszczenie Qd Swi~tego (por. 1 J 2, 20 i 27), nie moze zblqdzic 
w wierze i t~ szczegolnq swojq wlasciwose ujawnia poprzez nad
przyrodzony ~ysl wiary calego ludu, gdy "poczynajqc od bisku
pow a'z po ostatniego z Wiernych swieckich" 8 ujawnia on SWq 
powszechnq zgodnosc w sprawach wiary i obyczajow. Albowiem 
d'zi~'ki owemu zmyslowi wiary, wzbudzanemu i podtrzymywanemu 
przez Ducha prawdy, Lud Bozy pod przewodem Swi~tego urz~du 
rrauczycielskiego - za ktorym wiernie idqc, juz nie Iudzkie, Iecz 
prawdziwie Hoze przyjmuje slowo (por. 1 Tes 2, 13) - niezachwia
nie trwa przy wierze raz podanej swi~tym (por. Jud 3), wnika w niq 

7 1 Ko r 7, 7 : "K azdy rna wlasny dar ("idion charisma") od Boga: jeden tak, 
drugi inaczej". Por. Sw. Augustyn, De Dono Persev. 14, 37: PL 45, 1015 n.: " Nie 
tylko wstrzerni~zliwos,c jest darem Bozyrn, ale i czystosc malzenska". 

8 Por. sw. Augustyn, De praed. Sanct. 14, 27: PL 44, 980. 
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gl~biej z pomOCq sluszmego oSqdu i w spos6b pelniejszy stosuje jq 
w iyciu. 

Ponadto ten sam Duch S\'Ji~ty nie tylk,o poprzez sakramenty 
iposlugi uSwi~ca i prowadzi Iud Boiy oraz ,onotami go przyozda bia, 
ale "udzielajqc kaidemu, jako chce" (1 Kar 12, 11) darow swoich, 
l'Ozdziela mi~dzy wiernych wszelakiego stanu takze szczegolne 
laski, przez 'ktore czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania 
rozmaitych dziel lub funkcji majqcych na celu odnow~ i dalszq po
zytecznq rozbudow~ Kosciola, zgodnie ze sl:owami : "Kaidemu do
staje si~ objaw Ducha dla <ogolnego poiytku" (1 Kor 12, 7). A po
niewai te charyzmaty, zarowno najznamienitsze, jak i te bardziej 
pospolite a szer,zej rozpowszechnione, Sq nader s,tosowne i pozy
teczne dla potrzeb Kosciola, przyjmowac je naleiy z dzi~kczynie
niem i ku lpociesze. 0 clary zas nadzwyczaJne nie naleiy si~ ubiegac 
lekkomyslnie ani spodziewac si~ ,zarozumiale po Inieh owocow apo
st'Olskiej dzialalnosci; sqd 0 ich autentycznoSci i 0 wlaSciwym wpro
wadzaniu ich w czyn naleiy do tych, ktorzy Sq w Kosciele prze
loionymi i ktOTIZY szczegolnie 'powolani Sq, by nie gasic Ducha, 
lecz doswiadczac wszystkiego i zachowywac to, co dobre (por. 1 Tes 
5, 12 i 19-21). 

13. Do nowego Ludu Boiego po'Wola'ni Sq wszyscy ludzie. Totez 
Lud ten, powstajqc ciqgle jeclmym i jedynym, winien si~ rozszerzac 
na swiat caly i przez wszystkie wieki, aby speWl si~ zamiar woli 
Boga, ktory natur~ lud;rl{q stworzyl na poczqt'ku jednq i synow 
swoich, ktorzy byE rozproszeni, postanowil w koQJ1CU w jedno zgro
ma'dzic (por. J 11, 52). Na to bowiem poslal Bog Syna swego, ktorego 
ustanowil dziedzicem wszystkich rzeczy (por. Hbr 1, 2), aby byl 
Nauczycielem, Krolem i Kaplanem wszystkich, Glowq nowego i po
wszechnego ludu synow Boiych. Na to wresZlcie Izeslal Bog Ducha 
Syna swego, Pana i Oiywiciela, ktory dlacalego Kosciola i dla 
poszczegolnych oraz wszystkich razem wierzqcych jest zasadq 
zespolenia i jednosci w nauce a'postolskiej oraz w obcowaniu wza
jemnym, w lamaniu chleba i modlitwach (por. Dz 2, 42 gr.). 

Wsrod wszystkich tedy narodow zi-emi zakorzeniony jest jeden 
Lud Boiy, skoro ze wszystkich narodow przybiera on Soo,bie swoich 
obywateli, obywateli krolestwa 0 charakterze nie ziemskim, lecz 
niebiarrskim. Wszyscy bowiem wierni rozproszeni po swiecie majq 
ze sobq lqczn'o'sc w Duchu Swi~tym i w ten sposob "mieszkaniec 
Rzymu wie, ie Hindusi Sq czlonkami tego samego co on o'rga
ni:mnu" 9. A po.niewaz Krolestwo Chrystusowe nie jest z tego swiata 
(por. J 18, 36), przeto Kosciol, czyli Lud Hoiy, wprowadzajqc to 

9 Por. sw. Jan Chryzostom, In Jo. Hom. 65, 1: PG 59, 361. 
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Krolestwo, nie przynosi zadnego uszczerbku dobru doczesnemu 
jakiegokolwiek na-rodu, lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja sobie 
uZidolnienia i zasoby 'Oraz oby<:zaje narodow, 0 ile 'Sq dobre, a przyj
mujqc oczyszcza je, umacnia i po'dnosi. Pami~ta bowiem 0 tym, ze 
winien zbierae wespol z tym Krolem, ktoremu narody. dane zo'Staly 
w dziedzi.ctwo (por. Ps 2, 8) i do ktorego miasta przynoszq dary 
i upominki (por. Ps 71/72, 10; 1z 60, 4-7; Ap 21, 24). To znami~ 
powszechnosci, ktoTe z·dobi Iud Bozy, jest darem samego Pa,na; 
dzi~ki te-mu !1arowi Kosci61 katolicki skutecznie i ustawicznie dqzy 
do zespoleni'a z powrotem calej ludzkoSci wraz ze wszystkimi jej 
dobrami 'Z Chrystusem - GroWq w jednosci Ducha Jego 10•• 

Dzi~ki tej katolickosci poszczegolne cz~sci przynoszq innym 
cz~sciom i calemu Ko·sciolowi wlaSciwe sobie da'ry, tak i'z cal,ose 
i poszczegolne cz~sci doznajq w zrosi'u na skutek tej wzajemnej 
lqcznosci ws'zystkich oraz dqzenia do pelni w jednosci. Dzi~ki temu 
Lud BoZy nie tylko stanowi zgromadzenie rozmaitych Iudow, lecz 
takze sam w sobie sklada si~ z rozmaitych stanow. Istnieje bowiem 
wsrod czlonkow jego rozmaitose - 'hqdi to wedle funkcji, wyra
zajqca si~ tym, ze niektorzy dla dobra braci swoich sprawujq sWi~te 
szafarstwo, b'ldi wedle stanu i okres1,onego sposobu zycia, po1ega
jqca na tym, ze duza 110M! 1udzi w sta.nle zakonnym, dqzqc do swi~
tosci bardziej stromq drogq, przykladem swym dO'daje bodica bra
ciom. Stqd tez we wsp61nocie koscielnej prawomocnie i'Stniejq 
party'ku1arne Koscioly, korzystajqce z wlasnej tradycji; przy czym 
nienaruszony pozostaje prymat Stolicy Piotll'owej, ktora calemu 
zgroma dzeniu milosci przewodzi 11, na d prawowitymi odr~bnosciami 
sprawuje opiek~, a rownoczeSnie pi1nuje, .aby odr~bnosci nie szko
dzily' jednoSci, 1ecz raczej jej sluzyly. Stqd wreszcie mi~dzy po'Szcze
g6Jnymi cz~sciam'i Kosciola istniejq wi~zy gl~bokiej wspo1noty co 
do bDgactw duchowych, pracownikow apostolskich i doczesnych 
pomocy. 

Albowiem czlonkowie Ludu Bozego powolani Sq dO' wzajemnego 
udziela'nia sobie dobr i rowniez do poszczeg61nych Kosciolow od
nOSZq 'si~ s10wa Apostola: "Jak kazdy otrzymal lask~, tak niech 
usluguje jeden drugi,emu na wzor dobry,ch szafarzy rozlicZ'nej laski 
Bozej" (1 P 4, 10). . 

Do tej zatem katolickiej jednosc'i Ludu Bozego, ktora jest zna
kiem przyszleg'o pokoju pows'zechnego i do niego si~ przyczynia, 
powO'lani Sq wszyscy ludzie i w rozny spo'Sob do niej nalezq lub 
Sq jej przyporzqdkowani, zarow,no wierni katolky, ja,k inni wie

10 Por. sw. Ireneusz, Adv. Hner. III, 16, 6; III, 22, 1-3: PG 7, 925C-926A 
955C-958A; Harvey 2, 87 n. I 12~123; Sagnard, wyd. Sources Chret ., 5S. 290

292 i 372 nn. 
11 Por. sw. Ignacy M~czenn.!.k, Ad Rom., praef.: wyd. Funk, I, s. 252. 
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rZqcy w Chrystusa, ja'k wreszcie wszyscy w og6le ludzie, z las'ki 
BDzej powolani do zbawienia. 

14. Sobor SWh:ty zwraca sit: w pierwszym rz¢zie do wiernych 
katoIikow. Uczy zas, opierajqc sit: na Pismie swit:tym i Tradycji. 
ze ten pielgrzymujqcy Kosci6l konieczny jest do zbawienia. Chry
stus bowiem jest jedynym Posrednikiem i drogq zbawienia, On, 
co staje sit: ella 'nas obecny w ciele swoim, kt6rym jest Kosci6l; On 
to wlasnie podkreslajqc wyraznie koniecznose wiary i chrztu (por. 
Mk 16, 16; J 3, 5) potwierdzil r6wnoczesnie koniecznos~ Kosciola, 
do ktorego ludzie dostajll sit: prze'z chrzest ja'k przez bram~. Nie 
mogliby tedy bye zbawieni ludzie, kt6rzy wiedzllc, ze Kosci6l za
lozony zostal przez Boga za posrednictwem Chrystusa jako ko
nieczny, mimo to nie chcieliby bqdz przystq'pie do niego, bqdz tez 
w nim wytrwae. 

Do spolecznosci Kosciola wcieleni sll w pelnli ci, co majqc 
Ducha Chrystusowego w calosci przyjmujq przepisy Kosciola 
i wszystkie usta'nowiQne w nim s,rodki zbawienia i w jego widzial
nym <>rganizmie pozostajq w lqcznosci z Chrystusem rZqdZllcym 
Kosciolem przez papieza i biskup6w, w lqcznosci mianowicie po
legajqcej na wit:zach wyznania wiary', sakrament6w i zwierzchnic
twa koscielnego oraz wspolnoty (communio). Nie dostt:puje jednak 
zbawienia, choeby byl wcielony do KOSciola, ten, kto nie trwajqc 
w milosci, p02J()staje wprawdzie w lonie Kosciola "cialem", ale nie 
"sercem" 12. Wszyscy zas synowie Kosciola pami~tae wi.nni ,0 tym, 
ze sw6j uprzywilejowany stan zawdzit:czajq nie wlasnym zaslugom, 
lecz szczegol,nej lasce Chrystusa; jesli zas z laskq t q nie wsp6ldzia
lajq myslq, slowem i uczynkiem, nie tylko zbawieni oie b~dll, ale 
surowiej jeszcze b~dq sqdzeni 13. 

Katechumeni, ktorzyza sprawq Ducha Swi~tego z wyraznej woli 
swojej pragnq bye wcieleni do Kosciola, juz dzi(!ki temu pragnieniu 
Sll z nim w lqC21IlOSci; t'Otez MaWta-KoSci61 juz jak na swoich roz
ciqga na nich SWq milose i troskt:. 

15. Co .sit: zas tyczy tych ludzi, kt6rzy bt:dllC ochrzczeni nOSZq 
zaszczytne imit: chrzescija'n, ale nie wyznajll calej wiary lub nie 
zachowujq jednosci wsp6lnoty (communio) pod zwierzchnictwem 
nastf;pcy Piotra, to Kosci61 wie, ze jest z nimi zwiqzany z licznych 

12 por. sw. Augustyn, Bapt. c. Donat. V, 28, 39: PL 43, 197: "Jest w kazdym 
razle jasne, ze powiedzenle: w Kosclele wewnlltrz I na zewnlltrz, rozumiec trze
ba: w sercu, nle w c1ele". Por. tamze, III, 19. 26, kol. 152; V, 18, 24: kol. 139; 
In 10. Tr. 61, 2: PL 35, 1800 I gdzie Indzlej CZE:sto. 

13 Por. Lk 12, 48: "Od kazdego zas, komu wiele dano, wiele wymagac si~ 

bE:dzle". Por. takze Mt 5, 19-20; 7, 21-22; 25, 41_6; Jk 2, 14. 
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powodow 14. Wielu bowiem jest takich, ktorzy majq we czci PismO' 
SwiE:te, jako Inorm~ wiary i iycia, i wykazujq szczerq gorliwoSc re
Iigijnq, z milosciq wierzq W Boga Ojca wszechmogqcego i w Chry
·stusa Syna Bozego Zha,wiciela 15, na1znaczeni Sq chrztem, dzi~ki 

ktoremu lqczq si~ z Chrystusem, a takze uznajq i przY'jmujq inne 
sakramenty w swoich wlasnych Kosciolach, ay wspolnotach ko
scielnych. Wielu z nich posiada rowniei: episk'opat, sprawuje Swi~tq 
E)ucharysti~ i zywi nabozeilstwo do Dziewky Bogarodzicielki 16. 

Dochodzi do tego IqcZ'nosc (communio) w modlitwie i w innych 
dO'brodziejstwach duchOlwych; a co wi~cej prawdziwa jakas wi,!z 
w Duchu Swi~tym; albowiem Duch Swi~ty prze:z swe laski i dary 
wsrod nich takZe dziala SWq uswi~cajqcq mocq, a niektorym spo
srod m.ich dal nawet sil~ do przelania krwi. Tak otD we wszystkich 
ucwiach, Chrystusowych Duch wZJbudza t~gknot~ i dzialanie, aby 
wszyscy, w sposob usta.nowiony przez Chrystusa, w jednej trwdzie 
i po'd je'dnym pastel'zem ,zjed:noczyli si~ w pokDju 17. Aby zas to 
osiqg'llqc, Kosci61-Matka mDdli si~ ustawiczmie i tTwa w nadziei 
i rozwija dzialalnosc, a synow swoich zach~ca do oczyszczania si~ 
i odnawiania, zeby znami~ Chrystusa jeszcze mocniej jasnialo na 
obliczu Kosciola. 

16. Ci wreszcie, ktor.zy jeS'Zcze illie przyj~1i EJwangeUi, w roz
ma'ity sposob przyporzqdkowani Sq do Ludu Bozego 18. Przede 
wszystkim wi~ narod, ktory pierwszy otrzymal przymierze i obiet
nice i 'Z ktorego narodzil si~ Chrystus wedle ciala (por. Rz 9; 
4-5), Iud dzi~ki wyibra'niu sz,czegolnie umilowany ze wzgl~du na 
pl'wd'kow, albowaem Bog nie zaluje darOw i wezwarua, (por. Rz 
11, 28-29). Ale plan zbalWienia ,obejrnuje takze i ty,ch, ktorzy umajq 
Stworzycie]a, wsrod TIich 'Zas w pierwszym rz~dzie muzulmanow; 
oni bowiem wyznajq.c,iz 'za.chowujq wiar~ Abrahama, CZCZq wraz 
z nami Boga jedY'negD i mHosiernego, ktory sqdzic ~dzie Iudzi 
w dzieil ostateczny. Ai od innych, ktorzy szukajq nie:manego Boga 
po Dmacku i wsrod cielesnych wyobrazen, .ad takich rown'iez Bog 
sam nie jest daleko, skoro wszystkim daje zycie, tchnienie i wszy
stko (por. Dz 17, 25-28), a Zbawiciel chcial, aby wszyscy ludzie 
byli zhawieni (por. 1 Tym 2, 4). Ci bowiem, ktorzy bez wlasnej winy 

14 Por. Leon XIII, List apostolskJi Praedara gratulattoni s, 20 czerwca 1894: 
ASS 26 (1893-94) s. 707. 

15 Por. Leon XIII, Encyklika Satts cognitum, 29 cze!wca 1896 : ASS 28 (1895
96) s. 738. Encyklika Carttatis studtum, 25 lipca 1898: ASS 31 (1898-99) s . 11. 
Pius XII, Przem6wienle radiowe NeU' alba, 24 grudnia 1941: AAS 34 (1942) s. 2l. 

18 Por. Pius XI, Encyklika Rerum Ortentalium, 8 wrzesnla 1928 : AAS 20 (1928) 
·5. 287. Pius XII, Encyklika Orientalis Ecclesiae, 9 kwietn!a 1944: AAS 36 (1944) s. 137. 

17 Por. Inst. S. S . C. S. Officii, 20 grudnia 1949: AAS 42 (1950) s. 142. 

18 Por. sw. Tomasz, Summa Theo!. UI, q. 8, a. 3, ad 1. 
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nie znajqc Ewangelii Chrystusowej i Kosciola Chrystusowego, 
szczerym sereem jednak szukajq Boga i wo1~ Jego poprzez nakaz 
sumienia poznanq starajq si~ pod wplywem laski pelnic czynem, 
mogC} osi<!gnqe wieezne zbawienie u. Nie odmawia tez Opatrznosc 
Boza koniecznej do zbawienia pomocy takim, kt6rzy bez wlasnej 
winy w oga1e nie doszli jeszcze do wyraznego poznania Boga, a usi
lujq, nie bez laski Bozej, wiese uczciwe zycie. Coko1wiek bowiem 
znajduje siE: w nich z dobra i prawdy, Kosciol traktuje jako 
przygotowanie do Ewangelii 20 i jako dane im przez Tego, ktory, 
kazdego czlowieka oswieca, aby ostatecznie 'posiadl zycie. Nieraz 
jednak ludtie, zwiedzeni przez Zlego, znikczemnieli w myslach 
swoich i prawdE: Bozq zamienili w klamstwo, sluzqc raczej stwo
rzeniu niz Stworzycie1owi (por. Rz 1, 21 i 25),a1OO tez, zyjqC 
i umierajqc na tym swiecie bez Boga, narazeni Sq na rozpacz osta
tecznq. Totez, aby przyczynic si~ do chwaly Bozej i do zbawienia 
tych wszystkich, Kosciol majqc w pamiE:ci slowa Pana, ktory po
wiedzial: "Gloscie EwangeliE: wsze1kiemu stworzeniu" (Mk 16, 16), 
pilnie troszczy siE: 0 wspieranie misji. 

17. A100wiem jak Syn poslany zostal przez Ojca, tak i sam po
sIal Apostolow (por. J 20, 21) m6wiqc im: "Idqc tedy nauczajcie 
wszystkie ,nar-ody, chrzczqc je w imiE: Ojca i Syna i Ducha Swi~tego, 
nauczajqc je zachowywac wszystko, coko1wiek warn przykazalem. 
A oto ja jestem z wami po wszystkie dni az do skonczenia swiata" 
(Mt 28, 18-20). Ten uroczysty nakaz Chrystusowy zwiastowania 
zbawiennej prawdy Kosciol otrzymal od Apostolow, aby go wy
pelniac az po krance ziemi (por. Dz I, 8). Stqd tez za swoje 
uznaje slowa Apostola: "Biada mi, jesIibym Ewangelii nie oglosil" 
(1 Kor 9, 16), i d1atego nieustannie rozsyla zwiastunow, dopoki 
nie powstanq nowe Koscioly i same nie zacznq prowadzic da1ej 
dziela ewangeIizacji. Duch SwiE:ty bowLem przynag1a go do wspol
dzialania, aby spelnil siE: skutecznie zamysl Boga, ktory uczyniJ 
Chrystusa zradlem zbawienia dla calego swiata. Gloszqc Ewangeli~, 
Kosciol zachE:ca sluchajqcych do wierzenia i wyznawania wiary, 
przygotowuje ich do chrztu, wyrywa z niewoli blE:du i wciela 
w Chrystusa, aby przez milose ku Niemu dorastali do pelnosci. 
Dtialalnosciq swojq sprawia, ze cokolwiek dobrego znajduje si~ 

zasiane w sercach i umyslach 1udzkich 1ub we wlasnych obrzqd
kach i kulturach narod6w, wszystko to n ie ty1ko nie ginie, lecz 
doznaje u1epszenia., wyniesienia 'na wyzszy poziom i pelnego udo
skona1enia na chwal~ Bozq, na zawstydzenie szatana i dla szcz~scia 

19 Por. List s. s. c . S. OfficII do arcyblskuplI Bostonu: Denz. 3889-72. 
!II Por. Euzeblusz z Cezarel, PTaeparaUo EvanlleUca. I, 1: PG 21, 28AB. 

Znak - 2 
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czlowieka. Ze swej strony kazdy uczen Chrystusowy rna obowiqzek 
szerzenia wiary 21. JeSli jednak kazdy moze chrzcic tych, kt6rzy 
wierzq, to rzeczll kaplana jest budowac Cialo Mistycme przez ofiarE: 
eucharystycz:nq, wypemiajllc slowa Boze zapisane u Proroka: "Od 
wschodu slonea az do zachodu wielkie jest imiE: moje miE:dzy naro
dami 'i na kazdym miejscu poswiE:cajq i skladajq imieniu memu 
ofiarE: czystq" (Ml 1, 11) 22. Tak wiE:c modIi siE: i r6wnoczesnie pra
cuje KOh'Ci61, 'aby w Lud Bozy, w Cialo Panskie i SWiqtyniE: Ducha 
SWiE:tego weszla pernia calego Swiatai aby w Chrystusie, kt6ry 
jest Glowq wszystkiego, oddawana byla Stworzycielowi i Ojcu 
wszystkiego wszelka czesc i chwala. 

ROZDZIAl. III

° HIERARCHICZNYM USTROJU KOSCIOLA 
A W SZCZEGOLNOSCI 0 EPISKOPACIE 

18. Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bozemu i ustawi
eznego ludu tege pomnaiania ustanowil w KOSciele swym rozmaite 
poslugi, kt6re majq na celu dobra calego Ciala. Wypo'Sazeni bowiem 
we wladzE: swiE:tq szafarze sluzll bracioIp swoim, aby wszyscy, 
kt6rzy Sll z Ludu Bozego i dlatego cieszll siE: prawdziwie chrzesci
janskq godnoscill, zdqzajllC w spos6b welny, a zarazem wedle prze
pisanego porzlldku do tego samego celu, osiqgnE:1i zbawienie. 

Obecny Sob6r SWiE:ty, idqc w slady pierwszego Soboru Waty
kanskiego, zgodnie z nim poucza i oswiadcza, ze Jezus Chrystus, 
Pasterz wiekuisty, zalozyl KOSci61, poslawszy Apostol6w, tak jak 
sam' zostal poslany przez Ojca (por. J 20, 21); chcial tez, aby ich 
nastE:pcy, mianowicie biskupi, byli w Kosciele jego pasterzami az 
do skonczenia swiata. Zeby zas episkopat byl jeden i niepodzielony, 
postawil nad innymi Apostolam'i. swiE:tego Piotra i w nim ustanowH 
trwalll i widzialnll zasadE: i fundament jednosci i wsp6lnoty (com
munio) 1. TE: naukE: 0 ustanowieniu, wiecznej trwalosci, znaczeniu 
i naturze swiE:tego prymatu Biskupa Rzymskiego i 0 jego nieornyl
nyrn urzE:dzie nauczycielskirn Sab6r SwiE:ty ,oa nowo wszystkim 
wiernyrn do wierzenia podaje, a konty,ouujqc rozpocz'!te dzielo. 

il Por. Benedykt XV, List apostolskl Marlmum mud: AAS II (1919) s. 440, 
a zwlaszcza s, 451 nn. Plus XI, Encykllka Rerum Ecdesiae : AAS 18 (1926) ss. 68
69. Plus XII, Encykllka Fidei Dom<m, 21 kwietnla 1957: AAS 49 (1957) ss. 236-237. 

22 Par, Dtdache, 14: wyd. F unk, I, s. 32. Sw. .Justyn, Diat, 41: PG 6, 564. Sw. 
Ireneusz, Adv. HaeT. IV, 17, 5: PG 7, 1023; H arvey, 2, s. 199 n. Sob6r Trydencki, 
ses. 22, rozdz. 1; Denz. 939 (1742). 

1 Por. Sob6r Wat. I, ses. IV, Konstytucja dogm. Pasta,. aeternus: Denz, ] 82l. 
(3050 n .). 
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posta<nawia wszem wOIbec przedstawic i oglosic naU'k~ 0 Biskupach, 
nast~pcach Apostol6w, kt6rzy wra,z z Inast~pcq Pi'Otra, Namiestni
kiem Chrystusowym 2, i widzialnq gloWq calego Kosciola, zarzq
dzajq domem &>ga zywego. 

- , 
19. Pan Jezus modlC!c si~ do Ojca i powolujqc do siebie tych, 

ktorych samzeC'hciai powolac, ustanowil dwunastu, abyl byli z Nim 
i aby ich poslac dla gloszenia Krolestwa Bozego (por. Mk 3, 13-19; 
J.iIt 10, 1-42); Apostolow tych (por. uk 6, 13) ustanowil jako ko
legium, czyIi jako staly zesp61, na czele kt6rego postawil wybra
nego z posr6d nich Piotra (por. J 21, 15-17). Poslal ich do syrn6w 
Izraela naprzod i do wszys1!kich Inarod6w (por. Rz 1, 16), aby 
majqc udzi:al w Jego wladzy wS1zystkie ludy czyniIi uczniami Jego, 
usw:i~cali je i sprawowali nad nimi duchowe rzqdy (por. Mt 28, 
16-20; Mk 16, 15; Lk 24, 45-48; J 20, 21-23) oraz w ten spos6b 
krzewili Kosci61, i poslugujqc pasterzowaIi mu pod rkierowni
ctwem Pana, po wszystkie dni az do skonczenia swiata (por. Mt 28, 
20). W tym poslannictwie utwierdzeni wstaIi w pelni w Dzien 
Zielonych SWiqt (por. Dz 2, 1-26) zgodnie z obietnicq Panskq: 
"Otrzy'macie moc Ducha Swi~tego zstE:pujqcego na was i b~dziecie 
mi swiadkami w JerU'zalem i W calej Judei i Samarii, i az po 
krance ziemi" (Dz 1, 8). Gloszqc zas wszE:dzie Ewangelir: (por. 
M]{ 16, 20), przyjmowanq przez sluchajqcych dzi~ki dzialaniu 
Ducha Swi~tego, gromadzq Apostolowie Kosci61 powszechny, kt6ry 
Pa'n zaloiyl w Apostolach i 'zbudowal na swiE:tym Piotrze, pierw
szym wsr6d Apostol6w, a sam J ezus Chrystus jest tej budowli 
kamieniem w~gielnym (por. Dz 21, 14; Mt 16, 18; Ef 2, 20) " , 

20. Bookie posla1nnictwo powierzone przez Chrystusa Apostolom 
trw~c bE:dzie do konca wiek6w (por. Mt 28, 20), poniewaz Ewan
gelia, kt6rq majq przekazywac, jest dla Kosciola, po wszystkie 
czasy zr6dlem calego jego zycia. Dlatego to w tej hierarchicznie 
zorganizowanej spolecznosci Aposoolowie zatroszczyIi si~ 0 to, by 
ustanowic swych nast~pc6w. 

Nie tylko bowiem mieli w sprawowa,niu swego urz~du rozmaity':ch 

2 Por. Sob6r Florenck!, Decretum pro Graects: Denz. 694 (1307) i Sob6r Wa
tyka nski I, tarnze.: Denz. 1826 (3059). 

3 Por. Lioer sacramentorum sw. Grzeg orza, Prefacja w Katedrze sw. Piotrs 
w dzlen narodzin sw. Macleja 1 sw. Tornasza: PL 78, 51 i 152; Por. Cod. Vat. 
lat. 3548, f. 18. Sw. Hllary, In Ps. 67, 10: PL 9, 450; CSEL 22, s. 286. Sw. Hleronlrn, 
Adv. Iovin. 1, 26: PL 23, 247A. Sw. Augustyn, In Ps. 86, 4: PL 37, 1103. Sw. Grze
gorz W., MOT. in lob. X XVIII, V : PL 76, 455-456. Primasius, Comm. in Apoc. 
V: PL 68, 924BC. Paschazjusz Radbert, In Mt . ks. VIII, rozdz. 16: PL 120, 561C. 
Por. Leon XIII, List Et sane, 17 grudnia 1888: ASS 21 (1888) s. 321. 



562 	 KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 KOSCIELE 

pornocn'ik6w 4, ale, a by powierzOO1a im rnlSJa byla kontynuowana 
po ich smierci, bezposrednim swoirn wsp6lpracownikom przeka
zali, jak w testamencie, zadanie prowadzenia dalej i umacnia
nia rozpocz~tego przez siebie dziela 6, zalecajqc 'im czuwanie nad 
calq trzodq, w kt6rej Duch Swi~ty ich umiescil, aby byli paste
rzami Kosciola Bozego (por. Dz 20, 28). Ustanowili wiE:c takich 
mE:zow, ,a ~ast~pnie zarzqdzili, aby, gdy tamci umrq, poslugiwanie 
ich duchowne przej~li inni doswiadczeni m~zowie 6. Wsrod tych 
rozmaitych poslug, od ~ajdawniejszych czas6w sprawowanych 
w Kosciele, pierwsze miejsce, jak swiadczy tradycja, zajmuje urzqd 
tych,kt6rzy ustanowieni biskupami, dzi~ki sukcesji si~gajqcej 
poczqtk6W 7, rozporzqdzajq latoroslami wyroslymi z nasienia apo
stolskiego 8. A w ten spos6b, jak to stwierdza sw. Ireneusz, poprzez 
tych, ktorzy przez Aposto16w ustanowieni zost ali biskupami i przez 
ich nastE:PCOW, az do )nas samych w calym swiecie widoczna jest' 
i ·zachowana tradycja apostolska 10. 

Biskupi tedy wraz z pomocnikami swyrni, kaplanami i diakonam'i, 
<>,bj~li poslugiwanie duchowne we wsp6lnocie 11, stajqc w zast~p

stwie Boga na czele trzody 12, ktorej Sq pasterzami, jako nauczy
ciele, jako kaplani Swi~tego kultu, jako sprawujqcy rzqdy du
chowe 13. Tak samo zas jak trwa nieprzerwanie urzqd (munus) 
powierzony przez Pana indywidualnie Piotrowi, pierwszemu z Apo
sto16w, i majqcy bye przekazywa~ym jego nast~pcom, tak tez 
nieprzerwanie trwa w Kosciele urzqd Aposto16w - pasterzowanie 
Kosciolowi, ktory bez przerwy' rna sprawowac poswi E:cony stan 
biskupi 14. Tote:i: Sob6r swiE:ty poucza, ze biskupi z ustauowienia 

4 Por. Dz 6, 2~; 11, 30: 13, 1; 14, 23; 20, 17: 1 Tes 5, 12-13: Flp 1, 1; K ol 
4, 11 i passim. 

S Por. Dz 20, 25-27: 2 Tym 4, 6 n: por. 1 Tym 5, 22 : 2 Tym Z. 2: Tyt 1, 
5 : sw. Klemens Rzymski, Ad Cor. 44, 3: wyd. Funk, I, s. 156. 

• Sw. Klemens Rzymskl, Ad Cor. 44, 2: wyd. Funk, I , s. 154 n. 

7 Por. Tertullan, Praescr. Haer . 32: PL 2,52 n.: sw. Ig n a cy M«;:czenn lk, p assim. 

8 por. Tertulian, Praescr. Haer. 32 : PL 2, 53. 

I Por. tw. Ireneusz, Adv. Haer. III, 3, 1: PG 7, 848A ; Harvey 2, 8; Sagnard, 


S. 	 100 n.: "manlfes tatam". 
10 Por. sw. Ireneusz, Adv. Haer. III, 2, 2; PG 7, 847 ; Harvey 2, 7; Sag n ard, 

s. 	 100: " custoditur", por. tamze IV, 26, 2: kol. 1053: Harvey 2, 236, a t a kze IV, 
33, 	 8: kol. 1077: Harvey 2, 262. 

11 Sw. Ignacy M«;:czennlk, Phitad., Praef. : wyd. Funk , I , s. 264 . 
U Sw. Ignacy M«;:czennik, Phitad ., I, 1; Magn. 6, 1: wyd. Funk, I, ss. 264 ! 234. 
13 Sw. Klemens Rzymsk!, Jw., 42, 3-4; 44, 3-4: 57, 1-2: wyd. Funk, I, 152, 

156, 171 n . Sw. Ignacy M ., Phitad., 2: Smyrn. 8, Magn . 3: TraIt, 7: wyd. Funk, I, 
s. 265 n.; 282: 232 ; 246 n . ltd.; sw. Justyn, ApOI., I, 65: PG 6, 428: sw. Cyp rian, 
Ep!st., passim. 

14 Por. Leon XIII, Encykl1ka Satls cognttum, 29 czerwca 1896: ASS 28 (1895
96), 5. 732. 
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Bozego stali siE: nastE:pcami Aposto16w 15, jako pasterze Kosciola; 
kto tedy ich slucha, slucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, Chry
stusem gardzi i Tym, ktory poslal Chrystusa (por. Lk 10, 16) I'. 

21. W osobach biskup6w zatem, kt6rych pomocnikami Sq Kapiani, 
obecny jest wsr 6d wiernych Pan Jezus Chrystus, Kaplan Naj
wyzszy. Siedzqc bowiem po prawicy Ojca, przebywa rownoczesnie 
w zgromadzeniu swoich biskupow 17 i za posrednictwem przede 
wszystkim ich zaszczytnej sluzby' Slowo Boze glosi wszystkim 
narodom, a wiernym udziela sakrament6w wiary; dzi<:ki ich oj
cowskiemu ,urzE:dowi (por. 1 Kor 4, 15) nov,re czlonki wcieIa do 
Ciala swego przez odrodzenie przychodzqce z gory, przy pomocy 
wreszcie ich mqdrosci i roztropnosci prowadzf i kieruje Iud Nowego 
Testamentu w jego wE:dr6wce do szczE:sliwosci wiecznej. Pasterze 
ci, wybrani do pasienia trzody Panskiej, Sq slugami Chrystusa 
i wlodarzami tajemnic Bozych (por. 1 Kor 4 , 1), kt6rym powierzone 
zostalo dawanie swiadectwa ° Ewangelii laski Bozej (por. Rz 15, 
16; Dz, 20, 24) oraz posluga Ducha i sprawiedliwosci w chwale 
(por. 2 Kor 3, 8-9). 

Aby wypelnic tak wielkie zadanie, Apostolowie uboga'ceni zostali 
przez Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha SWiE:tego zstE:pujq
cego na nich (por. Dz 1, -8; 2, 4; J 20, 22-23), sami zas prze
kazali dar duchowy pomocnikom swoim przez wlozenie na nich 
rqk (por. 1 Tym 4, 14; 2 Tym 1, 6-7); dar ten przekazany z{)stal 
az do nas w sakrze biskupiej 18. Sob6r SwiE:ty uczy, ie przez kon
sekracjE: biskupiq udziela si<: pelni sakramentu kaplanstwa, kt6ra 
zar6wno w tradycji Iiturgicznej Kosciola, jak i w wypowiedziach 
swiE:tych OJcow nazywana jest najwyzszym kaplanstwem, bqdz 
pelniq swiE:tego p<lslugiwania 19. Sakra biskupia wraz z urzE:dowq 
funkcjq uswiE:cania przynosi r6wniez funkcjE: nauczania i rZqdze
nia; funkcje te jednak z natury swojej mogq bye wykonywane 

15 Por. Sob6r Trydenckl, sesja 23, dekret de saer . Ordinis, rozdz. 4: Denz 
960 (1768); Sob6r Wat. I, sesja 4, Kons tytucja dogma tyczna 1 De Eeclesta Chrlsll, 
rozdz. 3: Denz. 1828 (3061). Pius XII, Encykllka Myst tet Corports, 29 czerwca 1943: 
AAS 35 (1 943) SS. 209 I 212. Cod. Iur. Can., c. 329 § 1. 

16 Por. Leon XIII, list Et sane, 17 grudnla 1888: ASS 21 (188G) S. 321 n . 
17 Sw. Leo n W. , Serm. 5, 3: PL 54, 154. 
18 Sob6r T rydenckl, sesJa 23 rozdz. 3, cytuje slowa 2 Tym. 1, 6-7, aby wyka

zac, ze kaplanstwo jes t 5akramentem: Denz. 959 (1766). 

19 W Trad. Apost. 3, wyd. Botte, Sources Chr ., ss. 27-30, biskupowl przyznaje 
si ll ..pryma t I{aplanst w a". por. Sacramentartum Leontanum, w y d. C. Mohlbe rg, 
Sacramentar ium V eronense, Romae 1955, s. 119: ..do pos lugi n a jwyzszego k a p lan
wtwa ... Napelnij kapla n6w twoich pelni'l ta Jemnicy two j"J ..... Tenze, Ltber sacr a
mentorum Romanae Ecelesiae, Romae 1960, 55. 121-122: ..Daj im, Panle, troD 
biskup1, aby klerowali KOS,ciolem twolm 1 ludem calym". Par. PL 78, 224. 
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tylko w hierarchicznej wsp61nocie (communio) z Glowq Kolegium 
i z jeg'o czlonkami. Z tradycji howiem, kt6ra ujawnia si~ szczeg61
nie w obr,zE:dach litua-glcznych i w praktyce Kosciola zar6wno 
wsehod'niego jak zachodniego, widac wyraznie, ze przez w!ozenie 
rllk i przez slowa konsekraeji udzielaLtla jest laska Ducha SwiE:
tego.20 i wyciskane znamiE: swiE:te 21, ta'k ze biskupi w spos6b 
szczeg6lny i dostrzegalny przejmujq rol~ samego Chrystusa, Mi
strza, Pasterza i Kaplana, i w Jego 'Z8.stE:pstwie (in Eius persona) 
dzialajq 22 . Zadaniem biskup6w jest przez sakrament ka:pbnstwa 
przybierac nowych wybranc6w do grana bi,skupiego. 

22. Ja'k z ustanowienia Panskiego swiE:tYl Piotr i reszta Apo
stol6w stanowiq jedno Kolegiumapostolskie, tak sarno Biskup 
RzymSki, nastE:pca Piotra, i biskupi, nastE:pey Apootol6w, pozo
stajq we wzajemnej lqcznosci. Juz starozytna zasada, na moey 
kt6rej biskupi usta'Ilowieni w calym swiecie IllczyIi siE: ,ze sop/t 
nawzajem i z Biskupem Rzymskim wE:zlem . jednoSci, miloSci i po
koju 13, a ta'kze zwolame ich Synody %4, dla wsp6lnego rozstrzy
gania wszelkich waz.niejszyeh spraw 25 decyzjq 0pM·tq na zdaniu 
wielu uczestnik6w 26, wska-zujll na rkolegialny charakter i natun: 
episkopatu; jasno tez potwierdzajq t«: 'kolegialnosc Sobory po
wszech'Ile odbyte w ci/tgu wiek6w. Wskazuje zresztll na niq juz 
sarna, ad czas6w sta.rozytLtlyeh stosowana praktyka, 'zwolyrwania 
wiE:kszej iloBCi bis'kup6w, aby uczestniczyIi w wyniesieniu nowego 
elekta na urZ!ld najwy:i:szego kaplanstwa. Czlonkiem Kolegium Bi
skupiego zostaje siE: na mocy sakramentalnej konsekracji i hierar
ehicznej wsp61'Iloty z GloWll Kolegium oraz jego c zlonka mi. 

Kolegium albo cialo biskupie posiada wladzE: autorytatywnq je-

H Trad. Apost. 2. wyd. Botte, s. 27. 
11 Sob6r Trydenck!, ses. 23, rozdz. 4, poucza, ze sakrament kaplanstwa wyciska 

nlezatarte znamiE:: Denz. 960 (1767). POI'. Jan XXIII, przem6wlenle IubUate Deo, 
8 maja 1960: AAS 52 (1960) s. 466. Pawel VI, kazande w Bazyllce Watykailsk!cJ, 
20 pazdziernlka 1963: AAS 55 (1963) s. 1014. 

U Sw. Cyprian, Eptst. 63, 14 : PL 4, 386; Hartel, IIIB, s . 713: "Kaplan prawdzl
wle pernl iunkcjE: Chrystusa". Sw. Jan Chryzostom, In 2 Tim. Hom. 2, 4: pG 62, 
612: Kaplan jest "symbolem" Chrystusa'. Sw. Ambrozy, In Ps. 38, 25-26: PL 14, 
1051-52: CSEL 64, 203-204. Ambrosiaster, In 1 2·!m. 5, 19: PL 17, 479C i In Eph_ 
4, 11-12: kol. 387C. Teodor z Mopswestil, Rom. Catech. XV, 21 ! 24: wyd. Tonneau, 
ss. 497 i 503. Hezych!usz Jerozolimsk,!, In Lev. ks. 2, 9, 23: PG 93, 894B: 

2S POI'. Euzebiusz, Rist. Eeel., V, 24, 10: GCS II, I, s. 495; wyd. Bardy, Sources 
Cltr. II, S. 69. Dionlzy u Euzebiusza, tamze VII,S, 2: GCS II, 2, s. 638 n.; Bardy, 
II, S. 168 n. 

U 0 soborach starozytnyeh POl'. Euzeblusz, Rist. Eecl. V, 23-24: GCS II. 
S. 	 488 nn. ; Bardy, II, s, 66 nn. i passim. Sob6r Nicejski, kan. 5: Cone. Oec. 
Decr. 	s. 7. 

26 Tertulian, De Ieiunto, 13 : PL 2, 972B ; CSEL 20, s. 292 W. 13-16. 
2. Sw. Cypnian, Epist. 56, 3: Hartel, IIIB. S. 650; Bayard, S. 154. 
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dYlnie wtedy, gdy si~ je bierze Iqcznie z Biskupem Rzyms'kim, na
st~pCq Piotra, jako jego glowq i gdy nienaruszanq zostaje wladZa 
zwierzchnicza tego ostatniego nad wszystkimi, zarowno Pasterzami, 
jak wiernymi. Albowiem Biskup Rzymski z rac ji swego urz~du, 
mianowicie urz~du Zast~pcy Chrystus'a i Pasterza calego Kosciola, 
rna pernq, najwyzszq i powszechnq wladz~ nad Kosciolem i wladz~ 
t E: zawsze ma prawo wykonywae w sposob .nieskrE:powany. Stan 
zas biskupi, ktory jest nastE:pc,! kolegium apostolskiego w nauczy
eielstwie i w rzqdzeniu pasterskim,co wiE:cej w ktorym trwa 
nieprzerwanie C'ialo apostolskie, stan owi rowniez razem z gloWq 
swojq, Biskupem Rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot najwyz
szej i 'Pe~nej wladzy: nad calym Kosciolem ~7; wladza ta jednak 
moze bye wykonywa·na tyHro za zgodq B1s'kupa Rzymskiego. Jed
nego tylko Piotra wyznaczyl Pan na OpokE: i Klucznika Kosciola 
(por. Mt 16, 18-19) i jego tylko ustanowil Pasterzem calej swojej 
trzo'dj" (por. J 21, 15 nn.); wiadomo zas, ze ow dar zwiqzywania 
i rozwiq,zywa.nia, dany Piotrowi (por. Mt 16, 19), udzielony zostal 
takze kolegium Apostol6w pol'lOstajqcemu w lqcznosci z GloWIt 
swojq (Mt 18, 18; 28, 16-20) 28. Kolegium to, jako zlozone z wielu 
jednostek, wyraza rOmlaitos~ i powszechnos~ Ludu Bozego, jako 
zas zgromadzonepod jednq Glowq, wyraia jednose trzody Chry
stusowej. Biskup-i, przestrzegajqc wiernie prymatu i przodowni
ctwa, Glowy swojej, sprawujq wla~nq wladz~ dla dobra swoich 
wiernych, atakze dla dobra calego KOSclola, Duch SwiE:ty ,zas usta
wicznie umacnia jego organiCZllq struktur~ i zgod~. Najwyzsza 
wladza nad calym Koscilolem, w jakq wyposazone j~t to Kolegium, 
w sposob uroczysty sprawowana jest rna Soborze Powszechnym. 
Nigdy nie istnieje Sobor Powszechny, ktory by nie byl jako taki 
zatwierdzony lub przynajmniej uznany przez NastE:pc~ Piotra; i jest 
prerogatywq Biskupa Rzymskiego zwolywamie tyc'h soborow, prze
wodniczenie im or.az ich zatwierdzanie 29. Ta sarna wladza kole
gialna moze bye sprawowana wespol z papiezem pr,zez rozproszo
nych po swiecie biskup6w, byle tylko Glowa Kolegjum wezwala 
ich do kolegialnego dzialania alba przynajmniej zatwierdzila jed
nakowq dzialalnose przebywajqcych w rozproszeniu biskupow lub 
dobrowolnie jq p.rzyjE:la, tak zeby stala siE: ona prawdziwym akteIl! 
kolegialnym. 

27 Por. urz<;dOw'l relacj~ Z!nelliego na Soborze Wat. I: Mans! 52, n09C. 
28 Por. Sob6r Wat. I, schemat KonstynlCji dogm. II de Ecc!esia ChrIst!, rozdz. 

4: Mansi 53. 310. Por. re1acj~ K1eutgena z popraw!onego schema tu: Mansl 53, 
321B-322B i oswiadczen!e Zinelllego: Mansi 52, 11l0A. ZOb3CZ tez Sw. Leon W., 
Serm. 4, 3: PL 54, ISlA. 

H Por. COd. Iur. Can., c. 227. 
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23. Kolegialna jedn'Osc przejawia siE: r6wniez w stosunkach po
szczeg6lnych biskup6w z Kosci-olami partykularnymi i z Kosciolem 
powszech'nym. Biskup rzymski, jako 'l1ast~pca Piotra, jest trwalym 

widzialnym zr6dlem i fundamentem jednosci zar6wno biskup6w, 
jak rzeszy wiernych 30. Poszczeg6lni zas biskupi 8l:\ widzialnym 
Zr6dlem i fundamentem jednosci w swoich partykularnych Ko
sciolach 31, urormowanych na wz6r Kosciola powszechnego, w kt6
rych istnieje i z kt6rych siE: sklada jeden i jedyny Kosci6l kato
licki 32. Totez poszczeg6lni biskupi reprezentujl:\ kazdy sw6j Ko
sci6l, wszyscy zas razem z papiezem caly Kosci6l zll:\czeni wip'ziq 
pokoju, milosci i jednosci. 

P08zczeg61ni biskupi, stojl:\cy na czele Kosciol6w partykularnych, 
sprawujl:\ swe rZl:\dy pasterskie kazdy nad powierzonl:\ sobie CZE:sciG! 
Ludu Bozego, 'nie 'nad innymi Kosciolami aninad calym Kosciolem 
powszechnym. Jednak jako czlonkowie kolegium biskupiego i jako 
prawowici nast~pcy Aposto!6w, poszczeg6lni biskupi zobowiqzani 
Sl:\ na mocy ustanowienia i nakazu Chrystusowego do takiej troski 
o caly Kosci6l 33, kt6ra, choc nie jest sprawowana przez akt jurys
dykcji przyczynia siE: jednak walnie do pozytku Kosciola po
wszechnego. Wszyscy bowiem biskupi majl:\ obowil:\zek umacniac 
i strzec jednosci wiary i wsp6lnej dyscypliny calego Kosciola, uczyc 
wiernych milosci calego mistycznego Ciala Chrystusowego, szcze
g6lnie zas jego czlonk6w ubogich, strapionych i tych, kt6rzy prze
sladowa'nie cierpil:\ dla sprawiedliwosci (pOl'. Mt 5, 10), a wreszcie 
popierac wszelkl:\ aktywnosc, kt6ra wsp6Ina jest calemu Koscio
lowi, zwlaszcza zas takl:\, kt6ra zmierza do tego, aby wzrastala 
wiara i swiatlo pelnej prawdy zajasnialo wszystkim ludziom. 
Zresztl:\ jest to swiE:tl:\ sprawl:\, ze oni, dobrze zarzl:\dzajl:\c wlasnym 
Kosciolem jako cZl:\stkl:\ Kosciola powszechnego, przyczyniajl:\ siE: 
skutecznie do dobra calego Mistycznego Ciala, kt6re jest takie 
cialem Kosciol6w 34. 

Trud gloszenia Ewangelii w calym swiecie naleiy do grona Pa
sterzy, kt6rym wszystkim wsp6lnie Chrystus dal przykazanie, na
kladajqc na nich wsp61ny obowil:\zek, jak to juz Papiez Celestyn 

30 Por. SObor W at. I, Konstytucja dogm. Pastor aeternus: Denz. 1821 (3050 n.}. 
31 Por. sw. Cyprian, Epist. 66, 8: Hartel III, 2, s. 733: "Biskup w Kosciele 

}Cosciol w bisku ple" . 
32 Por. sw. Cyprian, Epist. 55, 24: Hartel, s. 642 w. 13: " Jeden Koscl o l w ca 

lym swiecie na w iele czlon k6w podzlelony". Epist. 36, 4 : Hartel, S. 575, w. 20- 21. 

as Por . P l us X II, Encyk lika Fidei D onum, 21 kwletnia 1957: AA S 49 (1 957) s. 237. 

3~ Por. sw. Hilary z Poitlers, In. Ps. 14, 3: P L 9. 206; CSEL 22, s. 86. - S w . 
Grzegorz W., Mor aL. IV, 7, 12: PL 75, 643C. Pseudo-Bazyl1, In Is. IS, 296 : P G 
3D, 637C. 
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uprzytomnil Ojcom Soboru Efeskiego 35. Totez poszczeg6Ini biskupi, 
o He im na to pozwala wykonywanie wlasnego urz~du, obowiqzani 
S'l wsp6lpracowac wzajem ze sobqi z nastE!pc'l Piotra, kt6remu 
w spos6b szczeg6lny powierzony zostal wzniosly urzqd szerzenia 
imienia chrzescijanskiego 38. Dlatego tez powinni usilnie dostar
czac mis jom tak zniwiarzy, jak i pomocy duchowych i material
nych, zarowno sami bezposrednio, jak i wzbudzajqc zarIiw'l wspoi
pracE! wiernych. Wreszcie biskupi w powszechnym braterstwie mi
losci swiadczyc ma j'l chE:tnie pomoc braterskq innym Kosciolom, 
zwlaszcza sqsiednim i potrzebujqcym, wed-Ie czcigodnego przykladu 
starozytnosci. 

Opa trznosc Boza sprawila tez, ze rozmaite Koscioly, zalozone 
W r6znych miejscach przez Apostolow i ich nastE!pCOW, zrosly. siE: 
z biegiem czasu w pewnq liczbE: wspolnot organicznie zespolonych, 
ktore nie naruszajqc jednosci wiary i jedynego, boskiego ustroju 
Kosciola powszechnego, cieszq siE! wlasnq karnosciq, wlasnymi 
zwyczajami liturgicznymi, wlasnym dziedzictwem teologicznym 
i duchowym. Niektore sposr6d nich, a mianowicie starozytne Ko
scioly Patr iarchaIne, bE!d'lce niejako macierzami wiary, zrodzHy 
z siebie inne, jakby corki; i az do naszych czasow pozostaly zwiq
zane z nimi scisIejszymi wiE:zami milosci w zyciu sakramentalnym 
i we wzajemnym poszanowaniu praw i urz~dow 37. Ta duchem 
jednosci przepojOtlla rozmaitosc Kosciolow Iokalnych jeszcze wspa
niaIej ujawnia powszechnosc niepodzielnego Kosciola . W podobny 
sposob Konferencje biskup6w mogq dzis wniesc roznoroony 
i owocny wklad do konkretnego urzeczywistnienia siE: pragnienia 
kolegialnosci. 

24. Biskupi, jako nast~pcy Apostol6w, otrzymujq od P ana, kt6
remu dana jest wszelka wladza na niebie i na ziemi, misj~ nau
czania wszystkich narodow i gloszenia Ewangelii wszelkiemu stwo
rzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiar~, chrzest i wypelnianie 
przykazan dostClpili' zbawienia (por. Mt 28, 18; Mk 16, 15-16; 
Dz 26, 17 nn.). Dla pelnienia tego poslannictwa , Chrystus Pan 
obiecal Apostolom i zeslal z nieba w dzien Zielonych Swiqt Ducha 

~5 Sw. Celes tyn , E p tst . 18, 1-2, do So boru Efeskiego : PL 50, 505A B ; Schwa rtz, 
Ac ta Conc. Oe c . I, I, s . 22. Par. B en edykt XV, list a postolskl Maximum mud : 
AA S 11 (191 9) S. 440. Pius XI, Encykllka Rerum Ecc! esi ae, 28 lulego 1926 : AA3 
18 (1926) s. 69. p ,us XII , Encyklika Fidei Donum, j W. 

36 L eon X I II, Encyk llka Grande m unus, 30 wrzesn !a 1880 : A SS 13 (1880) s. 145. 
Por. Ca d . I UT. Can. c . 1327; c. 1350 § 2. 

37 0 praw a ch s lo lic p a l riarch a lnych par. Sob6r Nlcejsld, k a n . 6 a Alel<sandrll 
I Antto chil Ora z 1<an. 7 0 Jerozollmle: Conc . Oe c. Decr., S. 8. - Sob6 r Laleran efl
ski IV z r . 1215, Ko ns tyl. V: De d tgnitate Patriarcharum: ta mie S. 212. - Sob6 r 
Ferraryjsko-Florenc1ti : tamie, S. 504. 
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Swi~tego, aby dzi~ki Jego mocy byli swiadkami Chrystusowymi, 
wobec ludow i nar()dow i kr6low az po krance ziemi (por. Dz 
1, 8; 2, 1 nn.; 9, 15). Urzqd zas ten, Iktory Pan powierzyl pasterzom 
ludu swego, jest prawdziwq sluzbq, wymown ie nazwanq w Pismie 
swi~tym lld i a k 'On i a«, czyli poslugiwaniem (por. Dz 1, 17 
i 25; 21, 19; Rz 11, 13: 1 Tym 12). 

Misja kanoniczna biskupow moze bye udzielana na mocy pra
w'Owitych zwyc,zajow, '0 He ich nie ()dwolala najwyzsza i po
wszech'na wladza K'Osc'i'Ola, alb'O na mocy praw przez t~ wladz~ 
'OgloS2Xmych lub uzn,a.nych, 'bqdz tez bezpoSrednio przez nast~pc~ 
Pi'Otra; jesli natomiast on wzbrania si~, w,z,gl~dnie 'Odmawia przy
jE:cia do wspoln'Oty (communio) a post'Olskiej, biskupi nie mogq bye 
powolywani na urzqd 38. 

25. Wsr6d glownych o'howiqik6w biskupich szczegolne mieJsce 
zajmuje gloszenie Ewa.ngelii 3'. Biskupi Sq zwiastunami wiary 
pr'Owadzqcymi nowych uczmiow d() Chrystusa i autentycznymi, 
czyli upowai:ni'Onymi przez Chrystusa nauczycielami, ktorzy powie
r;2J()Ilemu sobie lud'Owi gloszq prawdy wiary, aby w nie wierzyl 
i w i:yciu je stos'Owal, i 'kt6rzy w swietle Ducha Swi~tego tresc 
wiary wyjasni'ajq, ze skarbca Objawienia dobywajqc rzeczy stare 
i nowe (por. Mt 13, 52), przyczyniajq si~ do jej owocowania i od 
powierz'Onej sobie trrody czujnie oddalajq gr'Ozqce jej bl~dy (por. 2 
'Tym 4, 1-4). Biskupom nauczajqcym w Iqcznos.ci z Papiezem 'na
lezy sic: 'Od wszystkich czesc jako swiadkom boskiej i katolic'kiej 
prawdy'; wierni zas winni zgadzac si~ ze 'waniem swego biskupa 
w sprawach wiary i 'Obyczajow, wyraronym w imieniu Chrystusa , 
i trwac przy nim w religijnej ulegl'Osci. T~ zas zooZm.q rulegl'Osc w'Oli 
i rozumu w sposob szczegolny o'kazywac nalei:y autentycznemu 
urz~dowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego nawet wtedy, gdy 
nie przemawia 'On ex cathedra; trzeba mianowicie ze czciq uzna
wac jeg() najwy.zszy urzqd nauczycielski i 'd'O orzeczen przez niego 
wypowiedzianych st'Osowae si~ szczerze, zg'Odnie z jego myslll 
i wol 11, kt6ra ujawnia si~ szczegolnie przez charakter dokumentow, 
blldz przez cz~ste podawan ie tej samejnauKi, blldi: przez sam 
sposob jej wyrazania. 

Ch'Oe poszczeg61ni biskupi nie posia'da jq przywileju nieomyl
n'Osci, to jednak gl'oszq oni nieomylnie nauk~ ChrystusoWq wow
czas, gdy tllawet rozproszeni po swiecie, ale z zachowaniem wi~z6w 

38 Por. COd . lUTts pro Ecc! . 'Or i ent., c. 216-314: 0 patriarchach; c. 324-339: 
o a rcybiskupach wif;kszych ; c. 362-391: 0 Innych dos tojnlkach ; w szczeg61noscl, 
c. 238 § 3; 216; 240; 251; 255: 0 mlanowanlu biskUp6w przez patriarch6w. 

31 Por. Sob6r Trydencki, Dekret 0 reformacjl, ses . V, rozdz. 2 ust. 9 i sea. 
XXIV, kan. 4; Conc. Oec. Decr. 5S. 645 i 739. 

http:Iqcznos.ci


K ONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 KOSCIELE 569 

lqeznosci mi~dzy rsobq i z Nast~pcq Piotra, nauezajllc autentyeznie 
o rzeczach wiary i obyczaj6w, jednomyslnie zgadzajll si~ lIla jakies 
zdarnie, jako maj~ce byc uefinitywnie uznane 40. A zachodzi to 
w spos6b tym baTdziej oczywisty, wtedy, gdy zebrani razem na 
Soborze Powszechnym, dla cal ego Kcsciola Sq nauczycielami i s~

dziami, w sprawach wiary i obyczaj6w, i ich or zeezenia naleZy 
przyjqc posluszenstwem wiary 41. 

Ta nieomylnoSc, w kt6rq Boski Odkupiciel zechcial wyposazye 
Kosci61 sw6j w okreslaniu nauki wiary lub obyczaj6w, rna taki 
zakres, jak i depozyt boskiego Objawienia, kt6ry rna bye ze czcill 
przechowywany' i wiernie wykladany. Nieomylnoscill tq z tytulu 
swego urz~du cieszy si~ Biskup Rzymski, Glowa Kolegium Bi
skupiego, gdy jako najwyzszy pasterz i nauczyciel wszystkich wier
.nyeh Chrystusowych, kt6ry braci swych umacnia w wierze (por. 
Lk 22, 32), oglasza definitywnym aktem nauk~ dotyczqcq wiary 
i obyczaj6w 4Z. Totez orzeczenia jego slusznie zwane Sq nienaru
szalnymi same z siebie, a nie na mocY'zgody KOSciola, jako ze 
ogloszone zostaly z pomOCq Ducha SWiE:tego przyrzeczonq mu 
w osobie sw. Piotra i dlatego nie potrzebujq niczyjej aprobaty 
ani nie dopuszczajq odwolywania si~ do niczyjego sqdu. W6wczas 
bowiem Biskup Rzymski .nie wyra'za sqdu jako osoba prywatna, 
lecz jako najwyzszy 'nauczyciel KoSciola powszechnego, kt6remu 
przysluguje w szczeg6lniejszy spos6b charyzmat nieomylnosci sa
mega Kosciola, wyklada nauk~ wiary katolickiej lub bierze jll 
w obron~ 43. Nieomylnosc obieca'na Kosciolowi 'przysluguje takze 
Kolegium Biskupiemu; gdy wraz z Nast~pcq Piotra sprawuje ono 
najwyzszy urzqd nauczycielski. Orzeczeniom tym nie moze nigdy 
zabraknqc zgody KOSciola, a to z powodu dzialania jednego i tego 
samego Ducha Sw:i~tego, dzi~ki 'kt6remu to dzialaniu cala tl"zoda 
Chrystusowa utrzymuje si~ w jednoSci wiary i cZytTIi w niej po
st~pYl. 44 

Kiedy zas ezy to Biskup Rzyms'ki czy Cia}.o Biskupie z nim 
razem wydaje jakies ostateczne orzeczenie, czyni tozgodnie z sa
mym Objawieniem, przy kt6rym wszyscy majq obowiqzek stac 
i do kt6rego majq si~ stosowac; objawienie to, na pismie lub 
drogq tradycji podane, przekazywane jest w caloSci dzi~ki pra

40 Por. Sob6r Wat. I, Konstytucja dogmatyczna Det F!!tus, 3: Denz. 17l! 
(3011). Por. notE: dol'lczon'l do schematu I de Eccl. (zaczerpnlE:t'l ze sw. Roberta 
Bellarmlna): M ansi 51, 579C; a tnk ze poprawlony schemat Konstytucjl II 0 Koi
c iele Chrystusow y m z komentarzem Kleutgena: Mansi 53, 313AB. Plus IX, list 
T uas libent<!T: Denz. 1683 (2879). 

4J Por. COd. JUT Can., c. 1322-1323. 
42 Por. Sobo r Wat. I, Konstytucja dogm. Pastor Aeterntls: Denz. 1839 (3074). 
43 Por. wyjasnienle Gassera na Soborze Wat. I: Mansi 52, 1213AC. 
44 Casser, Lamie : Mansi 1214A. 
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wowitej sukcesji biskupiej, a przede wszystkim staraniem samego 
Biskupa Rzymskiego, i dzi~ki swiatlu Ducha prawdy jest swi~cie 
strzezone w Kosciele i wiernie wykladane 45, Zgodnie zas ze swym 
urz~dem i powagq sprawy, Papiez i biskupi pilnie dokladaj<\ sta 
ran, stosujqC odpowiednie srodki, aby badae je jak nalezy i w spo
sob odpowiedni wyrazae 46; zadnego natomiast nowego objawienia 
publicznego, ktoreby nalezalo do boskiego depozytu wiary, nie 
otrzymujq 47, 

26, Biskup, naznacz.ony pelniq sakramentu kaplanstwa, jest 
"szafarzem laski Najwyzszego Kaplanstwa" 48, szczegolnie co do 
Eucharystii, ktorq sam ofiaruje alba 0 ktorej ofiarowanie si~ 

troszczy 49, a ktorq ustawicznie zywi si~ i wzrasta Kosci61. Ten 
Kcsci61 Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich pra
wowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, kt6re trwajqc przy 
swoich pasterzach same r6wniez nazywane Sq Kosciolami w No
wym Testamencie 50, Sq one bowiem na 'Swoim miejscu nowym 
Ludem powolanym przez Boga w Duchu Swi~tym i w pelnosci 
wielkiej (por, 1 Tes 1, 5), W nich gloszenie Ewangelii Chrystusowej 
zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wie
czerzy Panskiej , "aby przez cialo i krew Pana zespalali si~ z sobq 
scisle wszyscy bracia wsp6lnoty" 51 , W kazdej wspolnocie oHarza" 
przy swi~tej sluzbie biskupa 52, ofiaruje si~ symbol owej milosci 
i "jednosci Ciala Mistycznego, bez kt6rego nie moze bye zba
wienia" 53; W tych wsp6lnotach, choe nieraz Sq one szczuple i ubo
gie alba zyj<\ w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, kt6rego mOCq 
zgromadza si~ jeden, swi~ty, katolicki i apostolski Kosci61 54, 

Albowiem "nie co innego sprawia uczestnictwo w ciele i krwi 
Chrystusa jak to wlasnie, ze si~ przemieniamy w to, co przyj
mujemy" 55, 

Kazdym zas nalezytym sprawowaniem Eucharystii kieruje bi
skup, kt6remu powierzony jest obowiqzek oddawania Majestatowi 
Bozemu kultu religii chrzescijanskiej i kierowania tym kuItem 

U G a sser, t a m ze: M ansi 2215CD , 1216-1217A, 
4G Gasser, tam ze : M ansi 1213, 
47 S o b6r ' Va t. I , I{ons tytucja dogm. Pastor Aaternus, 4: Denz. 1336 (3070), 
48 M o dli twa konsekra ci! biskupiej w obrzljdku bizanty j skim : Euch.ologion to 

mega, R o m a e 1873, s. 139. 
u P OI', SW. I gnacy M~czennik, Smyrn. 8, 1: w y d. Funk, I , S . 282. 
50 Por. Dz. a. 1; 14, 22- 23; 20, 17 i p assim. 
~I Mo d li twa mo zara b ska: PL 96, 759B, 
52 P OI'. S W. Ignacy M~czenn i k, Sm y r n . 8, 1: wyd, Fun k, I, s. 282. 
53 S w . Tom asz, Summa Theal. III, q, 73, a, 3. 
M Par. sw. Augustyn, C. Fa1Lstllm, 12, 20 : PL 42, 265 : Serm. 57, 7: PL 38, 3891 in, 
0$ Sw. Leon W. , Serm. 63, 7: PL 54, 357C, 
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zgodnie z przykaza'niami Pailskimi i prawami Kosciola, ,okreslo
nymi bardziej szczeg61owo dla diecezji wedlug jego wlasnego 
oS(4du. 

W ten spos6b biskupi, modl(4c si~ ,za Iud i pracuj(4c dla niego, 
wielorakim sposobem rozdaj(4 hojnie z pelni swi~tosci Chrystu
sowej. Przez poslug~ slowa udzielaj(4 wiernym mocy Pailskiej ku 
zbawieniu (por. Rz 1, 16), a przez sakramenty, kt6rych nale
zytym i owocnym rozdawnictwem autorytatywnie kieruj(4 &e, 

uswi~caj(4 wiernych. Oni kieruj(4 udzielaniem chrztu, przez kt6ry 
dostE:puje si~ uczestnictwa w kr6lewskim kaplailstwie Chrystu
sowym. Oni s(4 naturalnymi wlodarzami udziela'nego na ich tere
nie bierzmowania, szafarznmi swiE:ceil kaplailskich i kierowni
kami karnosci pokutnej; oni zach~caj(4 i pouczaj(4 troskliwie Iud 
sw6j, aby wiernie i z uszan'Owaniem bral wlasciwYI sobie udzial 
w liturgii, a zwlaszcza w ofierze Mszy swi~tej. Przykladem 
wreszcie swego zycia winni wspierae tych, 'kt6rych s'l przelozo
nymi, strzegqc obyczaje swojeprzed wszelkim zlem i w miar~ 
moimosci zmieniajqc je z pomocq Pailskq na lepsze, aby razem 
'Z powierzon'l sobie trzod'l osi'lgnqe zywot wieczny 67. 

27. Biskupi 'kieruj'l powierzonymi sobie poszczeg6lnymi Koscio
lami jako zast~pcy i legaci Chrystusa 58 radami, zach~tami i przy
kladami, ale takze moc'l swego autorytetu i wladzy swi~tej, ,z kt6
rej jednak Irorzystaj'l tylko dla zbudowania trzody swojej w praw
dzie i swi~tosci, pami<:tajqc 0 tym, ze kto jest wi~kszy, rna bye 
jako rnniejszy, a przelozony jako usluguj'lcy (por. Lk 22, 26-27). 
Wladza ta, kt6r'l w imieniu Chrystusa osobiScie sprawuj<!, jest 
wlasn'l, zwyczajnq i bezposredni'l, choe jej wykonywa,nie kiero
wane jest w ostatecznej instancji przez najwyZsz'l wladz~ Ko
sciola i ze wzgl~du ina dobro Kosciola lub wiernych moze bye 
w pewnej mierze ograniczane. Na mocy t ej wladzy biskupi maj(4 
swiE:te prawo i obowi'lzek wobec Pana stanowienia praw dla swych 
poddanych, sprawowania sqd6w i kierowania w5zystkim, co nalezy, 
do dziedziny kultu oraz apostolatu. 

Im wlasnie powierzony 205tal w pelni urzqd pasterski, czyli 
ustawiczna i codzienna troska 0 _ wlasne ich owce, i nie nalezy 
uwazac biskup6w za wikariuszy Biskup6w Rzymskich, poniewaz 

58 Tradit!o Apostolica Hlppolytl, 2-3 wyd. Botte, 5S. 26-30. 
•; Por. lekst ex am!nis na pocz'ltkU konsekracji h1skuple j I MOdUtw~ na koncu 

M5ZY podczas tejze konsekracjl, po Te Deum. 
58 Benedykt XIV, Breve Romana EccLesta, 5 pllzdzlernlka 1752, § I: BuUa

r!um Benedtctt XIV, t. IV, Romae 1758, 21: "Biskup jest wlzerunklem Chrystusa 
I Jego fUnkcJIl pelnl". plus XII, Encykllka Myst!c! Corports, jw., s. 211: .,Kaidy 
wyznaczon'l soble trzodt: pasle w zastllPstwle Chrystusa 1 kleruje nllt". 
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spl'awuj~ sobie wlasciwq wladz~ i z calq slusznosciq nazywajq si~ 
Przerozonymi ludu, ktorym kierujq S9. Wladzy ich tedy nie ni
weczy wladza najwyzsza i powszechna, lecz przeciwnie, potwierdza 
jq, umacnia i br<>ni GO, podczas gdy Duch Swi~ty ~trzeze 'nieza
wodnie ustanowionej przez Chrystusa formy, rzqd6w w Jego Kos
ciele. 

Biskup, powolany prze-~ Gospoda rza, aby kierowal dOffi'ow.nikanti 
Jego, winien ntiec przed oczyma przyklad Dobrego Pasterza, 
kt6ry przyszedl n ie po to, aby Mu sluiono, lecz aby sam sluZy'l 
(por. Mt 20, 28; Mk 10, 45) i zycie sw e dal za owce swoje (por. 
J 10, 11). Wzi~ty spru;rod ludzi i podlegly slabosci, potrafi wsp61
ezue z tymi, ktorzy trwajq W nieSwiadomosci i bl~dzie (por. Rbr 
5, 1-2). Niech si~ nie w zbrania wysluchiwac poddanych swoich, 
kt6rych jak dzieci w!asne bierze w opiek~ i do pilnego wsp61
dzialania ,z sobq zach~a . MajqC odpowiadac za dusze ich przed 
Bogiem (por. Rbr 13, 17), niech w modlitwie, w naukach i we 
wszelkich uczynkach miloSci troszczy si~ zarowno 0 nich, jak tez 
i 0 tych, kt6rzy nie Sq jeszcze z jednej owczarni, a kt6rych niech 
rna za powierzonych sobie w Panu. Sam b~dqc , jak Pawel Apo
stol, dluZnikiem wszystkich, niechaj got6w bc:dzie wszystkim glo
sic Ewangeli~ (por. Rz 1, 14-15) i wiernych swoich pobudzae 
do apostolskiej i misyjnej dzialalnosci. Wierni zas pozostawac winni 
w Iqcznosci z biskupem, jak Kosciol z Chrystusem, a Jezus Chry
stus z Ojcem, zeby wszystkozgodne bylo w jednoSci 01 i zebYI tyro 
pelniej sluzylo chwale Bozej (por. 2 Kor 4, 15). 

28. Chrystus, kt6rego Ojciec uSwi~cil i poslal ,na swiat (J 10, 36), 
uczestnikami swego uswi~cenia i poslannictwa uczynil, za posred
nictwem swoich Apostol6w, ich nast~pc6w, to znaczy biskup6w 82; 

oni zas w spos6b prawomocny przekazali zadania u!"z~du swego 
w r6znym stopniu r6znym jednostkoro w Kosciele. Tak oto urzqd 
koScielny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w r6znych 
stopniach swi~ceii przez tych, kt6rzy od starozytnosci juz noszq 
'Ilazw~ biskup6w, prezbiterow i diakon6w 63. Prezbiterzy, choe Illie 
posiadajq szczytu kaplaiistwa i w wykonywaniu swej wladzy za

59 Leon XIII, Eneyklika Satls cognttum, 29 czerwca 1896 : ASS 28 (189:>-98) 
S,' 732. Tenze , lJIst Officio Banctissimo, 22 grudn!a 1887: A SS 20 (1887) s. 264
Plus IX, List apostolskl do blskup6w n!em!eckich, 12 marea 1875, ! p rzem6wienie 
na Konsystorzu, 15 marca 1875: Denz. 3112-3117, tylko w nowym wydan!u. 

10 Sob6r W at. I, Konstytucja dog m. PastoT Aeternu8, 3: Denz. 1828 (3061) . 
Por. relacjE: zinelliego: Mansi 52, 1114D. 

U Por. sw. I gnaey ME:czenn!k, Ad Ephes. 5, 1 : ed, Fun k , I, s. 215 . 
It Por. sw. I gnacy ME:czennlk, Ad Ephes, 6, 1: wyd. Funk, I, s. 218. 
18 Por. Sob6r Tryden cki, ses. 23, De sacr. Ordi nis, rozdz, 2: Denz. 958 (1765), 

kan . 6: Den~ 966 (1776) . 
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leZni Sq ad biskup6w, zwiqzani Sq jednak z nimi godnosci~ ka
planskq 84 i Illa mocy sa'kramentu kaplanstwa 86, 'lla podobienstwo 
Chrystusa, najwyzszego i wiekuistego Kaplana (Hbr 5, 1-10; 7, 
24; 9, 11-28), wyswiE!cani Sq, aby glosie Ewa'ngeliE!, bye pasterzami 
wiernych i sprawowae 'kult Bozy ja·ko prawdziwi Kapla1ni Nowego 
Testamentu 08. Uczestniczl:!c zas na swoim stopniu swiE!cen w urzE!
dzie jedynego Posrednika, Chrystusa (1 Tym 2, 5), zwiastujq 
wszystkim slowo Boze. Sw6j zas swiE!ty urzqd sprawujq przede 
wszystkim w kulcie czy uczcie Eucharystycznej, w ktorej dziala
jqC w zastE!pstwie (in persona) Chrystusa 87 i gloszqC Jego tajem
nicE!, lqczq modlitwy wiernych z ofiarq Tego, ktory jest ich Glowq, 
i uo'becniajq we Mszy sw.az doprzyjscia Panskiego (por. 1 
Kor 11, 26) jedyDq ofiarE! SwlE!tq Nowego T~stamentu, mianowicie 
Chrystusa, ofiarujqcego siE! raz jeden Ojcu na ofiarE! niepokalanq 
(por. Rbr 9, 11-28), or·az przydzielajq ow-oce tej ofiary 68. Wobec 
wiernych zas, czyniqcych pokutE! Iub chorujqcych, pelniq poslugE! 
pojednania, wzgl~dnie niesienia ulgi, a potrzeby i modlitwy wier
nych przedstawiajq Bogu Ojcu (por. Hbr 5, 1-4). Spelniajqc urzqd 
Chrystusa, Pasterza i Glowy, wedle posiadanego stopnia wladzyee, 
zgromadzajq rodzinE! Bozq, ja·ko braci ozywionych duchem jed
nOSci 70 i przez Chrystusa w Duchu prowadzq jq do Boga Ojca. Po
Srodku trzody CZCZq Go w duchu i prawdzie (por. J 4, 24). Pracujq 
wreszcie w slowie i nauczanIu (por. 1 Tym 5, 17), wierzqc w to, 
co w prawie Bozym rozwazajqc czytatJi, nauczajqc tego, w co · 
uwierzyli, nasl,adujqc, czego nauczali 71. 

Kaplani, pilni wsp6lpracownicy stanu biskupiego 72, jego pomoc 
i narz~dzie, pow-olani do sluzenia Ludowi Bozemu, stanowiq wraz 
ze swym biskupem jedno grono kaplanskie (presbyterium) 73, po-· 
SwiE!cajqce siE! rOZnym powinnosciom. W poszczegolnydh, lokalnych 

84 Por. Innocenty I, Eptst. ad Decentium: PL 20, 554A; Mans! 3, 1029; Denz. 
98 (215) : "Prezblterowle, cho~ Sq na drugim mlejscu kaplanaml, nle roajq jednak 
pelnl kaplanstwa". Sw. Cyprian, Eptst. 61, 3: wyd. Hartel, s. 696. 

65 Por. Sob6r Trydenckl, jw., Denz. 956a-968 (1763-1778), a w szczeg61no§cl 
kan. 7: Denz. 967 (1777). Pius XII, Konstytucja apostolska Sacramentum Ordinis: 
Denz. 2301 (3857-61). 

88 Por. Innocenty I, jw., - Sw. Grzegorz z Nazjanzu, ApO!. II, 22: PG 35, 
432B. Pseudo-Dlonlzy, Eccl. H i er., 1, 2: PG 3, 372D. 

07 Por. Sob6r Tryd., ses. 22: Denz. 940 (1743). Pius XII, Encyklika Medtator 
Det, 20 listopada 1947: AAS 39 (1947) s. 553; Denz. 2300 (3850). 

88 POI'. SOb6r Tryd ., ses. 22 : Denz. 938 (1739-40). Sob61' Wat. II, Konstyt. De 
Sacra Ltturg ia, ust. 7 1 47. 

eg Por. Plus XII, Encyklika Mediator Del, jw., ust. 67. 
70 POI'. sw. Cyprian, Epist. 11, 3: PL 4. 242B; Hartel, II, 2, s. 4n. 
71 Ordo consecrationis saceTdotatis, nalozenie szat. 
1% Ordo consecratlonis sacerdotat!s, modlitwa. 
73 POI'. sw. Ignacy M-:czennlk, PhiLad. 4: Wyd. Funk, I, S·. 266. Sw. KomeliuS'Z 

I, U sw. Cypriana, Ep18t. 48, 2: Hartel, III, 2, s. 610. 
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zgromadzeniach wiernych czyniq oni obecnym w pewnym sensie 
samego biskupa, z ktorym jednoczq siE: ufnie i wielkodusznie i jego 
obowiqzki oraz starania biorq w cZE:sci na siebie i troskliwie na 
codzien je wykonujq. Ci qo pod wladzq biskupa uswiE:cajq powie
rzonq sobie CZE:SC trzody Panskiej i kierujq niq, uwidaczmiajq Ko
sciol powszechny na swoim terenie iprzyczyniajq siE: skutecznie 
do budowania calego Ciala Chrystusowego (por. Ef 4, 12). Majqc 
zas ustawicznie na wzgl~dzie dobro dzieci Bozych, starac siE: po
winni 0 to, aby wnosic swoj wklad do duszpasterstwa ca!ej die:' 
cezji, a takze i calego Kosciola. Ze wzglE:du na ten udzial w ka
,planstwie i poslannictwie powinni kaplani uznawae szczerze bi
skupa za swego ojca i ze czciq okazywae mu posluszenstwo. Biskup 
zas uwazae ma kaplanow, wspolpracownikow swoich, za syn6w 
i przyjaciol, podobnie jak Chrystus uczniow swoich juz nie slugami, 
lecz przyjaciolmi nazywa (por. J 15, 15). Z Kolegium wiE:c bisku
pim zwiqzani Sq sciSle z tytulu kaplanstwa i swiE:tego poslugiwa
nia wszy,scy kaplani, zar6wno diecezjalni jak i zakonni, i stosownie 
do swego powolalIlia oraz otrzymanej laski sluzq dobru calego Ko
Sciola. 

Na mocy wspolnych wszystkim swiE:cen kaplanskich i poslan
nictwa wszyscy kaplani zlqczeni Sq wzajemnie wE:zlem glE:bokiego 
braterstwa, kt6re przejawiac siE: winno spontanicznie i oehoczo we 
wzajemnej pomocy zar6wno duchowej, jak materialnej, zar6wno 
pasterskiej, jak osobistej, w zgromadzeniach i we wspolnocie zycia, 
pracy i milosci. 

o wiernych zas, kt6rych duchowo przez chrzest i naukE: zrodziIi 
(por. 1 Kor 4, 15; 1 P I, 23), troszczye siE: majq jako ich Ojcowie 
w Chrystusie. Stajqc siE: Z serca wzorem dla owczarni (1 P 5, 3), 
tak winni przewodzie i tak sluzyc swej lokalnej wspolnocie, zeby 
mogla ona bye godnie nazwana tym imieniem, ktorym jeden i caly, 
Lud Bozy jest oznaczony, to zmaczy imieniem Kosciola Bozego 
(por. 1 Kor 1, 2; 2 Kor I, 1 passim). Niechaj pamiE:tajq, ze swym 
codziennym zachowaniem i SWq troskliwosciq ukazujq wiernym 
i 'niewiernym, katolikom iniekatolikom oblicze urzE:du prawdzi
wie kaplanskiego i pasterskiego i ze wszystkim dawac winni swia
dec two prawdy i zycia, a jako dobrzy pasterze szukac tych takze 
(por. Lk 15, 4-7), ktorzy, choe ochrzczeni w Kosciele katolickim, 
odeszli od praktykowania sakramentow lub nawet od wiary. 

Poniewaz rodzaj ludzki zespala siE: dzis coraz bardziej w jednosc 
obywatelskq, ekonomicznq i spolecznq, tym bardziej przeto slusznq 
jest rzeCZq, aby kaplani, polqczywszy pod przewodnictwem bisku
pow i papieza swe troski i wysilki, usuwali wszelkie powody roz
proszenia, tak izby caly rodzaj ludzki doprowadzany byl do jed
mosci rodziny Bozej. 

http:K08CIE.LE
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29. Na nizszym szczeblu hierarchii stojq diakoni, na ktorych na
krada si~ r~ce "nie ella kaplanstwa, lecz dla poslugi" 74. Umoc
nieni bowiem laskq sakTamentalnq, w poslu'dze liturgii, slowa 
i mHosci sluzq Ludowi Bozemu w lqcznosci z biskupem i jego ka
planami. Zadaniem diak,ona, stosownie do tego, co mu wyznaczy 
kompetentna wladza, jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowy
wanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i blogoslawienie 
w imie:niu ~osciola zwiqzkom malzenskim, udzielanie wiatyku 
umierajqcym, czyta'nie wiernym Pisma swi~tego, naucza.nie i napo
minanie ludu, przewodniczenie nabozenstwu i modlitwie wiernych, 
sprawowanie sakramantali6w, przewodnkzenie obrz~dowi zalob
nemu i pogrzebowemu. Poswi~cajqc si~ powinnosciom mHosci i po
slugi, diakoni winni miee w pami~ci upomnienie swi~tego Poli
karpa: "Milosierni, gOTliwi, post~pujqcy drogq prawdy tego Pana, 
ktory stal si~ slugq wszystkich" 75. 

A poniewaz te obowiqzki,nader konieczne dla zycia Kosci<ola, 
z trudem tyl'ko mogq bye spe~niane w wielu okolicach przy pa
nujqcej dzis dyscyplinie Kosciola lacinskiego, mozna b~dzie w przy
szlosci przywr6cie diakonat ja~o wlasciwy i trwaly stopien hierar
chiczny. Do kompetentnych zas rozmaitego rodzaju terytorial
nych konferencji biskup6w, za aprobatq sameg,o papieza, nalezy 
rozstrzyganie, czy i gdzie jest rzeczq dogodnC\ ustanowic tego 
rodzaju diakonow dla sprawowania opieki duszpasterskiej. Za 
zgodq Biskupa Rzymskiego b~dzie mozna udzielac dia~ona tu ta
kiego m~zom dojrzalym, rowniez zyjqcym w stanie malzenskim, 
a takze zdatnym do tego mlodziencom, dla ktorych jednak obo
wiC\ zek ceIibatu winien Eozostac w mocy. 

ROZDZIAL IV 

KATOLICY SWIECCY 

30. Wyjasniwszy obowiClZki hierarchii, Sob6r Swi~ty zwraca 
ochotnie SWq uwag~ ku stanowi tych chrzescijan, kt6rych 'nazywa 
si~ laikami. Ot6z, jesli ·wszystko, co powiedziano 0 Ludzie Bozym, 
stosuje si\:l na rowni do swieckich, za1konnikow i kleru, to jednak 
pewne rzeczy w sposob szczegolny dotyczq swieckich _ m~zczyzn 

i kobiet - z racji ich stanu i poslannictwa; i wlasnie te sprawy 

7. Constitu t!on es Ecc!esi ae aegypt i acae, III, 2: wyd. Funk, D i dascaLia, II, s. 103, 
S ta tll ta E ccl. An t. 37-41: Mansi 3, 954. 

75 Sw. Poli ka rp, Ad Phi L. 5, 2: wyd. FlI"nk , I, s. 300: M6wi siE: tam 0 Chrystusie, 
ze "stal siE: slugq (diaconus) wszystkich ". Por. Dtdache, 15, 1: tamze, s. 32. Sw. 
I gn a cy ME:czennik, TraIL. 2, 3: tamze, s. 242. C onstituti ones Apostolorum. 8, 28, 4: 
w y d. Funk , D i d ascalia, I, s. 530. 

Znak - 3 
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ze wzglE:du na szczegolne okoIicznosci naszych czasow tym bardziej, 
na'}ezy od podstaw rozwazyc. Pasterze duchowni bowiem zdajct 
sobie dobrze sprawE: z tego, jak bardzo przyczyniajq si~ 1udzie· 
swieccy do dobra calego K'Osciola. Wiedzq mianowicie pasterze, 
iz nie po to ustanowieni zosta1i przez Chrystusa, aby cale zbawcze 
poslannictwo Kosciola w stosunku do swiata wziqc na siebie sa
mych, lecz ze ich zaszczytnym zadaniem jest tak sprawowacopiekE: 
pasterskq nad wiernymi i tak uznawac ich poslugi oraz charyz
maty, zeby wszyscy oni pracowali zgodnie, kazdy na swoj sposob,. 
dla wsp6lnego dziela. Trzeba bowiem, a'bysmy wszyscy "czyniqc 
prawd~ w mHosci, wzrastali we wszystko w tym, ktory jest glowCl 
naSZq, to jest w Chrystusie; z ,niego bowiem cale cialo, zlqczone 
i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych uslug wedlug 
sposobu dzialania wlasciwego kazdemu czlonkowi, przyczynia -sobie 
wzrostu i buduje si~ w milosci" (Ef 4, 15-16). 

31. Pod naZWq swieckich rozumie si~ tutaj wszystkich wiernych 
chrzescija'n nie b;:dqcych czlonkami stanu kaplanskiego i stanu. 
zakonnego prawnie ustanowionego w Kosciele, mianowicie wier
nych chrzescijan, kt6rzy jako wcieleni poprzez chrzest w Chry
stusa, ustano\vieni jako Lud Bozy i uczynieni 'na sw6j spos6b ucze
stnikami kaplanskiego, proroczego i kro1ewskiego urz~du Chry
stus'owego, ze swej strony sprawujq wlasciwe calemu ludowi chrze
scijailskiemu poslannictwo w Kosciele oj w swiecie. 

Wlasciwosciq specyficZllq laikow jest ich charakter swiecki. Choc 
bowiem czlonkowie stanu kaplanskiego mogq czasem zajmowac si~ 
sprawami swieckimi, wykonujqcnawet swieckie zawody, to z ty
tulu swego wyjqtkowego powolani-a w spos6b szczeg61ny i niejako 
zawodowo przeznaczeni Sq · do sluzby swiE:tej ; zakonnicy znow 
popr zez swoj spos6b zycia dajq wspaniale i zaszczytne swiadectwo 
temu, iz swia t nie moze si~ przemienic i ofiarowac siE: Bogu beZ' 
ducha ewangelicznych blogoslawieilitw. Natomiast zadaniem 1udz-i 
Swieckich, z tytulu wlasciwego im powolania, jest szukac Kro
lestwa Bozego zajmujqc siE: sprawami swieckimi i kierujqc nimi 
po mysIi Bozej. Zyjq oni w swiecie, to znaczy posrod wszystkich 
ra zem i poszczego1nych spraw i obowiqzkow swiata i w zwyczaj
nych warunkach zycia rodzinnego i spolecznego, z ktorych niejako 
utkana jest ich egzystencja. Tam 'ich B6g powoluje, aby wyko
'llujqC wlasciwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym 
przyczyniali si~ do u8wiE:cenia swiata na ksztalt zaczynu, od we
wnqtrz niejako, i w ten sposob przykladem zwlaszcza swego zycia 
promieniujqc wiarq, nadziejq i milosciq, ukazywaIi innym Chry
stusa. Szczeg61nym wiE:c ich zadaniem jest tak rozswietlac wszyst
kie sprawy doczesne, z ktorymi seisle Sq zwiqzani. i tak !l1imi. 
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kierowac, aby siEl ustawicznie dokonywaly i rozwijaly po mysli 
Chrystusa i aby sluiyly chwale Stworzyciela i Odkupiciela. 

32. Koscd6I swiElty z ustanowienia Boiego organizuje siEl i rzqdzi 
z godnq podziwu rozmaitosciq. "Jako bowiem w jednym ciele 
wiele czkmk6w mamy, a wszystkie czlonki nie majq tej samej 
czynnoscl, tak wszyscy sta'nowimy jedno cialo w Chrystusie, 
,a brani ' z osobna, jestesmy czlonkami jedni drugich" (Rz 12, 
4-5). 

Jeden tedy jest Lud Boiy wybrany: "jeden Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest" (Ef 4, 5); wsp6lna jest godnose CZlOOlk6w wy'n'ikajqca 
z 'ich odrodzenia si~ w Chrystusie, wsp6lna laska syn6w, wsp6lne 
powolanie do doskonalosci, jedno zbawienie, jedna nadzieja i mi
!oSC niepodzielna. Nie rna wiElc w Chrystusie i w Kosciele zadnej 
nier6wnosci ze wzglEldu na ras~ albo prz.ynaleznosc narodowq, stan 
spoleczny albo plec, bo "nie masz Zyda ani Greka, nie masz nie
wolnika ani wolnego, 'nie masz m~iczyzny ani niewiasty. Albo
wiem wszyscy wy »jedI).ym« jestescie w Chrystusie Jezusie" 
(Gal 3, 28 gr.; por. Kol 3, 11). 

A jesli nie wszyscy w Kosciele idq tq samq drogq, wszyscy 
jednak powolani Sq do swiEltosci i jednaka przypadla im w udziale 
wiara dziElki sprawiedliwosci Panskiej (por. 2 P 1, 1). Choc nie
kt6rzy z woli Chrystusa ustanawiani Sq nauczycielami, szafarzami 
tajemnic i 'pasterzami 'innych, to jednak co si~ tyczy godnosci 
i wsp61nej wszystkim wiernym dzialainosci okolo budowania 
Ciala Chrystusowego, prawdziwa r6wnosc panuje wsr6d wszy
stkich. Albowiem rozr6znienie, kt6re poiozyl Pan miEldzy szafa
rzami swiEltymi a resztq Ludu Bozego, niesie z sobq lqcznosc, 
gdyz pasterze i pozos tali wierni zWqzani Sq z sobq przez koniecz
ne, wzajemne odniesienia; Pasterze Kosciola, idqc za przykiadem 
Pana, sobie nawzajem i innym wiernym oddajq poslugi duchowe, 
wierni zas ochoczo swiadczq wsp61nie pomoc pasterzom i nau
czycielom. Tak to w rozmaitosci dajq swiadectwo jednosci prze
dziwnej w Ciele Chrystuso·wym: sarna bowiem rozmaitosc lask, 
poslug duchownych i dzialainosci gromadzi w jedno syn6w Bo
zych, bo "wszystko to sprawia jeden i tenze Duch" (1 Kor 12, 11). 

Ludzie swieccy tedy, jak ze zmilowania Bozego majq W Chry
stusie brata, ktory choc jest Panem wszystkiego, nie po to prze
ciez przyszedl, aby Mu sluiono, lecz aby sam sluzyl (por. Mt 20, 
28), tak tei majq braci w tych, co postawieni na swiEltym urzEl
dzie z upowainienia Chrystusa nauczajqc, uswi<:cajqc i kierujqc 
rodzinq Bozq, w taki spos6b Sq jej pasterzami, zeby wszyscy 
wypelniali nowe przykazanie milosci. Bardzo piElknie na ten te
mat mowi swiElty Augustyn: "Ilekroc mnie przeraia to, czym 

http:jedI).ym
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jestem dla was, pociech~ daje m'i to, czym jestem wraz z wami. 
Dla was bowiem jestem biskupem, V"Taz z wami jestem chrzesci
ja'ninem. Pierwsze to imi~ urz~du, drugie - Iaski; tamto niesie 
ze sabq niebezpieczenstwo, to - zbawienie" 1. 

33. Ludzie Swieccy zrzeszeni w Ludzie Bozym i ustanowieni 
w jednym Ciele Chrystusowym pod jednq Gl.owq, kim'kolwiek 
Sq, powolani Sq do tego, aby jako zywe czlonki ze wszystkich 
sil sw.oich, jakie otrzymaIi z dobrodziejstwa Stworzyciela i z laski 
Odkupiciela, pr·zyczynial'i si~ do wzrastania Koscl-ola i do jego 
ustawicznego uswi~call1ia. 

Apostolstwo swieckich jest uczestnictwem w samej zbawczej 
misji Kosciol'a i do tego wlasnie apostolstwa sam Pan przeznacza 
wszystkich przez chrzest i bierzmowanie. Dzi~ki sakramentom, 
a szczeg6ln'ie dzi~ki swi~tej Eucharystii, udzielana jest i podtrzy
mywana owa mHoSt': Boga i ludzi, ktora jest duszq calego apo
stolstwa. Ludzie swieccy zas szczegolnie powolan'i Sq do tego, 
aby czynie .obecnym i aktywnym Kosciol w takich miejscach 
i w tarkich .olroJic2'Jllosciach, gdzie jedynie przy ich pomocy stae 
si~ .on moze solq ziem1 2• Tak oto kazdy swiecki na mocy samych 
darow, jakie otrzymal, staje si~ swiadkiem i zarazem zywym 
narz~dziem poslannictwa samego Kosciola "wedlug miary daru 
Chrystusowego" (Ef 4, 7). 

Opr6cz tego apostolatu, krory jest zadaniem wszystkich w ogole 
chrzescijan, ludzie swieccy, mogq bye takzepowolywani w rozny 
sposob do bardziej bezposredn'iej wspolpracy z apost-olatem Hie
rarchii 3, na wzor owych m~z6w i .niewiast, co pomagaIi Pawlowi 
w gloszeniu Ewangelii wielce si~ tru'dzqc w Panu (por. FIp 4, 3; 
Rz 1, 3 nn.). POO1adto zdatni Sq do tego, aby Hierarchia przy
bierala ich dO' pomocy w wykonywani'u pewnych zadan kosoiel
nych sluzqcych celowi duchowemu. 

Na wszystkich tedy swieckich spoczywa zaszczytny obowiqzek 
przyczyniania si~ do tego, aby Bozy plan zbawienia coraz bar
dziej rozszerzal si~ na wszystkich ludzi wszystkich czasow i wszy
stkich m1ejsc 'na ziemi. Totez wsz~dzie powinna dla nich stae 
otworem drO'ga, aby w miar~ sil swoich i stosownie do aktual
nych potrzeb i oni takze uczestniczyli pilnie w zbawczym dziele 
Kosciola. 

1 Sw. Augustyn, Serm. 340, 1: PL 38, 1483. 

2 Por. Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno, 15 maja 1931: AAS 23 (1931) 


S. 221 n. Plus XII, przem6wlenie De queUe consoLation, 14 pazdziernika 1951: AAS 
43 (l~51) s. 790 n. 

~ Por. Pius XII, przem6wienie Six ans se sont ecotL!I~s. 5 pazdz. 1957: AAS 49 

(1957) s. 927. 
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34. NajwyZszy i Przedwieczny Kaplam Jezus Ohrystus, pragnqc, 
aby Jego swiadectwo i Jego posluga trwaly nieprzerwanie takze 
za posredilictwem ludzi Swieckich, oiywia ich Duchem swoim 
i nieustannie zach~ca 0.0 dziela szlachetnego i doskonalego. 

Tym bowiem, ktorych wiqie scisle z iydem i poslanrnidwem 
swoim, daje rowniei udzial w swej funkcji ka1plaiiskiej (munus 
sacerdotale), dla sprawowania kultu duchoweg'o, aby Bog byl 
wielbiony, a ludzie zbawiani. Totei ludzie swieccy, jako poswi~
ceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Swi~tym, w przedziwny 
sposob Sq powolani i przygotowani do tego, aby rodzily S'i~ w nich 
zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich 
uczynrki, modlitwy i apostdlskie przedsi~wzi~cia, iyde malieii
skie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciala, 
jesli odby,wajq si<: w Duchu, a nawet utrapienia iywota, jesli 
cierpliwie Sq z'noszone, stajq si~ duchowymi ofiarami, milymi 
Bogu przez Jezusa Ohrystusa ('por. 1 P 2, 5); ()fiary te sklada'ne 
Sq zbo:bnie Ojcu w eucharystycznym obrz~dzie wraz z ofiarq 
Ciala Panskiego. W ten sposob i ludzie swieccy, jako zboinie 
dzialajqcy wsz~dzie czciciele Boga, sam Swiat Jemu poswi~cajq. 

35. Chrystus, Prorok wie}ki, ktory zarow:no swiadectwem iy
cia, jak mOCq slowa oglos'il Krolestwo Ojca, pelni swe prorocze 
zadanie az do pelneg'o objawienia si~ chwaly - !TIie tylko przez 
Rierarchi~, ktora 'l1aucza w Jego imieniu i Jego wliadzq, ale takie 
poprzez swieckich, ktorych po to usta'nowil swiadkami oraz wy
posaiyl w zmysl wiary i lask~ slowa (por. Dz 2, 17-18; Ap 
19, 10), aby moc Ewangelii jasniala w iyciu codziennym, ro
dzinnym i spolecznym. Okazujq si~ oni synami obiet-nicy, jesli 
mocni w wierze i nadziei wykorzystujq czas obecny (por. Ef 5, 
16; Koi 4, 5) i w c'ierpliv.7iOsci oczekujq przyszlej chwaly (por. 
Rz 8, 25). A nadziei tej 'nie powinni ukrywac w gl~bi serca, lecz 
dawac jej stale wyraz swym post~powaniem oraz walkq "przeciw 
rZqdcom swiata tych ciemnosci, pmeciw zlym duchom" (Ef 6, 12), 
takie poprzez formy iycia swieckiego. 

Tak jak sakramenty Nowego Zako'l1u, z ktorych pokarm swoj 
czerpie iycie i apostolstwo w'iernych, typicZ'nie zapowiadajq 
i wyobrazajq niebo nowe i ziemi~ nOWq (por. Ap 21, 1), tak lu
dzie swieccy stajq si~ pot<:inymi grosicielami wiary w rzeczy, 
ktorych si~ spodziewajq (por. Rbr 11, 1), jesii z iyciem z wiary 
niezachwianie lqczq wyznawanie wiary. Ta ewangelizacja, to zna
czy gloszenie Chrystusa dokonywane zarowno swiadectwem iy
cia, jak i sIowem, nabiera swoistego charakteru i szczeg6lnej 
skutecznosci przez to, ie dolronujesi~ w zwY'klych warunkach 
wlasciwych sw'iatu. 



580 KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 KOSCIELE 

W wypelnianiu tego zadania nader cenny okazuje si~ ten stan 
zycia, kt6ry uswi~cony jest osobnym sakramentem, mianowicie 
zycie malZenskie i rodzinne. Tam odbywa si~ zaprawa w apo
stolstwie swieckich i tam znajduje si~ znakomita jego szkola, 
gdzie pobomosc chrzescij anska przenika calq trese zycia i z dnia 
na dzien coraz bardziej jq przemienia. Tam malZonkowie znaj
dujq swoje powolanie, polegajqce na tym, ze majq oni bye dla 
siebie nawzajem i dla dzieci swoich swiadkami wiary i milosci 
Chrystusa. Rodzina chrzescijanska pelnym glosem oZ'najmia za
r6wno obecne cnoty Kr6lestwa Bozego, jak i 'llad ziej~ blogoslawio
nego zywota. W ten spos6b przykladem i swiadectwem swoim prze
k'onuje swi,at 0 jego grzechu i oswieca tych, co szukajq prawdy. 

Totez ludzie swieccy, nawet gdy zaprzqtajq ich doczesne troski, 
mogq i pow'i'llni prowadzic cennq dzialalnose majqcq na celu ewan
gelizacj~ swiata. I jesli lIliekt6rzy z nich w miar~ mozliwosci spra
WlUjq swi~te czynnosci, kiedy brakuje szafarzy swi~tych, lub nie 
mogq oni sprawowac funkcji, gdy panujq przesladowania; jesli tez 
liczn'i sposroo nich wszystkie swe sHy poswi~cajq dzielu apostol
skiemu, to jed'llak wszyscy powi.nni wsp61pracowac dla rozszerza
nia i wzrasta'nia Kr6lestwa Chrystus,owego w swiecie. Dlatego tez 
ludzie swieccy pilnie starae si~ majq 0 gh:bsze pozmawanie prawdYI 
objawionej i usilnie blagae Boga 0 dar mq'drosC'i. 

36. Chrystus, kt6ry stal si~ poslusznym az do smierci i dlatego 
zostal wywyzszony przez Ojca (por. Flp 2, 8-9), wszedl do chwaly 
Kr6lestwa sweg'o. Jemu wszystko jest poddane, p6ki Sam siebie 
i wszystkiego nie podda Ojcu, aby B6g byl wszystkim we wszyst
kich (por. 1 Kor 15, 27-28). Tej wladzy udzielil uczniom, aby i Qni 
posiedli stan kr6lewskiej wolniOsci i przez zaparcie si~ siebie oraz 
przez zycie swi~te pokO'nywa'li w sobie samy,ch panowanie grzechu 
(por. Rz 6, 12); co wi~cej, aby sluzqc Chrystusowi w bliznich, 
przywodziIi r6wniez braci swoich pokorq i cierpliwosci'l do Kr61a, 
kt6remu sluzyc - znaczy panowae. Albowiem Pan r6wniez za 
poSrednictwem wiernych swieckich pragnie rozszerzac kr61estwo 
swoje, mianowide kr6lestwo prawdy i zycia, kr6lestwo swi~t'osci 
j laski, kr61estwo sprawiedliwosci, mHosci i pokoju 4; a w kr61e
stwie tym sarno takze stworzenie wyzwolone zostanie z niewoH 
skazenia na woIn-ose chwaly syn6w Bozych (por. Rz 8, 21). Wielka 
zaiste obietnica i wielkie przykazanie da'ne zostalo uczniom: "Bo 
wszystko jest wasze, wy zas Chrystusa, a Chrystus Boga" (1 Kor 
3, 23). 

Powinni tedy wierni poznawa e najgl~bszq natur~ calego stwo

4 Z prefa c j! n a u roczys tosc Chrystusa Kr61a. 
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rzenia, jego wartose i przeznaczenie do chwaly Bozej, i przez swiec
kie r ow,niez dziela dopomagae sobie wzajemnie do bardziej swi~tego 
zycia , tak aby swiat 'przepojony zostal duchem Chrystusowym 
i w sprawiedhwosci, milosci i pokoju tym skuteczniej cel swaj 
oSiqgal. W powszechnym zas wypernianiu tego zadania swieckim 
przypada szczegolnie wybitne miejsce. Dzi~ki zatem swej kompe
tencji w U'miej~tnosciach swieckich i poprzez SWq dzialalnose 
uW2JniosJonq wewn~tr2mie laskq ChrystusoWq, w~nni oni wydatnie 
przyczyniae si~ do tego, aby dobra stworwne doskonalone byly: 
dzi~ki ludzkiej pracy, technice i cywilizacji spolecznej zgodnie 
z przeznaczeniem, jakie im wyznaczyl Stw6rca, i z oswieceniem, 
jakie przynioslo Slowo Jego, dla powszechnego pozytku wszystkich 
bez wyjqtku Iudzi, aby byly mi~dzy nich bardziej odpowiednio 
rozdzielarne i a by na swaj sposob przyczynialy si~ do powszechnego 
post~pu w Iu'dzkiej i chrzescijailskiej wolnosci. W ten spos6b Chry
stus poprzez czlonki Kosciolaoswiecae b~dzie coraz bardziej calq 
spolecznosc Iudzkq zba,wiennym swoim swiatlem. 

Ponadto Iudzie swieccy winni wspo1nymi sHami tak uzdrawiae 
istniejqce na swiecie urzqdzenia i warunki, jesli one gdzies skIa
fl'liajq do grzechu, aby to wszystko stosowalo si~ do norm sprawie
dliwoSci i raczej sprzyjalo praktykowaniu cnot, niz mu przeszka
dzalo. Ta'k post~puj'lC, przepoj'l kultur~ i dziela ludzkie wartosci 'l . 
moraln'l. Rownoczesnie w ten sposob lepiej przygotowuje si~ rol~ 
swia1a pod zasiew slowa Bozego i szerzej otwieraj'l si~ bramy Ko
sciola, ktorymi wyjse rna na swiat 'or~dzie pokoju. 

Ze wzgl~du na samq ekonomi~ zbawienia, wierni winni uczye 
si~ pilnie wyrozni-ae prawa i obowiqzki, jakie spoczywaj'l na nich 
ja,ko na czlankach KoSciola, od tych, 'ktore przyslugujq im jako 
-czlonkom spolecznosci ludzkiej, I majq starac si~ harmonijnie go
dzie jedne z drugimi, pami~tajqc 0 tym, ze w kazdej sprawie do
czesnej kierowac si~ winni sumieniem chrzescijailskim, bo zadna 
dzialalnosc ludzka,nawet w sprawach doczesnyc'h, nie moze bye 
wyj~ta spod wladzy Boga. W naszych zas czasach szczegoinie po
zqdane jest, aby to rozroznienie i zarazem harmonia jak najjasniej 
zablysly w sposobie dzialania wiernych,aby poslannictwo Kosciola 
pelniej moglo odpowiedziec swoistym warunkom dzisiejszego 
swiata. Jak bowiem uznae nalezy, ze spolecznose ziemska, slusznie 
poswi~ca si~ tros1kom doczesnym, rzqdzi si~ wlasciwymi sobie 
zasadami, tak r6wnoczesnie slusznie odrzuca si~ t~ nieszcz~snq 

doktryn~, ktora usiluje zbudowae spoleczeilstwo nie liczqc si~ 
wcale z religiq, a wolnose religijnq obywateli zwalcza i niszczy s. 

5 POI. Leon XIII, E n cy kIlka Immortal c De!, 1 Iistopada 1885: ASS 18 (1885) 
S. 166 nn. Tenz e , Encyklika Sapient:ae christ!anae, 10 stycznia 1890: A S8 22 
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37. Ludzie swieccy, tak jak wszyscy chrzeScijanie, majq prawo 
otrzymywac w obfitosci od swoich pasterzy duchowe dobra Koscio
la, szczeg61nie pomoc slowa Bozego i sa;krament6w', sami zas 
przedstawiac p'asterzom swoje potrzeby i zyczenia 'Z takq swobodq 
i ufnosciq, jaka przystoi synom Bozym i braciom w Chrystusie. 
Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu, majq 
moznosc, a niekiedy 'nawet obowiqzek ujawniania swojego zdania 
w sprawach, kt6re dotyczq dobra Kosciola 7. Odbywac si~ to po
winno, jesli zachodzi potrzeba, za posrednictwem i:nstytu<:ji usta
nowionych w tym celu przez Kosci6l i zawsze w prawdzie, z odwagq 
i roztropnosciq, z szacunkiem i milosciq wobec tych, kt6rzy z ty
tulu swojego swi~tego urz~du reprezentujq Chrystusa. 

Ludzie swieccy, tak jak wszyscy wierni Chrystusowi, winnj 
z chrzeScijanskim posluszenstwem stosowac si~ o<:hoczo do tego, co 
postanawiajq swh:ci pasterze, reprezentujqcy Chrystusa, jako nau
czyciele i kierow:nicy w Kosciele. Winni tak czynic, idqc w tym za 
przykl'adem Chrystusa, kt6ry swym posluszenstwem az do smierci 
otwO'rzyl wszystkim ludziom blogoslawionq drog~ wolnosci synow 
Bozych. Niech tei nie zaniedbujq w modli'twach swoich polecac Bogu 
swych przelozonych, kt6rzy czuwajq jako odpowiedzialni za dusze 
nasze; a niechaj czyniq to z wese'lem, nie z udr~kq (por. Hbr 13, 17). 

Swi~ci zas pasterze uznawac majq i wspierac godnosc i odpowie
dzialnosc swieckich w Kosciele; majq korzy"stac ch~tnie z ich roz
tropnej rady, powierzac im z ufnosciq zadania w sluzbie dla Ko
sciola i pozostawi'ac swobodE: oraz pole diialania, owszem, dO'dawac 
im ducha, aby takze z wlasnej inicjatywy przystE:powali do pracy. 
Z ojcowskq mHosciq wirnni bacznie ro,zwazac w Chrystusie przed
si~wzi~cia, zyczenia i pragnienia przedstawione przez swieckich 8. 

Slusznq zas wolnosc, kt6ra wszystkim przysluguje w spolecznrosci 
ziemskiej, winni pasterze skrupulatnie respektowac. 

Po tym zazylym obcowaniu z sobq swieckich i pasterzy spodzie
wac si~ nalezy r{)zHcznych d6br dla Kosciola : dzi~ki niemu bowiem 
w swieckich umacnia si~ poczucie wlasrnej odpowiedzialnoSci, 
wzmaga si~ zapal i latwiej sHy swieckkh lqczq si~ z pracq pasterzy. 
Ci zas, wsparci doswiadczeniem swieckkh, mogq zdobyc celniejszy 
i odpowiedniejszy sqd zar6wno w sprawach duchowych, jak i do

(1889-90) s. 397 nn . Pius XII, przem6wlenie ALta vostra fiUale, 23 marca 1958: AAS 
50 (1958) s. 220: "la legittima san a laicitil delIo Stato". 

8 COd. Jur. Can" kan. 682. 
7 por. Pius XII, przem6w1enle De queUe consolation, jw., s. 789. : " Da ns les 

ba taiJIes declslves, c 'est parfois du front que partent les plus heu r euses initia
tives... ". Tenze, przem6wienie L'importance de la presse catholique, 17 lutego 
1950 : AAS 42 (1950) s . 256. 

8 Por. 1 Tes. 5, 19 1 1 J 4, 1. 
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czesnych; tak aby caly Kosci6l, umocniony przez wszystkie swaje 
czlonki, skuteczniej pelnil swe poslannictwo dla zycia swiata. 

38. Kazdy czl{)wiek swiecki winien bye wobec swiata swiadkiem 
zmartwychwstarnia i zycia Pa'na Jezusa i znakiem Boga zywego. 
Wszyscy razem i kazdy z osobna winni zywie swiat owocami du
chowymi (por. Gal 5, 22) i napelniae go takim duchem, jakim ozy
wieni sqowi u bodzy, lagodni i pok6j czyni'lcy, kt6rych Pan nazwal 
w Ewangelii blogoslawionymi (por. Mt 5, 3-9). Slowem, "czym 
dusza jest w ciele, tym niechaj b~dq w swiecie chrzescijanie" t. 

ROZDZIAl.. V 

POWSZECHNE POWOLANIE DO SWIF;TOSCI W KOSCIELE 

39. Kosci6l, kt6rego tajemnk~ wyklada Sob6r Swi~ty, uzrnawaillY' 
jest przez wiar~ za niezachwianie swi~ty. Albowiem Chrystus, Syn 
Bozy, kt6ry wraz z Ojcem i Duchem Swi~tym dO:Mlaje czci jako 
"sam jeden Swi~ty" 1, umilow,al KOSci61 jako oblubienic~ swojq, 
siebie samego zan wydajqc, 'aby go uswi~cie (por. Ef 5, 25-26); 
zlqczyl go tez ze Sobq jako cialo swoje i hojnie obdarzyl darem 
Ducha Swi~tego na chwal~ Bozq. Totez wszyscy w Kosciele, nie
zaleznde od tego, czy nalezq do Hierarchii, czy Sq przedmiotem jej 
funkcji pasterskiej, powolani Sq do swit:tosci, zgodnie ze slowami 
Apostola: "Albowiem wolq Bozq jest uswi~cenie wasze" (1 Tes 4, 
3; por. Ef 1, 4). Ta zas swi~tose Kosciola ,nieustannie ujaWlI1ia si~ 

i ujawniae sJ~ powinna w owocach laski, ktore Duch ro'dzi w wier
nych; rozmaicie wyraza si~ ona u poszczeg61nych ludzi, kt6rzy we: 
wlasciwym sobie stanie zycia dqzq do doskonalosci milosci, b~dqc 
zbudowaniem dla innych; w pewiell1 wlasciwy sobie spos6b wyrai:a 
si~ {)na w praktykowaniu rad, ktore zwykIo si~ nazywae ewange
licznymi. To praktykowanie rad ewangelicznych, dzi~ki pobudzaniu 
przez Ducha Swi~tego, podejmowane przez licznych chrzescijarn 
bqdi: prywatnie, bq'dz w ~atwierdzonych przez K{)sci61 warunkach 
czy stanie, daje w swiecie i dawac powinno wspaniale swiadectwo 

przyklad tej wlasnie sw~~tosci. 

40. Pan Jezus, Boski Nauczyciel i Wzor wszelkiej doskonalosci, 
gIosil ucZ'niom swoim jakiegokolwiek stanu - wszystkim razem 
i kazdemu z osobna - swi~tose zycia, kt6rej Sam jest sprawcq 

9 Eptst. ad D lognetum, 6: w y d. Funk, I, s. 400. Par. sw. Jan Chryzostom,. 
In Mt Hom. 46 (47) , 2: PG 58, 478, a zaczynle w ciescie. 

I Msial rzymskl, Gloria in excelsis . Par. Lk 1, 35; Mk 1, 24; Lk 4, 34; J 6, 
69 (ho hagios tau Tlleou); Dz 3, 14; 4, 27 I 30; Hbr 7, 26; 1 J 2, 20; Ap: 3, 7. 
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i dokonawcCj: "Bqdzcie wy tedy doskonali, jakQ i Ojciec wasz nie
bieski doskonaly jest" (Mt 5, 48) 2. Na wszystkich bowiem zes!al 
Ducha Swi~tegQ, ktory mial ich wewn~trznie pobudzic, aby milo
wali BQga z calego serca, z calej duszy, z calej mysli i ze wszyst
kiej sHy sWQjej (por. Mk 12, 30) i aby siebie wzajemnie tak milc 
wali, jak Chrystus ich umilQwal (por. J 13, 34; 15, 12). Wyznawcy 
Chrystusa, PQwolani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie 
nie ze wzgl~du na swe uczynki, lecz wedle zamiaru i laski B oi e j, 
w chrzcie wiary stali si~ prawdziwie synami Bozymi i uczestnikami 
natury BQzej, a przez to' rzeczywiscie swi~tymi. TQtei PQwinni oni 
zachowywac w zyciu i w pelni urzeczywistniac swi~tosc, ktorq 
otrzymali z daru BozegQ. NapO'mi;na ich ApostO'I, aby zyli "jak 
przystai swi~tym" (Ef 5, 3), aby przyoblekli si~ " jako wybrani 
Hoiy, swh:ci i umHO'wani w tkliwe milO'sierdzie, w dO'brO'c, w po
k,O'r~, w lagodnosc i w cierpliwosc" (Kol 3, 12) i aby mieli OWQce 
Ducha 'ku uswi~ceniu (por. Gal 5, 22; Rz 6, 22). Skoro zas wszyscy 
w wielu rzeczach upadamy (pdr. Jk 3, 2), ustawicznie potrzebu
jemy milosierdzia Hoiego i cO' dzien PO'winnismy si~ modlic: 
"Odpuscnam ·nasze winy" (Mt 6, 12) 3. 

Totez dla wszystkich jasne jest, ze wszyscy chrzeScijanie jakiego
kQlwiek stanu i zawodu powQlani Sq dO' pelni Zycia chrzescijanskiego 
i do doskO'nalosci mHoSci 4; dzi~ki zas tej swi~tosci chrzescijan, takie 
w spolecznosci ziemskiej rozwija si~ bardziej godJny czlO'wieka SPO'
sob zycia. Na O'siqgni~cie tej doslronalO'sci wierni obracac PO'winni 
swe sHy otrzymane wedlug miary obdarowani-a ChrystusQwego, 
aby idqc 'W Jego slady i uPO'dabniajqc si~ dO' wzoru, jakim On sam 
jest dla nich, posluszni we wszystkim WQli Ojca, z calej duszy PO'
swi~cali si~ chwale Bozej i sluzbie blizniemu. W ten sPO'sob swi~
tQSC Ludu BozegO' wyda owoc obfity, jak tegO' dQWQdzi wymO'wnie 
zycie tylu swi~tych w dziejach KO'sci<O'la. 

41. W rozmaitych rodzajach zycia i PO'winnosciach jedJnq swiE:tQse 
uprawiajq wszyscy, ktorymi kieruje Duch Bozy, a PO'sluszni glo
SO'wi Ojca i CZCZqC BO'ga Ojca w duchu i w prawdzie, PO'dqzajq za 
Chrystusem ubQgim, pokQrnym i dzwigajqcym krzyz, aby zaslu
zye na uczestnictwo w Jego chwale. Kazdy stQsQwnie dO' wlasnych 

2 Por. Orygenes, Comm. Rom. 7, 7: PG 14, 112B. Pseudo-Maka r iu sz , De Ora
tlone, 11: PG 34. 861AB. Sw. Tomasz, Summa Theo!. II-II, q. 184, a. 3. 

s Por. Sw. Augusty n, Retract. II, 18 : PL 32, 637 n. - Pius XII, EncykUka 
Mystic i Cor poris, 29 czerwca 1943: AAS 35 (1943) s. 225. 

4 P ius XI, Encykl!ka Rer um omni um, 26 sty czn!a 1923 : AA3 15 (1923) S5. 50 
! 59-60. Encyklika Casti Connubti, 31 grudnia 1930: AAS 22 (1930) s . 548. P ius X II, 
Konst. apost. Prov !da Mater, 2 lutego 1947 : AAS 39 (1947) s . 117. P r zem6wieni e 
Annu s sacer, 8 gruclnia 1950: AAS 43 (1951) S5. 27-28. Przem6wienie Nel darvi, 
1 Upca 1956 : AAS 48 (1 956) s. 574 n . 
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dar6w i zadan winien bez ociqgania kroczye drogq wiary zywej, 
kt6ra wzbudza ,nadziejEl i dziala przez milose. 

Przede wszystkim Pasterze trzody Chrystusowej powinni na wz6r 
najwyzszego i wiekuisteg'o Kaplana, Pasterza i Biskupa dusz na
szych, zboznie i ochoczo, z pokorq i m i;stwem pelnie sluzbEl swo j(! , 
kt6ra tak wypelniona , stanie siEl takze dla 'I1ich wznioslym srod
k'iem uswiElcenia. Wybrani do pelni kaplanstwa, o!'Jdarzani Sq laskq 
sakramentaInq, aby modlqc siEl, sprawujqc ofiarEl i gloszqc naukEl, 
pelnili doskonaly urzqd milosci pasterskiej poprzez wszeIkq form~ 
milosci i poslugi biskupiej 5 i aby nie IElkali siEl zycie swe za owce 
poloZye, a stawszy siEl wzorem dla trwdy ·swojej (por. 1 P 5, 3), 
dzw'igali Kosci6l takze swym przykladem ku coraz wiElkszej swiEl
toSci. 

Kaplani, na podobienstwo sta:nu biskup6w, kt6rych duchowy wie
niec sta'nowiq 8, uczestniczqc w lasce ich urzEldu przez Chrystusa, 
wieczmego i jedynego Posre'dnika, niech wzrastajq poprzez co
dzienne sprawowanie swej powiJnnosci w milosci Boga 'i blizniego, 
niech zachowujq WliElz kaplanskiej wsp6Inoty (communio), obfitujq 
we wszelkie dobro duchowe i dajq wszystkim iywe 0 Bogu swia
dectwo 7, wsp6lzawodrniozqc z tymi kaplanami, kt6rzy w ciqgu wie
k6w, nieraz w pokornej i ukrytej sll.1zbie, poz'Ostawili swietlany 
wz6r SwiEltosci. rch chwala rozbrzmiewa 'W Kosciele Bozym. Gdy 
na podstawie swego urzi;du modIq siEl i skladajq ofiarEl za sw6j Iud 
i za caly Iud Bozy, rozwazajqc 1'0, co czyn'iq, i nasladujqc to, co spra
wujq 8, apostolskie troski, niebezpieczenstwa i utrapienia nie po
winny im bye przeszkodq w uswiElcaniu siEl, a,Ie raczej dziElki nim 
majq wznosie siEl 'na wyzszy stopien swiElwsci, Zywiqc i wspierajqc 
SWq dziaialnosc obfitosciq kontempIacji na 'pociechEl calemu Koscio
lowi Bozemu. Wszyscy kaplani, a szczeg6Inie ci, kt6rzy z osobnego 
tytulu swych swiElcen 'nazywaj<j siEl kaplanami diecezjaI'nymi, pa
miEltae winni 0 tym, jak bardzo do ich uswiElcenia przyczY'nia siEl 
wierna lqcznose i wielkoduszne wsp61dzialanie ze swym biskupem. 

Uczestnikami poslan'I1ictwa i laski naj 'wyzszego Kaplana Sq tez 
w osobI'iwy spos6b sludzy nizszego stopnia swiElcen, a przede wszy
stkim diakoni. kt6rzy sluzqc tajemnicom Chrystusa i Kosciola 9, 

winni zachowae siebie czystymi ad wszelkiego grzechu i podobae 

5 Par. Sw . Tomasz, Summa TheoL. II-II, q. 184, a. 5 i 6. De perf . vitae spi r .• 
rozdz. 18. Orygenes . In Is . Hom. 6, 1: PG 13, 239. 

O P al'. sw. Ign acy ME:czen noi k, Magn. 13, 1: wyd. Funk, r, s . 241. 

7 P ar. sw. P ius X, wezw anie Haerent animo, 4 sierpni a 1908 : ASS 41 (1 903) 
s . 560 n. Cad. I ur. Can., k an. 124. Pius XI, encyklika Ad cathoLic ! sacerd ot!i. 
"20 grudn ia 1935: A A S 28 (1 936) s . 22 n. 

8 Ordo consecra tio nis initiaL!s, Exhortatio initialis. 
g poI' . sw . Ign acy ME:cze nnik, TraLL 2, 3: w y d. Funl. , r, S . 244. 
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si~ Bogu oraz starac si~ 0 wsz·elkie dobro wobec ludzi (por. 1 Tym 
3, 8-10 i 12-13). Klerycy, powolani przez Pama i do uczestnktwa 
w Jego cZqstce wybrani, przygotovvujqC si~ pod czujnq opiekq pa
sterzy do zadan slug Bozych, winni umysly swoje i serca dostoso
wac do tak zas2czyt'nego wybra'nia, wytrwali w modlitwie, pala
jqcy milosciq, myslqcy 0 tym tylko, co jest prawdziwe, sprawiedliwe 
i co przynosi dohrq slaw<:, wszystko do konca czyniqcy ku chwale 
i czci Bozej. Do nkh dochodzq ci wybrani przez Boga ludzie swiec
cy, kt6rych powoluje biskup, aby si~ calkowicie poswi~ci1i apostol
skiej dzialalnosci, i ktorzy' z pozytkiem wielkim pracujq na roli 
Panskiej 10. 

Malilonkom zas i rodzicom chrzescijanskim przystoi, aby, wlasn~ 
idClC drogq, przez cale zycie podtrzymywali si~ wzajemnie w lasce 
z pomocq wiernej milosci, 'a przyjmowanemu z milosc'iq od Boga 
potomstwu wpajali chrzescijanskie nauki i ewangeliczne cnoty. 
W ten spos6b bowiem dajCl 0'11~ wszystkim 'przyklad niestrudzonej 
i szlachetnej milosci; w ten spos6b tez budujq braterskq wsp61not~ 
milosci i stajq si~ swiadkami Qraz wsp6lpracowlllikami plodnosc.j 
Matki-Kosciob, ,na znak i na uczestnictwo w owej m'il-osci, jakll 
Chryst:us umilowal oblubienic~ swojq i wydal za niq s'iebie sa
mega 11. Podobny przyklad winny spos6b dajq wdowy i wdowcy 
oraz nie zwiqzan'i malZenstwem, kt6rzy takZe w niemalym stopniu 
przyczYlllic si~ mogq do swi~tosci i pracy w Kosciele. Oi zas ludzie, 
kt6rzy wy'konujq ci~zkie nieraz prace, poprzez dziela lu'dzkie majll 
doskonalic samych siebie, wsp6}.obywateli swo'ich wspierac, a calej 
spolecznosci i calemu stworzen:iu dopomagac w osiqgni~ciu lepszego 
stanu; majq Qn'i r6wniez 'nasladowac Chrystusa, kt6rego r~ce tru
dzily s'i~ pracq rzemieslniczq i kt6ry wraz z Ojcem ustawicznie 
diiala dla zbawienia wszystkich: majq Go nasladowac w milosci 
czynnej, cieszqc si~ nadziejq i jeden drugiego brzemiona dzw'igajqc, 
i przez samq codziennq prac~ swojq wznosic si<: na wyzszy stopien 
Sw.i~tosci, takze apostolskiej. 

Niech tez wi~dzq, ze szczeg6lnie jednoczq si~ z Chrystusem c'ier
piqcym dla zbaw'ienia swiata Coi, 'kt6rych gn~bi ub6stwo, slabosc, 
choroba i rozmaite troski, alba ktorzy przesladowania cierpiq dla 
sprawiedliwosci; 'ich to Pan w Ewangeliinazwal bl:ogoslawi,onymi, 
ich "Bog wszelkiej laski, ktory wezwal nas do wiecznej chwaly 
w Chrystusie Jezusie , po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwier
dzi i ugruntuje" (1 P 5, 10). 

10 por. Pius XII, przem6wienie So'us La m aterne!!e protection, 9 grudnia 1957: 
AA'5 50 (1 958) s. 36. 

11 Pius XI, encyklika Cas t! Connubii, 31 grudni a 1930: AAS 22 (1 930) s. 548 n. 
Por. sw. J a n Chryzostom, In Ephes. Hom. 20, 2: PG 62, 136 nn. 
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Wszyscy tedy chrzescijan'ie b~dq z dnia na dzien coraz bardziej 
uswi~cae si~ w warunkach swego zycia, posrodswych obowiqzkow 
czy okoliczll'osci zycia, jesli z wiarq przyjmujq wszystko z rt:ki 
Ojca niebieskiego i wspoldzialajq z wolq Bozq, ujawniajqc takze 
w sluzbie doczesnej przed wszystkimi tt: milose, ktorq Bog swiat 
umiloiWal. 

42. "Bog jest milosciq, a kto trwa w milosci, w Bogu trwa, a Bog 
w nim" (1 J 4, 16). Rozlewa zas Bog milose SWq w sercach naszych 
przez Ducha SWit:tego, ktory nam jest dany (por. Rz 5, 5); dla
tego tez darem pierwszym i 'najbardziej potrzebnym jest milose, 
ktorq milujemy Boga nade wszystko, a blizniego ze wzglt:du na 
Boga. Aby zas milose jak nasienie dobre, wzrastala w duszy i wy
dawala owoce, kazdy wierny winien sluchae cht:tnie slowa Bozego 
i wolt: Bozq, z pomoCq Jego laski, czynem wypelniae, uczestniczye 
czt:sto w sakramentach, a zwlaszcza w Eucharystii i w swi<:tych 
.czynnosciach oraz praktykowae ustawicznie modlitwt:, samozapar
de, ochoczq poslugt: bra terskq i wszelkie cnoty. Milooe bowiem, 
.ktora jest w~zlem doskonalooci i pelniq zakanu (por. Kol 3, 14; 
Rz 13, 10), kieruje wszystkimi srodkami uswit:cenia, formuje je 
i do celu prowadzi 12. Stqd tez milose zarowno do Boga, jak do 
blimiego, jest znamieniem prawdziwego ucznia Chrystusowego. 

Skoro Jezus, Syn Bozy, okazal nam milose swojq, dajqc swe zycie 
za nas, nikt nie posiada wit:kszej milosci ,od tego, kto zycie swoje 
daje za Niego i za swych braci (por. 1 J 3, 16; J 15, 13). Jakoz do 
dania tego najwyzszego swiadectwa milosci wobec wszystkich, 
a zwlaszcza wobec przesladowcow, powolani zostali niektorzy chrze
scijanie juzod samegopoczqtku i zawsze bt:dq powolywani. Totez 
mt:czenstwo, przez ktore uczen upodabnia sit: do Mistrza przyj
mujqcego z wlasnej woli smiere dla zbawienia swiata i nasladuje 
Go w prze1aniu krwi, uwaza Kosciol za dar szczegolny i najwyzsz~ 
prob~ milosci. A jesli dane to jest nielic:znym, wszyscy jednak 
winni bye gotowi wyznawae Chrystusa wobec ludzi i iSe za Nim 
drogC! krzyza wsrod przesladowan, ktorych Kosciolowi nigdy nie 
brakuje. 

SW'it:tose Kosc,iola wspierajq tez w szczegolny sposob rozne rady, 
ja'kie Pa'n w Ewa'ngelii zalecil wypel:niae uczniom swoim 13. Wsrod 
nich wyroznia si~ osobliwie cenny dar laski Bozej, udzielany przez 

12 POI'. sw. Augustyn . Enchir. 121. 32: PL 40, 288. $ow. Tomasz, Summa Theo!. 
II-II, q. 184, a . 1. Pius XII, napomnienie aposto1skie Menti nostrae, 23 wrzesnill 
1950: AAS 42 (1950) S. 660. 

13 0 radach W og61nosci, POI'. Orygenes, Comm. Rom. X, 14: PG 14, 12758. 
Sw, Augustyn, De S. Virginitate , 15, 15: PL 40, 403. $ow. Tomasz, Summa Theol. 
I-II, q. lOa, a. 2C (na koncu); II-II, q. 44, a. 4, ad 3 . 
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Ojc,a niekt6rym ludziom (por. Mt 19, 1; 1 Kor 7, 7), aby mianowicie 
w dziewictwie czy w celibacie, latwiej, niepodzielnym sercem (por. 
1 Kor 7, 32-34), poswi~ca1i si~ samemu tylko Bogu 14. Ta dosko
nala powseiqgliwosc, zachowana ze wzgl~du na Krolestwo Boze, 
zawsze eieszyla si~ szezeg61nym szacU'nkiem KoScj.ola jako znak 
i bodziec milosei i jako szczeg61ne zr6dlo duehowej plodnosci 
w swiecie. 

Ma tez Kosei61 na uwadze upomnienie Apostola, kt6ry navvolujf!c 
wiernyeh do milosci, zaeh~ca ich, aby zywili w sobie te same uczu
cia, jakie oZywialy Chrystusa Jezusa, kt6ry "wyniszczyl samego 
siebie przyjf!wszy natur~ slugi, ... stawszy si~ poslusznym az do 
smierci" (FJp 2, 7-8) i dla nas "stal si~ u'bogim b~df!c bogatym" 
(2 Kor 8, 9). A skoro trzeba , aby uezniowie zawsze nasladowali tp, 
miloM: i pokor~ Chrystusa i dawali jej swiadectwo, Matka-Kosci61 
cieszy si~, ze w lonie jego znajdujf! sip, lic~ni m~zczyzni i niewiasty, 
kt6rzy dokladniej nasladujf! wyniszezenie Zbawiciela i wyramiej 
je ukazujq, przyjmujqc ub6stwo w wolnosci syn6w Bozych i wy
rzekajqc si~ wlasnej wo1i: poddajq si~ oni mianowicie czlowiekowi 
ze wzgl~du na Boga w sprawi e dosko'nalosci ponad miar'<: przyka
zania, aby si~ w spos6b pelniejszy upodrobnic do poslusznego Chry
stusa 15. 

Wszyscy wi~c ehrzescijanie zach~cani Sf! i zobowiqzani do osif!
gania swi~tosei i doskonalosci wlasnego stanu. Nieehaj tedy wszysey 
starajq si~ 'nalezycie kierowac swymi uczuciami, aby korzystanie 
z rzeczy ziemskich i przywiqzanie do bogactw wbrew duehowi 
ewa'ngelicznego ub6stwanie przeszkodzilo im w osif!gni~eiu dosko
nalej milosci, zgodnie z upomnieniem Apostola: "Kt6rzy uzywajq 
5wiata tego, niech nie zatrzymujf! si~ w rum: przemija bowiem po
stac tego swiata" (por. 1 Kor 7, 31 gr.) 16. 

ROZDZIAL VI 

ZAKONNICY 

43. Rady ewangeliezne dotyczqce poswi~eonej Bogu ezystosci, 
ubostwa i Pos!uszeilstwa, jako ugruntowane w slowaeh i przykla

14 0 uprzywilejowan ym m ie j scu swill tego dziewlctwa, por. Ter tullan , Exhort. 
C a st . 10 : PL 2, 925C. SW. Cyprian, Hab. V i r go 3 i 22: PL 4, 443 B i 461A n . Sw. Ata 
nazy (? ), De V i rg .: PG 28. 252 nn. S w . Jan Chryzos to m , De V i rg .: PG 48, 533 nn. 

1; 0 duchow yrn u b6s twie por. l\H 5. 3 i 19. 21 ; Mk 10. 21 ; Lk 18, 22; 0 p o
stuszenstw fe jest poda n y przykl.ad Chryst usa J 4, 34 1 6, 38; Flp 2, 8-10 ; Hbr. 
10, l>-7. Swiadectwa Oj c6w Koscio!a i zalo zy cieJi zakon6w Sq bardzo llczn e. 

1~ 0 skutecznym prak tykowan iu rad, d o k t6 reg o nie wszyscy Sq o bowi q
zani, por. t w. Jan Chr yzostom, In Mt Hom. 7, 7: PG 57, 81 n. Sw. Ambrozy, Dc 
Vtdu is , 4, 23: PL 16, 241 n. 

http:przykl.ad
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daeh Paina oral zaleea'ne przez Apostolow, Ojeow i doktorow Ko
sciola 'oraz pasterzy, Sq darem Boiym, ktory Kosciol otrzymal ad 
swego Pana i z laski Jego ustawieznie zaehowuje. Sarna zas wladza 
Kosciola pod przewodnictwem Dueha Swi~tego zatr.oszezyla si~ 0 to, 
aby je Uumaezyc, praktykowaniem ieh kierowac, a nadto ustana
wiae stale, trwale formy iyeia na radaeh tyeh oparte. Stqd tez wy
ros!y niby na drzewie, ktore si~ cudownie i bujnie rozkrzewilo na 
roli Panskiej z danego przez Boga zalqzka, rozmaite formy zycia 
samotnego lub wspolnego, rozmaite rodziny zakonne, ktore pomna
zajq to, co sluzy zarowno poiytkowi ieh ezlonkow, jak i dobru ca
lego Ciala Chrystusowego 1. Rodziny te bowiem dajq czlonkom 
swym pomoc polegajqcq na umoenieniu ich w danym sposobie iy
cia, na wyprobowanej nauee prowadzqeej 'do osiqgni~cia doskona
losci, na wspolnoeie braterskiej w sluibie Chrystusowej i ma umoc
nionej przez posluszenst\,\,o wolnosci, tak iz mogq O'ni bezpiecznie 
wypelniae swe sluby zakonne i zaehowywae je wiernie oraz ezynie 
radosnie post~py .na drodze milosci 2. 

Stan ten - gdy rna si~ na uwadze boski i hierarehiczny ustroj 
Koseiola -nie jest stanem posrednim pomi~dzy stanem duchow
nym i swieekim, leez z jednego i drugiego Bog powoluje niektoryeh 
chrzescijan, aby w zyeiu Kosciola korzystali ' ze szczegolnego daru 
i byli kaidy na swoj sposob pomocni w zbawczym Jego poslannic
twie 3. 

44. Przez sluby alba inne Sw·i~te wi~zy naturq SWq podobne do 
slubow, ktorymi chrzescijanin zobowiqzuje si~ do praktykowania 
trzech wyiej wymienionyeh rad ewangelicznyeh, oddaje si~ on 
calkowicie ·na wlasnosc umilowanemu nade wszystko Bogu, tak ie 
z nowego i szczegolnego tytulu poswi~ea si~ sluzbie Boiej i Jego 
czc.i. Jui wprawdzie przez ehrzest umarl dla grzechu i poswi~ony 
zostal Bogu; aby jednak m6c otrzymac obfitsze owoce laski chrztu, 
postanawia przez slubowanie rad ewangelicznych w Koseiele uwol
nie si~ od przeszkod, ktore moglyby go odwiesc od iarliwej mi
losci i ad doskonalosci kultu Bozego, i jeszeze seislej poswi~ca si~ 
sluibie Boiej 4. Poswi~cenie zas tym b~dzie doskonalsze, im sil

1 Par. Rosweydus , VUae Patrum, Antwerplae 1628. Apophthegmata PatTum: 
PG 65. Palladius, H is t 01'ia LaHs;aca : PG 34, 995 nn.;wyd. C . Butler, Cambridge 
1898 (1904). Pius XI, Konst . apost. UmbTatuem, 8 lipca 1924: AAS 16 (1924) 55. 

38&-387. Pius XII, przemowienie Nous sommes heu TcuX, 11 kwietnia 1958: AAS 
56 (1 958) S. 233. 

2 Pawel VI, przem6wienie ] ·l agno gaudio, 23 maja 1964 : AAS 56 (1 964) s. 566. 
S POI'. COd . IlIT. Can ., ka n . 487 i 488, 4 0 . Pius XII, przem6wlen ie Annus 

saceT. 8 gl'u dnia 1950 : AAS 43 (1951) s. 27 n . Pius XII, Konstyt. apost. PTO
vida M atcr , 2 lutego 1947: AAS 39 (1947) s. 120 nn. 

4 Paw el VI, j w., a. 567 . 
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meJsze i trwaIsze b~<1 wi~zy, na obraz Chrystusa zwi<lzanego nie
rozerwaInym w~zlem z K{)sciolem, swoj<l ()bIubienic<l. 

A pcmiewaz rady ewangeIiczne przez mil{)se, do kt6rej prowadz<l 5, 
w szczeg6Iny spos6b zespaIaj<l z Kosciolem i jeg{) tajemnic<l tych, 
kt6rzy za niffi!i ,id<l, przeto zycie ich duchowe winn{) bye poswi~cone 
takze dobru calego Kosciola. Wyni'ka st<l'd obowi<lzek pracy, w miar~ 
sil i stoS{)wanie do formy owbistego powolania, b<ldz modlitw<I, b<ldz 
gorliwym dzialaniem, celem zakorzenienia i umocnienia w duszach 
Kr6lestwa Bozego i rozszerzania go na wszystkie kraje. Dlateg{) 
tez KoSci6I bierze w opiek~ i popiera swoisty charakter rozmaitych 
Instytut6w zakonnych. 

Jest wi~c slubowanie i speinianie rad ewangelicZIlych niejako 
widomym ZIlakiem, kt6ry moze i powinien pooi<lgn<le skutecznie 
wszys t'kich czIonk6w Kosciola do ()choczeg{) wyp~nia'nia powin
nosci powolamia chrzescijanskiego. Skooro bowiern Lud Bozy nie 
rna tutaj trwaIeg.o miasta, lecz szuka przyszlego, to stan zakonny, 
ktory bardtiej uwalnia swych czIonk6w od trosk ziemskich, w wy:i
szym tez stopniu tak ukazuje wszyst'kim wierz<lcym dobra niebian
skie juz na tym swiecie obecne, jak i daje swiadectwo nowemu 
i wiekuistemu zyciu zyskanemu dzi~ki odk"upieniu Chrystusa, jak 
wreszcie zapowiada przyszle zmartwychwstanie i chwal~ Kr6le
stwa niebieskiego. Sta'n ten naslalduje wierniej i ustawicznie uprzy
tamnia w KoscieIe t~ form~ zycia, jak<l obral sobie Syn Bozy przy
szedlszy 'na Swiat, aby czynie wol~ Ojca, "i jak<l zalecil uczoniom, 
kt6rzy za Nim poszli. Ujawniaon wreszcie w swoisty spos6b- wy
niesienie Krolestwa Bozego ponad wszystko co ziemskie, oraz jego 
najwai:niejsze potrzeby; ukazuje tez wszystkim ludziorn prze
ogromn<l wielkosc pot~gi Chrystusa kr6luj<lcego i nieograniczon<l 
moc Ducha Swi~teg.o dziaIaj<lc<l przedziwnie w Kosciele. 

Choc wi~c stan, ktory opiera sic: na profesji rad ewangelicznych, 
nie dotyczy hierarchicznej struktury K,osciola, nalezy on jednak 
nienaruszalnie do jego zycia i swi~t'osci. 

45. Skoro zada'niem Hierarchii koscielnej jest pasc: Lud Bozy 
i prowadzic go na pastwiska najobfitsze (por. Ez 34, 14), przet,o do 
niej rowniez nalezy m<ldre kierowanie przez swoje ustawy prak
tyk<l rad ewa1ngel'icznych, kt6re w szczeg61.ny spos6b sprzyjaj<l do
skonalej milosci Boga i blizniego 6. Ona r6wniez podqzajqc skwa

5 por. ';w. Tomasz, Summa Th eot. II-II, q. 184, a . 3 i q. 188, a . 2. Sw. 
Bona wentura, Opusc. XI, Apologia Pau perum, rozdz. 3, 3: w y d" Opera, Qua
r a cchi, t. 8, 1898, s. 245a. 

'Por. Sob6r Wa t. I, Schema t De Ecclesia Christi, rozdz. XV, i przyp. 48: 
M an si 51 , 549 n. i 619 n. - Leon XIII, list Au mUle" des consolat ions, 23 grud
nia 1900, ASS 33 (1900-01) S. 361. Plus xrr, Konstyt. apost. Provtda Mater, 
jw., s. 114 n. 

http:szczeg61.ny
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pliwie za tchnieniem Ducha Swi~tego, przyjmuje reguly przedlozone 
przez znakomitych m~zow i niewiasty, a nast~pnie dokladniej upo
rzqdkowa1ne oficjalnie zatwierdza; autorytetem swoim czujnym 
i pomocnym wspiera Instytuty ustanowione tu i owdzie ella budo
wania Ciala Chrystusowego, aby wzrastaly i rozwijaly si~ w duchu 
zalozycieli. 

Aby zas tym lepiej zaradzie potrzebom calej trzody Panskiej, 
kazdy Instytut sluzy celom doskonalosci, jako tez poszczegolni jego 
czlonkowie mogq bye wyj~ci przez papieza z racji jego prymatu 
nad calym Kosdolem, i ze wzgl~u na ogolny pozytek, spod jurys
dykcji miejscowych ordynariuszy oraz poddani jemu samemu 7. 

Podobnie mogq bye pozostawieni lub powierzeni swym wladzom 
patriarchalnym. Ze swej strony cz}olnkowieowych Instytutow 
powinni w wypelnianiu obowiqzkow wobec Kosciola wynikajqcych 
ze swoistej formy ich zycia okazywac biskupom czese i posluszen
stwo w mysl ustaw kanonicznych - ze wzgl~du na pasterski auto
rytet .biskupow w Ko.sciolach partykularnych i ze wzgl~du na 
koniecznq w pracy apostolskiej jednosc i zgod~ 8. 

Kosciol zas nie tylko swym zatwierdzeniem podnosi profesj~ 
zakonmq do godnosci stanu kanonicznego, ale takze przez SWq 
dzialalnosc liturgic:zmq ukazuje jq jako stan poswiE:cony Bogu. Na 
mocy bowiem wladzy udzielonej mu przez Boga Kosciol przyjmuje 
sluby od tych, ktorzy je skladajq, publkznq SWq modlitwq wypra- • 
sza im pomoce i laskE: u Bogii, poleca ich Bogu i udziela im ducho
wego blogoslawienstwa, lqczqc ich ofiar~ z ofiarq eucharystycznq. 

46. Zakonnicy gorliwie starae siE: majq 0 to, aby za ich posred
nictwem Kosciol z biegiem czasu coraz lepiej, zarowno wiernym, 
jak niewierzqcym, ukazywal Chrystusa - bqdz too oddajqcego si~ 
kontemplacji na gorze, bqdz zwiastujqcego rzesZOm Krolestwo Bo
i e, bqdz uzdrawiajqcego chorych i ulomnych, .a grzesmlikow na
wracajqcego do cnoty, bqdz blogoslawiqceg-o dzieciom i dobrze 
czyniqcego wszystkim, a zawsze poslusznego woli Ojca, ktory Go 
poslal 9• 

Dla wszystkich wreszcie powinno bye jasne, ze slubowanie rad 
ewangelicznych, choe niesie ze sobq wyrzeczenie siE: dobr, ktore 
niewqtpliwie posiadajq wielkq wartose, nie stoi jednak na prze

7 Por. Leon XIII, Konstyt. Romanos Pontijlees, 8 maja 1881: ASS 13 (1 880-81) 
s . 483. Pius XII, przem6wlenle Annus saeer, 8 grudnia 1950: AAS 43 (1951) s . 28 n . 

8 Por. Pius XII, przem6wienie Annus saeer, jw., s. 28. Pius XII, Konsty t. 

apost. Sedes Sapientiae, 31 maja 1956: AAS 48 (1956) s. 355. P a wel VI, jw., 5S . 

570-571. 


o Por. Plus XII, Eneyklika Mystic! Corporis, 29 ezerwca 1943 : AAS 35 (1943) 
5. 214 n. 

Znak - 4 
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s21kodzie 'l"{)zw{)j{)w'i <>sohowosci ludzkiej, przeciwnie z natury swojej 
ogromnie mu pomaga. Rady te bowiem przyjE:te dobrowolnie, ,sto
sownie do osobistego powolania kazdego, prz.yczyniajq siE: niemalo 
do oczyszczenia serca i do wolnosci duchowej, podsycajq ustawicznie 
zar miloSc·i, szczegolnie zas zd01ne Sq, jak to posw'iadcza przyklad 
tylu swiE:tych zalozycieli, uksztaltowac hardziej chrzescijanina do 
zycita w dziewictwie :i ub6stwie, ktore to zycie obral sobie Chry
stus Pan, a takze Matka Jego Dziewica. I niechaj nikt nie sqdzi, ze 
za1konnicy z racji swego poswi~cenia stajq siE: bqdz wyobcowani 
sposrod ludzi, bqdz nieui;yteczni w spolecznosci ziemskiej. Bo choc 
niekiedy ollie wspomagajq wprost swych wspolczesnych, to jedollak 
w gl~bszy sposob czujq si~ z nimi zw'iq2Jani wewnE:trznym zwiqz
kiem w Chrystusie i wspolpracujq z mimi duchowo, aby budowanie 
spolecZlIlosci ziemskiej opieralo sit: Izawsze na Panu i ku Niemu si~ 
kierowal{), aby przypadkiem na prozn{) nie tI'udzili si~ ci, ktorzy 
jq budujq 10. 

Dla'tego to Sobor Swi~ty potwierdza i chwali m~zow i niewiasty, 
braci i si<>stry, kt6rzy w klasztorach lub w szk<>lach oj szpitalach 
czy na misjach poprzez wytTwalq i pokorillq wiemosc dla wyzej 
wymien'ionego poswit:Cenia 'Si~ stajq si~ chlubq Oblubienicy Chry:
stusowej i wszystkim ludziom swiadczq szlachetne i rozliczne po
slugi. 

47. Kazdy zas do slubowania rad ewangelicznych .pow<>lany usil
nie starac si~ winien 0 to, aby wytrwal i wzniosl si~ wyzej w tyro 
powol,aIniu, do ktorego Bog go wezwal, dla przysporzenia swi~

tosci KOSciolowi, na wi~kszq chwal~ jednej i niepodzielnej Trojcy. 
ktora w Chrystus-ie i przez Chrystusa jest zr6dlem i poczqtkiem 
wszelkiej Swit:toSci. 

ROZDZIAL VII 

ESCHATOLOGICZNY CHARAKTER 
KOSCIOLA PIELGRZYMUJACEGO I JEGO ZWIAZEK 

Z KOSCIOLEM W NIEBIE 

48. K()sciol, do ktorego w J emsie Chrystusie jestesmy wszyscy 
powola'ni i w ktorym dzi~ki lasce Bozej zdobywamy swi~tosc, 

<>siqgnie pelni~ dopier{) w chwale niebies'kiej, gdy nadejdzie czas 
odnowienia wszystkiego (Dz 3, 21) i kiedy wraz z rodzajem ludz
kim rowniez swiat caly gl~boko zwiqzany z czl()wiekiem i przez 

10 Por. Pius XII, przem6wienie Annus sacer, jw., s. 30. Przem6wienie SOlLS 
la materneUe p r otection, 9 grudnia 1957: AAS 50 (1958) S. 39 n. 
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niego zdqzajqcy do swego celu, w sposob doskonaly oclnowi si~ 
w Chrystusie (por. Ef 1, 10; Kol 1, 20; 2 P 3, 10-13). 

Chrystus wywYZszony ponad ziemi~ wszystkich do siebie po
ciqgnql (por. J 12, 32 gr.); powstawszy z martwych (por. Rz 6, 9) 
Ducha swego ozywiciela zeslal na uczniow i przez Niego ustano
w'il Cialo swoje, ktorym jest Kosciol, jako powszechny sakrament 
zbawienia; siedzqc po prawicy Ojca dziala ustawicznie w swiecie, 
aby prowadzic ludzi do Kosciola i przezen mocniej ich z Sobq zlq
czyc, a karmiqc ich Cialem i Krwiq wla'snq uczynic ich uczestni
kami sweg'o chwalebnego zycia. Obiecane tedy odnowienie, ktorego 
oczekujemy, juz si~ rozpocz~lo w Chrystusie, post~puje dalej w ze
slaniu Ducha Swi~tego i przez Niego trwa w Kosciele, w ktorym 
przez wiar~ zyskujemy pouczenie 0 sensie naszego zycia doczesne
go, doprowadzajqc do konca z nadziejq dobr przyszlych dzielo 
powienone nam przez Ojca w swiecie i pracujqc nad naszym zba
wieniem (por. Flp 2, 12). 

Juz przyszedl zatem do nas kres wiekow (por. 1 Kor 10, 11); juz 
ustanowione zosta1o nieodwo1alnie odnowienie swiata i w pewien 
rzeczywisty 'sposob juz w doczesnosci jest one antycypowane: albo
wiem Koscio1 juz na ziemi na2)naczO'l1Y jest prawdziwq, choc nie
doskona1q jeszcze, swi~tosciq. Dopoki jednak nie powstanq nowe 
niebiosa i lIlowa ziemia, w ktorych sprawiedliwoSc mieszka (por. 
2 P 3, 13), Koscio1 pielgrzymujqcy, w Iswoich sak,ramentach i insty
tu<!jach, ktore nalezq do obecillego wieku, posiada postac tego prze
mijajqcego Swiata i iyje posrod~tworzen, ktore wzdychajq dotqd 
w bolach porodu i oczekujq objawienia synow Bozych (por. Rz 8, 
19-22). 

Zlqczeni zatem z Chrystusem w Kosciele i naznaczeni Duchem 
Swi~tym, "ktory jest zadatkiem dziedzictwa naszego" (Ef 1 14), 
nazywamy 5i~ prawdziwie i jestesmy synami Bozymi (por. 1 J 3, 
1), ale jeszcze lIlie ukazalismy si~ z Chrystusem w chwale (par. Kol 
3, 4), w ktorej b~dziemy podobni Bogu, poniewaz ujrzymy Go, 
ja'ko jest (po'r. 1 J 3, 2). Totez "poki przebywamy w ciele, tu1amy 
si~ daleko od Pana" (2 Kor 5, 6) i majq<! pierwiastki Ducha we 
wn~trzu naszym wzdychamy (por. Rz 8, 23) i pragn'iemy byc 
z Chrystusem (por. Flp 1, 23). Ta sarna zas miloM: przynagla nas, 
abysmy coraz bardziej zyli dla Tego, ktory za nas umar1 i zmar
twychwstal (por. 2 Kor 5, 15). Usilujemy tedy we wszystkim podo
bac si~ Panu (por. 2 Kor 5, 9) i przyoblekamy si~ w zbroj~ Bozq, 
abysmy mogli si~ ostac przeciw zasadikom diabelskim i stawic opor 
w zlym dniu (por. Ef 6, 11-13). A poniewaz nie znamy clnia ani 
godziny, musimy, w mysl upomnienia Panskiego, CZUWiac ustawicz
nie, abysmy, zakonczywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego 
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zywota (por. Hbr 9, 27), zasluzyli wejse razem z Panem na gody 
weselne i bye zaliczeni do bIogoslawionych (por. Mt 25, 31-46), 
i aby nie kazano nam, jak slugom zlym i leniwym (por. Mt 25, 26), 
pojse w ogien wieczny (por. Mt 25, 41), w ciemnosci zewnE:trzne, 
gdzie "bE:dzie placz i zgrzytanie zE:bow" (Mt 22, 13 i 25, 30). Albo
wiem zanim pa(nOWae bE:dziemy z Chrystusem pelnym chwaly, 
wszyscy staniemy "przed trybunalem Chrystusowym, aby kazdy 
zdal sprawE: z czynow dokonanych w ciele, dobrych i zlych" (2 Kor 
5, 10), i na koncu swiata "ci, ktorzy dobrze czyniH wyjdq na zmar
twychwstanie zycia, a ktorzy zle czyniH, na zmartwychwstanie 
sqdu" (J 5, 29; por. Mt 25, 46). Totez majqc na uwadze ze "utra'pien 
czasu niniejszego ani porownae nie mozna z przyszlq chwalq, 
ktora siE: w nas objawi" (Rz 8, 18; por. 2 Tym 2, 11-12), IOcze
kujemy, mocni w wierze, "blogoslawionej nadziei i przyjscia 
chwaly Boga i Zbawiciela maszego Jezusa Chrystusa" (Tyt 2, 13), 
"ktory przemieni cialo naszego unizenia i upodobni je do ciala 
jasnosci swojej" (Flp 3 21) i ktory przyjdzie, "aby: bye uwielbio
nym w swiE:tych swoich i okazae siE: przedziwnym dla wszystkich, 
ktorzy uwierzyli" (2 Tes 1, 10). 

49. Dopoki tedy Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz 
z Nim wszyscy aniolowie (por. Mt 25, 31), dopoki po zniszczeniu 
smierci wszystko nie zostanie poddane Jemu (por. 1 Kor 15, 26-27), 
jedni sposrod uczniow Jego pieIgrzymujq na ziemi, inni doko
nawszy zywota poddajq siE: oczyszczeniu, jeszcze imni zazywajq 
chwaly, widzqc "wyraznie samego Boga tToistego i jedynego, 
jako jest" 1; wszyscy jednak, w roznym stopniu i w rozmaity 
sposob, zlqczeni jestesmy wzajemnie w tej samej milosd Boga 
i bIizniego i ten sam hymn chwaly spiewamy Bogu naszemu. 
Wszyscy bowiem, ktorzy Sq Chrystusowi, majqc Ducha Jego zra
stajq siE: w jeden Kosciol i zespalajq s,iE: wzajemnie ze sobq w Chry
stusie (por. Ef 4, 16). Lqcznose zatem pieIgrzymow z braemi, 
ktorzy zasn~li w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje; 
przeciwnie, wedlug nieustannej wiary Kosciola umacnia siE: jeszcze 
dziE:ki wzajemnemu udzielarniu sobie dobr duchowych 2. Albowiem 
mieszkancy nieba, bE:dqc glE:biej zjednocze'ni z Chrystusem jeszcze 
mocniej utwierdzajq caly Kosciol w swiE:tosci a czesc, ktor.,q Ko
seiol tutaj 'na ziemi oddaje Bogu, uszIachetniajq i roznorako obra

1 Sob6r Florenckl, Decretum pro Graecis: Denz. 693 (1305). 
2 Opr6cz starszych dokument6w, od cza.s6w Alek5andra IV (Z7 wrzesnia 

1258) kierowanych przeciwko wszelklm formom wywolywanla dueh6w, por. 
Encykl. S. S. C. S. OffiCii, De magnetism! abusu, 4 51erpnla 1856: ASS (1865) 
55. 177-178: Denz. 1653-1654 (2823-2825); odpdWledz S. S. C. S. OfUel! z 24 
kwietnia 1917: AAS 9 (1917) s. 268: Denz. 2182 (3642). 
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cajq na wiE:ksze zbudowanie Kosciola (por. 1 Kor 12, 12-27) 8. 

PrzyjElci bowiem do ojczyzny i znajdujqc siE: bIisko przy Panu 
(par. 2 Kor 5, 8), przez Niego, z Nim i w Nim nieustannie wstawiaj'l 
siEl za lIlas u Ojca 4 ofiarowujqc Mu zaslugi, kt6re przez jedynego 
Posrednika miE:dzy Bogiem i ludzmi, Jezusa Chrystusa (por. 1 
Tym 2, 5), zdobyli na ziemi, sluzqc Panu we wszystkim i w ciele 
swoim dope1niajqc tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystuso
wym, za cialo Jego, kt6rym jest Kosci61 (por. Kol 1, 24) 5. rch 
przeto troska braterska wspomaga wydatnie slabosc naSzq. 

50. Uznajqc w 'Pe1ni tEl wsp61notE: calego Mistycznego Ciala Je
zusa Chrystusa Kosci6l pielgrzym6w od zara'nia religii chrzesci
janskiej czcil z wielkim pietyzmem pamiE:e zmarlych " a "ponie
waz swiElta i zbawienna jest mysl modlic si~ za umarlych, aby 
byli od grzech6w uwolnieni" (2 Mch 12 46), takze modly za nich 
ofiarowywal. Co siEl zas tyczy Aposto16w i mE:czennik6w Chrystu
sowych, kt6rzy przelawszy krew swojq dali najwyzsze swiadectwo 
wiary ,i milosci, to Kosci6l zawsze wierzyl, ze Sq oni scislej zlq
czeni z nami w Chrystusie, Qlkazywal im czesc szczeg61nq, razem 
z Blogoslawionq Maryjq Dziewicq i swi~tymi Aniolami 7, i poboznie 
modlH siEl 0 pomoc ich wstawiennictwa. Do nich wszystkich dolq
czeni zostali niebawem takze inni, kt6rzy dokladniej nasladowali 
dziewictwo 'i ub6stwo Chrystusa 8, a w koncu i ci, kt6rych zna
mienite praktykowanie cn6t chrzescijanskich 9 i boskie charyz
maty zalecaly poboznej czci i nasladowan1iu wiernych 10. 

Przyglqdajqc siE: zyciu tych,kt6rzy wiernie nasladowali Chry
stusa, mamy z nowego tytulu pobudkE: do szukania Mi'asta przy
szlego (por. Hbr 13, 14 i 11, 10) i r6wnoczesnie poznajemy naj
pewniejszq drogEl, po kt6rej wsr6d zmiennosci swiata stosownie 
do wlasciwego kazdemu stainU i warunk6w, bE:dziemy mogIi dojse 

3 Zob. syntetyczny wyklad tej doktryny Pawlowej u Plusa XII, Encyklika 
Mystici Corporis: AAS 35 (1943) 5, 200 I passim. 

4 Por. m. In. fiw. Aug~tyn, Enarr. in Ps. 85, 24: PL 37, 1099. Sw. Hleronlm. 
Liber contra VlgUanttum, 6: PL 23, 344. Sw. Tomasz, In 4 m sent., d. 45. q. 3, 
a. 	2. Sw. Bonawentura, In 4 m Sent" d. 45, a. 3, q. 2; I In. 


S P~r. Plus XII, Encyk1lka Mystic! Corporis; AAS 35 (1943) s. 245• 

• Por. liczne inskrypcje w katakumbach rzymsklch. . 

7 Por. Ge1azy I, Dekretal De Ubrls rec!piendis. 3: PL 59, 160; Denz. 165 (353). 

8 Por. Sw. Metody, Symposion. VII, 3: GCS (Bonwetsch), s. 74. 

8 Por. Benedykt XV, Decretum approbat!onis v!rtutum in Causa beat!fica


ttonis et canonizattonts Servi Det Ioannis Nepomuceni Neumann: AAS 14 (1922) 
s. 	 23; llczne przem6w1enla Plusa XI 0 swdlltych: Inviti aU'eroismo. Dlscorsi.. .• 
t. 	 I-III, Romae 1941-1942. passim; Pius XII, Dlscors! e Radtomessaggt, t. 10, 
1949, 	 55. 37-43. 


10 Por. Plus XII. Encykllka Mediator De!: AAS 39 (1947) 5. 581. 
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do doskanalego zje'dnoezenia z Chrystusem ezyli do swi~tosci 11. 

Poprze.z zycie tych l1udzi, kt6rzy b~lle wsp61uezestn'ikami naszego 
euowieezensiwa, w spos6b jedna'k doskonalszy przemieniajll si~ 
wedle wzoru Chrystusowego (por. 2 Kor 3, 18) B6g ukazuje ludziom 
naocznie swojll obecnoSc i swoje oblieze. W nich do nas sam 
przemawia i daje nam 2inak Kr6lestwa swego 12 do kt6rego prze
momie pocillgani jesteSmY, m'ajllc takie mn6stwo swiadk6w (por. 
Hbr 12, 1) i takie potwierdzende prawdy Ewangelii. 

Nie tylko jednak ze wzgl~du na sam ieh przyiklad ezcimy pa
mi~c mieszkane6w nieba, ale bardziej jeszeze dlatego, zeby uma
cniala sic: jednooc ealego Kosciola w Duchu poprzez praktyko
wanie braterskiej milosci (por. Ef 4, 1-6). Eo jak wzajemina l'lez
noSe (communio) ehrzesc:ijanska miE:dzy pielgrzymami prowadzi nas 
blizej Chrystusa, tak obcowanie ze SwiE:tymi l'lczy nas z ChTY
stusem, z kt6rego, niby ze Zr6dla i Glowy, wszelka las'ka i zycie 
Ludu Bozego wyplywa 13. Totez nad wyraz stosown'l jest rzeez'l, 
abySmY kochali tych przyjaci6l i wsp6ldziedzie6w Jezusa Chry
stusa, a zarazem braei naszyeh i szezeg61nyeh dobroezyne6w, 
abysmy za nieh nalezne dziE:ki skladalti Bogu 14, abysmy "pokornie 
ieh wzywali i dla otrzymania dobrodziejstw Bozyeh przez Syna 
Jego Jezusa Chrystusa, Pana naszego, kt6ry sam jest Odkupicielem 
i Zbawicielem naszym, do ieh modlitw, wstawiennictwa i pomoey 
siE: ueiekali" 15. Wszelkie bowiem prawdziwe swiadeetwo mHosci , 
jakie okazujemy mieszkaneom nieba, z natury swojej zmierza osta
teeznie do Chrystusa, kt6ry jest "koron'l wszystkich SwiE:tyeh" 16, 

a przez Niego ~ do Boga, kt6ry jest przedziwny w SwiE:tyeh 
swoieh i w nieh jest uwielbiony 17. 

W !l1ajbardziej zas szlachetny spos6b nasze zjednoezenie z Koseio
lern niebianskim dokonuje siE: wtedy, kiedy - szezeg6lnie w Iitur
gii swiE:tej, w kt6rej moe Ducha SwiE:tego dziala na nas poprzez 
znaki sakramentalne - wsp6lnie z nimi w radosnym uniesieniu 
wielbimy majestat BoZy 18 i kiedy wszyscy, ze wszelkiego poko
lenia, jE:zyka, ludu i narodu we rorw,i Chrystusa odkupieni (por. 
Ap '5, 9)i zgromadzeni w jeden KoSei61, jed!l1'1 piesni'l ehwaly 
uwielbiamy Boga w Tr6jey jedynego. Sprawuj'lc przeto ofiart: 

11 Por. flbr 13, 7; Ekl 44-50; Hbr 11, 3-40. Por. takte Plus XII, Ency
klika Mertator Det: AAS 39 (1947) 5S. 582-583. 

12 Por. Sob6r Wat, I, Konstyt. De fide cathotica, rozdz. 3: Denz. 1794 (3013). 
13 Por. Pius XII, Encyklika Mysttct Corports: AAS 35 (1943) s. 216. 
14 Co Sill tyczy wdzlllczno§cl wobec samych swilltych, por. E . Diehl, In

scrtpttones !attnae chrlstianae veteres, I, Berollnl, 1925, nr 2008, 2382 1 passim. 
15 Sob6r Trydenckl, ses. 25, De tnvocattone ... Sanctorum : Denz. 984 (1821). 
11 Brewlarz Rzymski, Invltatorlum In festo SanctoTum Omntum. 
17 Por. np. 2 Tes I, 10. 
18 Sob6r Wat. II, Konst. De Sacra Ltturgia, rozdz . 5, § 104. 
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eucharystyCin'l, naj8c'is1ej bodaj jednoczymy- si~ ze CZCi'l oddawanll 
Bogu przez KOSci61 w niebie, wchodZllC w swi~te obcowanie z nim 
i CZCZllc pami~c 'przede wszystkim chwa1ebnej zawsze Dziewicy, 
Maryi, a takze Swi,c:tego Jozefa, swi~tych i\postolow i M~czennik6w 
oraz wszystkich Swi~tych n. ' 

51. T~ wla'Snie czcigodn'l wiar~ naszych przodkow dotycZllC'l 
Zywego obcowania z bracmi, ktorzy s'l w chwa1e niebieskiej a1ho 
oczyszczaj'l si~ jeszcze po smierci, obecny Sob6r Swi~ty z wiel'kim 
pietyzmem przyjmuje i na IJlOWO przedstawia postanowienia w tej 
mierze swi~tych Soborow: Nicejskiego II 20, Florenckiego 21 i Try
denckiego 22. Rownoczesnie zas, stosownie do swojej troski paster
skiej, upomina wszystkich, do ktorych to nalezy, a'by, jesli gdzies 
zakradly si~ jakies lJladuzycia, wykroczeni,a lub niedostat'ki, sta
rali si~ je ukrocic lub naprawic i aby wszystko odnowili na 
wi~kszq chwal~ ChrystusoW'l i Boz'l. Niechaj tedy ucz'l wierny'ch, 
ze prawdziwy kult swi~tych polega Inie tyle na wielorakosci ,aktow 
zewn~trznych, ile ra'czej na nasileniu naszej cZY'nnej milosci, po
przez ktorq szukamy, dla wi~kszego dobra naszego oraz dobra 
Kosciola, "zarowno przykladu w zyciu Swi~tych, jak i uczestnictwa 
w 'ich wspolnocie oraz pomocy w ich wstawiennictwie" 23. Z dru
giej zas strony uswiadamiac majq wiernym, ze lJlasze obcowanie 
z mieszkancami nieba byle tylko pojmowac je w pelniejszym swie
tIe wi'ary wcale nie zuboza kultu uwielbienia, jaki przez Chrystusa 
w Duchu oddajemy Bogu Ojcu, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej 
go wzboga,ca 24. 

Albowiem wszyscy, ktorzy jestesmy synami BOZymi i stanowimy 
jednq rodzi'n~ w Chrystusie (por. Hbr 3, 6) gdy lqczymy si~ ze 
sobq we wzajemnej milosci i w jednej chwale Trojcy Przenaj
Swi~tszej, odpowiadamy najgl~bszemu powolainiu Kosciola 'i ucze
stni<:zymy w przedsmaku Hturgii doskonalej chwaly 25. Kiedy bo
wliem Chrystus ukaze si~ w chwale i nastqpi chwalebne zmar
twychwstanie umadych, jasnosc Boza oSwieci Miasto niebieskie, 

19 Kanon Mszy RzymskJej. 
20 Sob6r NJcejski II, Act. VII: Denz. 302 (600). 
21 Sob6r Florenckd, Decretum pro Graeci8: Denz. 693 (1304). 
22 Sob6r Trydencki, se5. 25, De invocatione, veneratione et re!!quiis San

ctO'fum et sacr!s imagtnlbus: Denz. 984-988 (1821-1824); ses. 25, DecretUm de 
Purgatorio: Denz. 983 (1820); se5. 6, Decretum de lusti/icatione, kan. 30: Denz. 
840 (1580). 

23 Z Pretacji dozwolonej dla niekt6rych dlecezji. 
24 Por. sw. Piotr Kanlzjusz, Catechismus Malor seu Summa Doctrinae chri

stianae,. rozdz. III (WYd. kryt. F. Streichera), Par5 I, 55. 15-16, nr 44 I 55. 1110
101, nr 49. 

25 Por. Sob6r Wat, II, Konstyt. De Sacra Ltturgia, rozdz. I, § 8. 
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a pochodniq jego bE:dzie Baranek (por. Ap 21 24). Wtedy caly 
Kosci61 swi~tych w peb1ym blogoslawienstwie mHosci uwielbiac 
b~dzie Boga i "Baranka, kt6ry byl 'Zabity" (Ap 5 12), wolajqc jedll1ym 
glosem: "Siedzqcemu na trOlllie i BarankoQwi bIogoslawienst\vo 
i czesc, chwala i pot~ga na wieki wiek6w" (Ap 5 13-14). 

ROZDZIAL VIII 

BLOGOSLAWIONA MARYJA DZIEWICA BOZA RODZICIELKA 
W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOSCIOLA 

1. WSTE;P 

52. B6g, najIaskawszy i najmqdrzejszy, chcqc dokO'nac odku
pienia swia ta, "gdy nastala pelnoQsc czasu, zeslal Syna swego 
powstalego z niewiasty, ... :i:ebysmy dostqpili przybrania za syn6w" 
(Gal 4, 4-5). "On to dla nas, ludzi, i dla 'naszego zbawienia zstqpil 
z niebios, i wcielil si~ za spraWq Ducha Swi~tegoQ z Maryi Dzie
wicy" 1. Ta boska tajemnica zbawie'nia objawia si~ nam i trwa 
w Kosciele kt6ry Pan U'stanowil jako cialo swoje i w kt6r ym 
wierni, trwajqc przy Chrystusie-Glowie oQraz majqc Iqcznosc 
ze wszystkimi swi~tymi Jego, powinni takie czcic pami~c "przede 
wszystkim chwalebnej zawsze Dziewicy Maryji, Rodzicielki Boga 

Pa'na naszego Jezusa Chrystusa" 2. 

53. Albowiem Maryja Dziewica, kt6ra przy zwiastowaniu aniel
skim pocz~la i w sercu i w ciele S~owo Boie i dala swiatu Zycie, 
uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupi
dela. Odkupiona w spos6b wznioslejszy ze wzgl~du na m'Slugi 
SYllla swego i zjednoczona z Nim w~zlem scislym i nierozerwal
nym, obdarzOlna jest tym rnajwyiszym darem i najwyiszq godnosciq, 
ie jest mia'nowicie Rodzicielkq Syna Boiego, a przez to najbar
dziej umilowanq c6rq Ojca i swi~tY'm przybytkiem Ducha SwiE:
tego; dzi~ki zas temu da1roQwi szczeg6lnej Iaski g6ruje wielce nad 
wszysVkimi innymi stworzeniami zarowno ziemskimi jak niebie
skimi. Jednoczes-nie zas zlqczona jest ze wszystkimi ludzmi, ktorzy 
majq bye zbawieni, pochodzeniem z rodu Adama, a co wi~cej, jest 
"zg.ola matkq czIonk6w (Chry'Stusowych) ...poniewai milosciq SW()jq 
wsp6Idzialala w tym, aby wieI"'ni rodziH si~ w Kosciele, kt6rzy Sq 

1 Credo we Mszy Rzymsklej: Symbol Konstantynopolitansk!: Mans! 3, 566. 
Por. Sob6r Efeskl, tamze 4, 1130 (oraz tamze 2, 665 d 4, 1071); Sob6r w Chalcedo
nie, tamze 7, 111-116; SOb6r Konstantynopolltansk! II, tamze 9, 371;-396. 

! Kanan Mszy RzymskleJ. 
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czlonkami owej Glowy" 3. Dlatego to doznaje Ona czci jako naj
znakomitszy i calkiem szczegolny czlonek Kosciola i jako jego ty
piczne wyrazenie oraz najdoskonalszy wrorzec wiary i milosci; Ko
sei6l tez katolicki pouczony przez Ducha Swi~tego darzy J q sy
nowskim uczuc·iem czci jako matk~ najmilszq. 

54. Totez Sob~r Swi~ty wykiadajCjc nauk~ 0 Kosciele, w kto
rym boski Odkupiciel dokonuje zbawienia, pragnie wyjasnic sta
rannie zarowno rol~ Blogoslawionej Dziewicy w tajemnicy Slowa 
Wcielonego i Ciala Mistycmlego jak 'i obowiqzki ludzi odkupionych 
wzgl~dem Bogarodzicy, matki Chrystusa i matki ludzi, zwlaszcza 
wiernych; nie zamierza jednak przedstawiac pelnej nauki 0 Maryi 
ani rozstrzygac kwestii jeszcze nie cal'kowicie wyjasnionych praCq 
teologow. Zachowujq tedy nadal swoje prawo poglqdy, jakie 
w szkolach katolickich swobodnie podaje si~ 0 Tej, ktora w Ko
seiele swi~tym zajmuje miejsce najwyzsze po Chrystusie, a za
razem nam najblizsze 4. 

II. ROLA BLOGOSLAWIONEJ DZIEWICY W EKONOMII ZBAWIENIA 

55. Pismo Swi~te Starego i Nowego Testamentu oraz CZcI

godna Tradycja w sposob coraz bardziej jasny przedstawia jq 
i naocznie nieja'k,o ukazujq rol~ Matki Zbawiciela w ekonomii 
zbawienia. Ksi~gi Starego Testamentu ,opisujq histori~ zbawie
nia, w ktorej pow<lli przygotowuje si~ przyjscie na swiat Chry
stusa. Otoz te pradawne dolmmenty, jak odczytuje si~ je w Ko
seiele i jak w swietle pMmiejszego, pelnego objawienia si~ je 
rozumie, ujawniajq z biegiem czasu coraz jasniej postac niewiasty, 
Matki Odkupiciela. Zarysowuje si~ Ona w tym swietle proroczo 
juz w obietnicy danej pierwszym r<ldzicom, upadlym w grzech, 
a m6wiqcej 0 zwyci~stwie nad w;:zem (por. Rdz 3, 15). Podobnie 
jest to ta Dziewica, ktora pocznie i zrodzi Syna, ktorego imi~ 

b~dzie Emanuel (por. Iz 7, 14; por. Mi 5, 2-3; Mt 1, 22-23). 
Ona to zajmuje pierwsze miejsce wsrod pokornych i ubogich Pana, 
ktorzy z ufnosciq ocze'kujq od Niego zbawienia i dostE:pujq go. 
Wraz z Niq wreszcie, wznioslq Corq Syjonu, po dlugim oczeki
waniu spel'nienia obietnicy, przychodzi pelnia czasu i nastaje nowa 
ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Bo:i;y przyjql z Niej natuT'~ 
ludzkq, aby przez tajemnice ciala swego uwolnic czlowieka od 
grzechu. 

a Sw. Augustyn, De S. VtTgtnitate, 8: PL 40, 399. 
4 Par. Pawel VI, Przem6wlenle na Soborze z 4 grudnla 1963: AAS 56 

(1964) s. 37. 
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56. Bylo zas woIll Ojca milosierdzia, a'by Wcielenie poprzedzila 
zgoda Tej, kt6ra przenac2JOna zostala na rnatk~, by w ten spos6b, 
podobnie jak niewiasta przyczynila si~ do smierci, tak r6wniez 
niewiasta przyczynila si~ do zycia. Odnosi si~ to szczeg6lnie do 
Matlti Jezusa kt6ra wydala na swiat sarno Zycie odradZ'ajllce 
wszystko i obdar2lOna rostala przez Boga godnymi tak wielkiego 
zadani'a darami. Nic przeto dziwnego, ze u Swi~tych Ojcow przy
jlll si~ zwyczaj nazywania Bogarodzicy calll Swi~tll i wolnll od 
wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzonll przez Ducha Swi~
tegoi uksztaltowanll jako nowe stworzenie 5. Ubogaconll od pierw
szej chwiH poc~cia bIaskami szczegolnej zaiste swi~oSci Dziewic~ 
z Nazaretu zwia'Srujllcy Aniol z polecenia Boiego pozdrawia jako 
"laski pelnll" (Lk 1, 28), Ona zas odpowia.da wyslancowi niebios: 
"Otom ja sluzebnica Panska, niechaj mi si~ stanie wedlug slowa 
twego" (Lk 1, 38). Tak to Maryja, cora Adlama zgadzajllc si~ na 
slowo Boie, stal.a si~ Matkll Jezusa, a 'przyjmujllc zbawczll wol~ 
Boill calym sercem, nie powstrzyma1na zadlnym grzechem, calko
wicie pOSwi~ila samll siebie, jako sluiebnic~ Panskll, osobie i dzielu 
Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespol z Nim z laski 
Boga wszechmogllcego smillC tajemnicy Odkupienia. Slustnie tedy 
sqdzq swi~ci Ojcowie, ze Maryj.a nie zos'tala czysto biernie przez 
Boga uzyta, lecz ze z wolnll wiarq i posluszenstwem czynnie 
wspolpracowala w dziele zbawienia ludzkiego. Sarna bowiem, jak 
powiada sw. Ireneusz "b~dllC poslusZJnll, stala sil! przyczynq zbawie
nia zaTowno dla siebie, jak i IOila calego rodzaju ludzjkiego" 6. Totei 
niemalo Ojc6w staroiytnych w swoim nauczaniu ch~tnie wraz 
z nim stwierdza: "W~zel sp1lltany przez nieposluszenstwo Ewy 
Tozwillzany zostal przez 'P0sluszenstwo Maryi; co zwillzala przez 
niewiernosc dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiqzala przez 
wiar~" 7; przeprowadziwszy zas to porowtnainie z EWll, ,nazywajll 
Maryj~ "matkq iyjllcych" 8 i niejednokrotnie stwierdzajll: "smierc 
przez Ew~, iycie przez Maryj~" e. 

6 Por. sw. German Konst. Hom. in Annunt. Detparae : PG 98. 328A; In 
Dorm. 2: Kol. 357. - Anastazy Antiochenskl, Ser m . 2 de Annunt., 2: pG 89. 
137'1AB; Serm. 3, 2: kol. 13B8C. - Sw. Andrzej Kret., Cant. in B. V . Nat . 4: 
PG 97, 1321B. In B. V . Nat ., 1: kol. 812A. Hom. in dorm. 1: kol. 106BC. - Sw. 
Sofronlusz, Or. 2 in Annunt., 18 : PG 87 (3), 3237BD . 

• Sw. Ireneusz, Adv. Haer. III, 22, 4 : PG 7, 959A; Harvey, 2, 123. 

7 Sw. Ireneusz, tamze ; Harvey, 2, 124. 

8 Sw. Eplfaniusz, Haer. 78, 18: PG 42, 728CD-729AB. 

9 Sw. Hleronlm, Epist. 22, 21 : PL 22, 408. Por. sw. Augustyn, Serm. 51 , 2, 


I : PL 38, 335; Serm. 232, 2: kol. n08. - Sw. Cyryl Jerozollmskl, Catecn. 12, 
1&: pG 33, 74"IAB. - Sw, Jan Chryzostom, In Pa. 44, 7: PG 55, 193. - Sw. Jan 
Damascenskl, Hom. 2 in dorm . B. M. V., 3: PG 96, 728. 

http:odpowia.da
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57. Ta 'zas lqcznoSc Matki z Synem w dzielezbawczym uwidacz
nia siE: od chwili dziewiczego poczE:cia Cbrystusa ai do Jego Smier
ci;najpierw zas gdy Maryja udaje si~ spiesznie, aby oowiedzic 
ElZbietE:, ita, powodujqc siE: swojq wiar'l w obiecane zbawienie, 
pozdrawia J'l jako blogoslawion'l, a poprze~ik poruszyl siE: w lonie 
matki (por. Lk 1, 41-45); w momencie 2lD6wnarodzenia, gdy 
BoZa Rodzicielka w rozradowaniu okazuje 'Pasterzom i Magom 
Syna swego 'pierworodnego, kt6ry nienaruszyl Jej dziewiczej 
czystosci, lecz jq USwi(lcil 10• Kiedy zas stawila Go Bogu w SWiq
tyni zlo:i:ywszy dar ubogich, uslyszala Symeona zapowia'daj'lcego 
rownoczesnie, :i:e Syn bE:dzie znakiem sprzeciwu,a dusz(l matki 
przeniknie m~ecz, aby wyszly na jaw zamysly ser.c wielu (por. 
Lk 2 34-35). Zagubione i z bOlem szukane dzieciE: Jezus odna
lezli rodzice w swiqtyni, zajE:te tYill1, co bylo Ojca Jego;i nie 
rozumieli slow Syna. Ale Matka Jego wszystko to zachowywala 
w serCll swoim dla rozwa:i:ania (por. ~k 2, 41-51). 

58. W zyciu publicznym Jezusa Matka Jego pojawia si(l zna
miennie, i to na poczqtku, gdy na ~odach weselnych w Kanie ' 
Galilejskiej, litosciq przej(lta, spowodowala swym wstawiennic
twem poczqtek znakow Jezusa Mesjasza (por. J 2, 1-11). W ciqgu 
Jego nauczania przyj(lla slowa, w ktorych Syn, stawiajqc Kr6
lestwo ponad wzgl(ldami i wiE:zami ciala i krwi, nazwal blogosla
wianymi sluchajqcych i zachowujqcych slowo Bo:i:e (por. Mk 3, 35 
i paralele: Lk 11, 27-28) jak to Ona wiel1nie czynila (por. Lk 2, 
19 i 51). W ten sposob tak:i:e Blogoslawiona Dziewica szla naprzod 
w pielgrzymce wiary i utrzymala wiernie swe zjednoczenie z Sy
nem a:i: do krzyza, przy ktorym nie bez 'postanowienia Bozego 
sta'n(lla (por. J 19, 25), najgl~biej ze swym Jednorodzonym wspol
cierpiala 'i z ofiarq Jego zlqczyla siE: matczymym duchem, z mi
10Sciq godzqc si(l, aby doznala ofia'T'niczego wyniszczenia :i:ertwa 
z Niej narodzona; a vwoeszcie przez tegoz Jezusa Chrystusa, umie
rajqcego na krzyiu oddana zostala jako matka uczniowi tymi 
slowy: "Niewiasto oto syn tw6j" (Por. J 19, 26-27) 11. 

59. A k'iedy' podobalo siE: Bogu 'uroczy§Cie objawic tajemnice 
zbawienia ludzkiego nie wczesniej, ai zesle obiecanego przez Chry
stusa Ducha, wirlzimy Apostolow przed dniem Zielonych Swiqt 
"trwajqcych jednomyslnie na modlitwie wraz z niewiastami i z Ma

10 Por. Sob6r Lateranenskl z r. 649, Kan. 3: Mansi 10, 1151. - Sw. Leon W., 
Eptst. ad Flav.: PL 54, 759. - Sob6r w Chalcedonle: Mansi 7, 462. - Sw. 
Ambroiy, De !nat. virg.: PL 16, 320. 

11 Por. Pius XII, Encykldka Mystic! Corporis, 29 czerwca 1943: AAS 35 
(1943) ss. 247-248. 
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ryjq Matkq Jezusa i z bracmi Jego" (Dz 1, 14), takze Maryj~ 

blagajqcq w modlitwach 0 dar Ducha, kt6ry podczas zwiastowania 
juz J q byl zacienil. Na k<miec Niepokalana Dziewica, zachowana 
wolnq od wszelkiej skazy winy pierworodnej 12, dopelniwszy biegu 
zycia ziemskiego z cialem i duszq wzi~ta zostala do chwaly nie
bieskiej 13 i wywyzszona przez Pa'na jako Krolowa wszystkiego, aby 
bardziej upodobnila si~ do Syna swego, Pana panujqcych (por. Ap 
19, 16) oraz zwycli~zcy grzechu i smierci 14. 

III. BLOGOSLAWroNA DZIEWICA I KOSCIOL 

60. J edyny jest posrednik nasz wedlug sl6w Apostola: "Bo jeden 
jest Bog; jeden i posrednik mi~dzy Bogiem i ludzmi, cZlowie k 
Chrystus Jezus, ktory wydal samego siebie na okup za wszyst
kich" (1 Tym 2 5-6). Macierzynska zas r,ola Maryi w stosunku 
do ludzi zadnq miarq nie przycmiewa 'i nie umniejsza tego jedy
nego posrednictwa Chrystusowego lecz ukazuje jego moc. Caly 
bowiem wplyw zbawienny Blogoslawionej Dziewicy na ludzi wy
wodzi si~ nie z jakiejs koniecznosci rzeczowej, lecz z upodobania 
Bozego i wyplywa z nadmiaru zaslug Chrystusowych, na Jego 
posrednictwie si~ opiera, od tego posrednictwa calkowicie jest za
leimy i z niego czerpie calq moc swojq; nie przeszkadza zas w za
den sposob bezposredniej lqczmosci wiernych z Chrystusem, prze
ciwnie, umacnia jq. 

61. Blogoslawiona Dziewica przeznaczona od wiekow lqcznie 
z wcieleniem Slowa Bozego lIla Matk~ Boga, stala si~ tu na ziemi, 
z postanowienia Opatrznosci Bozej, matkq-i:ywicielkq boskiego 
Odkupiciela, w sposob szczegolny przed innymi szlachetnq towa
rzyszkq i pokornq sluzebnicq Pa'na. Poczynajqc, rodzqc, karmiqc 
Chrystusa ofiarowujqc Go w swiqtyni Ojcu i wspolcierpiqc z Synem 
swoim umierajqcym na krzyzu, w szczegolny zaiste spos6b wspol
pracowala z dzielem Zbawicielapoprzez wiar~, nadziej'l i milosc 

It Por. Pius IX, Bulla IneffabUis, 8 grudnia 1854: Acta PH IX, 1, I, s. 616; 
Denz. 1641 (2803). 

IS Por. Plus XII, Konstyt. apost. Muntt!centissimus, 1 llstopada 1950: AAS 
42 (1950); Denz. 2333 (3903). Por. tw. Jan Damascenskl, Enc. !n dorm. De! genitrt
cis, Hom. 2 i 3: PG 96, 721-761, szczeg61nie kol. 7288. - Sw. German Kon
stantynopolltanskl, In S. Dei gen. dorm. Serm. 1: PG 98 (6), 34G-348; Sem. 3: 
kol. 361. - Sw. Modest Jer., In dOrm. SS. Delparae: PG 86 (2); 3277-3312. 

14 Por. Plus XII, Encykllka Ad coeU Regtnam, 11 patdzlernika 1954: AAS 
46 (1954) ss. 633-636; Denz. 3913 nn. Por. sw. Andrzej Kret., Hom. 3 In dorm. 
SS. Deiparae: PG 97, 1089-1109. - Sw. Jan Damascenskl, De fl.de OTth., IV, 
14: PG 94, 1153-1161. 
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iarliwq dla odnowienia nadprzyrodzonego iycia dusz ludzkich. 
Dlatego to stala siE: nam matkq w porzqdku laski. 

62. To zas macierzynstwo Maryi w ekonomii laski trwa nieustan
nie - poczynajqc od aktu zgody, ktorq przy zwiastowaniu wiernie 
wyrazHa i ktorq zachowala bez wahania pod krzyiem - ai do 
wiekuistego dope1nienia siE: zbawienia wszystkich wybranych. 
Albowiem wzi~ta do 'nieba, nie zaprzestala tego zbawczego za
da1nia lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennjctwo ustawicz
nie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego 15. DziE:ki swej ma
cier.zyttskiej milosci opiekuje si~ braemi Syna swego, pielgrzy
mujqcymi jeszcze i naraionymi na trudy i niebezpieczenstwa, p6ki 
tIlie ' zostanq doprowadzeni do szcz~sliwej ojczyzny. Dlatego to 
do Blogoslawi onej Dziewicy stosuje si~ w KOSciele tytuly; Or~
downiczki, Wspomoiycielki, Pomocnicy, Posredniczki 16. Rozumie 
si~ jednak te tytuly w taki spos6b, ie niczego nie ujmujq one 
ani nie przydajq godnosci i skutecznoSci dzialania Chrystusa, jed
nego Posrednika 17. 

Zadme bowiem stworzenie nie moie bye nigdy stawiatJle na rowni 
ze Slowem wcielonym i Odkupicielem; ale jak ka'planstwo Chry
stusa w rozmaity spos6b staje si~ udzialem zar6wno swi~tych 
szafarzy, jak i wiernego ludu. i jak jedna dobroe Boza w rozmaity 
spos6b rozlewa si~ realnie w stworzeniach, tak tei jedyne posred
nktwtO Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzen roz
maite wsp6ldzialanie, pochadzqce z uczestnictwa w jednym zr6dle. 

Ot62: Kosci61 nie waha si~ jawnie wyznawae takq podporzqdko
Walnq rolt: Maryi; ciqgle jej doswiadcza i zaleca jq sercu wiernych, 
aby oni wsparci tq macierzynskq opiekq, jeszcze silniej przylgn~li 
do PoSrednika i Zbawiciela. 

63. BlogoslawIona zas Dziewica z racji daru i roli boskiego ma
cierzynstwa, dzi~ki czemu jednoczy si~ z Synem Odkupicielem, 
i z racji swoich szczeg6lnych lask i dar6w zwiqzatJla jest gl~boko 
takie z K:osciolem: Boza Rodzicielka jest, jak uczyl juz swi~ty 

16 Por. Kleutgen, poprawlony tekst De mysterlo Verb! !ncarnat!, rozdz. 
IV : Mansi 53, 290. Por. sw. Andrzej Kret., In nat. Mariae, sermo 4: PG 97, 
865A. - Sw. German Konstantynopolltanskl, In annunt . Deiparae: PG 98, 
321BC. In dor m. Delparae. III : kol. 361D. - Sw. Jan Damascenskl, In d orm. 
B . V . Mar iae, Hom. 1, 8: PG 96, 712BC-713A. 

16 Por. Leon XIII, Encykllka Adiutrlcem popuLi, 5 wrzesnla 1895: ASS 15 
(1895-96) s. 303. - Sw. Plus X, Encykllka Ad diem mum, 2 lutego 1904: Acta, 
I , s . 154; Denz. 1978a (3370). - Pius XI, Encykllka Miserentisstmus, 8 maja 1928: 
AAS 20 (1928) s. 178. - Pius XII, przem6wienle radlowe z 13 maja 1946: AAS 38 
(1946) s. 266. 

17 Sw. Ambrozy, Eptst. 63: PL 16, 1218. 
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Ambrozy, pierwowzorem (typus) KOSciola, w porzqdku mianOWICle 
wiary, milosci i doskonalego zjednoczenia z Chrystusem 18. W ta
jemnky bowiem Kosciola, ktory sam ta'kze slusznienazywany jest 
matkq i dzie'wicq, Blogoslawiona Dziewica Maryja przodowala naj
doskonalej i osobliwie, stajqc si~ wzorem dziewicy i zarazem 
matki 19. Wierzqc bowiem i b~dqc poslusznq, zrodzila na ziemi 
samego Syna Boga Ojca, i to nie znajqc m~Za, Duchem Swi~tym 
zacieniona, n'iby nowa Ewa, ktora nie dawnemu w~zowi, lecz wy
slarnnikowi Boga dala wiar~nie skazonq zadnym wqtpieniem. Zro
dzila zas Syna, ktorego Bog ustanowil pierworodnym mi~dzYt wielu 
braem'i (Rz 8, 29), to znaczy mi~dzy wiernymi, w ktorych zrodze
niu i wychowywa:niu wspoldziala SWq milosciq macierzyns'kq. 

64. I oto Kosciol, rozwazajqc Jej tajemniczq swi~tose i nasladujqc 
Jej milose .oraz spel'niajqc wiemie wol~ Ojca, dzi~ki przyjmo
wanemu z wiarq sl.owu B.ozemu sam takze staje si~ matkq: przez 
przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do 'nowego i niesmiertel
nego Zycia synow z Ducha Swi~tego pocz~tych i z Boga zrodw
nych. I on takze jest dziewicq, ktora In'ieskazitelnie i w czystosci 
dochowuje wiary danej Oblubiencowi a nasladujqc Matk~ Pana 
swego, mOCq Ducha Swi~tego 'zachowuje dziewicZ'O n'ienarUSZOOlq 
wiar~, mocnq nadziej~ j szczerq milose 20. 

65. A podczas gdy Kosciol w osobie Najswi~tszej Mary! Pa'nny 
juz osiqga d05kO'l1aloSc, dzi~ki ktorej istnieje nieskalainy i bez 
zmazy (por. Ef 5, 27), chrzeScijanie ciqgle jeszcze starajq si~ usil
nie 0 to, a/by przezwyci~zajqc grzech wzrastac w swiE:toSci; dlatego 
wznOSZq oczy rku Maryi, ktora swieci calej wspolnocie wybranych 
jako wzor cnot. Rozmyslajqc 0 Niej zboznie i 'przypatrujqc si~ 

Jej w swietle Slowa, ktore stalo si~ czlowiekiem, KOSciol ze czciq 
glE:hiej wn'ika w najwyzszq tajemnic~ Wcielenia i coraz bardziej 
upodabnia si~ dQ swego Oblubienca. Albowiem Maryja, ktora 
wkroczywszy gl~boko w dzieje zbawienia lqczy w sobie w pewien 
spos6b i odzwierciedla najwazniejsze tresci wiary, gdy jest sla
wiona i czczona, przywofuje wiernych do Syna swego i do Jego 
ofiary oraz do milosci Ojca. Kosci6l zas, zabiegajqc 0 chwal~ Chry

16 Sw. Ambrozy , Expos. Le. II, 7: PL 15, 1555. 
19 por. pseudo-Piotr Damiani, Serm. 63: pL l44, 861AB. - Godfryd od sw. 

W1iktora, In nat. B. M ., rkps Paryz, Mazarine, 1002, fol, , 109 r. - Gerhohus 
Reich " De g!oria et honore FiUi hominis, 10: PL 194, 1l05AB. 

20 Sw. Ambrozy, jw., I Expos . Lc. X, 24-25: PL 15, 1810. - Sw. Au gustyn, 
In 10. Tr. 13, 12: PL 35, 1499. Por. Serm. 191, 2, 3 : PL 38, 1010; i in. Por. takze 
Beda Venera bills, In Lc. Expos. I, rozdz. 2: PL 92, 330. - Izaak de' Stella, 
Serm. 51; PL 194, 1863A. 
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stusa, staje siE: bardziej podobny do swego wznioslego Pierwo
wzoru, postE:pujqC ustawicznie w wierze, nadziei i milosci oraz szu
kajqc we wszystkim woli Bozej i bE:dqc jej poslusznym. Stqd tez 
i w swojej apostolskiej dzialalno'sci Kosci61 slusZlIlie oglqda siE: 
na TE:, co zrodzila Chrystusa, kt6ry po to poczql siE: z Ducha SWiE:
tego i narodzil z Dziewicy, aby przez Kosci61 takze w sercach 
wiernych rodzil siE: i wzrastal. Ta zas Dziewica, w .zyciu swoim 
stala siE: przykladem owego macierzynskiego uczucia, kt6re ozywiae 
wirnno wszystkich wsp6lpracujqcych dla odrodzenia ludzi w apo
stolskim poslannictwie KoSciola. 

IV. KULT BLOGOSLAWIONEJ DZIEWICY W KOSCIELE 

66. Maryja, dziE:ki lasce Bozej wywyzszO'na po Synu ponad 
wszystkichaniol6w i ludzi, jako NajswiE:tsza Matka Boza, 'kt6ra 
uczestJniczyla w tajemnicach Chrystusa, slusZl!lie doznaje od Ko
sciola czci szczeg6lnej. Juz tez od najdawniejszych czas6w Blo
goslawiona Dziewiea ezezona jest pod 2JaszczytJnym imieniem Bo
zej Rodzicielki pod kt6rej obron;: ueiekajq siE: w modlitwaeh 
wierni we wszystkich sw()ieh przeciwnosciaeh i 'potrzebaeh 21. 

Zwlaszeza od ezasu Soboru Efeskiego wzrastal kult ludu Bozego 
dla Maryi wyrazajqcy siE: we ezci i milosei, w inwokacjach i na
sladowarniu, 'zgodnie z proroczymi slowami Jej samej: "Blogosla
wionq zwac miE: bE:dq wszystkie Inawdy, albowiem uezynil mi 
wielkie rzeezy, kt6ry mozny jest" (Lk 1, 48). KuJot ten - taki 
jak zawsze istrnial w Kosciele - ehoe zgola wyjqtkowy, r6zni siE: 
przeeiez w spos6b istotny od kultu uwielbienia, kt6ry oddawany 
jest Slowu weielonemu na r6wni z Ojeem i Duehem SWiE:tym, 
i jak najbardziej sprzyja temu kultowi. Albowiem rozmaite formy 
pobo.znosci wzglE:dem Bozej Rodzicielki, ja;kie KoSci61 w granicaeh 
zdrowej i prawowiernej nauki zatwierdzil stosownie do warun
k6w ezasu i miejsea oraz stosownie do charakteru i umyslowosei 
wiernyeh, sprawiajq, ze gdy Matka ezei doznaje, to poznaje siE:, 
koeha i wielbi w spos6b rnalezyty i zaehowuje siE: przykazania 
Sylna, przez kt6rego wszystko (por. Kol 1, 15-16) i w kt6rym 
wiekuistemu Ojeu "spodobalo siE:, aby przebywala... wszelka pel
nose" (Kol 1, 19). 

67. Sob6r SwiE:ty umyslnie podaje do wiadomoSci tE: katoliekq 
naukE: napominajqe r6wnoczesnie wszystkieh syn6w Kosciola, aby 
szczerze popierali kult Blogoslawionej Dziewicy, szczeg6lnie litur

21 "pod Twojq obronE;". 
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giczny a praktyki i zhozne cwiczenia ku Jej czci zalecane w ciqgu 
wiekow przez Urzqd Nauczycielski ceniH wysoko i to co posta
nowione bylo w mini'onych czasach 0 ku1cie obrazow Chrystusa, 
Blogoslawionej Dziewicy i Swi~tych, poboznie zachowywali 22. 

Teologow zas i glosicieli slowa Bozego gorqco zach~ca, aby w roz
wazaniu szezegolnej godnosci Bogarodzicielki wystrzegali si'1 pilnie 
zarowno wszelkiej falszywej przesady, jak i zbytniej cia
snoty umyslu 23. Studiujqe pilnie pod przewodem Urz~du Nau
czycielskieg'o Pismo swi~te, OJcow i Doktorow oraz liturgie Ko
sciola, niechaj we wlasciwy sposob wyjasniajq dary i przywileje 
Blogoslawionej Dziewiey, ktore zawsze odnoszq si'1 do' Chrystusa, 
zrodla wszelkiej prawdy, swi~tosci i poboznosci. Niech si~ pilnie 
wystrzegajq wszystkiego, cokolwiek w slowach lub czynaeh mo
globy braci odlqc'zonyeh lub jakichkolwiek innych ludzi wprowa
dzic w blqd co do prawdziwej nauki Kosciola. Niechaj nast~pnie 
wierni pami~taj<l 0 tym, ze prawdziwa poooi:nosc nie polega ani na 
czezym i przemijajqcym uezuciu ani na jakiejs proznej latwo
wiernosci, leez pochodzi z wiary prawdziwej, ktora prowadzi nas 
do u.zmawa1nia przodujqcego stanowiska Bogarodzicielki i pobudza 
do synowskiej milosci ku Matce naszej oraz do nasladowania Jej 
anot. 

V. 	MARYJA ZNAKIEM NIEZAWODNEJ NADZIEI I POCIECHY 
DLA PIELGRZYMUJi\CEGO LUDU BOZEGO 

68. Tymczasem zas Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje JUZ 

c'hwaly co do eiala i duszy b~dqc obrazem i 'poczqtkiem Kosciola 
majqcego osiqg.nqc pelni~ w przyszlym wieku, tak tu na ziemi, 
poki nie nadejdzie dzien Panski (por. 2 P 3, 10), przyswieca Lu
dowi pielgrzymujqcemu, jako znak pewnej nadziei i poeiechy. 

69. Obeenemu Sobor.owi Swi~temu wielkq rad-osc i pociech~ 
sprawia to, ze takze wsrod brad odlqczonyeh nle brak takich co 
Matce Pana i Zbawidela okazujq czesc naleimq, szczegolnie wsrod 
ehrzesC>ija!n wschodnich, ktorzy 'Z gorq,eym zapalem i poboznie 
wspoluczestniczq w kulcie Bogarodzicy zawsze Dziewicy 24. Nie

22 Sob6r Nicejski II, z r. 787: Mansi 13, 378-379; Denz. 302 (600-601). 
Sob6r Trydenckl, ses. 25: Mansi 33, 171-172. 

23 Por. P dus XII, przem6wienie radiowe z 24 pazdzlernika 1954: AAS 46 
(1954) s. 679. Encykllka Ad coelt Regi nam, 11 pazdziernlka 1954: AAS 46 (1954) 
S. 	 637. 

24 Por. Pius XI, Encykllka Ecclesiam De!, 12 listopada 1923: AAS 15 (1923) 
S. 581. - Pius XII, Encyklika Fulgens corona, 8 wrzeSnia 1953 : AAS 45 (1953) 
ss. 590-591. 
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chaj wszyscy chrzescijanie blagajq wytrwale Ma tkE: Boga i Ma tk~ 
ludzi aby Ona, kt6ra modlitwami 'Swymi wspierala poczqtki Ko
sciola, tak:i:e i teraz w niebie, wywy:i:szona ponad wszystkich 
swiE:tych i aniolow, we Wsp61nocie wszystkich SwiE:tych · wsta
wiala siE: u Syna swego, dop6ki wszystkie rodziny ludow, za
rowno tych, ktore noszq zaszczytne imiE: ehrzescijanskie, jak i tych, 
co nie znajq jeszcze swego Zbawiciela, w pokoju i zgodzie nie 
zespolq si~ szcz~sIiwie w jeden Lud Bo:i:y na chwal~ Przenaj
swi~tszej i nierozdzielnej Trojcy. 

To wszystko, co wyra:i:one zostalo w niniejszej konstytucji do
gmatycznej, w calosci i w szezeg6lae'h zyskalo u7ID.anie Ojeow. 
A My, na moey udzielonej Nam przez Chrystusa wladzy apostol
skiej, wraz z Czeigodnymi Ojeami w Duehu Swi~tym to zatwier
dzamy, postanawiamy i ustalamy i te posta'nowienia soborowe 
polecamy oglosie 'na ehwal~ Bo:i:q. 

W Rzymie, u Swi~tego Piotra, w dniu 21 listopada 1964 roku. 

Ja PAWEL Biskup Koseiola Katoliekiego. 

Nast~pujq IPodpisy Ojc6w. 

Z AKT SWIF,;TEGO SOBORU WATYKANSKIEGO 

WY]ASNIENIA 

PODANE PRZEZ JEGO EKSCELENCJE; 

SEKRETARZA G ENERALNEGO SOBORU SWIF;TEGO 


NA KONGREGACJI GENERALNEJ 123-EJ 

W DNIU 16 LISTOPADA 1964. 


Zapytano jaka powinna bye kwalifikacja teologiczna nauki wy
lo:i:onej w sehemacie 0 Kosciele i poddanej pod glosowanie. 

Komisja Doktrynalna na pytanie udzielila odpowiedzi przy roz
wa:i:aniu Poprawek (Modi) dotyczqcych 3-go rozdzialu Schematu 
o Kosciele w nast~'Pujqcych slowach: 

"Tekst Soboru, co jest oczywiste sarno przez si~, powinien bye 
zawsze interpretowany wedlug znanych wszystkim regul og6Inych". 
Przy tej sposobnosci Komisja Doktrymalna odsyla do swojej De
klaracji z 6 marca 1964, ktorej tekst tutaj przytaczamy: 

"UwzglE:dniajqc obyczaj soborowy i pastoralny cel niniejszego 
Soboru, Sob~r S\Vi~ty to tylko orzeka w sprawach wiary ezy oby
czaj6w, jako ohowiqzujqce dla Koseiola, co sam jako takie wyraznie 
okreslil. 

Znak - 5 



• • • 

608 KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 K08CIELE 

Wszystko zas in.ne, co Sob6r 5wi'lty przedklada jako nauk~ Naj
wyzszego Urz~du Nauczy.cielskiego Kosciola powinni wszyscy 
chrzeScija'nie i kazdy z nich z osobna przyjmowae i uznawae zgod
nie z intencjq samego Soboru 5wi'ltego, ktora daje ,sit: poznac b'ldz 
z przedlozonej tresci bqdi ze sposobu mowtienia, wedlugnorm in
terpretacji teologicznej". 

Z upowazmenia WyZszego Autorytetu podaje si~ nast~pnie do 
wiadomosci Ojc6w not~ wyjasniaj'lc'l wstt:pn'l do Poprawek (Modi) 
dotycz'lcych trzeciego rozdzialu schematu 0 KoscieZe; wedlug-mysli 
i sformulowania 'noty powinna 'bye wyjasniana i rozumiana nauka 
wylozona w tymie rozdziale trzecim. 

WSTE;PNA NOTA WYJA5NIAJf\CA 

"Komisja postanowila rozwaianie Poprawek (Modi) poprzedzic 
nastE:puj'lcymi uwagami: 

1. KoZegium nie jest rozumiane w sensie sciSle prawnym, to 
znaczy jako zesp6l rownych, 'ktory by wladz~ swoj'l przekazali 
przewodnicz'lcemu, lecz jako zespol staly, ktorego struktura i auto
rytet powinny bye wyprowadzane z Objawienia. Dlatego tei w od
powiedzi w zwi'lzku z poprawk'l l~ wyrainie mowi si~ 0 Dwunastu. 
ze Bog ustanowil ich na sposob kolegium czyli statego zespolu. Por. 
takie Popr. 53, C. - Z tego samego powodu odn-oonie Kolegium 
Biskup6w uZywa si~ tu i tam wyrazow: Stan lub Ciato. Paralelizm 
mi~dzy Piotrem i reszt'l Apostolow z jed-nej a Papiezem i Bisku
paroi z drugiej st'rony - nie implikuje przekazania nadzwyczaj:nej
wladzy Apostol6w ich nast~pcom ani, rzecz oczywista, rownosci 
mi~dzy Glow'l i czlon'kami Kolegium, lecz jedynie proporcjonaZ
nose mi'ldzy stosunkiem pierwszym (Piotr-Apostolowie) i d'rugim 
(Papiez-Biskupi). St,!d tez Komisja posta'nowilanapisae w n. 22: 
nie w ten sam spos6b lecz w podobny sposob. Por. Popr. 57. 

2. Czlonkiem KoZegium zostaje si~ na mocy konsekracji biskupiej 
dzi~ki hierarchicznej wsp6lnocie z Glow'! Kolegium i jego czlon

kami. Par. n. 22 § 1 na koncu. 
W konsekracji biskupiej dost~puje si~ ontologicznego uczestnic

twa w swi~tych zadaniach (munera), jak to wiadomo niew'!tpliwie 
z Tradycji, ta'kze liturgiczlnej. Umyslnie uzyto slowa zadaniach, 
a nie wladzach poniewaz to ostatnie slowo mogloby bye rozumiane 
o wladzy zaktuaZizowanej. Aby zas miala miejsce taka zaktualizo

i 
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wana wladza, musi bye dodane kanoniczne czy prawne okreslenie 
przez autorytet hierarchiczmy. To okreslenie wladzy polegae moze 
na przydzieleniu szczeg610wego zadania albo na wyznaczeniu pod
da'l1ych, a udzielane jest wedlug norm zatwierdzonych przez naj
wyzszy auto'rytet. Teg.o rodzaju szczeg6lowsza norma potrzebna jest 
z natury rzeczy poniewaz chodzi 0 zada'l1ia, 'ktore rnajq bye spel
niane przez wi Ei kszq Hose podmiot6lw wsp6ldzialajqcych hierar
c'hicznie z woh Chrystusa. Jest rzeczq oczywistq, ze ta wsp6lnota 
(communio) m<iala zastosowanie w zyciu Kosciola, wedle okoHcz
nosci czas6w, zanim jeszcze zostala nieja'k,o skodyfikowana w pra
wie. 

Totez wyraznie m6wi siE:, ze potrzebna jest hierarchiczna wsp61
nota z Glowq Kosciola i z jego czlonkami. Wsp6lnota (communio) 
jest pojE:Ciem, kt6re w Kosciele starozytnym (podohnie jak jeszcze 
dns, zwlaszcza na Wschodzie) cieszy siE: wielkim powazaniem. Nie 
OZ:1acza zas <ono ja'kiegos nieokreslonego uczucia lecz organicznq 
rzeczywistose, kt6ra wymaga fo.rmy prawnej a rownoczesnie ozy
wiana jest dllehem milosei. Dlatego Komisja - prawie jedno
myslnie - postanowila, ze napisae trzeba "w hierarchicznej wspol
nocie". Por. Popr. 40 a takze to, co mowi siE: 0 misji kanonicznej 
pod n . 24. 

Dokumenty nowszyeh Papiezy dotyezqce jurysdykeji Biskupow 
interpretowae nalezy 0 tym kooiecznym o'kreslall1iu wladz. 

3. 0 Kolegium, ktore nie istnieje bez Glowy m6wi si~, ze jest 
"tak:i:e podmiotem najwyzszej i pelnej wladzy nad ealym Koscio
lern". To konieeznie przyjqe naleZy, aby nie dozmala uszezerbku 
pelnia wladzy Biskupa Rzymskiego. Kolegium bowiem z koniecz
'naSci i zawsze zawiera w sobie poj~cie swojej Glowy, ktora w Ko
legium zachowuje nienaruszone swe zadanie Zastl?pcy Chrystuso
wego i Pasterza Kosciola powszeehnego. Innymi slowy: rozr6znienie 
zachodzi nie miE:dzy Biskupem Rzymskirn i Biskupami wzic:tymi 
kolektywnie, lecz miE:dzy Biskupem Rzymskim oddzielnie i Bisku
pem Rzymskim razem z Biskupami. A poniewaz Biskup Rzymski 
jest Gtowq Kolegium, moze on sam jeden dokonywae pewnych 
czynnosci, ktore zadnq miarq nie przyslugujq Biskupom, np. zwo
lywae Kolegium i kierowae nim, zatwierdzae '11ormy dzialania itd. 
Por. Po-pro 81. Do oSqdu Papieza, ktoremu powierzona zostala troska 
o calq tTZod~ ChrystusoWq naleZy okteslanie, stosownie do zrnie
niajqcych si~ z biegiem czasu potrzeb Kosciola, sposobu, w jaki ta 
troska powinna bye nalezycie sprawowana - ezy mianowicie oso
biScie, czy tez kolegial'l1'ie. W ustanawianiu, popieraniu, zatwier
dza'niu kolegialnej dzialalnosei Biskup Rzyrnski, biorqc pod uwagE: 
dobro Kosciola, post~puje wedlug wlasnej deeYlji. 
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4. Papiez, jako Pasterz Najwyzszy KOSciola, moze w kazdym 
czasie wykonywae sw'! wladz~ wedlug wlasnej woli, jak tego wy
maga sam jego urz'!d. Kolegium zas, choe istnieje zawsze, nie 
dziala tym samym ustawicznie czynnosei,! scisle kolegialn,! jak 
to wia'domo z Tradycji Kosciola. Innymi slowy: nie zawsze jest 
"w pelnym akeie", przeciwnie, tylko od czasu do czasu dziala aktem 
seisle kolegialnym i nie inaczej jak tyJko za igodq Glowy. Mowi 
si~ zas "za zgodq Glowy", aby nie myslano 0 zaleznosci jak gdyby 
od kogos z zewnqtrz. Przeciwnie termin "zgoda" przywodzi na 
mysl wsp6lnot~ pomi~dzy Glow'! i czlonkami oraz implikuje ko
niecznose aktu, ktory w sposob wlasciwy przysluguje Glowie. 
Rzecz stwierdzona jest wyraznie w n. 22 § 2 i wyjasniona tamze 
na koncu. Formula przecz'!ca "nie inaczej jak tylko" obejmuje 
wszystkie wypadki; totez jest rzecz'! oczywist'!, ze normy zatwier
dzone przez Najwyzszy Autorytet, powinny bye zawsze przestrze
gane. Por. Popr. 84. 
Wsz~dzie zas widae jasno, ze chodzi 0 zwiqzek Biskup6w z ich 

Glowq, a nigdy 0 dzialanie Biskup6w niezaleznie od Papieza. 
W tym wypadku, gdy brak dzialalnosci Glowy, Biskupi nie nwg'l 
dzialae jako Kolegium, jak to wyni'ka z poj~cia "Kolegium". Ta 
hierarchiczna wsp6lnota wszystkich Bi'skupow z Papiezem jest na 
pewno uswi~cona w Tradycj'i. 

N. B. Bez wsp61noty hieraTchieznej nie moze bye wykonywane 
zaJdanie sakramentalno-ontolog,iczne, kt6re O'Ciroi:nie nalezy od 
a<spektu kanoniczno-prawnego. Komisja uznala, ze nie nalezy 
wchodzie w kwestie dotyczqce dozwolonosci i waznosci, ktore po
zostawia s~~ roztrz'!saniu teologow, w szczeg61noSci 00 si~ tyczy 
wladzy sprawowanej de facto u odl'!czonych chrzescija.n wschod
nieh, w ktorej wyjasnianiu rMne istniej,! zdania". 

t Pericles Felici • Arcybiskup tytularny Samosaty 

Se<kretarz Genera lny 


Swi~tego Sohoru Powszechnego Watykanskiego II. 




JOSEPH RATZINGER 

SALUS EXTRA ECCLESlAM NULLA EST 

1. HISTORYCZNY ROZWOJ DOKTRYNY 

DOKTRYNA przedstawiajqca Kosciol jako jedyny srodek zbawie
nia rna sw~ genez~ w samym Pismie 1. BelJposrednio Pismo naucz:1 
oczywiScie tylko 0 koniecznosci wiary (na przyklad Mr 16 16) 
i 0 zbawienilJ, wyl~cZil1ie za posrecinictwem Pana naszego Jezusa 
(na przyklad Dz 4, 12). Pierwsze wytyczne w kierunku doktry
ny 0 ktorej mowa, znajdujemy u Ignacego z Antiochii, Ireneusza, 
Klemensa Aleksandryjskiego lecz jej sformulowanie explicite za
wdzi~czamy Orygenesowi(In Jesu Nave, 5) i Cyprianowi (De un. 
eccl. 6). Teksty te wymagaj~ naturalnie zwrocenia szczegolnej 
uwagi na ich bezposredniezwi~zki z problematyk~ teologiczn~, na 
tle ktorej powstaly. Cyprian na przyklad chcial bronic jednosci 
Kosciola w seillsie jednosci chrzescijan wok61 kaidego indywidual
nego biskupa i przeciwstawic si~ wszelkim te'ndencjom do nieza
leinosci i separacji we wspolnocie kOScielnej wspartej na jego 
autorytecie. Twierdzenie jego zmierza wi~c bardziej do ustalenia, 
ie hierarchiczna struktura Kosciola jest absolutnie koniec'zna niz 
do sugerowania, ie duia cz~sc ludzkosci jest zgubiona. Swi~ty Cy
prian nie rozwazal zreszt~ swej kwestii w jej zakresie uniwersal
nym, jego jedyn~ intencj~ bylo oszcz~dzenie Kosciolowi niebezpie
czenstwa podzialow, ktore mu zagraialy, rrie zas spekulacje na 
temat zbawienia ludzkosci. 

W szkole swi~tego Augustyna zdanie to nabiera coprawda bar
d~iej absolutnego wydiwi~ku. I tak Fulgencjusz z Ruspe (Afryka) 
mowi, ze "nie tylko poganie ale tez iydzi heretycy, schizmatycy 
i wszyscy b~d~cy poza Kosciolem katolickim b~d~ pozbawieni zycia 
wiecznego i strqceni W ogien wiekuisty, ktory zgotowa'ny jest dia
bl,u i aniolom jego (Mt 25, 41), jesli przed smierciq nie zostan~ 
przyj~ci do Koscio!a". (De fide ad Petrum 37, 78). Zdanie to nabralo 
wagi w Kosciele gdyz podj~l je Sobor Florencki (Dentinger 714). 
Aby jednak dobrze je zrozumiec" trzeba uprzytomnic sobie trzy 
rzeczy: 

1 Konferencja w osrodku DO-C, Przeklad wg Biuletynu DO-C nr 88. 
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1. Autor nalezal do szkoly sw. Augustyna i chcial oprzec swe 
twierdzenia 0 dzielo mistrza. 5w. Augustyn zas, jed.noczesnie z bar
dzo sztywnq koncepcjq Kosciola jako jedynego srodka zbawienia, 
oprac{)wal ide~ "K-osci-ola Abla", ktora stwarza I!lozliwosc przyj~
cia jakiejs przynaleznosci do Kosciola poza jego widzialnymi i ju
rydycznymi grarnicami. 

2. Zdanie Fulgencjusza powstalo w oparciu 0 starq wizj~ swiata, 
wedlug ktorej swiat ten uznany byl za chrzescijanski poczCjwszy 
od konca ery patrystycznej. Ogolne wrai:enie bylo wi~c wowczas 
takie, i:e tylko zawiniona zatwardzialosc moze utrzymywac kogos 
z dala od Kosciola, i i:e wobec tego ci, co Sq poza nim, sami sCI temu 
winni. W twierdzeniu, 0 ktorym mowa, bylby tedy blqd geogra
ficzny i historyczny dotyczqcy zakresu dzialania Koscrola w ludz
kOSci i rzutujqcy na samq tresc teologicznq. Aby wi~ wyluskac 
ten sens teologiczny, ktory zachowuje waznosc, trzeba go najpierw 
wydzielic z przedawnionego poglqdu Ina swiat, gdyz ten poglqd dal 
mu wyraz zdeformowany. 

3. Zdania nie mozna Tozpa trywac poza jego kontekstem. Stanowi 
ono w istocie jeden ust~p w toku rozU'mowania dotyczqcym historii 
dogmatu. 

W czasach nowozytnych i dzi~ki 'nowym doswiadczeniom misjo
narzy nastqpilo poszerzenie perspektyw, najpierw w dziedzinie 
teologil, a potem w nauczaniu doktryny. Nowa koncepcja przejawila 
si~ najpierw w sposob negatywny przez pot~pienie rygoryzmu jan
senistycznego. OdrZ'llcone zostalo zdanie Quesnelsa - extra eccle
siam nulla conceditur gratia (Denzinger 1379), co bylo tylko dalszq 
konsekwencjq opozycji,na ktorq .natknql si~ juz Janssens, gdy 
probowal ·oskarzac 0 semi-pelagianizm kazdego, kto shvierdzal 
tylko, ze Chrystus umarl za wszysvkich ludzi (Denzinger 1096). 

Tak wi~c, nie stwarzajqc pozytywnie nowej doktryny, Kosciol 
pozostawial jednak furtk~ dla unikni~cia restryktywnej iiIlterpre
tacji starej dokt'ryny branej calkiem doslownie. 

Krokiem naprzod bylo tu przemowienie Piusa IX Singttlari 
quadam (Denzi'nger 1646). Stwierdzil on mianowicie z jednej strony, 
ze K{)sciol rzymsko-katolicki jest konieczny dla zbawienia, z dru
giej zas, ze dla tych, ktorych 'nieprzezwyci~Zona niewiedza utrzy
muje z dala od niego mozliwosc zbawienia pozostaje. Papiez pod
kresEl, ze nie wollno stawiac granic milosierdziu Boga i ze nie 
mo,zemy znac Jego tajemnych zamierzen. Zrezygnowal z rozwiqza
nia pozornej sprzecznosci tych dwu twierdzen, poprzestajCjc na 
przyj~ciu mozIi'vvosci zbawienia nie-chrzescija'n b~dqcych w dobrej 
wierze i przedstawiajqc jednoczesnie Kosciol jako jedy;ny srodek 
zbawienia. 
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Drugi krok naprzod zostal postawiony, gdy u'kazal SiE: list SwiE:
tego Oficjum z 8 lipca 1949 r. do arcybiskupa Bostonu Cushinga. 
(Opublikowany w "Amerlican Ecclesiastical Review" 77 - 1952, 
307/311). W liscie tym odrzucona zostala teoria ojca Feeney, ktory• 
nauczal ze ci, co znajdujq siE: praktycznie poza Kosciolem rzym
skim, nie dostqpiq dobrodziejstwa zbawienia. Dokument rzymski 
uznaje, ze istniee moze "pragnienie implicite" Kosciola (desiderium 
implicitum), dziE:ki ktoremu wola czlowieka jest zgodna z wolq 
Boga, tak ze ow czlowiek znajdzie siE: 'na drodze zbawienia. 

2. SYTUACJA OBECNA 

Sytuacja obecna odznacza siE: nowym poszerzeniem naszych hory
zontow, Z'l1acznie wiE:kszym niz to, ktore spowodowaly odkryda 
geograficzne ery nowoZytnej. Wedlug aktualnych da'nych nauki, 
historia ludZ'kosci zaczE:la siE: okolo pol miliona la t temu, tak ze 
biblijne dzieje zbawienia, obejmujqce okolo czterech tysiE:cy lat, 
przedstawiajq siE: na tym tIe jak calkiem maly punkt w historycz
nym rozwoju. 

Jesli chodzi 0 przyszloSc natomiast, to porow,nujqc wzrost Ko
Seiola i wzrost ludzkosci trzeba liczye siE: z tyro, ze odsetek chrzeSci
jan w swiecie b~dzie coraz mniejszy. Biezqce statystyki mowiq, ze ' 
Kosciol katolicki triumfuje jeszcze liczbowo nad innymi religiami 
ludzkosci, lecz za ja'kis czas moze juz 'bye inaczej. Dla tych, ktorzy 
widzq sprawy jasno nawet "triumf" obecny jest zresztq wqtpliwy, 
gdyz statysty,ki nie Sq zdolne ocenie aspektow duchowych katoli
cyzmu. Hitler, Himmler czy Goebbels tez figurowali przeciez jako 
katolicy w statystykach. Tylko pewien odlam tych, ktorzy z przy
czyn kOll1wencjonalnych przyznajq sit: do wyznania ka t'olickiego, 
to ludzie na'PrawdE: przejE:ci Ewangeliq Jezusa Chrystusa . W takiej 
sytuacji chodzi juz nie tylko 0 to, by znalezc jakqs pokrzepiajqcq 
gwaranciE: co do zbawienia "innych", ktorzy od dawna Sq blisko 
nas, Sq doslownie naszymi "bliznimi", ale tez 0 to, by znalezc nOWq, 
pozytywnq koncepcjE: KOSciola , jego pozycji w swiecie, jego prze
kazu, i aby ta koncepcja pozwolila nam wierzye zar6wno w po
wszechnose zbawienia ofiarowanego przez Boga, jak w kO'niecznosc 
Kosciola jako srodka zbawienia. Mozna wiE:c powiedziee, ze w ja
kims sensie caly problem nieco siE: przesunql. Glowne pytanie nie 
dotyczy juz moze tego, czy i ja1k inni bE:dq zbawieni, gdyz nasza 
wiara w milosierdzie boskie daje nam pewnosc, ze mogq bye zba
wieni, a co do sposobu, w jaki to nastqpi , musimy zdac siE: na Boga. 
Bardziej zajmuje mis to, jak w tych warunkach i mimo innych 
mozliwosci zbawienia, rozumiec uzytecznose funkcji Kosciola 
i funkcji wiary oraz zycia wewnCltrz lub na zewnqtrz Kosciola. M6
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wi,!c inaczej, chrzescijanie nie pytaj,! jui dziS, czy ich niewierz,!cy 
bracia mog,! bye zbawieni, natomiast 'znac2mie bardziej inteTesuje 
ich sprawa, jaki sens moie jeszcze miee ich przynaleinose do Ko
sciola i ich odpowiedz na i,!dania Chrystusa. • 

Analiza zdania salus extra ecclesiam non est musi wi~c dzis odpo
wiadae przede wszystkim na to wlasnie pytainie, gdyi w przecivmym 
razie bylaby walk,! z wiatrakami. Wszelkie odpowiedzi, ktore uza
Iei:niaj,! zbawienie i'nlnych tylko ad votum ecclesiae i identyfikuj,! 
ich "pragnienie Kosciola" bardzo nieprecyzyj'nie z dobr,! wiar,! 
i dobr,! wol,!, S,! wobec tega niewystarczaj,!ce. Kai'! one w prak
tyce przyj,!e, ie dla zbawienia polowy Iudzkosci kIuczem jest sarna 
tylko dobra wola i w ten sposob zbliiaj,! si~ Inieraz do pelagianizmu. 
Nie bylby wi~c w stosunku do tych twierdzeii calkiem n~euzasad
niony zarzut, stawiany niegdys przez janseni7Jm jezuitom, ie przez 
swe nauczanie skazuj,! cal,! epok~ na niedowiarstwo. W wyjasnia
'niu spra wy zbawienia "innych'J naleiy wi~c, obok czynnika su
biektywnego, uwzgl~dnic tei obiektywny, ktory grra tu rol<: i uj,!e 
oba te czynniki w scislym zwi,!zku wzajemnym. 

A. W sprawie postawy podmiotu trzeba najpierw odwolae si~ 

do Pi-sma Swi~tego. Co musi posiadae czlowiek, aby by.e chrzesci
janinem? Nowy Testament daje na to 'pytanie dwie uzupelnjaj,!ce 
si~ odpowiedzi, ktore razem wzi~te pI'zymosz,! calkowicie zadowa
laj,!ce wyjaSinienie i pozwalaj,! okreslie, w jakim wypadku moma 
w sposob teologicznie uprawniony mowic 0 votum ecclesiae. Oto 
odpowiedz pierwsza: Kto rna milose rna wszystko. Milose wystarcza, 
nie trzeba nic wi~ej. Wynika to jasno z TOZ'lTIOWY Jezusa z dokta
rem zakonnym (Mt 22, 35-40) oraz ze slow sw. Pawla 0 tym, ie 
pelni'! zakOinu jest Agape (Rz 13, 10), szczegolnie widoczne jest 
jednak w przypowiesci 0 s,!dzie ostatecZlhym (Mt 25, 31-46), w kto
rej s~dzia swiata nie pyta, w co kto wierzyl, co kt'o myslallub jak 
rozumowal, tylko s,!dzi po prostu i wyl,!cznie wedlug miary mi
l-osci. "Sakrament brata" przedstawia si~ jako jedyna droga po
trzebna do zbawienia. Blizni to - jak pisze Congar - "incognito 
Boga", w zwi,!zku z ktorym rozstrzyga si~ przeznaczenie kaidego 
z nas. Czlowiek nie jest zbawiony, bo zna imi~ Pana (Mt 7, 21). Ma 
w sposob ludzki ise na spotkanie Boga ukrytego w czlowieku. Stare 
wierzenie, ze jakis bog moze krye si~ pod postad,! goscia, zostalo 
w sposob nieocze'kiwany potwierdzone przez Jezusa (urodzony 
w Betleem, zdala od mieszkaii Iudzkich). Ten, ktory chcial bye 
synem czlowieczym, powraca do nas zawsze incognito, pod postaci,! 
najmntiejszego z pomi~dzy Iudzi. 

Jako odpowiedz Nowego Testamentu zapami~tae wi~c moiemy 
na razie to, ze ten, kto rna milase, rna wszystko, jest zbawiony, ni
czego wi<:cej nie potrzebuje. Tej wyzwaIajqcej nowinie, ktor,! Bog 
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ofiarowal nam bez warunkow i bez zastrzezen, przeciwstawia siE: 
jednak po stronie czlowieka tak wielkie "ale", ze wszystko, co 
stwierdzilismy dotychczas, zdaje si~, na pierwszy rzut oka, po-
waZnie zagrozone. To ludzkie "ale" jest takie: 

Wszystkim nie dostaje milo sci (Rz 3, 23). MUosc, do jakiej 
jestesmy zdolni, jest wciqz na nowo ograniczana i kazona przez 
egoizm. Dlatego wlasnie przymiotnik "ludzki", szczegolnie tam,. 
gdzie jest mowa 0 uczuciach, rna podwojny sens i to w wielu j~zy
kach. Z jednej strony omacza "to co wlasciwe czlowiekowi" w zna-

I czeniu dobrym, i to znaczenie zawiera w sobie iskierk~ Agape. 
Lecz ten sam przymiotnik, z drugiej strony, znaczy takze "nazbyt 
ludzlei" i przypomina nam wtedy, ze egoizm stal si~ drugq naturq 
czlowieka. Kazdy jest egoistq i nikt nie rna naprawd~ mHosci, 
Agape. Czy oznacza to jednak, ze jestesmy wszyscy razem i kazdy 
z osobna skazani na pot~pienie? Tu wlasnie umiescic trzeba drugq 
odpowiedz Nowego Testamentu. "Wedlug sprawiedliwosci - tak,_ 
bylibysmy wszyscy pot~pieni, ale Chrystus pokrywa nadmiarem 
swej milosci deficyt naszego zycia". Potrzebna jest tylko jedna 
rzecz - wyciqgnqc r~ce po dar J ego laski. Ten gest wlasnie, pole
gajqcy na otwarciu wewn~trznym wobec daru zadoscczyniqcej za 
'nas milosci, sw. Pawel nazywa "wiarq". Jest oczywiste, ze taka 
wiara, w calej swej pelni, zaklada ·pelni~ obja wie<Jlia bibHjnego. 
Jest tez jednak jasne, wlasnie przy takim opisie, ze moze istniec
cos w rO'dzaju "wiary wyprzedzajqcej wiar~". I nie trzeba jej uwa-
zac za cos w rodzaju dobrej woli, Iecz moilna jq okreslic w sposob 
bardzo precyzyjny. Jest ona na antypodach tego, co starozytni 
nazywali hybris. Jest przeciwienstwem samozadowolenia i samo
uspra'Wiedliwienia. Jest "prost-otq serca", ktorq Biiblia nazywa: 
"ubostwo w duchu". Fakt, ze Ewa'ngeIi~ Chrystusa przyjE:Ii ty·lko 
Anawim, ubodzy duchem, nabiera tu peInej wymowy. Wiara 
w swym r·ozkwicie jest 'przedluzeniem tej zasadniczej dyspozycji. 

Reasumujqc, mozna ustalie, ze Nowy Testament daje dwie odpo
wiedzi na pytanie, co jest wymagane od czIowieka, by mogl on 
bye zbawiony, i ze te dwie odpowiedzi, pozornie sprzeczne, zIewajq 
si<: z sobq. Ewangelia mowi nam z jednej strony, ze "wystarczy 
kochae", a z drugiej, ze "wystarczy wierzye". Ale oba te okresle
nia wyrazajq postaw~ wyjscia poza samego siebie, dzi~ki ktorej 
czIowiek zaczyna porzucae egoizm i zblizac si~ ku drugiemu. Dla
tego wlasnie drugi czlowiek,· wlasnie "b1iZini", wystawia na prob~ 
nasze prawdziwe dyspozycje duchowe. Poprzez ludzkie "ty" pod
chodzi do czlowieka, incognito, "Ty" boskie. Chociaz jednak pierw
sze "incognito Boga" to dla nas nasz blizni, Bog moze obrae tez 
iame srodki, i na jrozmaitsze okoIicznosci typu religijnego czy swiec
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kiego mogq stanowie dla kogoo wezwanie i dopom6c mu w zdobyciu 
si~ na odkupicielskie wyjscie z siebie i 'PrzerDsni~cie siebie. Jest 
natDmiast jasne, ze Sq rzeczy, ktore nie mogq nigdy stanowie 
"incognitD Boga". Bog ,nie mDze ukrywae si~ w nienawiSci, w lap
czywym egoizmie ani w pysze (Congar), i to zdanie, wyrazajqce na 
poz6r oczywistose, prowadzi do waznych wniosk6w, gdyz pozwala 
wykazae bezzasadnose dose rozpowszechnionej opinii, ktora twier
dzi, ze kazdy winien zye zg'odnie ze swymiprzekolIlaniami, i ze 
bl!dzie zbawiony za to, ze swiadomie wedlug nich zyl. Jakie bowiem 
tra'ktowae heroizm esesmana, przeraz!iwq precyzj~ jego przewrot
nego posluszenstwa jako votum ecclesiae? Z pewnosciq lIlie jest to 
mozliwe. Lecz ten skrajny przyklad jeszcze nie ukazuje wszyst
kiego, co wchodzi tutaj w gr~. To nie system zbawia czlowieka, ani 
posluszenstwo wobec systemu, nawet gdy mamy dD czynienia z sy
stemami tak szlachetnymi, jak wielkie religie swia tao Kazdy sy
stem bowiem apeiuje do jakiejs odr~bnDsci i sta'nowi w jakims 
sensie wezwanie do sprzeciwu. Bog natomiast nie kaze nam bye 
"przeciw", tylko kaie nam bye "po stronie drugich". Wlasnie tD 
Biblia nazywa Agape. I w zwiqzku z tym trzeba zastanowie si~ 
uwamie nad tw'ierdzeniem, kt6re jest sluszne jako takie, i kt6re 
m6wi, ie kaidy rna iye wedlug swego sumienia. Wszak sumienie 
nie m6wi nam wSZYStkD jedno czego, ani 'nie sugeruje kaidemu 
z :nas czego innego, lecz wskazuje wszystkim, zawsze to sarno: mi
lose bezinteresownq. Czyli t~ zasadnicz'l postaw~ chrzescijanskq, 
kt6r'l NDWY Testament nazywa Pistis lub Agape. Ona to wlasnie 
cZy'lli z niekt6rych pogan anonilmowych chrzescijan, a chrzeScija
nie, kt6rym jej brak, staj'l si~ podobn~ poganDm. Ten kto rna Pistis 
i Agape rna sam'l esencj~ chrzescijanstwa i jest zbawiony. 

B. Jui; sarno Dkreslenie subiektYWll1ych skladnik6w zbawienia 
(votum ecclesiae) stawia wi~c jego czynnik DbiektY'wny. Jak wi
dzielismy, w kaidej Agape lu'dzkiej pozostaje pddklad egoizmu, 
zasadniczy niedob6r, kt6ry czyni jq niewY'starczaj'lc'l w Dczach 
Boga. Dlatego potrzebna byla zast~pcza ofia-ra Chrystusa. Bez niego 
daremny bylby gest ufnegD otwarcia, kt6rym jest Pistis, prostota 
serca, swiadoma gl~bi swej n~dzy. I tu wlas-nie wyst~puje jasiIlD 
r,ola KDsciola jako srodka zbawienia. Cala ludzkosc iyje faktem, 
ie zast~puje nas Chrystus, przez swe przejscie na nasz'l stron~, 
przez swe "dla in'llych" - kt6remu poswi~cil cale zycie (Mr 10, 45, 
14, 23; 1z 53). I powolaniem Kosciola jest uczestniczenie w tym 
dziele Chrystusa dla nas, gdyz Chrystus chce gD dokonywae jako 
Christus totus caput et membra. W calym Ddkupieniu dziala wi~c 
Chrystus, lecz tam, gdzie On :clziala - dziala Kosci6L Pan naSz nie 
chcial bowiem pozostae sam lecz powolal ciala, kt6re wraz z Nim 
rna bye jednym Chrystusem. 
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Teraz m01emy jui wi~c zrozumiee znaczenie Kosciola w historii. 
Stanowi On udzial w zast~pczej shlzbie Chryst lisa. Stae si~ chrze
Scijaninem znaczy porzucic egzystencj~ egotstycznq, zycie dla sie
bie, by zaczqc iye dla innych. "Sllliba zast~pstwa" i Agape wy~ 
zna<:zajq wi~c osta tecznie jednq dr,og~ paschy chrzescijaiiskiej, 
drog~ "przejscia" od starego cziowieka do nowego. I refleksja taka 
moze wslkazae nowe orientacje slImieniu chrzescija11skiemu, ktore 
przezywa obecnie trudnosci. Pelna sluzba, polegajqca na byciu 
w Kosciele explicite nie jest s 1 u z b q W s z y s t k i c h, tylko 
sluibq d 1 a wszystkich. Cala ludzkose z tej sluzby zyje. W jakims 
sensie porowillae mozna misj~ chrzescijaiiskq do wezwania, ktore 
otrzymal Szymon Cyrenejczyk, by pomoc Chrystusowi niese krzyz 
ddkupienia. Bye chrzescijaninem to nie znaczy wybrae drog~ naj
wygodniejszq, najlatwiejszy sposob zbawienia. Jest to raczej ,od
powiedz 'lla wezwanie do wi~kszej szlachemoSci serca w udziale 
w powszechnej "diakonii" Chrystusa, w sluzbie Pana naszego 
wszystkim ludziom wszystkich czasow. Mozna powiedziee, innymi 
slowy, ie "bye chrzescijaninem" 'znaczy przede wszystkim "bye 
dla innych", przy czym "tracqc" w ten sposob siebie, czlowiek sie
me znajduje (Mk 8, 55; J 12, 15). 

Rozumiejqc w ten spos6b miejsce Kosciola w historii, nie mu
simy juz frasowae sh~ tym, ze jest pozornie tak "maly" (0 czym 
mowilismy juz wyiej), na tIe dziejow swiata. By dokonywae zba
wienia wszystkich, Kosci61 nie mllsi obejmowae swym zewn~trz
nym za'kresem calej ludzkosci. Z samej swej natury winien raczej 
przedstawiac si~ jako ten jeden czl'owiek, ta garstka, tych kilku, 
za ktorych posrednictwem Bog pragnie zbawie wszystkich ludzi. 
KOSciol nie jest wszystkim, lecz istniejedla wszystkich. I w tej 
perspektywie nie bylaby trudnio dopracowae si~ odrodzonej teologii 
misji. Sprecyzujmy jeszcze na koniec kilka punktow. Przede wszy
s tkim misja Kosciola jest nieuchronnq konsekwencjq faktu, ze nie 
jest On grupq zbawionych, ktorzy zyjq dla siebie, lecz z samej 
swej natury jest "dla innych". Misje s'l wlasnie kaniecznym wy
razem owego "dla innych". 

Z racji swego znamienia "boskiej Agape" Kosciol nie moze bye 
grup'l prywatnq, lecz terenem zasadniczo otwartym. Aksjomat 
Pseudo-Dionizego bonum diffusivum sui, odnosz'lcy si~ w pie'rw
szym rz~dzie do otwarcia Boga, ktorego milose rozprzestrzenia si~ 

w stworzeniu i W objawieniu, urzeczywistnia si~ tei w Kosciele, 
rozrastajqcym si~ w misje. Kosciol jest sHq dynamicznC! i tylko 
wtedy jest wier!ny swemu zadaniu, gdy nie ehowa dla siebie prze
ka'zu, kt6ry dostal, leez "przekazuje go" rzeezywiscie, ealemu ro
dzajowi ludzkiemu. W alegorycznym j~zyku ewangelii synoptycz
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•nych mozna powiedziec, ze mlsJe K'Osciola to wyraz goscinn'Osci 
Boga, ktory zaprasza wszystkich ludzi na wiekuistq uczt~ weselnq. 

Nasuwa to jeszcze innq mysl. Te'Ologia patrystyczna, zgodnie 
z poj~ciami biblijnymi, ujmuje uniwersalny sens grzechu w obra
zie wiezy Babel. Oznaczaloby t'O wi~c, ze rozdarcie ciala ludzkosci 
na mnogose sqsiadujqcych z sobq, lecz skloconych narodow (a jeszcze 
przedtem na niezliczone jednostki, z ktorych kazda mysli tyiko 
c sobie) jest konsekwencjq przewrotnosci grzechu w historii ludz
kiej. List do Efezjan ukazuje nam znaczenie przyjscia Chrystusa, 
m owiqc 0 Nim jako '0 "pokoju naszym", ktory ,/'Oboje jednym czy
ni", tworzqc napowrot "jednego, nowego czIowieka", pojednanego 
w jednym Ciele Boga, przez krzyz, b~dqcy umorzeniem nieprzy
ja2mi. "I przyszedlszy opowiedzial pokoj warn, kt6rzyscie byli da
leko, i pok6j tym, kt6rzy blisko" (Ef 2, 17). Ten ust~p powinien 
bye kluczowym sformulowaniem teol'Ogii, odwolujqcej si~ do sa
mych hode!. Misje stanq si~ w takim uj~ciu realizacjq colligere in 
unum (J II, 52), przez kt6re B6g prowadzi rodzaj ludzki, b~dqcy 
wiezq Babel, do Zeslania Ducha Swi~tego. R6znorodnosc j~zyk6w 
(to znaczy kultur i narodow) nie konczy si~, lecz jest obejmowana 
jednajqcym Duchem Milosci, ktory pozwala ludziom rozumiee si<:, 
mimo wszystkich r6znic zewn~trznych. W epoce, w kt6rej zjedno
czenie rodzaju ludzkiego jest rosnqcym zjawiskiem w skali swia
towej, latwo powinnismy zrozumiee, jak wazna jest energiczna 
i zdecydowana akcja w kierunku takiej jed-n~sci, ktora bylaby pod 
l'JIlakiem Ducha Swi~tego, a nie pod znakiem wiezy Babel. JeSli 
znaczenia misji dla zbawienia jednostki nie pojmujemy dzis w spo
sob tak absolutny jak poprzednie pokolenia, to dla caloks,ztaltu 
historii swiata staly si~ ,one w nowy spos6b sprawq naglqcq. Ko
sci6l, kt6rego samoswiadomose ksztaltuje si~ w swietle Zeslania 
Ducha Swi~tego, nie moze zaznae spokl()ju, p6ki nie b~dzie m6wil 
rzeczywiscie wszystkimi j~zykami, dop6ki nie wciqgnie calej ludz
'kosci w jedno Cialo nowego czlowieka, Jezusa Chrystusa. 

Joseph Ratzinger 
Hum 	AM 
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MATKA WIERZACYCH 


IDEE, kt6re zamierzamy tu przedstawic nie Sq ncwe 1. W eiqgu 
ostatnich kilkudziesi~eiu lat cdgrywaly cne ccraz wi~kszq rcl~ 
w teclcgii. Ich wplyw zwiqzany jest z odncwq zainterescwania 
i studiow nad dcktrynq maryjnq zawartq w Pismie swi~tym i dzie
lach Oje6w Kcscicla. W teologii wschcdniej nigdy nie utracily cne 
swej kluezowej pozycji, ehcc 'na Zachodzie dO' pewnego stcpnia 
U'suni~to je w eien czy tei pozbawianD wlasciwego zmaezenia. 

Wspolczesna teDIDgia stara si~ przede wszystkim okreslic wy:
jqtkDwe miejsce Maryi w Tajemniey Chrystusa, kt6ra jest jedno
,ezesnie Tajemnicq Izraela i Tajemnicq KDsciDla. 

CORKA CZLOWIECZA 

PDrownujqc stanowisko ewangelickie z reprezentowanym przez 
Xcsci61 katclicki teolDg luteranski Asmussen pDwiedzial: "Mowimy 
«tak» wcbee niepcr6wnanej Ma tki Bcga, lecz «nie» wcbec ma,ria
nizmu" 2. 

Liczni teDlcgDwie prctestanccy, jak rowniei niektorzy teDlogcwie 
katoliccy - jedni i drudzy pDwodDwani troskq 0' myslenie eku
'meniczne - za'fZucajq pewnemu typcwi katclickiej mariolDgii 
utrat~ wlasciwegD punktu wyjscia, jakim powinien bye ailltrcpclo
.giczno-biblijny cbraz Maryi. PolDiDnc bardzo sil'ny nacisk na strcn~ 
dogmatycznq doktryny i w rezuItacie jeden z istotnych aspektow
lu'dzki aspekt oSDby Maryi - zostal cdSUini~ty na dalszy plan. 

Punktem wyjscia prowadzqcym dO' prawdziwego zrDzumienia 
.{)soby Maryi i jej miejsca w pDrzqdku zbawienia nie moie bye ani 
Niepokalane Pccz~eie ani Wniebowzi~cie ~ te pr'awdy stanDwiq 
dalsze cgniwc, epitome, ukoronowanie tajernnicy. Ponarlto kieru
jqC si~ haslem ,,'0 Maryi iIligdy dcsyc" naraiamy si~ na niebezpie
czenstwo umieszczenia jej Dd razu na plaszczyinie nadprzyrodzo
nej. Tak staje si~ o'na 'Obca naszemu swiatu ·i niemal tracimYl 
z cezu jej pDkrewienstwo z nami i jej solidarnose z calq ludzkDsciq. 
NieunikniDnym skutkiem jest DdezlDwieezenie takie jej Syna, Sl.o
wa, kt6re stalo si~ Cialem. 

z 
1 Tekst konferencJ! zamieszczoneJ 

n"ezna <;znymi skr6tami. 
2 "Kath. Reform". Schwabenverlag, 

w Biuletyn!e 

Stuttgart 1958, 

DO-C nr 

S. 125. 

56 - przeklad 
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Aby mlec Jasne pojE:cie 0 mleJscu Maryi w ekonomii zbawienia. 
musimy rozp0czijC od jej miejsca W okresl.onym momeneie historii 
ibawienia, od jej sitz in Leben. 

Pism.o swi~te , choc mowi .0 Maryi niewiele, mowi jednak 'do
sye, aby wespol z innymi zrodl-ami dae nam pojc:cie 0 tym zagad
nieniu. 

1. LUDZKIE POCHODZENIE MARYI 

Tak Sw. Lukasz jak i sw. Mateusz przedstawiajq mam drzewo 
geneal.ogicZII1e Jezusa (Mt 1, 1-17; Lk 3, 2-38). Ude-rzajCleym fak
tern jest, ze obaj koilezq na Jozefie, eh.oe listy przodkow jakie po
dajq Sq rozne. Nie brak prob wyjasnienia tego stanu rzeczy. Nie
ktorzy egzegeci twierdzq, ze w rzeezywistosei jedna z genealogii 
daje rodowOd Maryi. Tak ezy inaezej istotny sens owego wylicza
ni'a prwdkow jest dose jasny: ehodzi 0 to, by pokazae, ze Syn Bozy 
rzeezywiScie stal sit: ezlowiekiem w .okreslonym miejscu, wsr6d 
VI'Ybranego ludu - w przeeiwienstwie do poglCldu gnostykow, 
kt6rzy nie mogli przyjCle faktu, ze Bog mogl w pewnym momencie 
wkroczye w historiE: ... 

"Leez gdy nastala pelnose czasu, zeslal B6g Syna swego powsta
lego z niewiasty i podleglego Zakonowi... zebySmy i my dostClPiH 
synostwa". (Gal 4, 4-5). Bramq przez ktorCl Syn czl.owieezy weho
dzi w konkretnCl ludzkose jest Maryja. 

Genealogia podana przez Sw. Lukasza prowadzi wsteez az do 
Adama. Widac w niej pewnCl rezerwE: w kwestii stosunku mit:dzy 
J 'ezusem i Jozefem: "Byl On jak mniemano synem Jozefa" (Lk 3, 
23). Lista sw. Ma teusza sit:ga do Abrahama ipo prostu powoluje 
l'i~ na fakt, ze Jozef byl mE:zem Maryi z kt6rej narodzil si~ Jezus 
zwa1ny Chrystusem (Mt 1, 16). Nie musimy zresztq konieeznie wie
dziee z cal,! ' d.okladnosei'! do ktorej rodziny nalezala Maryja. Z bio
Jogicznego punktu widzenia jest ona ezlonkiem rasy ludzkiej, a przez 
malzenstwo z Jozefem zostala wla.ezona w jego rodzinE:. Pismo sw. 
wyraznie stwierdza, ze kuzynka Maryi, E1:ibieta poehodzila od 
Aarona - na temat samej Maryi milezy (Lk 1, 15). Maryja jak 
gdyby zaeiera samq siebie, oslaniajqe siE: pew.nq anonim.owoseiq 
niemnie j przez swoje poehodzenie i malZenstwo jest seisle zjedno
czona i wpleeiona w tkank~ swoje j rasy - Ludu Bozego. Wsrod 
jej przodk6w wyliezonyeh w genea'logiach nie brak postaci oto
cwnyeh pogardq: Tamara , Ra hab, Betsabea. Mniej swietne rysy 
rodziny Sq wydoby te na jaw , jak gdyby n aumyslnie, by pokazac" 
ze i tacy oto byli przodkowie Ma ryi. I ona sarna nie pr6bowala 
wyr6zniac si~ zewn~trznie czy oderwac o d tej rodziny. Prosci lu
dzie z Nazaretu byli zdumieni, gdy. po chrzcie Chrystusa ujawnila 



621 MATKA WIERZ1\CYCH 

sic: jego m'ldrO'sc i mesjaniczny charakter: "Sk'l'dze mu to wszy
stkO'? I coz to za m'ldrO'sc, ktora mu jest dana? I takie euda dziej'lce 
si~ przez rt:ce JegO'? Nie jestze to' rzemieslnik, syn Maryi, a brat 
Ja'kuba i J6zefa, i Judy, i Szymona? Czyz i siO'stry jegO' ,nie prze
bywaj'l wsrod nas? I gorszyli sit: z NiegO'... " (Mk 6, 2-3). 

WszystkO' ezegO' dowiadujemy sit: 0' pochodzeniu Maryi Swiad- , 
ezy najpierw 0' tyro, ze ona jest po 'naszej strO'nie, ze nalezy de 
wielkiej rodziny potrzebuj'lcych O'dkupienia. 

2. 	 SOLIDARNOSC MARYI Z LUDZKOSCIJ\ WYNIKAJJ\CA Z KONIECZNOSCI 
ODKUPIENIA 

Mysl'lC 0' O'wbie Maryi powinnismy przede wszystkim pami~tac, 
ze O'na zachowuje swoje miejsce wsrod 'nas. TO' jest tak 'niezwykle 
waime, ie az po pozne sredniO'wiecze, dO' czasow SzkO'ta teolO'gowie 
wahali si~ mowic 0 "Niepokalanym Poezt:ciu". Nie dlatego by W'lt
pili 0' lasee udzielO'nej Maryi czy 0 jej wZ'nioslym wybra,niu na 
Dziewict: i Matkt:, Iecz dlatego, ie O'bawiali sit:, by nacisk polO'zO'ny 
na jej Niepokalane PO'czt:cie nie przycmil prawdy 0' lasce danej jej 
jakO' czlO'nkowi rodzaju ludzkiegO', jakO' corce Abrahama. OtO' co 
mowi na ten temat Sw. TO'masz z Akwinu: "Jesli Maryja bylaby 
uswit:cona w ten czy inny sposob zanim dusza jej pO'l'lczyla si~ 
z cialem - wtedy nie znalaby zmazy grzechu pierworO'dnego i tym 
samym ollie potrzebowalaby edkupienia i zbawienia przez Chry
stusa . A przeciei Sw. Mateusz mowi, ie »On wybawi Iud swoj od 
grzeehow jego« (1, 21). Niezgodnie jest z wialI''1 twierdzic, ie Chry
stus nie byl zbawcq wszystkich ludzi, jalk glesi Tym 4, 10" 3. P6Z
niej sformulowano doktryn~ Niepokalanego PO'czc:cia tak, aby od
kupienie Maryi przez Chrystusa bylo eczywiste (z a c h 0' wan i e 
od grzechu pierworodnegO' mOCq J egO' laski). 

W ciqgu ostatnich dziesit:ciu 1at teologewie zacz~li cO'raz wyraz
niej odroiniac spekulatywny (dogmatyczny) i antrO'pO'IO'giczny 
aspekt ziemskiegO' zycia Maryi. Przede wszystkim jej czlowieczeii 
stwe zaklada pewne ograniczenia - w tym sens'ie, ze skO'ro byla 
czlonkiem rodzaju Iudzkiego - to musimy jej przypisac Iudzkie 
czynnO'sci i struktur~. Trudno zreszt'l widziec Matk~ tego, ktory 
"wyniszczyl samegO' siebie przyjqwszy naturt: slugi, stawszy sit: 
podohnym dO' Iudzi" (FIp 2, 7) inaczej jak w bardzO' konkretnie 
ludzkiej sytuacji. 

Chrystus stal sit: podobny de nas - we wszystkim pr6cz grze
chu: to' z:naczy, ie chO'c iyl swym cz!owieczeiistwem tak jak my, 
jednak nie byl zdolny zerwac z Bogiem (choc znal pokust:, po
dO'bni~ jak my wszyscy). W wypadku Maryi grzech nie bylby we

3 III, 'l:l, a 2 c. 
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wn~trzn~ sprzeCZnOSClq. I napewno zdawala sobie ona sprawE: 
i z moz1iwosci i z niebezpieczenstwa grzechu. Mamy tu parado
;ksalnq sytuacj~: ta, ktora dzi~ki lasce nigdy nie zgrzeszyla, widzi 
siebie wsr6d grzesznik6w, w ich sta'nie... Czyi moglaby wyspiewac 
Magnificat gdyby czula inaczej? Sarna 'nazywa si~ "sluiebnicq" 
i "uniio'nq" - "wejrzal na uniienie sluiebnicy swojej" (Lk I, 48). 
Doskonale si~ to zgadza ze slowami 0 "milosierdziu Jego z poko
lenia w pokolenie". Maryja identyfikuje siE: z Izraelem i lUdzkos
-ciq oczekujqcq Odkupiciela. Nie moma tego wyjasnic inaczej jak 
jej wlasnq gl~bokq i osobistq swiadomosciq potrzeby odkupienia. 
Taka postawa ta'kie jest owocem laski. Wlasrue dlatego, ie jej 
serce bylo tak czyste i pokorne, dane bylo Maryi tak wielkie i wni
kliwe zrozumienie koniecznosci odkupienia - 'nie tylko w po
'czuciu calkowitej zaleinosci od Stw6rcy leez takie w postaci ocze
kiwania samego Boga jako Odkupiciela. 

Musimy zdawac sobie sprawE: z solidarnosci Maryi z ludzkosciq, 
liczyc si~ z tq solidarnosciq takie wtedy, gdy rozpatrujemy chwalE: 
WiniebowziE:tej. Inaczej nie oddalibysmy sprawiedliwoSci Panu 
i Zbawcy - nie doceniliby:§my Tajemnicy Wcielenia. CzyniqC t~ 
fundamentalnq prawdE: naszym punktem wyjscia odnajdujemy: 
w Maryi najwyiszq form~ odkupienia: zostala ana powolana i wy
"brana i w najwyiszym stopniu bierze udzial w Zmartwychwstaniu 
:Chrystusa. 

MARYJ A I IZRAEL 

Najnowsze studia wykazaly dobitnie, jak scisle tajemnica Matki 
Boga i to co 0 niej m6wi pierwszy i drugi rozdzial Ewangelii Lu
'kasza, wiqie si~ ze StaTym Przymierzem. Od dawna. swiadczy 0 tym 
liturgia. Cz~sto sqdzi si~, ie lekcje z Ksi~gi Mqdrosci i z Piesni 
nad Piesniami przeznaczone na swh:ta maryjne stanowiq tylko 
poboine zastosowa:nia, przyj~te, paniewai brak tekst6w wyrazniej 
nawiqzujqcych do osoby Maryi. Lecz gl~bsze studium wskazuje, 
ze lekcje te zostaly staranll1ie dobrane wedlug pewnego planu. 
Majq one zwracac uwag~ na fakt, ie w historii zbawienia Maryja' 
-reprezentuje Izraela. 

Kompozycja pierwszych dw6ch rozdzial6w Ewangeli sw. Lukasza 
jest ba'rdzo kunsztowna i przemyslana. Aut-or chce zaswiadczyc, 
ie Chrystus narodzil siE: z kobiety (Lk I, 26-45; Lk 2, 7) i ie naro
dzil si~ jako poddany Prawu (t.k 2, 21-24). Stara si~ wykazac, ie 
przez sam fakt, ii Chrystus narodzil si~ z Maryi, obietnice Zakonu 
i Prorok6w ziscily si~ w spos6b dosk'onaly. Scisle paralelne opraco
wanie relacj'i 0 narodzina,ch J ana Chrzciciela (ostatniego z proro
k6w) i Jezusa rna na celu uwydatnienie tej prawdy. Historia Zwia
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st.owania, Nawiedzenia i Bozego Narodzenia przeplatana jest sub
telnymi aIuzjami do mesjanskich obietnic 'i calego. kompleksu idei 
Starego Testamentu. 

1. PRZEDSTAWICIELKA "UBOGICH W IZRAELU" 

Tekst 0 Zwiastowaniui Magnificat dowodzi, ze Maryja zalicza 
si~ do "ubogich Jahve" (gr. tapenoi). Ubodzy w Izraelu to ci, kt6rzy 
oczekujq swego odkupienia nie jako Izrael rygorystycznie prze
strzegajq·cy Prawa, czy tez Iwael przepojony duchem nacjonali 
zmu. Ubodzy wszystkiego oczekujq od swego Boga - Jahve, a ni
czego nie spodziewajq si~ po sobie samych i nie pokladajq nadziei 
w Iudziach. Ta duchowosc "ub6stwa" przechodzi pelny cy'kl rozwo
jowy. 

W czasach prorok6w, zwlaszcza po obaleniu kultu balwan6w 
i roozpuszczeniu wojsk izraelskich, nadzieje mesjan&kie stajq si~ co
raz bardziej duchowe. P6zniej charakteryzuje je sprzeciw webec 
kultu Prawa, tak rygorystycznie i sztywno stosowanego po wy
gnaniu. (Prawu przypisywano w6wczas cos w rodzaju hipostatycz
nej mediacji, widzqc w nim znak wybranstwa i narz~dzie zbawie
nia). W to'ku tej ewolucji fakt bycia anavah Jahveh coraz mniej 
i mniej rna zwiqzku z materialnym ub6stwem i rzeczywistq n~
dZq - O'znacza raczej pokQr~ serca, bra'k pretensji i ostentacji. Wy
raz tej postawy znajdujemy u prorokow - szczegolnie Izajasza 
{Sluga Bozy) i w psalmach, zwlaszcza z okresu po wygnaniu.' 

"Czyz Liban Illie obr6ci si~ za maly jeszcze i krotki czas w Kar
mel, a Karmel za las poczyta'ny b~dzie? I uslysZq dnia owego glusi 
slowa 'ksi~gi, a z ciemnosci i z mroku oczy slepych patrzec b~dq. 
A cisi bE:dq si~ na nowo wese1ic w Panu i ubodzy Iudzie rozraduj~ 
si~ w swi~tym IzraeIowym" (Iz 29, 17-19). 

Liczne teksty _ w tym takze manus'kry,pty z Qumran - swiad
CZq, ze w czasach Jezusa duchowosc ubogich Jahve wciqz jeszcze 
miala duZy wplyw. Kwitla np. wsrod Essenczykow, ktorzy z poboz
nosci trzymali si~ z daia od zycia politycznego i oficjalnego kultu. · 
W swej dzialalnosci ka2lIlodziejskiej Chrystus bardzo cz~sto nawiq
zuje do tej duchowosci. Uczniom Jana daje polecenie: "Idzcie oznaj
mijcie Janowi, cOScie widzieli i slysze1i: s I e p i widzq, c h rIO m i 
chodzq, t r ~ dow a c i Sq oczyszczeni, g 1 u s i slyszq, u mar I i 
zmartwychwstajq, u bog i m g los z 0 n a j est e wan gel i a ... " 
(Lk 7, 22, aluzja takze do Iz 26, 19 i 35, 5-6). Blogoslawienstwa 

• 	 z KClizania na gorze w roznej formie odlnoszq si~ do tych "ubogich", 
to jest do ludzi oczekujqcych odkupienia od samego Boga, tych 

• Por. Albert Gelln Les pauvres de Yahve, Ed. du Cerf, 1953. 

Zna k - 6 
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co nie gorsz'l si~ z Chrystusa, bo nieupieraj'l si~ przy wlasnym 
pogl'ldzie na to j a k rna si~ dokanae odkupienie. 

Zupelnie wyj'ltkowy przyklad duchowej postawy ub6stwa mamy 
w Magnificat . Jest tam caly lancuch mysli nawi'lzujqcych do idei 
i te1kstow 0 ub6stwie: "wejrzal na un i zen i e swojej s 1u z e b
n 'i c y... Str'lcil mocarzy z tron6w a wywyzszyl po k 0 r 'n y c h. 
La k n 'l c Y c h obda-rzyl d{jbrami, a bogaczy z niczym odprawil. 
Przygarn'll w opiek~ Izraela, s 1u g ~ sweg'o, pomny na mHoSlierdzie 
swoje" (Lk 1, 48-54). W postawie Maryi (przypominaj'lcej Ann~ 
z 1 Kr6l 1, 1-2 10) moma rozpoznae duchowe oczekiwanie odku
pienia stale obecne w Izraelu. Jest to oczekiwanie calej ludzkosci, 
ktor'l Izrael reprezentuje na mocy obietnicy. 

2. " RESZTA IZRAELA" I CORKA ABRAHAMA 

Z ide'l "ubogich Jahve" najscislej Wl'lZe si~ poj~c'ie "Reszty 
Izraela" obejmuj'lcej wszystkie prawdziwe dziec'i Abrahama. 

Reszta Izraela (sear seerit) dla prorok6w oznaczala najpierw 
Izraela mesjanicznego, ktory przezyje najazd i zniszczenie. W okre
sie przed wygnaniem odnosilo si~ to do tych, co przetrwaj'l ataki 
Asyryjczykow, ktore mialy miejsce np. za Sargona, Salmanassara 
i Sennacheryba. Podczas wygnania myslano 0 tych, co kiedys po
wrOc'l - a w epoce po wygnaniu 0 tych, co zbuduj'l now'l Jero
zolim~. Lecz zawsze Reszta Izraela pojmowana byla jako jego przed
stawiciele wchodz,!cy w Nowe Przymierze Boga z Jego ludem. Jest 
Vo sarno j'ldro ludu, kt6re przetrwa i B6g ziSci wnim caly zespol 
mesjanskich ohietnic. Dlatego Reszta nie moze skladae si~ z tych 
co przetrwali jedynie w sensie cielesnym, lecz musi obj'le wszyst
kich co porosta'Il'l wierni Przymierzu zawartemu z Abrahamem, 
musi obj'le cale duchowe potomstwo Izraela. W ' ten spos6b uducho
wiono ide~ "Reszty". W tym najgl~bszym sensie poj~cia "Reszty" 
i "ubogich Jahve" zblizaj'l si~ do siebie: "wow dzien... odejm~ spo
srod ciebie hardo m6wi'lcych w pysze swojej 'i juz nie b~dziesz si~ 
wi~cej podnosie ,na gorze swi~tej mojej. I zostawi~ wposrod ciebie 
Iud ubogi i n~dzny, a b~d'l miec nadziej~ w imieniu Panskim. 
Resztki Izraela nie b~d'l czynic nieprawosci ani mowie klamstwa 
i nie znajdzie si~ w ustach ich j~zyk zdradliwy... Chwal c6rko Sy
jonska! Wykrzykuj Izraelu! wesel si~ i raduj si~ ze wszystkiego 
serca, corko Jeruzalem! Uchylil Pan s'ld nad tob'l, odwr6cH nie
prZY'jadol twoich, kr6lem Izraela jest Pa,n wpoSrod cie-bie, nie b~
dziesz si~ bae zlego wi~cej . Owego dnia powiedz'l do Jeruzalem: • 
"Nie boj si~«, a Syjano,wi »Niech nie slabn'l Ir~ce twoje« Pan, Bog 
twoj w posrod ciebie mocny, on zbawi, miIczee b~dzie w miloSci 
s\vej, radowae si~ b~dzie z ciebie w chwale..." (Sof 3, 11-18). 
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Sw. Pawel rozwija te idee i stara si~ pokazac, jak fakt wiary 
Iub niewia ry w Chrystusa rozstrzyga 0 przynaleznosei do Reszty 
Izraela, do prawdziwych dzieei Abrahama (Rz 9, 27; Gal 3, 6-29). 

I znow rozwaianie relacji 0 Zwiastowaniu i teksty Magnificat 
w swietle tych idei daje nam ·nowy obraz Maryi. Jej Fiat swiad
czy, ie nie tylko nalezy ona do Reszty Izraela , Iecz wogole wyst~
puje w imieniu swego Iudu. Magnificat odwoluje si~ wprost do 
obietnic danych Izraelowi (Lk 2, 55): t:J jest hymn Reszty Izraela 
kt6ra widzi, ze nadszedl "dzien J ahve". 

3. MATKA MESJASZA, UOSOBIENIE IZRAELA 

W swym gl~bokim studium 0 pierwszym i drugim rozdziale 
Ewangelii sw. Lukasza prof. Rene Laurentin pokazal jak wyraznie
w zestawieniu z tekstami Starego Testamentu - autor mowi tu 
o Maryi jako 0 Matce Mesjasza . 5 Paralelizm mi~dzy tekstem Lu
kasza (slo'Wa Gabr iela) i pewnymi typowo mesjanicznymi tekstami 
prorok6w jest uderzajqcy. 

"Nie b6j si~ ziemio. Raduj si~ i wesel si~ , bo wielkich rzeczy 
dokonal Pan.. . I wy, synowie Syjonu weselcie si~ i radujcie siE: 
w Panu, Bogu waszym bo wam dal nauczyciela sprawiedliwosci..." 
(JI 21-23). "Raduj si~ wielce c6rko Syjonu! Wykrzykuj coiko Je
ruzalem! Oto kyoI twoj przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel, 
on ubogi a wsiadajqey na osIic~ i na irebi~ ... i b~dzie mowil pok6j 
narodom a wladza jego od morza az do morza , a odrzek az do kOll
czyn ziemi." (Zeh 9, 9-10; por. tez cytowany wyiej tekst Sofonia
sza 3, 14-17). Mowa tu 0 coree Syjonu i wciqz powtarza sic: me
sjaniezne wezwanie "Nie I~kaj slj~" _ wezwanie do radoSci. Teksty 
obieeujq przyjseie kr6la i odkupiC'iela, ktorego c6rka Syjonu przyj
roie w swe 00no. 

Relaeja sw. Lukasza 0 Zwiastowaniu wyraznie przedstawia Ma
ryj~ jako c6rk~ Syjonu - uooobienie Izraela; nawlqzujqC do mo
tyw6w starotestamentowych Aniol powiedzial: "...moe najwyzszego 
C'i~zacieni. Przez to i co si~ z ciebie narodzi swi~te, Synem Bozym 
b~dzie nazwane" (Lk 1, 35). Kazdy Izraelita musial tu pomyslec 
'0 slowach Ksi~gi Wyjscia i "oblok (shekinah) okryl przybytek 
Swiadectwa i chwala panska napelnila go" (~O, 32). Nie mozna ja
Sniej nawiqzac do arki Przymierza - osrodka i symoolu wiernosci 
i obecnosci Boga wsr6d jego ludu. Nie dose, :ie sam Gabriel jest 
w Pismie Swi~tym typem mesjanskiego poslanca - jeszcze mowi 
on 0 przyjsciu Syna Boiego, dziedzica tronu Dawida, jego ojca, 
o panowaniu w domu Jakuba na wieki, 0 krolestwie, kt6remu nie 

6 Rene Laurentin StTuctllTe et thc!ologie de Luc 1 et 11, serle ,,:etudes bl
bliques", Paris 1957. 
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b~dzie koilca. Nowy Testament swiadczy, ie okreslenie "Syn Naj
wyiszego" musimy rozumiec w najscislejszym transcendentalnym 
sensie. Ale same slowa aniola nie Sq bynajmniej jednoznaczne. 
W Starym Testamencie tytul "Syn Najwyiszego" wie1okrotnie 
i przy r6inych okazjach przypisywany jest Mesjaszowi, choc 
o transcendenta1nym synostwie jasno si~ nie m6wi (2 Kr1 7, 14; Iz 
9, 6). Slowa aniola najzupelniej wyrainie odnoszq si~ do Mesjasza 
i do przyjscia Jahve w pelnosci czasu. Wynika to takie z faktu, 
ie Duch Sw. zst~puje na MaTyj<:: . to takie znak czas6w mesjail
skich, powtanajqcy si~ potem w czasie chrztu Jezusa w Jordanie 
i w niedzie1~ Zie10nych Swiqt (Iz 11, 2; J1 2, 28). 

Wyb6r, jaki uczynil sw. Lukasz wsr6d tekst6w mesjailskich, do 
kt6rych nawiqlJUje, wyrainie wskazuje, 0 czym zamierza on prze
konae czytelnik6w: Maryja jest Matkq Mesjasza. W chwili Zwiasto
wania jest przedstawicielkq Izrae1a - duchoweg'o Izrae1a, w kt6rym 
Nowe Przymierze rna sw6j poczqtek. Na tym tle takie dziewictwo 
Maryi zyskuje bye moie najgl~bsze znaczenie. Nie latwo dowiesc, 
ie w czasach Jezusa dziewictwo bylo praktykq re1igijnq przyj~tll 
w Izraelu. Moiliwe ie Esseilczycy praktykowali je jako form~ oso
bistego poswi~cenia Bogu, ale niewie1e swiadectw za tym prze
mawia. Lukasz (1, 31) podobnie jak Mateusz (1, 21-23) odsylajq 
nas do tekstu Izajasza: ,,000 Panna pocznie i porodzi syna i naZWq 
imi~ jego Emanuel" (7, 14). Nad interpretacj~ tego tekstu wciqi 
jeszcze tOCZq si~ dyskusje - lecz ewangelisci i pierwsi chrzesci
janie byfi przekonani, ie odnosi si~ on do dziewiczego macierzyil
stwa Maryi - Matki Mesjasza. Gdy zas widzimy w niej c6rk~ Sy
jo'nu - przedstawicielk~ Izrae1a, wtedy i sarno dziewictwo nabiera 
gl~bszego zna'czenia. Staje si~ ono znakiem wzajemnej wiernosci 
Boga i 1udzi, znakiem dotrzymanego Przymierza, calkowitego 
wladztwa Boga wposr6d naleiqcej do Niego Reszty Izraela. a tym 
wlasnie m6wiq lekeje liturgii swiqt maryjnych wzJi~te z Pidni nad 
Piesniami. C6rka Syjonu jest zarazem Inamiotem-przybytkiem Boga, 
napelnionym Jego majestatem. I b~dqc tym wszystkim przyjmuje 
Zbawienie dla calego swiata. Tak Stary Testament oswietla jeden 
zaspekt6w jedynego w swoim rodzaju miejsca i roli Maryi w hi
storii zbawien'ia. 

MARYJA I KOSCIOL 

Przedstawilismy miejsce Maryi wsr6d jej ludu - Izraela Starego 
Przymierza. Zobaczymy teraz jak przez sw:oj'l wiar~ i boie ma
cierzyilstwo jest ona pierwszym czlonkiem Kosciola. 
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1. PIERWSZA KTORA UWIERZYf.,A W JEZUSA CHRYSTUSA 

Kiedy Aniol powiedzial Maryi, ze jest ona kecharitomene - pelna 
laski (Lk 1, 28) niekoniecznie musiala tu bye mowa 0 lasce uswi~
caj'lcej, czy wylqcznie o · niej. Co zawiera w sobie pelnia laski? 
Czym byl ow dar? 

Teologowie protestanccy slusznie zwra'caj'l uwag~, ze na jednym 
slowie kecharitomene nie mozna zbudowae calej teologii. Zwlasz
cza, ze tego samego okreslenia Nowy Testament uzywa takze w sto
surnku do innych os6b - np. Szczepana (Dz 6, 8). Sarna Maryja 
z pocz'ltku nie wiedziala co te slowa znacz'l: "rozwazala c6z by to 
bylo za pozdrowienie" (Lk I, 29). Oto fakt istotny, na kt6ry chcemy 
tu szczeg6lrnie wskazae: slowa aniola, OWIO dziwne pozdrowienie 
zostalo skierowane do Maryi dlatego, ze zostala wybrana na Matk~ 
Zbawiciela. Nieodzownym warunkiem realiza<:ji tego poW'ola'nia byla 
postawa przenikni~ta wiar'l. Hoze macierzynstwo zaklada wiar~ 
z rod z 0 n q z I ask i. 

Z Ewangelii sw. Mateusza (Mt I, 18) i sw. Lukasza (Lk I, 27) do
wiadujemy si~, ze Maryja "nie znala m~za". Istnieje pewien para
lelizm mi~dzy pocz~iem Syna przez Maryj~ a innymi wypadkami, 
gdy Pismo swi~te m6wi 0 obietnicy przyjscia na swiat dziecka mimo 
fizycznej niemozliwosci. Sara, matka Izaaka, Anna, matka Samuela, 
Elzbieta , matka Jana Chrzciciela wszystko to 'kobiety w podeszlym 
wieku, kt6re juz nie mogly miee nadziei na macierzynstwo. Za kaz
dym razem obiet.nica Boza wymaga odpowied2Ji w postaci wiary -
Pismo swi<:te wyslawia wiar~ Abrahama i AnnY', Zachariasz zostaje 
ukarany niemot'l poniewaz przez chwil~ zwqtpiL. (Lk I, 20). Gdy 
aniol zwiastuje "syna obietnicy" kobiecie, kt6ra jest dziewicq, 
i m6wi do Niej ze "nie masz nic niemozliwego u Boga" (Lk 1, 37), 
czujemy wyraznie, ze wszystko jest juz od dawna przygotowane 
do owego tak: "Otom ja sluzebnica Panska, niechaj mi si~ stanie 
wedlug slowa twego". 0 wierze Maryi swiad<:zy takze radosny ko
mentarz Elzbiety: "Bl:ogoslawionas kt6ras uwierzyla, ze wypelni 
si~ to, co ci oznajmiono od Pana" (Lk I, 45). 

Na pelni~ las,ki skIadajq si~ dwa elementy: bye Matkq Odku
piciela i wierzye w Niego. 

8w. Pawel m6wi nam, ze: "Przez wiar~ i Sara nieplodna, choe 
czas jej min'll otrzymala moc pocz~cia syna, gdyz uwierzyla, ze 
wierny jest, kt6ry jej byl to obiecal. Totez z czlowdeka jednego 
(i to obumarlego) powstalo potomstwo tak liczne jako gwiazdy na 
niebie i jak piasek 'na brzegu morskim, kt6rego zIiczyenie po
dobna" (Hz 11,11-12). "Dlatego (d 'ziedzictwo pochodzi 
z wiary, aby bylo z laski, a obietnica okazala siE: trwala dla calego 
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potomshva, nie tylko d1a tych , ktorzy sCi z Zakonu,a1e i d1a tych, 
kt6rzy s'l z wiary Abra har.1a, ojca nas wszys tkich (jako napisane 
jest: po s tan 0 wi I e m c i e b i e 0 j c e m wi e 1 una rod 6 w, 
Rdz 17, 4) przed Bogiem, ktoremu uwierzyl, ktory ozywia umar 
lych i istniejqcymi mianu je te rzeczy, ktorych jeszcze nie rna. Prze
ciwnadziei uwierzyl w na d ziej~, aby stal si~ ojcem wielu naz-.od6w 
wedlug tego co bylo mu powiedzia:ne: T a k b ~ d z i e pot 0 m s tw o 
two j e (Rdz 15, 5). A nie zachwial si~ w wierze ani oglqdal si~ n a 
obumarle swe cialo ani na obumar le lana Sary, choc mial juz pra
wie 1a t st~ . I co do obietnicy Bozej nie zachwial si~ przez niedo
wiarstwo, ale umocniony wia'rC} dal chwal~ Bogu wiedz'lc na pewno, 
ze cakolwiek przyobiecal, mocen jest uczynic. I dlatego poczytano 
mu t,o za sprawiedliwosc" (Rz 4, 16-22). 

Wiara Maryi jest wypelnieniem wiary Abrahama : "PrzygarnC}l 
w opiek~ Izrae1a, slugE: swego,pomny na milosierdzie swoje. Jako 
mowil do ojcow naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki" 
(Lk 1, 54-55). Wiara Maryi jest wiarq w Przym1ierze - jest cafko
wicie skupiona na odkupieniu swiata, na wypel.nieniu obietnicy. 
Przez wiar~ przyjmuje Odkupicie1a i przez t~ wiar~ jest On dan~ 
swia'tu. D1atego osobiste usprawiedliwienie Maryi i pelnia laski s'l 
ni eoddzielne od macierzyfistwa. Ta, w ktorej Slowo cialem si~ stalo, 
jest pierwszq wsrod wierz'lcych. Jest zywym obrazem "sprawie
dliwosci przez wiar~", ktorej dost~pujq wierzqcy w Jezusa Chry
stusa (Rz 3, 22). Maryja przedstawia sobq duchowego Iiraela 
przemieniajqcego si~ w Kosciol. 

2. MATKA CHRYSTUSOWA - THEOTOKOS 

Maryja miala wiar~ w najscis1ejszym sensie tego slowa - byla 
in via, w stanie drogi, jak my, pie1grzymi ziemscy, calk-owicie po
zbawieni jasnego, bezposredniego oglqdu rzeczy bozych. Musiala 
wi~c znac chwile pr6b, ciemnosci, niezrozumienia... Jednak od 
chwili pocz~cia Syna Maryja jest juz Theotokos - Bogarodzicq. Czy 
od tego momentu poj~la juz wszystko z calkowitq jasnosciq? Mniej 
wi~cej od dziesi~ciu 1at i ta kwestia jest przedmiotem pracowitej 
dyskusji. Sq na ten teI/lat r6zne opinie. Zdaniem Schillebeeckxa 6 

teksty Pisma swi~tego dostatecznie wyraznie wskazujq, ze wiara 
Maryi rozwijala si~ i stawala si~ coraz bardziej intensywna i swia
doma. Byl to na wyzszej plaszczyznie proces jakby anal,ogiczny do 
rozwoju wiary dziecka, ktore j'l 'otrzymuje jako dar laski na 
chrzcie, a potem wzrasta w niej ai: stopniowo dojrzeje do osobistej 
i bardzo swiadomej afirmacji. B6stwo J ezusa odslania si~ oc:wm 

I E. Schi lle beeckx Maria, m oeder v an de V er!ossing, Antwer p 1957, s. 32. 

Por. tlum. franc . Marie, Mere de a Red emption, Paris 1963. 

http:Abrahar.1a
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.Maryi stopni()wo, wraz z Jego pelnym czlowieczenstwcm, az po 
Z'martwychwstanie w pelni chwaly. Ale z poczqtku "ojciec jeg<> 
i matka dziw,ili siE: temu, co 0 nim mowiono" (Lk 2, 33) " .. .nie ro
zumieli tych slow, ktore im mowil" (Lk 2, 50). Na godach w Kanie 
odpowiedz Jezusa na prosbE: Maryi (choe w wersji aramajskiej nie 
rna w n~ej ani cienia jakiegos lekcewazenia) wskazuje jednak, ze 
Maryja z gory nie rozumiala w pelni planow Jezusa (J 2, 3-5). 

Stajqc si~ Matkq Mesjasza Maryja od poczqtku w glE:bi serca mu
siala bye przekonana, ze to sam Bog w niej dziala w bardzo spe
cjalny sposob. Ale miala bye Matkq Tego, kto jest takze Synem 
Czlowieczym (Dn 7, 13) i cierpiqcym Slugq Jahve (Iz 52, 13-15; 53, 
1-12). Pokora, jakq posiadala calq duszq nalezqc do "ubogich 
Jahve", pozwolila jej zrozumiec i przyjqe, ze Bog przyszedl, aby 
zbawie swiat przez jej Syna wedle swych wlasny-ch zamierzen. Ale 
miecz cierpienia (Lk 2, 35), ktory mial przenikn~c jej serce ozna
czal wlasnie, ze zbawienie dokona si~ w spos6b, ktorego nikt z ludm 
nie mogi przewidziee w calym realizmie fa'ktow - i ktorego corka 
czlowiecza nie mogla oczekiwae. Nie mozemy uchwycic celu i sensu 
pr<>roctwa starca Symeona, jesli nie przyjmjemy, ie wiara Maryi 

• 	 w jakims sensie byla ciemna. DziE:ki wierze zorie.ntowanej ku odku
pieniu Maryja wiedziala 'od poczqtku, czym jest w planie Bozym, 
a1e nie w ten sposob, jaki stanie siE: jej udzialem po zmartwych
wstaniu Chrystusa. Tytul Bogarodzicy przysluguje Maryi dlatego, 
.ze jak mowi swi<:ty Augustyn, Dziewica "uwierzywszy pocz~la" 
nie byloby wystarczajqcej racji dla tego tytulu, gdyby tylko uro
dzHa sY'na, ktory potem okazal siE: Zbawicielem i Bogiem. 

StojqC pod krzyzem Maryja powtarzala swoje fiat w ciemnosci 
orpuszczenia . I w tym takze byla Theotokos - w nie mniejszej 
mierze jak w chwili przyjE:cia obietnicy . 'zawartej w slowach Ga
briela. Podobny do jej losu bE:dzie takze los Kosciola kontynuujq
cego poslannictwo macierzYr1S'kie Maryi poprzez wiarE: - wiarE: 
wsrod ciemnosci. 

3. 	PIERWSZA WSROD ODKUPIONYCH: NIEPOKALANE POCZFjCIE 
I WNIEBOWZIFjCIE 

Jedyne w swoim rodzaju miejsce Maryi-Bogarodzicy w tajemnicy 
Wcielerlia kaze nam czcic jq jako pierwszq wsrod odkupionych. 
Pierwszq nie tyle w porzqdku czasowym (oczekujqcy na przyjscie 
Chrystusa takie byli zbawieni) co z racji n a j w y Zs z e j g <> d
nosci. 

Bardzo jest jednak wazne, abysmy zawsze pami~ta1i, ze doktryna 
zbawienia jasno sformulowana przez sw. Pawla oczywiscie wyklucza 
przypisywanie Maryi roli rownorzE:dnej z Chrystusem - jedynym 



630 LEO ALTING VON GEUSAU 

posrednikiem i zbawcq. Tylko przez lask~ Chrystusa Maryja jest 
tym, czym jest. Mariologia jest cz~sciq chrystologii i jest jej pod
porzqdkowana. Wiara i nadzieja Maryi, jej fiat i macierzynstwo Sq 
moZliwe tylko dlatego, ze Bog chcial jq miec kecharitomene 
pelnq laski. 

Czlowiek i laska, ludzka wola i Iaska to dwie odr~bne pIaszczyzny 
bynajmniej nie rownorz(!dne. Lecz w przeciwienstwie do doktryny 
reformacji, przeciwstawiajqcej sobie te dwie pfaszczyzny, my mu
simy pokazac jak si~ one ze sobq stykajq i Iqczq w rzeczywistosci 
zbawienia i wewnqtrz ludzkiego bytu. W misterium Wcielenia la'Ska 
wchodzi w histori~ i w zycie ludzkie. Macierzynstwo Maryi dobro
wolnie przyj~tez wiarq i calkowicie skierowane ku zbawieniu 
ludzi jest najwi~kszym i najwyzszym darem. Odkupienie swiata 
zawiera si~ w nim in nucleo - jak w ziarnie. W Maryi urzeczy
wistnilo si~ to, co jest oczekiwaniem calego kosmosu. W niej jest 
juz faktem to wszystko, co rna dziac si~ w Izraelu i w Kasciele. 
Chrystus jest "pierwlorod'llym wszelkiego stworzenia", "glowq Ko
sciola", "pierworodnym z umarlych" (Kol 1, 15-18). Maryja w pew
nym sensie reprezentuje odkupio'lle stworzenie. Dna jest ziemiq 
zroszonq niebianskim deszczem, wydajqcq na swiat zbawienie. Dla- • 
tego od niepami~tnych czasow zwana jest Nowq Ewq. To wlasnie 
Kosciol chce wyrazic w dogmacie Niepokalanego Pocz~cia kontem
plujqc tajem'llic~ Maryi. Dogmat ten nie oznacza, ze Maryja jest 
poza odkupieniem, lecz ze prawdziwie i w najwyzszym stopniu jest 
pierwszq wsrod odkupionych. Kosciol Koptyjski wierzy, ze peIne 
odkupienie Maryi nastqpilo w chwili, gdy pocz~la Odkupiciela. Bye 
moze jasniej to wyraza rel'acj~ mi~dzy Zbawionq a Zbawcq. Lecz 
Kosciol Za'chodni zawsze wierzyl, iz wybranie i misja Maryi byla 
przewidziana od chwil jej Pocz~cia, a w pewnym zna'czeniu nawet 
przed stworzeniem (por. lekcje 'liturgii maryjnej wzi~te z ksi~gi 
Eklezjastyka - 24, 14-16). "Laska spocz~la na Maryi nie w jakiejs 
chwili jej osobistej historii, lecz w pierwszym mornencie jej indy
widualnego istnienia", mowi Bouyer 7. Jest wi~c ona pO'llaszej stro
nie, lecz wsroo wszystkich usprawiedliwionych przysIuguje jej zu
pelnie wyjqtkowe miejsce. Niepokalane Pocz~cie nlie jest ty,lko przy
wilejem - w sensie daru naddanego ezy dodatkowego tytulu 
chwaly - lecz jest syntezq wszystkiego, czym Maryja jest w mysli 
Kosciola. Jest ana odkupiona sublimiori modo, w sposob wyjqtkowy, 
jedyny w swoim rodzaju, lub moze scislej: odkupiona tak bardzo, 
jak tylko byt ludzki zdolny jest przynalezec do Boga - to znaczy 
najgl~biej prag,nqca odkupienia, najzywiej wierzqca, najubozsza 
w duchu. Istotnie trudno w peIn~ zdac sobie spraw~, jakq duchowq 

7 Louis Bouyer Le trOne de ta sagesse, Paris 1957 s. 152. 



631 MATKA WIERZACYCH 

rzeczywistosc wyra:i:ajq te {)kreslenia stosujqce siE: do Maryi emi
nenter, w najwyzszyrn stopniu. 

Ta sama rnysl KoSciola zawiera siG w dogrnacie WniebowziE:cia. 
WniebowziE:'cie to najwiE:ksza rzecz dostE:pna czlowiekowi przez 
laskE:, ostateczne wypelnienie wszystkiego, ku czernu zdq:i:arny. 
Chwalebne czlowieczenstwo Chrystusa - pochodzqce ex corpore 
virgin is - prornieniuje b6stwern, a Maryja, pierwsza z calego stwo
rzenia, uczestniczy w Jego chwale. W Ma'ryi marny pierwociny 
zrnartwychwstania calego stworzenia. Ta'k wi~c doktryna Wniebo
wziE:cia nie jest pozbawiona podstaw w Pismie swiE:tym. Ten, kto 
zna przewodni rnotyw :i:ycia Maryi, mo:i:e te:i: uchwycic, co jest 
owocern tego :i:ycia. Kosci6l wie, kim jest Maryja, wie jak :i:yla, 
rozurnie jej rolE: w historii zbawienia. Kosci61 wie te:i: do k q d 
z m i e r z a ta historia - do wiecznosci otwartej dla nas od zmar
twychwstania Pana: "JesIi posluga smierci wyryta literarni na ka
rnieniach byla w takiej chwale, :i:e synO'wie Izraela nie mogH patrzec 
na twarz Moj:i:eszO'wq dla jasnosci oblicza jego, kt6ra zniknqc miala, 
jako:i: wiE:cej pO'sluga Ducha bE:dzie w chwale? Albowiem jesli 
chwalq jest posluga pO't~pienia, dal,.kO' bardziej w chwalE: O'bfitowac 
bE:dzie posluga sprawiedliwosci. Powiem CO' tam jaSnialo chwalq, 
nie bylo j€sZ'cze uwielbiO'ne w pO'r6wnaniu z tq chwalq najwy:i:szq. 
Eo jesli to, co niknie, w chwale jest, dalekO' bardziej jest w chwale 
to' co trwa" (2 Kor 3, 7-11). "WziE:ta z cialem i duszq do nieba 
Maryja osiqgnGla to spemienie, jakiego oczekuje od laski Bo:i:ej 
ka:i:dy chrzescijan,in, jako owocu Iudzkiego :i:ycia" 8. 

4. PIERWSZA WSPOt.PRACOWNICZKA DZIEIJA ODKUPIENIA 

"Maryja zostala odkupiona w najdoskonalszy spos6b. Aby zrozu
rniec to' zdanie, rnusimy przede wszystkim parniE:tac, :i:e laska zba
wienia, kt6rej dostE:puje je'den czlowiek, jest zawsze blO'goslawien
stwern tak:i:e dla innych. Zbawienie przychodzi przez przyjE:Cie Chry
stusa w akcie wia'ry, a sarna ta wiara jest laskq. Wiara przynosi 
skutki mies'zcz~ce siE: tak:i:e w historycznym wymiarze swiata. 
Najzupelniejsze zbawienie polega wiE:c na przyjE:ciu Chrystusa przez 
wiarE: a tak:i:e cielesnie - dla zbawientia wSzystkich. Wiara jest 
najwznioslejszym aktem wolnosci w lasee" 9. W ekonornii zbawienia 
ta sama laska rna zawsze dwa aspekty: zbawienie wlasne i pomoc 
w zbawieniu inny'Ch. Niezwykle jest to wyrazne gdy chodzi 0 Ma
ryj~: "w nikim innym nie mamy tak doskO'nalej jednosci osoby 

8 Karl Rahner 1'heologische verkennfngstocllten, Spaarnestad 1958 s. 32-64. 
Por. oryg,lnal niem. Schrlften zur Theologfe: MaTla, Mut teT der HeTrn, Frei
burg 1951 . 

• Ibidem. 
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i funkcji, roli w Kcosciele i roli wobec Boga, godn'Osci i swi~tosci" . 
We wszystkich innych vvypadkach mi~dzy godnosciq a swi~t'OSciq 

zawsze jest jakas niewspolmiernosc - brak doskonalej zhieznosci 
mi~dzy swi~tosciq i funkcjq w Kosciele. W Maryi zjednoczenie laski 
i wolnej woli, zbawienie siebie i wspolpraca w zbawianiu innych 
osiqga szczyt doskonalosci. Wyraza si~ to w fakcie, ze jq, czlowieka 
przeciez, slusznie nazywamy Bogarodzicq. Bog nie potrzebuje na
szej wspolpracy - ale przeciez jq przyjmuje, przyjmuje to, co mu 
'Ofiarowujq stworzenia obdarzone przez Niego wolnq wolq. 0 tym 
wlasnie mysli sw. Pawel mowiqc ze jestesmy "pomocnikami Ba
Zymi" (1 Kor 3, 9). W wypadku Maryi 'Oznaczalo to cos szczegol
nego, wi~kszeg'O, bardziej istotnego: "odtqd bl'Og'Oslawionq 2wac 
mnie b~dq wszystkie nawdy. Albowiem uczynil mi wielkie rzeczy, 
ktory mozny jest i swi~te imi~ Jego" (Lk 1, 48-49). Imi~ i osoba 
Maryi nieodwolalnie lq'Czy si~ z dzielem odkupienia, ch'oc oczy
wiscie rola jej jest scisle zalezna i podporzqdkowana. Mozemy 
wi~c mowic '0 Maryi jako 0 Matce Odkupiciela i Mat c e n a s z e j. 
Ten tytul nawiqzuje do tekstu Ewangeli~ sw. J1ana (19, 25-27): 
"A pod krzyzem stala matka jego i siostra matki jego, Maria 
Kleofasowa oraz Maria Magdalena . Gdy wiE:c Jezus ujrzal Matk~ 
i ucznia, ktorego mil-owal, stojqcego obok, rzekl do matki swojej: 
Niewiasto oto syn twoj. Potem rzekl uczniowi : Oto matka twoja. 
I od onej godziny wziql jq uczen pod swojq opiekE:". 

Pewni egzegeci <opierajqc siE: na uroczystym charakterze Ewan
gelii Janowej i powadze chwili, gdy padly te slowa, przypisujq 
Mary,i powszechne macierzynstwo. Jesli pominqc szkol~ aleksan
dryjskq, ta interpretacja przyj~la siE: szerzej dopiero w poznym 
sredniowieczu. 10 Skora cale zycie Maryi skierowane jest ku Od
kupicielowi i Jego dzielu, calkowicie sluszne jest i uzasadnione, 
bysmy nazywali jq Matkq wszystkich wierzqcych. Macierzynstwo 
Maryi w stasunku do wierzqcych jest rzeczywiste i prawdziwe 
w wiE:kszym jeszcze stopniu n'iz ·ojcostwo Abrahama, zwanego ojcem 
wierzqcyrh. 

Opierajqc si~ na tak podstawowych ideach biblijnych mozemy 
si~ tez zgodzic, ze woIno mowic 0 Maryi jako 0 "wspolodkupicielce" 
(skoro peIne "zastosowanie" odkupienia zaklada jej rol~) i "wspol
posredniczce" (skoro Maryja na zawsze i calkowicie jest wl 'l c20na 
w zycie. smierc i zmartwychwstanie Chrystusa i tym samym 
w spehlienie Jego misji Odkupiciela). 

Przez ostatnie osiemdziesiqt lat papieze cz~sto poslugiwali si~ 
tymi ideami. Terminy S"l poprawne i majq glt:bdkie znaczenie, 
poniewaz Maryja w wi~ks2ym stopniu niz ja,k:iekolwiek inne stwo

10 K. H . Schelkle De BUbel ov er Mar i a, Roermond 1960, s. 88, 
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rzenie obdarwne lask'l byla najscislej i nieodwolalnie wl'lczona 
w plan zbawienia jako "pomocnik Boga". A wiE:c w podO'bny SPO'
sob, jak mowimy 0' "ka'planstwie wiernych" czy "kaplaiistwie 
kleru" jako 0 U c z est n i c t w i e, partycypacji w "jedynym k,a
plaiistwie Chrystusa", mO' i:emy te i: m6w ic 0' u czeslniczeniu ludz
kiej osoby - "wspolodkupicielki" i "wsp61posredniczki" - w j e':' 
d y n y m pO'srednictwie i odkupieniu Chrystusa. Niemniej istnieje 
powai:'ne niebezpieczeiistwO', ie takie slowa jak "WSpOI-O'dkupic" 
czy, jeszcze bardziej "wspol-po·sredniczyc" sugeruj'l jakis rodzaj 
rownosci ezy rowno,rzE:dnoSci. W kaidym razie bardzO' latwo mogq 
stac siE: przyczynq niepO'rO'zumieii i zamiesza.n'ia. Najlepiej w iE:c 
poslugiwac siE: terminami mniej wieloznacznymi i nalezqeymi do 
najstarszej tradycji koscielnej, tzn. okresleniami "Nowa Ewa" 

"Matka wierz'lcych". 
Wart{) zaznaczyc, ie dwaj ostatni papleze Pius XII 

i Jan XXIII - unikali okreslenia "wspolodkupicielka". Kaie to 
przypuszczac, ze Urz'ld Nauczycielski w KO'sciele waha siE: w tej 
kwesti'i. Wahanie to wi'lie siE: Z zarzutami niektorych teolog6w 
przeciwkO' temu terminO'wi. Moina tei w'ltpic, czy dogmat 0 Maryi
-Posredniczce wszystkieh lask zostanie ogloszony. 

!stnieje tei w teO'logH tenciencja, aby wprowadzic bardziej za
sadnicze rozr6inienie mi~dzy posrednietwem Maryi i' poSredni.c
twem Chrystusa kontynuowanym przez dzialanie apostolskie. To, 
co powiedzielismy w pierwszej i drugiej cZE:sci tegO' szkicu, nasuwa 
podobny wniO'sek: w pO'srednictwie Mary'i bar'dziej si~ zaznacza 
aspe'kt "przyjE:cia", zgO'dy, odpO'wiedzi na laskE: - podczas gdy 
w funkcji apostolskiej przewaia element aktywny. Apostolowie 
glosilinaukE: - a Maryja ,Izachowywala wszystkie te slO'wa, TOZ

waiajCjc je w sercu swoim" (Lk 2, 19). 

5. MARYJA A KOSCIOt. 

W dwunastym rozdzi'ale ApokaZipsy sw. Jana czytamy: "Potem 
ukazal siE: znak wielki na niebie. Niewiasta obleczona w sloiice 
i ksiE:zyc u jej stop, a na g}.O'wie jej korO'na z gwiazd dwunastu. 
A b~d'l'c brzemiennq wolala, bO'lejqc i jE:CZqC w bolach porodu... 
a smO'k stan'll przed niewiastq, ktora miala urodzic, a by gdy porodzi 
pO'zrec jej syna. I porO'dzila dzieciE: plci mE:skiej, ktore mialO' pa
nowac zelaznym berlem nad wszystkimi narodami... I syn jej 
z·ostal porwany dO' Boga i dO' tr.onu JegO'. A niewiasta uciekla 
na pustyni~... I zaplon'll smO'k gniewem na niewiastE: i odszedl 
walczyc z reszt'l jej pO'tO'mstwa, ktore strzeie przykazaii Bo
zych i rna swi'adectwo Jezusa Chrystusa ..." 

Interpretacja ApO'ka~ipsy zawsze przyczY'niala egzegetO'm wiele 
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kl.opotu. Lecz jasne jest, ze "smok" to szatan, a "syn niewiasty" 
to Mesjasz. Jest tu takie wyraina aluzja do tekstu Ksi~gi Ro
dzaju (3, 15) m6wliqcegoo "nieprzyjazni" polozonej przez Boga 
miE:dzy niewiastq a w~iem-szatanem. Najstarsza patrystyczna in
terpretacja widzi w ' niewiescie symbol Kosciola, czy tei aluzj~ 

. do "Jeruzalem g6rnej" (Gal 4, 26). Okreslenie "niewiasta w ko
ronie z dwul1'astu gwiazd" rna nawiqzywae do Oblubienicy z Piesni 
nad PieSniami, "kt6ra idzie jak zorza powstajqca, pi~kna jak 
ksiE:iyc, wybrana jak slonce" (6, 9). Wskazuje to, ie w istocie 
mowa tu 0 Oblubienicy, Malionce Baranka (Ap 21, 9), Nowym 
Izraelu. Ta i,nterpretacja ma wiE:c g16wnie charakter eklezjolo
giczny. Lecz odnosi siE: do Kosciola, kt6ry jest oblubienicq i matkq; 
a wiE:c nie tyle do K'Osciola-Instytucji, co do Koseiola-Matki ludrz
kosci wyzwolonej i odkupio-nej, plodnej matki liczmego potomstwa. 
Ale jednoczesnie jui ad najdawniejszych czas6w Kosci61 widzial 
w "niewieseie" takie MaryjE:. Dopiero niekt6rzy p6zniejsi egze
geci zaczE:1i wqtpie, czychodzi tu 0 niq - z tej racji, ie tekst 
m6wi 0 "b<>lach rodzenia", kt6re cierpi niewiasta. Nie mozna 
jed-nak zaprzeczye, ze w pismach Ojc6w znajduje:my seisIq para
]elE: miE:dzy Maryjq a Kosciolem. Tytuly takie jak "Dziewica 
i Matka", "Matka Wierzqcych", "Posredni'czka", "OlJllubienica 
Boia", "Arka Nowego Przymierza", "Theotokos", "Nowa Ewa'" 
byly stosowane i do Koseioia i do Maryi. Jedne z nich z Maryi 
przeniesiono na Kosci61 - inne 'Odwrotnie. 

Zar6wno autor Apokalipsy jak i jej najwczeSniejsi 'komentatorzy 
zdawali sobie sprawE: ze scislego zwiq~zku mi~zy Maryjq a Koseio
lem. P6zniej, gdy polozono g16wny nacisk na .instytucjonalnym 
aspekcie Kosciola, idea ta w naszej teo]ogii utra'Cila pierwotnq ja
snose. ZaczE:to raczej m6wie 0 Maryi jako 0 jednostce - a 0 Ko
Sciele jako 0 instytu~ji sluiqcej uswiE:ceniu (z naciskiem na struk
turE: hierarchicznq). Dzis zn6w zaczynamy widziee w Maryi pierw
sze najbardtiej podstawowe wyobraienie Kosciola, jego zaczqtek 
i za'razem zapowiedi przyszlosci. 

W szkicu tym weiqz nawiqzywalismy do faktu, ie Maryja jest 
uosobieniem Izraela, w kt6rym Slowo stalo siE: cialem. Odpowiada 
to g16wnym ideom teologicznym Kosc'iola Wschodniego, gdzie 
Zwiastowanie jest wiE:kszym SwiE:tem niz u nas - jest upami~t
mien[em zaslubin Boskosci z ludzkoSciq i zalozenia Koseiola. Hi
storyczny fakt narodzin Boga-Czlowieka z Matki, kt6ra uwierzyia 
rozpatrujemy w swietle pewnych ideizaczerpniE:tych z eschato
logii iydowskiej i z uchrzescijanionej filozofii wschodniej. Relacja 
miE:dzy Maryjq i Kosciolem zyskuje wtedy glE:bsze znaczenie. 
mamy do czynienia nie z poboZnym por6wnanie:m lecz z c~ms 
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Q wiele istotniejszym: wierna lasce Maryja staje si~ Matkq Zba
wiciela - i przez to nie tylko reprezentuje Kosci61, lecz in nucleo 
j est Kosciolem. Poczynajqcz Ducha Swi~tego jest Jego Oblu
bienicq - jak Kosci6l. W swym stanie niebianskim, jako pierwsza 
wsrododkupionych, Maryja jest zaczqtkiem Nowej Jeruzalem, 
Nowego Nieba i Nowej Ziemi (Ap 21, 10-27; 22, 1-5), "Kosciola" 
eschatologicznego. Jako taka jest tez odpowiednikiem - i zara
zem przeciwienstwem - Ewy. 

W aspek'cie kosmicznym - tyro, do kt6rego odnosi si~ tekst 
pr.ologu EwangeiJii sw. Jana i rozwazania 0 Kosciele w Liscie 
do Kolosan (1, 15-23) - Maryja reprezentuje wszechSwiat 
stworzony, przyjmujqcy zbawienie i powracajqcy do Boga w "Pier
worodnym". I Kosci61 takze w najbardziej istotnym sensie pelni 
t~ samq fUlnikcj~. 

Komentujqc teJkst Apokalipsy Bouyer pisze: "Nie ulega wqtpli 
wosci, ze tak opisana Niewiasta jest w centrum swiata i przed
stawia poczqtek kosmicznej odnowy". Mozna wi~c powiedziee, 
ze Maryja jest jakqs realiza'cjq archetypu tzw. "Wielkiej Matki". 
Oczywiscie nie moZifla tej analogii posuwae zbyt daleko, aby nie 
nabrala zabarwienia poganskiego. Lecz jesli za punkt wyjscia 
w mysleniu 0 miejscu i roli Ma'ryi wezmiemy lask~, wiar~, i zba
wienie p r z e z J e 'z usa C h r y stu s a i tylko przez Niego, 
wtedy zniknie niebezpieczenstwo ub6stwienia ludzkiej osoby. Gdy 
doktryna maryjna opiera si~ na podstawach biblijnych i na naj
starszej autentycznej Tradycji Kosciola - nie moze bye mo'wy 
o przesadnym marianizmie zacierajqcym wlasciwe proporcje. Nie
mniej nawet taka synteza, olparta na danych biblijnych i na przy
j~ciu wszystkich ko,nsekwencji Wcielenia, jeszcze b~dzie dzis sta
nowic jednq z gl6wnych rozbieznosci mi~dzy Kosciolem Katolic
kim i Kosdolami wyroslymi z Reformacji. To jest jednak sprawa 
osobna. 

Leo Alting von Geusau 
Hum. HB 
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A KAT H s T o s 

BIZANTYJSKI HYMN DZI~KCZYNNY 

K U CZCI MATKI BOIEJ 
Z VI WIEKU 

Przelozyl z jE:zyka greckiego MIECZYSIAW BEDNARZ SJ 

WstE:pem i przypisami opatrzyl ANDRZEJ BOBER SJ 


Grecka nazwa akathistos (domyslnie: bymnos) nie ma jedno
wyrazowego odpowlednika w j~zyku polskim. Oznacza ona hymn 
spiewany "stojqco" (dos/;.; "nie siedzqco" ) tak jak laciilskie Te 
Deum. AutoTem hymnu jest - wedlug prawie zgodnej dzis opinii 
kompetentnych znawcow poezji bizantyjskiej - poeta grecki (po
chodzenia syryjskiego) Romanos z przydomkiem Melodos (Pie.s
niarz). PochodzH on z Emessy w Syrii. Za czasow cesarza Anasta
zego (491-518) przybyl do Konstantynopola i tu w pierwszej po
cowie VI w. rozwinql szerokq dzialalnosc literackq na polu poezji 
religijnej. Tworczosc jego przypadia wi~c na czasy cesarza Justy
niana (527-565). Mial napisac okolo tysiqc kontakionow. Do nas 
doszlo jednak zaledwie 85, a z tej liczby wydano dotqd ok. 60. 
Do najslynniejszych piesni nalezy piesil na Boze Narodzenie ("Dzie
wica rodzi Wladc~ natury") i Akathistos. -

Romanos stoi u kolebki greckiej poezji koscielnej opartej juz nie 
~a i loczasie, jak to mialo miejsce do mniej wi~cej V w., lecz na ryt
mie i akcencie. Ten typ poezji zapanowal wszechwladnie poczqwszy 
od VI w. Poczqtek daly mu tzw. tropariony. tj. krotkie piesni wpla
tane mi~dzy lekcje w modlitwach chorowYch. Budowa ich byla 
prosta. Dopiero jednak kontakiony osiqgn~ly poziom prawdziwej 
i kunsztownej poezji. glownie dzi~ki Romanosowi. Kontakionem 
nazywamy piesil skladajqcq si~ z 18-24 metrycznie takich samych 
zwrotek. Poszczegolne zwrotki zaczynajq sic: zazwyczaj od kolej
nych liter alfabetu greckiego tworzqc tzw. akrostych alfabetyczny, 
czyli abecedariusz. Kazda strofa koilczy sic: tq samq aklamac'jq. Co 
do tresci byly kontakiony metrycznie ulozonymi kazaniami opar
tymi na Pismie sw. lub na gotowych prozaicznych kazaniach i slu
zyly do przedstawienia glc:bokich nieraz prawd religijnych za po
mocq poetyckiego wyrazu. Dla osiqgnic:cia tego celu sic:gali autorzy 
kontakionow po wszelakie srodki retoryczne. Obok partyj nar
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racyjnych, ktore recytowano, ch~tnie stosowano apostrofy i py
tania, a przede wszystkim technik~ wezwan litanijnych, w ktorych 
rozwijano nieprzebrane bogactwo inwencji , obrazowania i wszel
kich srodkow literackiego kunsztu. Jesli wezwania dotyczyly Matki 
Najswi~tszej, wowczas zaczynaly si~ od slowa chaire (witaj, bqdi 
pozdrowiona - zdrowas) i stqd nazywajq si~ chairetyzmami. W ka
zdej zwrotce Akathis tosa jest ich 12 (12 gwiazd wed!ug Apoka
Jipsy rozdz. XII). 

Mistrzemkontakionow by! Romanos, a klasycznym kontakio
nem jest jego Akathistos. Ostatni wydawca krytycznego tekstu 
Akathistosa G. Meersesman O. P. wypowiada tylko powszechnie 
uznanq opini~, kiedy pisze, ze "Akathistos jest najpi~kniejszym, 

najgl~bszym i najstarszym hymnem calej chrzescijanskiej litera
tury" (22). 'Podobnie mowiq Altaner (495) i Beck (427). 

Akathistos sklada s i~ z 24 zwrotek zaczynajqcych si~ od kolej
nych liter alfabetu. Wedlug tresci rozpada si~ na dwie cz~sci po 
12 zwrotek: pierwsza cz~sc ma charakter narracyjny i rozwija 
w oparciu 0 pierwsze rozdzialy sw. Lukasza opowieSc 0 latach 
dziecip,cych Jezusa (od Zwiastowania do Ofiarowania w swiqtyni). 
Cz~sc druga ma charakter liryczny i rejleksyjny. Wsrod zachwy
tow i zdumien nad g!~biami tajemnicy Wcielenia snuje poet a
-teolog rejleksje 0 pelni zmilowan Panskich nad biednym cz!o
wiekiem. Zamkni~ciem tej cz~sci a zarazem zakonczeniem calego 
utworu jest wezwanie do chwalenia Maryi jako 8wiqtyni duchowej 
(XXIII) i gorqca prosba do Niej skierowana, by nas strzegla od 
wszelakich zlych przygod (XXIV). 

W strukturze kompozycyjnej hymnu dadzq si~ wi~c wyr6Znic: 
12 zwrotek narracyjnych, 12 zwrotek lirycznych, 12 hymn6w lita
nijnych (kazdy z nich sklada si~ z 12 pozdrowien-chairetyzinow, 
a zamyka je kazdorazowo ta sama aklamacja: Witaj Oblubienico 
Dziewicza) oraz 12 aklamacji Alleluja. Jak widac, ma Akatthistos 
niezwykle kunsztownq budow~. Gdy do tego doda si~ cale bo
gactwo greckiej mowy, jakim autor rozrzutnie przyozdobH swoj 
poemat, to latwo pojmiemy szczegolnq jego popularnosc u Grekow. 
Smiate porownania , subteln/ antytezy, peIne teologicznej gl~bi 
sentencje, obrazowosc j~zyka, niekiedy dramatycznosc opisu - to 
dalsze zalety hymnu. Te jednak zalety i cz~sta gra slow stwarzajq 
dla tlumacza na kazdy nowozytny j~zyk problem nie lada i nie 
dadzq sip, bez reszty przelac w innq szat(f j~zykowq. Nizej podany 
przeklad. oddajqcy jak najwierniej grecki tekst oryginalu, stara 
si~ niczego nie mOnic z tych pi(fknosci, w jakie Romanos ubral . 
swoj hymn dzi~kczynny. 
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WSTF;P 

Peine tajemnic zlecenie 
poznajljc Gabriel 
do chaty 16zefowej 
udal sit{ pospiesznie, 
i ozwal sit{ hezcielesny 
do nieznajljcej Dlt{za: 
"Ten, co niebo nachyla, 
zamknljl sit{ w Tobie nieodmie

niony i caly. 
Widz/lc, jak w twoim lonie 
przybiera postac slugi, 
wolam do Ciebie z zachwytem: 

Witaj, Oblubienico dziewicza! 

15 Witaj, bo diwigasz tego, 

STANCE HYMNU AKATHISTOS 

I Witaj, glttbino niezbadana 
nawet anielskim okiem. 

Archaniol z nieba Witaj, bo jestes 
poslan byl, tronem Krola. 
by "Witaj" Matce Boga rzekl. 
A kiedy ujrzal, ze na jego bez- co wszystkie diwiga 

cielesny gloB rzeczy. 
Ii bierzesz na siebie cialo, Witaj, gwiazdo 

Panie! Sionce ukazuj,!ca. 
stanljl w zachwycie Witaj, lono 
wolailjc do Niej: Boskiego wcielenia. 

Witaj, przez ktor'! 
stworzenie sit{ odnawia.

Witaj, przez ktoJ:'lj Witaj, przez ktorlj
radosc swieci. Stworca dzieckiem si~

Witaj, przez ktorlj • staje.
kill twa odpuszczona. 

10 Witaj, ktora Adama 20 Witaj, Oblubienico dziewicza! 
podnosisz z upadku. 

Witaj, ktora Ewt{ II 
uwalniasz od lez. 

Witaj, 0 wysokosci, Baczljc Najswitttsza Panna 
pojt{ciom ludzkim nie na swoje dziewictwo 

dostttpna. do Gabriela smiele rzecze: 

• 
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"Dziwne twej mowy znaczenie 
25 i duszy mojej do pojl(cia 

trudne. 

Poczl(cie bowiem bez ml(za 


udzialu 

macierzyiistwo glosisz mi 

wolajl!c: 
Alleluja !" 

III 

Czeka Dziewica z upragnieniem 
na poznanie niepoznawalnego 

30 	i rzecze Bozemu Siudze: 
"Czyz lono moje dziewicze 
moze POCZl!C i porodzic Syna? 

Powiedz mi!" 

A on w bojazni i czci 

rzekl jej wolajl!c: 


35 Witaj, wtajemniczona 
w niewymownl! radl(. 

Witaj, pelna wiary 
w sprawy miIczenia 

godne. 
Witaj, ktoras przedsmakiem 

cudow Chrystusowych. 
Witaj, pelnio wszystkiego, 

co 0 Nim jest prawdl!. 
Witaj, drabino, po ktorej 

sam Bog z nieba zstl!pil. 
40 Witaj, moscie wiodl!cy 

z ziemi ku niebiosom. 
Witaj, cudzie, 0 ktorym 

aniolom slow brak. 
Witaj, rano bolesna 

zadana demonom. 
Witaj, Swiatlosc rodzl!ca 

w sposob niewymowny. 
Witaj, ktoras nikomu 

nie wyjawila "Jak" 
(swej tajernnicy). 

Witaj, ktora przekraczasz 

Zn a k - 7 
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Wiedzl( wszystkicli 
ml(drcow. 

45 Witaj, ktora wierzllcym 
rozjasniasz umysly. 

Witaj, Oblubienico dziewicza! 

IV 

Dziewicl(, co ml(za nie znala, 
Moc Najwyzszego okryla 
cieniern ku poczl(ciu, 

50 a jej lono nietknil(te 
urodzajnl! uczynila roll! 

dla wszystkich, 
ktorzy e1ICl! zbierac zbawienie, 
tak jej spiewajl!c: 

Alleluja! 

V 

Elzbietl( nawiedzic pobiegla 
Panna napelniona 
Bogiem. 
Dziecil( w lonie Elzbiety zaraz 

rozpoznalo 
jej pozdrowienie 

z radoscil! 
60 i skokiem tylko zamiast spiewu 

wolalo do Bogarodzicy: 

Witaj, konarze 
pnia, co nie usycha. 

Witaj, pole rodzl!ce 
owoc nieskalany. 

Witaj, uprawiajl!ca rol~ 
Rolnika - ludzi przy

jaciela. 
65 Witaj, ktora nam rodzisz 

Rodziciela zycia. 
Witaj, nawo dajl!ca 

obfitosc zmilowaii 
Witaj, stole pelny 

bogactw pojednania. 



640 

Witaj, bo nam gotujesz 
fl!k~ slodkich 

rozkoszy. 
Witaj, bo duszom przystan 

spokojnl! sposobisz. 
70 Witaj. modlitwy 

kadzidlo pacllDl!Ce 
Witaj, calego swiata 

ceno pojednania. 
Witaj, dobroci Boza 

smiertelnym zyczliwa. 
Witaj, kt6ras smiertelnych 

smialym przyst~pem do 
Boga. 

Witaj, 	Oblubienico dziewicza! 

VI 

F	alami sprzecznych mySli 
szarpany jak burzl! 
chwial si~ i gubiJ J6zef. 
Patrzl!c na Ciebie dot14d nie

tkni~tll od m~za 
snuf ciemny domysl 0 tajem

. nym zwil!zku, 
o 	 nienaganna! 

10 Lecz pouczony od Ducha Swi~
tego 

o 	tym pocz~ciu, zawofal: 

Alleluja! 


VII 

Gdy uslyszeli pasterze 
aniol6w spiewanie 
o przyjsciu Chrystusa w ciele, 

85 pobiegli jak do pasterza 
ujrzeli Go jak baranka 

bez skazy 

na lonie Maryi si~ pasl. 

A oni hymn jej spiewali: 


Witaj, 	Matko 
Baranka i Pasterza. 

AKATHISTOS 

90 Witaj, zagrodo 
duchowych owieczek. 

Witaj, obrono 
od niewidzialnych wil

k6w. 
Witaj, otwierajl!ca 

bramy raju. 
Witaj, bo z ziemilj spiewajl! 

r adosne niebiosa. 
Witaj , bo z niebem pl1!sa 

szcz«Sliwa ziemia. 
95 Witaj, Ty, apostol6w 

niemilknljce usta. 
Witaj, niezwyci~:ione m«stwo 

zwyci~stwa wieniec no
sZ1!cych. 

Witaj, podporo 
wiary mocna. 

Witaj, laski 
dowodzie jasny. 

Witaj, kt6ra 
pieklo ogolacasz. 

100 Witaj, kt6ra 
odziewasz nas chwall!. 

Witaj, Oblubienico dziewicza! 

VIII 

Hen, ku Bogu lecllcej gwiazdy 
blaskiem urzeczeni 
poszli za nil! Magowie, 

105 a trzymali si~ mocno niebie
skiej latarni 

znaleili w jej promieniach 
pot«znego Wladc~, 

i dosh,pujl!c do Niedost~pneg(). 
witali Go wolajl!c: 

Alleluja! 

IX 

I gdy ujrzeli synowie Chaldei 
na r«kach Dziewicy tego, 
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co ludzi stworzyl sWIl n,kll. 
rozpoznali w Nim Pana, 
choc przyj!jl na silt postac 

slugi. 
Skwapliwie 

uczciIi Go swymi darami, 
115 a Blogoslawionej wolali: 

Witaj, Matko 
niezachodz!jcej Gwia

zdy. 
Witaj, promieniu 

mistycznego dnia. 
Witaj, gaszlica 

zarzewie falszu. 
Witaj, oswiecajl!ca 

wyznawcow Trojcy 
Swilttej_ 

120 Witaj, przez ktorl! tyran nie
ludzki 

wygnany ze swego 
wladztwa. 

Witaj, ukazujl!ca Chrystusa -
Pana i milosnika ludzi. 

Witaj, wyzwalajl!ca 
od poganskiego balwo

chwalstwa. 
Witaj, ocalajllca 

od uczynk6w brudnych. 
Witaj, k1adllca kres 

poganskiej czci ognia. 
126 Witaj, tlumillca 

plomien namifttnosci. 
Witaj, przewodniczko wierzl!

cych 
po drodze mlldrosci. 

Witaj, radosci 
. wszech ludzkich poko

len. 

Witaj, Oblubienico dziewicza! 

x 


J akze zmienieni 
w Boga niosl!cych herold6w 
wracali do Babilonu Magowie. 
Spelniajl!c twe polecenie 
wszystkim gJosili 0 Tobie, 

zes Zbawcl!. 
Lecz pominE)li Heroda 

135 glupca, co spiewac nie umial: 
Alleluja! 

XI 

Kiedys Egipt oswiecil 
swiatfem swojej prawdy, 
przep«dziles precz ciemnosci 

blttdu. 
Bozki egipskie, 0 Zbawco, 

140 nie mogJy sprostac twej sile 
runtl1y! 

A z ich niewoli wyrwani 
wolali do Bogarodzicy: 

Witaj, Ty, kt6ra ludzi 
prostujesz ku gorze. 

Witaj, ktora demony 
strllcasz do przepasci. 

145 Witaj, depcllca 
blftdu szalenstwo. 

Witaj, ujawniajl!ca 
uludft balwanow. 

Witaj, morze, w ktorym 
Faraon utonl!l ducho

wy. 
Witaj, skalo, z kt6rej 

zr6dlo tryska dla spra
gnionych zycia . 

Witaj, slupie ognisty 
wiodl!cy przez ciemnosc 

150 Witaj, oslono nad swiatem 
szersza niili chmura. 
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Witaj, 	pokarmie 
mann~ 	zast~pujllcy. 

Witaj, sluzebnico 
Swi~tego Pokarmu. 

Witaj, ziemio 
Bozej obietnicy. 

Witaj, plynllca 
miodem i mIekiem. 

155 Witaj, ObIubienico dziewicza! 

XII 

Lepszego pragnllc swiata i odej
scia w wiecznosc 

chcial Symeon opuscic 
ziemi tej marnosc i szal. 
I wtedy dales mu si~ dziec

kiem, 
160 Iecz on rozpoznal pelni~ Boga 

w Tobie, 
podziwial mlldrosc 
twojll niewymownll wolal: 

Alleluja! 

XIII 

Moc 8Wll zjawlaJllc Stworca 
nowe ukazal stworzenie 

165 nam, ktorzy przezen jestesmy. 
Z lona, co nie ·zaznalo nasie

nia, 
wyszedl i ustrzegl to lono 

nienaruszone, 
abysmy cud ten uznajllc 
chwaliIi je i wolali: 

170 Witaj, kwiecie 
nigdy nie wictdnllcy. 

Witaj, korono 
wstrzemictiIiwosci. 

Witaj, prawzorze jasny 
zmartwychwstania na

szego. 

Witaj, 	ukazujqca 
nam zycie anielskie. 

Witaj, 	drzewo 0 slodkim 
Owocu, 
kt6rym zywisz wierzll

cych. 
175 Witaj, Iistowie, w kt6rego 

obfitym cieniu wielu 
si~ ukrywa. 

Witaj, bos w lonie nosila 
Przewodnika zblllka

nych. 
Witaj, bos porodzila 

Wybawiciela pojma
nych. 

Witaj, Ty, co lagodzisz 
S~dziego gniew spra
wiedIiwy. 

Witaj, przebaczenie niosllca 
dIa wielu grzesznikow. 

180 Witaj, szato dojrzalosci 
ogoloconych z prawa 

do mowienia. 
Witaj, 	milosci 

wszeIkie przewyzszajll
ca pragnienie.' 

Witaj, 	Oblubienico dziewicza! 

XIV 

Narodzenie inne i obce naszemu 
widzqc stanmy sict obcy swiatu 

185 a umysl nasz skierujmy ku 
niebu. 

Przez to narodzenie Najwyzszy 
objawil sitt na ziemi pokornym 

czlowiekiem, 
pragnllc ku gorze prowa·dzic 
wszystkich, co dOll wolajq: 

Alleluja! 
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xv 

oSlowo, przebywajqce 
w pelni doczesnosci, 
Ty nie opuszczasz wiecznosci 

swej wcale. 
Jestes wsrod nas nieogarnione. 
Albowiem Boskie ku nam zej

§cie 
nie bylo tylko zmianll 

miejsca 
195 te narodziny z Dziewicy 

CO Boga pelna slucha naszych 
glosow: 

Witaj, Ty, CO ogarniasz 
nieogarnionego. 

Witaj, bramo 
wznioslej tajemnicy. 

Witaj, 	nowino 
sprzeciw budzllca nie
wiernych. 

lIIIO Witaj, chwalo 
nieobalona wierzllcycIl. 

Witaj, tronie najswi~tszy 
tego, co nad" cheruby. 

Witaj, mieszkanie wzniosle 
tego, CO nad serafy. 

Witaj, ktora jednoczysz 
to, co niepojednane. 

Witaj, ktora dziewiczosc 
z macierzynstwem 

11!czysz. 
205 Witaj, przez ktorll 

przest~pstwo siQ gladzi. 
Witaj, przez ktorll 

raj si~ nam otwiera. 
Witaj, kluczu 

krolestwa Chrystusa. 
Witaj, nadziejo 

szcz«sliwej wiecznosci. 

Witaj, 	Oblubienico dziewicza! 

XVI 

p 	odziwiali aniolowie 
wielkie dzielo 
twojego wcielenia. 
Widzieli, jak nieprzyst~pny, 
Boze stales siQ przystQpnym 

dia wszystkich 
czlowiekiem. 

215 Zamieszkales mil{dzy naml 
sluchaj/lc wolania: 

Alleluja! 

XVII 

Retorzy, wielu milosnicy slow 
milknll przed Tobll jak ryby 

bezglosne 
widzimy to, Bogarodzico! 

220 Nie mog/l bowiem powiedziec, 
J ak pozostajllc dziewicll 

mozesz rodzic. 
My jednak tajemnicQ 
twojll podziwiajllc wolamy 

z 	wiar/!: 

Witaj, naczynie 
M/!drosci Bozej. 

225 Witaj, skarbnico 
jego opatrznosci. 

Witaj, ktora m«drcom 
wytykasz niemlldrosc, 

Witaj, ktora uczonym 
wykazujesz nieuctwo. 

Witaj, bo przemlldrzali bada
cze 

stalisiQ glupcami. 
Witaj, bo tworcy mitow 

marnie przemin«li. 
230 Witaj, bos rozerwala 

Atenczyk6w sidla. 
Witaj, bo sieci 

Rybakom napelniasz, 
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Witaj, wycil!gajl!ca 
z otchlani niewiedzy. 

Witaj, wzbogacajl!ca 
poznanie u wielu. 

Witaj, korabiu 
pragnl!cych zhawienia. 

235 Witaj, porcie 
plynl!cych przez zycie. 

Witaj, 	Ohlubienico dziewicza! 

XVIII 

Samym sobl! 

chellc swiat ocalic i uladzic 

przyszedl nieprzymuszony 


Sprawca ladu, 
240 a chociaz Bogiem jest nasz 

Pasterz, 
ukazal silt wsrod nas podo. 

bnym nam 
Barankiem 

i nas podobnych sobie wzywa· 
jl!c do siebie 

jako Bog uslyszy wolanie: 
Alleluja! 

XIX 

Spieszll do Ciebie dziewice, 
bos murem ich obronnym 

i wszystkim 
co Cilt wzywajlj, Bogarodzico 

Dziewico! 
Nieba i ziemi Stworzyciel 
przyozdobil Cilt laskI!, 

o Nieskalana! 
A zamieszkawszy w twoim 

lonie 
250 	nauczyl wszystkich wznosic 

glos do Ciebie: 

Witaj, 	kolumno 

dziewictwa. 


Witaj, bramo 
zbawienia. 

Witaj, pierwszy owocu 
odrodzenia w dllchu. 

Witaj, szafarko 
Dobroczynnosci Bozej. 

255 Witaj, ktora odradzasz tych, 
co w grzechu poczltci. 

Witaj, dajl!ca roztropnosc 
pozbawionym rozumu. 

Witaj, odiHtdzajilca 
tego, co dusze psuje. 

Witaj, rodzqca 
Siewc4t niewinnosci. 

Witaj, alkowo 
przeczystych zaslubin. 

260 Witaj, zaslubiahca 
dusze wierne Panu. 

Witaj, 0 piltkna 
dziewic zywicielko. 

Witaj, weselna 
dusz 8wilttych' przyja· 

ciolko. 

Witaj, 	Oblubienico dziewicza! 

XX 

Spiew pochwalny zawodzi, 
Gdy objqc chce 
pelni4t twych zmilowaii. 
Chocbysmy ofiarowali Ci 

hymny 
tak liczne jak ziarna piasku, 

o Krolu swiltty, 
nie osil!gnltlibysmy nigdy god. 

nej miary 
270 tego, co dajesz nam, ktorzy 

wolamy do Ciebie: 
Alleluja! 
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XXI 

T y, 0 Najswil(tsza Dziewico, 

jawisz sil( Dam w ciemno


sciach 
jak Bwiatlodajna pochodnia. 
Niematerialne zapalajllc swia

tlo 
275 wiedziesz wszystkich do po

znania Boga, 
swoim blaskiem rozjasniajllc 

umysly 
naszym uczczona wolaniem: 

Witaj, promienill 
Slonca duchowego. 

Witaj, odbicie 
Swiatlosci nieprzystl(p

nej. 
280 Witaj, blyskawico 

dusze oswiecajllca. 
Witaj, gromie 

wrog6w porazajllcy. 
Witaj, bo nam wysylasz 

Swiatlo jasniejllce. 
Witaj, bo Dam wypuszczasz 

obficie plynllclI Rzekl(. 
Witaj , obrazie 

uzdrawiajllcej sadzawki. 
285 Witaj, niszczllca 

grzechu zmazl( hanieb
nil· 

Witaj, kt6ras kllpielll 
obmywajllclI sumienie. 

Witaj, dzbanie mieszalny, 
w kt6rym radosc Silt 

miesza. 
Witaj, woni, 

dobry zapachu Chry
stusa. 

Witaj, zycie 
mistycznej uczty rado

snej. 

290 Witaj, Oblubienico dziewicza! 

XXII 

Udzielic pragnlll laski przeba
czenia 

za dawne winy 
ten, co dlugi wszystkich ludzi 

gladzi. 
We wlasnej wil(c przyblizyl 

sil( osobie 
295 do tych, co oddalili sil( od 

jego laski, 
A potargawszy cyrograf ich 

winy, 
slyszy z ust wszystkich to wola

nle: 
Alleluja! 

XXIII 

Wielbillc piesniami twego Syna 
tez i Ciebie 

chwalimy hymnem wszyscy 

300 jako swilltynil( duchowlI, Boga


rodzico! 

Ten, kt6ry mieszkal w twoim 

lonie 
trzymajllc w dloni wszystkie 

rzeczy, 
Pan nasz, 

uswil(cil Cil( i uczcil Cil( 
i nauczyl nas wolac do Ciebie: 

305 Witaj, namiocie 
Boga i jego Siowa. 

Witaj, swil(ta 
ponad swil(te 8wil(tycli. 

Witaj, arko zlocona 
przez Ducha swil(tego. 

Witaj, skarbnico 
zycia niewyczerpana. 

Witaj, czcigodny diademie 
kr616w bogobojnych. 

310 Witaj, chwalo wysoka 
kaplan6w poboznycli. 



AKATHISTOS646 

Witaj, 	bastionie niezdobyty XXIV 

Kosciola swilttego. 


Zaiste godna jestes, Matko,
Witaj, 	murze nieobalony 

wszelkiej chwaly,Krolestwa Bozego. 
ktoras 	 miltdzy wszystkimi 

Witaj, 	Ty, ktora wznosisz 
swilttymipomniki zwyciltstwa. 

320 Najswilttsze zrodzila Slowo.
Witaj, 	ktora obalasz 

Racz przyjllc teraz ten nasznieprzyjaciol naszych. 
dar,

315 Witaj, lekarstwo 
od wszelakiego nieszcz{{scia ciala mojego. 

nas bron wszystkich. 
Witaj, 	ocalenie Od przyszlej kary wybaw naB,

duszy mojej, ktorzy pospolu do Ciebie 
wolamy:

Witaj, Oblubienico dziewicza! Alleluja! 

Przelozyl Mieczyslaw Bednarz, SJ 

Hymn Akatllistos sklada slEl z 24 ,tanc (zwrotek). W wydanlach tekstu 
poprzedza je kr6ikd kontaklon majllcy charakter dedykacli poematu Matce Bo
skiej w podzlE:ce za odparcie ataku Awar6w na Konstantynopol (7. VIII. 626} 
i ocalenle stollcy. Dedykacja ta powstala mnlej wlElcej sto lat po hymnie 
Akatllistos. Ma odmiennll od samego poematu mlarE: wlerszowll, nle zaczyna 
akrostychu, nie m6wI nic 0 Wcielenlu, kt6re jest tematem calego utworu. 
Jest wlE:c elementem nie zwlllzanym tresclowo z osnowll Akathistosa. Dlatego 
pomljamy jll w nlnlejszym przekladzie. Autor tej dedykacjl jest nleznany. 
"Wiele racji przemawia za autorstwem patrdarchy Konstantynopola Sergiuszem 
(610-638), kt6ry pod nieobecnosc cesarza Herakllusza zorganlzowal obronEl' 
stolicy i nazajutrz po zwyciE:stwie nakazal odsplewanle Istnlejllcego juz hymnu, 
do kt6rego dorobll okollcznosciowll, wstElpnll zwrotkEl. Od tego czasu Akatll!
stos stal siEl" na poly oficjalnym hymnem blzantyjsklego Kosclola. 

do wlersza 120: 
W tych slowach chcieli widziec dawniejsi komentatorzy aluzjE: do zwy

ciE:stwa z 626 r. j w zwillZku z tym datowac Akatllistos na wiek VII. Podobnie 
Interpretowali wiersz 147 0 zatoniElclu duchowego Faraona I wiersz 257 0 za
tracie mordercy dusz. W rzeczywistosci chodzl tu 0 szatana, wroga dusz. Nle 
mozna tez w w. 120 wldzlec aluzjl do zburzenia swilltynd czcicieli ognla 
w Al'menil w 624 r ., bo tresc wlersza jest ;Zbyt og61na. Chodzi tu raczej' 
wedlug kontekstu 0 podkreslenie wy:i:szoscl chrzescljanstwa nad kultem po
ganskim. 

do wi ersza 180: 
W staro:i:ytnej Grecji mieli prawo do publicznego wystE:powanla na zgro

madzeniach i przed slldem tylko dorosll ludzie wolnl. To uprawnienie okreslano 
wyrazem "parresia". Wyst~pujqCY publicznle odziewall slE: w6wczas w szat~ 
zwanll "stote". Nlewolnlcy tych praw nle posladali, byli wlE:c "nadzy", ..nie
odziani". Przez grzech stal SIEl czlowiek nlewolnlklem, stracil szatE: I stal slEl 
nagI (Rdz 3, 7). Maryja jest dla grzesznlk6w owl! szatll, dzlElkl kt6rej mo:i:emy 
tmlalo stanllc przed Boglem. Jest ona wlElc tuteta nostrae ltbertatis. 

do wierszy 228-229: 
Wspaniala w oryglnale gra sl6w emorantlleBan - emarantllesan (zgluplel1 

przeminElIl). 
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do wiersza 230: 

Mylnie wyjasn ia li niekt6rzy ten w iersz w sensie zarnkni~cia pog aitskiego 
uniwersytetu w Atenach przez cesarza J ustyniana w 529 r. Jest tu raczej 
aluzja do dysputy sw. Pawla na Areopagu (Dz 17, 14-34). Sw. Pawel zniweczyl 
sofizmaty Ateitczyk6w, a innym apostolom (.. Rybacy" w. 231) napelnila Matka 
Naj swi~tsza siecl zdobytymi duszaml. 

do wiersza 284: 
Aluzja dO sadzawkl Slloe (J 7, 9-11), kt6rq poeta pojmuje jako symbol 

ch r ztu. 

NOTA BIBLIOGRAFICZNA 

Hymn Akathistos zostal przetlumaczony na laClnEl ok. 800 r. w Wenecjl 1 od
tqd zaczql wywierac przemozny wplyw na laclitskq poezj«: maryjn q srednio
wiecza. SprawEl tEl wyswletlil ostatnlo G. G. Meersseman o. P ., Der Hymnal 
Akath;sto& 1m Abend!and. T. I, s. XII-228, Freiburg/Schw. 1958. T. II, s. XV
390, tamze 1960. Zeby jednak zaznajomlc Zach6d z samym tekstem tego, nieco 
zapomnianego w Kosciele laciitskim, utworu, oglos!! tenze sutor podr«:czne 
wydanie tekstu : Hymnos AlwthlstOB. Die Iltteste Andacht zur Gottesmutter, 
Griechischer Text, Deutsche Ubersetzung und ElnfUhrung von G. G. Meers
seman O. P., Universitlltsverlag Freiburg Schweiz 1953, s. 79. Wydanie to za
st'lPi niewysta rczajqcy ju:!: tekst w kolekcji Migne'a: PG 92, 1335-48 (wsr6d 
dziel Jerzego Pisidesa). Najpelniejszq blbllografiEl 0 Hymnle Akathistos dal 
Hans-Georg Beck, K trche und theo!ogische Literatur im byzantinischen Reich. 
MUnchen 1959, s. 425-l8. Zob. tez: B. Altaner, PatTo!ogle . Frelburg/Br. 1960, 
s . 495 (0 Akathistos pisze Altaner: .. ( ... ) 1st vlelleicht das berUhmteste lItur
gische Lied del' griechischen Kirche. ( .. . ) Neuerdings wird ziemllch einhell!g 
Romanus al. Verfaser anerkannt. U nas malo 0 Akathlstos pIsano. Przygodnie 
wspominali 0 nim: Ks. Dr Piotr Franciszek Krypiakiewicz, 0 czef Naj
swi~tszej Maryt Panny na Rusl. Ksi~ga Pamtqtkowa Marianska T. II, CZElse II, 
Lw6w 1905, s. 186-224 (passim) 1 J6zef BirkenmaJer, Zagadnienie autorstwa 
..Bogu rodzicy". Gniezno 1935, s. 21-23 (0 Romanosie). Od 200 juz lat nie mamy 
polskiego przekladu omawianego hymnu. stare tlumaczenia wymieniajq : Estrei
cher XII 84-86 i Wilhelm Bruchnalski, Bib!togTafia mario!ogit po!skiej od wy
na!ezienla sztukt drukarsklej do T. 1902. W: Kst~ga Pam. MaT. T. II, Cz. I. 
Lw6w 1905, s. 1-2 (Akafisty). Trzeba tu jeszcze wspomniee a nast. pozycjl: 
O. Bernard od Matki Bozej karmellta bosy, Niepoka!ana. Hymn Akatist t 
o Matko kocham Ci~ t Nlepoka!ana. Krak6w 1937, s. 89. Na s. 2(}-53 przy
nosi ona polski przeklad hyrnnu. Tlumacz nie mlal niestety pod l"Elk q wydania 
krytycznego tego hymnu I tlumaczyl za starego brewiarza grecklego z r. 1776. 
Wi adomo zas, ze kslElgi liturg'iczne przystosowujq dluzsze poernaty do swych 
potrzeb, wiElc i przeklad o. Bernarda nie oddaje dokladnie nastElPstwa poszcze
g61nych plesnl, co wiElcej, zawiera pewne wstawki, kt6rych w oryginale nle 
rna. Gdy do tego doda siEl, ze tlurnacz posluzyl slEl wierszem rymowanym, to 
latwo slEl domyslic, jak daleko odblega czasem ten przeklad od oryglnalu. 
o zachowaniu technlkl akrostychu aUabetycznego nie moglo oczywiscie bye 
mowy. Tak wlElc potrzeba nowego przekladu tego arcydziela okazala slEl na
glqca. Zostal on dokonany z tekstu Meerssemana. 

N!niejszy przeklad jest fragmentem z bEldqcej w druku AntoWgH Patrll
stycznej w opracowaniu Andrzeja Bobera SJ. 
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CONCILIUM 

Nie tylko w zakresie nauk scislych mamy dzis do czynienia z nad
miarem informacji - na mniejszq moze skal~ podobne zjawisko wyst~
puje takze w teolo~ii. Na zachodzie niemal kazdy WydzialTeologiczny 
i wi~ksze zgromadzenie zakonne wydaje wlasny miesi~cznik czy przy
najmniej roczniki teologiczne, do tego dochodz~ jeszcze publikacje to
warzystw naukowych, sprawozdania z kongres6w, wreszcie czasopisma 
specjalistyczne poswi~cone wylltcznie pewnym gal~ziom teologii, czy na
wet poszczeg6lnym problemom. Sobor przyni6sl wyrazne ozywienie 
tw6rczosci teologicznej, pisze si~ coraz wi~cej i przybywa piszltcych. 
Jednoczesnie wzrasta zainteresowanie teologiq, co daje si~ odczue i u nas. 
Sacra doctrina przestaje bye zamkni~tym ogrodem gdzie majlt wst~p 
sami tylko fachowcy. Konczy si~ era "teologii seminaryjnej", kt6rej 
problematyk~ i styl dyktowaly nieadekwatnie wIIsko rozumiane po
trzeby "zawodowej" formacji kleru. Znow pod wplywem soboru od
radza si~ "teologia biskupia", tak charakterystyczna dla epoki Ojcow 
Kosciola: Atanazy. Bazyli, Augustyn byli przeciez rzqdcami diecezji. 
"Istnieje pewien wklad do teologii, ktory mogq wniese tylko biskupi
-teologowie" - pisze Charles Davis 1. - "Wi~ksze zaangazowanie bisku
pow w dzialalnose teologicznq daloby efekt oczyszczajqcy" - przede 
wszystkim dlatego, ze zaden biskup, nawet najbardziej teologicznie na
stawiony nie pogodzHby si~ z oderwaniem teologii od zycia calego Kos
ciola. z jej akademizmem. Obok teologii biskupiej zaczyna si~ rozwijae 
teologia "swiecka" - niekoniecznie uprawiana wylqcznie przez swiec
kich, czy tez przez nie-fachowc6w. Chodzi raczej 0 teologi~ widzC\cq 
jakby oddolnie potrzeby i pytania ludzi zyjqcych w swiecie i ze swia
tern, dopomagajqca im w ich wlasnej refleksji 2. Wobec szybkich prze
mian czasopisma mogq chyba wi~cej zrobie niz ksiqzki. Ale istniejqce 

1 Charles DavIs Theology in Seminary Confinement "The Downside Review". 
October 1963. Por. takze sympozjum Theology and the University. Ed. J. Coul
son Longman and Todd. London 1964. 

2 Por. John A. T. Robinson The New Reformation? SCM Press, London 1965. 
Ch. 3 ..Towards a Geulnely Lay Theology". 
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wydawnictwa teologiczne nie podolajq nowym zadaniom: w spos6b 
paradoksalny sama ich ilose utrudnia dotarcie do potrzebnych wiado
mo§ci. A takze specjalizacja dzia!a niekorzystnie, podobnie jak zbyt 
selsly zwiqzek z okreslonq szkolq teologicznq czy grup'l zakonn'l. Sob6r 
dotyka wszystkich dziedzin refleksji teologicznej , jest faktem ekume
nicznym - potrzebne jest wi~c pismo skupiajqce fachowych wsp61pra
cownik6w i materialy z r6znych specjalizacji. szk61 i kraj6w, szerzej 
udost~pniajqce dorobek wie,lu osrodk6w, reprezentujqce tw6rczq teologi~ 
w skali swiatowej. Taka idea niejako byla w powietrzu i nic dziwnego, 
ze podjE:li j'l ludzie zywo reaguj'lcy na potrzeby Kosciola - teol<?gowie 
tacy jak Congar, Rahner, Kung i de Lubac. Konkretne rozmowy rozpo
cZE:to podczas II sesji - znalazl si~ pierwszy wydawca organizator 
i przyjaciel, Holender. Paul Brand. Nawi'lzano wsp6lprac~ z Centrum 
DO-C w Rzymie, kt6re juz od poczqtku soboru prowadzilo podobn!\ 
pracE: wydajqc w kilku jE';zykach skrypty z dokumentacjq sluzqclt po
trzebom soborowych dyskusji a. 

Dzi~ mamy w rE:kach pierwszy numer projektowanego miesi~cznika
bialy zeszyt z brqzowym nadrukiem "CONCILIUM", i datq: styczen 
1965. Nowe czasopismo, ale nie obce: przeciwnie, otwieram je jak list 
do znajomych. B~d'lc w Rzymie uczestniczylismy wraz z Jackiem Woz
niakowskim w ostatniej fazie narodzin "Concilium" - w niezwyltle 
-ciekawym spotkaniu jego redaktor6w i wydawc6w szesciu r6znoj~zycz- . 

nych wersji 4. Byla wtedy mowa i 0 wersji polskiej - jakze by si~ ona 
przydala... Na tym zebraniu dyrektorzy 11 sekcji redakcyjnych przed
stawiali plany pracy i g16wne idee proponowanych przez siebie nume
r6w. Ma ich bye 10 rocznie (Sekcja DO-C ma swojq niezaleznq ru
brykE: w kazdym numerze) . Oto projektowana kolejnose tegorocznych 
temat6w (poczynajqc od zeszytu styczniowego. z przerwq w miesi'lcach 
letnich) : teologia dogmatyczna, liturgia, teologia pastoralna, ekumenizm, 
tzw. problemy pogranicza (teologii, filozofii i innych nauk), historia 
Kosciola, prawo kanoniczne, zagadnienia zycia wewnE:trznego, Pismo 
swi~te. W ten spos6b w ciqgu roku otrzymamy przeglqd zagadnieii. 
i najnowszego dorobku we wszystkich dziedzinach teologii. Kazdy nu
mer "Con cilium" ma zawierae biuletyn dajqcy szczeg610we wskaz6wki 
bibliograficzne, oraz spory wyb6r niepublikowanych prac oryginalnych. 
Duzy i rzeczywiscie miE:dzynarodowy zesp61 wsp61pracownik6w gwa
rantuje wysoki poziom naukowy i redakcyjny pisma. Kazda sekcja 
przygotowuje jeden numer rocznie, majqc kilkunastu czlonk6w 
wszystko prawie nazwiska znane na calym swiecie. Wielu i nich sly
szelismy na tym organizacyjnym zebraniu i podczas licznych konferencji 
zwiqzanych z Soborem. Trudno tu wyliczyc wszystkich - dla przy

3 por . " Tygodnlk Powszechny" nr 6, 1965. 

( Por. Jacek Woznlakowskl Concil i um "Tygodnik Powszechny" nr 7, 1955. 


• 
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kladu podaj~ kilkanascie nazwisk, znanych w Polsce z ksiC\zek, a takie 
z publikacji zamieszczanych w "Znaku": 

Dogmatyka: E. Schillebeeckx (przewodniczC\cy) 5, M. D. Chenu e, 
Y. M. Congar 7, P. F. Fransen 8, R. Laurentin 9, H. de Lubac 10, J. Rat
zinger 11 . 

Teologia pastoralna: K. Rahner (przewodniczqcy) 12, Fr. Houtart II 
Bp E. de Smedt 14. 

Teologia moraIna: B. Haring 15, J . L. Janssens. 
Pismo 5wiElte: S. Lyonnet, J. Fitzmyer 10, D. M. Stanleyl7. 

Zycie wewnEltrzne: H. Urs von Balthasar. 
.Liturgia: J. A. Jungmann, J. Gelineau n, G. Diekmann n. 
Ekumenizm: H. Kling (przewodniczqcy) 20, Bp Chr. Dumont, Bp 

J. 	Willebrands, T. Sartory 21, G. Thils 22. 

Dokumentacja (DO-C): Leo Alting von Geusau 23, M. J. Le Guillou f4• 

• 

Schillebeeck i Rahner Sq autorami artykulu wstElpnego 25, kt6ry 
zarysowuje program calej dzialalnosci "Concilium": 

5 Par. E. Sehlllebeeckx III Sesja II Sobon, Watykansktego "Znak" nr 128/129• 
• Par. M. D. Chenu Ku teo!ogt! technikt "Znak" nr 92/93. 

7 Par. Y . Conga r Autorytet w Koscie!e : rozw6j htstoryczny "Znak" nr 119. 

B Par. P. Fransen Autorytet sobor6w "Znak" nr 119. 

o Znany specjalista z zaltresu mariologl! - par. wzmianki wart. L. A. von 

Geusa u w niniejszym n-rze Znaku. 
10 Par. J. Taborska Kato!1cyim nieznany "Znak" nr 123; H. de Lubae Para

doksy "Znak" nr 101. 
11 Par. arty kul w nlnlejszym numerze "Znaku". 
12 K. Rahner Ref!eksje 0 posluszenstwte "Znak" nr 108. 
19 Par. H. Bortnowska Miasto i Sob6r "Znak" nr 128/129 s. 318. 
14 Relator sehemalu deklaraejl soborowej ,,0 wolnosci religll", jeden z wy

bilniejszyeh dy'skutant6w na Soborze. 
16 Par. B. H1irlng Teo!ogiezna enota wiary, "Znak" nr 81 . 
10 Par. J. Fitzmyer Nowa instrukcja Papieskiej KomiSj! Bibtijnej "Znak" 

nr 125. 
17 par. D. M. Stanley Ewangel!a jako h!stor!a zbawienia "Znak" nr 125. 
18 Par. J. Gelineau Nowe perspektywy llturgii "Znak" nr 123. 
10 Par. G. Diekmann - D •. Me Donald Dyskusja 0 !tturgit "Znak" nr 102. 
20 Par. H. KUng, Sob6r, odnowa i zjednoczenie "Znak" nr 107. Prawdziwa 

droga do z~ednoczenia "Znak" nr 121-122. 
21 Par. XZM Katoticlw teotogia ekumeniczna "Znak" nr 114. 
22 Par. G. Thils Sob6r ewange!iczny t ekumeniczny "Znak" nr 96. 
28 P a r. a r tykul w niniejszym numerze. 
24 Par. S . Joanna Lossow Drog! do jednok! chrzesc!janskiej "Znak" nr 96. 
26 K. Rahner SJ, E. Schillebeeckx op Une nouvette revue tnternat!ona!e de 

theotogie. Pourquoi? A qui s'adresse-t-e!!e? "Concilium" 1/1965 s . 5-10. 

• 
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Redaktorzy tego czasopisma sq ludzmi nauki. Ale tu zwracajq si~ 

przede wszystkim do tych, ktorzy w Kosciele sq ludzmi czynu, odpo
wiedzialnymi za decyzje i dzialalnosc ksztaltujqcq zycie Kosciola w bar

•dzo wielu aspektach. Ci ludzie - dzi~ki przykladowi Soboru - zdajq 
sobie spraw~, ze w chwili obecnej teologia jako nauka moze mice 
pozytywny udzial zarowno w gloszeniu Ewangelii jak i w wybieraniu 
linii post~powania (oczywiscie pozyteczny jest takze wplyw praktyki 
na teori~) ... 

Gdy wezmiemy pod uwag~ nieograniczony rozmiar zadan, Jakie 
stojq przed Kosciolem we wszystkich krajach - mozemy powiedziee 
smialo, ze kazdy z nich cierpi na "niedorozwoj teologiczny". Nasze 
pismo ch.ce stac si~ wi~ziq, terenem spotkan, ktore sprawiq, ze doro
bek teologiczny poszczeg6lnych krajow b~dzie si~ przyczyniae do 
rozwoju wszystkich... B~dzie to wyrazem odpowiedzialnoSci za rze
czywiste zycie Kosciola, odpowiedzialnosci ciqzqcej na teologii kato
lickiej w wymiarze uniwersalnym... 

Czemu wybralismy nazw~ "Concilium" ? Nie pretendujemy bynaj
mniej do jakiegos ojicjalnego statusu. Przeciwnie - chcemy podkre
slie, ze zrodlem naszych idei ma bye to wszystko, co urzqd pasterski 
(wypowiadajqcy si~ tak dobitnie i znamiennie na Soborze) podaje jako 
wytyczne dla wiernych. Nawiqzujemy wi~c w szczegolny spos6b do 
dziela Vatican urn II i opieramy si~ na nim - nasze wysilki majq bye 
jakby przedluzeniem prac Soboru. Obok tego i inny jeszcze wzglqd 
kierowal nami w wyborze nazwy (Conciliurn; con-cali urn. con-calare): 
spotkanie, s t a I a w s p 01 P r a c a teolog6w pozwoli dojrzee 6wocom 
{lpostolskiej pracy rozpocz~tej przez SobOr. Pojmujemy to jako praw
dziwq sluzb~ pelnionq przez wiernych w stosunku do calej wspolnoty 
i do Episkopatu swiatowego. Nazwa "Concilium" ma bye wreszcie 
holdem wdzi~cznosci skladanym inicjatywie Jana XXIII, szcz~sliwie 

kontynuowanej przez Pawla VI. Nawet sam tytul Pisma ma WCtqz 
przypominae 0 koniecznosci dialogu, kt6ry nie powinien nigdy usta
wac. 

"Concilium" nie chce stae si~ czyms w rodzaju cysterny, w kt6rej 
spotykalyby si~ i gwaltownie burzyly r6zne prqdy opinii. Pismo wy-

Ka rl R a h n e r urodzil sl<: 5 marca 1904 we Fryburgu Brlsg, (Nlemcy). 
Od 1922 jest czlonkiem Tow. Jezusowego. Po studiach fllozo!lcznych we Fry
bUI'gu, gdzie byl uczniem Heideggera, w 1937 r. koilczy studla teologiczne, 
wyklada dogmatyk<: w Innsbrucku. W czasie wojny jest duszpasterzem w Wled
niu i na prowincji Austrii. Od 1948 jest zn6w profesorem dogmatyki w Inns
b r ucku. W 1962 r. Jan XXIII miano'Pal go papleskim teologlem sobOI'u. W 1964 
:zosta l powolany na katedr<: filozofii religii i antropologli chrzescljallskiej na 
uniwersytecie w Monachlum. Jest redaktorem Lexicon fur Theo1ogie und 
Kirche 'I l<ierownikiem (wsp6lnie z H. Schlierem) wydawnictwa Quest!ones 
Disptt/.atae gdzie mozna znalezc wiele jego prac. 
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bralo wyraznq orientacj~ - te, ktorq swiadomie przyjql SobOr. Stwier
dziwszy to nie chcemy przywlaszczac sobie jakiegos monopolu: kazdll 
teolog swobodnie moze wsp6lpracowac czynnie z tym pismem. Tylko 
jedno kryterium obowiqzuje - powaina naukowa praca teologiczna 
w sluzbie boskiego Objawienia. 

Pierwszy numer "Concilium" poswic:cony jest teologii dogmatycznej. 
Bye moze wlasnie w obrc:bie refleksji nad dogmatem ttjawnia sic: w spo
s6b najbardziej oczywisty koniecznosc analizowania ludzkiego doswiad
czenia egzystencjalnego w swietle Objawi.enia....To wlasnie jest locus 
theologicus, miejsce dla przekonan i postawy religijnej, kt6ra chce bye 
zakorzeniona w zyciu. Chrysttts jest jedynym bytem ludzkim, kt6remu 
przysluguje jednoczesnie au.tentyczna wartose i funkcja Objawienia 
Bozego. Do tego bytu - kt6ry zaistnial wsr6d ludu Starego Przymierza 
i przenikni~ty jest duchowosciq Biblii - my ludzie wsp6lczesni mamy 
dost~p pod przewodnictwem Urz~du Nauczycielskiego, dzi~ki Pismu 
i Tradycji. 

W epoce tak wyraznie narzucajqcej poczucie, ze czlowiek jest tw6rcq 
samego siebie (faber sui ipsius) starajqcym si~ nadae Iudzki sens swiatu 
szukajqcemu znaczenia - teologia dogmatyczna musi jak najbardziej 
intensywnie skupic s~ na swym wlasciwym zadaniu. Jest nim zgl~

bianie tajemnicy absolutnej i bezinteresownej obecnosci Boga i wy
ciqganie wniosk6w, Jakie nasuwa ta tajemnica gdy chodzi 0 nasze 
iyde - iycie czlonk6w rodziny ludzkiej w dzisiejszym swiecie. 

W tajemnicy obecnosci Bozej zawiera si~ takze tajemnica Kosciola. 
Numery "Concilium" poswi~cone dogmatyce maj<\ sluzyc refleksji nad 
rzeczywistosciq Boga, kt6ry objawiajqc siebie samego jednoczesnie 
objawil czlowiekowi jego wlasnq istot~.. . Taka refleksja jest niezb~d

nie potrzebna dla chrzescijanskiego przyj~cia odpowiedzialnosci w Ko
sciele i w 8wiecie - odpowiedzialnosci, kt6rej iqda od nas przezywana 
obecnie godzina kairos - czas specjalnej Laski Chrystusa. 

'" 
Centralnym tematem pierwszego numeru "Concilium" jest zagad

nienie Kosciola-Ludu Bozego, jeden z glownych motyw6w Konstytucji 
De Ecclesia. fl 

"Concilium" trzeba czytac od srodka - zaczynaj<\c od biuletynu. 
Skladaj<\c si~ z pozycji 0 charakterze informacyjnym stanowi on naj
lepsze wprowadzenie w problem, ktorego dotyczq pozostale artykuly. 
Na jego tle wyrazniej zarysowuje si~ wklad oryginalnych szkicow mono

26 Por. ro:roz!al IT Konstytucj! De Ecctcsla w nlnlejszym numerze. 
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gra!icznych. Tym razem mamy w biuletynie dwie pozycje : Rudolf 
Schnackenburg i Jacques Dupont OSB zajmuj~ si~ poj~ciem "Ludu 
Boiego" we wsp6lczesnej literaturze teclogicznej ; Bonifac Willems OP 
omawia bardziej szczeg610wy problem koniecznosci Kosciola dla zba
wienia w oparciu 0 najnowsze publikacje dogmatyczne i egzegetyczne. 
zwlaszcza w zwiqzku z doktrynq sw. Pawla. %7 Oba artykuly Sq praw
dziwq kopalni~ wiadomosci i cennych informacji bibliograficznych. 
Nie spos6b je strescie - ograniczam si~ wi~c do reklamy: p6ki nie 
mamy "Concilium" po polsku warto postarae si~ 0 kt6r~s z edycji 
zagranicznych. 28 

W dziale "studi6w" mamy cztery pozycje artykuly Congara,. 
Ratzingera, Schillebeeckxa i Michaela Novaka, swieckiego teologa ze 
Stan6w Zjednoczonych, autora ksi~zki 0 Soborze i wsp61pracownika 
"Commonwealu". Kazdy z tych artyku16w wlasciwie pOW i n i e n 
ukazae si~ w "Znaku". I to jak najpr~dzej . A przeciez juz czeka na 
lektur~ nast~pny zeszyt "Concilium" - liturgiczny - r6wnie bogaty 
w trese, wkr6tce pewnie nadejdzie numer marcowy (niezwykle cie
kawie zapowiadaj~ca si~ pr6ba okreslenia, czym jest a czym powinna 
bye teologia pastoralna). W ten spos6b nigdy nie nadqzymy. Polskie· 
wydanie "Concilium", chocby w postaci kwartalnika, jest chyba je
dynym wyjsciem. Tu wi~c tylko sygnaly - streszczenia, male frag
menty artyku16w - zach~caj~ce do lektury tych wszystkich, kt6rzy 
mogq zdobye oryginalne teksty. Wszystkim innym to opracowanie moze 
dae og61nq tylko orientacj~, czym jest "ConciIium", a takze trochE: 
jak wyglqda robota teologiczna w stylu tego pisma, 0 czym siE: m6wi 
i mySli w dzisiejszej teologii. 

Congar 29 daje systematyczny komentarz do II rozdzialu Konsty
tucji De Ecclesia: pokazuje historyczne losy poj~cia "Lud Bozy", ana

27 Rudolf Schnackenburg (avec la collaboration de Dom Jacques Dupont 
OSB L'Egtise, Peupte de Dieu "Conclllum", s. 91-100 ; Bonifac Wlllems OP L4 
necessite de !'EgUse pour Ie salut "ConciLium", 101-104~ 

28 CONCILIUM, Revue Internatlonale de Theologle: 
SecrlHalre gimeral: dr Marcel Vanhengel, Louvain, Belgique. Secretariat g~- . 

neral: postbus 306, Hllversum, HoJlande. 
Wydawcy : BensInger" CO, Einsiedeln, Suisse; Mathias GrUnewald, May ence, 
Allemagne; Paultst Press, New York, USA ; Burns an d Oa tes, Londres, Angle
terre ; Guadarrama 3 . L., Madrid, Espagne ; Maison Marne, Tours-Paris, France; 
P aul Brand N. V., Hllversum, Pays-bas:, Livrari a Morais, Llsbonne, Por
tugal. 

28 Yves Con ga r OP L'Egtise comme peup!e de Dieu , ibid. s. 15-32. 
Yves Con g ar urod2lil si <: 13 k\~ietnia 1904 w Sed anie (Francja). WstqpU 

do zakonu Do min ikan6w gdzie o trzymal 5wie:cenla k ap lanski e w r . 1930 . Ukon
czy l studia filozofi czn e w Ins tytucie Katolickim w Paryzu i . teolog!czne 
w Saulc110ir. Najw azniejsze prace : CItTlHiens d esunls. Pri nci pes d'un Oecume
nlsme catltoLi que (1937) ; Vrai e et fausse Tef or me dans L'Egl l se (1950), JaZons pour
une tholo!og l e du La1cat (1953), La t r adition et les traditions (1961/63) . 
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lizuje jego sens biblijny, WlqZqCe si~ z nim skojarzenia filozoficzne, 
precyzuje obraz i struktur~ Kosciola wyrazanq przez to poj~cie. Zda
niem Congara kategoria "Lud Bozy" zastosowana do Kosciola pozwala 
przyjqc r6wnosc wszystkich wiernych w ich godnosci chrzescijan 
i jednoczesnie organicznq nier6wnosc czlonk6w ze wzgl~du na ich 
funkcj~ w obr~bie wsp6lnoty. Poj~cie Kosciola jako Ludu Bozego 
powinno znalezc wi~ksze zastosowanie w katechezie i w og6le w nau
czaniu Kosciola, poniewaz wskazuje na jego konkretny i dynamiczny 
charakter: wsr6d wszystkich lud6w ziemi B6g gromadzi dla siebie 
sw6j Iud - Iud Bozy... Ten Iud ma swoje prawo - milosci Boga i bliZ
niego - swe zgromadzenia, hierarchi<:, znaki i obyczaje. Wezwany jest, 
by swiadczyc 0 Chrystusie. Sklada si<: z grzesznik6w lecz cZllniqcych 
pokut<: i starajqcych si<: post<:powac w swym nawr6ceniu do Boga... 
Jakzez cz<:sto ta wlasnie mysl gubi si<:, gdy poslugiwac sir? wylqcznie 
kIa.sycznymi okresleniami Kosciola, bardziej statycznymi i legali
stllcznymi....Pojr?cie "Lud Bozy" ma zasadnicze znaczenie ekumeniczne 
w dialogu z protestantami, choc bynajmniej nie pokrywa si<: z kt6rq
kolwiek ze znanllch koncepcji ekIezjologicznych protestanckich. 

Zdaniem Congara mysl protestancka nie akceptuje wszystkich 
uprawnionych wniosk6w wynikajqcych z Tajemnicy Wcielenia: ich 
koncepcja Ludu Bozego nie jest dostatecznie uksztaltowana przez Nowy 
Testament. W ich uj~ciu Kosci61 Slowa Wcielonego jakby pozostawal 
jeszcze w sytuacji Ludu Bozego Starego Przymierza. Polemizujqc z po
.glqdami Kostera i Cerfaux 31 Congar dowodzi, ze oba obrazy Ludu 
Bozego i Mistycznego Ciala doskonale si~ uzupelniajq i oba Sq nie
zb~dne dla wyrazenia rzeczywistosci Nowego Testamentu. 

Artykul Schillebeeckxa 0 Kosciele i ludzkosci 31 stanowi swego rodzaju 
pomost mi~dzy Konstytucjq De Ecclesia a schematem XIII 0 Kosciele 
i swiecie.. Autor porusza problem szeroko dyskutowany, reprezentujqc 
stanowisko wlasne, niewqtpliwie tw6rczq i pobudzajqcq do myslenia 
interpretacj~ danych biblijnych i dorobku Tradycji. Niemal w kazdym 
zdaniu uderza, jak majqc gl~bokie poczucie zwiqzku z tl\ tradycjl\, 
widzl\c jej wartosc Schillebeeckx rozumie i podziela to, co mozna 
okreSlic jako niespokojne pytania wsp6lczesnosci. 

38 Por. Ks. Jan StE:plen, W poszukfwaniu najistotntejszej cechy pierwotnego 
KoscioLa w Ltstach PawLowych, "Znak" nr 121-122. 

31 Edward SchiUebeeckx OP L'Eglise et !'humanite ibid. s. 57-78. 
Edward S chili e bee c k x urodzll slE: 12 listopada 1914 w Anvers (Bel

gia). W 1934 r. wstllPIl do zakonu Dominikan6w i otrzymal 5wiE:cenla kaplan
'skie w 1941 'to Ukonczyl studia w Saulchoir I na Sorbonie. Od 1943 do 1957 
wykladal w Studium dominikansklm w Louvain. Od 1958 jest profesorem teo
logil dogmatycznej na uniwersytecle w Nijmegen (Holandia). Jest doradcll epd
skopatu holenderskiego na soborze. Gl6wne prace: w tlum. franc. : Marte, 
Mere de !a Redemption, Paris 1963; Le Christ, sac'rament de la rencontre de 
Dietl, Paris 1961. 
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Coraz wyrainiej spostrzegamy i coraz silniej czujemy, ze bye 
wierzqcym to nie znaczy akceptowae chrzescijanstwo jako nadbudow~ 
ideologicznq - bez kt6rej nasze ludzkie, swieckie stosunki nadal by
lyby tym czym sq, poniewaz wiara nigdy ich nie dotkn~la. Z tej 
wlasnie racji sprzeciw wobec »chrzescijanstwa getta« jest jednym 
z wyrainych element6w wsp6lczesnej wraz!iwosci religijnej, tak kato
lik6w jak i protestant6w... Do tego dolqcza si~ niech~e do specyficznie 
religijnego slownictwa. To co religijne chce si~ wyrazie w terminach 
,,§wieckich((, zaczerpni~tych z najgl~bszej ludzkiej rzeczywistosci zycia.1! 
Od tego, co wyrainie okreslone jako chrzeScijaiiskie czy koscielne, 
czlowiek wsp6lczesny calkiem otwarcie wo!i chrystianizm incognito, 
przenikajqcy doczesne stosunki ludzkie, chrystianizm, kt6rego ukryta 
obecnose okazuje si~ zbawczq. Ten stan rzeczy ma jednak takze i aspekt 
negatywny: wielu wierzqcych nie wie, co poczqe z rzeczywistosciq Ko
sciola... Mogliby przyjqe Kosci6l i to z entuzjazmem - gdyby oznaczal 
on tylko budowanie wsp6lnoty mi~dzyludzkiej, gdyby byl tylko szcze
g6lnq formq, jakq ma przyjqe w swiecie powszechna solidarnose ludzka. 
Byloby to wi~c chrzescijanstwo bez struktury koscielnej - »prawdzi
wym Kosciolem« bylaby braterska wsp6lnota ludzi. 

W odpowiedzi na takie postawienie kwestii Schillebeeckx chce po
pokazac w swoim szkicu jak ludzkose zmierza do tego, aby stae si~ 

Kosciolem - i jednoczesnie jak Kosci6l Chrystusa, dqzqc do 1J,swi~

cenia swiata w pewnym sensie sam staje si~ bardziej swiecki. ...Soli
darnosc w Chrystusie z pewnosciq jest substancjq tego czym jest 
K osci6l. 8w. Tomasz nazywa lask~ uswi~cajqcq gratia fraterna - laskq 
rodzqcq brater stwo. A z drugiej strony czlowiek wierzqcy nie moze 
nie widziee w Kosciele takze wsp6lnoty odr~bnej, sui iuris - a scislej 
iuris Christi. Tak wi~c powstaje pewien dystans, rozdzial mi~dzy Ko
sciolem a ludzkosciq. Sq granice dzielqce Kosci6l i ludzkosc - lecz 
zawsze plynne, nieostre... Od Wniebowstqpienia Chrystusa az do jego 
powrotll istnieje roznica i dialektyczna opozycja mi~dzy Kosciolem 
a ludzkosciq (w zasadzie odkupionq). 

Pewne czynniki i elementy juz teraz lqczq i niemal utozsamiajq Ko
sci61 z ludzkosciq. Gl6wnym takim elementem jest wedlug Schillebeeckxa 
powolanie do powszechnej jednosci - koinonia - nie tylko na gruncie 
biologicznym, lecz we wsp6lnocie os6b - commllnio - zjednoczonych 
poprzez wezwanie i powolanie do realizacji wartosci. Ta powszechna 
wsp6lnota jest bezposrednim odpowiednikiem i rezonansem transcen
dentnej lqcznosci z zywym Bogiem. Darem Bozym i wolq Boga jest 
jednosc ludzkosci w communio sanctorum. Nie dokona si~ to w spos6b 
abstrakcyjny: B6g jakby skupia i lqczy ludzkosc, aby stw6rzyla swi~tq 
wsp6lnot~ os6b - poprzez wartosci wcielone w zywe osoby. To zawsze 

32 Por. H. B. Pille tat z robotnikami "Znak" nr 121-122. 

Znak - 8 
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czlowiek, "jeden z nas" (lub maly zesp61 ludzi) - jest wybrany, po
. wolany, aby wok61 niego, dzi~ki jego posrednictwu ukonstytuowala 
si~ wsp6lnota zbawiajqca, skupiajqca co bylo rozproszone. Ta funkcja 
"posredniczenia" bardzo wyraznie zarysowuje si~ i w Starym i w No
wym Testamencie, gdzie zbawienie wielu - alba ich kl~ska - wciqz 
na nowo zalezy ad przedstawicieli (Adam, Noe, Mojzesz, Kr6l, Syn 
czlowieczy, Sluga Jahwe, Jezus). Ludzkosc zyskuje zbawienie przez 
braterskq poslugt: Jezusa Chrystusa, Wybranca Bozego, Syna Ojca. 

Jezus nie chcial zalozyc sekty - nic nie bylo mu bardziej obce. 
Jego powolanie i misja Sq par excellence uniwersalne. W swaim nau
czaniu pUblicznym jako jedyny warunek wejscia do Kr6lestwa Jezus 
stawial posluszenstwo Dobrej Nowinie, posluszenstwo tu i teraz 
"w kairos obecnej chwili". Natomiast a zalozeniu Kosciola m6wil do 
uczni6w i to wylqcznie w zwiqzku ze smierciq, kt6rq poniesie jako 
zadoscuczynienie za wszystkich. Pismo swi~te ustala wi~c scisly zwiq
zek mi~dzy cierpieniami mesjanskimi (odejscie Jezusa) a rzeczywistosciq 
Kosciola. To wlasnie jest element dystansu. Kosci61 jest Ludem Bozym 
w szczeg6lnym sensie - przez smierc Jezusa i Jego Zmartwychwstanie 
w Duchu Swi~tym stal si~ soma Christou "Cialem Pana". Kosci61 jest 
wi~c nie tylko wsp6lnotq zyjqCq laskq Jezusa - lecz r6wniez narz~
dziem, instytucjq zbawczq. W nim Sq klucze Kr6lestwa. 

Schillebeeckx bardzo szeroko rozwija t~ mysl, dochodzqc ostatecz
nie do wniosku, ze owocowanie Kosciola w ludzkosci, jego s I u z b a 
sprawia, iz granica i dystans jakby si~ zaciera. Przez swojq "spraw
czosc laski" Kosci61 jest obecny w ludzkosci takze i tam, gdzie nie 
rna slad6w jego widzialnej funkcji. A wi~c Kosci61 i ludzkosc nie 
przeciwstawiajq si~ sobie jako "Kosci6l" i "nie-kosci6l". (Wiele jest 
"nie-kosciola" w zyciu czlonk6w Kosciola - i wiele z Kosciola w zy
ciu ludzkosci). Z drugiej strony tradycyjne atrybuty Kosciola coraz 
cz~sciej tracq sw6j koscielny charakter. Np. pomoc spoleczna, troska 
a chorych stala si~ wlasnosciq i funkcjq calej ludzkoki. Nie rna to 
jednak prowadzic do zaniku Kosciola: anonimowa obecnosc prawdzi
wych chrzescijan w swiecie laickim znajduje zr6dlo sily w tym co 
scisle chrzescijanskie - w czynnym uczestnictwie w zyciu Slowa 
i w Sakramencie Kosciola Chrystusa. 

* 

Lektura "Cancilium" pozostawia gl~bokie wrazenie swiezosci, ja
kiejs "osobistosci" gloszonych poglqd6w przy gl~bokim ich zakorze
nieniu w toczqcych si~ dyskusjach (nie tylko zresztq katolickich) 
i pelnej rzetelnosci naukowej roboty. Wyrazna jest tez troska a zbli
zenie do praktyki, 0 to, by teologia byla w jakims sensie studium 
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orationis, by karmila modlitwr: i przyczyniala sir: do etycznej dojrza
!osci ludzi. Nie jest to - tak czr:ste w innych publikacjach - mora
lizowanie, czy prawienie kazan. Przeciwnie: uderza naturalnos~ spoj
rzenia, ogarniajl;lcego problem w calosci a wir:c i w jego Iudzkim 
gruncie. Sam w sobie kazdy problem teologiczny jest jednoczesnie 
problemem duszpasterskifn - chodzi tylko 0 to, by praktycznego kon
tekstu nie pomijac milczeniem. Rozwazania Ratzingera 0 pastoralnych 
konsekwencjach kolegialnosci bis~upiej stanowiq swietny przyklad tego 
typu pracy. as Ratzinger przedstawia najpierw podstawy dogmatyczne 
kolegialnosci i jej historyczny rozw6j 34. To expose, jak sir: wydaje, 
wnosi sporo nowego w stosunku do dyskusji soborowej. Nastr:pnie zaj
muje sir: kolegialnoscil;l i prymatem (tu wyraznie spotyka sir: z Con
garem i Schillebeeckxem - ich teorie Kosciola nie Sl;l identyczne, 
lecz podstawowe intuicje Sq wsp6Ine). Czr:sc wyraznie pastoralnll chcia
loby sir: przytoczyc w calosci - jest to material do przemyslenia 
nie tylko dla ksie:zy. Niestety to niemozliwe, a wir:c cho~ kilka spo
strzezen, bardzo urywkowych. 

1. Wsp6Inota: Wiara chrzescijanska podkreslila i uwydatnila war
to§{: kazdej jednostki powolanej do zycia wiecznego - lecz w swietle 
wiary "ja" ukazuje sit: zawsze jako umieszczone wewnqtrz "my", z kt6
rego i dla kt6rego zyje. Mozemy chyba powiedziee, ze ta pluraZi
styczna dyspozycja chrzescijanskiego zycia i sluzby w swojej ostqtecz
nej glt:bi przywoluje i nawiqzuje do tajemnicy Boga w Tr6jcy - Boga 
jednego i wiecznego, kt6ry bez uszczerbku dla swojej niepodzielnej jed
nosci i jedynosci zawiera w sobie "my" Ojca, Syna i Ducha Swit:tego... 
Aby opisae jed nose os6b boskich teologia Ojc6w stworzyla pojt:cie 
perichorezy. Wed lug niej jednose jest dynamiczna, jest przechodzeniem 
od osoby do osoby, przenikaniem sit: z ducha do ducha, z milosci 
w milose..• Jednost Kosciola opiera sit: na pericherozie "kosciol6w" 
i urzt:du biskupiego, na wzajemnym przenikaniu sit: i udzielaniu zycia 
w obrt:bie dynamicznego "my". Za caly ten proces odpowiedziaZne jest 
kolegium nastt:pc6w apostol6w. 

aa Joseph Ratzinger Les imp!icatlons pastorales de la doctrine de la col
leglall te des ev@ques, ibId. s. 33-55. 

Joseph Rat z i n g e r otrzymal swiE:cenia kaplanskie w r. 1951 w diecezj! 
monach!jskiej. Stud!owal teolog!E: w Wyzszym Instytucie TeologIcznym we 
Fr e!ss!ng (Niemcy) i na unlwersytecie w Monachium . Wykladal teologlE: funda
mentalnq w Bonn , od 1963 jest profesorem teologU dogmatycznej i hiistor!l 
dogmatu w MUnster. Opubllkowal szereg prac z zakresu h!storli I na tematy 
aktua!ne (Primat und Eplscopat wsp61nie z K. Rahnerem; Die chrlstttche Bru
derl!chkett, "FestschrIft fur G. Sllhngen", Einslcht und Glauben wsp6!nIe 
z H. Frlesem). 

34 Por. Ks. Stanislaw Nagy, Ks. Andrzej Zuberb!er Dlaczego koleglaltzm? 
"Znak" nr 123. Ratzlnger Idzle w swych wnioskach znaczn!e dalej nit autorzy 
polscy. 
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2. Braterstwo: jego wyrazem jest wzajemna pomoc i serdeczna go
~cinnos~. Skoro tak, to trzeba unika~ egoizmu diecezji i wsp6lnot. 
Nie wo~no interesowaC sill wylqcznie wlasnymi sprawami pozosta
wiajqc resztf: Kosciola Bogu i Sto~icy Swilltej. Istnieje solidarna od
powiedzia~nosc za calosc... Znaczy to, ze w perspektywie calego Ko
~ciola powinny istnie~ takze inicjatywy obejmuj~ce calos~, cho~ nie 
pochodz~ce od centrum. Z pewnosciq wymagajq one koordynacji t do
zoru ze strony wladzy najwy:iszej, a~e nie zastqpi ich zadne jednolite 
centralne kierownictwo... Dlaczego nie mamy dzis miec czegos, co 
przypominaloby listy sw. Ignacego z Antiochii, sw. Po~ikarpa, sw. Dio
nizego? Czemu biskupi nie mie~iby miec sobie wie~e do powiedzenia 
na r6:inych konferencjach? Czyz nie potrzebujq okazywaC sobie wdzillCZ
n~sci, zachllcac si~ nawzajem, dodawac sobie odwagi, a tak:ie upominac 
sif: nawzajem, gdy kt6rys z nich obierze nie najslu8zniejszq drogf:? 

Ratzinger opowiada si~ wyrawie za seisle kolegialnym charakterem 
i walorem konferencji biskupich. Oczywiseie nie posiadajl\ one wladzy 
najwyzszej, przyslugujl\cej tylko calemu kolegium wraz z papiezem, 
ale wladza najwyzsza nie jest przeeiez jedynl\ prawdziwl\ wladzl\. 

Wreszeie w jakiejs formie kolegialnos~ dotyczy nie tylko biskup6w 
mi~dzy sobl\, lecz ma tez aspekt wewnl\trzdiecezjalny, w stosunk:u do 
kleru i do swieckich - powinna si~gnl\c samej struktury parafialnej. 

3. Eucharystia i Cialo Mistyczne: Ratzinger ubolewa nad rozluwie
niem zwil\zk6w mi~dzy eklezjologil\ a doktrynq Eucharystii, kt6re na
stqpHo juz w wieku XI i XII. Nie nalezy ostro przeciwstawia~ sobie 
porzqdku swi~cen (ordo) i porzqdku wladzy (iurisdictio). Kolegialnosc 
ma bye zakorzeniona w charakterze sakramentalnym. Nie nalezy jej 
pojmowae ani w sensie czysto moralnym, ani czysto prawnym. Jest 
ona pewnym aspektem i fragmentem braterskiej wsp6lnoty wszystkich 
chrzescijan realnie ufundowanej przez sakramenty. 

* 

Ostatni z artyku16w (poza sekcjq dokumentacji, 0 kt6rej jeszcze 
osobno) to kr6tki szkic Michaela Novaka 0 wolnosei i strukturze Ko
~ciola 85. Autor ma wyksztalcenie teologiczne, ale jego artykul wy
raznie r6zni si~ charakterem od pozostalych. Nie tyle swI\ swieckosciq, 
co bardziej publicystycznym stylem myslenia. Novak nie tyle anali

35 Michael Novak Dtversite des structures. Liberte dans te cadre des struc
hires, ibidem s. 79-88. 

Michael Nowak urodzil sill w r. 1933 w Johnstown (USA). Studiowal fI
lozofi!) w Stonehill, teologiEl w Gregorianum, f!lozOfi!) religH w Harvardzie 
(1960). Jest autorem licznych artykul6w, i ksi'lzek: A new generation: Ameri
can and CathoLic (1964); The open Church : Vatican II, Act II (1964); The expe
rience of marrtage (1964). Jest wsp61zalozyc!elem miesi!)cznika "The Current", 
pisze scenariusze dla telew!zji (0 Teilhardzie de Chardin, 0 R. Guardinim). 
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zuje, co rzuca idee i spostrzezenia - czasem mocno kontrowersyjne. 
Oto zasadnicza teza jego wypowiedzi: nie ma powrotu do tradycyjnej 
"wsp6lnoty katolickiej", kt6ra ulegla dezintegracH, tak w skali naro
dowej jak i w zyciu mniejszych grup spolecznych. Nie da si~ jej 
odtworzye w innych formach - ani przez liturgi~ ani przez organi
zacje. We wsp6lczesnym spoleczenstwie otwartym mozna bye chrze
scijaninem tylko z wyboru i nie w izolacji od ludzi innych przekonan. 
Novak bardzo ostro przeciwstawia si~ temu, co nazywa "amerykanskim 
konformizmem": np. chodzeniu do kosciola z nawyku, bo wypada, 
traktowaniu religii jako "normalnego" elementu zycia w spoleczenstwie. 
Naturalnie to nie te tezy budzq wqtpliwosci: Sq bowiem az nazbyt 
oczywiste. Chodzi raczej 0 pewne niedocenianie problemu, jakim jest 
wychowanie do wolnosci i wyboru. Czy to wychowanie moze si~ obejse 
bez tego, co autor nazywa strukturami? Czy wychowanie i samowy
chowanie osoby nie potrzebuje oparcia w ukladzie spolecznym popie
rajqcym prawdziwie ludzkie stosunki? Pluralizm, szansa wyboru jest 
nieodzownym, ale nie jedynym elementem takiego ukladu. Obok wie
losci propozycji etycznych i religijnych potrzebne Sq czynniki uwra
Zliwiajqce na wartosci, rozszerzajqce miloM. Do tej kategorii zalicza 
si~ wsp6lnoty nieformalne, tworzqce si~ miE:dzy innymi w zwiqzku 
ze wsp6lnym uczestnictwem w liturgii, wsp6lnq inicjacjq religijnq. 
Na potrzeb~ takich wsp6lnot slusznie i przekonywajqco wskazuje 
Schillebeeckx w om6wionym juz artykule. Nie mUSZq one przeksztalcae 
si~ w getto, jesli Sq otwarte i przenikni~te duchem sluzby. 

* 
Te rozwazania, juz tak wyraznie "pograniczne" wiodq wprost ku 

rubryce DO-C'u. Skladajq si~ na niq kr6tkie opracowania aktualne, 
niekoniecznie zwiqzane sciSle z tematem numeru (w omawianym ze
szycie mamy bardzo ciekilwy zarys historii Kongres6w Eucharystycz
nych pi6ra Rogera Aubert, przew. sekcji historii Kosciola "Concilium" 
oraz bardzo oryginalnie pomyslana "kronika zywego Kosciola".) We 
wst~pie do niej czytamy: 

Z pewnego punktu widzenia Kosciol zywy jest wciqz "brzemienny 
myslq" - napelniony ideami, ktore nie przyjt:1y jeszcze okreslonej 
struktury, nie zostaly sformulowane w postaci teologicznych zagadnien, 
j e s z c zen i e s q p r zed m i 0 t e m r e n e k s ji - a przeciez widac, 
ze sq fragmentem rzeczywistosci ukszta!towanym przez niq... Teologia 
nie zait:la sit: dotqd pewnymi faktami w Kosciele z roznych wzgl~dow 
stanowiqcymi nowosc, choc interesujq si~ nimi inne nauki i to w spo
sob bardzo powazny. Bada sit: dzis zycie Kosciola stosujqc metody nauk 
scislycli (fakty mierzalne ujmuje si~ statystycznie); interesujq sif; nimi 
nauki hUmanistyczne i fenomenologia. Dobre rezultaty daje synteza 
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metod humanistycznych i fenomenologii. Wreszcie, choe w spos6b 
bardziej powierzchowny, penetrujq zycie Kosciola dziennikarze i opi
sujq reporterzy. W niezliczonych publikacjach, podczas konferencji i kon
gres6w studiuje sit: zycie Kosciola nie zawsze z udzialem teologii 
i teolog6w. Korzystajqc z coraz obfitszych injormacji zawodowy 
teoZog - czy po prostu badacz zainteresowany teoZogiq - moze sobie 
wyrobie pogZqd na takie zagadnienia, jak powiedzmy sens niedzieli 
w zyciu wsp6lczesnego mieszka1l,ca Europy Zachodniej, czy pozytek, 
jaki wierni wynoszq z niedzielnego kazania. Bardziej zorganizowane 
i wyspecjalizowane poszukiwania pozwolilyby przekonae sic:, Jakie ten
dencje panujq wsr6d r6znych kategorii wiernych np. w kwestii mo
raZnosci malzenskiej, w Jakim stopniu odbiegajq one od tego, co znaj
dujemy w podrt:cznikach teoZogii. Wszystko to nie moze nie interesowac 
teologa .... 

Zadaniem "Kroniki" jest relacjonowac poszukiwania dotyczqce tego 
typu zagadnien, dostarczac injormacji, 0 ktore na og6l nie latwo, gdy 
przedsit:wzi~cia badawcze sq bardzo nowe i nie w zbudzily jeszcze zainte
resowania poza srodowiskiem, gdzie zostaly rozpocz~te ....Nie bc:dziemy 
rywa!izowac z prasq, radiem czy teZewizjq w rozpowszechnianiu "sen
sacji z ostatniej chwili". Chcemy skierowae uwag~ te olog6w i zainte
resowanych teologiq na aktuaZne aspekty zywego Kosciola, rzuca c 
swiatlo na jego wsp6lczesnq "biograji~" sygnalizowae niepok6j, sta
wiae znaki rozpoznawcze, czy po prostu znaki nadziei i zach~ty. 

Mozna chyba powiedziec, ze caly pierwszy numer "Concilium" jest 
dla nas takim znakiem. 

Halina Bortnowska 

TEILHARD I 0 TEILHARDZIE 

W TI.UMACZENIU POLSIUM 


Na p6l:kach ksi~garskich ukazalo si~ w koncu stycznia br. Huma
czenie polskie dw6ch dziel Teilharda de Chardin: Srodowisko Boze 
i Czlowiek \ oraz, jako trzecia pozycja, jedno z lepszych opracowan po
glqd6w tego mySliciela: Ku chrzescijanskiemu neohumanizmowi, pi6ra 
M. M. Wildiersa. 

Nalezy na wst~pie oddac sprawiedliwosc tlumaczom, ze dobrze si~ 

wywiqzali si~ z nielatwego zadania. J~zyk bowiem Teilharda jest bogaty, 

1 Pierre T e i 1 h a r d deC h a r din. STodowislw Boze, Cz!owiek. 
StTuktuTa i kieTunkt ewo!ucji gTUPY zoo!ogicznej !udzkiej, - N. M. Wi 1
die r s, Ku cl!Tzescija71sktemu neol!umanizmowi, 1nst. Wyd. PAX, ,"Varszawa 
1964, str. 428. Przek!ad z francuskiego Wandy Sukiennickiej (I) Janiny 
i Grzegorza Fedorowskich (II i III). 
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obrazowy, pelen metafor, okresy cz~sto dlugie z wielu czlonami po
bocznymi. W teseie polskim mysl jest oddana mozliwie wiernie i jasno, 
stylem w pelni poprawnym. Mozna by chyba jedno tylko wytknl\l:: 
zbyt seisle trzymanie si~ tekstu, ale byloby kwestil\ dyskusji, czy to 
nie jest wlasnie zaletl\. 

Wyrazajl\c wdzi~cznosc wydawnictwu "Pax" za dostar.czenie sporej 
porcji teilhardowskiej lektury i to prawie w przeddzien dziesil\tej 
rocznicy smierci Ojca Piotra (10 kwietnia 1955) - nie mog~ si~ po
wstrzymae od delikatnej krytyki redaktora tomu. Primo: dlaczego nie 
opatrzyl go przedmow!!? - Secunda: Czemu ulozyl trzy czlony ksil\zki 
w porzl\dku chronologicznym - odwrotnym do tego w jakim powin
nyby bye czytane? - Pierwszego bym umiescila Wildiersa, potem rzeczy 
Teilharda rozpoczynajqc od Czlowieka. W takim wlasnie porzqdku poz
wol~ sobie zrobie omowienie. 

Kim byl ten Francuz, a ktorym mowi sic:; i pisze wiE:cej, niz 0 jakim
kalwiek innym autarze ws p6lczesnym ? Przeciez prace jego (poza seisle 
naukowymi) ukazujq sic:; drukiem od niespelna lat dziesi~ciu (pierwsza 
w yszla niedlugo po smierci autora). Spuscizna okazala siE: zas nie 
bagatelna : 16 opublikowanych dotqd we Francji tamow obj~lo chyba nie 
wi~cej, niz polow~ manuskrypt6w. 

Znany czytelnikom "Znaku" z niejednej zamieszczonej w ciqgu ostat
nich lat pozycji Pierre Teilhard de Chardin, ur. w 1881, byl wybitnym 
uczonym - paleontologiem, gh:bokim mySlicielem, tw6rcq oryginalnych 
syntez przyrodniczo-teologicznych, porywajqcym m6wcq i pisarzem, 
a jednoczesnie wzorowo poslusznym zakonnikiem - jezuitq. Umarl 
w Ameryce (miejscu "wygnania" z ukochanej Francji) w opinii wysokiej 
swi~tosei wsr6d najblizszych 2, a podejrzany 0 herezj~ przez wIadze za
konne i pewne wysoko postawione osoby w kurii rzymskiej. 

Jakie gatunki pisarskie uprawial? - Najcz~sciej uzywal formy 
eseju; - gdy tworzyl, byl calkowieie przej~ty treseiq wlashych prze
myslen~ ich wagq moralnq, cheial trafic do wszystkich swoich wsp61
czesnych poszukujqcych prawdy i wrazliwych na nil\. Nie uznaje zad
nych "uczonych" przypis6w, cytuje prawie w ylqcznie sw. Pawla. Cz~
sto czytelnik rna wrazenie, ze przemawia don jeszcze jeden apostol 
Chrystusowy - apostol gloszqcy "dobrq nowjn~" j~zykiem XX wieku. 
Teilhard nie uzywa specjalistycznego slownictwa rozpraw teologicznych, 
nie znajdziemy u niego moralizatorstwa, po prostu dzieli si~ gl~bil\ 

swych przezyl: i mysli, jakby w przyjaeielskim zwierzeniu. 
Jezeli ktos si~ spodziewa, biorqc do r~ki ksiqzkE: Teilharda, nauko

wego traktatu teologicznego, filozoficznego czy przyrodniczego - . b~

2 Por. Henri deL u b a c S. J., La pensee Teligie1,se de P eTe TeithaTd de 
ChaTdin, 1962, s. 33-34. 
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dzie zawiedziony. Wprawdzie autor wychodzi cz~sto z fakt6w i teorii 
przyrodniczych i postanawia nie opuszczac terenu "zjawiskowego", ale 
juz po chwili oswiadcza, ze celem jego jest przekazanie prawdy zdoby
tej nie tylko w eksperymencie naukowym, ale takze w czasie dlugich 
godzin refleksji i kontemplacji. Jego umysl jest wybitnie syntetyczny. 
Teilhard potrafi objqc jednym rzutem mysli - w genialnej syntezie 
calq dotychczasowq histori~ i przyszle losy swiata. zycia i czlowieka. 

Przyczyna wciqz rosnqcej popularnosci francuskiego jezuity nie lezy 
ani w poprawnosci metodologicznej ani erudycji, lecz w uchwyceniu 
i przekazaniu wsp61czesnemu czytelnikowi "wiary w swiat", Teilhard 
widzi bowiem realnosc post~pu swiata i czlowieka. Jego wiara w przysz
lose opiera si~ z jednej strony na prawach ewolucji kosmosu, z drugiej 
zas na prawdzie teologicznej, m6wiqcej 0 obecnosci i dzialaniu Chry
stusa w swiecie. 

Gdyby Norwid m6gI byl przeczuc powstanie kiedys teorii typu teil
hardowskiej syntezy, nie zalilby si~ ustami Omegitta: "Wszystkie in
teligencje praktyczne Sq niechrzeScijaflskie - a wszystkie chrzesci
jaflskie Sq niepraktyczne" 3. oto Mounier - duchowy kontynuator mySli 
personalistycznej polskiego poety - zna nauk~ francuskiego jezulty: 
i przyjmuje jq jako bardzo zgodnq z wIasnq koncepcjq czlowieka stajq
cego si~ coraz bardziej sobq przez post~p 4. 

Po tym wprowadzeniu og6lnym zajmijmy si~ blizej tresciq wydanej 
przez PAX ksiqzki. 

Om6wienie zaczn~ od Wildiersa - doktora Uniwersytetu Lowafl
skiego kt6ry wprowadza czytelnika w problematyk~ teilhardowskq 
w spos6b jasny, spokojny, logiczny. Calosc opatrzona jest wiele zna
cZqcym tytuIem: Ku chrzescijanskiemu neohumanizmowi. We wst~pie 
autor charakteryzuje postaw~ Teilharda wobec Boga i swiata ("zjed
noczenie si~ z Bogiem poprzez swiat"), podkreslajqc, ze zr6dIem natchnie
nia wielkiego jezuity bylo jego umilowanie materii - ziemi i synow
skie oddanie si~ jej Stw6rcy 'i Zbawicielowi. Zaznacza przy tym, ze 
wszystkie jego pisma majq w wi~kszym, lub mniejszym stopniu cha
rakter wyznania, odsloni~cia wlasnych poszukiwan i znalezionych dr6g, 
Wildiers podzielil SWq prac~ na dwie cz~sci: przyrodniczq - ewolucja 
typu zbieznego i teologicznq - religia typu chrystianicznego. Zna j
dujemy tu analiz~ poglqd6w francuskiego antropologa na miejsce czIo
wieka w przyrodzie oraz na wynikajqce z tego wyeksponowanego sta
nowiska dyrektywy etyczne. Kazdy czlowiek jest odpowiedzialny za 
post~p ku zjednoczeniu ludzkosci. W drugiej cz~sci dowiadujemy si~, 

3 Cy prian Nor wId, Za kutlsami, (1 869) w Norwida " Pism Drama ty cz
nych Dzia l I " , W y d . Mortkowicza 1911, s. 285. 

4 E. M 0 U n 1 e r, Angst und Zuversicht des XX Jahrhunderts, Heidelberg 
1955, s. 129-134. 
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jak z interpretacji fakt6w przyrodniczych Teilhard wyprowadza ko
niecznosc istnienia transcendentnego i immanentnego, osobowego Boga. 
Ten B6g kieruje dynamik~ rozwoju swiata wedlug pewnego planu. 
W dopelnieniu tego planu konieczna jest wsp6lpraca czlowieka. Miano
wicie od chwili powstania na ziemi "refleksji" troska 0 dalszl\ ewolucj~ 
jest powoli przekazywana czlowiekowi. A poniewaz ci~zar tego zadania 
przekracza sHy ludzkiej natury, w okreslonym momencie historii wcie
lil si~ w czlowieka B6g, nadal jego post~powaniu kierunek, wchlania go 
w swe Mistyczne Cialo, jednoczy, przemienia mOCq laski, zapewnia 
ostateczne spelnienie Kr6lestwa Bozego. 

Wildiers uwypukla szczeg6lnq wartosc humanizmu Teilharda jako 
przemawiajqcego do tych "syn6w ziemi", ktorzy w imi~ mHosci czlo
wieka, w imi~ post~pu spolecznego stojq z daleka od religii - sHy 
jakoby alienujqcej, oslabiajqcej czlowieka. (M6wiq oni: czlowiek wie
rZqcy odwraca oczy od zwyklych spraw ziemskich, aby zatopic je w nie
bie). Chrzescijanin Teilharda jest zaprzeczeniem takiej postawy, widzi 
w swiecie otaczajqcym, a zwlaszcza w ludziach i ich dzielach ..materi~" 
potencjalnie Chrystusowl\. W ostatnim rozdziale przedstawia Wildiers 
konkretnie nowy, dynamiczny humanizm teilhardowski - ideal czlo
wieka, kt6ry poprzez post~p techniczny i spoleczny przemienia swe 
ziemskie srodowisko w Srodowisko Boze. Autor widzi w tej nauce ratu
nek dla swiata, a dla Kosciola perspektywy wielkiej odnowy i rozrostu. 

Srodkowa cz~sc omawianego tomu - to drugie juz polskie wydanie 
pracy Teilharda z roku 1950: La place de L'homme dans la nature. Le 
groupe zoologique humain. "Czlowiek. Struktura i kierunki grupy zo
logicznej ludzkiej" 6. Ksiqzka ta byla tematem artykulu WI. Str6zew
skiego pt. Na marginesie "Czlowieka" Teilharda de Chardin '. Nie byla 
to jednak wlasciwa recenzja, lecz analiza filozoficzna pewnych teil
hardowskich poj~c, zalozen i problem6w. Nalezy si~ wi~ par~ uwag 
"Czlowiekowi". 

Tytul nie zostal wiernie przetlumaczony i nie wyszlo to ksiqzce na 
korzysc. "Miejsce czlowieka w przyrodzie, jego grupa zoologiczna" 
byloby bardziej zgodne z myslq autora. 

Czlowiek jest to pelny, szczeg610wy wyklad gl6wnych tez ewolucyj
nych Teilharda, zarysowanych juz we wczesniejszej ksiqzce Le pheno
mene humain (1938-1940) i w szeregu esej6w zestawionych przez wy
dawc~ w zbiorze L'avenir de l'homme (pierwszy esej z 1920 roku). 
Historia kosmosu i zycia jest przedstawiona tutaj barwnie, plastycznie, 
oryginalnie. Czyta si~ jq jak pasjonujqcl\ powiesc. 

W rozwijajqcym si~ swiecie widzi autor dwa d~zenia: ku zlozo

6 Wydanie pierwsze: Pierre Tell h a r d dee h a r din, Cztowtek . Struk
tUTa t kierunki ewo!uc;i grupy zoo!ogicznej !udzklej. Przeklad Janiny i Grze
gorza Fedorowskich. Inst. Wyd. PAX, 1962, str. 152. . 

6 Znak 11 (1963), s. 1314-1338. 
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nosci 7 i ku uwewn~trznieniu 8. S!\ to nowe - teilhardowskie - kryteria 
post~pu ewolucji. Nie s!\ one dose jasno sprecyzowane i cz~sto budz!\ 
opory wlasnie u przyrodnik6w. Moze dopiero w swietle fizycznej teorii 
pola unitarnego, kosmicznego, zaproponowanej przez Einsteina a znanej 
z pracy Henryka Prata·, da si~ blizej okreSlic, co nalezy rozumiec przez 
wzrastaj!\c!\ zlozonosc i wewn~trznosc materii. W takim wypadku b~
dziemy mieli jeszcze jeden dow6d trafnosci intuicji naukowej Teilharda. 

Jak nasz autor przedstawia rozw6j kosmosu? - Oto z chaosu cza,stek 
elementarnycl"l powstaja. atomy r6znych pierwiastk6w, z nich drobiny, 
dalej cz!\steczki, makrocz!\steczki (pr6g zycia), organizmy jednokom6r
kowe, wielokom6rkowe - nieustanne "uwewn~trznianie si~" coraz wyz
szej zlozonosci. W ewolucji zwierz!\t rozw6j centralnego ukladu nerwo
wego - cerebralizacja - idzie w parze z coraz wi~ksz!\ rol!\ psychiki 
(wewn~trznosci) az osi!\gni~ty zostaje pr6g refleksji - powstaje czlo
wiek (kt6ry "wie, ze wie"). Ewolucja zycia posuwa si~ dalej w tym 
samym kierunku. Wprawdzie cialo czlowieka (nawet m6zg) pozostaje 
bez zmian dziesi!\tki tysi~cy lat, lecz w rozcia.gaj!\cej si~ juz na cala. 
kul~ ziemsk!\ otoczce ludzkiej - noosferze - zachodz!\ dalsze zmiany. 
Autor rozr6znia dwie epoki w rozwoju noosfery. Pierwsza: r6znicowanie 
si~ na rasy, populacje i zasiedlanie globu ziemskiego - jest to era 
planetyzacji i indywidualizacji. Druga: l!\czenie si~ ludzi we wsp6lnoty 
spoleczne coraz wYZszego rz~du - era koncentracji i personalizacji. 
W osobie ludzkiej psyche coraz bardziej bierze g6r~ nad somq, co sprzyja 
zespalaniu si~ swiadomych i wolnych indywidu6w w jeden harmonijny 
organizm. 

Czy nie jest to jeszcze jedna utopia z rz~du wielu tworzonych na 
przyklad przez XVlII-wiecznych idealist6w? - Herder przeciez glosil, 
ze "los ludzki jest w r~ku czlowieka" 10 i ze "kiedys ludzie b~d!\ rozumni, 
sprawiedliwi i szcz~sliwi:.. dzi~ki wsp6lnemu rozumowi calej ludz
kosci" 11 i jeszcze, ze "post~p w m!\drosci i 'sprawiedliwosci jest istotnym 
prawem natury" 12. Na czym Herder, Rousseau i inni opierali sw6j opty
mizm? - Przede wszystkim na swoistej historiozofii - konstrukcji 
czysto intelektualnej, nie na rzeczywistych prawach rozwoju kosmosu 
(kt6rych ludzie jeszcze nie znali). Natomiast Teilhard de Chardin wy
ci!\ga wnioski na przyszlosc z istnieja.cych, zmi.nych juz prawidlowosci 

7 zlozOnoscl'l autor nazywa nle "prosty zbi6r CZijsteczek" a zesp6! zwl'lzany 
w zarnkni~t'l calos~, przy stalej liczbie elernent6w (s. 162). 

8 Materia wedlug Teilharda rna dwle "strony": zewn~trzn'l 1 wewn~trzn'l; 
zewn~trzna jest statyczna, uchwytna dla ludzkich zmysl6w, wewn~trzna zas jest 
dynamiczna, " psychiczna", poznawalna tylko posrednio. 

9 Henri P rat, Le champs unl taire en blologle, Paris 1964, str. 154. 
10 J. H. Her d e r, Mysl! 0 jilozojii dz!ej6w , przel. Galecki, PWN, 1962, 

t. 	II s. 254. 
11 Tamze, s. 296. 
12 Tamte, s. 270. 
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ewolucji zycia, a gwarancje; wypelnienia sie; przewidywanych ludzkich 
los6w widzi nie w slabej naturze czlowieka lecz w fakcie wcielenia 
i zmartwychwstania Chrystusa. Jego optymizm - przekonanie, ze nic 
nie przeszkodzi ludzkosci w dojsciu (moze za miliony dopiero lat) do 
punktu, w kt6rym nastqpi "zlanie sie;" z "prawdziwq Omegq" - Be
giem, opiera sie; na zawierzeniu Bogu. B6g-Czlowiek bowiem kieruje 
calym biegiem ewolucji, a w erze koncentracji jest osobowym centrum 
przyciqgajqcym SWq milosciq z'espalajqcq sie; w Nim - w Jego Ciele 
Mistycznym - ludzkosc. 

Zauwazmy, ze podobny teilhardowskiemu optymizm kosmiczny jest 
udzialem Ojcow Soboru Watykanskiego II - tw6rc6w Konstytucji 
o KoscieLe. Oto w pierwszym jej rozdziale czytamy: 

... "Kosci61 jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
i narze;dziem wewne;trznego zjednoczenia z Bogiem i jednosci calego 
rodzaju ludzkiego, przeto opierajqc sie; na nauce poprzednich Sobor6w, 
pragnie on wyjasnie dokladniej swoim wiernym i calemu 5wiatu nature; 
swojq i powszechne poslannictwo. Warunki naszej epoki nadajq temu 
zadaniu Kosciola szczeg6lnie pilny charakter; chodzi 0 to, aby wszyscy 
ludzie, zlqczeni dzis scislej wie;zami spolecznymi, technicznymi, kul
turalnymi, osiqgne;li pelnq jednosc r6wniez w Chrystusie" 13. 

Mimo ze Teilhard bezposrednio 0 Bogu m6wi w Czlowieku dopiero 
na ostatniej stronie, wiara jego przeziera z kazdej strony tekstu. Swiat 
taki, jakim go opisuje ten przyrodnik, harmonijny i sensowny, nie moze 
istniec bez Boga. Potrzebuje Go w postaci realnej - osobowego Stw6rcy 
Alfy i Omegi. 

Nie mamy wqtpliwosci, ze ujrzany porz/:ldek rozwoju kosmosu, pro
wadzonego przez Boga konsekwentnie do zamierzonego celu, napelnia 
dusze; tego, kt6ry pierwszy to poj/:ll i "zobaczyl" - skromnego za
konnika - wielkim szcze;sciem. Dwa najpie;kniejsze ludzkie uczucia: 
milose Boga i milose ziemi (wraz z wszystkim, co ona wydala) podsycajll 
sie; w nim wzajemnie az do zupelnego stopienia sie; w przewidywanym 
punkcie dokonania, gdzie kosmos be;dzie bez reszty przeniknie;ty Bogiem. 

Jakie byly rezultaty dla zycia duchowego Teilharda spotkania sie; 
we wsp6lnym ognisku milosci Boga i milosci swiata? mozemy sie; 
dowiedziec z wyznan, jakie zrobil w Srodowisku Bozym - jednej 
z trzech jego prac 0 charakterze cze;sciowo autobiograficznym. Oto ich 
tytuly: Le Milieu Divin (skonczone w r. 1927), Le Coeur de Za Matiere 
(1950) i Le Christique (1955). Druga i trzecia pozycja uzupelniajll tylko 
zasadnicz/:l mysl wylozonq w Srodowisku BoZym. 

Srodowisko Boze rodzilo sie; lat dziesie;e, jest wie;c owocem dojrzalych 
przemyslen. Pierwszy szkic powstal w 1916 r., doslownie na froncie. 
MoZliwosc pogodzenia milosci Boga i swiata, swiatopoglqdu chrzescijan

13 K onstyttlcja 0 Ko~cie!e, Rozdz. I-I, "Znak" nr 131. 
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skiego i naukowego, zaprzqtala umysl wielkiego Francuza od wczesnej 
mlodosci, a w latach 1920-23 stala siE: tematem wielu konferencyj 
i nauk rekolekcyjnych prowadzonych przez niego w Paryzu. W li
stopadzie 1926 r. w jednym z list6w Ojciec Piotr zwierza si~: "Zde
cydowalem siE: napisae ksiqzkE: religijnq: wyrazie moZliwie najprosciej 
t~ doktrynE: ascetycznq, kt6rq od dawna zyjE: i gloszE: w konferencjach. 
BE:dzie to rodzaj malego traktatu 0 zyciu wewnE:trznym. LiczE:, ze na
piszE: to bardzo spokojnie, trochE: jak modlitwE:. Chcialbym w to wlo
zye cale swoje serce" 14. 

Ostateczny tekst Srodowiska Bozego powstaje zimq w r . 1926/27 
w Chinach, gdzie autor uczestniczy w pracach wykopaliskowych. 
Ksiqzka ta, wielokrotnie potem retuszowana "pozostanie chyba jego 
najpiE:kniejszym dzielem" 15. Zdaniem ojca de Lubac nie jest to ani 
traktat etyczny, ani podrE:cznik ascetyki; jest to przede wszystkim 
egzorta - gloszenie pewnych prawd 0 swiecie i 0 Chrystusie i 0 po
trzebie budowania w oparciu 0 te prawdy wlasnej, konsekwentnej po
stawy zyciowej Ie. A poniewaz Ojciec Teilhard jest przyrodnikiem, 
znajqcym wartose czasu w stawaniu siE: Bozego swiata (w omawianej 
ksiqzce) "wszystko krzyczy: trzeba przylozye rE:kE: do pluga" 17. 'Swiat 
ciqgle jest stwarzany i posuwa siE: naprz6d, silq kierowniczli i motorem 
jego postE:pu jest Chrystus a wykonawcami - my - ludzie. W kon
sekwencji Teilhard nawoluje do autentycznego zaangazowania chrzes
cijanina w dziela swieckie, przez nie bowiem rozszerza siE: Srodowisko 
Boze. 

Wizja "chrystokosmiczna" bE:dzie towarzys~yla Teilhardowi w coraz 
wyrazistszej postaci az do smierci. Pisze on w r. 1950 "Kiedy odczytuj~ 
dzis stronice tak proste i zarliwe (candidement ferventes) Srodowiska 
Bozego, zdumiony wprost jestem, ze juz w tamtych czasach wszystkie 
zasadnicze rysy mej wizji byly ustalone" 18. 

Jakie byly losy przygotowanego do druku manuskryptu? - Gdy 
pierwsza redakcja dzielka zostala przeslana przelozonym i przyjaciolom, 
oto, co napisze jeden z nich - profesor teologii w Louvain (wg swia
dectwa P . Charlesa SJ) "Te kartki Srodowiska Bozego wyda jq mi siE: 
wspaniale, zasadnicze. Sq one oryginalne i nowe w najwyzszym stopniu, 
a jednoczesnie jak najbardziej autentycznie tradycyjne... PragnE:, zeby 
zostaly one opublikowane jak najprE:dzej".19. Inne glosy nie wiele od
biegaly od powyzszego, to tez w sierpniu 1929 r . tenze Ojciec Charles 

14 H. deL u b a c, dz. cyt. s. 24. 
15 Jean 0 n I mus, Pterre TeHhard d e Chardl n ou la fol au monde, P ar-is. 

1963, s. 44. 
16 Dz. cyt. s. 25-28. 
17 H. deL u b a c, dz. eyt. s . 26. 
18 J . 0 n i m u s dz. eyt. s. 45. 
19 Z zap!sk6w Ojea TeUharda (Paryz, 29 llpea 1928); slowa przytoezone z li

stu profesora podane w eudzyslowie. 
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donosil autorowi przebywajl\cemu nadal w Chinach: "Wszyscy recen
zenci byli bardzo przychylni i nic nie stoi na przeszkodzie publikacji 
8rodowiska Bozego w Wydawnictwie Museum Lessianum".20 Niestety, 
byl to zbyt wielki optymizm, ksil\ika nie otrzymala koscielnego impri
matur. Wydalo jl\ 18 lat p6tniej (dwa lata po smierci autora) Edition 
du Seuil, jako kolejny, czwarty tom Pism Teilharda de Chardin. 

Niewl\tpliwie i w tej chwili Teilhard naleiy do tych myslicieli, kt6
rych pogll\dy wywolujl\ w swiecie katolickim gwaltowne kontrowersje. 
Jeszcze w czasie drugiej ,sesji Soboru Watykatiskiego II Swi~te Offi
cium zabronilo ksi~garniom rzymskim rozpowszechniania jego dziel; 
widae nie przeszkodzilo to jednak w lekturze Ojcom Soboru, gdyi 
w czasie trzeciej sesji wielu z nich wyraialo jakos bardzo zbliiony do 
uczonego jezuity stosunek do swiata (kard. Lilmart, kard. Meyer, 
bp Hurley, bp Charue, opat Reetz, kard. Frings, patr. Maximos IV, 
kard. Suenens, bp Tamajan, kard. Leger, bp Pietraszko, bp Roo, 
bp Quadri i inni). 0 duchu teilhardowskim w dyskusjach rzymskich 
wspomina Bortnowska. 21 Wozniakowski zas tak relacjonuje zakoticzenie 
odczytu bpa Camary (Schemat XIII - telstar dla 8wiata). "Wreszcie 
kilka iarliwych zdati poswiflca arcybiskup Teilhardowi de Chardin. 
Takiego wspanialego adwokata - smieje sifl - wybrali mu jezuici, 
ie moiemy bye spokojni. Ach, jakie ja CZCZfl Ojca, Ojcze de Lubac 
wola nagle w stronfl tylnych rZfld6w.. . a cala sala wybucha dlugo
trwalymi oklaskami. I prosi gorqco abp Helder Camara. ieby przy
szly general jezuit6w (wybory odbfldq sifl za p61 roku) koniecznie 
powolal zesp6l.... kt6ry umialby nadal rozwijae wspanialq mysl Teil 
harda de Chardin." 22 

W Srodowisku Bozym na pierwszy plan wysuwa sifl afirmac ja 
otaczajqcego nas swiata. Nie rna innej drogi do Boga. jak wsp61dzia
lanie z Chrystusem w podnoszeniu i przetwarzaniu wszelkiej materii. 
Tu znowu nasuwa sifl zbieinose mysli Ojc6w Soboru z naszym auto
r em: ... "Zadaniem ludzi swieckich z tytulu wlasciwego im powolania. 
jest szukae Kr6lestwa Boiego zajmujqc sifl sprawami swieckimi i kie
rujqc nimi po mySli Boga." 23 PostflP kulturalny. gospodarczy. tech
niczny jest jak najbardziej w planach Boiych - jest on bowiem 
jednym z warunk6w zbawienia wszystkich ludzi. A wiflc. gdy anga
iujemy SWq mysl i uczucie w pracy. nie odchodzimy od Boga 
m6wi Teilhard - lecz wchodzimy z Nim - w Chrystusie - w jak 
najbliisze zwiqzki. Uczeti Boga-Czlowieka powinien z jeszcze wiflkszl\ 
wytrwalosciq i zapalem pokonywae trudnosci w budowie lepszego 
swiata, nii ktokolwiek inny. Ukazuje sifl tu nam nawskroe nowo
czesny "model" chrzescijanina. 

20 Wyd. Museum Lessianum. Louvain. 

21 "Znak" 127, S. 128, 1965. 

22 "Tygodnik Powszechny" 45 z 8. 11. 1964. 

23 Konstyttlcja 0 KOSc!ele, Rozdz. IV-31. "Znak" nr 131. 
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Nie mniej ciekawe jest podejscie mysliciela francuskiego do sfer y 
doznan (biernej strony ludzkiego zycia), do wszelkiego typu "umniej
szen". Uposledzenie fizyczne czy umyslowe, niepowodzenie, strata 
czegos czy kogos, choroba, staros6, smierc - wszystko to od
czuwamy jako umniejszenie, a wi~c zio. Mamy prawo i obowillzek 
waIczyc z silami niszczllcymi, ale zawsze ze swiadomoscill, ze mozemy 
wyjsc pokonani. Jak w6wczas nie zalamac si~ psychicznie? - Rada 
jest niezwykle prosta - zobaczyc w tych silach, kt6re nas "umniej
szajll" kochajllce r~ce Boze. Trzeba tylko czuc si~ zatopionym w sro
dowisku Bozym, to nawet m~k~ smierci przyjmiemy, jako nieuniknione 
"rozlozenie nas na atomy", bez kt6rego nie moglibysmy byc "zasymi
lowani" na zawsze przez zr6dlo wszelkiego zycia. 

Czy wobec pochwaly ludzkiego dzialania i podkreslenia wagi dziel 
jako takich, mamy si~ do nich przywillzywac? - Nie, Teilhard radzi 
cenic rzeczy i ludzi tylko 0 tyle, 0 ile odbija si~ w nich Chrystus. 
Jezeli pokochamy cos tak, ie chcielibysmy na wlasnosc to zagarnllc, 
to juz Chrystusa w tej rzeczy nie rna ; musimy spojrzec ponad niq, 
zeby Jego zobaczy6, a wtedy nie pozostaje nic innego, jak oderwac 
si~ od rzeczy i p6jsc w g6r~ za Nim. 

W trzeciej cz~sci Srodowiska Bozego wprowadza nas autor w taj
niki zycia Boiego wok61 nas. Srodowisko Boze rna wlasnosc lqczenia 
wszystkiego, "co najgl~bsze w duszach i co najtrwalsze w materii", 
a wi~c jest wsz~dzie immanentnie. W tym miejscu nasz mysliciel 
zastrzega si~ przed pomawianiem go 0 panteizm, naturalizm, moder
nizm lub illuminizm, wykazujllc przeciwstawnosc swoich poglqd6w 
wobec kaidego z tych kierunk6w. 

Nast~pny zaraz rozdzial: Natura srodowiska Bozego, powszechna 
komunia (s. 100) traktuje 0 ponadczasowej jednosci Ciala Mistycznego 
Chrystusa realizujllcej si~ przez sakrament Eucharystii. Lllczymy si~ 

z ofiarll Chrystusa, aby wsp6lnie z Nim i Jego mocll czynic coraz 
lepiej i powszechniej dostrzegalne Srodowisko Boze 24. Swiadomosc 
realnosci Bozej w otaczajllcych ludziach i rzeczach moze si~ zrodzic 
w czIowieku w kazdej chwili, a wtedy trzeba dbac 0 to, zeby pozo
stala. Przyjdzie czas - zapewnia nas Teilhard - ze ta wlasnie swia
domos6 b~dzie zr6dIem najgl~bszej wsp6lnoty og61u ludzi. Wtedy b~
dziemy oczekiwac Kr6lestwa Bozego na ziemi - powt6rnego przyjscia 
Chrystusa. 

Pewne swiatla rzucone w tej nauce na teoIogi~ dogmatycznll i mo
raInll znalazly swe odbicie w oficjalnych dokumentach "odnawiajllcego 
si~" Kosciola. Nie zdziwi to nas, gdy uprzytomnimy sobie, ze ten sam 
chrystocentryzm Pawlowyozywia ostatnich papiezy Jana i Pawla oraz 
wi~kszosc ojc6w Soboru obecnego, jaki tchnie z kazdej prawie strony 

24 Por. P. Tell h a r d dee h a r din, Monstrancja, "Znak" 1964, 120, s. 686. 
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pism Teilharda. Wla~ciwie to sam Apostol narod6w byl pierwszym 
glosicielem Srodowiska Bo:i:ego: "W Nim (Chrystusie) jestesmy, poru
szamy si~ i :i:yjemy". 

Profesor belgijskiego uniwersytetu katolickiego w Louvain - Tres
tnontant tak pisze 0 zr6dlach mysli teologicznej francuskiego jezuity: 
"Ta mysl sama w sobie znajduje si~ w wielkim nurcie tradycji biblij
nej, apostolskiej i patrystycznej".25 

Teilhardowska wiara w rozszerzanie si~ Srodowiska Bo:i:ego, oparta 
na pawlowych proroctwach nie jest obca Konstytucji 0 Kosciele; w rOz
dziale si6dmym czytamy: "Kosci6l, do kt6rego w Jezusie Chrystusie 
jestesmy wszyscy powolani, i w kt6rym dzi~ki lasce Bo:i:ej zdobywamy 
~wi~tosc, osiQgnie pelni~dopiero w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie 
czas odnowienia wszystkiego (Dz 3, 21) i kiedy wraz z rodzajem 
ludzkim r6wnie:i: swiat caly gl~boko zwiQzany z czlowiekiem i przez 
niego zdQ:i:ajQcy do swego celu, w spos6b doskonaly odnowi si~ w Chry- • 
stusie" (por. Ef 1, 10; Kol 1, 20; 2 P 3, 10-13). 

Co wlasciwie nowego wni6s1 Teilhard? - oto rzucil pomost mi~dzy 
przyrodniczQ historiQ rozwoju kosmosu i :i:ycia a Bo:i:EI historiEl po
wstania w tym:i:e swiecie Ciala Mistycznego, kt6re ma objElc "w do
pelnieniu czas6w" calEl ludzko~c, a z niEl cale stworzenie. Trzeba chyba 
bylo, :i:eby ktos wystElPil z takEl ~mialEl hipotezEl chrysto-kosmicznEl 
(syntezEl nauki sw. Pawla i ewolucji - jak m6wi Rabut 27) wlasnie 
teraz, w okresie wielkich przemian Teilhard naszkicowal drog~, wy
znaczyl punkt dojscia, zaplodnil umysly wielu · naukowc6w (tak:i:e 
i ateist6w 28. Teraz nale:i:y oczekiwac od jego nast~pc6w, interpreta
tor6w, zweryfikowania tej hipotezy, dania jej ewentualnie mocniejszych 
podstaw przyrodniczych, skonfrontowania jej z teologiEl i filozofiEl 
Kosciola, a tak:i:e ze wsp6lczesnymi systemami filozoficznymi oraz 
teoriami spolecznymi. 

A c6:i: my zwykli ludzie? Czy mamy czekac na ostateczny werdykt 
uczonych? - Mo:i:e to nawet byloby bezpieczniej. Kto jednak nie 
boi si~ duchowej wielkiej "przygody", niech czyta eseje francuskiego 
mysliciela i stara si~ "zobaczyc" to, co on widzi. Spr6bujmy prze:i:yc 
z nim razem stosunek do dw6ch fakt6w: zaistnienia w czasie naj
dziwniejszego BO:i:ego stworzenia - Homo sapiens i wcielenia w jego 
ludzkEl natur~ transcendentnego, osobowego Boga. 

Teresa Rylska 

25 CI. T res m 0 n tan t, Introductton d la pensi!e de Teilhard de Char-
din, Paris 1956, s. 130. 

26 Konstytucja 0 KoActele, Rozdz. VII-4B, "Znak" 131. 
27 O. A. Rabut O. P ., Dialogue avec TeHhard de Chardin, Paris 1958, s. 176. 
28 R. Gardin, Perspekttves de L'homme, III rozdz. p . t...Teilhard de Char-

din" "Zeszyty Argument6w" 1962 (4): 7-29. 
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PYTANIA 
TELEWIZJA W POLSCE 

o telewizji polskiej pisac nie jest latwo. Temat 6w obcillza par~ 

ton papieru zadrukowanego dyskusjami 0 niebezpieczenstwach kultury 
masowej zar6wno w calym swiecie jak i u nas. Trafnll krytyk~ inte
lektualnej bitwy pomi~dzy zwolennikami i przeciwnikami telewizji, czyli 
pomi~dzy ludzmi sprzyjajllcymi dawnym lub nowym kierunkom roz
woju kultury wsp61czesnej, przeprowadzil ostatnio Jerzy Adamski 
w ksillzce b~dllcej zbiorem jego esej6w, drukowanych uprzednio w pra
sie tygodniowej, a zatytulowanej Poszukiwanie idealu kUltUTY (Wydaw
nictwo Literackie 1964). W umieszczonym tam na wst~pie szkicu "Sp6r 
o kultur~" czytamy: "Tak wi~c w kraju naszym, w niedawnym jeszcze 
okresie lat pi~cdziesia,tych, gdy polowa wsi nie byla zelektryfikowana 
i nie bylo ani jednego gospodarstwa kompleksowo zmechanizowanego, 
gdzie funkcjonowalo tylko kilkadziesillt tysi~cy traktor6w, ale za to 
dwa miliony koni, gdzie w przemysle maszynowym pi~Cdziesia,t pro
cent prac wykonywalo si~ r~cznie, a w gospodarce komunalnej zaledwie 
pi~c procent prac bylo zmechanizowanych - intelektualisci rozpocz~li 
dyskusj~ 0 stosunku techniki do humanistyki", widza,c w nim antyno
mi~ niemozliwa, do roztrzygni~cia. Dodajmy, ze sp6r 6w nie ucichl zu
pelnie, a. nawet wtedy, kiedy nie pojawia si~ w prasie, toczy si~ poza nia,. 
Sytuacja nie jest zreszta, statyczna. Od lat pi~cdziesia,tych i wies i zycie 
ludzi w miastach coraz bardziej si~ mechanizuje, a przy okazji "utech
nicznia si~" zycie kulturalne. Obliczono, ze wsr6d form odpoczynku (sp~
dzania czasu wolnego od pracy) telewizor jest ulubiencem co szostego 
czlowieka w Polsce. Cyfra ta wcia,z si~ zwi~ksza. 

Powia,zania telewizji z zagadnieniami "kultury ztechnicyzowanej" sa, 
oczywiste. Maly ekran to podstawowe wyposazenie nowoczesnego domu, 
pelni w nim rol~ jak gdyby magicznej latarni, ukazuja,cej w zaciszu 
czterech scian zycie innych ludzi. Oto estrady, na ktorych nigdy by si~ 
nie bylo, wydarzenia, w ktorych nigdy nie braloby si~ udzialu, gdyby 
nie TV~ 

Osobiscie nie rozumiem, dlaczego z tego powodu telewizor mialby bye 
dzielem szatana. Jest on niewa,tpliwym dobrodziejem dla wielu ludzi 
nigdy nie marza,cych nawet 0 tak intensywnym uczestnictwie w zyciu 
szerszym, bardziej powszechnyp1, niz na to pozwala wlasna wies, mia
steczko, a nawet duze miasto. Bye moze, w takim kraju jak nasz, gdzie 
zyje jeszcze tak wiele koni, na wsi, przeskok od widoku krzywego 
plotu za oknem chalupy, do widokow przekazywanych przez telewizor, 
jest wyja,tkowo gwaltowny i stwarza specyficzne problemy. W nie
ktorych ludziach moze on budzic opory psychiczne, gdyz dawka jest za 
wielka i trudno obja,c od razu znaczenie przemiany wyobrami, obyczaju, 
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myslenia spoleczeiistwa kierowanego z nagla przez zautomatyzowany 
system bodzc6w, informacji. Bo, trzeba to mocno podkreslic, pOjawienie 
si~ telewizji w zyciu spoleczeiistw wsp61czesnych rna wplyw nie tylko 
na wyobrazni~ ludzi, ich zmysl estetyczny, zycie kulturalne - jak si~ 
to og6lnie okresla - lecz rowniez jest malq rewolucjq spolecznq. Dla
tego pytania zwiqzane z przyszlosciq i naszej, polskiej telewizji, nie 
ograniczajq si~ jedynie do sfery jej oddzialywania kulturalnego, ale 
obejmujq i przemiany powodowane przez jej roz1'ost w strukturze zycia 
rodzinnego, towarzyskiego i w wielu jeszcze innych dziedzinach. 

Gdy na gwaltowny rozw6j sieei telewizyjnej w Polsce spojrzymy pod 
tak szerokim kqtem, okiem humanisty interesujqcego si~ caloksztaltem 
iyeia zmieniajqcego swoje formy, a nie tylko losami sztuki w czasach 
dzisiejszych, wtedy obecne, seisle powiqzania pomi~dzy rozwojem "tech
niki" i "humanistyki" uka.zq nam swoje tw6rcze perspektywy. Nie 
oznacza to, by trzeba bylo na widok telewizora wpadae w eiel~cy za
chwyt jakby nad kamieniem filozoficznym, zdolnym rozwiqzac bez 
udzialu ludzi, jak r6wniez bez zadnych zlych ubocznych skutk6w, prob
lemy kultury, oswiaty, etyki wsp6lZyeia pomi~dzy ludzmi. Na pewno 
jednak poszerzony kqt widzenia przemian kulturowych ulatwia bar
dziej realistyczne oceny tego co dobre, a co niebezpieczne w telewizyj
nym szaleiistwie. 

Przypuszczam, ie obawa przed TV jakby przed molochem niszczqcym 
stare wartosei kultury, automatem niwelujqcym spoleczeiistwo, prze
mieniajqcym jego czlonl{ow w bezmyslne roboty, ze caly 6w zesp61 
skojarzeil mobilizujqcych intelektualist~ polskiego do dyskusji nad za
losnymi perspektywami jej rozwoju, Sq w istoeie rzeczy produktem 
importowanym, g16wnie z USA. My w Polsce nigdy zapewne nie sta
niemy w obliczu tych problem6w, kt6re Sq aktualne w krajach 0 zupel
nie odmiennej strukturze narodowej, tradycji kulturowej, nie m6wiqc 
juz 0 odmiennosciach ustrojowych. Problemy "wielkiego spoleczeiistwa" 
u nas nie istniejq i zaistniee nie mogq, z tej prostej przyczyny, ze je
stesmy malym spoleczeiistwem. Dlatego lektura ksiqzek socjologicznych 
z Zachodu, fascynacja wymowq wielkich liczb i proces6w musi bye 
brana u nas z poprawkq uwzgl~dniajqcq wlasnq tradycj~ i lokalne moz
liwosci. Liczby w tym wszystkim odgrywajq 0 wiele wi~kszq rol~ niz 
si~ przypuszcza. Zapewne, nawet wtedy, gdy urbanizacja i mechanizacja 
naszego zyeia stanie si~ pelna, i tak skutki jej b~dq mialy nieco od
mienny charakter. Nie oznacza to, ze r6znice b~dq zupelne: technika 
rna uniwersalistyczny charakter, w sensie skutk6w spolecznych, kt6re 
wywoluje. Ale bez uwzgl~dnienia wlasnej historii, zanim si~ zabierzemy 
do obserwacji wielkich, liczebnych narod6w, poddanych procesQwi prze
mian dzisiejszych, stracimy mozliwosci realnej oceny tego, co si~ u nas 
dzieje. Tymczasem wyobrazenia 0 spolecznej roli TV ksztaltujq si~ u nas 

Znak - 9 
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z pewnosciq na podstawie glownie amerykanskich diagnoz i przewidy
wan, ksiqzek pisanych przez ludzi zyjqcych w spoleczeI1stwie, w ktorym 
zanim powstaly wiE;zi narodowe i kulturowe integrujqce spoleczenstwo 
"wg starych zasad", juz pojawila si~ telewizja 0 zasi~gu, jaki nam si~ 

nie sni. I wlasnie ten obraz wielkiego spoleczenstwa, 0 niklej tradycji 
wlasnej kultury, rozrzuconego na olbrzymich przestrzeniach kontynentu, 
lub w miastach 0 liczbie mieszkanc6w si~gajqcej jepnej czwartej lud
nosci naszego kraju, tlumu-molocha siedzqcego w samochodach lub 
przed telewizorem, robi na europejskim intelektualiscie wrazenie 
straszne, budzi w nim l~k . L~k ow nie jest w pelni umotywowany nawet 
wtedy, gdy rozwazamy problemy amerykanskiej kultury, a coz dopiero 
m6wic 0 nas. 

Swiadczy 0 tym najlepiej zarowno koncepcja jak i styl pracy, pro
gram6w naszej TV. Przy polskiej g~stosci - jak si~ to fachowo okresla 
stosunkow mi~dzyludzkich, telewizja jest wyraznie jednym z dodatkow 
do komunikowania si~ ludzi pomi~dzy sobq, jeszcze jednq formq prze
kazywania tych samych wartosci w podobnym ksztalcie i oprawie co ra
dio, film, publiczne zebrania i kluby. Nie jest to w zadnym wypadku 
"pans two w panstwie" na wz6r wielkich kraj6w Zachodu, nie mowiqc 
juz 0 USA. Toz to kameralny klub z wszelkimi poczciwosciami, ambic
jami spolecznymi i kulturalnymi, ktore tak Sq charakterystyczne dla 
polskiej mentalnosci spoleczenstwa malego, 0 wyraznie, historycznie 
zarysowanym profilu kulturowo-narodowym. Patrzqc w telewizor kra
kowski, warszawski, czy katowicki, odnosi si~ wrazenie kameralnosci nie 
tylko dlatego, ze technika przekazu i rezyserii programu jest jeszcze 
dosyc zgrzebna, ale i z innych przyczyn, kt6re nie zniknq wraz z udosko
naleniem technicznym TV. 

Nasza polityka programowa jest bardzo ambitna, mimo malych Srod
k6w, kt6rymi dysponuje. Silnie wyst~puje w niej dqznosc do stwol'ze
I'lia telewizji oswiatowo-rozrywkowo-artystycznej. Takiej, kt6ra jest 
marzeniem organizator6w zycia spolecznego w krajach telewizji sko
mercjalizowanej. Tam tego typu telewizja jest dopiero kontrabandq eli
tarnych k61 uniwersyteckich (USA), albo tez paiJstwowym konkurentem 
atrakcyjniejszych prcgram6w prywatnych, jak w Anglii, gdzie BBe 
wsp61zawodniczy z telewizjq komercjalnq. Polska Telewizja korzysta 
z zaplecza artyst6w i rezyserow pracujqcych jakzez cz~sto w teatrach 
i filmie, gdzie r6wniez nie zbywa nam na ambicjach i realnych arty
stycznych osiqgni~ciach. Podobnie jest z a\.~dycjami popularno-nauko
wymi. Takie magazyny jak "Eureka", czy "Spotkania z przyrodq" Sq 
gwozdziami naszych program6w. Jak bardzo liCZDq majq on e klientel~! 

Dla nich otwierane Sq cz~sto telewizory! A "Kino kr6tkich film6w", 
jedyne "miejsce", gdzie mozna zobaczyc najlepsze eksperymentalne do
konania nie tylko polskicgo krotkiego metrazu ; a audycje dla dzieci ... 
Mialem okazj<:: oglqdac godziny programow dla dzieci ameryJ{anskich 
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i kanadyjskich, wypelnione dziesiqtkami rysunkowych historyjek, 
smiesznych bo smiesznych, ale wszak nasze dzieci czegos wi~cej si~ 

dowiadujq 0 sobie, 0 swiecie, nii mogiaby im przekazae Myszka MikL 
Zresztq i ona jest obecna w naszej TV. 

Jednym slowem dyskutujqc 0 skutkach rozwoju sieci telewizyjnej 
w Polsce przyjmijmy pewne proporcje tego, co zle i dobre. Na pewno 
programy rozrywkowe, przy znikomym zapleczu iycia rewiowego, mu
sic-hallu i estrady Sq CZE',sto ialosnq stronq tego, co oglqdamy w Polsce. 
Publicystyka spoleczna i polityczna bywa nudna. Ale pod wieloma in
nymi wzgl~dami programy nasze nie Sq zle, ich oddzialywanie musi bye 
z koniecznosci inne nii w krajach 0 odmiennej koncepcji organizacji 
iycia kulturalnego ludzi; skutki owej innosci otwierajq przed dyskutujq-
cymi problemy, 0 ktorych winnismy myslee tak, by moglo to wplynqe 
na realny ksztalt przyszlego iycia ludzi w naszym kraju. 

ZWYCI~STWO BRUNONA SCHULZA 
Ze swieio wydanego tomu prozy, prac krytycznych i korespondencji 

Brunona Schulza bije blask wielkiej tajemnicy sztukL Dzis tak si~ nie 
mowi, ale my sobie na to pozwolmy. Postae i iyciorys tego artysty Sq 
wlasciwie wyzwaniem rzuconym teoriom mowiqcym 0 koniecznej potrze
bie edukacji pisarza, 0 koniecznym jego zwiqzaniu z aktualnym iyciem 
spolecznosci ludzkiej, jej kulturalnymi centrami, peInq swiadomosciq 
dnia powszedniego na calej kuli ziemskiej, poprzez pras~, telewizj~, pod
roie i kontakty kulturalne. Maly czlowieczek, ktory raz byl w Wiedniu, 
par~ razy w Warszawie, a w istocie rzeczy cale iycie sp~dzil w Droho
byczu, stal si~ dzis jednq z sensacji artystycznych nie tylko w Polsce. 
Trzeba sobie naprz6d wyobrazie, jak wyglqdal i czym byl Drohobycz 
przed wojnq, by zrozumiec sens pytania, ktore nasuwa si~, gdy pochyleni 
nad stronicq Sanatorium pod klepsydrq czytamy: "Przejrzysty cien leial 
nad miastem. Milczenie tej trzeciej godziny po poludniu wydobywalo 
z domow czystq biel kredy i rozkladalo jq bezgIosnie, jak tali~ kart, 
dookoia placu. Obdzieliwszy go jednq turq, napoczynalo jui nowq, czer
piqc rezerwy bieli z wielkiej, barokowej fasady Sw. Trojcy, kt6ra, jak 
zlatujqca z nieba koszula Boga, pofaldowana w pilastry, ryzality i fra
mugi, rozsadzona patosem wolut i archiwolt, porzqdkowala na sobie 
w pospicchu t~ wielkq, wzburzonq szatE',. Szloma podniosl twarz, wietrzqc 
w powietrzu. Lagodny pm,view ni6sl zapach oleandrow, zapach swiq
tecznych mieszkan i cynamonu. Wtedy kichnql pot~znie swym slawnym, 
potE',inym kichni~ciem. od ktorego gol~bie na odwachu policji zerwaly 
si~ przestraszone i wzlecialy. Szloma usmiechnql si~ do siebie: B6g 
dawa! znae przez wstrzqs jego nozdrzy, ze wiosna nastala. Byl to znak 
pewniejszy nii przylot bocian6w i odtqd dni mialy bye przetykane tymi 
detonacjami, ktore zagubione w szumie miasta, to blizej, to dalej glo
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sowaly jego zdarzenia swym dowcipnym komentarzem. - Szloma 
zawolalem, stoj~c w oknie naszego niskiego pi~tra. Szloma dostrzegl 
mnie, usmiechnql si~ swym milym usmiechem i zasalutowal. - Jestesmy 
teraz sami w calym rynku, ja i fy - rzeklem cicho, gdyz wyd~ta bania 
nieba rezonowala jak beczka. - Ja i ty - powt6rzyl ze smutnym 
usmiechem - jak pusty jest dzis swiat". 

Jakie to jest straszliwe wyznanie. Cala mqdrose Starego Testamentu 
wolajqcego 0 obecnose zywego Boga wsr6d ludzi, wyzwolenia przy
chodzqcego przez drugiego czlowieka, jest w nim zawarta i cala roz
pacz braku syn6w Bozych wok61. Wielkie i stare kultury majq to do sie
bie, ze artysci wrosni~ci w nie od dziecinstwa potrafiq m6wie slowa 
przejmujqCO doniosle dla naszej egzystencji, mieszkajqc w jakims Droho
byczu, nie widzqc w zyciu ani Paryza, ani Nowego Jorku: wprost na 
pustyni. Ile to ich kosztuje, swiadczq listy Brunona Schulza. Kafka -
Europejczyk, "prototyp" Schulza, te same co 6w polski Zyd cierpial 
egzystencjalne katusze w Pradze. Ciekawe, jakie byly dzieje duszy 
Chagalla. Jego obrazy mogq bye ilustracjq do Sanatorium pod klepsydrq. 
A co skrywa si~ poza nimi? Jakie bezsenne noce i nieruchome w pustce 
dni. Przypomina mi si~ tu jeszcze wiersz Stacjusza, rzymskiego poety 
z dworu cesarza Domicjana (I w. po Chr.), pt. Do snu. Tlumacz i wy
dawca tego utworu w zbiorze Muza rzymska, Zygmunt Kubiak, taki do 
wiersza zalqcza komentarz. 

"W mitologii greckiej, jak pami~tamy, Sen byl b6stwem: mIo
dzienczym, skrzydlatym synem nocy, blizniaczym bratem Smierci. Ma
lowidla antyczne pouczajq nas, ze r6zdzka w jego dloniach to po 'prostu 
mak6wka. Pragn~c jego blogoslawionego dotkni~cia, Stacjusz przywoluje 
dalekie, spokojne obrazy uspionych p6l, las6w, rzek. Mozna si~ do
myslae, ze bezsennose dr~czy go w Rzymie. Przewraca si~ na l6Zku, 
a wok6l niego rozprzestrzenia si~ ogromne, milionowe miasto". 

Poeta Bruno Schultz zostal zabity w swoim drohobyckim pustkowiu, 
na ulicy, przez SS-mana. Teraz, gdy min~lo juz nowe ewierewiecze, 
czytamy po kilkakroe te drohobyckie stronnice, dziwiqc si~ ich mqdrej 
urodzie. Przychodzi wtedy na mysl, ze ograniczeniem "j~zyka" film6w 
czy telewizji jest trudnosc wracania do tego, co przykuwa uwag~, tak 
jak wraca si~ do ks·iqzek. Kontemplacja staje si~ w tych warunkach 
niemozliwa. 

Zar6wno reedycja pisarza z Drohobycza jak i wydanie ksi~zki No
tntki z zyGia, obserwacje i motywy Karola 1rzykowskiego (Czytelnik 
1964) poszerza naszq wiedz~ 0 dwudziestoleciu przedwojennym i samej 
wojnie. Wlasciwie za malo wiemy 0 wewn~trznym oporze przeciwko 
oprawcom Schulza, kt6ry niech tym razem posluzy jako symbol war
tosci zagrozonych. Nasza wiedza 0 dokonaniach wojska, polityk6w, jest 
pelniejsza od wiedzy 0 poszczeg61nych tw6rcach, ich doli w czasach 
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pogardy. PoginE:ly listy, splonE:ly pamiE:tniki lub nie byly spisywane 
z obawy przed "wpadkq". Potrzebna jest wiE:c rekonstrukcja. Obydwie 
wymienione ksiqiki jej sluiq. 

"BEATA" I INNI 
Film Polski pracuje seryjnie. Obok "wielkich obraz6w" historycz

nych w przygotowaniu, jeden za drugim wchodzq na ekrany filmy 0 te
matyce wychowawczo-mlodzieiowej. Ma to bye jednoczesna edukacja 
doroslych i dzieci. Najbardziej dyskutowanym do chwili gdy piszE: te 
notatki, byla w tej serii Beata Anny Sokolowskiej. Prywatne dyskusje, 
sprzeczne opinie, wywiady z mlodzieiq w typie: "czy tak rzeczywiscie 
wyglqdacie?" swiadczq, ie tw6rcy i odtw6rcy scenariusza trafili w ja
kiS istotny problem. Niezgodnose opinii co do prawdziwosci odtworzo
nego obrazu mlodzieiy dowodzi jedynie jego celnosci w warstwie proble
mowej. Gorzej jest w filmie z jego realiami, usytuowaniem spolecz
nym bohater6w. z "typowosciq" wystE:pujqcych postaci. Wydaje siE: 
wi~c, ze "bohaterem", kt6ry podni6s1 temperatur~ polemicznq nie 
jest sama zbuntowana mlodziez, lub sami iIi rodzice, lecz rodzina jako 
calosc. jej konflikty w okresie strukturalnych przemian spoleczenstwa. 
Bardzo wielu mlodych i doroslych nie potrafi zidentyfikowae siebie z po
stawami ukazanymi w Beacie. Niemniej film nie traci dla nich przez to 
na problemowej, rodzinnej atrakcji. 

Ale coraz cz~sciej powtarzajqcym siE: grzechem film6w 0 tematyce 
mlodziezowej, jest u nas wlasnie wqskie uwarunkowal\ie lirodowiskowe 
tw6rc6w. Wciqz ich mlodociani bohaterowie pochodzq z "dobrych do
m6w" stolicy lub Krakowa, z latwych do socjologicznego zidentyfikowa
nia krE:g6w ludzi zwiqzanych z zyciem artystycznym, naukowym, teatral
nym; jednym slowem z warstw elitarnych 0 wlasnej, specyficznej 
problematyce zycia rodzinnego. Drugim biegunem film6w Sq lumpo
wie polscy, mlodziez wykolejona. "Prawdziwy" film uda si~ chyba zro
bie dopiero tej eldpie filmowej, kt6ra odtworzy zycie uczni6w Tech
nikum w miescie powiatowym, lub wojew6dzkim. Wtedy ujrzq swiatlo 
dzienne setki tysiE;CY "typ6w z zycia", w kt6rym rower zastqpi "lam
bretty", cyganeryjne · zycie stolecznych bon vivants, w garsonierze 
z magnetofonem, ustqpi przed dniem powszednim internatu og6lniaka 
w Jasle lub Zielonej G6rze, a "Weltschmertze" skacowanego mal
zenstwa intelektualist6w wymienione zostanq na zywot pomocnika za
wiadowcy stacji w S~dziszowie lub ksiE:gowej w Centrali .Rybnej 
w Koszalinie. Ciekawe dlaczego Film Polski nie siE:ga w glqb kraju po 
nowe, niebagatelne i ze spolecznego i artystycznego punktu widzenia 
tematy mlodziezowe? Jest to ograniczenie nie wynikajqce z wytycz
nych og6lnej polityki kulturalnej. A wiE:c z czego? 

Sprostowanie: Zdanie wydrukowane w poprzednim odcinku "Pytan" 



676 ZDARZENIA - KSII\ZKI --;- LUDZIE 

"Znak" 130, (s. 532) : Jerzy Kwiatkowski w odpowiedzi na atak [J. S. Sity 
na T. R6iewicza] po zalatwieniu szeregu spraw osobistych zwraca uwagt: 
na. ciekawy podte/cst pamfl~tu" winno brzmiee - "Jerzy Kwiatkowski 
skrytykowawszy per sonalny cha.rakter ataku zwraca lojalnie uwag~ na 
ciekawy podtekst pamjletu". Niejasnose stylistyczna fragmentu wynikla 
z mojej winy. 

Marek Skwarnicki 

ZAP/SKI NA MARG/NESACH 
Apokryf rodzinny to chyba arcydzie!o Malewskiej , moze dlatego, ze 

kazda ostatnia ksiqzka pisarza, ktory wciqz siE: rozwija, wydaje siE: 
najlepsza, a moze dlatego, ie Malewska skrystalizowala w niej sprawy, 
ktore od dawna jui jq poch!anialy, ale brane byly przez niq z flanki
tutaj stawBa im czolo frontalnie. Ta nasza szlachetczyzna, ziemian
skose, obsesja duiej cZE:sci polskiej literatury XIX wieku: nie mowi~ 
nawet 0 Panu Tacleuszu - blaski nostalgiczne bijq takze, choe slabiej 
niepor6wnanie, z iluz to dziel i dzielek miernego formatu, Kozmiana, 
Rzewuskiego, Pola, Kaczkowskiego, a jeszcze gdyby Franciszka Mo
rawskiego przypomniec, ChodzkE:, Syrokoml~, jakies Kontuszowe po
gadanki Gaszynskiego... To zdaje siE: Backvis pisal 0 Slowackim jako 
poecie barokowym - romantyzmy europejskie siE:galy na og6l do sred
niowiecza, nasz odr6inil si~ tym, ze zanurzyl siE: t~sknie w wieku XVII, 
jeszcze nawet XVIII (aureola Konfederacji Barskiej!), bo wtedy, 
w Rzplitej wolnej i niepodleglej, szlachcic na zagrodzie... Wtedy wies 
spokojna, wies weso!a... Na wsi konserwowal si~ polski (czyii patrio
tyczny, w okresie zHbor6w) obyczaj, zresztq gdzie si~ mial konserwowae, 
kiedy szlachecki samolubny monopol nie pozwolil mieszczanstwu przed 
rozbiorami na wytworzenie wlasn ych, trwalych form obyczajowych, in
teligenc ja nie po mieszczai:stwie miala dziedziczyc modele zachowania, 
poza tym sarna w tak duzym procencie p'ochodzila z dworu i dworku. 
(Witkiewicz pr6bowal konserwy polskosci odkryc wsr6d g6rali. wyniklo 
z tego kilka slicznych esejow i budownictwo zakopianskie.) 

Szczyty stylowosci i chyba samodzielnosci osiqgnql ow romantyczny 
barok u Sienkiewicza, a w pierwszym dwudziestoleciu kontynuowali go 
w roinej skali i n a r6ine sposoby Piotr Choynowski, Kossak-Szczucka... 
Potem pr6bowal jeszcze Zukrowski. .. 

Nost.algi~ szlachetczyzny odnajdujemy nawet - paradoksalnie 
w socjalistycznym Przedwiosniu, z tymi nieszcz~snymi holubcami Laury 
i bezsensownymi realiami (kare konie trzyma siE: w ciemnej stajni, 
zeby nie tracily masci), rozsianymi wsr6d cudcwnych, romantycznych 
i jakie r ealnych opisow dworu z przyleglosciami, chocby owej karety, 
pE:dzqcej nocq: "Swiatia l2.tarni rzucaly nagle strzaly poplochu miE:dzy 
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wielkie pnie lip i topoli". Drugc: jeszcze wieika ksi~zka tamtego dwu
dziestolecia, ostatnia polska epopea, nachylona ku idqcym czasom, gl~
boko przecie zakorzenia si~ w ziemianskiej tradycji: mysl~ naturalnie 
o Nocach i dniach Marii Dqbrowskiej. 

Obok tego nurtu nostalgiczno-epicmego, nieraz u tych samych pi
sarzy, biegl nurt polemiczny: od Slow ackiego, poprzez ledwo masko
wanq ironi~ Kraszewskiego w Moritu'ri czy zrqcy dowcip Lama, az do 
Wyspianskiego i dalej, znow do Zeroms kiego, Dqbrowskiej .. . 

Malewska to jui ostatnie pokolenie, ktore jeszcze znalo aur~ tego 
swiata, jego zY'vVq legend~ i prawdziw~ twa1'z. A zarazem pokolenie 
"obrachunkowe": to, kt6re za mlodu przezylo powstanie warszawskie. 
Jeszcze i ta szansa C.. ?) zostala dana pokoleniu pisarki, ze w jego 
oczach, niemal z dnia na dzieil, skoilczyl si~ ow kilkusetletni typ cy
wilizacji, zwalila si~ anachroniczna, ale wcale krzepka struktura, 
zdmuchni~ty zostal obyczaj, s tyl zycia, zas6b poj~c zdystansowany przez 
histori~, ale ksztaltowany przez szereg pokolen. Dla pisarza okazja 
jedyna. KI6iby jq poh'am wykorzystac juz nie do polemiki (jak wlasnie 
Slowacki czy Kraszewski), ale do podsumowania bilansu? Do zastano
wienia si~ nad tym. co wart jest nasz spadek po tamtej formacji? 
Iwaszkiewicz? Poze. form ami kameralnymi zbyt lahvo wpada w szablon. 
Wankowicz? Wnikliw,! inteligencj~ chytr ze maskuje literackq fioriturq, 
stylizuje, czego si~ tknie. Dzieci'nstwo Irtenskiego? Morstinowej Dom? 
Owszem, pami<,; tniki niekt6re (czasem niby zbeletryzowane) dajq wiele, 
ale sam ich genre ustawia je bardziej w nurcie nostaJgii, zresztq to 
wszystko pokoJenia dawniejsze. 

Malewska od dawna juz - choc zapewne nieswiadomie - skra • 
dala si~ do tego tematu. Moze dlatego nie bardzo mi sie podobalo Zniwo 
na sierpie, bo mimo calego ur oku tej powiesci Norwid zos ta1 w niej 
tak mi si~ zdaje - przeciqgni~ty na stron~ wiejskq, mocniej niz w rze
czywistosci napi~tnowany sielskim swoim dziecinstwem. Coi on w koncu 
o wsi pisal poza mlodzienczymi wierszykami i jeszcze 0 tej pastereczce 
i cudowne A Dori o ad Phn,'gium.. . Czy dllZO wi(;~cej? Norwid - jak 
o tym tyle m6wior. o - jest chyba przede wszystkim poetq kultury, 
poetq wytwor6w cz10wieka bardziej, niz przyrody : u Malewskiej wy
szed1 nazbyt chyba zwiqzany z naturq, to juz by1 sygnal, ze modum 
r ecipientis pewne barwy odbiera ze szczeg6Jnq wrazliwosciq. Tym bar
dziej to uderza, ie lVIalev.;skq spokrewnia z Norwidem nie sielskosc 
bynajmniej, tylko ostre widzenie klllczowych problem6w cywilizacji. 

Te barwy wiejskie zjavvBy s i ~ znowu w powiesci Przemija postac 
swiata - wielkim fresku w1asnie cywilizacyjnym: transponowanie 
doswiadczen polskiego ziemianstwa w aur~ rzymskich willi dalo wynik 
zadziwiajqco swiezy, z koniecznosci jednak pos trz~piony. 

Ale krok decydujqcy postawila Malewska w Listach staropolskich 

• 
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z epoki Waz6w i w Panach Leszczynskich. Wkraczajqc w histori~ 

Polski, od razu zerwala z przepot~inq tradycjq barokowq. To bylo 
pi~knie - stawic czolo Preliminariom peregrynacji, pami~tnikom Paska 
(wydrukowano je dopiero w XIX wieku), Trylogii, Popiolom, Matejce, 
sarmatyzmowi... To sarno co Malewska sformulowala publicystycznie 
w znakomitym artykule Mity polskie, to pokazala na dokumentarnym 
materiale w Listach: ie Polacy byli mqdrzejsi i bardziej dojrzali, nii 
o nich na og61 myslimy, ie rwali si~ nie tylko do szabli i do szklanki, 
ale umieli takie myslec dalekosi~znie, ze owa szabla bywala tylko 
smutnq koniecznosciq, dowodem i przyczynq upadku mysli politycz
nej i cywilizowanych obyczaj6w bardziej nieraz, nii swiadectwem 
narodowej krzepy. Tt'; wizj~ naszej przeszlosci Malewska opada nie na 
czasach zygmunto'wskich, na wieku zlotym, lecz na srebrnym wieku 
Waz6w, kiedy dogasaly jui blaski renesansu, wstawaly luny wojen 
szwedzkich i kozackich, ale jednak iyly jeszcze pokolenia nie wojackie, 
tylko renesam;owe wlasnie, wcielajqce 6w ideal polskiej humanitas, 
schodzqcy z pola, tym bardziej cenny, tym jasniej przez kontrast 
z nadbiegajqcq falq potopu - widoczny. 

"Sq mysliciele historyczni (Bobrzyilski), kt6rzy na karb polskiej 
mi~kkosci i plytkosci uczuciowej kladq, na polskq nieudolnosc do de
cyzji tragicznych w spr&wach poglqdu na swiat wskazujC!, ze w Polsce 
nie przyszlo do walk wyznaniowych, w kt6rych, jak tUSZq, i stanow
czosc charakteru narodowego bylaby si~ wyrobila i silna wladza pail 
stwowa, czy katolicka, czy protestancka strona bylaby zwyci~zyla. Czyz 
jednak jestesmy do tego dostatecznie naukowo uprawnieni, azeby 

• 	 pokoleniu 6wczesnemu, pokoleniu Kochanowskiego, odm6wic uczuc 
wznioslych i tylko nijakosci polskiej przypisac t~ zaslug~ i ten zaszczyt, 
ze si~ Polacy mi~dzy sobq nie mordowali pod haslem bluznierczym: 
»w imi~ Boze«? ... Mozna bye przymuszonym do tolerancji i znosie jq 
w milczeniu jako nieodparte zlo; ale to nie jest prawdziwa tolerancja, 
ta kt6ra przyznaje czlowiekowi »wolnose w duchu«. Trzeba od samego 
srodka siebie pozwolic drugiemu na jego wolnosc, niemal cieszyc si~ 

tym, ze on nie jest calkiem taki sam jak my, ze nie mySli jota w jot~ 

tak, jak my, aby na wolnosc drugiego skrycie nie czyhac: nadmiarem 
uczuc czuc nadmiar rzeczywistosci, kt6rej zadna poszczeg6lna mysl nie 
wyczerpie, korzyc si~ przed ogromem trudnosci poznania, wobec kt6
rych blahq si~ staje bl~dnosc bl~d6w, a waznq zostaje dobra wola do
chodzenia prawdy. I trzeba przyznac, ze tam, gdzie psychika polska nie 
ulegla wplywom z zewnqtrz, tam zawsze jest pelnq respektu dla wol
nosci umyslowej drugich... Na tej mniejszej dbalosci 0 teoretycznq 
elegancj~ ideowych system6w, nii 0 zycie zywych, pol ega rdzenny 
p rag mat y z m polski". 

Cytuj~ tu slowa K. L. Koniilskiego z roku 1936, bo uswiadomic 
sobie warto, ze w tropieniu idealu polskiej humanitas Malewska nie 
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jest na szcz~scie osamotniona, choc odkrywa co krok nowe jej slady 
i dqiy nowymi szlakami. 

Panowie Leszczynscy Sq powiesciq a wypieraniu tego idealu przez 
sarmackiego wojownika. Ksiqika tak jest nasycona refleks jq, ie nie
kt6rym czytelnikom brakowalo w niej w~zla jui nie problemowego, ale 
fabularnego, kt6ry by chwytal i wyrainiej splatal w jedno losy licznych 
bohaterow: brakowalo im Leszna bardziej z ciala i krwi, mniej z hi
storiozofii, lub raczej z kulturozofii. A przeciez Malewska swietnie roz
win~la w Panach Leszczynskich ten system relacji historycznej, ktory 
nazwalbym epicko-lirycznym: system przyspieszeii. i zwolnieii., zblizeii. 
i oddaleii., "dalekich plan6w", gdzie widac powszechne koUowisko ludz
kich losow i naglych "podjazdow" obiektywu: sekunda intymnego kon
taktu z jakqs lirycznq, najwainiejszq chwilq, wstrzymanie oddechu, 
szerokiego, epickiego oddechu, ieby nie zagluszyc czyichS uderzeii. serca. 
Nigdy chyba jeszcze liryzm nie byl u Malewskiej tak st~iony i tak 
przekonujqcy jak w Panach Leszczynskich. Naturalnq niejako drogq 
wiodly te liryczne chwile do ludzi szczegolnie bliskich sercu autorki, do 
rodziny wlasnej, jak Listy wiodly do powiesciowego wykorzystania do
k umentu, jak wreszcie caly rozwoj tw6rczosci doprowadzil Malewskq 
bardzo konsekwentnie do powiesci jui nie historycznej, ale soc j 010
g i c z n e j. Jedno tylko przypominam sobie w polskiej literaturze 
pi~knej r6wnie przenikliwe socjologiczne patrzenie: szkice Berenta. 

Takie styl Malewskiej znalazl w ApokrYfie pelnq celnosc, pelnq 
przylegalnosc do przedmiotu. Styl niby gaw~dziarski. potoczna rozmowa 
ludzi, kt6rzy doskonale si~ znajq i rozumiejq wpol slowa, stqd elipsy, 
nawiasy, kolokwializmy, szczeg6lny typ lapidarnej refleksji, wtrqcanej 
w tok opowiadania i celnej anegdoty, w trqcanej w refleksj~. A zarazem 
styl na antypodach pewnego typu literackiej gaw~dy, malowniczej, dro
biazgowej, pelnej nawrotow i niespiesznych meandr6w. Ale bo tei 
gaw~da polskiego chowu zostala tu znakomicie uszlachetniona krwiq 
angielskq (co stalo si~ jui kiedys - z rozmaitymi wynikami 
w antybarokowej pUblicystyce "Monitora" i antyromantycznej Pru
sa): wystarczy dostrzec. jak Malewska miarkuje iartem te uog6l
nienia, kt6re moglyby si~ wydawac zbyt sweeping jak dy
skretnie stosuje understatement, bynajmniej zresztq nie obni
zaJqc przez to temperatury Apokryfu. Malewska zawsze dqiyla 
do skrot6w i zg~szczeii., ufala inteligencji czytelnika, jego wiedzy 
i zdolnosciom do wypelniania mle]SC nieokreslonych. Mogla si~ 

na tej wiedzy zawiesc, kiedy chodzilo a staroiytnosc czy wiek XVII, 
ale w wieku XIX i XX jestesmy jednak bardziej w domu, aluzj~ do 
reduty Ordona czy do nocy listopadowej zrozumie i odczuje prawie 
kazdy, a zwi~zla choc pozornie niedbala konwersacyjnosc stylu i wielo
wqtkowosc budowy gdziez lepiej pasuje nii do rodzinnych wspomnieii., 
do "dziej6w rodzinnych co drugiego inteligenta" z pokolenia autorki, 
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jak zawsze wspomnienia nier6wnomiernie oswietlonych pami~ciq, cza
sem tylko przelotnym jej blyskiem, albo w jakirris jednym, wypukle 
utrwalonym fragmencie. Nie trzeba tu innego w~zla, niz osoba narra
tora, w kt6rej zbiegajq si~ wszystkie wqtki (nieraz si~ przedtem juz 
spl6tlszy). Ale nie ona w gr uncie rzeczy stanowi 0 jednolitosci i zwar
tosci Apokryfu, lecz przede wszystkim owa refleksja socjologiczna: wi
dzenie przemian spolecznych poprzez indywidualne biografie bohate
r6w. Ksiqzka Malewskiej, to "podzwonne starej klasy" (jak si~ wyrazHa 
sarna autorka) i zarazem oda na narodziny klasy nowej: inteligencji. 

Powiedzialem wYzej, ze pokolenie Malewskiej to pokolenie "obra
chunkowe", ale czytajqc jej ksiqzk~ trudno nie myslec - kt6rez wlasci
wie nim nie bylo? Naturalnie, wiemy 0 ..paplldze narod6w" i Moch
nackim, 0 szkole krakowskiej, 0 Dembowskim i Brzozowskim... Ale 
u Malewskiej niezmiernie si~ tlplastycznia obrachunek, i to z dw6ch 
wzgl~d6w: po pierwsze przez to co myslq i robiq bohaterowie jej 
ksiqzki, po drugie przez to kim - socjologicznie - Sq. 

Zacznijmy od punktu drugiego. W galerii przodk6w najpierw zjawia 
si~ holenderski awanturnik, nieslawnej pami~ci "pionier show busi
nessu" Ryx, potem w~gierski prokurent eksportu win, potem lubelski 
notariusz, potem wojak bez ziemi, potem Niemiec - szef kamery war
szawskiej ... Gdziez to cale ziemianstwo? "Zadna antropologia nie do
ciecze - odpowiada Malewska - ile r6znych nacji sklada si~ na prze
ci~tny i rdzenny »piastowy szczep«. Przedtem byla tu mowa 0 Holen
drach, Francuzach i W~grach. W nast~pnym pokoleniu wszyscy stali si~ 
Polakami". Istotnie: genealogia inteligencji polskiej, to w bardzo duzym 
stopniu taka wlasnie mieszanina - bodaj czy nie wi~kszq rzadkosciq jest 
6w stylowy, zakrzeply w idyllicznym patriarchalizmie dw6r Rodziewi
cz6wny, Moniuszki lub Rychter-Janowskiej, niz coctail narod6w i za
wod6w, dorobkiewicz6w i wysadzonych z siodla. Szlacheckosc zas i zie
mianskosc tego calego towai"zystwa, to moze nie tyle nawet - lub nie 
zawsze - wqtek autentycznej tradycji, ile czynny s t ere 0 t y p oby
czajowy wzorzec, os krystalizacji. Oczywiscie temu wzorcowi polskiego 
dworu odpowiadala jakas rzeczywistosc, ale cz~sciej chyba b~dqca typem 
idealnym, kt6ry dyktuje czlonkom r6znych grup spolecznych te same nor
my i postawy, niz realizowana w konkretnych warunkach tego wlasnie, 
dworskiego bytowania. Tak bylo bodajze z dziadkiem Januarym, kt6ry 
poza kokonem swojej gluchej prowincji i mechanicznych nawyk6w 
dziedzica niewiele byl wart, ale poniewaz co wiosn~ puszczal sobie krew, 
warszawiacy widzqc r~k~ na temblaku szeptali "ze to moze z powstania 
w~gierskiego, on sam nie zwraca! n a to uwagi, ale syn i zona uwazali, 
ze slusznie nalezy mu si~ szacunek jako inwalidzie dawnego zycia, 
kt6rego bronil... .. A przeciez ten typ idealny z jakichS reali6w si~ bral, 
rodzil si~ w okreslonej atmosferze, i co wi(lcej ze swej strony ksztalto
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wal konkret, w nieustannej z nim dialektyee stawal si~ jego cz~sciq, 

cz~sciq rzeezywistosci. Malewska opisuje to wspaniale, z przenikliwym 
wyezuciem stylu kolejnyeh epok: jak si~ przemienialy zewn~trznie 

i wewn~trznie, jak s i~ w nieh iywi ludzie przeroieniali, ieh zgoda na 
pewien styl i ycia, ieh r6ine sposoby selekejonowania wartosci tego 
stylu, ieh bunt, kt6ry takie w jakiS spos6b do stylu naleial. Czy 
to wszystko nie jest tylko n a s z a dialektyka z historiq, moina by spy
tac, ezy oni w6wezas na pewno tak te sprawy przeiywali? Kt6zby w6w
ezas tak jak Malewska potrafil opisac napoleonskiego wojaka pod 
tytulem .,bohaterowie Sq zm~ezeni", kto nie znajqe ostatniej wojny 
i okupaeji tak w kilku wierszach umialby zanalizowac gnilne dzialanie 
straehu pod zaborami? Na pewno powt6rzenie - w okropnej skali 
tamtyeh doswiadezeii, plus dystans ezasowy, plus inteligeneja, pozwo
lily Malewskiej na pelniejsze zrozumienie tamtyeh konflikt6w: naryso
wala je, ale jednak ieh nie w ymyslila. Wystarezy przeezytac autentyezne 
rozmyslania pana Henryka Kamienskiego z Rudy. 

A juz intuieja pisarska ezy talent ezy jak si~ to nazywa pozwolily 
Malewskiej na tak swietne portrety psyehologiezne. Tu wraeamy do 
zapowiedzianego punktu pierwszego: do obraehunku z rzeezywistosciq 
i ze stereotypem zieroiaiiskiego zycia, obraehunku kt6ry wyraza si~ 

w tyro, co m6wiq i robiq bohaterowie Apokryfu. Bardzo grubo sehema
tyzujqe, ujqlbym to w punktaeh tak : 

Bunt intelektualny: pan Henryk Kamieiiski. Jego noena rozmowa 
z panem Leonem, to jeden z najbardziej g~styeh od tresci spoleeznej 
i polityezne j ust~p6w ksiqzki, a przy tym atmosfer~ rna niezapomnianq. 

Bunt uczuciowy: Janusz. Milose Marii i Janusza, to moze najpi~k
niejsza karta liryezna w tw6rezosci Malewskiej. 

Bunt patologiezny : Zbigniew Kaminski. Pr6ba juz obsesyjna uswia
dornienia sobie, w jakiej to zaezarowanej sieci spoleeznyeh konweneji 
si~ rniotamy, jak to wszystko r ozwiklac? 

Bunt metafizyezny: biskup Marian Ryx, prawnuk bodajze tamtego 
Ryxa od .,sho\v business u". Jeden to z najgl~biej si~gajqeyeh rozdzia
16w, i daje kluez - ehoeiaz bez dopowiedzen (kt6reby tylko rzeez splasz
czyly) - do wielu problem6w ksiqzki. "To co Marian zaezql widziee na 
tym etapie swo jej powolnej drogi, byla to chyba rzeezywistose ta 
sarna dla wszystkieh ludzi, a zarazem dla kazdego b~dqea osobistym 
zadaniern ; a wi~e i w olnose w granicaeh tego, co dopuszeza nasza 
ludzka kondyeja. Ale gdy tak oceniamy jego punkt dojscia, rodzi si~ 

pytanie: r zeezywistosc i wolnose, ezyz one wlasnie nie stanowily nie
spisanego kodeksu jego formaeji spolecznej u punktu wyjseia? Samo
wystarezalnosc, bron Boze nie malpujqea kogo innego i nikornu tez 
nie pozwalajqca na kwestionowanie mojej integralnosci, ezyli honoru, 
czyli »twarzy ,, ; a wokolo tego uladzone zycie spoleezne sluzqee temu 
wlasnie idealowi, a wi~c jak najbardziej rzeezywiste. Bunt Mariana prze
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ciw tej statycznej i obronnej, lecz atrakcyjnej i zakorzenionej w calym 
jego srodowisku koncepcji czlowieczetistwa byl z poczqtku instynktowny 
i dzialal po omacku. A moze do kotica zycia (b~dqc jak wszyscy czlo
wiekiem swojej epoki) nie umialby ujl:\C w zadne credo czy teori~, 

jak i w imi~ czego odszedl od tego modelu na antypody. Na antypody 
dotrzec mozna tylko drqzl:\c w gll:\b. A zeby wystawic sobie, czym one 
byly, zdani jestesmy bodaj tylko na to, co 0 proboszczu i biskupie za
pami~tali i przekazali ludzie, g16wnie spoza rodziny. Nie umieli tego 
okreSlic, bylo to zbyt proste, by kojarzylo si~ im z takq czy innl:\ forml:\ 
swil:\tobliwosci, do jakiej przywykli w kosciele. Raczej wyrazalo si~ 

to faktem, ze zwykli, mali, prosci ludzie przywil:\zywali si~ do niego 
i mieli go za jednego sposr6d siebie... " 

Jacek Wozniakowski 

SOMMAIRE 

CONSTITUTIO DOGMATICA DE ECCLESIA (traduction polonaise) 543 
JOSEPH RATZINGER: Salus extra Ecclesiam nulla est (texte de la 

Conference, publie dans Ie Bulletin du Centre Hollandais de 
la Documentation Conciliaire, DO-C, No 88) . . . . . 611 

LEO ALTING VON GEUSAU: La Sainte Vierge dans la tMologie 
contemporaine (texte de la Conference publie dans Ie Bulletin 
du Centre Hollandais de la Documentation Conciliaire,
DO-C, No 56) - ' 619 

Hymnos Akathistos: L'Hymne byzanthin du VI siecle, traduit du 
grec par Mieczyslaw Bl'ldnarz, SJ . 636 

Chronique 

HALINA BORTNOWSKA: Compte-rendu du premier numero de 
la nouvelle revue tMologique "Concilium" . 648 

TERESA RYLSKA: Les oeuvres du Pierre Teilhard de Chardin et 
sur P. Teilhard de Chardin - en polonais 660 

MAREK SKWARNICKI: Re£lexions: La television en Pologne. Sur 
l'oeuvre de Bruno Schulz. Un film sur la jeunesse polonaise 670 

JACEK WOZNIAKOWSKI: Actualites 677 

® 




TREse ZESZYTU 

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA 0 KOSCIELE 543 
I - l'vlISTERIUM KOSCIOLA 543 

II - LUD BOZY 551 

HI - 0 HIERARCHICZNYM USTROJU KOSCIOLA, A W SZCZE- • 
GOLNOSCI 0 EPISKOPACI0 569 

IV - KATOLICY SWIECCY 575 

V - POWSZECHNE POWOLANIE DO SWIE;TOSCI W KOSCIELE 583 

VI - ZAKONNICY 588 

VII - E SCHATOLOGICZNY CHARAKTER KOSCIOLA PIELGRZY
MUJJ\CEGO I JEGO ZWIJ\ZEK Z KOSCIOLEM W NIEBIE 592 

VIII - BLOGOSLAWIONA MARYJA DZIEWICA BOZA RODZI
CIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOSCIOLA 59B 

NOTA PRAEVIA 607 

JOSEPH RATZINGER: 
EST - TLUM. AM 

SALUS EXTRA ECCLESIAM NULLA 
611 

LEO ALTING VON 
TLUM. HB 

GEUSAU: MATKA WIERZACYCH 
619 

HYMNOS AKATHISTOS - BIZANTYJSKI HYMN DZI~K

CZY i ry KU CZCI MATKI BOZEJ Z VI WIEKU 
P RZlcLO Z YL Z JE;ZYKA GRECKIEGO MIECZYSLAW BEDNARZ SJ, 

WSTE;P ZM I PRZYPISAMI OPATRZYL ANDRZEJ E\OBER SJ. . 636 

ZDARZENIA - KSIAZKI LUDZIE 

HALINA BORTNOWSKA: Concilium . 648 

TERESA RYLSKA: Teilhard i 0 Teilhardzie w Uumaczeniu polskim 660 

MAREK SKWARNICKI: Pytania ~ 670 

JACEK WOZNIAKOWSKI: Zapiski na marginesach 677 




	131
	0131_1965_V_1. okladka I i II
	0131_1965_V_2. Pawel VI, Konstytucja dogmatyczna o Kosciele
	0131_1965_V_3. Ratzinger, Salus extra ecclesiam nulla est
	0131_1965_V_4. von Geusau, Matka wierzacych
	0131_1965_V_5. Akathistos (bizantyjski hymn dziekczynny)
	0131_1965_V_6. Zdarzenia, ksiazki, ludzie wraz z Zapiskami na marginesach i Sommaire
	0131_1965_V_7. okladka III i IV


