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Czy możemy cokolwiek powiedzieć o miłości, jeśli zapomnimy o Tobie? 
Wszak Ty jesteś Bogiem miłości, od Ciebie pochodzi cała miłość w niebie i na 
ziemi. To Ty w imię miłości ofiarowałeś nam wszystko, nie żądając niczego 
w zamian. Czy możemy cokolwiek powiedzieć o miłości, jeżeli zapomnimy 
o Tobie? Wszak Ty pokazałeś nam, czym jest miłość. Ty, nasz Zbawca i Odku-
piciel. Czy możemy cokolwiek powiedzieć o miłości, jeżeli zapomnimy o To-
bie? Wszak Ty jesteś duszą miłości, Ty, który nie straciłeś nic ze swej potęgi. 
Ty, który przypominasz nam o swoim poświęceniu w imię miłości, przypomi-
nasz wierzącemu, aby kochał bliźniego swego jak siebie samego! O nieskoń-
czona miłości. […] W niebie żaden uczynek nie przynosi zadowolenia, jeśli 
nie jest aktem miłości, jeżeli nie jest szczery w swoim wyrzeczeniu, jeżeli nie 
jest potrzebą płynącą z miłości, do której nie możemy rościć sobie prawa lub 
na którą nie możemy zasłużyć.

S. Kierkegaard, Modlitwy, Kęty 2007, s. 27.





WSTĘP

Jubileusz czterdziestolecia pracy rekolekcyjnej, pisarskiej i naukowej Ojca 
Józefa Augustyna SJ, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie, jest szcze-
gólną okazją, aby przybliżyć Czytelnikom jego wielki dorobek. Jubileuszo-
wą Księgą Miłość jest jedna pragniemy uhonorować Autora i wyrazić mu 
wdzięczność za jego wkład w dzieło pisarstwa katolickiego w Polsce oraz 
za całe dobro duchowe promieniujące z jego licznych publikacji, pracy 
rekolekcyjnej, zaangażowania w formację kapłańską oraz działalność na 
rzecz wychowania do życia w rodzinie. W twórczości Ojca Józefa Au-
gustyna aktywność pisarska i naukowa pojawiła się jako konsekwencja 
zaangażowania w rekolekcje ignacjańskie oraz w pracę edukacyjną i for-
macyjną. Pierwszy tekst Autor opublikował w 1979 roku w „Collectanea 
Theologica”: Problematyka modlitwy w „Catéchèse” w latach 1960-1977. 
Artykuł ten był pokłosiem jego pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem 
ojca prof. Jana Charytańskiego SJ  1. 

1. Okolicznością sprzyjającą działalności pisarskiej i rekolekcyjnej Ju-
bilata był niewątpliwie przełom polityczno -społeczny w Polsce w 1989 
roku, który uwolnił Kościół od dyktatorskiej kontroli i niesprawiedliwych 
ograniczeń, zwłaszcza w zakresie działalności wydawniczej, edukacyjnej 
i rekolekcyjnej. W tym czasie pojawiły się nowe wydawnictwa, także ka-
tolickie, które szukały autorów. Z Ojcem Augustynem współpracę nawią-
zało wówczas Wydawnictwo M, które – z własnej inicjatywy – w 1992 
roku opublikowało jego pierwszą książkę, przygotowaną we współpracy 
z Jeanem Vanierem: Depresja, uczucia, lęk  2. W tym samym roku w Wy-
dawnictwie WAM ukazała się jego samodzielna książka Ojciec wzruszył 
się głęboko  3, której recenzentem, redaktorem i autorem wstępu był ojciec 

1 J. Augustyn, Problematyka modlitwy w „Catéchèse” w latach 1960-1977, „Collecta-
nea Theologica”, 4/1979, s. 133-140.

2 J. Vanier, J. Augustyn, Depresja, uczucia, lęk, Kraków 1992.
3 J. Augustyn, Ojciec wzruszył się głęboko, Kraków 1992, s. 5-7.
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Adam Żak. Jego dogłębną charakterystykę książki można odnieść nie tylko 
do tej jednej publikacji, ale do całej działalności pisarskiej Autora. 

Główną inspiracją dla ojca Józefa Augustyna było osobiste przeżycie w 1983 
roku trzydziestodniowych rekolekcji ignacjańskich pod kierunkiem belgij-
skiego jezuity ojca André de Jaera. Nie oznacza to jednak, że Autor dzieli się 
swoimi przeżyciami w pierwszej osobie. Czytelnik nie znajdzie w tej książce 
żadnych śladów duchowego ekshibicjonizmu. Również doświadczenie zdo-
byte podczas dziesiątków rekolekcji prowadzonych przez Autora w Domu 
Rekolekcyjnym w Czechowicach -Dziedzicach i gdzie indziej nie jest obecne 
w bezpośrednim sprawozdaniu czy przykładzie, lecz w celnych spostrzeże-
niach i wskazówkach popartych solidną wiedzą o samych Ćwiczeniach. Tłem 
dla Księgi Jubileuszowej jest wnikliwa konfrontacja metody proponowanej 
przez św. Ignacego i doświadczeń rekolekcjonisty ze współczesną psycholo-
gią. Owo doświadczenie zaczerpnięte jest z bardzo licznych rozmów, w któ-
rych dochodziły do głosu sprawy najczęściej z nikim jeszcze nieomawiane, 
jak problemy dotyczące obrazu Boga, Kościoła, przeżywania wiary, grzechu, 
pokuty oraz zranień życiowych, będących źródłem wielu wewnętrznych udręk 
i niepotrzebnych lęków. Autor nie traci jednak nigdy ze swego pola widzenia 
działania Boga i unikając zbędnej psychologizacji, pomaga zrozumieć siebie 
i swoją wewnętrzną sytuację po to, by móc się otworzyć na działanie Słowa 
Bożego. Słowo Boże dociera do człowieka w jego konkretnej sytuacji i dotyka 
go na wszystkich płaszczyznach  4

– pisał Adam Żak SJ we wstępie do książki Ojciec wzruszył się głęboko 
Józefa Augustyna.

2. Zdecydowana większość książek Autora miała wiele wydań. Były one za-
zwyczaj poszerzane i zmieniane zgodnie z zapotrzebowaniami czytelników. 
Niektóre z nich były też wydawane, po przepracowaniu, pod zmienionym 
tytułem. Książki Ojca Józefa Augustyna żyły. Wiele z nich jest dostępnych 
na rynku księgarskim od ponad dwudziestu lat. Dziesiątki książek Autora 
zostały przetłumaczone na język czeski, rosyjski, słowacki i ukraiński. Po-
nieważ Autor pisze językiem przejrzystym i prostym, stąd też po jego książ-
ki o charakterze popularnym sięgają często ludzie młodzi. Publikacje o for-
macji kapłańskiej są ważną inspiracją dla wielu wychowawców seminaryj-
nych oraz alumnów. Autor na zaproszenie redakcji i portali internetowych 
komentuje również ważne wydarzenia w Kościele, także te bardzo bolesne.

4 Tamże, s. 5 
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3. Tytuł książki Miłość jest jedna nawiązuje do centralnego źródła całej 
twórczości Ojca Józefa Augustyna i wyraża także istotę przesłania jego 
pisarstwa, pracy rekolekcyjnej oraz działalności formacyjnej i edukacyj-
nej. M i ł o ś ć  j e s t  j e d n a, ale ożywia i karmi wszystkich niezależnie od 
ich stanu życia, pełnionych funkcji, zadań, odpowiedzialności społecznych 
i kościelnych. Ojciec Augustyn w swej twórczości dzieli się przekonaniem 
wiary, że zasadniczym kluczem do szukania sensu i celu życia oraz rozwią-
zywania wszystkich ludzkich problemów, niepokojów, tęsknot i pragnień 
jest otwarcie serca na j e d n ą  M i ł o ś ć. 

Jeżeli żaden uczynek człowieka – jak mówi Søren Kierkegaard – nie 
przynosi zadowolenia w niebie, „jeżeli nie jest aktem miłości i jeśli nie jest 
szczery w swoim wyrzeczeniu”  5, to czyż może on przynieść człowiekowi 
szczęście tutaj, na tej ziemi? Ojciec Augustyn w swojej twórczości daje 
wyraz wewnętrznemu przekonaniu, że ludzkie frustracje, biedy, krzyw-
dzące zachowania oraz niezadowolenie z siebie i innych, mają swoje źró-
dło w zamknięciu ludzkiego serca na j e d n ą  M i ł o ś ć. Aby przekroczyć 
wszystkie te destrukcyjne postawy, trzeba szeroko otwierać serce i umysł 
na jedną Miłość. Bardzo bliskie Autorowi są słowa Cypriana K. Norwida 
z wiersza Monolog, które kilkakrotnie cytuje w swoich pracach: „Kto pra-
cuje na miłość, ten z miłością pracować potem będzie. To jest szczęściem 
prawdziwym. Tutaj innego szczęścia nie masz”  6.

4. Jubileuszowa Księga: Miłość jest jedna ma pięć rozdziałów. Rozdział 
pierwszy zawiera życiorys Autora, refleksje na temat odnowy rekolekcji 
ignacjańskich w Polsce oraz wkładu w to dzieło Ojca Józefa Augustyna, 
prezentację twórczości piśmienniczej oraz przedstawienie zaangażowania 
Autora w wychowanie do życia w rodzinie w ramach edukacji szkolnej. 
W drugim rozdziale publikujemy pełną bibliografię Ojca Augustyna. Za-
wiera ona wszystkie jego prace, według chronologii lat: książki, artykuły, 
recenzje i wywiady oraz stałe rubryki w prasie. Bibliografia zawiera także 
tłumaczenia oraz publikacje fonograficzne. Zapis publikacji książkowych, 
artykułów, recenzji i wywiadów, podanych w obrębie poszczególnych lat, 
posiada układ alfabetyczny. W układzie alfabetycznym podane są rów-
nież tłumaczenia na poszczególne języki oraz publikacje fonograficzne  7. 

5 S. Kierkegaard, Modlitwy, Kęty 2007, s. 27.
6 Por. J. Augustyn, Intymność i wolność, Kraków 2017, s. 15. 
7 Przy artykułach Autora istnieje podwójny zapis stron: podaje się stronę, od której za-

czyna i kończy się tekst, bądź też podaje się jedynie stronę, od której się tekst rozpoczyna. 
Przy artykułach lub wywiadach publikowanych w prasie zazwyczaj nie podaje się strony.
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W dalszych trzech rozdziałach zaproszeni autorzy prezentują tematy bliskie 
twórczości Józefa Augustyna z zakresu: religia, teologia, duchowość – roz-
dział trzeci; Ćwiczenia duchowne  8 św. Ignacego Loyoli – rozdział czwarty; 
formacja kapłańska – rozdział piąty. Autorami artykułów są osoby, które 
współpracowały w jakiejś formie z Jubilatem na polu naukowym, rekolek-
cyjnym, formacji kapłańskiej czy też wychowania do życia w rodzinie. Ich 
chętna i życzliwa zgoda na napisanie tekstu to wyraz szczerej wdzięczności 
i wielkiego uznania dla Autora.

Na zakończenie pragnę skierować słowa szczerej wdzięczności do wszyst-
kich, którzy przyczynili się do powstania Księgi Jubileuszowej dedy kowanej 
Ojcu Profesorowi Józefowi Augustynowi SJ: Autorom tekstów, Wydawnic-
twu Naukowemu Akademii Ignatianum w Krakowie, redaktorom. Jubilato-
wi zaś pragnę życzyć, by tak – jak do tej pory – swoim życiem i twórczością 
nadal przyczyniał się do „większej chwały Bożej i zbawienia dusz”.

Wacław Królikowski SJ
Kraków, 3 maja 2018 roku

w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
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Rozdział I

Życie i działalność





ŻYCIORYS JÓZEFA AUGUSTYNA SJ

Józef Augustyn urodził się 21 marca 1950 roku w Ołpinach na Podkarpa-
ciu. Jest synem Jana i Anny z domu Bochenek. Miał ośmioro rodzeństwa. 
Rodzina utrzymywała się z gospodarstwa rolnego oraz dodatkowych zajęć 
ojca. „Jan Augustyn w ciągu swojego życia imał się różnych prac, zaj-
mował się między innymi drobnym handlem, kowalstwem, stolarką. […] 
W domu Augustynów panował klimat wiary”  1. 

1. W latach 1957-1964 Józef Augustyn uczył się w siedmioklasowej Szko-
le Podstawowej w Ołpinach. W roku szkolnym 1964-1965 uczęszczał do 
Technikum Łączności w Nowym Sączu. W tym czasie jego powołanie doj-
rzewało pod opieką Tadeusza Michalika SJ, kustosza Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. W jednym z wywiadów Ojciec Au-
gustyn tak mówił o swoim powołaniu: „Było mi dane wzrastać w rodzinie 
i w parafii przesyconej atmosferą prostej i szczerej pobożności. Mój pro-
boszcz, ks. Jan Ślęzak  2, był człowiekiem niezwykłym. […] W czasach mo-
jego dzieciństwa w parafii było wielu kleryków. […] Alumni i księża szli 
do Proboszcza jak do własnego domu. To wszystko tworzyło pewien kli-
mat powołaniowy. Dlatego też moja decyzja wstąpienia do zakonu w bar-
dzo wczesnym wieku była dla mnie czymś spontanicznym i naturalnym”  3. 

Józef Augustyn do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w wieku pięt-
nastu lat w roku 1965. Dwuletni nowicjat w Starej Wsi koło Brzozowa 
odbył pod kierunkiem Tadeusza Binkowskiego SJ. „Dwa lata spędzone 
w nowicjacie starowiejskim […] zaliczam do najspokojniejszych w moim 

1 Por. L. Słup, Duchowy portret Matki, w: A. Augustyn, Listy Matki, Kraków 2017, 
s. 53-77.

2 J. Ślęzak, Notatki rekolekcyjne alumna. 1935-1937, Kraków 2017.
3 Prawda nas wyzwala. Z Józefem Augustynem SJ rozmawiają alumni Seminarium Du-

chownego w Tarnowie, „Poślij mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie”, zima 1999-2000, s. 21-24. Por. J. Augustyn, Jesteście mocni i nauka Boża 
w was trwa, „eSPe. Pismo Młodych Poświęcone Życiu Wewnętrznemu”, numer specjalny, 
2001, s. 51-52.
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życiu”  4 – mówił Autor, wspominając pierwsze lata życia zakonnego. Po 
nowicjacie w 1967 roku złożył śluby zakonne. Przez następne trzy lata, 
w ramach tak zwanego scholastykatu (rodzaj „małego seminarium” zakon-
nego), kontynuował naukę na poziomie szkoły średniej. Jego nauczyciela-
mi byli jezuici. W książce pt. Oni nas stworzyli, zawierającej wywiad rzekę 
z Ojcem Augustynem, ze szczególną wdzięcznością wspomina on Stefana 
Weidla SJ, doskonałego pedagoga i polonistę: „Ojcu Weidlowi zawdzię-
czam najwięcej. […] Był moim pierwszym mistrzem pisania. […] Zwracał 
się do nas zawsze ciepło brzmiącym słowem «dzieci». Mówił do nas w ten 
sposób zarówno wtedy, kiedy nas chwalił, jak też wówczas, kiedy się na 
nas denerwował”  5. Egzamin maturalny Autor zdał eksternistycznie w roku 
1970 przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie.

W latach 1970-1973 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym To-
warzystwa Jezusowego w Krakowie. Następnie w latach 1973-1976 odby-
wał studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowe-
go „Bobolanum” w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w Nowym 
Sączu 31 lipca 1976 roku z rąk biskupa tarnowskiego Piotra Bednarczyka. 
Kolejne dwa lata Józef Augustyn studiował katechetykę na Wydziale Teo-
logicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę magisterską 
napisał pod kierunkiem prof. Jana Charytańskiego SJ na temat „Proble-
matyka modlitwy w «Catéchèse»  6 w latach 1960-1977”  7. W latach 1978-
1979 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Nowym Sączu, gdzie – obok codziennej pracy kapłańskiej – prowadził 
katechezę w klasach szkoły podstawowej, przygotowywał dzieci do pierw-
szej komunii świętej oraz do bierzmowania. Kolejne dwa lata Autor pełnił 
funkcję socjusza magistra nowicjatu w Starej Wsi oraz prowadził grupę 
ministrantów przy parafii. W tym też okresie robił rok doktorancki na Aka-
demii Teologii Katolickiej w Warszawie. 

W 1981 roku wyjechał na roczne studia teologii duchowości na Uni-
wersytet Gregoriański w Rzymie. Z tamtego czasu ze szczególną atencją 
wspomina Federico Arvesú SJ  8, profesora teologii duchowości, który był 

4 Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, 
Kraków 2002, s. 41.

5 Tamże, s. 50-51.
6 „Catéchèse” – belgijski kwartalnik katolicki poświęcony problematyce katechetycznej. 
7 Problematyka modlitwy w „Catéchèse” w latach 1960-1977, „Collectanea Theologi-

ca” 4/1979, s. 133-140.
8 Federico Arvesú SJ (23 X 1922 – 31 I 1999) jezuita kubański, kierownik duchowy, te-

rapeuta, psychiatra; prowincjał Antylijskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego z siedzibą 
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dla niego ważną inspiracją duchową i duszpasterską. W kolejnym roku 
pobytu w Rzymie Józef Augustyn pracował jako redaktor Polskiej Sekcji 
Radia Watykańskiego. Było to dla niego cenne doświadczenie, które – jak 
sam wyznaje – pomogło mu w późniejszym kontakcie z mediami w Polsce 
już po upadku komunizmu. 

W roku akademickim 1983-1984 odbył, w ramach formacji zakonnej, 
tak zwaną trzecią probację (rodzaj drugiego nowicjatu) pod kierunkiem ojca 
instruktora André de Jaer, belgijskiego jezuity, we Wspólnocie Arki (Arche) 
założonej przez Jeana Vaniera w Trosly -Breuil, niedaleko Compiègne pod 
Paryżem. W książce Oni nas stworzyli tak wspomina czas rocznej formacji 
we Francji: „Możliwość odprawienia probacji w międzynarodowej wspól-
nocie była dla nas bardzo cenna. Oderwanie się od własnego środowiska 
pozwalało nam popatrzeć […] na nasze apostolskie zaangażowanie w spo-
sób bardziej bezstronny. […] Po trzydziestodniowych rekolekcjach odpra-
wionych pod kierunkiem ojca instruktora, przez trzy miesiące mieszkaliśmy 
i pracowaliśmy razem z niepełnosprawnymi we wspólnotach Arche”  9. Po 
odbytym eksperymencie, który był rodzajem formacyjnej próby, probani-
ści przez kilka tygodni studiowali Konstytucje Towarzystwa Jezusowego. 
Dalsze trzy miesiące Józef Augustyn przebywał na stażu w Domu Rekolek-
cyjnym w Wepion koło Namur w Belgii. Całą formację skończył wieczystą 
profesją, którą złożył 2 lutego 1986 roku w Czechowicach -Dziedzicach. 

2. Po powrocie do kraju w 1984 roku – na własną prośbę – Ojciec Augu-
styn został skierowany do pracy w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-
-Dziedzicach, gdzie najpierw sam, a później z innymi współbraćmi, ani-
mował rekolekcje oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli 
z pełnym milczeniem oraz indywidualnym prowadzeniem. Była to pra-
ca, o której marzył. „Ćwiczeniami duchownymi interesowałem się bardzo 
żywo już na studiach. To była moja tęsknota, moja ziemia obiecana, któ-
ra była ciągle daleko. Teraz przybliżałem się do niej”  10 – mówił w książ-
ce Oni nas stworzyli. Rekolekcje ignacjańskie w latach osiemdziesiątych 

w Santo Domingo (1963-1969); w latach 1970-1991 pracował w Instytucie Duchowości 
Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego; pełnił też obowiązki ojca duchownego w Mię-
dzynarodowym Kolegium del Gesú, a następnie w Kolegium św. Roberta Bellarmino; 
w tym samym czasie organizował we Włoszech, Hiszpanii i innych krajach sesje dynamiki 
grupy, tak zwane seminaria relacji międzyosobowych; w 1991 roku powrócił na Kubę, 
gdzie pracował jako formator seminarzystów.

  9 Oni nas stworzyli, dz. cyt., s. 165-166.
10 Tamże, s. 182.
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XX wieku w Polsce były nowością i budziły żywe zainteresowanie. W nie-
długim czasie stały się też bardzo popularne zarówno w kościelnych środo-
wiskach diecezjalnych i zakonnych, jak i wśród studentów. 

Pierwsze artykuły Ojciec Augustyn pisał bezpośrednio dla rekolektan-
tów i publikował w formie broszur drukowanych na małej poligrafii. Adam 
Żak SJ we wstępie do jego książki Uzdrowienie z poczucia krzywdy o począt-
kach udzielania Ćwiczeń duchownych w Polsce z pełnym milczeniem oraz 
indywidualnym prowadzeniem pisał: „Propozycja rekolekcji ignacjańskich 
dla Kościoła w Polsce trafiła w dziesiątkę. Odzew […] przeszedł najśmiel-
sze wyobrażenia. […] Rekolekcje ignacjańskie stały się […] bardzo ważną 
propozycją wprowadzenia w życie duchowe oraz indywidualnej pomocy du-
chowej i ludzkiej współczesnemu człowiekowi. […] Na szczególną uwagę 
zasługuje propozycja rekolekcji ignacjańskich dla księży i kleryków”  11. 

W 1991 roku przełożeni skierowali Ojca Augustyna do nowo otwartego 
Domu Rekolekcyjnego w Częstochowie, który – po latach przerwy spowo-
dowanej okupacją hitlerowską i czasami komunizmu – rozpoczynał na nowo 
swą działalność rekolekcyjną. Z czasem dom rekolekcyjny został przekształ-
cony w Centrum Duchowości pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli. Tutaj 
też – w ramach poszukiwań i eksperymentów – powstawały nowe formy 
ignacjańskiej działalności: sesje i skupienia weekendowe jako rodzaj przy-
gotowania do rekolekcji ignacjańskich, spotkania dla dających Ćwiczenia 
duchowne, kursy kierownictwa dla kapłanów. W tym czasie Józef Augustyn 
odbył kilka staży w domach rekolekcyjnych i centrach duchowości na Za-
chodzie: w Lyonie (1984), w Quebecu (1989), w Rzymie (1994), w Varese 
we Włoszech (1997), co pozwoliło mu skonfrontować własne doświadczenie 
ignacjańskie z doświadczeniem innych jezuickich ośrodków duchowości.

W latach 1985-2000 Autor organizował doroczne Kursy Duchowości 
Ignacjańskiej, które na początku lat osiemdziesiątych XX wieku rozpo-
częła w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach -Dziedzicach grupa zaan-
gażowanych w Ćwiczenia duchowne jezuitów, między innymi Bogusław 
Steczek SJ, Mieczysław Bednarz SJ (1917-1993), Norbert Kotyła SJ (1941-
1984). Kursy te proponowano najpierw jezuitom, później zapraszano na 
nie także uczestników rekolekcji ignacjańskich: duchownych i świeckich. 
Kursy Duchowości Ignacjańskiej podejmowały pogłębioną refleksję nad 
duchowością Ćwiczeń oraz nad praktyką udzielania ich i odprawiania. 

11 A. Żak, Wstęp, w: J. Augustyn, Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania reko-
lekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, Kraków 
2017, s. 6.
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Wygłaszane referaty ukazywały się drukiem. „Pierwsze materiały z Kur-
sów Duchowości Ignacjańskiej […] robią wrażenie bardzo skromnych, 
zwłaszcza od strony edytorskiej. Nie sposób oceniać ich jednak z dzisiejszej 
perspektywy. […] W tamtych czasach, zarówno same Kursy, jak też skrom-
nie wydane materiały, były przyjmowane z ogromnym entuzjazmem. I choć 
dzisiaj mamy niemal komfortowe warunki do udzielania rekolekcji igna-
cjańskich, bardzo dobrą bazę materialną, ogromne możliwości wydawnicze, 
to jednak stanowczo brakuje nam fascynacji […] Ćwiczeniami duchowny-
mi tamtych lat” – pisał Józef Augustyn w artykule Moja ziemia obiecana  12 
opublikowanym z okazji stulecia Domu Rekolekcyjnego w Czechowicach. 
Zaznacza także, że u źródeł jego własnego zainteresowania rekolekcjami 
ignacjańskimi był wielki entuzjazm dla Ćwiczeń duchownych starszych 
współbraci, którzy rozpalali młodszych. Józef Augustyn od początku lat 
dziewięćdziesiątych, obok prac prowadzonych w jezuickich domach reko-
lekcyjnych, często udzielał rekolekcji kapłanom w różnych ośrodkach reko-
lekcyjnych oraz alumnom w wielu seminariach diecezjalnych i zakonnych. 

3. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Józef Augustyn zaczyna publi-
kować liczne artykuły i książki. W 1994 roku ukazała się jego książka In-
tegracja seksualna, która była owocem wieloletnich spotkań katechetycz-
nych i rekolekcyjnych z młodzieżą. Poszerzone i przepracowane wydanie 
tej pozycji zostało przedstawione jako praca doktorska pod tytułem Wy-
chowanie do integracji seksualnej. Promotorem pracy był prof. Władysław 
Kubik SJ. Pracę doktorską Józef Augustyn obronił w 1994 roku na Wydzia-
le Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej. 

Po doktoracie został mianowany adiunktem i prowadził wykłady z za-
kresu pedagogiki chrześcijańskiej, najpierw na Wydziale Filozoficznym 
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a od 1999 roku w Wyższej Szko-
le Filozoficzno -Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. W 2001 roku 
na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja „Bobolanum”, uzyskał ha-
bilitację na podstawie pracy Wychowanie do czystości i celibatu kapłań-
skiego, a następnie został profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole 
Filozoficzno -Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, przemianowanej 
później na Akademię Ignatianum. Od 2002 roku prowadzi wykłady na Po-
dyplomowych Studiach Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego 
„Bobolanum” w Warszawie. 

12 Moja ziemia obiecana, w: J. Augustyn, K. Osuch (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do 
korzeni, Kraków 2007, s. 252-266.
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W 1995 roku Józef Augustyn został zaangażowany zarówno przez 
Komisję Episkopatu Polski do spraw Wychowania Katolickiego, jak też 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w prace przygotowujące program wy-
chowania prorodzinnego w szkole. W 1996 roku został rzeczoznawcą 
Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników w zakresie przedmiotu 
wychowanie do życia w rodzinie, a od 1997 roku recenzentem środków 
dydaktycznych edukacji zdrowotnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

4. Ważnym polem działalności Autora jest formacja seminaryjna – diece-
zjalna i zakonna. Wraz z grupą księży zaangażowanych w formację osób 
duchownych, między innymi ks. Tadeuszem Hukiem, przewodniczącym 
Sekcji Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych, był 
inicjatorem i prowadzącym wykłady w Szkole Formacji Ojców Duchow-
nych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych (1996-1997) oraz w Szkole 
Formacji Formatorów Diecezjalnych i Zakonnych (1998-1999) działają-
cych pod patronatem Komisji Episkopatu Polski do spraw Duchowieństwa. 

Od 1999 roku jest członkiem Rady Programowej Szkoły Wychowaw-
ców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, która działa 
przy Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. Zaś 
w Centrum Duchowości w Częstochowie razem z innymi członkami ekipy 
inicjował i prowadził (1996-2001) dziesięciodniową formację dla kapła-
nów i alumnów, która była organizowana w okresie wakacyjnym. W latach 
1995-1997 był również inicjatorem i prowadzącym wakacyjne rekolekcje 
ignacjańskie dla alumnów w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-
-Jeziornie, a od 1998 roku – przez kilka lat – także w Archidiecezjalnym 
Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu. 

Owocem zaangażowania w formację seminaryjną i kapłańską Autora 
była inicjatywa, podjęta wraz z innymi księżmi, założenia kwartalnika po-
święconego formacji kapłańskiej „Pastores”, działającego pod patronatem 
Komisji Episkopatu Polski do spraw Duchowieństwa, którego był redakto-
rem naczelnym w latach 1997-2002  13. Józef Augustyn jest także współza-
łożycielem kwartalnika poświęconego duchowości chrześcijańskiej „Życie 
Duchowe”. Pierwszy numer tego pisma ukazał się w 1994 roku. W pier-
wotnym zamierzeniu kwartalnik miał stanowić pewne wsparcie dla osób 
pragnących pogłębić życie duchowe. Z czasem jednak pismo zmieniło 
swój charakter i stało się de facto nieformalnym pismem dialogu między-
religijnego. Gdy w 2001 roku decyzją ojca prowincjała Józef Augustyn 

13 J. Augustyn, Od Redakcji, „Pastores”, 1/1998, s. 9-12.
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został redaktorem naczelnym (2001-2015), kwartalnik „Życie Duchowe” 
powrócił do pierwotnych założeń  14. 

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Ojciec Augustyn 
jest zaangażowany w promocje duchowości ignacjańskiej oraz udzielanie 
Ćwiczeń duchownych w krajach byłego bloku socjalistycznego. Od kilku-
nastu lat Józef Augustyn prowadzi skupienia weekendowe oraz rekolekcje 
w Czechach, na Ukrainie, w Rosji, na Słowacji oraz na Białorusi. Praca re-
kolekcyjna w tych krajach owocuje licznymi tłumaczeniami jego książek. 
Ojciec Augustyn udziela też rekolekcji dla Polonii w wielu krajach. 

5. Ksiądz prof. Stanisław Urbański w swoim artykule Twórczość piśmien-
nicza profesora Józefa Augustyna SJ, zamieszczonym w niniejszej książ-
ce, podkreśla, że źródłem jego pisarstwa było przede wszystkim osobiste 
i duszpasterskie doświadczenie. Dodajmy, że ważną inspiracją w pisaniu 
stało się dla Ojca Augustyna spotkanie ze wspomnianym powyżej prof. 
Federico Arvesú SJ, jezuitą kubańskim, profesorem Uniwersytetu Grego-
riańskiego, kierownikiem duchowym. Cechą charakterystyczną całej dzia-
łalności dydaktycznej oraz duszpasterskiej prof. Arvesú była próba inte-
gralnego spojrzenia na człowieka. 

W książce Oni nas stworzyli ojciec Augustyn pisał: „Profesor Arvesú był 
wielkim humanistą i człowiekiem wielkiej kultury osobistej. Jego podej-
ście do ludzi charakteryzowało się życzliwością, otwartością, kompetencją 
psychologiczną oraz duchowym wyczuciem. Był doskonałym praktykiem. 
[…] Podkreślał nieustannie wielką rolę wolności w pomocy duchowej i te-
rapeutycznej. […] W wykładach podejmował przede wszystkim problemy 
doświadczenia duchowego. […] Ukazywał przy tym ścisły związek ducho-
wości z wymiarem psychicznym i somatycznym człowieka. Podkreślał, że 
te trzy sfery oddziałują na siebie i ściśle się ze sobą łączą. Doświadczenie 
duchowe, które jest skierowane na Boga i ludzi, winno prowadzić do we-
wnętrznej integracji. Nie osiąga się jej jednak wprost, ale otrzymuje się ją 
w darze jako owoc przekraczania siebie i wyjścia do drugiego: Boga i czło-
wieka. Jako lekarz psychiatra, filozof i teolog Federico Arvesú doskonale 
potrafił ukazać integralne podejście do ludzkiej osoby”  15.

Inni autorzy, o których Józef Augustyn wspomina w książce Oni nas 
stworzyli, a którzy inspirowali go w pracy, to: Guilles Cusson, jezuita ka-
nadyjski, u którego stażował przez trzy miesiące w Centrum Duchowości 

14 J. Augustyn, Drodzy Czytelnicy, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 4-6.
15 Oni nas stworzyli, dz. cyt., s. 140.
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w Quebecu, oraz André de Jaer, jezuita belgijski, który był instruktorem 
„trzeciej probacji” i jego kierownikiem duchowym w czasie trzydziestod-
niowych rekolekcji. O tym drugim Ojciec Augustyn mówi: „Był to człowiek 
niezwykłej kultury osobistej, spokojny, delikatny, skromny, serdeczny, ale 
jednocześnie stanowczy i umiejący zachować dystans. Miał szczery, bez-
pośredni uśmiech dziecka. Był bardzo ofiarny i szczerze nam oddany”  16.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną inspirację pisarstwa Józefa Au-
gustyna, o której wspomina on sam. W Oni nas stworzyli na pytanie dzien-
nikarzy: „W jaki sposób rozpoczęła się Ojca przygoda z pisaniem ksią-
żek?” odpowiada: „Moja matka bardzo lubiła pisać. Ciągle robiła sobie 
jakieś notatki. […] Prowadziła szeroką korespondencję. Regularnie pisa-
ła listy do dzieci rozproszonych po całej Polsce, do dalszej rodziny. […] 
Nie wiem, czy przykład matki oddziaływał na mnie, ale myśli o pisaniu 
towarzyszyły mi od dawna”  17. Po odkryciu listów swojej matki w 2015 
roku – piętnaście lat po powyższej wypowiedzi – w wywiadzie dla zakon-
nego pisma „Jezuici” wyznał: „Mógłbym powiedzieć, że pisanie wyssałem 
z mlekiem matki. […] Zwięzłość i syntetyczność języka listów mojej Mat-
ki oraz głębia treści – to dzisiaj dla mnie ideał, wręcz niedościgniony”  18. 

6. Cała działalność Autora na polu rekolekcji ignacjańskich, formacji kapłań-
skiej oraz na polu wydawniczym była dostrzegana i doceniana. Świadczą 
o tym między innymi nagrody, które autor otrzymał. Za działalność na polu 
rekolekcji ignacjańskich w 1991 roku miesięcznik „Powściągliwość i Pra-
ca” przyznał Autorowi honorową nagrodę „Bóg zapłać”. W 2005 roku na 
XI Targach Wydawców Katolickich w Warszawie otrzymał nagrodę „Małe-
go Feniksa 2005” za promowanie w mediach książki katolickiej, a w 2014 
roku krakowskie Wydawnictwo Homo Dei przyznało Józefowi Augustynowi 
nagrodę Pro Redemptione za propagowanie troski o formację kapłańską  19.

Obecnie ojciec Józef Augustyn pracuje w Centrum Duchowości 
w Częstochowie.

Opracował Wacław Królikowski SJ

16 Tamże, s. 166.
17 Tamże, s. 203.
18 J. Augustyn, Miłosierdzie Boga i ludzi. Rozmowy i komentarze, Kraków 2017, s. 268.
19 W opracowaniu wykorzystano również: Materiały habilitacyjne. Życiorys Józefa Au-

gustyna SJ, Archiwum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja Bobola-
num oraz życiorys Józefa Augustyna SJ zamieszczony na jego stronie internetowej: http://
jaugustyn.jezuici.pl/zyciorys.
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Adam Żak SJ

WSPÓŁCZESNA ODNOWA UDZIELANIA 
REKOLEKCJI IGNACJAŃSKICH W POLSCE

Tak się złożyło, że towarzyszyłem pisarstwu Józefa Augustyna SJ od jego 
pierwszych publikacji. Gdy na początku 1989 roku pisałem wstęp do jednej 
z pierwszych jego książek pt. Ojciec wzruszył się głęboko  1, która odzwier-
ciedlała treści i metodę udzielania pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchow-
nych św. Ignacego Loyoli, nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, jak moc-
nym impulsem dla odnowy życia wewnętrznego bardzo wielu świeckich, 
zakonników i zakonnic oraz księży będzie działalność i pisarstwo Ojca 
Augustyna. Nawet biorąc poprawkę na fakt, że sukces zewnętrzny nie musi 
pokrywać się z dobrem, które pozostaje przecież tajemnicą między Bo-
giem a człowiekiem, już wkrótce okazało się, że rekolekcje ignacjańskie 
stały się narzędziem łaski szczególnie przydatnym w momencie historycz-
nych przemian. Dla Ojca Augustyna, a przez niego dla wielu jezuitów i ich 
współpracowników, duchownych i świeckich, których on przygotowywał 
i włączał w dzieło Ćwiczeń, odpowiedź ludzi na tę duchową propozy-
cję była potwierdzeniem, by – łącząc intuicje i wskazówki św. Ignacego 
 Loyo li z otwarciem się i na teologię Soboru Watykańskiego II, i na auten-
tyczne osiągnięcia nauk humanistycznych, w tym na psychologię – jak naj-
szerzej i jak najrzetelniej dzielić się darem, jaki Kościół za pośrednictwem 
św. Ignacego otrzymał ponad 450 lat temu. 

Wśród bardzo licznych publikacji Ojca Augustyna wyróżnia się wielo-
krotnie wznawiana publikacja sześciu tomów  2 rozważań opartych na Ćwi-
czeniach duchownych, przetłumaczonych także na język czeski, ukraiński, 
rosyjski i częściowo na słowacki. To nie tylko owoc narastającego do-
świadczenia Autora w udzielaniu Ćwiczeń duchownych według metody za-
łożyciela jezuitów i dzielenia się nim z coraz szerszym kręgiem odbiorców 
w publikacjach, na sesjach i kursach duchowości, to także owoc studiów 
nad duchowością św. Ignacego Loyoli oraz wielu lektur pism świętych 

1 Książka ukazała się dopiero w 1992 roku w krakowskim Wydawnictwie WAM.
2 Ukazywały się one najpierw nakładem Wydawnictwa M, a potem Wydawnictwa WAM.
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i wielkich mistrzów życia duchowego, zarówno ojców Kościoła i dawnych 
mistrzów, jak i współczesnych świętych, teologów, egzegetów i myślicieli. 
Przez te odniesienia rozumiane przede wszystkim jako świadectwo ducho-
wego zaangażowania i wiary Autor włącza czytelnika w wielką chrześci-
jańską tradycję kształtującą odpowiedź życia na stare i nowe wyzwania, na 
które muszą odpowiedzieć kolejne pokolenia wierzących.

Odnowa rekolekcji ignacjańskich w Polsce zbiegła się z upadkiem ko-
munizmu i z głębokimi procesami transformacyjnymi we wszystkich dzie-
dzinach życia społecznego i indywidualnego, ekonomicznego i kultural-
nego. Czerpała ona z odrodzenia Ćwiczeń w wielu krajach świata, gdzie 
stały się one jedną z posoborowych propozycji jezuitów w odpowiedzi na 
coraz głębszą sekularyzację. W Polsce rekolekcje ignacjańskie stały się 
w ostatnich niemal czterdziestu latach bardzo ważną propozycją indywi-
dualnej pomocy duchowej i ludzkiej dla osób rozeznających swoje miej-
sce w Kościele z uwzględnieniem pragnienia podmiotowego uczestnictwa 
w jego życiu. Ojciec Augustyn prowadził i prowadzi rekolekcje ignacjań-
skie zarówno w jezuickich domach rekolekcyjnych, jak też w ośrodkach 
duszpasterskich i formacyjnych, między innymi w większości seminariów 
diecezjalnych i zakonnych. Odnowienie rekolekcji ignacjańskich zaowoco-
wało wzrostem zapotrzebowania na głębokie kierownictwo duchowe oraz 
między innymi wieloma cennymi inicjatywami formacyjnymi, z których 
obficie korzystają świeccy, zakonnicy i zakonnice oraz księża. Okazało się 
przy tym, że odprawianie Ćwiczeń duchownych szybko i jakby w naturalny 
sposób pozwoliło wielu osobom odkryć powołanie, którego jeszcze do nie-
dawna w Kościele w Polsce nie było. Chodzi o powołanie do towarzysze-
nia osobom podczas rekolekcji i do kierownictwa duchowego. Okazało się, 
że Bóg wybiera do tej posługi tak spośród świeckich, jak i duchownych, 
spośród kobiet i mężczyzn. Co więcej, udzielanie rekolekcji nie tylko na 
tym nie ucierpiało, ale zyskało na autentyzmie i przyczyniło się do pogłę-
bienia wielu aspektów Ćwiczeń odkrywanych jako narzędzie odnowy życia 
chrześcijańskiego. 

Tropem św. Ignacego Loyoli

Pierwsza seria publikacji Ojca Augustyna z jednej strony odzwierciedlała 
odnowę rekolekcji ignacjańskich w Polsce zapoczątkowaną przez niego 
jeszcze przed 1989 rokiem i jej towarzyszyła. Z drugiej strony ta pierw-
sza seria wyznaczyła pewien standard charakterystyczny dla całego jego 
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pisarstwa. Jest nim oprócz zakorzenienia w solidnym studium źródeł hi-
storycznych i współczesnych bardzo żywe odniesienie do doświadczenia 
współczesnego Kościoła zapośredniczonego przez kontakty z ośrodkami 
rekolekcyjnymi na świecie oraz przez rozmowy z ogromną liczbą osób 
spotykanych podczas rekolekcji, z których czerpie główne tematy podej-
mowane i pogłębiane w kolejnych publikacjach. To bardzo ignacjański rys 
w twórczości Ojca Augustyna.

Ćwiczenia duchowne powstały w czasach wielkiego przesilenia w Ko-
ściele i kulturze. W XVI wieku pośród ogromnych napięć i niepewności 
w przeszłość odchodził średniowieczny obraz świata i związany z nim po-
rządek. Dzięki odkryciu Ameryki na horyzoncie pojawiły się nie tylko nie-
znane dotąd ludy i kultury, lecz także wraz z prądami humanistycznymi 
głośne stało się wołanie o podmiotowość człowieka odkupionego przez 
łaskę oraz o odnowę pogrążonego w kryzysie Kościoła. Stawką był nie 
tylko nowy kształt świata, lecz również przyszłość wiary.

Odpowiedzią św. Ignacego Loyoli na czasy przełomu nie była ani 
ucieczka od świata, ani dramatyczny w swoich konsekwencjach kryty-
cyzm reformacji, lecz poszukiwanie fundamentu, na którym człowiek no-
wej epoki mógłby się trwale oprzeć i który równocześnie umożliwiałby 
łączenie tego, co stare, z tym, co nowe. Nie była to jednak ani odpowiedź 
teoretyka kreślącego linie nowej syntezy wiary i kultury na kształt wcześ-
niejszych syntez, ani odpowiedź reformatora struktur. Była to odpowiedź 
człowieka, który pośród dramatycznego kryzysu osobistego wybrał pójście 
za światłem łaski prowadzącym go w głąb siebie samego. Na dnie swojego 
jestestwa odnalazł poszukiwany fundament – Boga niewysłowionego ma-
jestatu, a zarazem, dzięki Chrystusowi, nieskończenie bliskiego ludziom 
Boga wcielonego. To, że znalazł ten fundament w sobie, nie zamknęło go 
w subiektywnym przeżyciu mistycznego doświadczenia i nie ogranicza-
ło jedynie do samodoskonalenia się. Ignacy odkrywa bowiem na nowo 
niezbywalną wartość eklezjalnych więzi braterstwa, służenia ubogim oraz 
wierności Kościołowi nauczającemu. Był przekonany, że jego osobiste od-
krycia to łaska dana nie tylko jemu. 

Bez wyrzeczenia się odkrytej podmiotowości, szukając sposobu słu-
żenia Bogu i dzielenia się otrzymanym światłem dla odnowy Kościoła 
Ignacy – jako człowiek świecki – ruszył na drogi Europy i Ziemi Świętej. 
Dzięki temu pielgrzymowaniu oraz studiom w Hiszpanii i Francji osią-
gnął głębokie poznanie człowieka, społeczeństwa i rzeczywistego stanu 
Kościoła swoich czasów. Nabył zwłaszcza umiejętności dzielenia się włas-
nym doświadczeniem w Ćwiczeniach duchownych i spotkał ludzi, którzy 
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podobnie jak on za Bożym poruszeniem pragnęli kochać i służyć Bogu we 
wszystkim.

Odpowiedź na kryzys

Wiele wskazuje na to, że czasy, w których żyjemy, znów są przełomowe. 
I wolno wierzyć, że mimo znaczących zjawisk negatywnych i wstrząsów 
przełom ten nie dzieje się bez udziału Opatrzności. Oto na naszych oczach 
pośród niemałych napięć zanikają różne historyczne przejawy chrześci-
jańskiego świata, a wraz z nimi niektóre korzyści czy przywileje związa-
ne z byciem uczniem Chrystusa. Sprawia to jednak, że wiara, która coraz 
mniej może liczyć na różne zewnętrzne podpórki i zabezpieczenia, coraz 
wyraźniej musi stawać się świadomym i społecznie oraz politycznie bez-
interesownym wyborem człowieka. 

Konformizm wobec przyjętych i społecznie usankcjonowanych form 
nadawania religijnego wymiaru życiu zdecydowanie przestaje wystarczać. 
Wymogiem staje się świadomy wybór wiary. Jej przyjęcie nie jest rezygna-
cją z podmiotowości i wolności, lecz przeciwnie – dzięki wierze wolność 
wyzwolona z paraliżu strachem i formalizmem może stać się zaczynem no-
wości w świecie, w którym wprawdzie nie brak oznak uwiądu i dekadencji, 
ale w którym na nowo można stać się chrześcijaninem przez nawrócenie 
i wybór, a nie tylko przez narodzenie.

Jeśli chrześcijaństwo ma w przyszłości odegrać w świecie rolę zaczy-
nu nadziei, jaka mu została powierzona, to musi to być chrześcijaństwo 
żywe, wyrastające z osobistych odpowiedzi na powołanie do wiary; chrze-
ścijaństwo nieuchylające się od argumentacji rozumu oraz od dialogu 
z kulturami i religiami językiem uważnym na wrażliwość i doświadczenie 
współczesnego człowieka. Musi to być chrześcijaństwo osób dobrowolnie 
złączonych we wspólnotę promieniującą świadectwem miłości i wierno-
ścią wobec prawdy; chrześcijaństwo nie skoncentrowane na sobie, lecz 
przypominające sobie i światu, że przyszłością człowieka jest to, czego 
świat dać nie może – życie wieczne z Bogiem. Innymi słowy musi to być 
chrześcijaństwo ludzi, którym z jednej strony nie są obce rozterki współ-
czesnego człowieka, jego szczere wysiłki, ale i sromotne porażki, i którym 
z drugiej strony powołanie do wiary ukazuje ten świat jako miejsce ducho-
wej walki o człowieka i o realizację jego przeznaczeń według zamiarów 
Stwórcy. Przyszłość wiary leży w rękach ludzi, którzy podejmą ryzyko 
dzielenia losu Jezusa.
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Dzisiaj w kontekście sytuacji wiary wydaje się, że droga proponowa-
na przez Ćwiczenia duchowne w sposób szczególny wychodzi naprzeciw 
potrzebom duchowym współczesnego człowieka, który nie jest skłonny 
wyrzec się podmiotowej autonomii i w związku z tym bardziej ufa swe-
mu doświadczeniu wewnętrznemu niż formalnym autorytetom. Ćwicze-
nia stwarzają bowiem przestrzeń dla osobistego doświadczenia wiary i dla 
odpowiedzi na wołanie Jezusa tu i teraz, a także uczą rozeznawania no-
wych darów i dróg, jakimi Bóg dziś prowadzi człowieka. Są doświadcze-
niem wyzwolenia przez łaskę, a więc przeciwieństwem konformistyczne-
go podporządkowywania się zewnętrznym naciskom. Są doświadczeniem 
odkrywania podstawowej przynależności do Boga, która jest bardziej ele-
mentarna od wszelkiej przynależności dającej się opisać na przykład socjo-
logicznie, w tym także od przynależności wyznaniowej.

Droga Ćwiczeń duchownych

Duchowość Ćwiczeń św. Ignacego Loyoli nie narzuca się inaczej jak tyl-
ko potęgą wewnętrznego doświadczenia Dobrej Nowiny, które pozwala 
spojrzeć na siebie i na świat w prawdzie i bez lęku, by odkryć własną, nie-
powtarzalną drogę życia i wybrać ją w wolności. To doświadczenie łaski, 
która przez oczyszczenie i umocnienie doprowadza wolność do rozkwitu. 
A wolność kwitnie miłością i dzięki miłości, którą została umiłowana.

Po skonfrontowaniu celu życia i własnej grzeszności z obrazem Boga 
nieskończenie miłosiernego Ignacy w kontemplacji O Wcieleniu zaprasza 
człowieka, by spojrzał na świat niepozbawiony napięć i grzechu, nie po to 
jednak, by ten świat potępić lub żeby go sobie obrzydzić, lecz po to, aby 
wraz z Trójcą Przenajświętszą wczuć się w jego biedę i potrzebę zbawie-
nia, w jego wołanie o nadzieję. Podejście do siebie i świata jest z jednej 
strony naznaczone ogromnym realizmem, a z drugiej ukierunkowane przez 
kontemplację niepojętej miłości Trójcy Przenajświętszej podejmującej de-
cyzję o Wcieleniu i misji Syna Bożego. Dlatego św. Ignacy prowadzi oso-
bę, która podjęła przygodę Ćwiczeń, od oczyszczenia i osobistego nawró-
cenia do odkrycia piękna życia i misji Jezusa w tajemnicach Jego życia 
ukrytego, życia publicznego, śmierci i Zmartwychwstania, tak aby mogło 
zrodzić się w niej pragnienie i prośba o przyłączenie do Jego losu. 

Tej logice budzenia wielkich pragnień, które byłyby zdolne wyzwo-
lić hojność człowieka, św. Ignacy pozostaje wierny do końca Ćwiczeń. 
W Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości w niezwykle prostych 
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słowach podsuwa między innymi, by „zwrócić uwagę na to, jak Bóg 
mieszka w stworzeniach”  3. Co więcej, zachęca, aby „rozważać, jak Bóg 
działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu 
ziemi”  4.

Ponieważ „praca” Boga nie zna granic, dlatego człowiek uformowany 
przez Ćwiczenia będzie gotów zobaczyć i uznać dobro oraz prawdę wszę-
dzie tam, gdzie one są. Dzięki kontemplacji „pracy” Boga świat staje się 
miejscem nadziei, a wolność zdobywa się na hojność ofiarowania, które 
ją jednoczy z hojnością Boga. Przedstawiona tu pokrótce droga Ćwiczeń 
nie jest drogą tylko dla mistyków, choć jest to droga odkrywania miste-
rium i uczestnictwa w nim. Tu bowiem każdy odkrywa i przyjmuje sie-
bie, dokonując wyborów życiowych w zgodzie ze swoim jestestwem już 
nie rozdartym między odległym i nieobecnym Bogiem a narzucającym się 
światem, lecz pojednanym przez bliskość Boga pracującego w nim samym 
i w świecie.

Popularność propozycji duchowości Ćwiczeń św. Ignacego jest pięk-
nym świadectwem o człowieku wierzącym w Polsce, który pragnie nie 
byle czego, lecz tego, co istotne, i jest zdeterminowany, by nie wrócić do 
uproszczeń spowodowanych walką skażoną przez dialektykę. Ten czas 
walki, który bardzo powoli odchodzi do przeszłości, pozostawił po sobie 
również głębokie ślady na zwyczajnej, codziennej pracy Kościoła w Polsce 
nierzadko sformalizowanej i uciekającej się do naciskowego sposobu od-
działywania. Wraz z innymi inicjatywami pomagającymi odkrywać i przyj-
mować jednostkom i wspólnotom dar ewangelicznej wolności Ćwiczenia 
ignacjańskie wychodzą naprzeciw pragnieniu ludzi wierzących. Ojciec Au-
gustyn potraktował to pragnienie bardzo poważnie, a czytelnicy i słuchacze 
bezbłędnie wyczuwają, że dla niego formuła św. Jana Pawła, że „człowiek 
jest drogą Kościoła”, nie jest sloganem.

***

Droga Ćwiczeń wyznacza horyzont pisarstwa Ojca Augustyna nie tylko 
w serii publikacji rekolekcyjnych. Od niej zależy nie tylko wybór tematów 
takich jak kierownictwo duchowe, rozeznawanie duchowe, integracja sek-
sualna, celibat, uzdrowienie wewnętrzne, ojcostwo i wiele innych, w tym 

3 Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Kraków 2002, 235.
4 Tamże, 236.
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również bardzo aktualnych tematów jak lustracja w Kościele czy skandal 
wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych. Od naszki-
cowanej tutaj drogi Ćwiczeń zależy także sposób podejścia Autora łączą-
cego interdyscyplinarność z umiejętnie i bez uproszczeń przeanalizowa-
nym i uwzględnionym doświadczeniem ludzi, którzy mu powierzyli swoje 
historie, pytania i niepokoje. Ojciec Augustyn uczył się i nadal się uczy 
od swoich czytelników, słuchaczy i rozmówców problemów, nad którymi 
reflektuje. To połączenie sprawia, że zarówno jego pisarstwo, jak i inne for-
my działalności docierają do bardzo szerokiego kręgu odbiorców i śmiało 
można powiedzieć, że mają realny wpływ na to, że polski katolicyzm staje 
się bardziej ewangeliczny i podmiotowy. 
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Konferencji Episkopatu Polski, w latach 1996-2002 prowincjał Prowincji Polski Po-
łudniowej Towarzystwa Jezusowego, w latach 2002-2012 pracownik Kurii Rzymskiej 
Towarzystwa Jezusowego, między innymi asystent generała na kraje Europy Centralnej 
i Wschodniej.
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TWÓRCZOŚĆ PIŚMIENNICZA 
PROF. JÓZEFA AUGUSTYNA SJ

Najogólniej określając twórczość pisarską Ojca Józefa Augustyna, trzeba 
stwierdzić, że ma charakter naukowy, popularnonaukowy i publicystycz-
ny. W tym szerokim zakresie pisarskim Autor porusza wiele zagadnień 
z dziedziny teologii duchowości, zwłaszcza z zakresu duchowej forma-
cji podbudowanej psychologią i pedagogiką. Całość swoich badań zawarł 
w kilkudziesięciu książkach i ponad stu artykułach publikowanych w naj-
ważniejszych czasopismach katolickich oraz w pracach zbiorowych. Na 
początku trzeba zaznaczyć, że twórczość Ojca Augustyna obejmuje wielo-
letnie doświadczenie na polu formacyjnym, duszpasterskim i katechetycz-
nym. Można powiedzieć, że jest to bezcenny opis własnego doświadczenia 
połączony z wiedzą z zakresu teologii duchowości. Dlatego to osobiste 
doświadczenie w rozwoju życia duchowego i kształtowaniu innych Au-
tor konfrontuje z literaturą przedmiotu oraz dziełami z tej dziedziny. Jego 
twórczość naukowa jest więc oparta na Słowie, Tradycji Kościoła, naucza-
niu ojców Kościoła, mistyków i świętych. W ten sposób twórczość Ojca 
Augustyna ma charakter wiarygodny, pozbawiona jest też subiektywizmu 
czy intelektualnego teoretyzowania. Opiera się bowiem na świadectwie 
tych, którzy poprzedzili nas w wierze.

Cała twórczość Ojca Augustyna, najogólniej mówiąc, podejmuje naj-
ważniejsze zagadnienie w życiu chrześcijanina, czyli formację duchową 
i wiele problemów z nią związanych. Wszystkie zatem opracowania krążą 
wokół życia duchowego, które Autor analizuje na płaszczyźnie integracji 
osoby ludzkiej. Integracja osobowa jest dla Ojca Augustyna fundamen-
tem całej koncepcji życia duchowego i formacji duchowej: seminaryjnej, 
zakonnej, małżeńskiej i rodzinnej, młodzieży i wszystkich chrześcijan, 
którzy kształtowali swoje życie duchowe poprzez rekolekcje ignacjańskie 
i kierownictwo duchowe. Jeszcze raz trzeba powiedzieć, że w twórczości 
Ojca Augustyna spotykamy się z rozległą problematyką związaną z kon-
cepcją życia duchowego, jaką On propaguje poprzez swoje piśmiennic-
two poparte wielkim doświadczeniem na tym polu i ogromną znajomością 
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Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Dlatego ta oryginalna koncepcja 
„ignacjańsko -augustyńska” życia duchowego z biegiem czasu była przez 
Autora gruntownie pogłębiana i znacznie poszerzona. Stąd też można wy-
mienić w niej kilka najważniejszych czynników, zagadnień.

1. Integralny rozwój człowieka

Twórczość pisarska Autora obejmuje integralne spojrzenie na człowieka. 
Innymi słowy, wszystkie problemy duchowe człowieka rozważa on na tle 
całego życia ludzkiego. Termin sentir, według św. Ignacego, obejmuje 
wszystkie wymiary życia człowieka, począwszy od cielesności, poprzez 
afektywność i poznanie, aż do wymiaru duchowego i mistycznego. Zatem 
termin ten jest kluczem do zrozumienia ignacjańskiej antropologii, gdyż 
Święty miał duże wyczucie człowieka, rozumiał go, wiedział, co się w nim 
działo i dokonywało, pomagał mu. Dlatego Ojciec Augustyn wszystkie za-
gadnienia na polu rekolekcyjnym, pedagogicznym, wychowawczym, dusz-
pasterskim w zakresie życia duchowego analizuje na fundamencie integra-
cji osobowej. A więc człowiek, doświadczając własnego życia w sposób 
integralny, jest zdolny ponieść odpowiedzialność za życie osobiste, a tym 
samym za życie duchowe. Albowiem poczynając od całościowego spoj-
rzenia na życie osobiste oraz bliźnich, chrześcijanin podejmuje skuteczne 
działanie na płaszczyźnie życia duchowego w zakresie emocjonalnym, in-
telektualnym i społecznym. Umie stawiać czoło wszystkim trudnościom, 
jakie go spotykają, i podejmuje wysiłek pracy nad sobą.

Stąd też ważne jest, według Autora, motywowanie człowieka do po-
stawy odpowiedzialnej, zaangażowanej do miłości Boga i ludzi, czyli do 
rozwoju życia duchowego, który jest możliwy, gdy człowiek jest osobowo 
zintegrowany. Taka osoba podejmuje trud duchowej przemiany opartej na 
nawróceniu, rachunku sumienia i sakramencie pokuty. Tylko dzięki we-
wnętrznemu zaangażowaniu można opanować sferę cielesną i psychiczną, 
zaś dzięki łasce Bożej można rozwinąć sferę duchową. Poddając się dzia-
łaniu Boga, integruje się własne „ja” i czyni je zdolnym do powierzenia 
się Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie na płaszczyźnie wychowa-
nia i formacji w rodzinie, w szkole, w przygotowaniu młodych ludzi do 
życia rodzinnego, kapłańskiego i zakonnego, przy równoczesnym trudzie 
podejmowania wychowania w wolności wobec stworzeń. Jest to wolność 
duchowa, którą św. Ignacy nazywa świętą obojętnością (por. Flp 4,12). 
Owa wewnętrzna wolność jest nieustannie potrzebna i musi obejmować 
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postawę, dzięki której z żadnego stworzenia nie czyni się celu samego 
w sobie. Chrześcijanin przyjmuje to, co chce sam Bóg. Pragnie dla siebie 
tylko Boga, aby przyjąć od Niego prawdziwe życie. Wolność ta wówczas 
jest doskonała, gdy obejmuje nasze postawy, potrzeby i uczucia, i jako taka 
staje się punktem docelowym duchowego rozwoju. 

W swoich szczegółowych i wnikliwych badaniach Autor rozważa każdy 
problem ludzki w kontekście całej osobistej historii życia, szczególnie zaś 
w kontekście analizy relacji międzyludzkich okresu dzieciństwa i dojrze-
wania. To właśnie historia człowieka jest „miejscem”, w którym narastają 
i jednocześnie bywają rozwiązywane wszystkie ludzkie problemy. Tutaj 
Autor opiera się też na lekturze psychologicznej. Albowiem ignacjańskie 
zasady są wynikiem poznawania świata, człowieka, społeczeństwa oraz 
wyzwań i potrzeb, jakie stają przed chrześcijaninem. Zatem ignacjańskie 
rozeznanie duchowe zakłada aktywne szukanie woli Bożej w tej rzeczy-
wistości życia codziennego, to znaczy bez uprzedzeń, sztywnych założeń 
wypływających najczęściej z lęku przed rzeczywistością, która może za-
skakiwać, domagać się nowych rozwiązań. W tym szukaniu na pierwszym 
miejscu znajduje się Bóg. Dlatego człowiek jest zdolny do wejścia w re-
lację z Bogiem, by z Nim mówić i przebywać w Jego obecności. Istota tej 
relacji wyraża się w komunikacji miłości, która polega na przyjmowaniu 
i dawaniu w miłości. Miłość ta wypływa z Boga i jest fundamentem życia 
duchowego człowieka, dlatego na drodze rozwoju miłości dokonuje się po-
stęp duchowy chrześcijanina. Środkiem rozwoju tej miłości jest rachunek 
sumienia i ustawiczne umieranie dla siebie, aby żyć dla Boga i w Bogu. 
Dlatego Bóg daje nam samego siebie, aby na nowo uzdolnić człowieka do 
korzystania z wszelkich Jego darów według Jego woli.

Tylko człowiek wewnętrznie zintegrowany, zdaniem Autora, jest zdol-
ny do przyjęcia Boga, czyli do przyjęcia szczęścia od Niego samego. Zaś 
zbawcza miłość Boga uzdalnia chrześcijanina do radosnej odpowiedzi 
własną miłością na Jego miłość. Dlatego tej miłości Autor poświęca wie-
le uwagi, gdyż stanowi ona trzon integracji osobowej i rozwoju święto-
ści. Święty Ignacy relację człowieka do Boga wyraża słowami: chwalić, 
czcić i służyć. A więc przyjmowanie miłości Boga i odpowiadanie na nią 
na wzór Jezusa jest najgłębszym szczęściem człowieka w rozwoju życia 
duchowego.

Według św. Ignacego uporządkowanie całego człowieka to ciągły pro-
ces, który ma się dokonać podczas Ćwiczeń. Święty proponuje pewną peda-
gogię porządkowania uczuć nieuporządkowanych. Uczucia te są trudne do 
odkrycia i poznania. Ich rozpoznanie powinno być dokonane przez pomoc 
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kierownika duchowego. Jednak tylko Bóg może najlepiej uporządkować 
pragnienia i zmienić motywacje. Dlatego rekolektant powinien w tym 
uporządkowaniu współpracować z Bogiem. Proces ten oznacza integrację 
i podporządkowanie temu, co większe, czyli samemu Bogu. 

2. Duchowość rodziny

Innym bardzo ważnym zagadnieniem badawczym Ojca Augustyna jest rola 
rodziny w wychowaniu młodzieży i dzieci. Autor nie zajmuje się tym sze-
rokim zagadnieniem w sposób całościowy, ale zwraca uwagę na znaczenie 
ojca i wychowanie do ojcostwa. Nic też dziwnego, że temu zagadnieniu 
poświęca ważną monografię Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe 
oraz Kochaj mnie, tato. Tym pierwszym dziełem naukowym Autor wy-
chodzi naprzeciw kryzysowi ojcostwa, dlatego można je uznać za pod-
ręcznik wychowania do ojcostwa. A sam problem ojcostwa Autor ujmuje 
całościowo i dynamicznie, czyli od okresu dojrzewania, poprzez narze-
czeństwo, pierwsze lata małżeństwa, rodzicielstwo aż do wychowywania 
dzieci w okresie dojrzewania. W ten sposób ukazany zostaje zamknięty 
cykl dojrzewania mężczyzny, najpierw jako syna, a następnie jako ojca. 

W opracowaniu tym Autor porusza temat kryzysu ojcostwa spowo-
dowanego przemianami cywilizacyjnymi, jak kult sukcesu i rywalizacja 
zawodowa, wpływ systemów totalitarnych oraz kryzys moralności i du-
chowości. Dostrzega też pozytywne skutki cywilizacji. Przede wszystkim 
jednak omawia zagadnienie relacji syna z rodzicami, zwłaszcza z ojcem; 
problematykę dojrzewania mężczyzny do pełnienia roli męża i ojca; pro-
blematykę rozwoju emocjonalnego, moralnego i duchowego; problema-
tykę świadomego rodzicielstwa, które jest fundamentem dojrzałego ojco-
stwa; relacje ojca z dzieckiem, szczególnie ojca z synem. Wylicza także 
cechy ojca, jakie winien przejawiać wobec dziecka: zaufanie, rozumienie 
uczuć dziecka, autorytet, przyjaźń, poświęcenie dziecku czasu. Omawia 
również najważniejsze funkcje i zadania ojcowskie: wychowanie dziecka 
do życia w wolności, wprowadzenie w życie duchowe, wdrożenie w tra-
dycje rodzinne, ukazanie piękna ludzkiego życia, wychowanie do twórczej 
pracy. Porusza także trudne tematy wychowawcze jak problem kłamstwa 
oraz karania dzieci. W tym pionierskim dziele Autor wykazuje bogactwo 
doświadczenia pedagogicznego, duszpasterskiego i psychologicznego. 

W duchowości rodziny, według Autora, ważne jest uzdrowienie z po-
czucia krzywdy, czyli zranienia w stosunkach z rodzicami oraz proces ich 
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uzdrowienia, albowiem poczucie krzywdy ma destrukcyjny wpływ na roz-
wój ludzki i duchowy chrześcijanina, na relacje narzeczeńskie, małżeńskie 
i rodzinne. Autor przedstawia zatem oryginalną, opartą na doświadczeniu 
kierownika duchowego drogę do wewnętrznego uzdrowienia trudnych re-
lacji z rodzicami. Dał temu wyraz w książce: Ból krzywdy – radość prze-
baczenia oraz w licznych artykułach.

W tym obszarze dojrzewania do męskości i ojcostwa Autor porusza 
trudną problematykę homoseksualizmu. Całościowe opracowanie zapre-
zentował w książce: Homoseksualizm a miłość (Kraków 1997). Może 
ona być wielką pomocą dla duszpasterzy, wychowawców oraz dla tych 
młodych ludzi, którzy przeżywają trudności w tej sferze. Proponuje, aby 
homoseksualizm rozumieć jako przeszkodę, jako przejaw zahamowania 
w rozwoju, który należy pokonać na drodze dojrzewania do męskości i oj-
costwa. Przekroczenie tych trudności wymaga osobistego zaangażowania 
oraz pomocy terapeutycznej i duchowej. Ocenę moralną tej postawy opie-
ra na analizie nauczania Kościoła. Uwzględnia uwarunkowania cywiliza-
cyjne współczesnego homoseksualizmu. Książka zawiera więc wymiar 
praktyczny, mocno obudowany aparatem naukowym, myślą pedagogiczną 
i duszpasterską.

Na płaszczyźnie wychowania do życia w rodzinie Autor umieszcza wy-
chowanie seksualne. Rodzina, relacje między jej członkami są więc zasad-
niczym kontekstem integralnego rozwoju młodego człowieka, ponieważ 
tożsamość seksualna dziecka dojrzewa najpierw w relacjach z rodzicami, 
z uwzględnieniem różnic w kształtowaniu się świadomości psychoseksual-
nej chłopców i dziewcząt. Zagadnienie seksualności przedstawia w ogóle, 
jak też w aspekcie wychowania dzieci i młodzieży. Uważa seksualność za 
dar Boży, ofiarowany człowiekowi przez Stwórcę, z którym łączy się mo-
ralna odpowiedzialność. Stąd też najważniejsze jest wychowanie seksual-
ne w rodzinie, będące jednocześnie podstawowym fundamentem edukacji 
seksualnej w szkole.

Autor bardzo dobrze zebrał i opracował elementarne zasady, którymi 
należy się kierować, wychowując dzieci w rodzinie i w szkole. Tutaj ujaw-
niają się prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci. Przedstawia wnikli-
wie postawy i zachowania osób prowadzących zajęcia edukacji seksualnej 
w szkole. Powinny one odznaczać się przejrzystością w sprawach moral-
nych, umiejętnością wzbudzania zaufania młodzieży, kompetencjami, wy-
czuciem i delikatnością, zdolnością do omawiania trudnych problemów. 
Swoje badania Autor popiera teologią, psychologią i argumentacją egzy-
stencjalną oraz dokumentami Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, 
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Deklaracją o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II, na-
uczaniem Jana Pawła II. Dzięki nauczaniu Kościoła poznajemy treść tych 
dokumentów oraz znaczenie dla wychowania dzieci i młodzieży. Dlatego 
powyższe analizy mają charakter bezstronny o profilu katolickim, nieza-
leżny od sporów środowiskowych czy politycznych. Integralne spojrzenie 
na człowieka pozwoliło prawidłowo spojrzeć Autorowi na to zagadnienie, 
co spowodowało akceptowanie go przez stronę kościelną, jak też „laicką”.

Tutaj możemy wymienić przygotowanie podręczników dla uczniów do 
przedmiotu wychowania do życia w rodzinie: Wychowanie seksualne (red. 
E. Materski, Sandomierz 1997), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do 
życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (red. K. Król, Kra-
ków 2002).

3. Formacja seminaryjna i kapłańska

Ojciec Augustyn poświęcił wiele uwagi formacji do kapłaństwa diecezjal-
nego i zakonnego. Temu zagadnieniu dedykuje liczne artykuły. W swo-
ich badaniach odwołuje się do dokumentów Kościoła, które interpretuje 
w kontekście polskiej rzeczywistości. W ten sposób przybliża myśl for-
macyjną Kościoła ośrodkom krajowym. Zatem formację seminaryjną 
analizuje w sposób integralny i całościowy w ramach formacji ludzkiej, 
uwzględniając aspekt duchowy, psychologiczny, intelektualny, duszpa-
sterski, wspólnotowy i cywilizacyjny. Ale w całym procesie formacyjnym 
na pierwszym miejscu umieszcza formację duchową. Łączy indywidualny 
rozwój alumna z jego przygotowaniem do funkcji kapłana. Dlatego wiele 
uwagi poświęca wychowaniu do celibatu, zwłaszcza w klasycznym dziele 
Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego i Celibat. Aspekty peda-
gogiczne i duchowe. 

Autor w formacji duchowej rozpatruje zagadnienie skrupułów od strony 
teologicznej i duchowej, jak i też psychologicznej oraz ludzkiej. Uważa, 
że te opracowania są bezcenną pomocą dla spowiedników i tych, którzy 
przygotowują się do pracy kapłańskiej. Przyszli kapłani jako spowiedni-
cy i kierownicy duchowi powinni być świadomi różnicy między tym, co 
ludzkie, a tym, co duchowe i nadprzyrodzone. Z kolei żaden terapeuta nie 
może skrupułów na tle religijnym i moralnym rozwiązać jedynie metoda-
mi analizy i interpretacji psychologicznej. Bardzo ciekawe i ważne jest 
stwierdzenie Autora, że chociaż terapeuci nie zajmują się moralnością 
i religią, to jednak muszą posiadać umiejętność odróżnienia płaszczyzny 
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psychologicznej od duchowej, emocjonalnej od moralnej, a w razie po-
trzeby podpowiedzieć pomoc kierownika duchowego czy doświadczonego 
duszpasterza. Skrupuły są duchową próbą, która może pomóc w wewnętrz-
nym oczyszczeniu z samozadowolenia i pysznego zaufania sobie. Cięż-
kie, przytłaczające poczucie winy zmusza człowieka do usilnej i wytrwałej 
modlitwy, korzystania z sakramentów świętych, kierownictwa duchowego, 
nieustannego powierzania swego losu Bogu. Autor stwierdza, że w czasach 
współczesnego relatywizmu, a wręcz moralnego cynizmu, skrupuły powin-
ny być traktowane nie tylko jako choroba duszy, ale wręcz jako szczególny 
znak dany od Boga. Świadczą one o tym, że każdy człowiek jest odpowie-
dzialny za swoje czyny przed swoim sumieniem. Można tutaj wymienić 
opracowanie Bez skrupułów – moda na cynizm.

Autor w rozwoju życia duchowego przypisuje wielką rolę kształtowa-
niu sumienia. Albowiem w rachunku sumienia chodzi o odkrycie miło-
ści Boga. Dlatego rachunek sumienia nie jest egocentrycznym skupieniem 
się na sobie, które zaślepia i odciąga od rzeczywistości, od realnego kon-
tekstu codziennego życia. Prawdziwa miłość nie odrywa od miłości Boga 
i bliźniego. Natomiast rezygnacja z niego zuboża rozwój życia duchowe-
go, ponieważ jego sensem jest odnajdywanie woli Boga, nieodwołalnie 
objawionego w zmartwychwstałym Jezusie, który pragnie odnowy i po-
jednania świata ludzkich relacji. Prawdziwym celem ludzkiego życia jest 
przeobrażenie przez spontaniczność Ducha Świętego. A więc rachunek su-
mienia odgrywa kluczową rolę w rozwoju życia duchowego (por. Rachu-
nek sumienia). 

W celu przybliżenia formacji kapłańskiej współtworzy kwartalnik „Pa-
stores” i „Życie Duchowe”, na łamach których porusza tematy z zakresu 
formacji kapłańskiej, życia duchowego, duszpasterstwa itd. Powstaje też 
pięciotomowa seria pod hasłem „sztuka”: Sztuka spowiadania; Sztuka kie-
rownictwa duchowego; Sztuka bycia księdzem; Sztuka modlitwy; Sztuka 
relacji międzyludzkich. W wydaniu książkowym umieścił zaś liczne opra-
cowania, jak: Rozmowy o księżach, rodzinie i życiu duchowym; Droga do 
szczęścia; Rozmowy o trudnych sprawach; Kapłaństwo. Duchowość i po-
sługa; O lustracji księży; Głęboko wstrząśnięci; Samooczyszczenie Kościo-
ła. W powyższych publikacjach Autor w sposób wyważony analizuje pro-
blemy natury emocjonalnej ze sferą moralną i duchową. Tego typu  analiz 
brakowało zwłaszcza w krajach wschodnich obozu komunistycznego, któ-
re były odcięte od posoborowej myśli teologicznej, duchowej i formacyj-
nej. Dlatego te ważniejsze prace Autora są tłumaczone na język czeski, 
słowacki, ukraiński i rosyjski. 
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4. Rekolekcje ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie dla Autora były szkołą wprowadzenia w życie du-
chowe, która może być stosowana w obrębie każdej duchowości chrześci-
jańskiej. Po raz pierwszy w polskich warunkach wypracował model reko-
lekcji ignacjańskich udzielanych z prowadzeniem indywidualnym. Droga 
duchowego rozwoju ukazana w Ćwiczeniach duchowych obejmuje cały 
proces postępu w miłości, który Autor bardzo dobrze przedstawia. Owo-
cem prowadzonych rekolekcji są liczne publikacje. Na szczególną uwagę 
zasługuje sześciotomowe wydanie rozważań opartych na Ćwiczeniach du-
chowych św. Ignacego Loyoli skierowane do osób odprawiających reko-
lekcje, jak i dla dających rekolekcje ignacjańskie: Uzdrowienie z poczucia 
krzywdy; Adamie, gdzie jesteś?; Daj Mi pić; W Jego ranach; Widzieliśmy 
Pana; Kazanie na górze czy Ojcze nasz; Ojciec wzruszył się głęboko. Są 
one pomocą w przeżywaniu ignacjańskiego doświadczenia (Szukanie Je-
zusa; Praktyka „Ćwiczeń duchowych”) oraz bezpośrednią pomocą w ich 
udzielaniu, np.: Świat ludzkich uczuć; Sakrament pojednania; Rachunek 
sumienia; Wychowanie seksualne; Eucharystia i życie; Medytacja igna-
cjańska; Rekolekcje ignacjańskie dzisiaj.

Autor podejmował również pionierską i pogłębioną refleksję nad du-
chowością Ćwiczeń duchowych św. Ignacego, którą odnosił do kształtowa-
nia życia duchowego, do wprowadzenia do modlitwy. Trzeba zaznaczyć, 
że Ćwiczenia duchowe św. Ignacego nie są, według Ojca Augustyna, pod-
ręcznikiem życia duchowego, ale „instrukcją” dla dającego Ćwiczenia na 
czas rekolekcji. Są opisem metody rekolekcyjnej na czas ich odprawiania, 
stąd też z najwyższą roztropnością należy odwoływać się do niej poza re-
kolekcjami. Tutaj trzeba wymienić pozycje: Wokół fundamentu; Droga 
wyzwolenia; Modlitwa w Ćwiczeniach duchownych; Wybór Jezusa; Roze-
znanie duchów. Były to pionierskie kroki na polskim rynku teologiczno-
-formacyjnym. Sześciotomowa seria książkowa pod redakcją Autora pod 
wspólnym tytułem Co zabrać ze sobą? to także ważny przyczynek do prak-
tyki udzielania rekolekcji ignacjańskich. Ojciec Augustyn nagrywał też pro-
wadzone rekolekcje, dni skupienia i sesje weekendowe. W tym zakresie 
należy wymienić: Kwadrans szczerości; Wprowadzenie do codziennego ra-
chunku sumienia; Jak szukać i znajdować wolę Bożą; Jak zgadzać się na 
własne życie; Sesja dla młodzieży; Rozeznanie duchowe w codzienności na-
szego życia. Autor swoje liczne artykuły publikowane na łamach kilku cza-
sopism w formie stałych rubryk wydał w pozycjach książkowych: Aby bo-
lało nas cierpienie innych; Medytacje jerozolimskie; Kto jest moim bliźnim; 
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Pytania i odpowiedzi; O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi. Poradnik; 
O miłości, małżeństwie i rodzinie. Poradnik; O uczuciach i innych trudnych 
ludzkich sprawach. Poradnik; Wokół fundamentu; Droga wyzwolenia; Mo-
dlitwa w Ćwiczeniach duchownych; Wybór Jezusa; Rozeznanie duchowe.

5. Kierownictwo duchowe

Ważnym dla Autora dorobkiem wypływającym z działalności na polu Ćwi-
czeń duchowych są liczne publikacje dotyczące kierownictwa duchowego. 
Pozycje te niezwykle pomogły i pomagają ojcom duchownym w formacji 
seminaryjnej. Pozwalają również poznać wielką doniosłość kierownictwa 
duchowego w życiu duchowym każdego człowieka oraz w integralnie ro-
zumianym rozwoju człowieka. Rekolekcje ignacjańskie odbywane według 
Ćwiczeń duchowych zakładają obecność i pomoc kierownika duchowego, 
dlatego są pomocą w formacji seminaryjnej i zakonnej, w formacji ducho-
wej młodzieży, w małżeństwie i rodzinie. Czołowym dziełem w tym zakre-
sie jest: Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego (Kra-
ków 1997). Zawiera ono bibliografię w kilku językach. Jest to bardzo dobra 
pozycja oparta na wieloletnim doświadczeniu Autora jako kierownika du-
chowego. Ukazuje wnikliwą analizę metody kierownictwa w świetle Ćwi-
czeń duchowych św. Ignacego, zasady dialogu kierownika i penitenta oraz 
problemy, jakie się z nim wiążą. Wiemy, że św. Ignacy zwraca uwagę na 
ogólną zasadę życzliwości i zrozumienia zwaną praesupponendum. To wa-
runek dobrych relacji międzyludzkich, czyli relacji między rekolekcjonistą 
a odprawiającym rekolekcje. Stąd też uderza w książce wielka znajomość 
problemów emocjonalnych związanych z kierownictwem duchowym. Zasa-
da ta stanowi wielką pomoc dla tych, którzy zajmują się dialogiem i porozu-
mieniem międzyludzkim, udzielaniem Ćwiczeń duchowych, kierownictwem 
duchowym i innymi posługami duszpasterskimi. 

Tutaj też Autor porusza zagadnienie ludzkiej seksualności, emocjonalno-
ści, zwłaszcza w dialogu kierownictwa duchowego z ludźmi młodymi. Nie 
można pominąć refleksji nad metodami psychoterapii w kontekście kierow-
nictwa duchowego. Autor poddaje gruntownej krytyce te metody terapeu-
tyczne w psychologii, które nie uwzględniają bądź też lekceważą duchowy 
wymiar człowieka. Autor uważa, że w psychologii budowanej na antropo-
logii chrześcijańskiej podaje się, że źródłem zaburzeń neurotycznych czło-
wieka jest wewnętrzne przywiązanie, rodzaj związania, zniewolenia, któ-
re czyni człowieka sztywnym i twardym w całym jego codziennym życiu 
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i zachowaniu wobec innych. Dlatego uważa, że w tym psychologicznym 
stwierdzeniu jest ogromna mądrość, że warto sięgać po „zdrową psycholo-
gię”, by pokazać mądrość zasady tantum quantum. Jeżeli człowiek nie bę-
dzie z niej korzystał, pozostanie zniewolony i skonfliktowany z otaczającą go 
rzeczywistością. Mówiąc prosto: będzie „nie do życia”. Ponieważ problemy 
emocjonalne i psychiczne ludzi mają często „drugie dno”; odzwierciedlają 
także problemy duchowe i religijne. Autor prezentuje zatem wzajemne rela-
cje między kierownictwem duchowym a psychologią. Niewątpliwie cennym 
opracowaniem jest artykuł Leczenie psychoterapii („Znak” 10/1997).

6. Inne publikacje

Ojciec Augustyn opracował także i opublikował teksty kilku autorów: 
o. Józefa Andrasza, o. Stanisława Musiała, o. Norberta Kotyły, ks. Jana Ślę-
zaka, Anny Stretowicz -Garbolińskiej i listy swojej Mamy Anny Augustyn.

Zakończenie

Analiza spuścizny Ojca Augustyna prowadzi do wniosku, że reprezentuje 
ona dwa oblicza, wzajemnie się uzupełniające. Jedno to oblicze wytrawne-
go rekolekcjonisty, drugie zaś to postawa badacza, myśliciela, gdy wybiega 
myślą w przyszłość, szuka rozwiązań duchowych w aktualnej rzeczywi-
stości. Można powiedzieć, że Autor jest chrześcijaninem dialogu na płasz-
czyźnie duchowej, dopuszczając inne dziedziny wiedzy. Stara się pomóc 
chrześcijanom w tym demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie 
w odkrywaniu miłości Boga i w odpowiedzi na tę Miłość. Umiejętność ro-
zeznawania w miłości można uznać za główną cechę duchowości i mistyki 
św. Ignacego.

Ojciec Augustyn w swoich publikacjach wspaniale zaprezentował du-
chowość ignacjańską, czyli podstawowe pojęcia z duchowości ignacjań-
skiej, wyjaśniając ją współczesnym językiem dostosowanym do aktualne-
go pokolenia. Można stwierdzić, że każdemu pojęciu poświęca szerokie 
opracowanie, najczęściej zebrane w końcowym opracowaniu w formie 
książkowej. W ten sposób udowadniał, że Ćwiczenia duchowe mogą po-
móc wszystkim ludziom znajdującym się na różnych etapach rozwoju 
duchowego, czyli mogą wchodzić coraz głębiej w życie wewnętrzne, aż 
po doświadczenie mistyczne. Dlatego mistyka Świętego szuka wszędzie 
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miłości Boga, bliźniego i świata. To duchowość i mistyka radości w świe-
cie współczesnego człowieka, która przygotowuje go poprzez rozwój życia 
duchowego do służby apostolskiej w wymiarze społecznym i politycznym. 
Radość doświadczania bliskości Boga w codziennym życiu, na różnych 
jego płaszczyznach, tworzy historię chrześcijańskiej świętości.

Cała twórczość Ojca Augustyna to wnikliwe zaprezentowanie wierzą-
cym ludziom na bazie własnego doświadczenia duchowości św. Ignace-
go. Jednocześnie Autor bardzo dobrze pamięta o praktycznym celu swoich 
rozważań, dlatego można twórczość Ojca Augustyna nazwać dziełem o ar-
kanach życia duchowego. W tym procesie życia duchowego mają poma-
gać rekolektantom kierownicy duchowi. Wynika z tego, że twórczość Ojca 
Augustyna wykracza poza czystą teorię, proponując praktyczną refleksję, 
odwołującą się do osobistego doświadczenia. Taka koncepcja łączy teorię 
z codzienną praktyką życia duchowego, wprowadzając chrześcijanina na 
szczyty życia duchowego.

W ten sposób Ojciec Augustyn przedstawia aktualność Ćwiczeń ducho-
wych św. Ignacego, które mogą być odpowiedzią na duchowe potrzeby 
ludzi pragnących osiągnąć świętość. Jednak w swoich publikacjach Autor 
powołuje się na liczne naukowe opracowania dotyczące analizowanych 
zagadnień, aby swojej refleksji nadać charakter naukowy, wiarygodny. 

Wielką zasługą Ojca Augustyna jest pragnienie udzielania pomocy tym 
wszystkim, którzy zetknęli się z duchowością ignacjańską, ale i tym, którzy 
szukają praktycznego sposobu uświęcenia. Dlatego zaprasza wszystkich na 
drogę, na której potrzebne są tylko Ćwiczenia duchowe otwierające na ich 
mistyczny wymiar. Autor wydobywa z pism św. Ignacego to, co może dzi-
siaj prowokować, ożywiać refleksję i wpływać na osobiste życie duchowe. 
Dlatego pisma św. Ignacego mają charakter uniwersalny i nauka wydobyta 
z nich na światło dzienne sprawdza się w życiu niezależnie od jego uwa-
runkowań, miejsca i czasu.

Ks. Stanisław Urbański (ur. 1947), prof. dr hab. nauk teologicznych, pedagog, były 
dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Twórca polskiej szkoły duchowości, odkrywca polskich szkół duchowo-
ści, polskich mistyczek i mistyków oraz mistyki przesłania, twórca ekoteologii ducho-
wości. W 2016 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi w pracy naukowo -badawczej, dydaktycznej i społecznej. Opublikował 
między innymi: Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939); Mi-
stycy w Kościele; Polska szkoła duchowości. Mistyka przeżyciowa kobiet.
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA. 
ZAANGAŻOWANIE JÓZEFA AUGUSTYNA SJ 

W WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE W RAMACH 
EDUKACJI SZKOLNEJ 

Zmiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce po 1989 roku, dotyczy-
ły również przemian społecznych i edukacyjno -wychowawczych. Jed-
nym z ważniejszych, powszechnie dyskutowanych zagadnień był problem 
aborcji. Ustawowe regulacje zawarte w art. 4 ust. 3 Ustawy z 7 stycznia 
1993 roku O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży  1 zobowiązały resort edukacji do reali-
zacji wychowania seksualnego w ramach zadań szkoły. Minister edukacji 
został zobligowany do przygotowania w tym zakresie programów naucza-
nia i działań wychowawczych. Wśród lekarzy, seksuologów, pedagogów, 
psychologów i socjologów zajmujących się zagadnieniami rodziny i wy-
chowania od początku zarysował się wyraźny podział. 

Jedni reprezentowali koncepcję laicko -permisywnej edukacji seksual-
nej, w której za szczególnie istotną uznali potrzebę profilaktyki HIV/AIDS, 
propagowanie antykoncepcji i położenie akcentu na wolność seksualną. 

Natomiast eksperci przeciwnej opcji uważali, że oprócz przekazy-
wania wiarygodnych informacji na temat ludzkiej płciowości niezbędny 
jest aspekt wychowawczy odwołujący się do wartości i godności osoby 
ludzkiej. Uznano, że wiedza o życiu seksualnym człowieka bez kontekstu 
moralnego, w oderwaniu od rodziny, więzi i miłości nie może być prze-
kazywana. W tej grupie, obok znanych profesorów: Włodzimierza Fijał-
kowskiego, Marii Ryś, Krystyny Ostrowskiej, Janusza Nagórnego, Fran-
ciszka Adamskiego, znalazł się również Józef Augustyn. 

1 „Dziennik Ustaw”, z 1993 roku, nr 17, poz. 78.
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Publikacje, wykłady, szkolenia

Prace Józefa Augustyna Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu 
i kształtowaniu własnej seksualności  2, Wychowanie seksualne w rodzinie 
i w szkole. Cele, zasady, metody  3 oraz Dojrzewanie do życia i miłości. Ma-
teriały pomocnicze do wychowania prorodzinnego  4 były wysoko cenione 
przez nauczycieli, rodziców i środowisko Kościoła katolickiego. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, przy braku Interne-
tu i w sytuacji gorącej dyskusji o polski kształt wychowania seksualnego 
w szkole, wspomniane pozycje miały doniosłe znaczenie. Rodzicom po-
magały, i nadal pomagają, towarzyszyć dzieciom w ich wzrastaniu. Wy-
chowawcom, nauczycielom, katechetom wskazują na odpowiedzialność za 
wychowanie w sferze płciowości, która powinna być osadzona na dobrym 
fundamencie, gdzie zawsze chodzi o prowadzenie młodego człowieka ku 
dojrzałemu człowieczeństwu. 

Aby wspierać nauczycieli, doradców rodzinnych, psychologów, Józef 
Augustyn w połowie lat dziewięćdziesiątych kilkakrotnie organizował 
w Centrum Duchowości w Częstochowie konferencje, spotkania i deba-
ty. Trudno nie pamiętać spośród zapraszanych prelegentów małżeństwa 
lekarzy Henri i Christine Joyeux – założycieli „Szkoły Życia i Miłości”. 
Ich doświadczenia ze spotkań z francuską młodzieżą i rodzicami na temat 
zdrowia, miłości, seksualności były nie tylko bardzo interesujące, ale też 
mobilizujące polskie środowisko pedagogów do towarzyszenia młodym 
ludziom w odkrywaniu prawdy o ludzkiej płciowości. 

Częstochowskie spotkania u Ojca Józefa Augustyna integrowały za-
interesowanych tą problematyką ludzi z całej Polski. A kilka lat później, 
w 1998 roku, z tej grupy wyłoniło się wielu konsultantów odpowiedzial-
nych za wdrożenie zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach na 
terenie swoich województw. Zwykle byli oni zwycięzcami w organizowa-
nych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursach na konsultan-
tów działających w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki zaan-
gażowaniu tej kadry profesjonalistów z odpowiednią formacją w latach 
1998-2001 udało się zorganizować 250-godzinne szkolenia na kursach 

2 J. Augustyn, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej 
seksualności, Kraków 1994.

3 J. Augustyn, Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Cele, zasady, metody, Kra-
ków 1997.

4 Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały pomocnicze do wychowania prorodzinne-
go, red. J. Augustyn, Kraków 2000.
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kwalifikacyjnych i przygotować prawie 15 tysięcy nauczycieli, którzy roz-
poczęli realizację przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)  5. 

Oprócz kursów kwalifikacyjnych wiele uczelni organizowało także stu-
dia podyplomowe wychowania prorodzinnego i seksualnego. 

Józef Augustyn był wielokrotnie zapraszany z wykładami na podyplo-
mowe studia w kilku wyższych uczelniach: Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach; Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; 
Instytucie Rodziny ATK w Warszawie; Międzywydziałowym Studium Po-
dyplomowym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także w Centrum 
Metodycznym Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej w Warszawie. 

W 1997 roku Józef Augustyn uczestniczył jako delegat Komisji Episko-
patu Polski ds. Wychowania Katolickiego w międzynarodowym sympo-
zjum poświęconym wychowaniu seksualnemu w szkole, zorganizowanym 
przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na temat: „Warun-
ki, jakie winien spełniać wychowawca prowadzący zajęcia wychowania 
seksualnego”.

Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej

We wstępie do książki Dojrzewanie do życia i miłości. Materiały pomocni-
cze do wychowania prorodzinnego Józef Augustyn pisze: „Dyskusja na te-
mat wychowania seksualnego dzieci i młodzieży, które winno być zawsze 
wychowaniem prorodzinnym, bywa dziś uwikłana w dyskusję polityczną. 
I choć opcje polityczne, nie tylko zresztą w Polsce, nie kryją swojego sto-
sunku do wielu problemów moralnych, w szczególności zaś do moralności 
seksualnej i małżeńskiej, to jednak żadna z nich nie powinna podporząd-
kowywać najgłębszych ludzkich spraw swoim doraźnym interesom. […] 
Każde znoszenie prawa moralnego przez władzę państwową i zastępowa-
nie go swoim «państwowym» prawem jest nadużyciem. Przygotowanie 
młodego człowieka do założenia dojrzałej rodziny nie może być progra-
mowane w dyskusjach polityków”  6.

5 T. Król, Po trzech latach... Krótki raport o realizacji zajęć „wychowanie do życia 
w rodzinie” w latach 1998-2001, „Wychowawca”, 10/2001, s. 20.

6 Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały pomocnicze do wychowania prorodzinne-
go, red. J. Augustyn, dz. cyt., s. 7-8.
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Niestety, zarysowany przez Józefa Augustyna problem zaistniał w pol-
skiej rzeczywistości, gdy 30 sierpnia 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, uchwalając nowelizację Ustawy O planowaniu rodziny (Dz.U. 
nr 139 poz. 646), wprowadził obowiązek realizacji w szkołach przedmiotu 
pod nazwą „wiedza o życiu seksualnym człowieka”. 

Według zaleceń ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej Jerzego 
Wiatra, odpowiedzialność za zorganizowanie zajęć miała spoczywać na 
wychowawcach klas. Sugerowano, aby na spotkania klasowe zapraszani 
byli lekarze ginekolodzy, seksuolodzy, pielęgniarki, higienistki szkolne 
i inni specjaliści. Rodzice, obawiając się efektów edukacji seksualnej typu 
zachodniego, poczuli się zagrożeni. Uważali, że ich dzieci zapłacą wyso-
ką cenę za zbyt wczesne rozbudzenie seksualne. Lawina protestów wy-
syłanych przez rodziców do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz brak 
środków finansowych na realizację przedmiotu spowodowały przesunięcie 
decyzji o rozpoczęciu realizacji zajęć od 1 stycznia 1998 roku. 

Tymczasem jesienne wybory parlamentarne w 1997 roku doprowadzi-
ły do zmiany rządu. Nowy Minister Edukacji prof. Mirosław Handke nie 
ukrywał swojego sprzeciwu wobec próby wprowadzenia do polskiej szkoły 
permisywnej edukacji seksualnej. Dlatego 19 stycznia 1998 roku powo-
łał Zespół Opiniodawczo -Doradczy ds. wprowadzenia zajęć o charakterze 
prorodzinnym. 

Do prac w tym zespole został także zaproszony Józef Augustyn z reko-
mendacji Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego  7.

Współautor i recenzent podręczników i materiałów dydaktycznych 
do wychowania do życia w rodzinie

1. Od 1998 roku przez trzy lata Józef Augustyn był konsultorem Komisji 
ds. Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. 

W sytuacji próby wprowadzenia w 1997 roku przez lewicowy rząd RP 
przedmiotu wiedza o życiu seksualnym człowieka, Komisja Episkopatu 
Polski ds. Wychowania Katolickiego zdecydowała o wydaniu dla uczniów 
szkół średnich podręcznika, który ukazywałby płciowość w kontekście jej 
ludzkich i chrześcijańskich wartości. Podręcznik Przygotowanie do życia 
w małżeństwie i rodzinie został opracowany pod redakcją ks. bpa Edwarda 

7 Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 15 stycznia 1998, sygnatura 
DKO -15-01-97/GP.
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Materskiego. Józef Augustyn jest autorem rozdziałów: Powołanie do mi-
łości; Kształtowanie sumienia; Szukanie i udzielanie pomocy; Tożsamość 
mężczyzny  8.

2. Owocem współpracy z prof. Jerzym Rzepką na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach są wydawane wspólnie materiały pomocnicze dla 
nauczycieli do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie: Zagadnienia 
prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS; Seksualność 
miejscem spotkania i dawania życia; Homoseksualizm dzisiaj; Wychowanie 
seksualne i wolność; Kościół Katolicki wobec ludzkiej seksualności  9.

3. Józef Augustyn jest także autorem rozdziału pt. Homoseksualizm 
w podręczniku Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik otrzymał numer do-
puszczenia 270/01  10. 

Od 1996 roku z upoważnienia ministra edukacji narodowej i rekomen-
dacji Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski  11 Józef Augustyn zostaje 
rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników w zakre-
sie wychowania do życia w rodzinie  12, a od 1997 roku jest także recen-
zentem środków dydaktycznych edukacji zdrowotnej Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej  13. Wykaz recenzji podręczników oraz innych  środków 

  8 Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wychowanie seksualne, red. E. Ma-
terski, Sandomierz 1997, s. 59-90, 101-112.

  9 J. Augustyn, Seksualność miejscem spotkania i dawania życia, w: Zagadnienia 
prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV-AIDS. Materiały dla nauczycieli 
realizujących proces dydaktyczny, red. J. Rzepka, Katowice 1996, s. 10-24; J. Augustyn, 
Seksualność miejscem spotkania i dawania życia; Wychowanie seksualne i wolność; Homo-
seksualizm dzisiaj, w: Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki 
HIV-AIDS. Materiały dla nauczycieli realizujących proces dydaktyczny, red. J. Rzepka, 
wyd. II, Katowice 1998, t. 1, s. 37-45, 113-118; t. 2, s. 407-419; J. Augustyn, Kościół Kato-
licki wobec ludzkiej seksualności, w: Zdrowie seksualne, red. J. Rzepka, Mysłowice 2007, 
s. 18-26.

10 Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, red. T. Król, M. Ryś, Kraków 2001.

11 Pismo Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby, Poznań, 5 kwietnia 
1996 roku; Pismo Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Epi-
skopatu Polski Biskupa Kazimierza Nycza, Warszawa, 12 października 2001 roku.

12 Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 24 maja 1996 roku, sygnatura DKO-
-603-R-26/96/DM; Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 2  lutego 2001 roku; 
Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 16 stycznia 2009 roku, sygnatura 
DPN-KSK/5070-E/27/09.

13 Pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa, 20 
sierp nia 1997 roku; Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 24 maja 1996 roku, 
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 dydaktycznych autorstwa Józefa Augustyna zostały zamieszczone w anek-
sie do niniejszego artykułu. 

Edukacja seksualna czy wychowanie prorodzinne

Początkowo termin edukacja seksualna oznaczał „uświadomienie młodzie-
ży” w aspekcie możliwości zapobiegania ciąży i chorobom wenerycznym. 
Stopniowo w proponowanych programach edukacji seksualnej informa-
cja o antykoncepcji i „seksie”, w tym również o „seksie inaczej”, zosta-
ła bardziej rozbudowana. Do tego doszła problematyka profilaktyki AIDS 
i zagadnienie osobliwie rozumianej tolerancji dla wszelkiego rodzaju od-
mienności. Obecnie coraz większy wpływ na proponowane w ramach edu-
kacji seksualnej treści ma ideologia gender. Według niej tradycyjne wzor-
ce tożsamości płciowej (kobiecości, męskości) wcale nie wynikają z uwa-
runkowań biologicznych, ale są narzucane dziecku w toku wychowania 
(socjalizacji).

Informacje przekazywane w ramach takiej edukacji seksualnej nie są 
związane z żadnym programem wychowania, co więcej − z wychowaw-
czego punktu widzenia są raczej dezinformacją. Edukacja seksualna przyj-
muje bowiem rzekomo neutralną „opcję naukową”, a zatem przedstawia 
zjawiska obserwowane w sferze aktywności seksualnej, bez względu na to, 
czy są to zachowania właściwe, czy niewłaściwe, zdrowe czy chore, moral-
nie i społecznie osadzone na dobrym fundamencie czy wprost przeciwnie, 
wyrwane ze swojego naturalnego kontekstu. Jeżeli tak się rozumie eduka-
cję seksualną, to w samej nazwie „edukacja seksualna” zawarty jest pewien 
fałsz. Bo jeśli mówimy o edukacji poważnie, to zawsze chodzi o wycho-
wanie człowieka, czyli o prowadzenie młodych ludzi ku dojrzałości. Edu-
kacja seksualna, którą dziś lansuje się jako alternatywę dla prowadzonego 
obecnie w szkole przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, nie jest 
wychowaniem, bo nie prowadzi ku dojrzałemu człowieczeństwu. Tego ro-
dzaju edukacja seksualna może być instruktażem, szkoleniem, może być 
popularnonaukową pogadanką informacyjną, ale nie jest edukacją w praw-
dziwym tego słowa znaczeniu.

sygnatura DKO-603-R-26/96/DM; Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 2 lute-
go 2001 roku; Pismo Ministra Edukacji Narodowej, sygnatura BA-6220-4/15/97/BS; Pismo 
Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa, 17 lutego 1998 roku, 
sygnatura BA-6220-4/1/98/BS; Pismo Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa, 21 paź-
dziernika 2002 roku, sygnatura BA-II.BS.505-1/34-114/02.
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Spór o edukację seksualną nie jest izolowanym fenomenem współczes-
nej kultury. To część wielkiej batalii o rozumienie człowieka; tej samej 
batalii, która ujawnia się w sporze o eutanazję, aborcję, in vitro. To, co się 
nam proponuje jako edukację seksualną, wynika z pewnej wizji człowie-
ka, która jest nie do zaakceptowania, i to nie tylko dla ludzi wierzących. 
Taka edukacja seksualna pomija całą związaną z ludzką płciowością funk-
cję więziotwórczą i rodzicielską, a poprzez dobór i sposób przekazywa-
nia informacji prowokuje do tego, aby młody człowiek traktował swoją 
seksualność jako jedną ze sfer ekscytujących przyjemnych doznań. Ukry-
ty w treściach takiej edukacji seksualnej przekaz to zasada eksploatacji 
otaczającego świata oraz eksploatacja samego siebie. Czy możliwy jest 
kompromis pomiędzy zwolennikami „naukowej” edukacji seksualnej i po-
ważnie traktującymi swoje obowiązki rodzicami oraz rozumiejącymi swoją 
odpowiedzialność za wychowanie nauczycielami?  14

Odpowiedzią niech będzie fragment wywiadu z Ojcem Augustynem, który 
przeprowadzili Jan Paulas i Cezary Sękalski:

Choć problem wychowania seksualnego w szkole wywołał tak wiele napięć, 
to jednak stwarzał też możliwości dialogu społecznego. Jak Ojciec widział tu 
swoją rolę?
Okres kilku lat gorącej dyskusji na temat wychowania seksualnego w szkole 
dał mi możliwość spotkania ze środowiskami laickimi. Wielokrotnie miałem 
wykłady na różnych uczelniach, w ramach podyplomowego studium wycho-
wania seksualnego. Traktowano mnie często jako przedstawiciela kleru, któ-
ry utożsamiany bywa z negatywnym podejściem do seksualności. Przy okazji 
ujawniało się też wiele różnych osobistych i społecznych żalów do księży: 
„Proszę księdza, a księża robią to czy tamto, każą sobie płacić za to lub owo” 
itp. Odpowiadałem zwykle, że nie czuję się odpowiedzialny za zachowania 
wszystkich księży; że przychodzę na zaproszenie, z pewnym przesłaniem, któ-
re podaje Kościół, a którego można wysłuchać albo i nie. W sumie jednak były 
to bardzo cenne spotkania, dawały bowiem okazję do obalenia wielu uprze-
dzeń i mitów o negatywnym stosunku Kościoła do problemu ludzkiej miłości 
i seksualności. 
 Takie negatywne opinie o Kościele wielu ludzi tworzy sobie na podsta-
wie pojedynczych, przykrych nieraz sytuacji w konfesjonale, przypadkowych 
kazań, wspomnień z katechezy prowadzonej przez słabo przygotowanych 
katechetów itp. 

14 S. Sławiński, Edukacja seksualna czy wychowanie?, „Wychowawca”, 9/2015, s. 6-7.
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 Kiedy na jednej z uczelni komentowałem dokument Stolicy Apostolskiej, 
jeden z uczestników nerwowo nie wytrzymał, wstał i głośno zapytał: „Dla-
czego księża tego nie mówią na ambonie?”. Temat ludzkiej seksualności jest 
bardzo ważny i bardzo delikatny i dlatego tyle urazów powstaje na tym tle. 
Wszelkie uwagi na tematy seksualne przedstawiane w konfesjonale, na am-
bonie, na katechezie muszą być kompetentne, wyważone oraz podawane dys-
kretnie i delikatnie. Jako księża winniśmy się zajmować przede wszystkim 
wymiarem duchowym i moralnym. W omawianiu i rozwiązywaniu problemów 
emocjonalnych i fizycznych konieczna jest współpraca lekarzy, terapeutów, 
psychologów. 

Wydaje się, że napięcia, które rodzą się wokół wychowania seksualnego, wy-
nikają nie tyle z samego tematu, ile raczej z negatywnej wizji Kościoła, jaką 
posiada wiele osób.
[…] Napięcia wokół wychowania seksualnego, aborcji, rozwodów itp. wyni-
kają nie tyle z negatywnej wizji Kościoła, ile z odmiennej koncepcji człowie-
ka. Kiedy dyskutujemy o ludzkiej miłości, małżeństwie, wierności, rodzinie, 
wychowaniu dzieci, zdradzie, aborcji itp., konieczne jest pytanie o antropolo-
gię. Na jakich wartościach opieramy rozwiązania w tych ważnych kwestiach? 
Kiedy mówię na te tematy w środowiskach niekościelnych, próbuję pokazać 
najpierw najważniejsze punkty chrześcijańskiej antropologii. Jeśli nasze wizje 
człowieka są odmienne, to rozwiązania moralne w poszczególnych tematach 
z konieczności też będą odmienne. Na to nie ma rady.
 Kiedyś, prowadząc wykład na temat katolickiej moralności seksualnej 
w ramach studium podyplomowego w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, zostałem zarzucony przez jedną ze słuchaczek serią pytań za-
czynających się od słowa „dlaczego”: dlaczego Kościół to dopuszcza, a tego 
nie dopuszcza; dlaczego to wolno, a tego nie…? Usiłowałem podawać pewne 
argumenty, ale kiedy mi się wszystkie wyczerpały, sięgnąłem po ostatni. Odpo-
wiedziałem pytaniem na pytanie: „Czy Pani wierzy, że spotkamy się po śmier-
ci?”. W odpowiedzi usłyszałem: „Tego nie wiem”. Wyjaśniłem wówczas, że 
nie możemy się dogadać, ponieważ mamy odmienne spojrzenia na życie ludz-
kie. Nie da się mówić o seksualności w izolacji od ludzkiej odpowiedzialności, 
sumienia, religii i duchowości. Jeżeli ktoś przyjmie koncepcję człowieka, która 
zakłada, że wszystko kończy się tu, na ziemi, jego rozwiązania w zakresie ży-
cia seksualnego będą odmienne od tych, które przyjmie osoba wierząca, żyjąca 
zgodnie z nauką Kościoła  15.

15 Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, 
Kraków 2002, s. 222-224.
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Polska szkoła wychowania prorodzinnego 

Znalezienie kompromisu pomiędzy permisywną edukacją seksualną 
a właś ciwie pojętym wychowaniem seksualnym jest praktycznie niemoż-
liwe. To dwie różne koncepcje życia. Są one przeciwstawne. Jedne pro-
gramy traktują życie jako służbę w duchu miłości i odpowiedzialności za 
siebie i drugiego człowieka, a drugie traktują je jako pogoń za doznawa-
niem wrażeń. To przeciwieństwo znajduje odzwierciedlenie w dwóch ty-
pach edukacji seksualnej. Zostały one sklasyfikowane przez Amerykańską 
Akademię Pediatrii. 

Wychowanie seksualne typu A traktuje człowieka jako istotę wie-
lowymiarową, zarówno biologiczną, jak i psychiczną, społeczną i du-
chową. Głównym celem tej edukacji jest wychowanie do czystości 
przed małżeńskiej, miłości i pełnienia w przyszłości ról małżeńskich 
i rodzicielskich. W tym przypadku zakłada się, że człowiek potrafi roz-
różniać reakcje, procesy, zdarzenia, a także je wartościować i wybierać. 
Zatem zadaniem rodziny i szkoły jest przygotowanie młodego pokole-
nia do w pełni zintegrowanego i odpowiedzialnego życia w małżeństwie 
i rodzinie. 

Natomiast zwolennicy edukacji seksualnej typu B zakładają, że czło-
wiek jest głównie zdeterminowany sferą biologiczną, chcą ograniczyć 
szkolne zajęcia do przekazania informacji na temat funkcjonowania popę-
du seksualnego oraz tak zwanego zabezpieczania się przed ciążą i choroba-
mi przenoszonymi drogą płciową. Stąd też nierzadko dzieciom i młodzieży 
proponowane są treści i „praktyczne pouczenia”, które rodzice odbierają 
jako bulwersujące i gorszące. 

Wspomniany już Zespół Opiniodawczo -Doradczy, do którego został 
powołany również Józef Augustyn, w pierwszej połowie 1998 roku przy-
gotował treści programowe, uwzględniające holistyczną koncepcję czło-
wieka, któremu przysługuje godność, szacunek, wolność, miłość i troska. 
Ten rodzaj edukacji odpowiada edukacji typu A. 

Wychowanie do życia w rodzinie powinno opierać się na takim fun-
damencie wartości, jak: życie ludzkie, prawda, wiara i odpowiedzial-
ność. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 
1999 roku (do dziś obowiązujące) w paragrafie 2 formułuje główne 
założenia i cele zajęć prorodzinnych w szkole. „Realizacja treści pro-
gramowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi dzia-
łaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególno-
ści: wspierać wychowawczą rolę rodziny; promować integralne ujęcie 
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ludzkiej seksualności; kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne 
i prospołeczne”  16. 

Po kilkunastu latach realizacji w polskiej szkole edukacji seksualnej 
typu A o charakterze prorodzinnym i proabstynenckim można mówić o być 
może umiarkowanym, ale pewnym sukcesie. Liczba zakażeń wirusem HIV 
i zachorowań na AIDS od wielu lat utrzymuje się na tym samym poziomie. 
W stosunku do krajów zachodnich (Anglii, Szwecji czy Niemiec), w któ-
rych od dziesięcioleci prowadzona jest obligatoryjna edukacja seksualna 
typu B o charakterze permisywnym, w Polsce odnotowuje się stan stabilny, 
osiemset-dziewięćset przypadków nowych zakażeń HIV rocznie. Wskaź-
nik przerwań ciąży przez polskie nastolatki jest zdecydowanie najniższy 
w Europie (nawet kilkaset razy niższy niż w Szwecji). Odsetek polskich 
piętnastolatków po inicjacji seksualnej jest jednym z najniższych w Eu-
ropie. Jedynie relatywnie wysoka jest częstotliwość urodzeń dzieci przez 
nastoletnie matki, ale w świetle prawa są one już najczęściej pełnoletnie. 
Przeważają osiemnasto- i dziewiętnastolatki  17. 

Bardzo istotne publikacje z zakresu wychowania seksualnego Józefa 
Augustyna oraz jego wieloletnia ekspercka praca wybitnie przyczyniły 
się do opisanego wyżej sukcesu polskiej szkoły w zakresie wychowania 
prorodzinnego.

Dalsze fragmenty cytowanego powyżej wywiadu są obrazem nieplanowa-
nego, jak sam przyznaje, zaangażowania Ojca Augustyna.

Książka Ojca ukazała się w gorącym okresie wielkiej debaty środowisk laickich 
i Kościoła na temat programu wychowania seksualnego w szkole.
[…] Spór wokół wychowania seksualnego w szkole spowodował, że zosta-
łem wciągnięty w temat zarówno przez stronę kościelną, jak i stronę rządo-
wą MEN. Gdyby mi ktoś kilka lat wcześniej powiedział, że będę „ekspertem” 
od wychowania do życia w rodzinie, to bardzo szczerze bym się uśmiał. Życie 
czasami daje nam pewne zadania do spełnienia, które bardzo trudno jest prze-
widzieć. Przyznam, że tę rolę przyjmowałem z niemałymi oporami wewnętrz-
nymi. Ponieważ Ćwiczenia duchowne i cała problematyka życia duchowego 
były dla mnie o wiele ważniejsze, stąd też obawiałem się, że będzie się za mną 

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 roku w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego.

17 K. Kluzowa, Edukacja seksualna a ryzykowne zachowania seksualne nastolatków, 
„Wychowawca”, 5/2015, s. 15-17.
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wlókł cień eksperta w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że tematem wychowania 
seksualnego dzieci winni zajmować się przede wszystkim rodzice i wycho-
wawcy, którzy są rodzicami, a nie księża. Moje zajęcie się tym tematem uwa-
żałem zawsze za pewne ustępstwo.

Książka otworzyła Ojcu drogę również do środowisk, które zawodowo zajmują 
się problematyką seksualności.
Zanim jednak zacząłem być zapraszany przez środowiska laickie, zostałem 
zaangażowany przez stronę kościelną do reprezentowania jej w dyskusji na 
temat wychowania seksualnego w szkole. Następnie zostałem mianowany 
przez MEN rzeczoznawcą podręczników w zakresie wychowania do życia 
w rodzinie z ramienia Komisji Episkopatu Polski oraz recenzentem środków 
dydaktycznych edukacji zdrowotnej MEN. Byłem też członkiem Zespołu 
Opiniodawczo -Doradczego ds. wprowadzenia przedmiotu wiedza o życiu sek-
sualnym człowieka do nauczania szkolnego MEN. W ramach tego Zespołu 
pracowaliśmy niemal rok i przygotowywaliśmy wspólny program nauczania. 
Został on następnie zatwierdzony przez MEN i obecnie obowiązuje. Jestem 
też konsultantem Komisji ds. Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. 

Jako recenzent wydawał Ojciec opinie o podręcznikach do wychowania 
do  życia w rodzinie. Jak Ojciec ocenia te podręczniki? 
Jako przedstawiciel Episkopatu opinię pozytywną wydaję tylko tym propozy-
cjom, które w sposób jednoznaczny przyjmują rozwiązania katolickie w naj-
ważniejszych problemach moralnych. Nie chciałbym się wypowiadać tutaj 
na temat konkretnych podręczników z podaniem tytułów i nazwisk autorów. 
Wiele z nich powstawało w krótkim czasie i pisane były na zapotrzebowa-
nie danej chwili. Trudno napisać dobry podręcznik w pośpiechu. Brakuje 
nam w tym temacie jednolitej, solidnie opracowanej i estetycznie wydanej 
propozycji podręcznikowej dla wszystkich poziomów edukacyjnych: szkoły 
podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Niektóre podręczniki są dobrze 
przygotowane i znajdują akceptację środowisk laickich. Inne są – nie bez po-
wodu – permanentnie obśmiewane na łamach prasy laickiej ze względu na 
używany język oraz typ argumentacji. Bronienie takich propozycji za wszelką 
cenę wydaje mi się nieporozumieniem. Trzeba uczciwie rozróżniać pomiędzy 
kwestionowaniem katolickiej moralności a krytyką konkretnych autorów, któ-
rych podręczniki pozostawiają wiele do życzenia. W niektórych propozycjach 
podręcznikowych, także tych, które chcą uchodzić za „katolickie”, wyczuwa 
się niezdrową atmosferę: lekkie traktowanie tematu, z odwołaniem się nawet 
do dwuznacznych dowcipów i żarcików. Ten sposób pisania do młodzieży na 
temat seksualności nie budzi zaufania.
 Kościół katolicki, dzięki dokumentom Stolicy Apostolskiej, które na bie-
żąco podejmują problematykę rodziny i wychowania seksualnego, posiada 
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piękny język i głęboką argumentację, stąd też należy przede wszystkim sięgać 
do tego źródła. Propozycje kryptokatolickie – w moim odczuciu – są trudne 
do przyjęcia. Nie możemy natomiast jako ludzie wierzący wstydzić się argu-
mentów moralnych i duchowych. Katolickie propozycje będą różnić się od 
rozwiązań środowisk laickich i nie ma potrzeby tego ani ukrywać, ani się tego 
obawiać. Przygotowanie dobrego zestawu podręczników wymagałoby wiel-
kiej pracy zespołowej środowiska katolickiego. Takiej pracy nie wykona jedna 
osoba, czy nawet jedna para małżeńska. W zespole konieczni byliby: lekarz, 
psycholog, teolog, dydaktyk. Jak na razie w tym względzie łatamy doraźnie 
dziury.

Czy dopuszczalne jest w polskich szkołach korzystanie z podręczników, które 
odrzucają katolickie rozwiązania moralne w wielu kwestiach? Przecież więk-
szość młodzieży wywodzi się z rodzin katolickich.
Temat jest z pewnością bardzo delikatny. Nie możemy narzucać nikomu nasze-
go katolickiego spojrzenia na problem ludzkiej miłości. Ale z drugiej strony nie 
możemy też pozwolić, aby proponowano dzieciom i młodzieży, która wywodzi 
się z rodzin katolickich, rozwiązania moralne, które nie uwzględniają ich su-
mienia i ich przekonań religijnych. Szacunek wobec doświadczenia religijnego 
i sumienia dziecka jest podstawą wychowania do życia w rodzinie. Szkoła, 
podlegając Ministerstwu Edukacji, narażona jest na nieustanne ingerencje po-
lityczne i związane z aktualnym rządem ideologie. Utarczki ideologiczne na 
terenie szkoły często krzywdzą dzieci. Wszyscy – szczególnie zaś rodzice – 
winni pozbyć się złudzeń: sama szkoła, tylko szkoła, nie wychowa im dzieci 
do życia w rodzinie, nie ukaże im wartości ludzkiej miłości, małżeństwa, ro-
dziny. To, co robi się w szkole, jest ważne zwłaszcza dla tych dzieci, które nie 
otrzymują w tym zakresie większej pomocy w rodzinie. Kiedy natomiast ro-
dzice dbają o całościowo rozumiane wychowanie swoich dzieci, pomoc szkoły 
w przygotowaniu do życia w rodzinie bywa wręcz zbędna. Byłbym skłonny 
studzić entuzjastów wychowania seksualnego w szkole, a zapalać rodziców, 
by sami zajęli się tym ważnym dla ich dzieci tematem  18.

Dobre wyniki w ocenie zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)

Większość polskich rodziców przerzuca jednak chętnie obowiązek wycho-
wania dzieci na szkołę, w tym wychowania w sferze seksualności. Sze-
roko zakrojone ogólnopolskie badania, zrealizowane w 2015 roku przez 
Instytut Badań Edukacyjnych pt. Opinie i oczekiwania młodych dorosłych 

18 Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, 
dz. cyt., s. 220-222.
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(osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec eduka-
cji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności  19, zlecone przez 
minister Joannę Kluzik -Rostkowską, wskazują, że zarówno rodzice, jak 
i uczniowie pozytywnie oceniają nauczycieli i zajęcia WDŻ. 

Środowiska liberalne wraz z panią minister spodziewały się negatyw-
nych ocen, co dałoby podstawę do wprowadzenia „nowoczesnej, postępo-
wej” edukacji seksualnej. Ku wyraźnemu rozczarowaniu tych środowisk 
zajęcia WDŻ w polskiej szkole stanowią jednak dla młodych ludzi ważne 
źródło wiedzy o seksualności człowieka. Zarówno oni sami, jak i bada-
ni rodzice plasują je na drugiej pozycji wśród wszystkich wskazywanych 
źródeł wiedzy na ten temat. Aż 67 proc. badanej młodzieży i 43 proc. ro-
dziców uznało nauczyciela WDŻ za osobę pełniącą istotną rolę w prze-
kazywaniu wiedzy o seksualności. Palmę pierwszeństwa w tym zakresie 
młodzi dorośli przyznali kolegom i przyjaciołom (76 proc. wskazań), nato-
miast rodzice – rodzinie (78 proc. wskazań). We wcześniejszych badaniach 
zajęcia szkolne były wprawdzie wymieniane jako źródło wiedzy o życiu 
seksualnym, ale wskazywał je znacznie niższy odsetek respondentów: 
w badaniach z 1999 roku wymieniło je 32 proc., w 2012 roku – 52 proc., 
a w 2014 roku – 36,6 proc. respondentów. Wyniki ostatnich badań świad-
czą więc o umocnieniu znaczenia zajęć z WDŻ na tej płaszczyźnie. Badana 
w 2015 roku młodzież, która miała za sobą doświadczenie uczestnictwa 
w zajęciach WDŻ, oceniła je – generalnie biorąc – pozytywnie. Ocenę co 
najmniej dobrą wystawiło im 62 proc. uczestniczących w takich zajęciach 
w trakcie nauki w gimnazjum i 71 proc. w trakcie edukacji na poziomie 
ponadgimnazjalnym  20.

Tak więc realizowane od dwudziestu lat zajęcia wychowania do życia 
w rodzinie dają dobre wyniki i spełniają swoją rolę. Do tego sukcesu przy-
czyniło się wiele znamienitych osób. Z całą pewnością należy do nich 
ks. prof. Józef Augustyn SJ. 

19 Za: ‹http://www.ibe.edu.pl/images/materialy/IBE-raport -EKD.pdf› (dostęp: 30.01.2018).
20 K. Kluz, Podstawy programowe wychowania do życia w rodzinie – czy do zmiany?, 

„Wychowawca”, 9/2015, s. 10-13.

http://www.ibe.edu.pl/images/materialy/IBE-raport-EKD.pdf
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Aneks. Wykaz recenzji podręczników oraz innych środków dydaktycznych 
do przemiotu wychowanie do życia w rodzinie przygotowanych 
na zlecenie MEN

1. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wołochowiczowie, Za-
nim wybierzesz. Przygotowanie do życia w rodzinie, Wydawnictwo Szkol-
ne PWN, Warszawa 1996, ss. 416.
 Opinia pozytywna: Pod względem merytorycznym i dydaktycznym książka 
opracowana jest w sposób przejrzysty. Napisana jest prostym i zrozumiałym 
językiem. Będzie ona – moim zdaniem – rozumiana przez przeciętnie zdolne-
go ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Zaletą języka prezentowanej książki jest 
obrazowość. Przytaczane życiowe przykłady oraz bogate cytaty czynią lekturę 
łatwiejszą w odbiorze.

2. Wychowanie do życia w rodzinie, oprac. Urszula Dudziak i Elżbieta Mań-
kowska, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa, ss. 332. 
 Opinia pozytywna: Podręcznik Wychowanie do życia w rodzinie jest – 
w moim odczuciu – kompetentną, merytoryczną pomocą w prowadzeniu zajęć 
w ramach wychowania do życia w rodzinie w szkołach ponadpodstawowych. 
Podręcznik napisany jest poprawnym, obrazowym językiem, który ułatwia 
percepcję jego treści. Liczne tabele i „zestawienia” są wykonane estetycznie 
i w sposób przejrzysty. 

3. Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla młodzieży, oprac. Maria 
Ryś, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, ss. 332.
 Opinia pozytywna: Książka posiada duże walory wychowawcze. Nie tylko 
bowiem przekazuje w sposób systematyczny wiedzę, ale stara się jednocześnie 
uczyć młodych ludzi odpowiedzialności za siebie i innych. Podręcznik posiada 
komunikatywny język, a liczne przykłady i życiowe scenki czynią go przystęp-
nym w odbiorze. Podręcznik Wychowanie do życia w rodzinie jest – w moim 
odczuciu – kompetentną pomocą w prowadzeniu zajęć wychowania do życia 
w rodzinie w szkołach ponadpodstawowych.

4. Tomasz Garstka, Michał Kostrzewski, Jacek Królikowski, Kim jestem? 
Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla gimnazjum. To jest ważne..., 
Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2009, ss. 192.
 Opinia negatywna: Zasadnicza treść podręcznika jest niezgodna z podsta-
wą programową na III etap edukacyjny, podręcznik nie może być dopuszczo-
ny do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowa-
nia do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie na poziomie 
gimnazjum. 
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 Negatywna opinia podręcznika wydana przez Józefa Augustyna odbiła się 
głośnym echem w mediach laickich i liberalnych  21. 

5. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI 
szkoły podstawowej, praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król,  wydanie IV 
uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 1999, ss. 71.
 Opinia pozytywna: Pod względem dydaktycznym książka jest dobrze opra-
cowana. Stanowi logiczną i przejrzystą całość. Rozłożenie tematów na po-
szczególne części jest uzasadnione i czytelne. Dużą pomocą w korzystaniu są 
proponowane ćwiczenia. Autorzy zachęcają uczniów do współdziałania w two-
rzeniu wspólnoty rodzinnej oraz budowania prawidłowych relacji międzyludz-
kich na płaszczyźnie koleżeństwa i przyjaźni. Książka napisana jest piękną 
polszczyzną, która uwzględnia również dziecięce i młodzieżowe słownictwo. 
W omawianiu problemów związanych z fizjologią i psychologią dojrzewania 
używane jest poprawne i jasne dla młodego czytelnika słownictwo. 

6. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 
I-III gimnazjum, praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król, wydanie II, 
Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2001, ss. 196.
 Opinia pozytywna: Podręcznik wyróżnia się spokojnym, rzeczowym 
i kompetentnym przedstawieniem treści, bez rozważania tematów kontrower-
syjnych i zbędnych polemik. Autorzy wychodzą z założenia, że młodzieży 
okresu dojrzewania konieczna jest rzeczowa i pozytywna informacja o rozwoju 
seksualnym, ludzkiej miłości, małżeństwie i rodzinie. Podręcznik posiada wy-
sokie walory pedagogiczne. Nie moralizując, autorzy w sposób jasny, spokojny 
i rzeczowy pokazują, co młodzi ludzie winni robić, by zbudować w przyszłości 
dojrzałe i odpowiedzialne związki narzeczeńskie, małżeńskie i rodzinne. 
 Na prośbę MEN Józef Augustyn kilkakrotnie zabierał głos w sprawie pod-
ręcznika „Wędrując ku dorosłości” ze względu na liczne ataki środowisk laic-
kich i liberalnych.

7. Recenzja filmów: Ja i moje życie. Przygotowanie do życia w rodzinie. 
Wiedza o społeczeństwie. Telewizyjny program dla gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Dziesięć filmów: (1) Dzwonię do was, bo mam taki problem; 
(2) Oni nic nie rozumieją, czyli konflikt pokoleń; (3) Sam w rodzinie, czyli 
osierocone pokolenie; (4) Moja rodzina, czyli prawo do prywatności; (5) To 
moja tajemnica; (6) Obowiązki – dlaczego by nie?; (7) Nie jestem waszą wła-
snością; (8) Moje rodzeństwo i ja; (9) Kryzys w rodzinie – niestety, rozstajemy 
się; (10) Chciałbym być... strażakiem. 

21 Por. Portal Onet.pl, 14 lutego 2011; ‹http://wiadomosci.onet.pl/kraj/debata -na -temat 
-edukacji -seksualnej -w -szkolach/0362e›.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/debata-na-temat-edukacji-seksualnej-w-szkolach/0362e;
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/debata-na-temat-edukacji-seksualnej-w-szkolach/0362e;
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 Czas projekcji: 150 minut; Telewizja Polska SA, 1998. 
 Recenzja pozytywna: Filmy mogą stanowić bardzo cenny materiał do dys-
kusji na temat sytuacji młodego człowieka, jego miejsca w rodzinie, ludzkiej 
miłości, małżeństwa, rozwoju osobistego, przygotowania do zawodu. Filmy 
mogą też mobilizować młodych do stawiania czoła trudnościom, które napo-
tykają w życiu osobistym, rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym.

8. Recenzja filmów dydaktycznych z serii: Człowiek – Miłość – Rodzina; 
tytuły poszczególnych filmów: (1) Człowiek od poczęcia; (2) Na progu doj-
rzewania; (3) Tajemnice kobiecości; (4) Tajemnice męskości; (5) Człowiek 
istota płciowa; (6) Etyka seksualności; (7) Dramat aborcji; (8) Naturalne 
planowanie rodziny; (9) Czas oczekiwania; (10) Miłość. Reżyseria: Izabela 
Drobotowicz -Orkisz. 
 Łączny czas: ponad 200 minut; produkcja: Fundacja „Źródło”, Kraków; 
Wytwórnia FILMREC, Kraków 1999.
 Opinia pozytywna: Program zawiera rzetelną wiedzę medyczną, psycho-
logiczną, humanistyczną; język pod względem merytorycznym nie budzi za-
strzeżeń; istnieje jedność obrazu i treści. Oceniam wysoko wychowawczą i ar-
tystyczną wartość całego filmu. Film jest zrobiony ze smakiem.
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wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 
oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego.

Sławiński S., Edukacja seksualna czy wychowanie?, „Wychowawca”, 
9/2015, s. 6-7.
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Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, red. T. Król, M. Ryś, Rubikon, Kraków 2001.

Teresa Król (ur. 1947), konsultant ds. wychowania do życia w rodzinie, autor progra-
mów nauczania, redaktor i współautor podręczników i scenariuszy do zajęć wychowa-
nie do życia w rodzinie. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Wychowawca”. 
Kierownik Studiów Podyplomowych „Wychowanie do życia w rodzinie” w Krakow-
skim Instytucie Rozwoju Edukacji.
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I. Książki, artykuły, wywiady 

1979

• Problematyka modlitwy w „Catéchèse” w latach 1960-1977, 
„Collecta nea Theologica”, 4/1979, s. 133-140.

1983

• Aby byli jedno, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2/1983, s. 17.

1985 

• Celnik i faryzeusz, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 8/1985, s. 150.
• Dwaj bracia w jednym domu, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 6/1985, 

s. 110.
• Dwóch dłużników, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 10-11/1985, 

s. 210.
• Głupi bogacz, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 9/1985, s. 188.
• Miłosierny ojciec, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1985, s. 64.
• Zaginiona owca i zagubiona drachma, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 

7/1985, s. 137.

1986

• Boży wybór, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2/1986, s. 58.
• Chwast, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1986, s. 77.
• Niegodny sługa, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 9/1986, s. 157.
• Przypowieść o robotnikach w winnicy, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 

1/1986, s. 9.
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• Wizja człowieka nieodkupionego w nauczaniu Jezusa, w: Wokół 
Fundamentu Ćwiczeń. Duchowość Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 
1986, s. 48-61.

1987

• Dynamika pierwszego tygodnia w praktyce „Ćwiczeń duchownych” 
udzielanych indywidualnie, w: Drogą wyzwolenia. Duchowość 
Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 1987, s. 10-23.

• Homilia, w: Wokół Adnotacji „Ćwiczeń duchownych”. Duchowość 
Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 1987, s. 101-104.

• Ogólna wizja annotacji, w: Wokół Adnotacji „Ćwiczeń duchownych”. 
Duchowość Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 1987, s. 7-19.

• Rekolekcje ignacjańskie dzisiaj. Świadectwa i informacje dotyczące 
odprawiania Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli [broszura 
rekolekcyjna], Czechowice -Dziedzice 1987, ss. 26.

• Znaleziony skarb i drogocenna perła, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 
4/1987, s. 60.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Rekolekcje ignacjańskie dzisiaj, 
Czechowice -Dziedzice 1987, ss. 26.

1988

• Integracja seksualna [broszura rekolekcyjna], Czechowice -Dziedzice 
1988, ss. 18.

• Metoda medytacji w „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego 
Loyoli [broszura rekolekcyjna], Czechowice -Dziedzice 1988, 
ss. 16.

• Metoda rozeznawania duchowego [broszura rekolekcyjna], Cze cho-
wice -Dziedzice 1988, ss. 20.

• Miłość w życiu ludzkim [broszura rekolekcyjna], Czechowice-
-Dziedzice 1988, ss. 20.

• Rozeznawanie duchów [broszura rekolekcyjna], Czechowice-
-Dziedzice 1988, ss. 20.

• Rozważania o ludzkich lękach [broszura rekolekcyjna], Czechowice-
-Dziedzice 1988, ss. 18.

• Sakrament pojednania [broszura rekolekcyjna], Czechowice-
-Dziedzice 1988, ss. 16. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 
1996, ss. 126. Wydanie III poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 



67Bibliografia Józefa Augustyna SJ 1979-2018 

2000, ss. 160. Wydanie IV, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 160. 
Wydanie V poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 2015, ss. 340.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Metoda medytacji ignacjańskiej, 
w: Co zabrać ze sobą? Duchowość Ignacjańska, Czechowice-
-Dziedzice 1988, s. 27-31.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Rekolekcje ignacjańskie, 
„Posłaniec Serca Jezusowego”, 7/1988, s. 101.

1989

• Bogacz i Łazarz, „Kalendarz Posłańca Serca Jezusowego”, Kraków 
1989, s. 163.

• Integracja seksualna, „Homo Dei”, 2/1989, s. 116.
• Medytacja w rekolekcjach św. Ignacego Loyoli, „Przegląd Po-

wszechny”, 3/1989, s. 380. 
• Żal Judasza czy Piotra, „Powściągliwość i Praca”, cz. I, 9/1989, 

s. 14; cz. II, 10/1989, s. 14.

1990

• Kierownictwo duchowe, „Ateneum Kapłańskie”, 1/1990, s. 58. 
• Rozeznawanie duchowe, „Homo Dei”, 3-4/1990, s. 190. 
• Rozeznawanie duchów, w: „Kalendarz Posłańca Serca Jezusowego”, 

Kraków 1990, s. 112.

1991

• Adamie, gdzie jesteś? Duchowość Ignacjańska [broszura reko-
lekcyjna], Czechowice -Dziedzice 1991, ss. 48. 

• Badanie sumienia, w: Drogą „Ćwiczeń”. Duchowość Ignacjańska, 
Czechowice -Dziedzice 1991, s. 48-55. 

• Dlaczego mamy się modlić, „Niedziela. Tygodnik”, 8 XII 1991. 
• Metoda kontemplacji ewangelicznej, w: Wybór Jezusa. Duchowość 

Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 1991, s. 33. 
• Kierownictwo duchowe. Duchowość Ignacjańska [broszura reko-

lekcyjna], Czechowice -Dziedzice 1991, ss. 16.
• Przygotowanie do medytacji, medytacja, refleksja, w: Modlitwa 

w „Ćwiczeniach duchownych”. Duchowość Ignacjańska, Czecho-
wice -Dziedzice 1991, s. 43. 
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• Przygotowanie do sakramentu pojednania, „List. Miesięcznik 
Katolicki”, 6/1991, s. 21; 7-8/1991, s. 14; 9/1991, s. 22.

• Rabbi, gdzie mieszkasz? Duchowość Ignacjańska [broszura reko-
lekcyjna], Czechowice -Dziedzice 1991, ss. 54.

• Rekolekcje Ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym [broszura 
rekolekcyjna], Czechowice -Dziedzice 1991, ss. 8.

• Rozeznawanie duchowe, w: Rozeznawanie duchów. Duchowość 
Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 1991, s. 45. 

• Świat ludzkich uczuć, w: Drogą Ćwiczeń. Duchowość Ignacjańska, 
Czechowice-Dziedzice 1991, s. 19-32.

• W Jego ranach. Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], 
Czechowice -Dziedzice 1991, ss. 48.

• Zasada odpowiedzialności osobistej w Biblii. Próba lektury 
duchowej, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej 
przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego”, 10/1991, 
s. 17. 

• Zmartwychwstał. Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], 
Czechowice -Dziedzice 1991, ss. 54.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Kontemplacja ewangeliczna. 
Metoda i teologia [broszura rekolekcyjna], Czechowice -Dziedzice 
1991, ss. 20.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Wstęp; Informacja o „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego, w: Drogą Ćwiczeń. Duchowość 
Ignacjańska, Czechowice -Dziedzice 1991, s. 3-4; 75-83.

1992

• Dialog, który umacnia. Wywiad o modlitwie, „Ziarna”, 9/1992, s. 30; 
10/1992, s. 34; 11/1992, s. 30; 12/1992, s. 26; 1-2/1993, s. 42.

• Doświadczyć zbawienia. Droga do przebycia, „Ateneum Kapłańskie”, 
3/1992, s. 460. 

• Droga Jezusa. Ewangeliczne ubóstwo, „Horyzonty Wiary. 
Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym 
Towarzystwa Jezusowego”, 14/1992, s. 41. 

• Eucharystia i radość z życia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, Chicago, 
11-12/1992, s. 21.

• Eucharystia w życiu małżeńskim, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Insty-
tutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa 
Jezusowego”, 13/1992, s. 5. 
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• Ewangeliczne ubóstwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 34.
• Kierownictwo duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków, 1992, ss. 52.
• Kwadrans szczerości, Wydawnictwo M, Kraków 1992, ss. 106. 

Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 110. Wydanie III, 
Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 128. Wydanie IV, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2011, ss. 108. Wydanie V, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2017, ss. 118.

• Miłość w życiu ludzkim, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 56.
• Modlitwa słuchaniem Boga, „Niedziela. Tygodnik”, 2 II 1992. 
• Modlitwa słuchaniem Boga, „Posłaniec Serca Jezusowego”, Chicago, 

5/1992, s. 4.
• Nic, co ludzkie. Integracja seksualna, „Bogaci Młodością”, 3/1992, 

4/1992, 5/1992, 6-7-8/1992, 9/1992, 10/1992, 11/1992, 12/1992.
• Obym poznał Ciebie, obym poznał siebie, „Niedziela. Tygodnik”, 22-

29 XII 1991; „Posłaniec Serca Jezusowego”, Chicago, 3-4/1992, s. 2.
• Odkryć samego siebie, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 

5/1992, s. 13.
• Ojciec wzruszył się głęboko, Wydawnictwo WAM, Kraków 

1992, ss. 214. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, 
ss. 214. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 214. 
Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 214.

• Posłuszeństwo ewangeliczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, 
ss. 36.

• Przewodnictwo duchowe, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 
7-8/1992, s. 30. 

• Rola rachunku sumienia w rozwoju życia duchowego, „Dobry 
Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Ducho wień-
stwa”, XII/1992, s. 190-209.

• Rozeznanie w kierownictwie duchowym, „Ateneum Kapłańskie”, 
1/1992, s. 94.

• Rozeznawanie duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 60.
• Uczucia i modlitwa, „Niedziela. Tygodnik”, 16 II 1992.
• Uzdrowienie warunkiem przebaczenia, „Ku Wspólnocie. Biuletyn 

Informacyjny Odnowy w Duchu Świętym Rejonu Warszawskiego 
i Polski Północnej”, 3/1992, s. 5.

• Uzdrowienie wewnętrzne, „List. Miesięcznik. Numer specjalny”, 
1992, s. 6.

• Wprowadzenie do sakramentu pojednania, Wydawnictwo M, Kraków 
1992, ss. 48.
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• Wstęp, w: William A. Barry, William J. Connolly, Kierownictwo 
duchowe w praktyce, Wydawnictwo M, Kraków 1992, s. 5-11.

• Wywołać wilka z lasu. Wywiad. „Aspekty. Gorzowskie Pismo 
Katolickie”, Gorzów Wielkopolski, 11/1992, s. 29; 12/1992, s. 28; 
1/1993, s. 21.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Doświadczyć zbawienia, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 40.

• Jean Vanier, Józef Augustyn, Depresja, uczucia, lęk, Wydawnictwo M, 
Kraków 1992, ss. 104. Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo M, 
Kraków 1998, ss. 136.

1993

• „Ćwiczenia duchowne” w praktyce, Częstochowa 1993, ss. 60. 
• Dar woli Bożej, „Przegląd Powszechny”, 7-8/1993, s. 50.
• Dlaczego umierają męczennicy, „Powściągliwość i Praca. 

Miesięcznik”, 4/1993, s. 7.
• Eucharystia miejscem pojednania, „Gość Niedzielny”, 23 V 1993. 
• Europejskość czy tożsamość?, „Gość Niedzielny”, 18 VII 1993.
• Jak nie należy się modlić, „Niedziela. Tygodnik”, 3 X 1993.
• Jak szukać i znajdować wolę Bożą, „Aspekty”, Gorzów Wielkopolski, 

7-8/1993, 10/1993. 
• Jak szukać i znajdować wolę Bożą, Wydawnictwo M, Kraków 

1993, ss. 198. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 198. 
Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 285. Wydanie IV, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 170. Wydanie V, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2015, ss. 170.

• Jak zgadzać się na swoje życie, „Aspekty”, Gorzów Wielkopolski, 
3/1993, 4/1993, 5/1993, 6/1993. 

• Kościół i posłuszeństwo. Dylematy, „Gość Niedzielny”, 22 VIII 1993. 
• Modlitwa w chwili pokus, „Niedziela. Tygodnik”, 18 IV 1993. 
• Modlitwa w cierpieniu, „Gość Niedzielny”, 17 X 1993. 
• Modlitwa w historii zbawienia, „Niedziela. Tygodnik”, 24/1993. 
• Owoce kierownictwa duchowego, „Gość Niedzielny”, 27 VI 1993. 
• Praktyka kierownictwa duchowego, „Homo Dei”, 2/1993, s. 13. 
• Praktyka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, Kraków 

1993, ss. 110. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 110. 
Wydanie III [pod zmienionym tytułem], Prowadzeni przez Boga. 
Praktyka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo WAM, Kraków 
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1999, ss. 240. Wydanie IV, Praktyka kierownictwa duchowego, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 240. Wydanie V, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2015, ss. 240.

• Rabbi, gdzie mieszkasz? Propozycja medytacji i kontemplacji ewan-
gelicznych opartych na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego 
Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 234.

• Radość i Eucharystia, „Gość Niedzielny”, 2 V 1993. 
• Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym, „Posłaniec 

Serca Jezusowego”, 7-8/1993, s. 36.
• Rozmowa z ojcem rekolekcjonistą. Z Józefem Augustynem rozma-

wia P. Balewicz i M. Choroszy, „Vox Nostra. Pismo Alumnów 
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocła-
wiu”, marzec 1993, s. 2-5.

• Słuchaj Izraelu, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury 
Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego 
w Krakowie”, 15/1993, s. 31. 

• Trudności rozeznawania duchowego, „Gość Niedzielny”, 12 IX 1993. 
• Uzdrowienie ludzkich uczuć, „Ateneum Kapłańskie”, 1/1993, s. 28. 
• W chwili bezsilności, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 1/1993, 

s. 10.
• Wychowanie seksualne, „Ateneum Kapłańskie”, 2-3/1993. 
• Wywołać wilka z lasu. Dialog, który uzdrawia. Rozmowy z Józefem 

Augustynem, Wydawnictwo Juvenia, Gorzów Wielkopolski 1993, ss. 56.
• Życie i Eucharystia, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 96. Wy-

da nie II poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 102. 
Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 102. Wydanie IV, 
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, ss. 94.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Kontemplacja ewangeliczna, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 1993, ss. 36.

1994

• Bóg jest niewinny, „Gość Niedzielny”, 6 XI 1994. 
• Co rano przyjąć nowy dzień, „Gość Niedzielny”, 11 IX 1994. 
• Czy Kościół boi się psychologii? Z Janem Grosfeldem rozmawia 

Józef Augustyn, „Tygodnik Powszechny”, 16 I 1994. 
• „Ćwiczenia duchowne” szkołą życia wewnętrznego; Metoda 

kontemplacji ewangelicznej; Uwagi dawane po pierwszym i drugim 
tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, w: Józef Augustyn (red.), Co 
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zabrać ze sobą. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, 
s. 8-16; 69-80; 153-159.

• Doświadczyć zbawienia – droga do przebycia, w: Józef Augustyn 
(red.), W kręgu kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, Kraków 
1994, t. 1, s. 169-182.

• Duch wspomaga słabość naszą. Krótkie wprowadzenie do modlitwy, 
Wydawnictwo M, Kraków 1994, ss. 230. Wydanie II, Wydaw-
nictwo M, Kraków 1998, ss. 230. 

• Homoseksualizm, „Przegląd Powszechny”, 12/1994, s. 268. 
• Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu 

własnej seksualności, Wydawnictwo M, Kraków 1994, ss. 248. 
Wydanie II poprawione, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 240. 
Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 280. 
Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 280. Wydanie 
V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 280. 

• Metoda medytacji chrześcijańskiej w ujęciu św. Ignacego Loyoli, 
„Ateneum Kapłańskie”, 2/510/1994, s. 294-311.

• O sposobie prowadzenia dialogu w kierownictwie duchowym, 
„Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. 
Duchowieństwa”, XIV/1994, s. 80.

• Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, w: Józef 
Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, 
Kraków 1994, t. 2, s. 63-74.

• Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Miłość mierzy się darem – 
medytacja o Eucharystii; Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, 
„Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Ducho-
wieństwa”, XIV/1994, s. 175-187.

• Pasterz według Serca Jezusa; Wychowanie do celibatu, „Biuletyn 
Wychowania Seminaryjnego”, XXVII/37/1994. 

• Sfera naznaczona lękiem, „Wzrastanie. Miesięcznik dla Młodzieży”, 
maj – czerwiec 1994, s. 10-11.

• Terapia a duszpasterstwo. Dyskutują ksiądz, psychiatra i psycholog: 
Józef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, „Więź”, 
10/1994, s. 27-51.

• W chwili bezradności, Wydawnictwo M, Kraków 1994, ss. 88.
• W najcięższych doświadczeniach, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 

11/1994. 
• Warunki modlitwy, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1994; 4/1994. 
• Wierność w modlitwie, „Niedziela. Tygodnik”, 20 II 1994. 
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• Wstęp; Formacja seminaryjna i kierownictwo duchowe, w: Józef 
Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego. Wydanie II 
skrócone, Wydawnictwo M, Kraków 1997, s. 5-6; 171-182.

• Zranienia emocjonalno -seksualne oraz ich uzdrowienie, „Homo 
Dei”, 3/1994, s. 21-35.

• Źródło szczęścia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2/1994. 
• Józef Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego, 

Wydawnictwo M, Kraków 1994, t. 1, ss. 184; t. 2, ss. 186. Wydanie II 
skrócone, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 184.

• Józef Augustyn, Lucyna Słup, Czy można zgodzić się na życie?, 
„Życie Duchowe”, 1/1994, s. 72-77.

1995

• Badanie sumienia, „Gość Niedzielny”, 9 IV 1995. 
• Bóg naszej przeszłości i naszej przyszłości, „Posłaniec Serca 

Jezusowego”, 1/1995. 
• Być człowiekiem sumienia. Ankieta, „Więź” 7/1995, s. 20-22.
• Być kroplą w oceanie ludzkiego cierpienia, „W drodze”, 267/1995, 

s. 7-10.
• Czym jest sakrament pojednania; Propozycja rachunku sumienia?, 

w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Program 
Duszpasterski na rok 1995-1996. Sakramenty uzdrowienia. Pomoce 
duszpasterskie w VI roku nowenny, Katowice 1995, s. 7-22.

• Ignacjańska modlitwa ofiarowania, „Życie Duchowe”, 2/1995, 
s. 149-162.

• Jak dokonywać wyborów? Na podstawie „Ćwiczeń duchownych” 
św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 1995, ss. 94.

• Kapłan a kierownictwo duchowe, „Homo Dei”, 3/1995, s. 3. 
• Kto jest moim bliźnim? Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 1995, ss. 216. Przedruk w odcinkach: „Gazeta Niedzielna”, 
Londyn: Czuję się nikomu niepotrzebny?, 13 VII 1997; Jestem 
niewolnikiem cudzych opinii, 20 VII 1997; Liczyć się z własną 
skłonnością do urazów, 10 VIII 1997; Pojednanie ze zmarłą osobą, 
2 XI 1997; Kompleksy niższości, 26 X 1997; Czy mam zawsze 
tolerować egoizm i arogancję innych?, 10 I 1999.

• Ku wolności wewnętrznej. O kierownictwie duchowym. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 3/1995, 
s. 69-87.
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• Łagodzenie ludzkiego cierpienia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 
3/1995. 

• Medytacja chrześcijańska – szanse i zagrożenia. Referat, XX Kongre-
gacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło -Życie, Referaty, Jasna Góra 
1995.

• Nie bój się Maryjo. Medytacja nad zwiastowaniem, „List. Miesięcznik 
Katolicki”, 3/1995, s. 22.

• Pragnienie obecności niewidzialnego, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 
7-8/1995. 

• Przebaczająca miłość Ojca, „Gość Niedzielny”, 25 VI 1995. 
• Psychologia i duchowość. Z Elżbietą Sujak rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 6/1996, s. 25-35.
• Rola rachunku sumienia w rozwoju życia duchowego; Kapłan 

a kierownictwo duchowe, w: Komisja Episkopatu Polski 
Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja i nawrócenie. Program 
Duszpasterski na rok 1995-1996, Katowice 1995, s. 319-330; 
354-364.

• Stając u progu modlitwy. Rozmowa z Józefem Augustynem, „Oaza. 
Pismo Ruchu Światło -Życie”, luty-marzec 1995, s. 18.

• Uzdrowienie wewnętrzne, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 
4/1995, s. 20. 

• Wstęp, w: Michel Rondet, Celibat ewangeliczny we współczesnym 
świecie, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995, s. 5-9.

• Wychowanie do integracji seksualnej. Próba ujęcia całościowej wizji 
wychowania seksualnego, Wydawnictwo M, Kraków 1995, ss. 318.

• Życie duchowe a pieniądze. Z Hanną Gronkiewicz -Waltz rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 3/1995, s. 65-77. Przedruk 
fragmentu: „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 7/1995, s. 93-96.

• Józef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, Terapia 
a duszpasterstwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, ss. 68.

• Lucyna Słup, Józef Augustyn, Jak zgadzać się na swoje życie?, 
Wydawnictwo M, Kraków 1995, ss. 100. Wydanie II, Wydawnictwo 
Petrus, Kraków 2011, ss. 118.

1996

• Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwi-
czeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Pierwszy tydzień, 
Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 366. Wydanie II, Wydawnictwo M, 
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Kraków 2001, ss. 330. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2012, ss. 338. 

• Często upieramy się jak Piotr, „Przegląd Katolicki. Tygodnik Archi-
diecezji Warszawskiej”. Dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 13/1996. 

• „Ćwiczenia duchowne” dzisiaj. Informator o jezuickich domach 
rekolekcyjnych w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, ss. 48.

• Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Drugi tydzień, Wydawnictwo M, 
Kraków 1996, ss. 310. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, 
ss. 308. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 312. 

• Dojrzewanie do ojcostwa, „Więź”, 6/1996, s. 65-75.
• Duszpasterstwo osób homoseksualnych. Z Józefem Augustynem roz-

ma wia Paweł Wołowski, „Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej” 
[dalej: KAI], 26 XI 1996, s. 51-57.

• Etapy w rozeznawaniu i rozwoju powołania, „Zeszyty Formacji 
Duchowej”, Bagno, 1/1996, s. 49-61.

• Formacja do kapłaństwa we wspólnocie seminaryjnej, „Zeszyty 
Formacji Duchowej”, Bagno, 2/1996, s. 43-54.

• Homoseksualizm w przeszłości i dzisiaj; Istota wychowania 
seksualnego w rodzinie, w: Józef Augustyn (red.), Ku dojrzałej 
ludzkiej miłości, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. 5-24; 95-109.

• Integralna wizja człowieka, „Z Niepokalaną. Pismo Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich w Polsce”, 3/7/1996, s. 12-13.

• Kapłani jutra, „Przegląd Powszechny”, 10/1996, s. 11-21.
• Kościół wobec AIDS, „Tygodnik Powszechny”, 21 IV 1996, s. 4.
• Kto pyta, nie błądzi. O ludzkiej seksualności. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Anna Skibińska, „Życie o(d) środka”, Warszawa, Parafia 
św. Andrzeja Boboli, XII 1995. 

• Medytacja chrześcijańska. Szanse i zagrożenia, „Zeszyty Odnowy 
w Duchu Świętym”, 10/1996, s. 74-81.

• Odzyskać miejsce Boga w świecie. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Anna Foltańska, „Przegląd Katolicki. Tygodnik Archidiecezji War-
szawskiej”. Dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 5 V 1996. 

• Papież żywą zachętą do szukania prawdy, „Biuletyn KAI”, 12 XI 
1996, s. 8-9.

• Pomoc homoseksualiście, „List. Miesięcznik Katolicki”, 4/1994, 
s. 17-18.

• Pozbawieni parasola, „Życie Duchowe”, 5/1995, s. 99-112. Przedruk 
fragmentów: „Gazeta Wyborcza”, 2-3 III 1996.
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• Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, „Ateneum 
Kapłańskie” 2/1996, s. 203-212.

• Pustka egzystencjalna a leczenie zranionego sumienia, „Życie Du-
chowe”, 7/1996, s. 31-43.

• Same nuty nie wystarczą. Rozmowa z Józefem Augustynem, „List. 
Miesięcznik Katolicki”, 1/1996, s. 12-14.

• Saper myli się raz. Z Józefem Augustynem rozmawia Lucyna Słup, 
„Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 14/1996, s. 32-41.

• Seksualność miejscem spotkania i dawania życia, w: Jerzy 
Rzepka (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej 
i profilaktyki HIV-AIDS. Materiały dla nauczycieli realizujących proces 
dydaktyczny, Studio Wydawnicze Agat, Katowice 1996, s. 10-24.

• Seminarium szkołą kierownictwa duchowego; Medytacja, „Biuletyn 
Wychowania Seminaryjnego”, XXVIII/38/1995, s. 9-32; 33-38.

• Świat, Bóg i my, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 182. Wydanie II, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 127.

• W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, Wydawnictwo M, 
Kraków 1996, ss. 294. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, 
ss. 270. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 310. 

• Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Czwarty tydzień, Wydawnictwo M, 
Kraków 1996, ss. 284. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, 
ss. 280. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 272.

• Wybrane zagadnienia wychowania do czystości w formacji kapłańskiej 
i zakonnej a kierownictwo duchowe, „Quaestiones Selectae. Zeszyty 
Naukowe”, III/4/1996/ s. 85-110.

• Zjawisko homoseksualizmu a wychowanie do życia kapłańskiego 
i zakonnego, w: Tadeusz Huk (red.), Kościół wobec homoseksualizmu, 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996, s. 33-75.

• Józef Augustyn, Krzysztof Dyrek, Pasterz według Serca Jezusa, 
Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996, ss. 160.

1997

• Asceza, „Gość Niedzielny”, 30 XI 1997, s. 9. 
• Być synem, aby stać się ojcem. Potrzeba uzdrowienia wewnętrznego 

relacji do rodziców a kierownictwo duchowe, „Zeszyty Formacji 
Duchowej”, 5/1997, s. 51-62.
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• Być synem, aby stać się ojcem. Potrzeba uzdrowienia wewnętrznego 
relacji do rodziców a kierownictwo duchowe, w: Anna Foltańska, 
Tadeusz Huk (red.), Krzywda i przebaczenie, Wydawnictwo M, 
Kraków 1997, s. 58-71.

• Chrześcijanin wobec cywilizacyjnych przemian, w: Na styku tysiącleci. 
Materiały z sympozjum popularnonaukowego, Jezuicki Ośrodek 
Formacji i Kultury „Xaverianum”, Opole, 14-16 IV 1997, s. 63-69.

• „Ćwiczenia duchowne” szkołą życia duchowego, w: Józef Augustyn 
(red.), Chrześcijańskie życie duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 
1997, s. 59-69.

• Duch Święty a życie wewnętrzne człowieka, w: Komisja Duszpasterska 
Episkopatu Polski, Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program 
duszpasterski na rok 1997-1998, Katowice 1997, s. 328-339.

• Edukacja seksualna – tak, tylko jaka?, „Tygodnik Powszechny”, 
24 VIII 1997, s. 12.

• Formacja do kapłaństwa dzisiaj. Na marginesie adhortacji apostolskiej 
„Pastores dabo vobis” Jana Pawła II, „Ethos. Kwartalnik Instytutu 
Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym”, 38-
39/1997, s. 126-136. 

• Formacja seminaryjna wymaga prorockiego myślenia. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Paweł Bieliński, „Biuletyn KAI”, 2 XII 1997. 
Przedruk: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 5 IV 1998, s. 6.

• Homoseksualizm, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 3 VIII 1997. 
• Homoseksualizm a miłość, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, 

ss. 158.
• Homoseksualizm a wolność. Z Józefem Augustynem rozmawia Jan 

Grosfeld, „Tygodnik Powszechny”, 6 IV 1997, s. 1, 10.
• Imiona samotności. Ankieta, „Więź”, 10/1997, s. 12-15.
• Jak nie należy kochać dziecka?, „Życie Duchowe”, 12/1997, s. 71-86.
• Jak zatrzymać tę pielgrzymkę w nas? „Biuletyn KAI”, 17 VI 1997. 

Przedruk: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 13 VII 1997, s. 3.
• Krótkie wprowadzenie w chrześcijańskie życie duchowe, „Zeszyty 

Odnowy w Duchu Świętym”, cz. I, 21/1997, s. 5-16; cz. II, 22/1997, 
s. 78-86.

• Leczenie psychoterapii, „Znak”, 10/1997, s. 38-45. Przedruk: 
„Trzeźwość. Ogólnopolskie Czasopismo Środowisk Trzeźwościo-
wych”, 10/1999, s. 10-14.

• Miłość i ciało, „Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt”, 6 VII 1997, 
s. II.
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• Miłość mistyczna, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każ-
dego”, 5/1997, s. 40-41.

• Podnosząc wzrok znad ziemi. Artykuły i wywiady, „Więź”, 8/1997, 
s. 89-95.

• Powołanie do miłości; Kształtowanie sumienia; Szukanie i udzielanie 
pomocy; Tożsamość mężczyzny, w: Komisja Episkopatu Polski ds. 
Wychowania Katolickiego, Przygotowanie do życia w małżeństwie 
i rodzinie. Wychowanie seksualne, Wydawnictwo Diecezjalne, 
Sandomierz 1997, s. 59-90, 101-112.

• Pustka egzystencjalna a leczenie zranionego sumienia, w: Józef 
Augustyn (red.), Jak odkrywać sens ludzkiego życia, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 1997, s. 39-50.

• Radość pełnienia woli Bożej, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 
20/1997, s. 5-11.

• Radykalizm życia zakonnego dzisiaj, „Życie Konsekrowane”, 15/1997, 
s. 19-24.

• Seksualność – nie tylko sfera fizyczna. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Cezary Sękalski, „Post Scriptum. Listowy Kwartalnik”, 2/1997, 
s. 6-13.

• Twarze kapłaństwa. Ankieta, „Znak”, 11/1997, s. 69-73.
• W sposób pozytywny. Vademecum dla spowiedników, „Tygodnik 

Powszechny”, 30 III 1997. 
• Wychowanie seksualne: czy kompromis jest możliwy?, „Więź”, 6/1997, 

s. 129-136.
• Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Cele, zasady, 

metody, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 128. Wydanie II, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 136. Wydanie III, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2008, ss. 180. Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2014, ss. 128. Przedruk w odcinkach: „Rodzina. Miesięcznik 
Katolickiego Studia Młodych”, Kanada, Toronto, 15 III 1998, s. 7; 17 
V 1998, s. 20-22; 18 VI 1998, s. 20-22; 19 VII 1998, s. 24-25; 21 IX 
1998, s. 20-21; 22 X 1998, s. 20-21.

• Józef Augustyn, Tadeusz Huk, Rekolekcje seminaryjne w formacji 
do kapłaństwa, w: Anna Foltańska, Tadeusz Huk (red.), Krzywda 
i przebaczenie, Wydawnictwo M, Kraków 1997, s. 185-194.
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1998

• Ból krzywdy, radość przebaczenia, Wydawnictwo M, Kraków 
1998, ss. 180. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 216. 
Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 2017. Do wydania III dodano 
płytę MP3: Odkrywanie uzdrawiającej miłości Boga.

• Co matka i ojciec dają dziecku?, „Zeszyty Odnowy w Duchu 
Świętym”, 25/1998, s. 9-19.

• Dojrzewanie wiary, „Przegląd Powszechny”, 2/1998, s. 139-149.
• Duch ludzkich pragnień. Z Józefem Augustynem rozmawia Anna 

Karoń -Ostrowska, „Więź”, 8/1998, s. 14-24.
• Integralne rozeznanie powołania kapłańskiego, „Zeszyty Formacji 

Duchowej”, Wydawnictwo Salwatoriańskie, 6/1998, s. 39-47.
• Józef Augustyn broni podręcznika do wychowania seksualnego. 

Recenzja książki: Zanim wybierzesz, „Biuletyn KAI”, 3 III 1998, 
s. 6. Przedruk: Mądra i kompetentna. Recenzja książki: „Zanim 
wybierzesz”, „Gość Niedzielny, 15 III 1998, s. 32.

• Krzywda w życiu człowieka. Lekarstwo miłosierdzia Bożego, „Gość 
Niedzielny”, 22 III 1998, s. 9.

• Krzywda w życiu ludzkim nie musi być przekleństwem, „Gość Nie-
dzielny”, 1 II 1998, s. 9.

• Miłość wymaga kultury języka, „Tygodnik Powszechny. Kontra-
punkt”, 18 X 1998, s. VIII.

• Modlitwa alumna i księdza, „Pastores”, 1/1998, s. 109-117. 
• Moja spowiedź. Ankieta, „Znak”, 9/1998, s. 26-28.
• Od księży zależy bardzo wiele. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Józef Naumowicz, „Gość Niedzielny”, 3 V 1998, s. 10.
• Od Redakcji, „Pastores”, 1/1998, s. 9-12.
• Ojcostwo dzisiaj, w: Józef Augustyn (red.), Ojcostwo, Wydaw-

nictwo WAM, Kraków 1998, s. 7-19. Przedruk [pod zmienionym 
tytułem]: Cywilizacja bez ojca, „Głos dla Życia. Magazyn Służby 
Życiu i Rodzinie”, 6/2003, s. 10-12.

• Podnosząc wzrok znad ziemi. Artykuły i wywiady, Wydawnictwo M, 
Kraków 1998, ss. 230.

• Pomoc Kościoła w integracji seksualnej dzieci i młodzieży, „Studia 
nad Rodziną”, ATK, 1/1998, s. 65-77.

• Przypowieść o robotnikach w winnicy. Medytacja, „Życie Duchowe”, 
14/1998, s. 71-78.

• Słudzy przebaczenia, „Znak”, 9/1998, s. 71-79.
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• Wstęp, w: Norbert Kotyła, Wyzwolić ducha. Człowiek współczesny 
a „Ćwiczenia duchowne” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 1998, s. 5-9.

• Wstęp, w: Wacław Królikowski, Dynamika „Ćwiczeń duchownych” 
św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 7-9. 
Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 7-9.

• Wstęp; Doświadczyć zbawienia. Droga do przebycia, w: Józef 
Augustyn (red.), Droga wyzwolenia. Dynamika pierwszego tygodnia 
„Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, WAM, Kraków 1998, 
s. 7-9; 17-32.

• Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, „Paedagogia Christiana”, 
2/1998, s. 129-140.

• Józef Augustyn (red.), Droga wyzwolenia. Dynamika pierwszego 
tygodnia „Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyoli, Wydaw nic-
two WAM, Kraków 1998, ss. 80.

• Józef Augustyn (red.), Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 
1998, ss. 184.

1999

• 10 przykazań dojrzałego ojcostwa, „Jezus Żyje”, 12/1999, s. 5-7. 
Przedruk: „Głos dla Życia. Magazyn Służby Życiu i Rodzinie”, 
6/2003, s. 16-17; Józef Augustyn (red.), Duchowość mężczyzny, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 194-201.

• Aby postęp nie stał się nieludzki. Z Peterem -Hansem Kolvenbachem 
rozmawia Józef Augustyn i Mirosław Cholewa, „Pastores”, 3/1999, 
s. 87-92.

• Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo M, Kraków 
1999, ss. 280. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, 
ss. 266. 

• Chcę mieć ojca. O dojrzewaniu do ojcostwa. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Krzysztof Oczkowski, „Rodzina. Miesięcznik Katolickiego 
Studia Młodych”, Kanada, Toronto, IX/1999, s. 22-23. Przedruk: 
„Msza Święta”, cz. I, 9/1999, s. 272-273, cz. II, 10/1999, s. 302-303.

• Co znaczyć żyć normalnie? Rozmowa z Józefem Augustynem, „Gość 
Niedzielny”, 16 V 1999, s. 16.

• Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa, „Pastores”, 
4/1999, s. 51-61. 
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• Męskość to nie tylko płeć. Z Józefem Augustynem rozmawia Krzysztof 
Jedliński, „Charaktery”, XI/1999, s. 30-31.

• Nadzieje na odbudowanie ojcostwa, „Przegląd Powszechny”, 5/1999, 
s. 197-207.

• Niewiasto, czemu płaczesz? Homilia wygłoszona na Kongregacji 
Prowincjalnej 1999, „Nasze Sprawy”, 4/1999, s. 44-46.

• Od Redakcji, „Pastores”, 2/1999, s. 7-10; 3/1999, s. 5-8; 4/1999, 
s. 5-8; 5/1999, s. 7-10.

• Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 1999, 2002, 2003, 2006, 2009, 2011, ss. 424.

• Poznaj siebie. O uczuciach, modlitwie i życiu duchowym. Pytania 
i odpowiedzi, t. 1, Wydawnictwo „List”, Kraków 1999, ss. 268.

• Prawda nas wyzwala. Rozmowa alumnów seminarium tarnowskiego 
z Józefem Augustynem, „Poślij Mnie. Pismo Alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie”, zima 4/1999-2000, s. 21-24.

• Seksualność miejscem spotkania i dawania życia; Wychowanie 
seksualne i wolność; Homoseksualizm dzisiaj, w: Jerzy Rzepka (red.), 
Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilakty-
ki HIV-AIDS. Materiały dla nauczycieli realizujących proces dy-
daktyczny. Wydanie II, Katowice 1998, t. 1, s. 37-45; t. 1, s. 113-118; 
t. 2, s. 407-419.

• Uwolnić się od cienia. Z Józefem Augustynem rozmawia Krzysztof 
Oczkowski, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”. Numer Specjalny – 
Rok Boga Ojca, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 27-32.

• W poczuciu krzywdy. Przebaczenie i pojednanie, „Gość Niedzielny”, 
7 II 1999, s. 8.

• Większa miłość, „Pastores”, 5/1999, s. 28-35.
• Wprowadzenie; „Ćwiczenia duchowne” w praktyce, w: Józef 

Augustyn, Władysław Gryzło, Adam Żak, Szukanie Jezusa. „Ćwi-
czenia duchowne”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 5-10; 
19-67.

• Wrażliwość może stać się szansą. Kierownictwo duchowe a pomoc 
terapeutyczna w formacji seminaryjnej, „Homo Dei”, 1/1999, 
s. 62-70.

• Wstęp, w: Mieczysław Bednarz, Miłość roztropna, Wydawnic-
two WAM, Kraków 1999, s. 5-8.

• Wstęp; Rozeznanie duchowe, w: Józef Augustyn (red.), Smak życia 
z Bogiem. Modlitwa i rozeznanie w „Ćwiczeniach duchowych”, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 5-7; 130-149.
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• Wychować, aby mogło odejść. Z Józefem Augustynem rozmawia Ewa 
Poliszot, „Centrum. Miesięcznik Informacyjny Polskiego Centrum 
Kultury im. Jana Pawła II”, Mississauga, część pierwsza: XII 1998 – 
I 1999, s. 1, 5-6; część druga: II 1999, s. 2, 5.

• Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego, Wydawnictwo M – 
Apostolicum, Kraków-Ząbki 2000, ss. 394.

• Wychowanie do czystości konsekrowanej, „Życie Konsekrowane”, 
22/1999, s. 41-46.

• Wychowanie do ojcostwa, „Pastores”, 2/1999, s. 22-30.
• Wychowanie do ojcostwa. Wybrane zagadnienia psychologiczne, 

pedagogiczne i duchowe, „Via Consecrata”, 7-8/1999, s. 86-95.
• Za słowem idzie wiara, a za wiarą łaska. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Norbert Frejek, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, XI/1999, 
s. 21-26.

• Józef Augustyn (red.), Smak życia z Bogiem. Modlitwa i rozeznanie 
w „Ćwiczeniach duchowych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, 
ss. 216.

• Józef Augustyn, Władysław Gryzło, Adam Żak, Szukanie Jezusa. 
„Ćwiczenia duchowne”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 116.

2000

• Cuda łaski. Z Raniero Cantalamessą rozmawiają Józef Augustyn 
i Wojciech Nowacki, „Pastores”, 9/2000, s. 75-84.

• Czas wzrastania, „Przegląd Powszechny”, 9/2000, s. 265-276. 
Prze druk: Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe na trzecie 
tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 97-111.

• „Ćwiczenia duchowne” a duszpasterstwo, w: Tadeusz Hajduk 
(red.), Skarb Kościoła. „Ćwiczenia duchowne” w praktyce, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2000, s. 19-27.

• Dlaczego zło jest złem?, „Kroki”, lipiec-sierpień 2000, s. 13.
• Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, 

Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2000, ss. 32.
• Kontemplacja Osoby Jezusa, „Pastores”, 7/2000, s. 62-71.
• Kościół w trzecim tysiącleciu. Kościół wobec zagadnień obycza-

jowych. Ankieta. „Życie. Dziennik”, 27 III 2000, s. 15.
• Moi mistrzowie duchowi. Ankieta, „Więź”, 9/2000, s. 20-24.
• Od przebaczenia do pojednania, „Biuletyn. Katolickie Stowarzysze-

nie Wychowawców. Oddział w Tarnowie”, 2/2000, s. 4-7. Przedruk: 
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Danuta Ciszek, Magdalena Urbańska (red.), W poszukiwaniu sensu 
wychowania, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 
2006, s. 159-163.

• Od Redakcji, „Pastores”, 6/2000, s. 5-8; 7/2000, s. 5-8; 8/2000, s. 5-8; 
9/2000, s. 5-8.

• Ojcem może być tylko ten, kto umie być synem. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Anna Foltańska, „List. Miesięcznik Katolicki”, 3/2000, 
s. 4-8.

• Ojciec wobec uczuć dziecka, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Reli gij-
nej WSFP «Ignatianum»”, Kraków 2000, s. 147-157. Przedruk: Dzieci 
też są ludźmi. O tym, jak ojcowie winni traktować uczucia swoich 
dzieci, w: Dorota Kornas -Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań 
współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2011, s. 123-132. 

• Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Z bp. Antonim Długoszem 
rozmawiają Józef Augustyn i Mirosław Cholewa, „Pastores”, 8/2000, 
s. 67-75. Przedruk: „Trzeźwymi Bądźcie. Dwumiesięcznik Ośrodka 
Apostolstwa Trzeźwości”, 5/2000/73, s. 5-10.

• Postrzegać rzeczy jasno, by dokonywać właściwych wyborów. 
Z Józefem Augustynem rozmawia Mariola Orzepowska, „Zeszyty 
Odnowy w Duchu Świętym”, 40/2000, s. 3-13.

• Poznaj siebie i bliźniego. O wychowaniu dzieci, więziach rodzinnych 
i małżeńskich oraz uzdrowieniu z poczucia krzywdy. Pytania i od-
powiedzi, t. 2, Wydawnictwo „List”, Kraków 2000, ss. 272.

• Rosja potrzebuje prawdziwych kapłanów. Ze Stanisławem Pomykałą 
rozmawia Józef Augustyn, „Posłaniec Serca Jezusowego”, III/2000, 
s. 24-25.

• Rozmowy o ludzkich sprawach, Wydawnictwo M, Kraków 2000, 
ss. 304.

• Specjalnie dla „Przeglądu Katolickiego”, „Przegląd Katolicki. Ty-
godnik Społeczno -Religijny”, 9 IV 2000, s. 11.

• Świat ludzkich uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu 
ludzkich uczuć, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 122. Wydanie II 
poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 168. Wydanie III, 
Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 158. 

• Świeccy w formacji. Z Elżbietą Sujak rozmawia Józef Augustyn, 
„Pastores”, 9/2000, s. 85-90.

• Wprowadzenie, w: Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, 
Pamiętnik. Zapiski kleryka, Wydawnictwo Księży Marianów, War-
sza wa 2000, s. 9-16.
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• Wprowadzenie; Zjawisko homoseksualizmu w wychowaniu do życia 
kapłańskiego i zakonnego; Duszpasterstwo osób homoseksualnych. 
Z Józefem Augustynem rozmawia Paweł Wołowski, w: Tadeusz 
Huk (red.), Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, 
rozmowy, świadectwa, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, 
Warszawa 2000, s. 5-7; 132-162; 215-228.

• Wstęp; Doświadczenie Chrystusa w „Ćwiczeniach duchownych” 
św. Ignacego Loyoli, w: Józef Augustyn (red.), Żyć Jezusem dzisiaj. 
Jubileusz 2000, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, s. 7-8; 103-121.

• Wstęp; Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce; Nie każdy, który mi 
mówi: Panie, Panie, w: Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe 
na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 9-10; 
127-140; 141-150.

• Wstęp; Wprowadzenie dziecka w życie duchowe, w: Józef Augustyn 
(red.), Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały pomocnicze 
do wychowania prorodzinnego, Wydawnictwo M, Kraków 2000, 
s. 7-14; 159-172.

• Zanim podejmę ostateczną decyzję, „Homo Dei”, 3/2000, s. 24-
33. Przedruk: „Komunikaty. Prowincja Wielkopolsko -Mazowiecka 
Towarzystwa Jezusowego”, 7-8/2000, s. 25-31; Józef Augustyn (red.), 
Rozeznanie duchowe na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2001, s. 123-126.

• Józef Augustyn (red.), Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały 
pomocnicze do wychowania prorodzinnego, Wydawnictwo M, Kra-
ków 2000, ss. 224.

• Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe na trzecie tysiąclecie, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ss. 156.

• Józef Augustyn (red.), Żyć Jezusem dzisiaj. Jubileusz 2000, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2000, ss. 256.

2001

• Będę ci błogosławił, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 1/2001/130, 
s. 10-12; 2/2001/130, s. 5-6; 3/2001/130, s. 2-4; 4/2001/130, s. 10. 
11; 5/2001/130, s. 8-9.

• Celibat. Samotność, nie osamotnienie. Rozmowa z Józefem 
Augustynem, „Gość Niedzielny”, 23-30 XII 2001, s. 6.

• Co znaczy być chrześcijaninem w wieku 16 lat?, „Apostoł Miłosier-
dzia Bożego”, 2/2001/30, s. 21-22.
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• Drogi dojrzewania. Z Arturem Matuszkiem, Antonim Forbelskym 
rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 13/2001, s. 71-89.

• Eksperyment, za który przyjdzie zapłacić wielką cenę, 
„Wiadomości KAI”, 5-12 IV 2001, s. 7.

• Homilia w czasie Mszy św. odprawionej z okazji poświęcenia 
sztandaru Gimnazjum w Starej Wsi imieniem ojca Stefana Weidla, 
„Nasze Sprawy. Pismo Prowincji Polski Południowej”, 11-12/2000, 
s. 26-28.

• Ignacego Loyoli sposób na trzeźwość, „Charaktery”, 12/2001, 
s. 18-19.

• Intymny moment umierania. Z Jackiem Pleskaczyńskim rozmawia 
Józef Augustyn, cz. I, „Zeszyty Formacji Duchowej”, 15/2001, 
s. 84-94.

• Jesteście mocni i nauka Boża w was trwa, „eSPe. Pismo Młodych 
Poświęcone Życiu Wewnętrznemu”, numer specjalny, 2001, s. 51-52.

• Jeżeli się nie staniecie jak dzieci, „Zeszyty Odnowy w Duchu 
Świętym”, 49/2001, s. 47-52.

• Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Synteza, Wydawnictwo M, 
Kraków 2001, ss. 300. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2013, ss. 290.

• Ksiądz a pieniądze. Rozmowa panelowa, „Pastores” 10/2001, s. 49-63.
• Małe myślątka i duże myśli, „Pastores”, 12/2001, s. 141-148.
• Modlitwy idą i wracają, „Pastores”, 13/2001, s. 143-147.
• Nad jedną ulicą wisi całe niebo. Z Józefem Augustynem rozmawiają 

Mariusz Godek i Piotr Gnat, „Znaki Łaski. Pismo Wyższego 
Seminarium Duchownego w Rzeszowie”, 1/27/2001, s. 11. 14.

• Nie gromadźcie skarbów na ziemi, „Pastores” 10/2001, s. 85-92.
• Nie martwcie się o swoje życie, „Pastores”, 12/2001, s. 85-93.
• Nie sądźcie, „Pastores”, 13/2001, s. 95-103.
• Nie stawiajcie oporu złemu, „Pastores”, 11/2001, s. 97-105.
• Niezwykły dar celibatu, „Charaktery”, 7/2001, s. 22-23. Przedruk: 

Józef Augustyn (red.), Duchowość mężczyzny, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2008, s. 136-142.

• O naszym życiu decydują wybory moralne i duchowe. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Anna Zygadlewicz, „Szum z Nieba. Dwu-
miesięcznik Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”, 2/2001/44, 
s. 22-25. Przedruk: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 9 IX 2001, s. 5.

• Od Redakcji, „Pastores” 10/2001, s. 5-8.
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• Oddychając używamy Jego sił. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Tomasz Maniura, „Mozaika Obrzańska. Kwartalnik Wydawany przez 
Kleryków WSD Misjonarzy Oblatów”, 4/2001, s. 19-25.

• Ojcze nasz. Rozważania rekolekcyjne oparte na fundamencie 
„Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, 
Kraków 2001, ss. 308.

• Przypowieści; Ojcze nasz; Ewangeliczna czystość, w: Przyjdźcie 
do Mnie. „Ćwiczenia duchowne” w życiu codziennym, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2001, s. 111-174; 281-291.

• Sakrament małżeństwa. Mały poradnik dla narzeczonych i młodych 
małżonków, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 116. Wydanie II, 
Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015, ss. 116.

• Spostrzec krzywe uczesanie duszy. Z alumnami Wyższego Seminarium 
Duchownego w Koszalinie rozmawia Józef Augustyn, „Pastores” 
11/2001, s. 78-88.

• Szpital to nie taśma produkcyjna. Z Jackiem Pleskaczyńskim 
rozmawia Józef Augustyn, „Pastores” 11/2001, s. 67-77.

• Trzeba stać się człowiekiem wolnym, „Zeszyty Odnowy w Duchu 
Świętym”, 47/2001, s. 48-52.

• Wolność Jezusa i nasza, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 
48/2001, s. 47-54.

• Wprowadzenie; Miłość usuwa lęk; Dojrzewanie do miłości, w: Wła-
dysław Gryzło (red.), Umiłowałem cię. „Ćwiczenia duchowne” 
w życiu codziennym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 9-16; 
203-216; 227-241.

• Wspólnota entuzjastów Boga. Z alumnami Wyższego Seminarium 
Duchownego w Koszalinie rozmawia Józef Augustyn, „Pastores” 
10/2001, s. 64-73.

• Wywiad z Józefem Augustynem, „Carissimus”, Stara Wieś, 41/2001, 
s. 47-49.

• Zaproszenie do większej miłości, „Szum z Nieba. Dwumiesięcznik 
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”, 1/2001/43, s. 18-19.

2002

• Bez podzielonego serca. Z bp. Stanisławem Kędziorą rozmawiają 
Józef Augustyn i Tadeusz Huk, „Pastores”, 17/2002, s. 84-98.

• Biblia i życie. Z Anną Świderkówną rozmawiają Józef Augustyn 
i Zbigniew Iwański, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 103-110.
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• Brak odwagi, „Tygodnik Powszechny”, 30 VI 2002, s. 5.
• Chcę oddać życie za jedność. Z Laurentem Fabre rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 111-118.
• Cnota odwagi, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 131-135.
• Czesi i Polacy w Unii Europejskiej. Z kard. Miloslavem Vlkiem 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 119-127.
• Człowiek – istota kontemplacyjna. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Jadwiga Knie -Górna, „Przewodnik Katolicki”, 15 XII 2002, s. 18-19. 
• Czy wystarczy przepraszam. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Aleksander Frydrychowicz, „Trybuna”, 7 VI 2002, s. 2.
• Czynić Kościół domem Bożym, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 52-

61. Przedruk: Andrzej Czaja, Violetta Kmiecik (red.), Wspólnota 
Kościoła a jedność Europy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 59-
68; Wacław Królikowski (red.), Miłość Kościoła dzisiaj. Wokół Reguł 
o trzymaniu z Kościołem św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2009, s. 180-192.

• Ćwiczenia ignacjańskie są dla wszystkich. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Mariola Komorowska, „List. Miesięcznik Katolicki”, 
7-8/2002, s. 38-39.

• Dobrze ukształtowane sumienie, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. 
Wybór tekstów, oprac. Marek Czekański, Wydawnictwo M, Kraków 
2002, s. 157-159.

• Dobrzy ludzie nie przemijają, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 11-20.
• Drodzy Czytelnicy, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 4-6.
• Głęboko wstrząśnięci, „Pastores”, 16/2002, s. 141-148.
• Głęboko wstrząśnięci. Samooczyszczenie Kościoła, Wydawnictwo M, 

Kraków 2002, ss. 190.
• Grupy wsparcia i pustynia, „Tygodnik Powszechny”, 14 VII 2002, 

s. 18.
• Homary i morskie węże, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli 

i Wychowawców Katolickich”, 12/2002, s. 16-17.
• Homo amicus, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 145-149.
• Homoseksualizm nie rodzi się w Kościele. Rozmowa z Józefem 

Augustynem, „Rzeczpospolita”, 27 II 2002, s. 4A.
• Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości, Edycja Świętego 

Pawła, Częstochowa 2002, ss. 64. Wydanie II, Edycja Święte-
go Pawła, Częstochowa 2017, ss. 64.

• Jak kontynuować „Ćwiczenia duchowne” w codziennym życiu; 
„Ćwiczenia duchowne” szkołą życia wewnętrznego; Doświadczenie 
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Chrystusa w „Ćwiczeniach duchownych”, Józef Augustyn (red.), Co 
zabrać ze sobą? Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, 
s. 7-12; 13-20; 57-64.

• Jesteście mocni i nauka Boża w was trwa, w: Małgorzata Wszołek 
(red.), Tamtej nocy, tamtego dnia powiedziałem Bogu „tak”. Świa-
dectwa kapłanów, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, s. 8-12.

• Józef Augustyn. Opinie, „Życie. Dziennik”, 19 VIII 2002, s. 7.
• Każdy przypadek jest inny. Z Józefem Augustynem rozmawia Witold 

Kawecki, „Homo Dei”, 4/2002, s. 127-137.
• Kierownictwo duchowe, w: Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski 

(red.), Religia. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, t. 5, s. 447-448.

• Komentarz do przemówienia Jana Pawła II do młodzieży w Toronto – 
25 VII 2002, „Biuletyn KAI”, 26 VII 2002.

• Kościół musi się ciągle samooczyszczać, Serwis KAI, 23 III 2002.
• Kościół nie rodzi homoseksualistów. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Marek Bartosik, „Gazeta Krakowska”, 1 III 2002, s. 7.
• Kościół nie rodzi homoseksualistów. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Krzysztof Ogiolda, „Nowa Trybuna Opolska”, 1 III 2002, s. 9.
• Kościół stale dokonuje samooczyszczenia. Rozmowa z Józefem 

Augustynem, „Wiadomości KAI”, 10 III 2002, s. 8-9.
• Ksiądz i kobieta. Rozmowa panelowa z udziałem Teresy Król, Agaty 

Rusak, Józefa Augustyna…, „Pastores”, 14/2002, s. 67-84.
• Ksiądz na każdą pogodę. Z Janem Pavlikiem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 111-119.
• Kto stworzył mózg, „Charaktery”, 3/2002, s. 9.
• Miłosierdzie – najlepszy z darów, „Msza Święta”, 4/2002, s. 8-9.
• Młodzieżą nie należy się gorszyć. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Izabela Matjasik, „Biuletyn KAI”, 24 VII 2002. Przedruk fragmentu: 
„Wiadomości KAI”, 2002, s. 22-23.

• My nikogo nie zmuszamy. Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 118-129.

• Nie jesteś sam, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 141-144.
• O cierpieniu, buncie i pięknie. Z Jerzym Zakrzewskim rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 117-127.
• Od Redakcji, „Pastores”, 14/2002, s. 5-8.
• Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas 

i Cezary Sękalski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 304.
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• Osiem błogosławieństw, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002, 
ss. 48. Wydanie II, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, 
ss. 70.

• Ostatnia koszula człowieczeństwa, „Życie Duchowe”, 31/2002, 
s. 4-6.

• Oto człowieku masz czas próby. Z Markiem Piaseckim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 128-140.

• Po pierwsze: pomóż, „Charaktery”, 4/2002, s. 8-9.
• Posługa na miarę ubóstwa, „Pastores”, 16/2002, s. 249-152.
• Posługa przejrzystości. Z abp. Terrence’em Prendergastem rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 110-116.
• Potrzeba integracji seksualnej; Homoseksualizm, w: Teresa Król 

(red.), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 
2002, s. 82-89; 90-96.

• Powrót spowiedzi. Editoriale, „Wiadomości KAI”, 12 V 2002, s. 3.
• Prawda nas wyzwoli, „Gazeta Wyborcza”, 26 II 2002, s. 1. 4.
• Przewodnik po przyjaźni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 80. 

Wydanie II uzupełnione: Przewodnik po przyjaźni. 40 medytacji dla 
przyjaciół, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 88. Wydanie III 
z nowym tytułem: Przyjaźń. Medytacje, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2015, ss. 170.

• Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych. Ubóstwo, czystość, 
posłuszeństwo, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 100. Wydanie II, 
Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015, ss. 104.

• Recenzja książki: E. Hillesum, Myślące serce. Listy, Kraków 2002, 
„Homo Dei”, 3/2002, s. 172-174. 

• Recenzja książki: M. Smith, Między ojcem a synem, Kraków 2002, 
„Życie Duchowe”, 31/2002, s. 172-174.

• Rocznica zamachu. Z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 103-109.

• Rozmowa w redakcji. O życiu duchowym rozmawiają Józef Augustyn, 
Jacek Bolewski, Krzysztof Grzywocz, Jakub Kołacz, Krzysztof Mądel 
i Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 107-117.

• Sedno nadziei. Z Józefem Augustynem rozmawia Beata Ciastoń, 
„Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 55/2002, s. 4-11.

• Skłonności homoseksualne a zdatność do kapłaństwa, „Życie 
Duchowe”, 31/2002, s. 67-76.
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• Słowo Papieża przełomowe w sprawie nadużyć seksualnych, „Wiado-
mości KAI”, 5 V 2002, s. 22.

• Spotkaliśmy szczęśliwego człowieka, „Gość Niedzielny”, 1 IX 2002, 
s. 11.

• Stowarzyszenie nie jest parafią. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Tadeusz Janusz, „Nasz Głos. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Christiana”, 1/2002, s. 10-12.

• Szansa dobrego łotra. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas 
i Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 119-131.

• Szkoła większej samodzielności. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Jan Paulas i Cezary Sękalski, w: Józef Augustyn (red.), Szafarze 
Boga. O związkach życia duchowego i duchowego kierownictwa, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 21-26.

• Święty i nieświęty gniew, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 133-138.
• Tęsknić, wołać, modlić się, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 

60/2002, s. 3-14.
• Tęsknota za własną płcią. O homoseksualizmie dyskutują: Magdalena 

Środa, Józef Augustyn, Wojciech Eichelberger oraz Katarzyna 
Jabłońska i Cezary Gawryś, „Więź”, 7/2002, s. 4-21. Przedruk: 
Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś (red.), Męska rozmowa. 
Chrześcijanie a homoseksualizm, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 
2003, s. 48-73.

• Trudne pytania. Rozmawiają: Józef Augustyn, Paweł Kozacki, Stefan 
Moszoro -Dąbrowski, Zbigniew Nosowski, Karol Tarnowski, „Znak”, 
11/2002, s. 41-62.

• Trzeba uczyć żyć mądrze. Z Józefem Augustynem rozmawia Monika 
Chodacka i Teresa Karkowska, „Gość Niedzielny. Nasza Diecezja. 
Kraków”, 18 VIII 2002, s. 30.

• Twarzą zwróceni ku niebu, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 135-138.
• Tych, których kocham, karcę, „Pastores”, 15/2002, s. 153-155.
• Ubodzy wyrzutem sumienia. Z Krzysztofem Andryszakiem rozmawia 

Józef Augustyn, „Pastores”, 15/2002, s. 82-88.
• Uczyń mnie darem, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 97-103.
• Wchodźcie przez ciasną bramę, „Pastores”, 14/2002, s. 101-107.
• Weź i czytaj. Z abp. Stanisławem Nowakiem rozmawiają Józef 

Augustyn i Mirosław Cholewa, „Pastores”, 15/2002, s. 89-96.
• Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór 

Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo 
Pallottinum, Poznań 2002, s. 305-313.
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• Wychowanie do ojcostwa, w: Dorota Kornas -Biela (red.), Oblicza 
ojcostwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 239-254.

• Wydobywanie głębi, „Więź”, 10/2002, s. 36-39.
• Wyjść na spotkanie. Z Ewą Kosińską rozmawia Józef Augustyn, 

„Pastores”, 16/2002, s. 78-86.
• Wyobraźnia miłosierdzia. Z Józefem Augustynem rozmawia Mira 

Kuś, „Dziennik Polski”, 21 IX 2002, s. 31.
• Zainwestować w zaufanie i miłość. Z Markiem Piaseckim rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 128-134.
• Zamienione pytanie, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 4-6.
• Zmysł humoru, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 135-138.
• Życie jest jednym tchnieniem. Ze Stefanem Stuligroszem rozmawia Jó zef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 99-108. Przedruk fragmentu: 
Życie jest jednym tchnieniem. Ze Stefanem Stuligroszem roz mawia Józef 
Augustyn, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/2002, s. 26-27.

• Życie jest próbą miłości. Z Ludwikiem Piechnikiem rozmawiają Józef 
Augustyn i Jakub Kołacz, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 121-127.

• Józef Augustyn (red.), Szafarze Boga. O związkach życia duchowego 
i duchowego kierownictwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, 
ss. 104.

2003

• Asceza dzisiaj, „Studia Bobolanum”, 3/2003, s. 19-32.
• Bądźcie świętymi, „Homo Dei”, 4/2003, s. 52-58.
• Bóg chce mieć ludzi dobrych, „Życie Duchowe”, 34/2003, s. 147-150.
• Bronimy małżeństwa i rodziny. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Marcin Dzierżanowski, „Życie Warszawy”, 31 VII 2003, s. 4.
• Ciało, psychika, duch. Integralna wizja człowieka, „Zeszyty Karme-

litańskie”, 4/25/2003, s. 29-34.
• Codzienny obrachunek z życia, „Charaktery”, 11/2003, s. 21.
• Czym jest teologia, którą uprawiam? Ankieta, „Znak”, 6/2003, 

s. 34-37.
• Dać młodym nadzieję, „Wiadomości Diecezjalne Koszalińsko-

-Kołobrzeskie”, 7-9/2003, s. 48-59.
• Dokument nt. legalizacji związków homoseksualnych to pomoc dla 

polityków, Serwis KAI, 31 VII 2003, s. 1-2.
• Duchowy fundament Europy. Z Hanną Suchocką rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 35/2003, s. 111-120.
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• Gdzie skarb twój, tam serce twoje, Księgarnia św. Jacka, Katowice 
2003, ss. 86.

• Jak głosić rekolekcje dla młodzieży, „Życie Duchowe”, 34/2003, 
s. 65-76.

• Jak przekazywać wiarę. Z Janem Charytańskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 35/2003, s. 111-120.

• Jak ptaki zimą, „Życie Duchowe”, 36/2003, s. 4-6.
• Małżeństwa homoseksualne. Dla Gazety, „Gazeta Wyborcza”, 1 VIII 

2003, s. 2.
• Małżeństwo jest jedno. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata 

Kroczyńska, „Trybuna Opolska”, 2-3 VIII 2003, s. 2.
• Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, „Charaktery”, 6/2003, s. 13.
• Nadużycia seksualne ze strony księży. Z abp. Janem Graubnerem 

rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 21/2003, s. 95-108.
• Niebo pełne ubogich, „Charaktery”, 12/2003, s. 23.
• O narzeczeństwie, rodzinie, emigracji i Unii Europejskiej. Z Józefem 

Augustynem rozmawia Jerzy Zając, „Kurier Codzienny”, Chicago, 
25-27 VII 2003, s. 4-5.

• Oczyszczenie królewskiej drogi, „Znak”, 1/2003, s. 5-11.
• Odczytać Boży zamiar. Z Mirosławem Paciuszkiewiczem rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 36/2003, s. 147-150.
• Pokonać podejrzliwość, „Nasz Głos”, 1/2003, s. 18.
• Polacy w Ameryce. Ze Stanisławem Flisem rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 36/2003, s. 119-127.
• Polacy w Unii. Z Hanną Gronkiewicz -Waltz rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 34/2003, s. 105-110.
• Pomoc dla polityków. Editoriale, „Wiadomości KAI”, 10 VIII 2003, 

s. 3.
• Powiedzieli „Rzeczpospolitej”, „Rzeczpospolita”, 1 VIII 2003, s. A5.
• Powołani do szczęścia, „Jezus Żyje”, 25/2003, s. 4-5.
• Pracować na miłość. Z Józefem Augustynem rozmawiają Anna 

Lasoń -Zygadlewicz i Anna Woźnicka, „Szum z Nieba”, 12/2003, 
s. 6-8.

• Przewodnik po ojcostwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 94. 
Wydanie II uzupełnione: Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla 
ojców, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 88. Wydanie III, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 88.

• Przypomnienie służące całej ludzkości. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Izabela Bobbé, „Nasz Głos”, 8-9/2003, s. 19-21.



93Bibliografia Józefa Augustyna SJ 1979-2018 

• Przywileje bez ofiar. Z Józefem Augustynem rozmawia Marek 
Bartosik, „Gazeta Krakowska”, 8 VIII 2003, s. 15.

• Siłą łaski i miłości, „Charaktery”, 1/2003, s. 20.
• Spragnieni życia duchowego, „Niedziela. Tygodnik”, Chicago, 7 IX 

2003, s. I; III.
• Wejść w krąg myślenia Bożego, „Życie Duchowe”, 34/2003, s. 77-85.
• Wychowanie do przejrzystej miłości w celibacie kapłańskim; Będziesz 

miłował ze wszystkich sił, w: Andrzej Baran (red.), Powołani, 
wybrani, wierni, Wyższe Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów 
Prowincji Warszawskiej, Lublin 2003, s. 75-92; 93-107.

• Wyobraźnia miłosierdzia jako wyzwanie dla osób konsekrowanych, 
„Życie Konsekrowane”, 39/2003, s. 11-16. Przedruk: „Życie 
Duchowe”, 72/2012, s. 107-112.

• Zwichnięte biodro. Rozmowa z Ojcem Józefem Augustynem, „Nowe 
Państwo”, 9/2003, s. 18.

• Żyjemy na cywilizacyjnym zakręcie, „Nasz Głos”, 12/2002, s. 24.

2004

• A jednak Dekalog. Wypowiedź, „Dzień Dobry”, Wrocław, 7 V 2004, 
s. 5.

• Albertynki w Boliwii. Z Katarzyną Krzystoń rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 39/2004, s. 145-150.

• Argentyno, powstań! Z Kazimierzem Prończukiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 38/2004, s. 130-138.

• Artyści duszy, „Charaktery”, 11/2004, s. 37-38. Przedruk: „Życie 
Duchowe”, 44/2005, s. 61-66.

• Betlejem XXI wieku, „Gazeta Krakowska”, 7 IX 2004, s. 2.
• Bez Boga Ojca człowiek nie rozumie siebie, „Gazeta Niedzielna”, 

Londyn, 20 VI 2004, s. 1.
• Błogosławione więzienie, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 143-147.
• Bohaterowie ludzkości. Z Edwardem Nowakiem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 38/2004, s. 119-129.
• Ciało i duch, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 69-74.
• Dzieciom w Biesłanie, „Życie Duchowe”, 41/2004, s. 95-101.
• Eksperymentalna sesja dla żołnierzy wracających z Iraku, „Nasze 

Sprawy”, 12/2004, s. 22.
• Grzeszyć zawsze było łatwo. Z Józefem Augustynem rozmawia Karolina 

Monkiewicz -Święcicka, „Przegląd. Tygodnik”, 11 IV 2004, s. 26-28.
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• Integracja seksualna, w: Krystyna Ostrowska (red.), Wychowanie 
do życia w rodzinie. Słownik pojęć, Rubikon, Kraków 2004, 
s. 147-148.

• Jeśli masz być kiepskim księdzem… Z Józefem Augustynem roz ma-
wiają Joanna Kwinta i Katarzyna Wiśniewska, „Tygodnik Powszech-
ny”, 1 VIII 2004, s. 19. Przedruk fragmentu: Opinie, „Polityka”, 
14 VIII 2004, s. 96.

• Komentarz, „Przewodnik Katolicki”, 1 VIII 2004, s. 31.
• Kościół w Boliwii. Z bp. Stanisławem Dowlaszewiczem rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 112-121.
• Małżeństwa wykluczone. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin 

Szymaniak, „Życie Warszawy”, 4 III 2004, s. 10.
• Moje ojcostwo. Z Janem Górą rozmawia Józef Augustyn, „Życie 

Duchowe”, 37/2004, s. 135-142.
• Myśli na cały rok, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 404.
• Niech żyje przyjaźń, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 15-23.
• O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi. Poradnik. Pytania 

i odpowiedzi, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 206. Wydanie II, 
Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 206. Do książki dołączono 
płytę MP3: Sakrament pojednania. Rachunek sumienia.

• O miłości do Kościoła. Z Tomaszem Węcławskim rozmawiają Józef 
Augustyn i Jacek Prusak, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 122-134.

• O miłości i akceptacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 228.
• O miłości, małżeństwie i rodzinie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 

Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 200.
• O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach. Poradnik. Pytania 

i odpowiedzi, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 214. Wydanie II, 
Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 214. Do książki dołączono 
płytę MP3: Uzdrowienie ludzkich uczuć.

• O wychowaniu katolickim. Z kard. Zenonem Grocholewskim 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 103-111.

• O życiu duchowym i o modlitwie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 
Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 208. 

• Oczy diabła, „Życie Duchowe”, 38/2004, s. 51-54.
• Ofiarować siebie w wolności, „Życie Konsekrowane”, 46/2004, 

s. 31-36.
• Polska w Unii Europejskiej. Z Leszkiem Gęsiakiem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 121-130. Przedruk fragmentu: 
Czy Unia zagraża naszej polskości i wierze. Z Leszkiem Gęsiakiem 
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rozmawia Józef Augustyn, „Posłaniec Serca Jezusowego”, XI/2004, 
s. 15-16.

• Przewodnik po rozterkach młodości, „Życie Duchowe”, 41/2004, 
s. 145-148.

• Przewodnik po rozterkach młodości, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2005, ss. 104. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 
ss. 108. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 128.

• Recenzja książki: T. Halík, Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, 
Kraków 2004, „Życie Duchowe”, 41/2004, s. 171-173.

• Rosjanka w Nowym Jorku. Z Svetlaną Grenier rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 39/2004, s. 139-144.

• Rozmowy o trudnych sprawach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, 
ss. 312.

• Sentire cum Ecclesia. Teologowie w służbie duszpasterzom, „Homo 
Dei”, 1/2004, s. 99-101.

• Spóźnione miłosierdzie, „Tygodnik Powszechny”, 16 V 2004, s. 15.
• Tajemnica twórczości, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 149-153.
• Warcaby czy szachy. Porozmawiajmy o byłych księżach, „Tygodnik 

Powszechny”, 4 VII 2004, s. 11.
• Wigilie lat dzieciństwa, „Gazeta Krakowska”, 24-26 XII 2004, s. 2.
• Wikt i towarzystwo. Z Jerzym Pomianowskim rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 113-120.
• Wyobraźnia miłosierdzia programem Kościoła, „Obecni. W religii, 

społeczeństwie, kulturze”, 2/2004, s. 65-71.
• Z lękiem trzeba żyć jak z przyjacielem. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Szymon Filapek, „Świat i Słowo. Filologia – Nauki 
Społeczne – Filozofia – Teologia”, 1/2/2004, s. 17-31.

• Z poszanowaniem praw dzieci i rodziców, „Wychowawca”, 9/2004, 
s. 16-20.

• Z refektarza do kaplicy trzy kroki. Z Józefem Kudasiewiczem 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 131-138.

• Żyć z pasją. Z Ludwikiem Grzebieniem rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 39/2004, s. 134-138.

• Żyć zwyczajnie. O problemach homoseksualizmu rozmowy ciąg 
dalszy. Z Józefem Augustynem rozmawia Witold Kawecki, „Homo 
Dei”, 3/2004, s. 82-91.
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2005

• Braterskie napomnienie, „Pastores”, 26/2005, s. 145-150.
• Celibat odróżnia człowieka od zwierząt, „Życie Warszawy”, 6 X 

2005, s. 16.
• Chcesz ofiarować zwiędłe kwiaty. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Marcin Jakimowicz, „Gość Niedzielny”, 13 II 2005, s. 16-17.
• Czas łamanego słowa, „Tygodnik Powszechny”, 23 X 2005, s. 19.
• Człowiek bez miłości wariuje?, „Nowe Życie. Dolnośląskie Pismo 

Katolickie”, 3/2005, s. 8-9. Przedruk: „Życie Duchowe”, 46/2006, 
s. 139-142.

• Dzieci w Boliwii. Z Maksymilią Misiak i Ritą Kurdziel rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 41/2005, s. 117-126.

• Eucharystia i wolność, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 109-112.
• Franciszkanin o redukcjach jezuickich. Z Piotrem Polanką rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 138-147.
• Instrukcja nt. homoseksualistów przypomina zdrową naukę, 

Serwis KAI, 29 XI 2005.
• Jak spowiadać osoby, u których „nie widać” grzechu, „Homo Dei”, 

4/2005, s. 120-124.
• Jak uczcimy jego pamięć, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 4-6.
• Jeżeli chrześcijaństwo nie chce się samo zabić, „Znak”, 2/2005, 

s. 41-52.
• Kościół w Czechach. Z abp. Janem Graubnerem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 145-152.
• Ludzka niewiadoma, „Gazeta Krakowska”, 1 IV 2005, s. 2.
• Ludzkie sprawy. Wypowiedź, „Wojska Lądowe”, 1-15 I 2005, s. 27.
• Łaska Boga i hojne serce człowieka. Z Józefem Augustynem 

rozmawiają Jadwiga Krzaklewska i Iwona Kęder, „Brat. Miesięcznik 
Parafii św. Brata Alberta w Krakowie”, 3/2005, s. 3-5.

• Miłość to ciężka praca. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta 
Paluch, „Gazeta Krakowska”, 31 X – 1 XI 2005, s. 9.

• Misjonarz w kraju muzułmańskim. Z Ryszardem Wtorkiem rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 125-135.

• Misyjność Kościoła. Z Tomaszem Węcławskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 136-144.

• Na tym samym wózku. Czy dzisiaj są potrzebne rekolekcje. Z Józefem 
Augustynem rozmawiają Andrzej Klimara i Robert Nęcek, „Głos 
Podbeskidzia”, 2/2005, s. 12-13.
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• Najpiękniejszy z synów ludzkich. Droga Krzyżowa, „Życie Duchowe”, 
42/2005, s. 104-112.

• Nie nam, Panie, nie nam, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, IV/2005, 
s. 3-5.

• Otworzyć drzwi Panu Bogu. Z Barbarą Sową -Athanassiadis 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 122-129.

• Ostatnie ojcowskie napomnienie, „Nasz Głos”, 5/2005, s. 16.
• Po nocy nadchodzi dzień. Rozmowa poświęcona depresji. Z Anną 

Potoczek, Ryszardem Stachem, Bogdanem Białkiem i Józefem 
Augustynem rozmawia Zbigniew Łuczyński, „Życie Duchowe”, 
42/2005, s. 113-119.

• Pochwała przyjaźni, „Wychowawca”, 6/2005, s. 16-17.
• Pokochać lęk. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ i Bogdanem 

Białkiem, redaktorem naczelnym „Charakterów”, „Życie Duchowe”, 
43/2005, s. 117-121.

• Posłuszeństwo w Kościele. Z Tomaszem Węcławskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 130-137.

• Przewodnik po Drodze Krzyżowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2005, ss. 84. Wydanie II [pod zmienionym tytułem]: Śladami Jezusa. 
Rozważania Drogi Krzyżowej, Wydawnictwo M, Kraków 2014, 
ss. 96. Publikacja w wydaniu zbiorowym: Najpiękniejszy z ludzkich 
synów, w: Droga Krzyżowa. Antologia rozważań, Hlondianum, 
Poznań 2005, s. 241-251.

• Recenzja książki: E. Kennedy, S.C. Charles, Jak pomagać dobrą 
radą, Kraków 2004, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 177-178.

• Religia nie boi się psychologii, „Nowiny”, Rzeszów, 4-6 XI 2005, 
s. 23.

• Salezjanie na Słowacji. Z Vladimirem Fekete rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 129-137.

• Seks w szkole. Nie koncentrować się na perwersjach. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Aleksandra Krzyżaniak -Gumowska, „Gazeta 
Wyborcza”, 1 IV 2005, s. 2.

• Słowo na Wielkanoc, „Kurier Ateński”, Ateny, Grecja, 30 IV 2005.
• Spragnieni miłości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 146. 
• Sprawdzanie tożsamości, „Katecheta”, 7-8/2005, s. 117-120.
• Tantum quantum w zabawie, „Zeszyty Karmelitańskie”, 4/33/2005, 

s. 77-78.
• Według skinienia Bożego, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 149-155.
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• Wielki symbol zmagania, „Kurier Ateński”, Ateny, Grecja, 14 IV – 
20 IV 2005, s. 10-11.

• Wprowadzenie; Najtrudniejsza i najpiękniejsza posługa; Psycho-
terapia a spowiedź, w: Józef Augustyn, Stanisław Cyran (red.), 
Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2005, s. 13-18; 137-148; 417-428.

• Wstęp, w: Anna Stretowicz -Garbolińska, Łańcuch wiary, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2005, s. 7-16. 

• Wychowywać przez muzykę. Ze Stefanem Stuligroszem rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 120-128.

• Żaden rys go nie zmyli, „Msza Święta”, 11/2005, s. 8.
• Życie zostało mi darowane. Z bp. Ignacym Jeżem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 41/2005, s. 127-131.
• Józef Augustyn, Stanisław Cyran (red.), Sztuka spowiadania. 

Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 456. 
Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, 
ss. 492.

2006

• Biskup czasów nieprzychylnych Bogu. Z abp. Ignacym Tokarczukiem 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 47/2006, s. 121-129.

• Cząstka prawdy, Wydawnictwo M, Kraków 2006, ss. 252.
• Czcij ojca twego i matkę twoją, „Przegląd Powszechny”, 7-8/2006, 

s. 17-27.
• Czy Afryka umiera na AIDS? Z Henrykiem Prillem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 119-124.
• Dwie święte: kanonizowana i nieochrzczona, „Życie Duchowe”, 

45/2006, s. 47-52. Przedruk: Józef Augustyn (red.), Duchowość 
kobiety, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 90-97.

• Dzieci są już ludźmi. O tym, jak ojcowie winni traktować uczucia 
swoich dzieci, w: Dorota Kornas -Biela (red.), Ojcostwo wobec 
wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2006, 
s. 119-128.

• Homoseksualistów duszpasterstwo; Seksualne wychowanie; Super-
wizja, w: Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski 
(red.), Leksykon teologii pastoralnej, Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 291-294; 
778-781; 818-819.
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• Jana Pawła II zdrowie duszy i ciała, „Zeszyty Karmelitańskie”, 
3/2006, s. 113. 

• Kościół jest misyjny. Z Adamem Wolaninem rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 48/2006, s. 125-131.

• Kościół nie zamyka oczu. Z bp. Václavem Malým rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 131-137.

• Ksiądz o psychoterapii. Z Alessandro Manentim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 117-123.

• Ludzie nie dojrzewają jak owoce na drzewach. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Wojciech Ryczkowski, „Niedziela. Tygodnik. Dodatek 
Diecezji Podlaskiej”, 22 X 2006, s. VI-VII.

• Łaska czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, w: Krzysztof 
Osuch (red.), W radości z Chrystusem. Wokół treści czwartego tygodnia 
„Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2006, s. 45-58.

• Miesiąc z Ewangelią, „Posłaniec”, 10/2006, s. 38.
• Między świętymi a zdrajcami, „Tygodnik Powszechny”, 14 VI 2006, 

s. 10.
• Miłość wymaga wyrzeczenia. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Aleksandra Żuczkowska, „Dziennik”. Dodatek: „Cuda Jana Pawła II”, 
9 XII 2006, nr 12, s. 8-9.

• Najpiękniejszy z synów ludzkich. Droga Krzyżowa, Edycja Świętego 
Pawła, Częstochowa 2006, ss. 48.

• Nie utożsamiać się z bezgrzesznymi, „Życie Duchowe”, 48/2006, 
s. 82-88.

• Nigdy w Polsce o nic nie prosiłem. Z Rafałem Brukarczykiem 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 124-131.

• O młodzieży, rodzinie i dobrych książkach. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Stefan Podolinsky, wywiad przeprowadzony dla portalu 
księży salezjanów, Słowacja, 2006.

• O „Notatniku” Stanisława Musiała, w: Stanisław Musiał, Bój 
o wszystko, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 69-72.

• O rozeznawaniu duchowym. Z Manuelem Ruizem Jurado rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 47/2006, s. 130-134.

• Odkrywając Dostojewskiego. Z Dariuszem Jastrzębiem rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 132-138.

• Oni i my. Dlaczego lustracja jest tak bolesna, „Tygodnik 
Powszechny”, 12 XI 2006, s. 17.

• Opanujmy chaos, „Gość Niedzielny”, 25 VI 2006, s. 32-33.
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• Płatki, które miłość oberwie z kwiatów, „Znak”, 11/2006, s. 93-103.
• Pod ścisłą kontrolą służby bezpieczeństwa. Z Karolem Pilikiem 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, cz. I, 47/2006, s. 135-
144; cz. II, 48/2006, s. 139-146.

• Pomóc rodzinie. Rozmowa z Dorotą Dobroczyńską, Januszem Po-
nie wierskim i Józefem Augustynem, „Życie Duchowe”, 45/2006, 
s. 143-148.

• Prosta uczciwość, „Wiadomości KAI”, 9 VII 2006, s. 14-15.
• Pustynia współczucia, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 4-6.
• Recenzja: „Posłaniec. Miesięcznik Katolicki”, „Życie Duchowe”, 

48/2006, s. 183-184.
• Spotkania, Wydawnictwo M, Kraków 2006, ss. 240.
• Trzeba zabliźnić tę ranę. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata 

Iskra, „Gazeta Krakowska”, 24 VI 2006, s. 2.
• Umiłował wolę Boga Ojca. Z Kazimierzem Przydatkiem rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 132-138.
• Unikać aroganckiej pozy sędziów, „Gazeta Krakowska”, 1 VI 2006, 

s. 24.
• Wybrałem sobie tego człowieka, „Gazeta Krakowska”, 2 IV 2006.
• Wypalenie w relacjach międzyludzkich. Refleksje egzystencjalno-

-duchowe, „Homo Dei”, 4/2006, s. 37-47.
• Zranieni w konfesjonale, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 149-151.
• Żołnierska codzienność. Z Markiem Strzeleckim rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 138-142.
• Józef Augustyn, Stanisław Grygiel, Jacek Prusak, Wojciech Zagrodzki, 

O lustracji księży, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 140.

2007

• Aby życie było szczęśliwe. Wywiady i czaty, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2007, ss. 248.

• Afryka – zraniony kontynent. Z Lusala lu ne Nkuka Luka rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 49/2007, s. 115-123.

• Bez Boga ani do proga. Z Józefem Augustynem rozmawia Martyna 
Mazurek, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 3 VI 2007, s. 5.

• By nie umilkło słowo Boże. Z Nguyen Huu Viet rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 111-120.

• Cena ziemi obiecanej. Ze Stefanem Filipowiczem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 135-142.
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• Chińska liturgia życia. Z Arturem Wardęgą rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 50/2007, s. 127-135.

• Codzienna modlitwa, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 130-132.
• Czas kryzysu, czas oczyszczenia. O reagowaniu na zło w Kościele 

z Józefem Augustynem SJ i Elżbietą Konderak rozmawia Alina Petry 
Mroczkowska, „Wiadomości KAI”, 5 VIII 2007, s. 11-13.

• Daj mi jedynie miłość Twą, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 10 VI 
2007, s. 2.

• Dlaczego ciągle kłócimy się, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 29 VII 
2007, s. 2.

• Duchowość i sny. Z Józefem Augustynem, Kasprem Czechem oraz 
Tomaszem Jelonkiem rozmawiają Dominika Szczawińska i Sylwester 
Strzałkowski, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 117-126.

• Duchowość Wcielenia. Z Józefem Augustynem rozmawia Milena 
Kindziuk, „Niedziela. Tygodnik”, 10 XI 2007.

• Dwa narody na jednej ziemi. Z Romanem Mazurem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 136-142.

• Dzielimy się tym, co otrzymujemy. Z Józefem Augustynem rozmawia 
„Gazeta Niedzielna”, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 23 XII 2007, 
s. 6.

• Filokomunizm i ludzie Kościoła. Z Antonio Caruso rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 129-134.

• Gdybyśmy więcej rozmawiali z Bogiem, „Gazeta Niedzielna”, 
Londyn, 9 IX 2007, s. 3.

• Homo homini frater, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 4 XI 2007, s. 1.
• Homoseksualizm w oczach Kościoła, „Znak”, 11/2007, s. 10-15.
• I nie tylko adidasy. Z Bejzymą Jodłowską rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 50/2007, s. 143-147.
• Jak mógłbym im spojrzeć w oczy?, „Więź”, 6/2007, s. 58-59.
• Jedno ostatnie ale… Wybrane zagadnienia z duchowej formacji 

katechetów, „Katecheta”, 6/2007, s. 51-55.
• Jezuici w Chinach. Z Luisem F.M. Sequeirą rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 52/2007, s. 156-162.
• Jezuita w wytartym swetrze. Z Bernardem Alterem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 49/2007, s. 124-131. Przedruk: Notat-
nik Księdza Stanisława Musiała. Jezuita w wytartym swetrze, 
Wydawnictwo Literackie 2009, s. 87-100.

• Józef Augustyn o sprawowaniu funkcji w Kościele, Serwis KAI, 
5 I 2007.
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• Kazanie na Wielki Piątek, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 77-80.
• Konflikt w konfesjonale, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 7-18.
• Kościół katolicki wobec ludzkiej seksualności, w: Jerzy Rzepka (red.), 

Zdrowie seksualne, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. 
kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2007, s. 18-26.

• Ludzie od czarnej roboty, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 16 XII 2007, 
s. 1.

• Lustracja powinna nas czegoś nauczyć. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Wojciech Zagrodzki, „Homo Dei”, 1/2007, s. 69-82.

• Mam za co przepraszać, „Gość Niedzielny”, 18 III 2007, s. 26.
• Moja ziemia obiecana, w: Józef Augustyn, Krzysztof Osuch (red.), 

Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2007, s. 252-266.

• Muzeum w willi zbrodniarza. Komentuje dla nas, „Gazeta Kra-
kowska”, 27 IV 2007, s. 3.

• Nietoksyczni rodzice, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 23 IX 2007, s. 3.
• O dzieciach, które boją się własnego imienia. Z Danutą F. Rapacz 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 147-155.
• O podatkach, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 163-166.
• Obraźliwe słowa jak wiosenne kleszcze, „Gazeta Niedzielna”, 

Londyn, 22 VII 2007, s. 2.
• Ojcostwo w kryzysie. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech 

Zagrodzki, „Homo Dei”, 3/2007, s. 133-149.
• Ojczyzna – wielkie wspólne dobro, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 

14 X 2007, s. 1.
• Opuścić przyjaciół dla rekolekcji. Z Józefem Augustynem i Krzyszto fem 

Wonsem rozmawia Wojciech Węckowski, „Pastores”, 35/2007, s. 71-88.
• Pobożność Żydów. Z Romanem Mazurem rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 52/2007, s. 139-146.
• Pochwała przyjaźni, w: Baby i chłopy, praca zbiorowa, 

Wydawnictwo ATRYBUT, Wrocław 2006, s. 29-39.
• Pożar kapłańskiego sumienia, „Tygodnik Powszechny”, 19 III 2007, 

s. 19.
• Radość z seksu małżeńskiego. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Bogumił Łoziński, „Dziennik”, 15 IX 2007, s. 22-23.
• Recenzja książki: G.A. Maloney, Podróż w świat kontemplacji, 

Kraków 2007, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 184-185.
• Recenzja książki: P. Pasquini, Życie po rozwodzie, Kraków 2006, 

„Życie Duchowe”, 49/2007, s. 180-181.
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• Recenzja książki: E. Wiesel, Noc, Kraków 2007, „Życie Duchowe”, 
51/2007, s. 183-184.

• Religijny wymiar wychowania seksualnego, „Wychowawca”, 
7-8/2007, s. 7-10.

• Stać się trzeźwym, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, I/2007, s. 9-12.
• Status quo w Bożym Grobie. Z Władysławem Brzezińskim rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 121-128.
• To bardzo rzadki przypadek. Z Józefem Augustynem rozmawia Ewa 

K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 3 III 2007, s. 5A.
• Trzydziestodniowe „Ćwiczenia duchowne”, „Życie Duchowe”, 

49/2007, s. 91-95.
• Tylko nie róbcie z nas świętych. Z Antonim Mrukiem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 49/2007, s. 132-140.
• W trosce o ludzką godność, w: Elżbieta Rutkowska (red.), Pracownik 

z niepełnosprawnością, Lublin 2007, s. 209-219.
• Wielka próba wiary, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 17 VI 2007, s. 2.
• Wprowadzenie; W drodze do Emaus; Kapłan a kierownictwo duchowe, 

w: Józef Augustyn, Jakub Kołacz (red.), Sztuka kierownictwa 
duchowego. Poradnik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 5-10; 
47-58; 483-494.

• Wprowadzić młodych w świat piękna. Z Józefem Augustynem rozma-
wia Renata Krzyszkowska, „Przewodnik Katolicki”, 3 VI 2007, 
s. 27-28.

• Wstęp, w: Józef Augustyn (red.), Duchowość kobiety, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2008, s. 5-9.

• Wszyscy popełniliśmy błąd. Z Józefem Augustynem rozmawia Maciej 
Szulc, „Rzeczpospolita”, 8 I 2007, s. 5A.

• Wypaleni i dlatego niewierni, w: Józef Augustyn, Krzysztof Osuch 
(red.), Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2007, s. 119-132. Przedruk: Janusz Mółka, Grzegorz Łusz-
czak (red.), Docere et educare, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 
s. 209-219.

• Zbrodnia z nieśmiałości, „Gość Niedzielny”, 2 XII 2007.
• Ziemia Jezusa. Z Ryszardem Kempiakiem rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 49/2007, s. 141-147.
• Józef Augustyn (red.), Duchowość kobiety, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2007, ss. 232.
• Józef Augustyn, Jakub Kołacz (red.), Sztuka kierownictwa ducho-

wego. Poradnik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 667.
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• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do 
korzeni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 272.

2008

• Chrześcijanin w obliczu judaizmu. Z Bernardem M. Alterem rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 126-134.

• Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Granice przyjaźni i miłości, 
w: Adam Łuźniak (red.), Małżeństwo – wolność czy kajdany?, 
Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2008, s. 69-75.

• Dialog międzyreligijny, „Tygodnik Powszechny”, 29 XI 2008, s. 18.
• Duchowość mężczyzny, w: Encyklopedia Katolicka, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, t. 12, Lublin 2008, s. 759-760.
• Duchowość singli, „Tygodnik Powszechny”, 10 VIII 2008, s. 14.
• Gdyby tu była moja mama. Z Ludmiłą Kosiewą rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 132-138.
• Gdybyśmy się więcej modlili, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 89-92.
• Gej klerykiem? Lepiej nie. Z Józefem Augustynem rozmawia Katarzyna 

Wiśniewska, „Gazeta Wyborcza”, 29-30 XII 2008, s. 34-35.
• Jego jest czas, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 

10/2008, s. 66.
• Jeśli to prawda, Kościół może ponieść niewyobrażalną szkodę. 

Z Józefem Augustynem rozmawia Ewa K. Czaczkowska, „Rzecz-
pospolita”, 11 III 2008, s. A5.

• Jezuita o celibacie. Kobieta może się księdzu podobać. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Dorota Steinhagen, „Gazeta Wyborcza. 
Częstochowa”, 9-10 VIII 2008, s. 2. 

• Kiedy nie umiemy się spowiadać, „Pastores”, 40/2008, s. 149-154. 
Przedruk: „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 101-106.

• Konflikt w konfesjonale, w: Poradnik spowiednika, Wydawnictwo 
Pastoralne, Warszawa 2008, C 4, s. 1-13.

• Kościół w Australii. Z Eugeniuszem Ożogiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 135-141.

• Kustodia Ziemi Świętej. Z Jerzym Krajem rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 53/2007, s. 148-155.

• Łaska czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, „Życie Ducho-
we”, 53/2007, s. 81-91.

• Marksistowska utopia. Z Jean -Yves Calvesem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 127-133.
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• Marzenia o kapłaństwie. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin 
Dudziak, „Nasz Prąd. Pismo Wyższego Seminarium Duchownego 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, 2008. 

• Matka i syn, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 5/2008, 
s. 63.

• Moralny radykał. O. Stanisław Musiał, „Gazeta Wyborcza”, 12-
13 IV 2008, s. 34-35.

• Muzyka baroku w redukcjach paragwajskich. Z Piotrem Nawrotem 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 121-124.

• Nieśmiałość u źródeł zbrodni, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 172-176.
• O tym, co w życiu ważne. Krótkie medytacje, Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa 2008, ss. 112.
• Odejścia z kapłaństwa i powroty. Rozmowa panelowa z udziałem 

abp. Kazimierza Nycza, Józefa Augustyna, Artura Radeckiego, 
Mirosława Cholewy i Marcina Przeciszewskiego, „Pastores”, 
38/2008, s. 77-92.

• Ojciec i syn, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 3/2008, 
s. 64; 4/2008, s. 64.

• Ojcze mój, ja walczę o ciebie, „Familia. Miesięcznik Współczesnej 
Rodziny”, 12/2008, s. 68.

• Pochopny osąd cudzego sumienia, „Gazeta Wyborcza”, 31 VII 2008, 
s. 19.

• Przestrzeń zaufania. Z Józefem Augustynem rozmawia Andrzej 
Godyń, „Don Bosco. Magazyn Salezjański”, 11/2008, s. 8-9.

• Ratunek na ludzką nędzę, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 93-97.
• Recept na życie nie ma, ale są podpowiedzi. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Łukasz Nowosielski i Krzysztof Wilczkiewicz, „Znak 
Łaski. Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie”, 
12/2008.

• Recenzja książki: G. Carrisi, Dzieci -żołnierze. Kalami idzie na wojnę, 
Kraków 2007, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 181-182.

• Rozmowa matki z nauczycielem, „Familia. Miesięcznik Współczesnej 
Rodziny”, 11/2008, s. 64.

• Rozmowa o Karmelu. Z Immakulatą Adamską rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 53/2007, s. 140-147.

• Siłą sługi jest tylko Bóg. Wokół Listu do kapłanów na Wielki Czwartek 
2008, „Homo Dei”, 3/2008, s. 115-121.

• Spowiedź i życie, „Obecni. W religii, społeczeństwie, kulturze”, 
1/2008, s. 82-87.
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• Święci nie chwalą się cudami. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Bartłomiej Kuraś, „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 25 II 2008, 
s. 12-13.

• Telefon komórkowy ojca, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Ro-
dziny”, 6/2008, s. 64.

• Tylu jeszcze nie zna Chrystusa. Z Henrykiem Kowalskim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 140-149.

• Upadek komunizmu. Z Jean -Yves Calvesem rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 55/2008, s. 125-131.

• Warunki uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich; Miłość, która 
daje wolność; Jak kontynuować „Ćwiczenia duchowne”, w: Józef 
Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń 
duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 29-37; 29-37; 
38-45; 233-241. 

• Wobec pornografii, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 
9/2008, s. 68.

• Wspólnoty chrześcijańskie języka hebrajskiego. Z Apolinarym Szwedem 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 134-139.

• Wstęp; Kontemplacja Ad amorem w codzienności życia, w: Wacław 
Królikowski (red.), Przyjąć miłość i we wszystkim miłować. 
Wokół Kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 11-12; 230-241.

• Wyszliśmy spod płaszcza Gogola. Z Leonidem Ostrowskim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 116-125.

• Zasłaniam się modlitwą niczym murem obronnym, „Życie Duchowe”, 
56/2008, s. 89-92.

• Zdobyć zaufanie, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 
7-8/2008, s. 88.

• Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń 
duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 268. 
Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 274.

• Józef Augustyn (red.), Duchowość mężczyzny, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2008, ss. 266.

• Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Metoda medytacji ignacjańskiej, 
w: Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie 
„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 
s. 99-107.

• Józef Augustyn, Lucyna Słup, Jak można zgodzić się na życie, 
w: Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie 
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„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 
s. 77-85.

2009

• Ambasadorowie wiary. Z Jerzym Białkiem rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 58/2009, s. 137-143.

• Czystość, posłuszeństwo, ubóstwo; Metoda kontemplacji 
ewangelicznej, w: Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po 
drugim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2009, s. 68-80; 117-126.

• Deon.pl. Z Arturem Demkowiczem rozmawia Józef Augustyn, „Życie 
Duchowe”, 60/2009, s. 150-156.

• Duchowa oschłość Matki Teresy, „Życie Duchowe”, 57/2009, 
s. 21-27.

• Dziurawy but enkawudzisty. Z Ryszardem Kaczorowskim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 57/2009, s. 113-123.

• Jak się modlić? Przewodnik, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 210.
• Jerozolima – miasto trzech religii. Z Ryszardem Kempiakiem 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 60/2009, s. 139-145.
• Jezuici w Drohiczynie. Z Eugeniuszem Beszta Borowskim rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 144-153.
• Kapłaństwo to wysoka wieża. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Milena Kindziuk, „Niedziela. Tygodnik”, 14 VI 2009, s. 14-16.
• Kobieta ma mieć swoje życie. Z Józefem Augustynem rozmawiają 

Marta Wielek i Anna Dąbrowska, „List. Miesięcznik Katolicki”, 
9/2009, s. 16-25.

• Komediant księdzem. Z Witoldem Andrzejewskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 126-135.

• Kościół, który powstaje z popiołów. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Andrzej Obuchowski, „Sibirskaja Katoliczeskaja Gazjeta”, 
Nowosybirsk, Rosja, 11/2009, s. 9-11.

• Kościół nie żąda heroizmu. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz 
Stawiszyński, „Newsweek”, 18 X 2009, s. 26-27.

• Mąż sprawiedliwy, w: Notatnik Księdza Stanisława Musiała. Jezuita 
w wytartym swetrze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, 
s. 137-151.

• Miłość i służba. Ze Stanisławem Pomykałą rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 57/2009, s. 124-132.
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• Nienawiść, siostra miłości. Z Józefem Augustynem rozmawia Dorota 
Krzemionka, „Charaktery”, 4/2009, s. 22-24.

• O sztuce spowiadania. Z Elżbietą Sujak i Józefem Augustynem 
rozmawia Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 57/2009, s. 141-148.

• Odpowiedzialność moralna w służbach mundurowych – wybrane 
zagadnienia, w: Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc (red.), Ku etycznym 
zasadom służb mundurowych, Wydawnictwo Novum, Płock 2009, 
s. 37-46.

• Pośród Trinitarios. Z Erykiem Katulskim rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 59/2009, s. 136-143.

• Poznać zasadnicze motywy swojego działania; Spowiedź i życie, 
w: Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu 
„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 24-
34. 145-156.

• Recenzja książki: E. Bojanowski, Dziennik, Wrocław 2009, „Życie 
Duchowe”, 60/2009, s. 183-184.

• Recenzja książki: J.A. Choroszy [zebrał i opracował], Ojcze nasz – 
nasz, t. 1-2, Wrocław 2008, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 172-174.

• Recenzja książki: P. Dzedzej, Porzucone sutanny, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2008, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 182-183.

• Sumienia księży. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech 
Węckowski, „Pastores”, 44/2009, s. 83-91.

• Szanse kryzysu ojcostwa, „Opiekun. Dwutygodnik Diecezji 
Kaliskiej”, 19 IV – 2 V 2009, s. 13.

• Sztuka czy prowokacja. Z Anną Markowską rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 58/2009, s. 130-136.

• Szukając Boga i człowieka. Z Józefem Augustynem rozmawia Andrzej 
A. Klimek, „Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej”, 22 III – 4 IV 
2009, s. 22-23. 

• Świat chasydów. Z Marcinem Wodzińskim rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 60/2009, s. 127-138.

• To było naprawdę piekło. Z Tadeuszem Spornym rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 117-125.

• Viri Galilei. Z Ojcem Aleksandrem rozmawia Józef Augustyn, „Życie 
Duchowe”, 58/2009, s. 123-129.

• Warto pojechać do Jerozolimy. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Małgorzata Iskra, „Gazeta Krakowska”, 5 III 2009, s. 21.

• Wielki i szlachetny zamiar, ale bardzo wymagający. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Michał Buraczewski, „Nasze Seminarium. 
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Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Świdnickiej”, 9/2009, s. 10-11.

• Wstęp; O wiarygodności ludzi Kościoła dawniej i dzisiaj, w: Wacław 
Królikowski (red.), Miłość Kościoła dzisiaj. Wokół Reguł o trzymaniu 
z Kościołem św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2009, s. 11-14; 171-179.

• Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu 
„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 
ss. 276.

• Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu 
„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 
ss. 306.

2010

• Abyś długo żył…, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 4-6.
• Apostolskie narzędzie, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, 37/2010, 

s. 36-37.
• Bez skrupułów – moda na cynizm, „Życie Duchowe”, 64/2010, 

s. 13-20.
• Bez skrupułów – moda na cynizm, w: Wacław Królikowski, Świat 

moralnych lęków. Wokół Reguł o skrupułach św. Ignacego Loyoli, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 87-101.

• Biskup i narkomani. Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 116-125.

• Całe życie jest Bożą mową. Z Tomášem Halíkiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 115-122.

• Eucharystia drogą do wolności i szkołą miłości; O walce z demonami 
na modlitwie; Integralna wizja człowieka, w: Józef Augustyn 
(red.), Co zabrać ze sobą? Po syntezie „Ćwiczeń duchownych”, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 54-60; 85-90; 193-201.

• Ikony poradzieckiego człowieka. Z Siergiejem Wandałowskim 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 62/2010, s. 151-158.

• Jeżeli wywyższenie, to na krzyż. Medytacja o autentyczności 
kapłańskiej, „Archidiecezja Warszawska. Biuletyn Duszpasterski”, 
3/2010, s. 70-85.

• Kapłaństwo to nie umowa -zlecenie. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Alina Petrowa -Wasilewicz, „Wiadomości KAI”, 11 III 2010, s. 12-
14; 28 III 2010, s. 5-7.
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• Kolędy w markecie to nieporozumienie. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Magdalena Guziak -Nowak, „Przewodnik Katolicki. 
Archidiecezja Krakowska”, 28 XI 2010, s. VII.

• Medytacje jerozolimskie, „Życie Duchowe”, 62/2010, s. 118-124.
• Niech pani ratuje żydowskie niemowlę. Z Romualdem Jakubem 

Wekslerem -Waszkinelem rozmawia Józef Augustyn, „Życie 
Duchowe”, 63/2010, s. 133-141.

• O walce z demonami na modlitwie, „Życie Duchowe”, 62/2010, 
s. 4-6.

• O Wydawnictwie WAM. Z Henrykiem Pietrasem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 138-147.

• O życiu człowieka i psychologii komunikacji. Z Elżbietą Sujak 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 105-115.

• Od nas zależy narodowe katharsis, „Życie Duchowe”, 63/2010, 
s. 73-76.

• Ojcostwo dzisiaj, „Pedagogika Ojcostwa. Katolicki Przegląd 
Społeczno -Pedagogiczny. Czasopismo Katedry Pedagogiki Kato-
lickiej”, KUL, 1/2010, s. 57-66. 

• Patriotyzm i duchowość polska. Z Wiesławem Słowikiem rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 129-137.

• Piękno błota polnej drogi. Ze Stanisławem Jerzym Bryndalem 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 142-154.

• Polscy jezuici w Chinach. Z Arturem Wardęgą rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 126-134.

• Praca misyjna w Kirgistanie. Z Damianem Wojciechowskim 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 135-144.

• Przed i po. Uwagi o rekolekcjach. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Marcin Konik -Korn, „Niedziela. Tygodnik”, Dodatek: „Niedziela. 
Tygodnik Małopolska”, 3 I 2010, s. IV.

• Recenzja książki: R. Follereau, Moje imię chrześcijanin, Częstochowa 
2009, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 187-188.

• Recenzja książki: M. Gallo, Pakt zabójców, Kraków 2010, „Życie 
Duchowe”, 64/2010, s. 190.

• Recenzja książki: W. Grossman, Los i życie, Warszawa 2009, „Życie 
Duchowe”, 63/2010, s. 181-183.

• Rozważania do tekstów Ewangelii na każdą niedzielę, w: Słowo 
życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 20, 226, 234, 244, 254, 
264, 268, 288, 294, 302, 322, 332, 340, 352, 360.

• Tam, gdzie wzmogła się krzywda, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 4-6.
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• Tej śmierci, która tak głęboko nas boli, nie wolno zmarnować, 
„Gazeta Krakowska”, 12 IV 2010, s. 3. 

• Ukryty za Synem. Z Józefem Augustynem rozmawia Paweł Kozacki, 
„W drodze”, 448/2010, s. 4-15.

• Uzdrowienie z poczucia krzywdy, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 7-14.
• W trosce o autentyczne życie duchowe, „Zeszyty Formacji Duchowej”, 

47/2010, ss. 90.
• Weryfikacja treści i metod formacji kapłańskiej. Wybrane zagadnienia, 

„Homo Dei”, 1/2010, s. 104-110.
• Wprowadzenie, w: ks. Marcin Nikodem, Zatarg z narodem ży-

dowskim, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 65-69.
• Wprowadzenie; Posługa rekolekcyjna kapłana wobec ludzi młodych; 

Weryfikacja treści i metod formacji kapłańskiej; Modlitwa o łaskę 
kapłańskiej wierności, w: Józef Augustyn (red.), Sztuka bycia 
księdzem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 6-12; 449-457; 
481-491; 687-688.

• Wspomnienia kresowe. Z Tadeuszem Ślipko rozmawia Józef Augustyn, 
„Życie Duchowe”, 62/2010, s. 131-142.

• Wspomnienia o Stasiu. Z Marią Sułkowską i Barbarą Twaróg 
rozmawia Józef Augustyn, w: Listy ks. Stanisława Musiała do rodziny, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 307-330.

• Wstęp, w: Wacław Królikowski (red.), Świat moralnych lęków. Wokół 
Reguł o skrupułach św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2010, s. 11-14.

• Za pokutę: spowiednik, „List. Miesięcznik Katolicki”, 3/2010, s. 28-31.
• Zamieszkać w Biblii. Ze Stanisławem Haręzgą rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 124-132.
• Zapytajcie Polaków. Oni wiedzą, „Gazeta Krakowska”, 14 IV 2010, 

s. 20.
• Zdrowa męskość wiatrem w kapłańskie żagle. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Józef Polak, „Serwis Radia Watykańskiego”, 1 IV 2010. 
• Zrozumieć sztukę współczesną. Z Iwoną Cisło rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 123-128.
• Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po syntezie „Ćwiczeń 

duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 288.
• Józef Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2010, ss. 702.
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2011

• Aby nas bolało cierpienie innych. Medytacje w codzienności życia, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 240.

• Aby poszerzyło się nasze serce. Medytacje w codzienności życia, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 256.

• Bo księżom ludzie powinni „przeszkadzać”. Z Wojciechem 
Zagrodzkim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 66/2011, 
s. 127-135.

• Bolesna lekcja kapłańskiej posługi. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Alina Petrowa -Wasilewicz, „Wiadomości KAI”, 21 VIII 2011, s. 8-9. 

• Czy da się uczyć seksu bez moralności? [Redakcyjna dyskusja], 
„Gazeta Wyborcza”, 19-20 II 2011, s. 8-9.

• Ćwicz się w pobożności. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata 
Szewczyk, „Przewodnik Katolicki”, 3 IV 2011, s. 18-21.

• „Ćwiczenia duchowne” jako podstawa pedagogiki ignacjańskiej, 
w: Anna Królikowska (red.), Pedagogika ignacjańska. Historia, 
teoria, praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 13-22.

• Drogowskazy. Z Józefem Augustynem rozmawia Bogumił Łoziński, 
„Gość Niedzielny”, 4 IX 2011, s. 21.

• Egzamin z życia. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta Wielek, 
„List. Miesięcznik Katolicki”, 11/2011, s. 16-21.

• Ewangeliczna czystość serca, w: Jan Kochel (red.), Wychowanie 
do czystości – utopia czy zadanie, Wydawnictwo Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 125-131.

• Ewangeliczne ogołocenie, w: Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze 
sobą? Po trzecim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2011, s. 282-296.

• Kochaj mnie, tato. Medytacje, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 
ss. 224. 

• Ksiądz w relacji do kobiet, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 87-92.
• Ludzie ciszy i ducha. Z Piotrem Dudkiem rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 68/2011, s. 120-127. Przedruk: „Misyjne Drogi”, 
styczeń-luty 2012, s. 37-39.

• Łaska czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”; Kontemplacja 
Ad amorem w codzienności życia; O metodach prowadzenia życia 
duchowego, w: Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po 
czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2011, s. 27-44; 104-119; 217-230.
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• Młodzi jezuici o swoim powołaniu. Z Wojciechem Bojanowskim, 
Bartłomiejem Hućko i Wojciechem Werhunem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 141-150.

• Młodzi w kontekście współczesnej kultury, „Horyzonty Wychowania”, 
10/2011/19, s. 218-231.

• Modlitwa do św. Józefa, „Życie Duchowe”, 66/2011, s. 110-112.
• Moja Draganówka. Z Józefem Chromikiem rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 65/2011, s. 128-139.
• Najwyższy szczyt wyobraźni. Z Janem Melą rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 65/2011, s. 140-149.
• Nasłuchiwanie głosu Pana Boga. Z Józefem Augustynem rozmawia 

Urszula Pękala, „eSPe”, 3/2011, s. 10-16.
• Nasza więź z Chrystusem, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 111-117.
• Nie bądź niewolnikiem wspomnień. Z Józefem Augustynem 

rozmawiają Urszula Jagiełło i Joanna Pastuszek, „List. Numer 
specjalny”, 7/2011, s. 24-29.

• Nie ma gotowych rozwiązań. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Monika Grudzińska, „Echo Katolickie. Tygodnik”, 20 VI 2011, s. 17.

• O duchowości prawosławia. Z Ojcem Aleksandrem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 128-136.

• O przyczynach pasywności w seminarium, „Pastores”, 50/2011, 
s. 145-148.

• O tożsamości kapłańskiej, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 80-87.
• Odczułem silny uścisk jego dłoni. Świadectwo, w: Marian Zawada, 

Karmelitański Papież. Księga pamiątkowa z okazji beatyfikacji Jana 
Pawła II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 67.

• Ojcowie i dzieci. Rozmowa na Dzień Ojca. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Andrzej Kozioł, „Dziennik Polski. Magazyn Piątek”, 24 VI 
2011, s. C10.

• Ojcowska przyjaźń, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli 
i Wychowawców Katolickich”, 1/2011, s. 16-17.

• Panie, ratuj, giniemy, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 99-104.
• Perełki św. Ignacego Loyoli. Wybór i opracowanie: Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 67/2011, s. 92-98.
• Recenzja książki: S. Dąbski, Egzekutor, Warszawa 2010, „Życie 

Duchowe”, 66/2011, s. 186-187.
• Recenzja książki: S. Ryżko, Z Panem Bogiem w Łagrach, Lublin 

2010, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 189-190.
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• Rewolucja w Egipcie 2011. Z Ryszardem Wtorkiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 123-131.

• Widziałam, wiedziałam, milczałam. Z Anną Stretowicz -Garbolińską 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 119-127.

• Wielkie serce Kardynała. Z Markiem Flisem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 113-119.

• Wokół faktów odejścia z kapłaństwa. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Wojciech Zagrodzki, „Homo Dei”, 1/2011, s. 76-83. 

• Z realizmem o Rosji. Z Leonidem Ostrowskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 132-140.

• Zamiast figur i portretów. Z Piotrem Słabkiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 150-156.

• Żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Z Danielem W. Stabryłą 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 66/2011, s. 136-143.

• Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu 
„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 288.

• Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu 
„Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 
ss. 308.

2012

• Bez oskarżeń i uogólnień. O lobby homoseksualnym w Kościele. 
Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Królak, Serwis KAI, 24 III 
2012; Portal Onet.pl, 25 III 2012.

• Bliskość Boga jest bliskością szukającą, w: Piotr Szyrszeń (red.), Głos 
z pustyni. Homilie z Centrum Formacji Duchowej, Wydawnictwo 
Salvator, Kraków 2012, s. 163-164.

• Czy w internecie obowiązuje moralność?, Serwis KAI, 8 III 2012.
• Czysto biologiczne przywiązanie matki do dziecka bywa źródłem 

tragedii. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta Brzezińska, Portal 
internetowy „Fronda”, 2 II 2012. 

• Duchowość ignacjańska, „Przegląd Religioznawczy. The Religious 
Studies Review”, Warszawa, 2/244 (2012), s. 121-136.

• Intymne relacje z Jezusem, „Życie Duchowe”, 73/2012, s. 96-101.
• Iskierki obecności Boga, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 110-113.
• Jarzmo ojcostwa jest słodkie, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 61-67.
• Jezus najwyższym wzorem wolności, „Eleuteria. Kwartalnika Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka”, V 2012. 
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• Kapłaństwo. Duchowość i posługa – współczesne wyzwania, Wy-
dawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 294.

• Każde porzucenie kapłaństwa to dla Kościoła krzywda i nadużycie 
zaufania, „Dziennik Bałtycki”, 18 I 2013, s. 2.

• Koniec wojny i powrót do domu. Z Janem Sikorskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 141-148.

• Konieczny jest dialog. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina 
Petrowa -Wasilewicz, Serwis KAI, 25 VII 2012. Przedruk: „Idziemy. 
Tygodnik”, 5 VIII 2012. 

• Kościół na Ukrainie. Z Władyką Ihorem Isiczenko rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 130-142.

• Kościół nie zmienia zdania, „Express Bydgoski”, 21 VI 2012. 
• Kościół pokazał wolę rozwiązania problemu. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Alina Petrowa -Wasilewicz, Serwis KAI, 11 II 2012.
• Księża pod presją, „Rzeczpospolita”, 16 V 2012, s. 13A. 
• Ku uzdrowieniu i odnowie Kościoła. Z Hansem Zollnerem rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 115-126. Drukowany 
również w: Kościelna omerta, „Rzeczpospolita”, 20 IV 2012; Nie 
byliśmy najlepszym przykładem, Serwis KAI, 20 IV 2012.

• Lekarstwo na chorujące człowieczeństwo. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Piotr Hensel, „Głos Karmelu. Dwumiesięcznik Poświęcony 
Życiu Duchowemu”, 1/2012, s. 25-27.

• Leksykon pisarzy katolickich. Z Wiesławem Wilkiem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 117-129.

• Łaska może umrzeć. Z Józefem Augustynem rozmawia Artur Sporniak 
i Marcin Żyła, „Tygodnik Powszechny”, 27 I 2013, s. 5-6.

• Medytacja ignacjańska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 68. 
• Milion zdjęć Jana Pawła II. Z Grzegorzem Gałązką rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 72/2012, s. 140-146.
• Modlitwa i życie. Medytacje, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012, 

ss. 94.
• Modlitwa o wolność, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 96-98. 
• Nie banalizujmy grzechu. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina 

Petrowa -Wasilewicz, „Wiadomości KAI”, 19 II 2012, s. 2. 5.
• Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Serwis KAI, 22 IX 

2012.
• Niebezpieczny eksperyment, „Gość Niedzielny”, 23 IX 2012, s. 32-

33; Serwis KAI, 6 IX 2012.
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• Ojcowskie wychowanie do wolności, twórczej pracy i dobra 
wspólnego podstawą obywatelskich postaw w życiu dorosłym mło-
dego pokolenie, w: Senat Rzeczpospolitej Polskiej, List do taty, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2012, s. 39-45, 55-57. Przedruk: 
Stanisław Kowolik (red.), Od sprawiedliwości do państwa prawa. 
XI Sympozjum Tarnogórskie, Tarnowskie Góry 2012, s. 47-52.

• Picie, terapia, a gdzie nawrócenie, „Rzeczpospolita”, 27 X 2012.
• Polscy dominikanie na Ukrainie. Z Mariuszem Woźniakiem OP 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 127-134.
• Polski ksiądz w Czechach. Z Arturem Matuszkiem rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 72/2012, s. 131-139.
• Przekażcie sobie znak pokoju, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 39-42.
• Recenzja książki: L. Brown, Sprzedane. Ile kosztuje człowiek?, 

Warszawa 2009, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 184-185.
• Recenzja książki: Ch. de Chargé, Ludzie Boga, Warszawa 2011, 

„Życie Duchowe”, 70/2012, s. 175-176.
• Recenzja książki: A. Olej -Kobus, K. Kobus, S. Kryciński, Zabytki 

kultury żydowskiej w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011, „Życie 
Duchowe”, 70/2012, s. 184-186. 

• Recenzja książki: M. Seed, Niczyje dziecko, Warszawa 2010, „Życie 
Duchowe”, 69/2012, s. 182-183.

• Rozczarowanie maluczkich boli najbardziej. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Marcin Mindykowski, „Gazeta Krakowska”, 19-20 I 2013, 
s. 9.

• Sam nigdy nie wytrzeźwieję. Z Waldemarem Krajewskim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 136-146.

• Samobójstwa księży, Serwis KAI, 16 V 2012. 
• Synku, łososia zjemy po wojnie. Z Janem Sikorskim rozmawia Józef 

Augustyn, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 125-135.
• Świeccy nie powinni częstować księdza alkoholem, Portal internetowy 

„Areopag XXI”, 28 X 2012.
• Uwaga cynik, „List. Miesięcznik Katolicki”, V 2012, s. 42-45.
• Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte 

na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 314.

• W Kościele nie ma homoherezji, Serwis KAI, 16 IX 2012. 
• W miłości nie ma lęku. Medytacje, Wydawnictwo eSPe, Kraków 

2013, ss. 184. 
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• W obronie kobiety. Otwarty list do eksksiędza Romana Kotlińskiego, 
Serwis KAI, 15 IV 2012, „Rzeczpospolita”, 15 IV 2012, s. 17.

• Wolimy podziwiać Jana Pawła II, niż naśladować go w życiu, „Gazeta 
Krakowska”, 16 X 2012, s. 3.

• Wprowadzenie, w: ks. Jan Ślęzak, Notatki z rekolekcji seminaryjnych, 
„Homo Dei”, 4/2012, s. 115-116. 

• Wprowadzenie; Naśladować Jezusa w konfesjonale; Zdrowa 
psychologia a sakrament pojednania; Choćbym miał biegnąć za 
szczenięciem. Kilka uwag o skrupułach, w: Józef Augustyn (red.), 
Sztuka spowiadania. Poradnik. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2012, s. 11-16; 253-262; 495-504; 531-536.

• Wstęp, w: Wacław Królikowski (red.), Świat ludzkich głodów. Wokół 
Reguł służących do zaprowadzenia ładu w jedzeniu św. Ignacego 
Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 8-12.

• Wstęp, w: Jan ślęzak, Byle tylko zdobyć świętość, „Życie Duchowe”, 
73/2012, s. 149.

• Wyjście z Egiptu, czyli droga przez niepewność. Z Józefem 
Augustynem rozmawiają Anna Dąbrowska i Sławomir Rusin, „Biblia 
Krok po Kroku”, VII/2012.

• Żyj i pozwól żyć innym. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta 
Brzezińska, Portal internetowy „Fronda”, 4 II 2012.

• Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik. Wyda-
nie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 630. Dodruk: 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 630.

2013

• Afryka wołająca o pomoc. Z Władysławem Gągolskim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 74/2013, s. 131-137.

• Bł. Stefan W. Frelichowski, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 115-120.
• Cierpienie w teologii i duchowości judeochrześcijańskiej, w: Do-

mi nik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal (red.), 
Ból i cierpienie – ujęcie interdyscyplinarne. Żyć godnie do końca, 
PRESSCOM, Wrocław 2013, s. 449-468.

• Czystość serca, „Życie Duchowe”, 76/2013, s. 9-16.
• „Ćwiczenia duchowne” w praktyce. Uwagi odnoszące się do 

udzielania i odprawiania Ćwiczeń duchownych św. Ignacego 
Loyoli z pełnym milczeniem i z indywidualnym prowadzeniem, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 96. 
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• „De imitatione Christi” Tomasza a Kempis, „Życie Duchowe”, 
75/2013, s. 97-103. Przedruk fragmentu: Wszystko znosić chętnie 
dla miłości Boga. Świadectwo o książeczce „De imitatione Christi”, 
„Jezuici. Nasze Wiadomości”, 43/2013, s. 28-32.

• Droga do szczęścia. Rozmowy, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 
2013, ss. 344.

• Formacja duchownych a problem wykorzystania seksualnego, 
„Wiadomości KAI”, 8 IX 2013, s. 10-12. Przedruk: Formacja 
seminarzystów a problem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, 
„Pastores”, 62/2014, s. 149-154.

• Gender jak marksizm. Z Józefem Augustynem rozmawia Bogumił 
Łoziński, „Gość Niedzielny”, 28 VII 2013, s. 30-31.

• Homoseksualizm, w: Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek 
Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność 
Pastoralna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 217-228.

• Jeżeli coś robicie, trzeba robić to solidnie. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Jerzy Żegaryn, „Słowo Życia. Gazeta Diecezji 
Grodzieńskiej”, Białoruś, IX 2013.

• Kapłańskie ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 102. 
Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 140.

• Krótka historia Mozambiku. Z Mirosławem Matyją rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 132-140.

• Lniany pas Jeremiasza, „Życie Duchowe”, 74/2013, s. 91-94. 
• Misyjne serce. Z Janezem Mihelčičem rozmawia Józef Augustyn, 

„Życie Duchowe”, 76/2013, s. 133-142.
• Na przymusowych robotach w Niemczech. Z Franciszkiem Wodą 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 75/2013, s. 115-123.
• Nie dam Tobie pocałunku jak Judasz, „Życie Duchowe”, 76/2013, 

s. 101-106.
• Nie mówcie nikomu, że macie maturę. Z Wiesławem Słowikiem 

rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 121-131.
• Odpowiedzialne spojrzenie na seksualność. Z Józefem Augustynem 

rozmawia Jolanta Tęcza -Ćwierz, „Wychowawca”, 7-8/2013, 
s. 29-31.

• Pan moim Pasterzem, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 99-104. 
• Recenzja książki: C. Casey (red.), Tato, jakiego potrzebują dzieci, 

Ustroń 2012, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 178-179.
• Recenzja książki: I. Czistiakow, Strażnik gułagu. Dziennik, Warszawa 

2012, „Życie Duchowe”, 75/2013, s. 179-180.
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• Rola uczuć w ignacjańskich „Ćwiczeniach duchownych”, 
„Horyzonty Wychowania”, 12/23/2013, s. 195-216. Przedruk [pod 
zmienionym tytułem]: Pojęcie „uczucia” należy do dziedzictwa 
chrześcijańskiego, w: Wacław Królikowski (red.), Kierownictwo 
duchowe według św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2013, s. 137-158.

• Skrucha, pokuta, modlitwa. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz 
Królak, „Wiadomości KAI”, 27 X 2013, s. 2. 6-7.

• Sto lat Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z Jerzym Świerkowskim 
rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 75/2013, s. 124-129.

• Szansa na wyzwolenie wewnętrzne. Towarzyszenie indywidualne 
w pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych, w: Wacław Królikowski 
(red.), Kierownictwo duchowe według św. Ignacego Loyoli, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 159-171.

• Szeroko zakrojona inwazja na polskie szkoły, Serwis KAI, 11 VI 
2013. Przedruk: Józef Augustyn SJ: europejskie lobby gender planuje 
szeroko zakrojoną inwazję na polskie szkoły, Onet.pl, 10 VI 2013; 
Inwazja na szkoły, „Idziemy. Tygodnik”, Wydawnictwo Diecezji 
Warszawsko -Praskiej, 16 VI 2013, s. 16-17.

• Świeccy katechiści w Ameryce Łacińskiej. Z Ginterem Piotrem 
Rychlikowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 
75/2013, s. 141-147.

• Uwierzyć w Bożą miłość. Z Józefem Augustynem rozmawia Lucyna 
Słup, „Z Niepokalaną”, 4/2013, s. 11-13. 

• W Chmielnickim na Greczanach. Z Henrykiem Dziadoszem rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 74/2013, s. 138-141.

• Wprowadzenie; W drodze do Emaus; Wychowanie do kapłańskiego 
ojcostwa; Problematyka integracji seksualnej w kierownictwie 
duchowym; Kapłan a kierownictwo duchowe, w: Józef Augustyn (red.), 
Sztuka kierownictwa duchowego. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2013, s. 15-23; 85-96; 115-124; 451-458; 497-508.

• Wszyscy musimy pracować na miłość, „Franciszkański Biuletyn 
Informacyjny”, 3/2013, s. 12-13.

• Zagrożenia dla naszej wiary. Rozważania na Rok Wiary, „Homo Dei”, 
3/2013, s. 32-41. Przedruk: „Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji 
Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa”, XXXVIII/2013, s. 156-165.

• Zaskoczeni nowym pontyfikatem, „Życie Duchowe”, 75/2013, s. 66-72.
• Józef Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik. 

Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 720.
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2014 

• Bibliodrama. Z Krystyną Sztuką rozmawia Józef Augustyn, „Życie 
Duchowe”, 77/2014, s. 133-141.

• Bóg daje im czas. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata 
Szewczyk, „Przewodnik Katolicki”, 26 X 2014, s. 20-21.

• Bóg ma się w świecie bardzo dobrze. Z Józefem Augustynem 
rozmawiali Piotr Palka i Michał Grzesik, „Franciszkański Biuletyn 
Informacyjny”, 32/2014, s. 10-11.

• Brak formacji – brak księży. Konferencja z udziałem bp. Zbigniewa 
Kiernikowskiego, Józefa Augustyna, Mirosława Cholewy, Kazimierza 
Peka, Pawła Bielińskiego, „Pastores”, 64/2014, s. 85-96.

• Czy i na ile kapłan powinien być także psychologiem? Serwis KAI, 
17 IV 2014.

• Czym żyją alumni?, w: Trudne przestrzenie formacji seminaryjnej. 
49. Ogólnopolska Konferencja Wyższych Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych, Wydawnictwo Unum, Kraków 2014, 
s. 77-85. Przedruk: „Homo Dei”, 2/2014, s. 48-57.

• Czyste serce, myśli, słowa, gesty i relacje, „Homo Dei” 1/2014, 
s. 108-114. 

• Dopóki do ciebie nie strzelają, nie wiesz, kim jesteś. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Karolina Anna Kwaśniewska, „Nasza Służba”, 
17/2014, s. 10-11.

• Droga Krzyżowa, „Życie Duchowe”, 78/2014, s. 89.
• Droga Krzyżowa. Rozważania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, 

ss. 64.
• Ikona świętości Boga, „Życie Duchowe”, 78/2014, s. 5-8.
• Kapłańskie świadectwo wiary w duszpasterstwie, „Dobry  Pasterz. 

Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowień stwa”, 
XXXIX/2014, s. 34-42. Przedruk: „Homo Dei”, 1/2015, s. 62-70.

• Korzenie powołania misyjnego Jana Beyzyma. Z Ludwikiem 
Grzebieniem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 77/2014, 
s. 123-132.

• Medytacja ignacjańska, w: Józef Augustyn, Jan Paweł Konobrodzki, 
Adalberte de Vogue, Włodzimierz Zatorski, Marian Zawada, Po-
wiew Boga. Medytacja chrześcijańska w tradycji benedyktyńskiej, 
karmelitańskiej i ignacjańskiej, Wydawnictwo Benedyktynów, 
 Tyniec-Kraków 2014, s. 115-165.
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• Mówili o nas: Partisanen! Banditen! Z Janiną Chmielińską rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 79/2014, s. 113-123.

• Na misjach w Zambii i Malawi. Z Józefem Oleksym rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 80/2014, s. 115-121.

• Niepełnosprawni w społeczeństwie, „Życie Duchowe”, 77/2014, 
s. 64-72.

• O dzieciństwie w Kazachstanie. Z Jerzym Lewińskim rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 80/2014, s. 122-129.

• O integralnym wychowaniu seksualnym, w: Paweł Mąkosa (red.), 
Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, 
Wydawnictwo Natan, Lublin 2014, s. 223-235.

• O procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Z Hieronimem 
Fokcińskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 78/2014, 
s. 122-131.

• O sumieniu. W trosce o dobre sumienie i czystość serca, Wydawnictwo 
Ikona, Szydłówek-Toruń 2014, ss. 48.

• O wypaleniu, „Życie Duchowe”, 79/2014, s. 73-83.
• Ojciec Święty ci błogosławi. Ze Zbigniewem Góreckim rozmawia 

Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 78/2014, s. 115-121.
• Papież Franciszek a Kościół w Polsce. Spotkanie z udziałem Józefa 

Augustyna, Piotra Sikory, Piotra Żyłki, Elżbiety Wiater, „Życie 
Duchowe”, 79/2014, s. 103-112.

• Pokuta za grzechy nikogo nie zgorszy, „Życie Duchowe”, 77/2014, 
s. 105-108.

• Poszukiwanie sensu cierpienia, „Życie Duchowe”, 79/2014, s. 43-49.
• Przygotowanie do sakramentu pojednania, „List. Numer specjalny”, 

2014, s. 26-31. 
• Rachunek sumienia, „Życie Duchowe”, 80/2014, s. 12-16.
• Tajemnica ludzkiego cierpienia, „Życie Duchowe”, 80/2014, s. 85-94.
• Wprowadzenie; Miłość siebie zakorzeniona w miłości Boga; Pochwała 

przyjaźni; Duchowość mężczyzny i kobiety; Dziesięć przykazań 
dojrzałego ojcostwa; Jak nie należy kochać dzieci; Wychowanie 
do życia w rodzinie; Homoseksualizm; Ideologia gender, w: Józef 
Augustyn (red.), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, 
rodzina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 7-12, 63-66, 89-94, 
225-234, 401-406, 487-498, 515-521, 551-560, 656-671.

• Józef Augustyn (red.), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, 
małżeństwo, rodzina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 584.
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2015

• Co nam pozostało do realizacji z nauczania św. Jana Pawła II 
o kapłaństwie, Serwis KAI, 2 IV 2015.

• Co wolno w Wielkim Poście. Z Józefem Augustynem rozmawia Hanna 
Dębska, „Idziemy. Tygodnik”, 22 II 2015, s. 14-15.

• Człowiek jest całością. Z Józefem Augustynem rozmawia Magdalena 
Urlich, „Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki”, 1/2015, s. 8-9.

• Duchowy przewodnik. Jak rozumieć siebie i innych, Wydawnictwo M, 
Kraków 2015, ss. 352.

• Duszpasterstwo w Kirgistanie. Z Remigiuszem Kalskim rozmawia 
Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 81/2015, s. 127-133. Przedruk: 
„W Akcji. Biuletyn Informacyjny Jezuickiego Centrum Społecznego”, 
6/2016, s. 4-8.

• Gorzka lekcja Księdza Charamsy. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Tomasz Królak, Serwis KAI, 4 X 2015; „Wiadomości KAI”, 11 X 
2015, s. 28-30.

• Intymne relacje z Jezusem; Przekażcie sobie znak pokoju; Według 
skinienia Bożego. O braterskim upomnieniu; Duchowa oschłość 
Matki Teresy; Poszukiwanie sensu cierpienia. W teologii i duchowości 
judeochrześcijańskiej, w: Józef Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. 
Życie duchowe w praktyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 
s. 93-98; 173-176; 321-327; 493-500; 569-582.

• Każdego ranka gotuję się do walki, „Przewodnik Katolicki”, 29 III 
2015, s. 19-20. 

• Każdy ksiądz spowiada tak, jak sam się spowiada, Serwis KAI, 1 IV 
2015. 

• Kryzysy kapłańskie: szansa czy zagrożenie?, „Homo Dei”, 3/2915, 
s. 11-26.

• Maryja najlepszą Uczennicą swojego Syna, „Życie Duchowe”, 
81/2015, s. 91-98.

• Miłosierdzie i pobłażanie. Z Józefem Augustynem rozmawia Iwona 
Żurek, „Idziemy. Tygodnik”, 10 V 2015, s. 14-15.

• Myśli na każdy dzień roku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 
ss. 408. 

• Niech każda pracuje nad dobrym odprawieniem rozmyślania. Uwagi 
o ignacjańskiej metodzie rozmyślania w książce „Rozmyślania” 
Urszuli Ledóchowskiej”, w: Małgorzata Krupecka, Wojciech Misztal, 
Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, 
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Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2015, s. 33-53. Przedruk: 
Rozmyślanie – najważniejszą podstawą życia duszy, „Życie 
Konsekrowane”, 115/2015, s. 100-114.

• O miłosierdziu, Serwis KAI, 12 XII 2015.
• Piotr Skarga i jego wyobraźnia miłosierdzia, „Okno Wiary. 

Kwartalnik «Opiekuna»”, Kalisz, 1/5/2015, s. 12-16.
• Rekolekcje ignacjańskie. Klasyczna propozycja rekolekcyjna dla 

kapłanów, „Formatio Permanens. Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej 
przy Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski”, 
15/2015, s. 47-56.

• Rok Miłosierdzia szczególnie ważny dla hierarchii i księży, Serwis 
KAI, 14 III 2015.

• Rozeznawanie powołania kapłańskiego i zakonnego, „Okno Wiary. 
Kwartalnik «Opiekuna»”, Kalisz , 2/2015, s. 42-47. Przedruk: 
„Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej”, 7 III 2015, s. 42-47.

• Spragnieni ojcowskiej miłości. Pytania i odpowiedzi, „Życie Du-
chowe”, 82/2015, s. 69-75.

• Święty Józef wzorem duchowego rozeznania, „Okno Wiary. Kwar-
talnik «Opiekuna»”, Kalisz, 3/2015, s. 132-138. 

• Trzy dekady w Afryce. Z Gerardem Karasem rozmawia Józef 
Augustyn, „Życie Duchowe”, 84/2015, s. 123-130.

• Współczesne areopagi dla misji osób konsekrowanych, „Życie 
Konsekrowane”, 114/2015, s. 87-98.

• Z Jezusem w drodze na Golgotę, w: Jezuickie Drogi Krzyżowe, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 67-84. 

• Józef Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 652.

2016

• Etapy „Ćwiczeń duchownych”. Adnotacja czwarta, w: Wacław 
Królikowski (red.), Podstawy ignacjańskiego kierownictwa 
duchowego. Wokół Adnotacji do „Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego 
Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 111-124.

• Kampania LGBT nie przyniesie pokoju. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Tomasz Królak, Serwis KAI, 15 IX 2016.

• Konferencja na rozpoczęcie spotkania osób konsekrowanych obrządku 
łacińskiego i bizantyjsko -ukraińskiego. Stadion Arena. Lwów, 15 IX 
2015, „Życie Konsekrowane”, styczeń-luty 2016, s. 98-115.
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• Konferencja na zakończenie spotkania osób konsekrowanych obrządku 
łacińskiego i bizantyjsko -ukraińskiego. Stadion Arena. Lwów, 17 IX 
2015, „Życie Konsekrowane”, styczeń-luty 2016, s. 116-121.

• Ksiądz spowiada tak, jak sam się spowiada, w: Michał Borda 
(red.), Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Kuria Diecezjalna, 
Sosnowiec 2016, s. 137-149. 

• Mam obowiązek zostać świętym. Kazanie z okazji stulecia urodzin 
Księdza Jana Ślęzaka, w: Jan Ślęzak, Notatki rekolekcyjne 
alumna. 1935-1937, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 71-82. 
Wydanie II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2017, s. 71-82.

• Mocne wezwanie Franciszka dla księży do rachunku sumienia. 
Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa -Wasilewicz, Serwis 
KAI, 6 VI 2016.

• Odnalezione klucze, w: Cuda świętego Antoniego. Świadectwa i modli-
twy, oprac. Elżbieta Polak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, 
s. 45-48.

• Pisanie wyssałem z mlekiem matki. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Piotr Bugiel, „Jezuici. Nasze Wiadomości, 50/2017, s. 26-28.

• Przedmowa, w: Dominika Krupińska, Wędrówka do wolności. Ka-
tolicki poradnik dla dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2016, s. 5-6.

• Siła dobranego słowa. O kwartalniku „Pastores”, o formacji 
kapłańskiej i potrzebie odkrywania przez Kościół wciąż na nowo 
swojej misji. Z Józefem Augustynem rozmawia Dariusz Sonak, 
„Biuletyn Edukacji Medialnej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
2/2016, s. 160-169.

• W prostocie jest prawda, Serwis KAI, 15 XII 2016.
• Wymowna przestroga papieża Franciszka przed dwulicowością 

księży, Serwis KAI, 30 VII 2016.
• Wszystko jest w sercu. Z Józefem Augustynem rozmawiają Mirosław 

Cholewa i Wojciech Bartkowicz, „Pastores”, 73/2016, s. 93-106.
• Zasada tantum quantum w „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego 

Loyoli, w: Wacław Królikowski (red.), Droga duchowego uporząd-
kowania i miłości. Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 129-138.

• Zawsze kochałem życie. O miłości do Boga i ludzi, o cierpieniu 
i kapłaństwie. Z Jerzym Zakrzewskim rozmawia Józef Augustyn, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 208. Wydanie II, Wydaw-
nictwo Homo Dei, Kraków 2017, ss. 208.
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• Zawsze kochałem życie – życie i duchowość Jerzego Zakrzewskiego, 
Serwis KAI, 7 XII 2016.

• Żarliwie sławię Go za wszystkie dobra. Homilia o wdzięczności, 
„Życie Duchowe”, 85/2016, s. 117-119.

• Życie duchowe w listach Anny, w: Anna Augustyn, Listy Matki. 
Wydanie na użytek rodziny, Ołpiny 2016, s. 11-40.

2017

• Bądź uczciwy i niczego się nie bój. Z Józefem Augustynem rozmawia 
Mirosław Cholewa, „Pastores”, 74/2017, s. 99-110. 

• Czy możemy nie przyjąć pokuty od spowiednika?; Portal Deon.pl, 
15 XII 2017.

• Dzieje grzechu. Na czym polega dobra spowiedź, „W drodze”, 
marzec 2017, s. 8-17. 

• Grzech, który nie może być odpuszczony, Portal Deon.pl, 18 XII 2017.
• Miłosierdzie Boga i ludzi. Rozmowy i komentarze, Wydawnictwo 

Homo Dei, Kraków 2017. 
• Spowiedź nie musi być przykrym obowiązkiem, Portal Deon.pl, 8 XII 

2017.
• Św. Ignacy Loyola. O myśli, w: Wacław Królikowski (red.), Znaczenie 

refleksji w duchowości ignacjańskiej. Wokół rachunku sumienia 
według św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, 
s. 61-74. 

• W Jego ranach jest nasze zdrowie. Droga Krzyżowa, w: Rafał 
S. Pujsza CP (red.), Via crucis. Droga Krzyżowa. Historia i duchowość 
nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, Zgromadzenie 
Męki Jezusa Chrystusa, Warszawa 2017, s. 117-129.

• W naszej słabości będziemy zbawieni. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Lidia Molak, „Idziemy. Tygodnik”, 12 III 2017, s. 18-19.

• Walczymy z pokusami, by lepiej poznawać, miłować i naśladować 
Jezusa. Z Józefem Augustynem rozmawia ks. Jerzy Martinowicz, 
„Słowo Życia. Gazeta Diecezji Grodzieńskiej”, 16 lipca 2017, s. 4.

• Wolność i dyscyplina. Z Józefem Augustynem SJ rozmawia Rafał 
Janus, Portal internetowy „Inicjatywy Tato.net”, 30 IX 2017. 

• Wybierzmy życie. Z Józefem Augustynem rozmawia Maciej 
Kolbarczyk, „Gość Niedzielny”, 16 11 2017, s. 21-22.

• Zamach na prawdę już był. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz 
Cukiernik, „Opcja na Prawo. Kwartalnik”, 4/145/2017, s. 140-149.

https://www.deon.pl/religia;
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• Życie duchowe w listach Anny, w: Anna Augustyn, Listy Matki, 
Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 13-51. 

• Za Jezusem na Drodze Krzyżowej. Droga Krzyżowa na dzień 
modlitw ogłoszony przez Episkopat Polski w intencji ofiar pedofilii 
duchownych, 3 III 2017, ‹http://cod.ignatianum.edu.pl›.

2018

• Addycje w „Ćwiczeniach duchowych”; „De imitatione Christi” 
Tomasza a Kempis; Metoda medytacji chrześcijańskiej w ujęciu 
św. Ignacego Loyoli, w: Wacław Królikowski (red.), Jak lepiej się 
modlić. Wokół Addycji do „Ćwiczeniach duchowych”; św. Ignacego 
Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, s. 33-51; 193-201; 
155-176.

• Bojowaniem jest życie człowieka; Wszyscy musimy pracować na 
miłość; Modlitwa o ewangeliczną czystość serca; Eucharystia 
źródłem radości życia; Modlitwa do Świętego Józefa; W Jego ranach 
jest nasze zdrowie; Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, „Głos 
Katolicki. Tygodnik”, Paryż, 18 II 2018, s. 2; 25 II 2018, s. 2; 4 III 
2018, s. 2; 11 III 2018, s. 2; 18 III 2018, s. 2; 25 III 2018, s. 2; 1 IV 
2018, s. 2. 

• Felix culpa Papieża Franciszka, Serwis Deon.pl, 12 IV 2018.
• Franciszek i nowy styl odnoszenia się do księży, Serwis KAI, 10 III 

2018.
• Intymność i wolność. Spotkanie z Jezusem. Medytacje, Wydawnic-

two M, Kraków 2018, ss. 224. 
• Modlitwa najważniejszą apostolską posługą jezuity. Egzorta, Kuria 

Polskiej Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 
Wielki Post 2018, ss. 4.

• Radość bycia ojcem dzisiaj, „Obecni. W religii, społeczeństwie, 
kulturze”, 35/2018, s. 9-18.

• Stawka tuszowania pedofilii jest zbyt wysoka, Serwis KAI, 27 IV 
2018.

• Sztuka patrzenia w siebie, „W drodze”, marzec 2018, s. 84-93.
• Wprowadzenie, w: Adam Żak SJ, Ewa Kusz (red.), Seksualne wy-

korzystanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – 
doświadczenie polskie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 
2018, s. 7-21.

http://cod.ignatianum.edu.pl/
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II. Stałe rubryki w prasie

„Posłaniec Serca Jezusowego”
Rekolekcje ignacjańskie

• 1/1989, s. 10; 2/1989, s. 27; 3/1989, s. 50; 4/1989, s. 66; 5/1989, s. 83; 
6/1989, s. 106; 7/1989, s. 122; 8-9/1989, s. 155; 10/1989, s. 170; 
11/1989, s. 186; 12/1989, s. 202. 1/1990, s. 10; 2-3/1990, s. 32; 4/1990, 
s. 46; 5-6/1990, s. 72; 7/1990, s. 91; 8/1990, s. 107; 9/1990, s. 124; 
10/1990, s. 139; 11/1990, s. 157; 12/1990, s. 170. 1/1991, s. 4; 2/1991, 
s. 33; 3/1991, s. 64; 4/1991, s. 90; 5/1991, s. 117; 6/1991, s. 140; 7/1991, 
s. 164; 8/1991, s. 188; 9/1991, s. 212; 10/1991, s. 236; 11/1991, s. 258; 
12/1991, s. 283. 1/1992, s. 20; 2/1992, s. 13; 3/1992, s. 20; 4/1992, s. 20; 
5/1992, s. 19; 6/1992, s. 20; 7-8/1992, s. 40; 9/1992, s. 20; 10/1992, 
s. 20; 11/1992, s. 18; 12/1992, s. 20. 1/1993, s. 19; 2/1993, s. 19; 3/1993, 
s. 20; 4/1993, s. 19; 5/1993, s. 19; 6/1993, s. 15; 7-8/1993, s. 35.

„Posłaniec”
Słowo życia – medytacja ignacjańska

• Adwentowy post, 12/2006, s. 12.
• Bóg jest jedynym dobrem, 11/2007, s. 15.
• Brat Powszechny, 10/2006, s. 9.
• Chrzest Jezusa, 1/2007, s. 11.
• Ewangeliczna miłość siebie samego, 11/2006, s. 9.
• Jezusowe savoir -vivre, 9/2007, s. 19.
• Odkrywanie wszystkiego w Jezusie, 7/2007, s. 16.
• Panie, przymnóż nam wiary, 10/2007, s. 11. 
• Pieśń nowa, 5/2007, s. 14.
• Religijność czysta i bez skazy, 8/2007, s. 16.
• Twarz Słońca, 3/2007, s. 14.
• W Tobie jest źródło, 2/2007, s. 14.
• Wezwani do Królestwa, 4/2007, s. 14.
• Wspólna modlitwa, 6/2007, s. 15.
• Złodziej, który jest Panem, 12/2007, s. 11. 
• Znaki święte, 9/2006, s. 14.

„Nasz Głos”
Pytania i odpowiedzi

• 2/2002; 3/2002; 4/2002; 5/2002; 8/2002; 10/2002; 11/2002; 12/2002. 
1/2003; 2/2003; 3/2003; 4/2003; 5/2003; 6/2003; 10/2003; 11/2003; 
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12/2003. 1/2004; 2/2004; 3/2004; 5/2004; 6/2004; 8-9/2004; 10/2004; 
11/2004; 12/2004. 1/2005; 2/2005; 3/2005; 5/2005; 6/2005; 8/2005; 
10/2005; 11/2005. 1/2006; 2/2006; 3/2006; 4/2006; 5/2006; 6/2006; 
7/2006; 8-9/2006; 10/2006; 11/2006; 12/2006. 1/2007; 2/2007; 
3/2007; 4/2007.

„Niedziela. Tygodnik”
Kwadrans szczerości

• 8 III 1992; 15 III 1992; 22 III 1992; 29 III 1992; 14 V 1992; 17 V 
1992; 24 V 1992; 14 VI 1992; 28 VI 1992; 12 VII 1992; 26 VII 1992; 
9 VIII 1992; 6 IX 1992; 4 X 1992; 25 X 1992; 15 XI 1992; 3 I 1993. 

„Dzień Pański. Biuletyn Liturgiczny”
Wokół Słowa Bożego

• Bądź wola Twoja na ziemi i w niebie. Ojcze nasz (4), 11 VII 1999.
• Bóg bliski człowiekowi. Tajemnica Wcielenia (1), 28 XI 1999.
• Dar chleba. Ojcze nasz (5), 18 VII 1999.
• Dar przebaczenia. Ojcze nasz (6), 25 VII 1999.
• Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę. Ojcze nasz (8), 8 VIII 1999.
• Dla Boga wszystko jest możliwe. Tajemnica Wcielenia (3), 12 XII 

1999.
• Jałmużna jest darem, 7 III 1999.
• Modlitwa – radosne przebywanie z Bogiem, 28 II 1999.
• Nawrócenie darem Bożej łaski, 21 IV 1999.
• Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nas (2), 27 VI 1999.
• Panie, naucz nas się modlić. Ojcze nasz (1), 20 VI 1999.
• Pełnia łaski w kruchości serca. Tajemnica Wcielenia (2), 5 XII 1999.
• Post – „modlitwą ciała”, 14 III 1999.
• Przyjdź Królestwo Twoje. Ojcze nasz (3), 4 VII 1999.
• Służba i radość. Tajemnica Wcielenia (4), 19 XII 1999. 
• Zachowaj nas od złego. Ojcze nasz (7), 1 VIII 1999.

„List. Miesięcznik Katolicki” 
Pytania i odpowiedzi

• 5/1992; 6/1992; 7/1992; 9/1992; 10/1992; 11/1992; 12/1992. 1/1993; 
3/1993; 4/1993; 5/1993; 6/1993; 7/1993; 9/1993; 10/1993; 11/1993; 
12/1993. 1/1994; 2/1994; 3/1994; 4/1994; 5/1994; 6/1994; 7/1994; 
9/1994; 10/1994; 11/1994; 12/1994. 1/1995; 3/1995; 4/1995; 5/1995; 
6/1995; 7/1995; 9/1995; 10/1995; 11/1995; 12/1995. 1/1996; 3/1996; 
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4/1996; 5/1996; 6/1996; 7/1996; 9/1996; 10/1996; 11/1996; 12/1996. 
1/1997; 2/1997; 3/1997; 4/1997; 5/1997; 6/1997; 7/1997; 9/1997; 
10/1997; 11/1997; 12/1997. 1/1998; 2/1998; 3/1998; 4/1998; 5/1998; 
6/1998; 7/1998; 9/1998; 10/1998; 11/1998; 12/1998. 1/1999; 2/1999; 
3/1999; 4/1999. 1/2000; 2/2000; 3/2000; 5/2000; 7/2000; 9/2000; 
11/2000. 1/2001; 2/2001; 4/2001; 5/2001; 6/2001; 7/2001; 9/2001; 
12/2001. 1/2002; 2/2002; 3/2002; 4/2002; 5/2002; 6/2002; 9/2002; 
10/2002; 11/2002; 12/2002. 1/2003; 2/2003; 3/2003; 4/2003; 6/2003; 
10/2003; 11/2003; 12/2003. 1/2004; 2/2004; 4/2004; 5/2004; 6/2004; 
9/2004; 11/2004. 1/2005; 3/2005; 10/2005.

„List. Miesięcznik Katolicki” 
Pielgrzymka do jednej ziemi

• Al -Khalil – Przyjaciel Boga, 10/2006, s. 50.
• Bazylika światła, 5/2007, s. 49.
• Brama spowiedzi, 3/2010, s. 49.
• Cena za życie Ewangelią, 9/2009, s. 49.
• Chwalcie Boga w waszym ciele, 12/2006, s. 47.
• Gdyby Twoje prawo nie było rozkoszą…, 11/2006, s. 51.
• Dające więcej niż wszyscy, 4/2009, s. 49.
• Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości, 4/2008, s. 49.
• Jak światła choinki, 10/2007, s. 49.
• Który z nich mógłby być Jezusem, 9/2006, s. 48.
• Młodzi Beduini, 9/2007, s. 50.
• Msza w meczecie, 12/2008, s. 49.
• Na policzkach łzy, 10/2008, s. 49.
• Nic Cię nie obchodzi, że giniemy, 5/2008, s. 51.
• Nieustanna modlitwa to nieustanna miłość, 6/2008, s. 49. 
• O małym ziarnie twórczej myśli, które nie zginęło w błocie, 11/2008, 

s. 49. 
• O równości wszystkich ludzi w Jerozolimie, 5/2012, s. 50. 
• Pan zapłakał, 1/2008, s. 49. 
• Śladami św. Józefa, 9/2008, s. 51.
• Ta sama łaska powołania, ale dwa odmienne serca, 2/2009, s. 51.
• Trzy pytania, 2/2007, s. 51.
• To był prawdziwy cud, 6/2009, s. 51.
• W co wierzą ci mali, 2/2008, s. 49.
• Z miłości i wierności, 3/2008, s. 49.
• Zaułki Judasza, 1/2009, s. 52.
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„Gazeta Krakowska”
Słowo na niedzielę 

2004

• 3 VII 2004, s. 31; 10 VII 2004, s. 31; 17 VII 2004, s. 31; 24 VII 2004, 
s. 31; 31 VII 2004, s. 31; 7 VIII 2004, s. 31; 14 VIII 2004, s. 31; 
21 VIII 2004, s. 31; 28 VIII 2004, s. 31; 4 IX 2004, s. 31; 11 IX 2004, 
s. 31; 18 IX 2004, s. 31; 25 IX 2004, s. 31; 2 X 2004, s. 31; 9 X 2004, 
s. 31; 16 X 2004, s. 29; 23 X 2004, s. 11; 30 X 2004, s. 11; 6 XI 2004, 
s. 11; 13 XI 2004, s. 11; 20 XI 2004, s. 11; 27 XI 2004, s. 11; 4 XII 
2004, s. 11; 11 XII 2004, s. 11; 18 XII 2004, s. 11; 27 XII 2004, s. 12.

2005

• 8 I 2005, s. 11; 15 I 2005, s. 11; 22 I 2005, s. 11; 29 I 2005, s. 11; 5 II 
2005, s. 11; 12 II 2005, s. 12; 19 II 2005, s. 11; 26 II 2005, s. 11; 5 III 
2005, s. 11; 12 III 2005, s. 11; 19 III 2005, s. 11; 26 III 2005, s. 13; 
9 IV 2005, s. 11; 16 IV 2005, s. 10; 23 IV 2005, s. 11; 30 IV 2005, 
s. 11; 7 V 2005, s. 14; 14 V 2005, s. 20; 21 V 2005, s. 15; 28 V 2005, 
s. 20; 4 VI 2005, s. 20; 11 VI 2005, s. 20; 18 VI 2005, s. 20; 25 VI 
2005, s. 20; 2 VII 2005, s. 20; 9 VII 2005, s. 20; 16 VII 2005, s. 20; 
23 VII 2005, s. 20; 30 VII 2005, s. 16; 6 VIII 2005, s. 16; 13 VIII 
2005, s. 18; 20 VIII 2005, s. 16; 27 VIII 2005, s. 16; 3 IX 2005, s. 16; 
10 IX 2005, s. 16; 17 IX 2005, s. 16; 24 IX 2005, s. 16; 1 X 2005, 
s. 16; 8 X 2005, s. 31; 15 X 2005, s. 16; 22 X 2005, s. 16; 29 X 2005, 
s. 16; 5 XI 2005, s. 16; 12 XI 2005, s. 16; 19 XI 2005, s. 16; 26 XI 
2005, s. 16; 3 XII 2005, s. 16; 10 XII 2005, s. 16; 17 XII 2005, s. 16; 
24 XII 2005, s. 16; 31 XII 2005, s. 16. 

2006

• 7 I 2006, s. 16; 14 I 2006, s. 16; 21 I 2006, s. 16; 28 I 2006, s. 16; 4 II 
2006, s. 14; 11 II 2006, s. 14; 18 II 2006, s. 14; 25 II 2006, s. 14; 4 III 
2006, s. 14; 11 III 2006, s. 14; 18 III 2006, s. 14; 25 III 2006, s. 14; 
1 IV 2006, s. 14; 8 IV 2006, s. 14; 15 IV 2006, s. 18; 22 IV 2006, 
s. 14; 29 IV 2006, s. 17; 6 V 2006, s. 14; 13 V 2006, s. 14; 20 V 2006, 
s. 12; 27 V 2006, s. 12; 3 VI 2006, s. 12; 10 VI 2006, s. 12; 17 VI 
2006, s. 12; 24 VI 2006, s. 12; 1 VII 2006, s. 12; 8 VII 2006, s. 12; 
15 VII 2006, s. 12; 22 VII 2006, s. 12; 29 VII 2006, s. 12; 5 VIII 
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2006, s. 12; 12 VIII 2006, s. 12; 19 VIII 2006, s. 12; 26 VIII 2006, 
s. 12; 2 IX 2006, s. 12; 9 IX 2006, s. 12; 16 IX 2006, s. 12; 23 IX 
2006, s. 12; 30 IX 2006, s. 12; 7 X 2006, s. 12; 14 X 2006, s. 12; 21 
X 2006, s. 12; 28 X 2006, s. 12; 4 XI 2006, s. 12; 18 XI 2006, s. 12; 
25 XI 2006, s. 12; 2 XII 2006, s. 12; 9 XII 2006, s. 12; 16 XII 2006, 
s. 12; 23 XII 2006, s. 12; 30 XII 2006, s. 12.

2007

• 6 I 2007, s. 6; 13 I 2007, s. 6; 20 I 2007, s. 6; 27 I 2007, s. 6; 3 II 2007, 
s. 6; 10 II 2007, s. 6; 17 II 2007, s. 6; 24 II 2007, s. 6; 3 III 2007, 
s. 6; 10 III 2007, s. 6; 17 III 2007, s. 6; 24 III 2007, s. 6; 31 III 2007, 
s. 6; 7 IV 2007, s. 2; 14 IV 2007, s. 6; 21 IV 2007, s. 6; 28 IV 2007, 
s. 6; 5 V 2007, s. 6; 12 V 2007, s. 6; 19 V 2007, s. 6; 26 V 2007, s. 6; 
2 VI 2007, s. 6; 9 VI 2007, s. 6; 16 VI 2007, s. 6; 23 VI 2007, s. 6; 
30 VI 2007, s. 6; 7 VII 2007, s. 6; 14 VII 2007, s. 6; 21 VII 2007, s. 6; 
28 VII 2007, s. 6; 4 VIII 2007, s. 6; 11 VIII 2007, s. 6; 18 VIII 2007, 
s. 6; 25 VIII 2007, s. 6; 1 IX 2007, s. 6; 8 IX 2007, s. 6; 15 IX 2007, 
s. 6; 22 IX 2007, s. 6; 29 IX 2007, s. 6; 6 X 2007, s. 6; 13 X 2007, 
s. 6; 27 X 2007, s. 23; 3 XI 2007, s. 23; 10 XI 2007, s. 23; 17 XI 2007, 
s. 23; 24 XI 2007, s. 23; 1 XII 2007, s. 23; 8 XII 2007, s. 23; 15 XII 
2007, s. 23; 22 XII 2007, s. 23; 29 XII 2007, s. 23.

2008

• 5 I 2008, s. 23; 12 I 2008, s. 23; 19 I 2008, s. 23; 26 I 2008, s. 23; 2 II 
2008, s. 23; 9 II 2008, s. 24; 16 II 2008, s. 23; 23 II 2008, s. 25; 1 III 
2008, s. 26; 8 III 2008, s. 22; 15 III 2008, s. 26; 22 III 2008, s. 22; 
29 III 2008, s. 27; 5 IV 2008, s. 25; 12 IV 2008, s. 23; 19 IV 2008, 
s. 25; 26 IV 2008, s. 26; 2 V 2008, s. 16; 10 V 2008, s. 26; 17 V 2008, 
s. 25; 24 V 2008, s. 26; 31 V 2008, s. 25; 7 VI 2008, s. 21; 14 VI 
2008, s. 23; 21 VI 2008; s. 23; 28 VI 2008, s. 23; 5 VII 2008, s. 31; 
12 VII 2008, s. 31; 19 VII 2008, s. 31; 26 VII 2008, s. 30; 2 VIII 
2008, s. 30; 9 VIII 2008, s. 33; 16 VIII 2008, s. 33; 23 VIII 2008, 
s. 33; 30 VIII 2008, s. 26; 6 IX 2008, s. 2; 13 IX 2008, s. 26; 20 IX 
2008, s. 25; 27 IX 2008, s. 26; 4 X 2008, s. 27; 11 X 2008, s. 27; 18 X 
2008, s. 27; 25 X 2008, s. 25; 31 X 2008, s. 2; 8 XI 2008, s. 26; 15 XI 
2008, s. 26; 22 XI 2008, s. 26; 29 XI 2008, s. 26; 6 XII 2008, s. 26; 
13 XII 2008, s. 27; 20 XII 2008, s. 26; 27 XII 2008, s. 26.
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2009

• 3 I 2009, s. 27; 10 I 2009, s. 26; 17 I 2009, s. 22; 24 I 2009, s. 23; 
31 I 2009, s. 22; 7 II 2009, s. 21; 14 II 2009, s. 21; 21 II 2009, s. 23; 
28 II 2009, s. 22; 7 III 2009, s. 20; 14 III 2009, s. 21; 21 III 2009, 
s. 21; 28 III 2009, s. 21; 4 IV 2009, s. 21; 11 IV 2009, s. 20; 18 IV 
2009, s. 21; 25 IV 2009, s. 21; 2 V 2009, s. 22; 9 V 2009, s. 22; 16 V 
2009, s. 22; 23 V 2009, s. 22; 30 V 2009, s. 21; 6 VI 2009, s. 19; 
13 VI 2009, s. 19; 20 VI 2009; s. 19; 27 VI 2009, s. 19; 4 VII 2009, 
s. 19; 11 VII 2009, s. 19; 18 VII 2009, s. 19; 25 VII 2009, s. 19; 1 VIII 
2009, s. 19; 8 VIII 2009, s. 19; 22 VIII 2009, s. 19; 29 VIII 2009, 
s. 19; 5 IX 2009, s. 19; 12 IX 2009, s. 19; 19 IX 2009, s. 19; 26 IX 
2009, s. 19; 3 X 2009, s. 19; 10 X 2009, s. 2; 17 X 2009, s. 2; 24 X 
2009, s. 2; 31 X 2009, s. 2; 7 XI 2009, s. 2; 14 XI 2009, s. 2; 21 XI 
2009, s. 2; 28 XI 2009, s. 2; 5 XII 2009, s. 2; 12 XII 2009, s. 2; 19 XII 
2009, s. 2; 24 XII 2009, s. 2; 31 XII 2009, s. 2.

2010

• 2 I 2010, s. 2; 9 I 2010, s. 2; 16 I 2010, s. 2; 23 I 2010, s. 2; 30 I 2010, 
s. 2; 6 II 2010, s. 2; 13 II 2010, s. 2; 20 II 2010, s. 2; 27 II 2010, s. 2, 
6 III 2010, s. 2; 13 III 2010, s. 2; 20 III 2010, s. 2; 27 III 2010, s. 2; 
3 IV 2010, s. 2; 10 IV 2010, s. 2; 24 IV 2010, s. 2; 30 IV 2010, s. 2; 
8 V 2010, s. 2; 15 V 2010, s. 2; 22 V 2010, s. 2; 29 V 2010, s. 2; 5 VI 
2010, s. 2; 12 VI 2010, s. 2; 19 VI 2010, s. 2; 26 VI 2010, s. 2; 3 VII 
2010, s. 2; 10 VII 2010, s. 2; 17 VII 2010, s. 2; 24 VII 2010, s. 2; 
31 VII 2010, s. 2; 7 VIII 2010, s. 2; 14 VIII 2010, s. 2; 21 VIII 2010, 
s. 2; 28 VIII 2010, s. 2; 4 IX 2010, s. 2; 11 IX 2010, s. 2; 18 IX 2010, 
s. 2; 25 IX 2010, s. 2; 2 X 2010, s. 2; 9 X 2010, s. 8; 16 X 2010, s. 2; 
23 X 2010, s. 2; 30 X 2010, s. 2; 6 XI 2010, s. 2; 13 XI 2010, s. 2; 
20 XI 2010, s. 2; 27 XI 2010, 2; 4 XII 2010, s. 2; 11 XII 2010, s. 2; 
18 XII 2010, s. 2; 24 XII 2010, s. 10; 31 XII 2010, s. 9.

2011

• 8 I 2011, s. 2; 15 I 2011, s. 10; 22 I 2011, s. 2; 29 I 2011, s. 2; 5 II 
2011, s. 2; 12 II 2011, s. 2; 19 II 2011, s. 2; 26 II 2011, s. 2; 5 III 
2011, s. 2; 12 III 2011, s. 2; 19 III 2011, s. 2; 26 III 2011, s. 2; 2 IV 
2011, s. 2; 9 IV 2011, s. 2; 16 IV 2011, s. 2; 23 IV 2011, s. 2; 30 IV 
2011, s. 16; 7 V 2011, s. 2; 14 V 2011, s. 2; 21 V 2011, s. 2; 28 V 
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2011, s. 2; 4 VI 2011, s. 2; 11 VI 2011, s. 2; 18 VI 2011; s. 2; 25 VI 
2011, s. 2; 2 VII 2011, s. 2; 9 VII 2011, s. 2; 16 VII 2011, s. 2; 23 VII 
2011, s. 2; 30 VII 2011, s. 10; 6 VIII 2011, s. 2; 13 VIII 2011, s. 2; 
20 VIII 2011, s. 2; 27 VIII 2011, s. 2; 3 IX 2011, s. 2; 10 IX 2011, 
s. 2; 10 IX 2011, s. 2; 17 IX 2011, s. 2; 24 IX 2011, s. 2; 1 X 2011, 
s. 2; 8 X 2011, s. 2; 15 X 2011, s. 2; 22 X 2011, s. 2; 29 X 2011, s. 2; 
5 XI 2011, s. 2; 12 XI 2011, s. 2; 19 XI 2011, s. 10; 26 XI 2011, s. 2; 
3 XII 2011, s. 2; 10 XII 2011, s. 2; 17 XII 2011, s. 2; 24 XII 2011, 
s. 2; 31 XII 2011, s. 2. 

2012

• 7 I 2012, s. 2; 14 I 2012, s. 2; 21 I 2012, s. 2; 28 I 2012, s. 2; 4 II 2012, 
s. 2; 11 II 2012, s. 2; 18 II 2012, s. 2; 25 II 2012, s. 2; 3 III 2012, 
s. 2; 10 III 2012, s. 2; 17 III 2012, s. 2; 24 III 2012, s. 2; 31 III 2012, 
s. 11; 7 IV 2012, s. 2; 14 IV 2012, s. 2; 21 IV 2012, s. 9; 28 IV 2012, 
s. 9; 5 V 2012, s. 9; 12 V 2012, s. 9; 19 V 2012, s. 7; 26 V 2012, s. 9; 
2 VI 2012, s. 9; 9 VI 2012, s. 9; 16 VI 2012, s. 9; 23 VI 2012, s. 9; 
30 VI 2012, s. 9; 7 VII 2012, s. 9; 14 VII 2012, s. 9; 21 VII 2012, s. 9; 
28 VII 2012, s. 9; 4 VIII 2012, s. 9; 11 VIII 2012, s. 9; 18 VIII 2012, 
s. 9; 25 VIII 2012, s. 9; 1 IX 2012, s. 9; 8 IX 2012, s. 9; 15 IX 2012, 
s. 9; 22 IX 2012, s. 9; 29 IX 2012, s. 10; 6 X 2012, s. 12; 13 X 2012, 
s. 9; 20 X 2012, s. 9; 27 X 2012, s. 9; 3 XI 2012, s. 9; 10 XI 2012, 
s. 9; 17 XI 2012, s. 9; 24 XI 2012, s. 13; 1 XII 2012, s. 9; 8 XII 2012, 
s. 8; 15 XII 2012, s. 9; 22 XII 2012, s. 9; 29 XII 2012, s. 8.

2013

• 5 I 2013, s. 9; 12 I 2013, s. 9; 19 I 2013, s. 9; 26 I 2013, s. 9; 2 II 
2013, s. 2; 9 II 2013, s. 9; 16 II 2013, s. 9; 23 II 2013, s. 9; 2 III 2013, 
s. 9; 9 III 2013, s. 9; 16 III 2013, s. 20; 23 III 2013, s. 9; 30 III 2013, 
s. 9; 6 IV 2013, s. 9; 13 IV 2013, s. 9; 20 IV 2013, s. 9; 27 IV 2013, 
s. 9; 4 V 2013, s. 9; 11 V 2013, s. 9; 18 V 2013, s. 2; 25 V 2013, s. 2; 
1 VI 2013, s. 12; 8 VI 2013, s. 2; 15 VI 2013; s. 2; 22 VI 2013, s. 2; 
29 VI 2013, s. 2.

„Kurier Ateński”, Ateny
Słowo na niedzielę
Stały przedruk z „Gazety Krakowskiej” 
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„Gość Niedzielny”
Szkoła modlitwy

• A myśmy się spodziewali, 10 III 1996.
• Aby radość wasza była pełna, 19 II 1995.
• Abyście się wzajemnie miłowali, 5 II 1995.
• Bezgraniczne zaufanie, 19 VI 1994.
• Bóg bliski człowiekowi, 24 III 1996.
• Chrześcijaństwo jest drogą, 25 II 1996.
• Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć?, 21 IV 1996.
• Jak nieskore są wasze serca do wierzenia, 7 IV 1996.
• Jezus najwyższym wzorem wolności, 1 X 1995.
• Jezusowe pytania, 15 XII 1996.
• Jeżeli chcesz więcej Go kochać, 22 I 1995.
• Królowanie Boga na ziemi, 3 XI 1996.
• Łamanie chleba, 19 V 1996.
• Mów Panie, Twój sługa słucha, 8 V 1994.
• Nazwałem was Przyjaciółmi, 25 XII 1994.
• Nie bój się, 5 VI 1994.
• Nie jesteśmy sierotami, 10 IV 1994.
• Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, 27 III 1994.
• Ojcze nasz, 27 X 1996.
• Panie, Tyś naszym Ojcem, 24 IV 1994.
• Pełnia życia, 22 V 1994.
• Potrzeba chleba i przebaczenia, 10 XI 1996.
• Potrzeba ciszy, 9 I 1994.
• Radosne oblicze Maryi, 3 VII 1994.
• Sukces i niepowodzenie, 4 XII 1994.
• Trud i odpoczynek, 6 III 1994.
• Wierny przyjaciel, 8 I 1995.
• Wolność Jezusa wobec ludzkiej miłości, 12 XI 1995.
• Wolność Jezusa wobec potrzeb ciała, 29 X 1995.
• Wolność Jezusa wobec życia doczesnego, 15 X 1995.
• Wrócili do Jerozolimy, 2 VI 1996.
• Zbawienie od złego, 17 XI 1996.
• Zostać „sam jeden”, 20 II 1994.
• Zostań, Panie, z nami, 5 V 1996.
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„Rodzina. Miesięcznik Katolickiego Studia Młodych”, Toronto
Szkoła modlitwy
Przedruk z „Gościa Niedzielnego”

• A myśmy się spodziewali, V/1999, s. 19.
• Bóg bliski człowiekowi, V/1999, s. 19.
• Chrześcijaństwo jest drogą, IV/1999, s. 18.
• Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć?, X/1999, s. 15.
• Jak nieskore są wasze serca do wierzenia, IX/1999, s. 11.
• Łamanie chleba, XII/1999, s. 12.
• Wrócili do Jerozolimy, I/2000, s. 18-19.
• Zostań, Panie, z nami, XI/1999, s. 15.

III. Tłumaczenia

Tłumaczenia na język czeski

• Bolest křivdy a radost odpuštění [Ból krzywdy, radość przebaczenia, 
1998], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní 
Vydří 2000, ss. 136. Vydání II, Karmelitánské Nakladatelství, 
Kostelní Vydří 2013, ss. 136.

• Být otcem. Aspekty pedagogické a duchovní [Ojcostwo. Aspekty 
pedagogiczne i duchowe, 1999], přel. Zora Turková, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, ss. 235.

• Celibát. Jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně 
vychovávat [Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, 1999], přel. 
Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2002, 
ss. 235.

• Čtvrthodinka upřímnosti. Úvod do modlitby denního zpytování 
svědomí [Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codzien-
nego rachunku sumienia, 1992], přel. Jiří Hrdý, Karmelitánské Na-
kladatelství, Kostelní Vydří 1995, ss. 60. Vydání II, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 1999, ss. 70. Vydání III, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 2014, ss. 69.

• Dar celibátu, otcovství a mateřství, „Budoucnost Církve”, Čechy, 
1/2009, s. 9-22.

• Dej mi napít. Rozjímání na základě „Duchovních cvičení“ svatého 
Ignáce z Loyoly. Druhý týden [Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne 
oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Drugi 
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tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, 
Kostelní Vydří 1999, ss. 230.

• Duchovní boj. Rekolekce, MP3, Arcibiskupství pražské – Pastorační 
středisko, Praha, Čechy, 2015.

• Duchovní hlad Matky Terezy, „Apoštol Božího Milosrdenství”, 
4/2010, s. 15-19. 

• Emoce a vášně. Rozhovor s Józefem Augustynem, „Naše rodina. 
Česky týdeník”, 4 I 2005, s. 12-13, 21.

• Hledání Boha. Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly 
[O udzielaniu „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, książka 
przygotowana dla wydawcy czeskiego], přel. Jindra Hubková, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2004, ss. 140.

• Hluboce zraněni. Církev a fenomén sexuálního zneužívání [Głęboko 
wstrząśnięci. Samooczyszczenie Kościoła, 2002], přel. Jindra 
Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 2003, ss. 93.

• Intimita a svoboda. Setkání s Ježíšem [Intymność i wolność. Spotkanie 
z Jezusem], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2018.

• Jak hledat a nalézat Boží vůli [Jak szukać i znajdować wolę Bożą, 
1993], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní 
Vydří 1997, ss. 119.

• Jak se zpovídat. úvod do svátosti smíření [Dojrzałość wiary. Wpro-
wadzenie do sakramentu pojednania, 1992], přel. Marie Bene šová, 
Nakladatelství Velehrad, Olomouc 1994, ss. 48.

• Jak uspořádat naše emoce, abychom ve všem hledali a nalézali 
Boha a jego vůle. Rekolekce. Pastorační středisko, Rekolekce. MP3. 
Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko, Praha 2016.

• Jeruzalémské meditace. Svědectví poutníka [Medytacje Jerozolimskie. 
Świadectwo pielgrzyma, 2010], přel. Jindra Houbková, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, ss. 254.

• Kde jsi, Adame? Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého 
Ignáce z Loyoly. První týden [Adamie, gdzie jesteś? Rozważania 
rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego 
Loyoli. Pierwszy tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1998, ss. 296.

• Kdo je můj bližní? Otázky a odpovědi [Kto jest moim bliźnim? 
Pytania i odpowiedzi, 1995], přel. Marko Berezovský, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 1997, ss. 135. 

• Kousek cesty s Józefem Augustynem, „Naše rodina. Česky týdeník”, 
1 XII 2006, s. 12.
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• Krásny dům Panny Marie, „Svatá Hora”, Čechy, 6/2004, s. 13.
• Krůta na sladko, „Katolický týdeník”, Praha, Čechy, 19 XII 2006, s. 3.
• Křivda, odpuštění, smíření [Krzywda, przebaczenie, pojednanie], 

přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 
2000, ss. 95.

• Mají nám co říct? Rozhovory vedené Józefem Augustynem [Miloslav 
Vlk, Jan Graubner, Václav Malý, Jan Pavlík, Karel Pilík, Michael 
Slavík], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, 
Kostelní Vydří 2003, ss. 141.

• Modlitba bohoslovce a kněze, „Fermentum. Texty pro homiletiku 
a kněžskou spiritualitu”, Pro liturgickou misi CBK, Olomouc, 
5/1999, s. 142-150.

• Nejkrásnější z lidských synů. Křížová cesta [Najpiękniejszy z ludzkich 
synów. Droga krzyżowa, 2006], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2013, ss. 31.

• Nepodřizovat se Pánu ze strachu. S Józefem Augustynem rozmlouvá 
Jaroslav Šubert, „Katolický Týdeník”, Praha, 12-18 prosince 2017, s. 5.

• O citech a dalších složitých věcech člověka. Otázky a odpovědi 
[O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach. Poradnik. Py-
tania i odpowiedzi, 2004], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství 
Cesta, Brno 2016, ss. 151.

• O duchovním životě a o modlitbě. Otázky a odpovědi [O życiu 
duchowym i o modlitwie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], 
přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2016, ss. 144.

• O lásce, manželství a rodinu. Otázky a odpovědi [O miłości, 
małżeństwie i rodzinie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], přel. 
Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2017.

• O otcovství s Józefem Augustynem [Przewodnik po ojcostwie, 2003], 
přel. Petr Žebrák, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, 
ss. 92.

• O přátelství s Józefem Augustynem [Przewodnik po przyjaźni, 2002], 
přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 
2003, ss. 92.

• O tom co je v životě důležité [O tym, co w życiu ważne. Krótkie 
medytacje, 2008], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Naklada-
telství, Kostelní Vydři 2007, ss. 112.

• O ublížení, odpuštění a zpovědi. Otázky a odpovědi [O krzywdzie, 
przebaczeniu i spowiedzi. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], 
přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2017, ss. 148.
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• O újmě, odpuštění a svátosti pokání. Otázky a odpovědi [O krzywdzie, 
przebaczeniu i spowiedzi. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], 
přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2017.

• Oni nás stvořili. Józef Augustyn v rozhovoru s Janem Paulasem 
a Cezarym Sekalskim [Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem 
rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, 2002], přel. Jindra Hubková, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 2003, ss. 280.

• Osm duchů zla. Rekolekce, MP3, Arcibiskupství pražské – Pastorační 
středisko, Praha, Čechy, 2014.

• Otcovství není populární téma. Internetový rozhovor s Józefem 
Augustynem, portál „Víra”, Čechy, 13 V 2004.

• Pomáhat žít v pravdě, „Effata. Pro Katolickou Charismatickou 
Obnovu a Evangelizaci. Magazín”, Praha, Čechy, 4/1997, s. 10-11.

• Praxe duchovního vedení [Praktyka kierownictwa duchowego, 
1993], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Velehrad, Olomouc 
1997, ss. 115.

• Předmluva, [in:] Etty Hillesum, Přervaný život. Deníky Etty Hille-
sum. 1941-1943, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2005, 
s. 5-10.

• Příprava na svátost smíření [Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie 
do sakramentu pojednania, 2000], přel. Růžena Kouřimová, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2001, ss. 44.

• Přivádět k prameni živé vody. Exkluzivní rozhovor pro Effatu 
s Józefem Augustynem na prahu jubilejního milostivého léta 2000, 
„Effata. Pro Katolickou Charismatickou obnovu a Evangelizaci. 
Magazín”, 4/1999, s. 8-11.

• S Józefem Augustynem o výzvách dnešního světa. Připravil Jan 
Regner SJ, „Jezuité. Bulletin”, Čechy, 5/XV/2006, s. 24-29.

• Sexualita v našem životě. Průvodce při poznávání a formování 
vlastní sexuality [Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu 
i kształtowaniu własnej seksualności, 1995], přel. Zora Turková, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 1995, ss. 216. Vydání II, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2005, ss. 301.

• Sexuální výchova v rodině a ve škole. Cíle, zásady, metody 
[Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, 1997], přel. Jindra 
Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 1998, ss. 80.

• Svátost smíření. Inspirace nejen pro zpovědníky [Sakrament pojed-
nania, 1996], přel. Růžena Kouřimová, Karmelitánské Nakladatelství, 
Kostelní Vydří 2001, ss. 94.
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• Svět citů. Emocionalita o duchovní život [Świat naszych uczuć. Mały 
przewodnik w poznaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć, 2001], přel. 
Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, 
ss. 127.

• Tradice bychom měli uchovávat, „Katolický týdeník”, Praha, Čechy, 
51/2007, 22 XII 2007. 

• Uzdraveni z pocitu křivdy, MP3, Karmelitánské Nakladatelství, 
Kostelní Vydři 2012. 

• Uzdraveni z pocitu zranění na základě evangelia. Rekolekce, MP3, 
Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko, Praha, Čechy, 2013.

• V Česku je větší svěžest víry. S Józefem Augustynem o otcovství, 
celibátu a knihách do batohu A. Palán, „Katolický týdeník”, Praha, 
Čechy, 12 III 2004, s. 12. 

• V Jeho ranách. Rozjímaní na základě Duchovních cvičení svatého 
Ignáce z Loyoly. Třetí týden [W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne 
oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci 
tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, 
Kostelní Vydří 2000, ss. 217.

• Vedeni Bohem. Praxe duchovního vedení [Prowadzeni przez Boga. 
Praktyka kierownictwa duchowego, 1999], přel. Jindra Hubková, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2000, ss. 188.

• Viděli jsme Pána. Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého 
Ignáce z Loyoly. Čtvrtý týden [Widzieliśmy Pana. Rozważania 
rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego 
Loyoli. Czwarty tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, ss. 246.

• Zástupy žasly nad jeho učením. Rozjímání na základě Duchovních 
cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Syntéza, přel. Jindra Hubková, 
Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 2003, ss. 245.

• Józef Augustyn, Aleš Opatrný (red.), Umění zpovídat. O svátosti 
smíření z pohledu různých disciplín [Józef Augustyn (red.), Sztuka 
spowiadania. Poradnik, 2012], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské 
Nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, ss. 309.

• Józef Augustyn, Lucyna Słup, Umět přijmout vlastní život [Józef 
Augustyn, Lucyna Słup, Jak zgadzać się na własne życie?, 1995], 
přel. Zora Turková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 
1999, ss. 61.
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• Józef Augustyn, Jean Vanier, Deprese. City. Strach [Jean Vanier, Józef 
Augustyn, Depresja, uczucia, lęk, 1992], přel. Terezie Brichtová, Jiří 
Hrdý, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1995, ss. 62.

Tłumaczenia na język francuski

• Le dynamisme de la première Semaine des Exercices spirituels 
donnés individuellement, „Cahiers de Spiritualité Ignatienne”, 
Québec, XII/1988, s. 277. 

• C’est une opportunité de réconciliation, „Famille Chrétienne, 17-
23 IV 2010, s. 9.

Tłumaczenie na język litewski 

• Tmogaus jausme pasaulis [Świat ludzkich uczuć], „Розарий Baž-
nyčios žinios. Lietuvos Katalike Baţnyčios Informacijos Centro 
Leidinys”, 30 balandţio, 8/1997.

Tłumaczenia na język rosyjski 

• Адам, где ты? Реколекционные размышления, опирающиеся на 
«Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Первая неделя 
[Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym 
tygodniu „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, 2005], пер. 
Ирина Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, 
Минск 2014 г., сс. 382.

• Боль обиды, радость прощения [Ból krzywdy, radość przebaczenia, 
2000], пер. Анна Стретович -Гарболинска, Кайрос Доминиканское 
издательство Киевского Колледжа Католической Теологии, Киев 
2011, сс. 184.

• Дай мне пить. Реколекционные размышления, опирающиеся на 
«Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Вторая неделя 
[Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Tydzień drugi, 2012], пер. Ирина 
Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 
2014 г., сс. 341.

• Духовные упражнения на практике. Примечания, касающиеся 
проведения «Духовных упражнений» св. Игнатия Лойолы 
с полным молчание и индивидуальным духовным руководством 
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и участия в них [„Ćwiczenia duchowne” w praktyce. Uwagi 
odnoszące się do udzielania i odprawiania „Ćwiczeń duchownych” 
św. Ignacego Loyoli z pełnym milczeniem i indywidualnym 
prowadzeniem, 2013], Гродненская Римско -католическая Церкви 
в Республике Беларусь, Гродно 2016 г., сс. 91.

• Его раны. Реколекционные размышления, опирающиеся на 
«Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Третая неделя 
[W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, 2012], пер. Ирина 
Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 
2017, cc. 320.

• Жаждущие любви [Spragnieni miłości, 2005]. пер. Анна Стретович-
-Гарболинска, Новосибирск 2008 г., сс. 129.

• Жизнь и Евхаристия [Życie i Eucharystia, 1993], пер. Лидия 
Жибарова, Лидия Холевинская, Кайрос Доминиканское изда-
тельство Киевского Колледжа Католической Теологии св. Фомы 
Аквинского, Киев 1994 г., сc. 99.

• Исцеление от чувства обиды. Реколекционные размышления, 
опирающиеся на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. 
Основание и начало [Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania 
rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego 
Loyoli. Fundament, 2012], пер. Юлии Щедько, Издательство Pro 
Christo, Минск 2014 г., сс. 358. 

• Как любить детей? [Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej 
miłości, 2002], пер. Анна Стретович -Гарболинска, Новосибирск 
2008 г., сс. 59.

• Как любить детей? [Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej 
miłości, 2002], пер. Анна Стретович -Гарболинска, Издательсво 
Кайрос, Киев 2011 г., сс. 70.

• Мы видели Господа. Реколекционные размышления, опирающиеся 
на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Четвертая 
неделя [Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na 
„Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Czwarty tydzień, 
2012], пер. Ирина Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro 
Christo, Минск 2017, cc. 320. 

• Нагорная проповедь. Реколекционные размышления, опирающие-
ся на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Cинтез 
[Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Synteza, 2012], пер. Ирина 
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Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 
2017, cc. 328.

• О духовной жизни и молитве [O życiu duchowym i o modlitwie. 
Pytania i odpowiedzi, 2004], пер. Анна Стретович -Гарболинска, 
Издательсво Кайрос, Киев 2011 г., сс. 207.

• О нанесенных обидах, прощении и исповеди [O krzywdzie, 
przebaczeniu i spowiedzi, 2004], пер. Анна Стретович -Гарбо-
линска, Издательство Кайрос, Киев 2011 г., сс. 73.

• О супружеской и семенной любви [O miłości, małżeństwie i rodzinie, 
2004], пер. Анна Стретович -Гарболинска, Новосибирск 2008 г., 
сс. 164.

• По великой милости твоей [Ojciec wzruszył się głęboko. Rekolekcje 
oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, 
1994], Издательство Кайрос, Киев 1994 г., сс. 240. Издание II 
с диском MP3, Издательство Кайрос, Киев 2011 г., cс. 236. 
Издание фонографическое, студия Cana, Новосибирск, 12 кассет, 
1997 г. издание II, диск МР3, Издательство WAM, Краков 2012 г.

• Путеводитель по лабиринтам молодости [Przewodnik po 
rozterkach młodości, 2005], пер. Анна Стретович -Гарболинска, 
Новосибирск 2008 г., сc. 95.

• Путеводитель по лабиринтам молодости [Przewodnik po 
rozterkach młodości. Krótkie medytacje z praktycznymi ćwiczeniami, 
2008], пер. Анна Стретович -Гарболинска, Издательство Pro 
Christo, Минск 2012 г., сс. 119.

• Путеводитель по отцовству [Przewodnik po ojcostwie. 40 me-
dytacji dla ojców, 2003], пер. Анна Стретович -Гарболинска, 
Новосибирск 2008 г., сc. 73.

• Путеводитель по отцовству [Przewodnik po ojcostwie. 40 me-
dy tacji dla ojców, 2003], пер. Анна Стретович -Гарболинска, 
Издательство Pro Christo, Минск 2012 г., сс. 95.

• Пятнадцать минут искренности [Kwadrans szczerości. 
Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku, 1992; Dojrzałość 
wiary. Wprowadzenie do sakramentu pojednania, 1992], пер. Войчех 
Езеницкий, Доминиканское издательство Киевского Колледжа 
Католической Теологии св. Фомы Аквинского, Киев 1992 г., 
сс. 104. Издание II, Издательство Кайрос, Киев 2005 г., сc. 140.

• Розарий – секрет жизненного успеха в 20 главах, „Сибирская 
католическая газета”, Новосибирск, Россия, октябрь 2008 г., 
с. 12-13.
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• Цветы духовности появляются в выжженной господством 
атеизма пустыне, „Сибирская католическая газета”, Ново-
сибирск, Россия, ноябрь 2009 г., с. 9-11.

• Четверть часа искренности. Введение в молитву ежедневного 
испытания совести [Kwadrans szczerości, 1992], пер. Ирина 
Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 
2013 г., сс. 124.

Tłumaczenia na język słowacki 

• Ako milovat’ deti? 12 pravidiel rodičovskej lásky [Jak kochać dzieci? 
12 zasad rodzicielskiej miłości, 2002], preklad Kamila Ondicová, 
Vydavateľstvo LÚČ, Bratislava 2010, ss. 54.

• Ako sa zmierit’ so životom? [Jak zgadzać się na własne życie?], 
preklad Vladimír Šimo, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1997, 
ss. 85.

• Boh, svet a my [Świat, Bóg i my, 1996], preklad Jozef Šuppa, 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1999, ss. 146. 

• Bolest’ krivdy, radost’ odpustenia [Ból krzywdy, radość przebaczenia, 
2000], preklad Slavomír Ondica, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 
2005, ss. 186.

• Bolo mu ho l’úto… Exercície opierajúce sa o Duchovné cvičenia sv. 
Ignáca z Loyoly [Ojciec wzruszył się głęboko, 1994], preklad Bernadeta 
Matejovská, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1996, ss. 304.

• Cesta k Bohu vedie cez úprimnosť, „Katolícke noviny”, 23 júla 2006, 
s. 16-17.

• Depresívni l‘udia sú prorokami našich čias. S Jozefom Augustínom sa 
zhovára Jana Martinková, „Katolícke noviny”, 15 IV 2009.

• Duchovné cvičenia v praxi [„Ćwiczenia duchowne” w praktyce, 
1993], preklad Jozef Mydla, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 
1996, ss. 63.

• Duchovné vedenie [Praktyka kierownictwa duchowego, 1993], 
preklad Slavomír Ondica, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1999, 
ss. 112.

• Duchovný život a modlitba [O życiu duchowym i o modlitwie. Pytania 
i odpowiedzi, 2004], preklad Jana Domsová, Vydavateľstvo Dobrá 
kniha, Trnava 2010, ss. 140.

• Evanjeliové rady nielen pre rehol’níkov. Chudoba, čistota, poslušnost’ 
[Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych. Ubóstwo, 
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czystość, posłuszeństwo, 2002], preklad Jozef Šuppa, Vydavateľstvo 
Dobrá kniha, Trnava, 2005, ss. 58.

• K slovenskému vydaniu, w: Etty Hillesum, Pretrhnutýŷ život. Denníky 
z rokov 1941-1943, Karmelitánské Nakladatelství, Bratislava 2012, 
s. 15-22.

• Keď nám srdce niečo vyčíta. Príprava na sviatosť zmierenia [Kiedy 
serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, 2000], 
preklad Jana Domsová, Karmelitánské Nakladatelství, Bratislava 
2009, ss. 52.

• Kiežby sme denne prijímali Ježiša. Rozhovor s Jozefom Augustynom, 
„Boromeo. Časopis košickych bohoslovcov”, II. Číslo občastníka, 
2004, s. 15-17.

• Kňazstvo. Spiritualita a služba – súčasné výzvy [Kapłaństwo. Ducho-
wość i posługa – współczesne wyzwania, 2012], preklad Peter Labant, 
Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár, Michalovce 2013, ss. 262.

• Kristus nás veria. S pátrom Augustynom hovorí Lenka Horáková, 
„Brána. Katolícky časopis farnosti Poprad”, Słowacja, 11/2008.

• Krivda, odpustenie, zmierenie. Sviatost’ zmierenia [O krzywdzie, 
przebaczeniu i spowiedzi, 2004], preklad Jana Domsová, 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2009, ss. 144.

• Mladost’. Malý sprievodca [Przewodnik po rozterkach młodości, 
2005], preklad Jana Domsová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 
2005, ss. 79.

• Myšlienky na každý deň v roku [Myśli na każdy dzień roku, 2015], 
preklad Slavomír Ondica, Vydavateľstvo Georg, Žilina 2015, ss. 224.

• Nemám nič okrem modlitby, „Katolícke noviny”, 11 XII 2005, s. 16-17.
• O láske, manželstve a rodine [O miłości, małżeństwie i rodzinie, 2004], 

pre klad Jana Domsová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2006, 
ss. 132. Druhé vydanie, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2011, 
ss. 152.

• O povolaní človeka k št’astiu. S pátrom Augustynom hovorí Anton 
Opar ty, „Brána. Katolícky časopis farnosti Poprad”, Słowacja, 8/2008, 
s. 13-14.

• Otcovstvo. Pedagogické a duchovné aspekty [Ojcostwo. Aspekty 
pedagogiczne i duchowe, 1999], preklad Slavomír Ondica, 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2002, ss. 326.

• Podaj mi ruku, otecko. Úvahy o otcovstve [Kochaj mnie, tato. 
Medytacje, 2011], preklad Kamila Wojnar Ondicová, Vydavatel’stvo 
Anima, Trnava 2015, ss. 212.
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• Rodina potrebuje prítomnosť otca. Venované Dňu otcov, „Katolícke 
noviny”, 15 VI 2006. 

• Smädní po láske. Meditácie z rekolekcií [Spragnieni miłości, 2005], 
preklad Jana Domsová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2005, 
ss. 120.

• Svet našich pocitov. Človek v ťažkých situáciách [O uczuciach 
i innych trudnych ludzkich sprawach, 2004], preklad Jana Domsová, 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2008, ss. 148.

• Sviatosť zmierenia. Inšpirácia nielen pre spovedníkov [Sakrament 
pojednania, 1996], preklad Vendelín Pleva, Spolok svätého Vojtecha, 
Trnava 2002, ss. 101. Druhé vydanie, Spolok svätého Vojtecha, 
Trnava 2015, ss. 86.

• Štvrt’hodina úprimnosti. Uvedenie do modlitby každodenného spy-
tovania svedomia [Kwadrans szczerości, 1992], preklad Jozef Šuppa, 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1998, ss. 96.

• Učitel’, kde bývaš? [Rabbi, gdzie mieszkasz?, 1993], preklad Terézia 
Szalayová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1998, ss. 256.

• Uzdravenie z pocitu krivdy. Úvahy opierajúce sa o fundament 
Duchovných cvičení Ignáca z Loyoly [Uzdrowienie z poczucia 
krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach du-
chownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, 2012], preklad Slavomír 
Ondica, Vydavateľstvo ZAEX, Náboženská literatúra, Doľany 2016, 
ss. 216.

• Zastavenia krížovej cesty [Przewodnik po drodze krzyżowej, 2005], 
preklad Jana Domsová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2008, 
ss. 80.

• Zodpovedne do manželstva. Malý poradca pre snúbencov 
a mla domanželov [Sakrament małżeństwa. Mały poradnik dla 
narzeczonych i młodych małżonków, 2001], preklad Slavomír Ondica, 
Vydavateľstvo Georg, Žilina 2015, ss. 83.

• Jozef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, Terapia 
a pastorácia [Józef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek 
Santorski, Terapia a duszpasterstwo, 1995], preklad Ladislav Košč, 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1999, ss. 46.

• Jozef Augustyn (red.), Umenie spovedať. Poradca pre kňazov aj 
laikov [Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, 2012], 
preklad Dominik Brňák, Kamila Wojnar Ondicová, Vydavateľstvo 
Dobrá kniha, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2010, ss. 436.
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Tłumaczenia na język ukraiński

• 15 хвилин щирости. Про щоденний іспит сумління [Kwadrans 
szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku, 
1992], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 
2013, сс. 64.

• Адаме, де ти? Ігнатіянські реколекції. Тиждень перший [Adamie, 
gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Pierwszy tydzień, 2001], пер. 
Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2012, сс. 248.

• Бути батьком. Педагогічні й духовні аспекти [Ojcostwo. 
Aspekty pedagogiczne i duchowe, 1999], пер. Олег Кривобочок, 
Видавництво „Свічадо”, Львів 2017.

• Вступ, [в:] Анна Стретович -Гарболінська, Естафета віри, 
Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 2014, сс. 7-14.

• Дай мені пити. Ігнатіянські реколекції. Тиждень другий [Daj Mi 
pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” 
św. Ignacego Loyoli. Drugi tydzień, 2001], пер. Олег Кривобочок, 
Видавництво „Свічадо”, Львів 2013, сс. 224.

• Духовне керівництво [Kierownictwo duchowe, 1992], Sursum 
Corda, Теребовля 2011.

• Духовний провід та віднова душпастирства, „Львівські 
Архиєпархіальні Вісті”, Львів, 5/2006, сс. 37-49.

• Духовне керівництво [Kierownictwo duchowe, 1992], пер. Олег 
Кривобочок, Кайрос, Київ 2015, сс. 52.

• Духовне розпізнавання [Rozeznawanie duchowe, 1992], пер. 
Олег Кривобочок, Видавництво Sursum Corda, Теребовля 2011. 
Wydanie II, Кайрос, Київ 2015, сс. 58. 

• Зцілення зраненої любови. Християнський погляд на гомо сексу-
алізм [Homoseksualizm a miłość, 2006], Видавництво „Свічадо”, 
Львів 2013, сс. 168.

• Зцілення почуття кривди. Ігнатіянські реколекції. Фундамент 
[Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte 
na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, 
2012], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 
2012, сс. 248.

• Ігнатіянська медитація. Генеза і практика, [Medytacja 
ignacjańska. Geneza i praktyka, 2012], пер. Олег Кривобочок, 
Кайрос, Київ 2015, сс. 59.
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• Коли нас обвинувачує серце. Приготування до таїнства пока-
яння та примирення [Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do 
sakramentu pojednania, 2000], пер. Галина Теодорович, Видавни-
чий відділ „Свічадо”, Львів 2004, сс. 38.

• Люби мене, тату? Роздуми про батьківство [Kochaj mnie, 
tato. Medytacje, 2011], пер. Роксолана Задорожна, Видавництво 
„Апостол”, Івано -Франківськ 2015, сс. 126.

• Ми бачили Господа. Ігнатіянські реколекції. Тиждень четвертий 
[Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Czwarty tydzień, 2001], пер. 
Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2014, сс. 216.

• Нагірна проповідь. Синтез [Kazanie na Górze. Rozważania 
rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego 
Loyoli. Synteza, 2001], пер. Олег Кривобочок, Видавництво 
„Свічадо”, Львів 2014, сс. 222.

• Непотрібні слуги Божого милосердя. З Юзефем Авґустином 
розмовляє Володимир Мамчин, портал Духовна Велич Львова, 
2015. 

• Практика духовного керівництва [Prowadzeni przez Boga. 
Praktyka kierownictwa duchowego, 1999], пер. Олег Кривобочок, 
Кайрос, Київ 2015, сс. 176.

• Про любов. З Юзефем Авґустином розмовляє Вікторія Семенова, 
„Католицький Вісник”, Київ, Україна, 20/2014, с. 8-9.

• Путівник для батька. 40 роздумів [Przewodnik po ojcostwie. 40 
medytacji dla ojców, 2003], пер. Тарас Різун, Видавництво 
„Свічадо”, Львів 2015, сс. 86.

• Розмова про духовне життя. З Юзефем Авґустином розмовляє 
Руслана Ткаченко, портал Інформаційний Ресурс Української 
Греко -Католицької Церкви, 2015. 

• Світ наших почуттів. Короткий путівник для пізнання 
й виховання почуттів [Świat naszych uczuć, 2000], пер. Галина 
Теодорович, Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 2006, сс. 93. 
Видання II, Видавничий відділ „Cвічадо”, Львів 2011, сс. 96.

• Сексуальна інтеграція. Путівник для пізнання і формування 
власної сексуальності [Integracja seksualna. Przewodnik w pozna-
waniu i kształtowaniu własnej seksualności, 1995], пер. Зореслава 
Городенчук, Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 1999, сс. 198. 
Видання II, Видавництво „Свічадо”, Львів 2012, сс. 198.
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• Секуляризація. З Юзефем Авґустином розмовляють Лідія Мідик 
і Анатолій Бабинський, „Патріархат”, Львів, 6/439/2013, с. 8-11.

• Таїнство сповіді [Sakrament pojednania, 2016], Видавництво 
„Свічадо”, Львів 2017.

• У Його ранах. Ігнатіянські реколекції. Тиждень третій 
[W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, 2001], пер. Олег 
Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2013, сс. 214.

• Час не є нашою власністю. З Юзефем Авґустином розмовляє 
Олеся Колос [Czas nie jest naszą własnością. Z Józefem Augustynem 
rozmawia Olesia Kołos], „слово. Християнський журнал”, Львів, 
20 VIII 2012.

• Щоденний рахунок сумління. З Юзефем Авґустином розмовляє 
Іванка Рудакевич [Codzienny kwadrans szczerości. Z Józefem 
Augustynem rozmawia Iwanka Rubakiewicz], Видавництво „Свіча-
до”, Україна, інтернет -портал „Віра”, 14 III 2012.

• Як приготуватися до сповіді [Kiedy serce nas oskarża. Przygo-
towanie do sakramentu pojednania, 2000], пер. Галина Теодорович, 
Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 2012, сс. 40.

• Як шукати і знаходити Божу волю [Jak szukać i znajdować wolę 
Bożą, 2015], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, 
Львів 2017. 

• Юзеф Авґустин [ред.], Мистецтво сповідати. Порадник [Józef 
Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, 2012], пер. Надія 
Марків, Монастир Редемптористів, Видавництво Скриня, Львів 
2014, сс. 498.

Tłumaczenia na język włoski 

• Comunisti e cattolici oggi. Intervista con P. Antonio Caruso SJ fatta 
da Józef Augustyn, „Rinascimento Popolare. Organo Ufficiale del 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo”, 2/2006, p. 6-8. 

• Ruolo delle emozioni nel discernimento della vocazione, Ancora, 
„Vita Consacrata”, Settembre -Ottobre 1998, p. 499-508.
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IV. Publikacje fonograficzne

Rekolekcje, sesje, konferencje

• Aby się nie lękać. Pokonywać nasze lęki dzisiaj, 3 kasety, Studio Inigo, 
Kraków 2002. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2007.

• Adamie, gdzie jesteś? Wprowadzenie do pierwszego tygodnia 
„Ćwiczeń duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. 
Wydanie II, 12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 
12 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio 
Inigo, Kraków 2010.

• Adoracja Jezusa źródłem uzdrowienia z poczucia krzywdy. Skupienie 
rekolekcyjne w parafii Dąbrowa Tarnowska, MP3, Studio Inigo, 
Kraków 2014.

• Adoracja źródłem miłości, pokoju i ładu. Skupienie rekolekcyjne 
w parafii Niskowa, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013. 

• Bez miłości byłbym niczym. Spotkanie z ludźmi biznesu, 3 kasety, 
Studio Inigo, Kraków 2002.

• Będziesz miłował, 1 kaseta, Studio Inigo, Kraków 1994.
• Ból krzywdy – radość przebaczenia, 3 kasety, Studio Inigo, 

Kraków 1998. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006. 
Wydanie III, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012. Płyta dołączona do 
„Życia Duchowego”, 73/2013.

• Być blisko Chrystusa. Jak stawać się dobrym księdzem i zakonnikiem, 
15-16 III 2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2002.

• Być dobrym człowiekiem. Rekolekcje dla misjonarzy polskich, 
Cochabamba – Boliwia, 15-17 I 2003, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 
2003. Wydanie II, 8 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Codzienny rachunek sumienia. Według metody św. Ignacego 
Loyoli, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013.

• Czy miłujesz mnie więcej? Rozważania o św. Piotrze, który pomaga 
nam poznawać, miłować i naśladować Mistrza, 3 kasety, Studio 
Inigo, Kraków 2001.

• Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Skupienie w Domu 
Rekolekcyjnym w Czechowicach -Dziedzicach, 14-15 XI 2003, 3 ka-
sety, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006.

• Daj Mi pić. Wprowadzenie do drugiego tygodnia „Ćwiczeń duchow-
nych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 
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12 ka set, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

• Dobrem ukoić ból krzywdy. Sesja rekolekcyjna w Domu Rekolekcyjnym 
w Czechowicach-Dziedzicach, 13-14 XII 2002, Studio Inigo, Kraków 
2002. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Dojrzewanie do ludzkiej miłości. Wychowanie seksualne w rodzinie 
i w szkole. Integracja seksualna, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 
1999. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Droga do szczęśliwego życia. Medytacje Kazania na Górze, 
Zakopane, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

• Droga Krzyżowa. Rozważania, 1 płyta CD, Studio Inigo, Kraków 
2006.

• Duchovni vedeni a doprowadzeni. Pastoracni stredisko, 1 kaseta, 
Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 1997.

• Duchowość kontemplacji Ad amorem w codziennym życiu 
chrześcijanina; Homilia, w: Przyjąć miłość i we wszystkim miłować. 
Wokół kontemplacji dla uzyskania miłości. Kurs Duchowości 
Ignacjańskiej, MP3, Studio Inigo, Kraków 2007.

• Dynamika życia duchowego, 5 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 
1997. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1998.

• Eucharystia, spowiedź, rodzina. Rekolekcje dla ateńskiej Polonii, 
14-16 IV 2005, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2005. Wydanie II, 
3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Gdy się modlicie. Kazanie na Górze zaproszeniem do modlitwy. 
Skupienie rekolekcyjne w Centrum Formacyjno -Rekolekcyjnym Arka 
w Gródku nad Dunajcem, 17-19 XI 2006, 4 płyty CD, Studio Inigo, 
Kraków 2006.

• Integracja seksualna, 1 kaseta, Wydawnictwo M, Kraków 1993. 
Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1998.

• Intymne spotkanie z Jezusem. W trosce o Kościół, MP3, Wydawnictwo 
Homo Dei, Kraków 2013. 

• Intymność i wolność w spotkaniu z Jezusem. Rekolekcje wygłoszone 
w klasztorze karmelitanek w Charkowie na Ukrainie w 2011 
roku, MP3, Studio Inigo, Kraków 2011.

• Istota ludzkiej seksualności – kaseta I; Formacja sumienia 
w dziedzinie seksualności – kaseta VI, w: Wychowanie seksualne 
dzieci i młodzieży. Anna Stelmaszczyk; Krzysztof Dyrek; Józef 
Augustyn, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 1996. Wydanie II, 6 kaset, 
Studio Inigo, Kraków 1997.
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• Jak rozeznawać powołania?, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1999.
• Jak szukać i znajdować wolę Bożą?, 4 kasety, Studio Inigo, Kra-

ków 1995. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2007. 
Wydanie III, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.

• Jak walczyć z duchem gniewu, smutku, acedii, wyniosłości i pychy. 
Według Ojca Pustyni Ewagriusza z Pontu. Skupienie rekolekcyj-
ne, MP3, Studio Inigo, Kraków 2015.

• Jak zgadzać się na własne życie?, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 
1994. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1997.

• Jak zmierzyć się z życiem. O więziach z Bogiem jako Ojcem, z bliźnimi 
i z sobą samym. Rekolekcje akademickie dla KUL-u, 3 kasety, Wielki 
Post 1998. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1998.

• Jak żyć dobrze i pięknie? Rekolekcje wielkopostne dla studentów 
w ośrodku akademickim ojców redemptorystów w Toruniu, 17-20 II 
2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2002.

• Jeruzalémské meditace, 4 płyty CD, Arcibiskupství Pražské 
Pastorační středisko, Praha, Čechy, 2009. 

• Jezus kocha i czeka. Skupienie rekolekcyjne poświęcone adoracji 
Najświętszego Sakramentu w parafii Dąbrowa Tarnowska, MP3, 
Studio Inigo, Kraków 2013. 

• Kazanie na Górze. Rekolekcje wygłoszone z okazji Wielkiego 
Jubileuszu w Centrum Duchowości w Częstochowie, 8 kaset, Studio 
Inigo, Kraków 1999.

• Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach 
duchownych” św. Ignacego Loyoli. Synteza, 12 płyt CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006. Wydanie II, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

• Kiedy krzywda bardzo boli. Skupienie w Domu Rekolekcyjnym 
w Czechowicach -Dziedzicach, 24-26 XI 2000, 3 kasety, Studio Inigo, 
Kraków 2000.

• Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe. Sesja w Centrum 
Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, Studio Inigo, 
Kraków 2003. Wydanie II, Świat ludzkich uczuć. Sesja w Centrum 
Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, 6 kaset, 
Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie III, 6 płyt CD, Studio Inigo, 
Kraków 2006.

• Kochać samego siebie. Skupienie rekolekcyjne w Centrum 
Duchowości w Częstochowie 2010, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

• Kochaj mnie, tato. Medytacje o ojcostwie, MP3, Studio Inigo, 
Kraków 2011.
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• Komu oddać swoje życie? Skupienie rekolekcyjne w Domu 
Rekolekcyjnym w Czechowicach -Dziedzicach, 1-3 XI 2000, 3 kasety, 
Studio Inigo, Kraków 2000.

• Krivda, odpusteni, smireni. Zvukowy zaznam rekolekcje, 3 kasety, 
Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 2001.

• Kwadrans szczerości. Ignacjański rachunek sumienia, 3 kasety, 
Wydaw nic two M, Kraków 1994. Wydanie II, 2 kasety, Wydaw-
nictwo M, Kraków 1996. Wydanie III, 3 kasety, Studio Inigo, 
Kraków 2005. Wydanie IV, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2007. 
Wydanie V, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012. Płyta dołączona do 
„Życia Duchowego”, 69/2012.

• Laská necouvá zapátky, 1 kaseta, Karmelitanske Nakladatelstvi, 
Praha, Čechy, 2004.

• Łaska czwartego tygodnia, w: Radość ze Zmartwychwstałym 
Jezusem. Wokół treści czwartego tygodnia „Ćwiczeń Duchowych” 
św. Ignacego Loyoli. Kursu Duchowości Ignacjańskiej 2005. Część 
pierwsza, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Maryja Mistrzynią modlitwy, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.
• Matka Pięknej Miłości. Maryja darem i Ikoną Boga, wzorem 

miłości i modlitwy. Skupienie rekolekcyjne w Domu Rekolekcyjnym 
w Czechowicach -Dziedzicach, 8-10 XII 2006, 5 płyt CD, Studio 
Inigo, Kraków 2007.

• Milovat sám sebe, 4 płyty CD, Arcibiskupství Pražské Pastorační 
středisko, Praha, Čechy, 2009.

• Miłosierdzie Boże – ufamy Tobie. Świadectwo św. Siostry Fausty-
ny. Skupienie rekolekcyjne w klasztorze sióstr kanosjanek w Gosła-
wicach, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013.

• Miłość Boża a ludzkie życie, 4 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 
1996.

• Miłość do Jezusa w centrum kapłańskiej posługi. Rekolekcje nie 
tylko dla księży, Grodno, Białoruś, MP3, Wydawnictwo Homo Dei, 
Kraków 2014. 

• Miłość do Kościoła, w: Miłość do Kościoła dzisiaj według 
św. Ignacego Loyoli. Kurs Duchowości Ignacjańskiej, Studio Inigo, 
Kraków 2007.

• Miłość jest wszystkim. Skupienie rekolekcyjne w parafii Nisko-
wa, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

• Miłość ludzka źródłem szczęścia i życia. Sesja dla ludzi młodych, 
5-7 XI 1999, 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999.
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• Miłość rośnie wraz z człowiekiem. Sesja w Jezuickim Centrum 
Milenijnym w Chicago, 16-18 V 2003, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 
2003. Wydanie II, 8 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Modlitba a meditace. Otazky a odpowiedi, 1 kaseta, Karmelitanske 
Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 1998.

• Modlitwa, która leczy duszę. Według Ojców pustyni. Skupienie 
rekolekcyjne w Centrum Duchowości w Częstochowie, MP3, Studio 
Inigo, Kraków 2010.

• Moje życie. Nadzieje, zaangażowanie, odpowiedzialność. Sesja dla 
młodzieży, 29-31 X 1999, 5 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999.

• Myśli na każdy dzień. Minuta mądrości, MP3, Studio Inigo, Kraków 
2015.

• Na miłosierdzie trzeba pracować. Skupienie w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie, 3-4 XII 2004, 
3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2004. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006.

• Niepokalanie Poczęta. Najlepsza Uczennica Jezusa. Skupienie re-
ko lekcyjne w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dzie dzi cach, 
MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

• O adoracji. Człowiek żyje tym, co kontempluje. Skupienie dla 
duchownych i świeckich w Centrum Formacyjno -Rekolekcyjnym 
Arka w Gródku nad Dunajcem, 20-23 XI 2006, 6 płyt CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006.

• O czystości serca i codziennej modlitwie. Konferencja, w: Kto może 
pojąć, niech pojmuje. Kryteria dojrzałości kandydatów do seminariów 
i zgromadzeń zakonnych, MP3, Studio Inigo, Kraków 2007.

• O krzywdzie i przebaczeniu w świetle „Testamentu” Jana Pawła II. 
Skupienie modlitewne dla ateńskiej Polonii, 12-14 IV 2005, 3 kasety, 
Studio Inigo, Kraków 2005. Wydanie II, 4 płyty CD, Studio Inigo, 
Kraków 2006.

• O modlitwie i walce duchowej. Rekolekcje Jerozolimskie. Rekolekcje 
wygłoszone w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w 2010 
roku, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

• O umiłowaniu słowa Bożego. Skupienie w Centrum Formacyjno-
-Rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem, 10-12 IX 2004, 3 kasety, 
Studio Inigo, Kraków 2004. Wydanie II, 4 płyty CD, Studio Inigo, 
Kraków 2006.

• O uporządkowaniu naszych uczuć. Według Ojca Pustyni Ewagriusza 
z Pontu, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.
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• Odwaga życia. Skupienie rekolekcyjne w Domu Rekolekcyjnym 
w Zakopanem, 27-29 X 2000, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1999.

• Ojcostwo dzisiaj. Sesja w Centrum Formacji i Kultury Chrześcijańskiej 
w Krakowie, 6 kaset, Kraków 1997.

• Otazky a odpovedi, Pastoracni stredisko, 1 kaseta, Karmelitanske 
Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 1999.

• Pasja życia dla Jezusa. Skupienie rekolekcyjne, MP3, Studio Inigo, 
Kraków 2015.

• Perełki św. Ignacego Loyoli, wybór i opracowanie Józef Augustyn, 
audiobook CD, Studio Inigo, Kraków 2011.

• Piękna miłość do Jezusa. Rozważania nie tylko dla księży, Konstancin-
-Jeziorna, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014. 

• Po velikoj milosti tvoej. Rekolekcii na osnove pervoj nedeli „Duhovnyh 
uprazhnenij” sv’atogo Ignati’a Lojoly. 13 kaset, Studio Kana, 
Novosibirsk 2004. Wydanie II, MP3, Kairos, Kijów 2011.

• Poznanie samego siebie owocem życia duchowego. Z inspiracji 
Ewagriusza z Pontu, MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

• Priatel’stvo. Mladost’. Smädni po láske, 1 płyta CD, Vydavatel’stvo 
Dobra Kniha, Trnava 2005.

• Rozeznanie duchowe w codzienności naszego życia. Sesja 
o rozeznawaniu duchowym, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2000.

• Sakrament pojednania, 1 kaseta, Wydawnictwo M, Kraków 1992.
• Spragnieni miłości. Sesja w Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem, 

4-6 X 2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2003.
• Spragnieni ojcowskiej miłości. Skupienie rekolekcyjne w Centrum 

Duchowości w Częstochowie w 2011, MP3, Studio Inigo, Kraków 
2011.

• Sztuka budowania przyjaźni. Sesja w Centrum Duchowości w Często-
chowie, 14-16 X 2006, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Śladami Jana Pawła II. Nad „Testamentem” Jana Pawła II 
w piątą rocznicę śmierci. Płyta dołączona do „Życia Duchowego”, 
62/2010, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010. Wydanie II, MP3, Studio 
Inigo, Kraków 2010.

• Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Rekolekcje Jerozolimskie. 
Rekolekcje wygłoszone w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie 
w 2008 roku, MP3, Studio Inigo, Kraków 2008.

• Środowisko cywilizacyjne naszych spowiedzi; Spowiedź – najtrud-
niejsza i najpiękniejsza posługa, w: Najtrudniejsza i najpiękniejsza 
posługa. Sympozjum w Centrum Rekolekcyjno -Formacyjnym 
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w Gród ku nad Dunajcem, 18-20 XI 2004; 6 kaset, Studio Inigo, 
Kraków 2004.

• Świat ludzkich uczuć, 1 kaseta, Wydawnictwo M, Kraków 1992.
• Świat ludzkich uczuć. Kierownictwo duchowe i dojrzewanie 

uczuciowe, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.
• Trud i zmagania. Miłość i szczęście, MP3, Studio Inigo, Kraków 

2012.
• Uzdrowienie ludzkich uczuć, 1 kaseta, Studio Inigo, Kraków 1994.
• Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na 

„Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, MP3, 
Studio Inigo, Kraków 2010.

• W codziennej bliskości z Jezusem. Rekolekcje nie tylko dla kle-
ryków, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014. 

• W Jego ranach. Wprowadzenie do trzeciego tygodnia „Ćwiczeń 
duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 
12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

• W rękach Pana. Nad „Testamentem” Jana Pawła II. Sesja w Cocha-
bamba – Boliwia, 17-19 I 2006, 5 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Walka duchowa. Skupienie rekolekcyjne, Zakopane, MP3, Studio 
Inigo, Kraków 2014.

• Widzieliśmy Pana. Wprowadzenie do czwartego tygodnia „Ćwiczeń 
duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 
12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio 
Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

• Wola Boża w naszej codzienności. Jezuickie Centrum Milenijne 
w Chicago, 25-28 V 2003 oraz Parafia Matki Bożej w Sterling 
Heights – USA, 31 V – 1 VI 2003, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 
2003. Wydanie II, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

• Wychowanie seksualne w rodzinie, 1 kaseta, Studio Inigo, Kraków 
1995.

• Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, 2 kasety, Wydaw-
nictwo M, Kraków 1997.

• Wypaleni nie tylko na polu zawodowym, MP3, Studio Inigo, Kraków 
2008. Płyta dołączona do „Życia Duchowego”, 54/2008. Wydanie II, 
3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2008.

• Wypłyń na głębię. Rekolekcje dla misjonarzy polskich, Cochabamba – 
Boliwia, 14-16 I 2004, 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 2003. 
Wydanie II, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.
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• Zmęczenie, wypalenie, kryzys. Jak pomóc sobie i innym? Sesja 
w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, 19-21 II 2010, MP 3, 
Fonetyka Centrum Formacji Duchowej, Kraków 2011.

• Źródło wszelkiej miłości. Rozważania nie tylko dla księży, Centrum 
Animacji Misyjnej w Konstancinie -Jeziornie, Studio Katolik, MP3, 
Kraków 2018.

• Życie w prawdzie. Wprowadzenie do medytacji, 3 kasety, Wydaw-
nictwo M, Kraków 1994. Wydanie II, 2 kasety, Wydaw nictwo M, 
Kraków 1996. Wydanie III, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1998.

• Źródło wszelkiej miłości. Rozważania nie tylko dla księży, Centrum 
Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie, Studio Katolik, MP3, 
Kraków 2018.

• Józef Augustyn, Jakub Kołacz, Miłość i życie. Skupienie rekolekcyjne 
w Centrum Duchowości w Częstochowie, 1-3 III 2002, 3 kasety, 
Studio Inigo, Kraków 2002.

• Józef Augustyn, Leon Nieścior, Ewagriusz z Pontu. Osiem 
duchów. Skupienie w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-
-Dziedzicach, MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

• Józef Augustyn, Andrzej Sarnacki, Pokusa ateizmu. Sesja w Centrum 
Duchowości w Częstochowie, 3-5 IV 2008, MP3, Studio Inigo, 
Kraków 2009.

• Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek, O hojności w modlitwie oraz 
o walce ze złymi myślami. Z inspiracji Ewagriusza z Pontu, MP3, 
Wydawnictwo WAM, Studio Inigo, Kraków 2018.

• Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek, Świat ludzkich myśli i uczuć. 
Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni, 
MP3, Fonoteka Centrum Formacji Duchowej, Kraków 2018.

• Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek, Świat ludzkich myśli. Aktualność 
przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni, MP3, Studio 
Inigo, Kraków 2016.

• Józef Augustyn SJ, Lucyna Słup, Miłość jest jedna. O miłości 
macierzyńskiej. Na podstawie „Listów Matki” Anny Augustyn, MP3, 
Wydawnictwo WAM, Studio Inigo, Kraków 2018.

• Anna Augustyn, Listy Matki, MP3, oprac. Józef Augustyn, Studio 
Inigo, Kraków 2017.

• Józef Augustyn SJ, ks. Mariusz Wedziuk, Nasze szukanie Boga. 
Reko lekcyjne Rozmowy Wielkopostne, MP3, Radio Warszawa 2017.



Rozdział III

Religia, teologia, duchowość





Józef Bremer SJ

LUDWIG WITTGENSTEIN – CHRZEŚCIJAŃSKA RELIGIA 
JAKO FORMA ŻYCIA

Nie jestem wprawdzie religijnym człowiekiem, lecz nie 
potrafię inaczej: każdy problem rozpatruję z religijnego 
punktu widzenia  1.

Wierzyć w Boga znaczy wiedzieć, że na faktach tego 
świata sprawy się nie kończą  2.

Wstęp

Do podstawowych problemów filozoficznych nurtujących Ludwiga Witt-
gensteina należy powracające ciągle na nowo pytanie o relację pomiędzy 
filozofią a życiem. Właśnie w obrębie tej relacji widzi on – jak na to wska-
zuje jego biografia i prace filozoficzne – miejsce dla pytań natury religijnej 
i etycznej. Ludwig Wittgenstein nie napisał żadnej systematycznej pracy 
poświęconej jego rozumieniu religii czy filozofii religii. Niemniej mamy 
dużą ilość zapisków, notatek, uwag poczynionych w różnych okresach jego 
życia, a dotyczących religii, wiary, modlitwy. Często noszą one bardzo 
osobisty charakter. W niniejszym artykule ukażę w skrócie wzajemne po-
wiązanie filozofii i religii w jego myśli, a tym samym różnice między upra-
wianiem filozofii a religii  3. Poniższe analizy mają bardzo ogólny charakter. 

1 M.O’C. Drury, Bemerkungen zu einigen Gesprächen mit Wittgenstein, w: Ludwig Witt-
genstein: Porträts und Gespräche, red. R. Rhees, Frankfurt/M 1987, s. 117-141, [s. 121, 
125n.].

2 L. Wittgenstein, Notatniki 1914-1916, w: L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, tłum. 
M. Kawecka, Kraków 1995, s. 58-64 [s. 61, 8.07.1916]. 

3 Szersze analizy Wittgensteina rozumienia religii omawiam w: J. Bremer, Ludwig Witt-
genstein a religia, Kraków 2001; J. Bremer, Sprachspiel und Religion: Ludwig Wittgen-
steins Auffassung des religiösen Glaubens, w: Verbindung mit Gunter Scholtz und Karl 
Acham, Spiel. Facetten seiner Ideengeschichte, red. M.H. Kowalewicz, Münster 2013, 
s. 147-160; J. Bremer, Ludwig Wittgenstein: „[…] my thoughts are one hundred percent 
Hebraic”, w: Jewish and Polish Philosophy, red. J. Woleński, Y. Senderowicz, J. Bremer, 
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Na wstępie przedstawię krótko biografię Wittgensteina i związane 
z nią wątki religijne. Wychodzę przy tym od tezy, że biografia i rozumie-
nie  filozofii czy religii są ze sobą powiązane. Następnie opiszę osobiste 
nastawienie Wittgensteina do religii chrześcijańskiej i jej rozumienie jako 
ćwiczenie duchowe. W dalszym ciągu pracy na dwóch odniesieniach po-
każę jego rozumienie religii i wiary. (i) Porównam jego ujęcie z ujęciem 
religii chrześcijańskiej przez protestanckiego filozofa Sørena Kierkegaarda, 
którego prace Wittgenstein znał. Temat ten jest opracowany w literaturze 
przedmiotu. (ii) Jedynie bardzo ogólnie wskażę na związane z wiarą i reli-
gią analogie pomiędzy Wittgensteinem a św. Ignacym z Loyoli. Religijność 
Ignacego z Loyoli, podobnie jak religijność Wittgensteina, jest zakorzenio-
na w osobistych przeżyciach, skupia się na praktyce, a nie na rozważaniach 
teoretycznych, czego świadectwo znajdujemy w jego Ćwiczeniach ducho-
wych  4. Pomimo istotnych różnic wszyscy trzej kładą nacisk na konieczno-
ści przemiany życia, na spostrzeganie obecności Boga w codziennych ak-
tywnościach zwykłego życia. Temat ten, w przeciwieństwie do (i) wymaga 
oczywiście odrębnego, szerszego opracowania, chociażby dlatego, że epokę 
Ignacego z Loyoli od czasów Wittgensteina dzieli ponad trzysta lat. 

1. Ludwig Wittgenstein – biografia

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) urodził się jako najmłod-
szy z ośmiorga rodzeństwa w rodzinie żydowskiego pochodzenia, ale nie 
żydowskiego wyznania. W roku 1830 prawie wszyscy jego przodkowie 
przeszli na protestantyzm. Ojciec Ludwiga – Karol Wittgenstein – był pro-
testantem, matka Leopoldine, z domu Kalmus, katoliczką. Ludwig został 
ochrzczony i pochowany w Kościele katolickim.

Pałac Wittgensteinów, sąsiadujący z cesarskim Hofburgiem,  stanowił 
centrum życia muzycznego Wiednia na przełomie XIX i XX wieku. 
U Wittgen steinów koncertowała Clara Wieck -Schumann, do przyjaciół 
domu należeli Johannes Brahms i Gustaw Mahler. Ojciec, matka i całe 

Kraków-Budapeszt 2013, s. 24-59; J. Bremer, Niekognitywny język religijny w filozofii Lu-
dwiga Wittgensteina, w: Przewodnik po filozofii religii, red. J. Salamon, Kraków 2016, 
s. 527-546; J. Bremer, 30. Wittgenstein’s Remarks Concerning the Accessibility of Foreign 
Cultures, „Wittgenstein Studien”, 1/8, 21.04.2017, s. 159-184.

4 Por. Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. M. Bednarz, Kraków 2003; J. Au-
gustyn, Ćwiczenia duchowne w praktyce, Kraków 2013; Co zabrać ze sobą? Po fundamen-
cie Ćwiczeń duchownych, red. J. Augustyn, Kraków 2012. 
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rodzeństwo Wittgensteina byli uzdolnieni muzycznie. W domu rodzinnym 
Wittgensteina dyskutowano na tematy religijne  5. 

Mały Ludwig interesował się techniką. W wieku dziesięciu lat skon-
struował prostą maszynę do szycia, która wykonała nawet parę szwów. 
Od dziecka uczył się języka angielskiego i francuskiego, do czternastego 
roku życia pobierał lekcje prywatnie. Następne trzy lata spędził w gimna-
zjum w Linzu. Z jednej strony kładziono w nim nacisk na nauki przyrodni-
cze, a podstawowymi przedmiotami były matematyka i fizyka, a z drugiej 
strony na przygotowanie do zawodów praktycznych. Na świadectwie ma-
turalnym z przedmiotu religia rzymskokatolicka Ludwig otrzymał ocenę 
wyróżniającą. 

Inżynier Karl Wittgenstein dorobił się ogromnego majątku w przemy-
śle stalowym. Ludwig zamierzał pójść w jego ślady i dlatego w roku 1906 
rozpoczął studia w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie. Ponieważ in-
teresował się aerodynamiką, więc po trzech semestrach przeniósł się na 
Uniwersytet Techniczny w Manchesterze. Z tego okresu pochodzą jego 
pionierskie prace badawcze z zakresu techniki lotniczej (eksperymenty 
z latawcami, projekty śmigieł samolotowych).

Obliczeniowe problemy nauk inżynieryjnych zwracają jego uwagę 
na podstawy matematyki oraz na zagadnienia logiczne. W Manchesterze 
dowiaduje się o pracy Principia Mathematica napisanej przez Bertranda 
Russella i Alfreda Northa Whiteheada. Zachęcony przez logika Gottloba 
Fregego w roku 1911 odwiedza Uniwersytet w Cambridge i spotyka się 
z Russellem. Rok później przenosi się z Manchesteru do Cambridge i za-
czyna studiować logikę u Russella (lata 1912-1913).

Postępy naukowe studenta Wittgensteina były tak znaczące, że już 
wkrótce Russell zaczął go traktować jako swego współpracownika, a nie 
jak studenta. W krótkim czasie nawiązała się między nimi przyjaźń. Przy-
chylny Wittgensteinowi był także jeden z prekursorów filozofii analitycz-
nej, etyk George E. Moore, który, podobnie jak Russell, był członkiem 
Trinity College Uniwersytetu w Cambridge. Przed wybuchem I wojny 
światowej Wittgenstein spędził razem ze swoim przyjacielem, prawnikiem 
Dawidem Pinsentem rok w jednym z norweskich fiordów, gdzie poświęcił 
się pracy nad kwestiami z zakresu aerodynamiki. 

5 Por. M. Kross, Doch noch einmal zurueck zum fruehen Wittgenstein, w: In Sprach-
spiele verstrickt – oder: Wie man der Fliege den Ausweg zeigt, red. S. Tolksdorf, H. Tetens, 
Berlin 2010, s. 409-428, [s. 416].
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W chwili wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika do armii austriackiej 
i został przydzielony do II Regimentu Artylerii Fortecznej w Krakowie  6. 
Najpierw służy jako zwykły żołnierz na pływającym po Wiśle statku patro-
lowym „Goplana”. Statek kilkakrotnie przemierzał trasę: Kraków-Tarno-
brzeg-Sandomierz, wpływając również na terytoria opanowane przez Ro-
sjan. Wittgensteina przydzielono do obsługi reflektora, co między innymi 
oznaczało, że wiele nocy spędził na pokładzie. Pogoda i niepogoda, fałszy-
we alarmy, prostackie maniery załogi „Goplany”, brak przyzwyczajenia do 
wysiłku fizycznego dawały mu się mocno we znaki. Jego przyjaciel Arvid 
Sjögren wspominał, że Wittgenstein w czasie służby wojskowej nigdy nie 
zabiegał dla siebie o żadne przywileje. 

Pod koniec 1914 roku przeniesiono go do zakładów naprawczych sprzę-
tu wojennego w Krakowie. Przebywając w Galicji, czytał Antychrysta Fry-
deryka Nietzschego, jak i Krótkie wprowadzenie do Ewangelii Lwa Tołsto-
ja. O tym, że lektury te pochłaniały go, świadczy notatka w tzw. Geheime 
Tabebücher, w którym pod datą 8 grudnia 1914 roku zapisał: „Jestem pod 
wrażeniem jego [Nietzschego] wrogości wobec chrześcijaństwa”. Podob-
nie było z opracowaniem Lwa Tołstoja, stąd inni żołnierze mówili o nim: 
„ten z Ewangelią”.

Od Ludwiga von Fickera Wittgenstein dowiedział się, że w Szpitalu 
Garnizonowym w Krakowie przebywa na psychiatrycznej obserwacji po-
eta Georg Trakl, wówczas żołnierz -sanitariusz armii austriackiej. Ponieważ 
Wittgenstein znał Trakla z opowiadań von Fickera i wspierał go finansowo, 
więc postanowił go odwiedzić  7. Do wizyty jednak nie doszło, gdyż Trakl 
umarł trzy dni przed zapowiedzianymi odwiedzinami (13 lub 14 listopada 
1914 roku, prawdopodobnie popełnił samobójstwo). 

Od lipca 1915 roku Wittgenstein pracował w zakładach wojskowych na 
północ od Lwowa, a następnego roku został na własną prośbę przeniesiony 
na front wschodni i przydzielony do regimentu haubic.

Z okresu dwóch pierwszych lat wojny pochodzą jego wspomniane już 
Notatniki 1914-1916 i Geheime Tagebücher  8. Pod koniec marca 1916 
roku zapisał w tych ostatnich: „Moja dusza kurczy się. Boże oświeć mnie! 
Boże oświeć mnie! Boże oświeć moją duszę!”, a następnego dnia dodał: 
„Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. W następnym miesiącu 

6 Por. J. Rothhaupt, J. Bremer, Ludwig Wittgenstein: „Przydzielony do Krakowa” / 
„Krakau zugeteilt”, Kraków 2009, s. 9. 

7 Por. J. Bremer, Traktat (nie)doskonałości, w: K. Maćkowski, J. Mika, Trakls Krieg, 
Kraków 2015, s. 31-45.

8 L. Wittgenstein, Geheime Tagebücher 1914-1916, Wien 1991.
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zapisał: „Może bliskość śmierci przyniesie światło życia. Niech Bóg mnie 
oświeci”. 

Biograf Wittgensteina Brian McGuinness pisze: „Mówiąc ogólnie, 
Witt genstein modlił się przed akcjami bojowymi słowami – «Boże, bądź 
ze mną! Duchu, bądź ze mną»”  9. O czym właściwie mówi tu ten, który pra-
wie w tym samym czasie napisał często z jego nazwiskiem kojarzone zda-
nie: „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”  10? Czy o milczeniu 
w obliczu okropności wojny? Czy o milczeniu wobec Boga? Czy o milcze-
niu wobec tego, co niewypowiadalne, co można jedynie pokazać? Wszyst-
kie te pytania pojawiają się w jego późniejszych pracach filozoficznych. 
W swoim żołnierskim plecaku Wittgenstein ciągle nosił zapiski Tractatus 
logico -philosophicus, jak i Tołstoja Krótkie wprowadzenie do Ewangelii.

Za bohaterstwo podczas walk z Rosjanami nad Okną otrzymał srebrny 
medal II klasy. Z frontu oddelegowano go do szkoły oficerskiej wojsk arty-
leryjskich w Ołomuńcu, którą ukończył ze stopniem podporucznika. W po-
łowie roku 1918 spotykamy go na froncie włoskim, gdzie pod koniec tegoż 
roku dostał się do niewoli. Obóz jeniecki opuścił 26 sierpnia 1919 roku. 
Wracając do Austrii, był – dzięki ogromnemu spadkowi po ojcu – jednym 
z najbogatszych ludzi w Europie. Jednak pragnienie życia „według rad ewan-
gelicznych” zaowocowało podjęciem jeszcze w czasie trwania wojny decy-
zji, aby zrzec się swej części odziedziczonego majątku na rzecz rodzeństwa. 

W latach powojennych Wittgenstein przestał zajmować się filozofią 
i zaczął żyć – używając określenia McGuinnessa – jak Alosza z Braci 
Karamazow, który wprawdzie nie umie zabiegać o pieniądze, nie posia-
da ich, lecz z pewnością nie umrze z głodu, bo ludzie przyjmą go do sie-
bie. Pracował jako pomocnik ogrodnika w klasztorach Braci Miłosierdzia 
w Hütteldorfie i Klosterneuburgu. Po jakimś czasie został służącym hote-
lowym. Przez kolejnych sześć lat, począwszy od roku 1920, uczył dzieci 
w wioskach Trattenbach, Puchberg i Otterthal w Dolnej Austrii. W jednej 
z tych miejscowości naprawił maszynę parową. Tam także zaprzyjaźnia 
się z miejscowym księdzem, z którym w chwilach wolnych czytał Braci 
Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Kiedy kilka lat później ów ksiądz 
przesłał mu list, życząc postępów w jego pracy: „Jak Bóg tego chce”, Witt-
genstein odpowiedział: „Tak, niczego więcej sobie nie życzę jak tylko: «jak 
Bóg chce». Bach napisał na stronie tytułowej swojego Orgelbüchleins «Na 

  9 Cyt. za: N. Malcolm, Wittgenstein: A Religious Point Of View?, London 1993, s. 9.
10 L. Wittgenstein, Tractatus logico -philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 

1997, s. 7.
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chwałę samego najwyższego Boga i bliźniemu, aby z niej korzystał» – to 
powiedziałbym chętnie o moim własnym dziele”  11. 

W roku 1929 wrócił do Cambridge i na podstawie Traktatu uzyskał ty-
tuł doktora filozofii (PhD).

Rok 1936 oznacza przełom w biografii Wittgensteina. Umowa z Tri-
nity College dobiegła końca i nie mogła zostać przedłużona. Wittgenstein 
wyjechał ponownie do Norwegii, gdzie w samotności pisał pierwszą część 
Dociekań filozoficznych oraz Uwagi o podstawach matematyki. Ponawiane 
próby coraz dokładniejszego przedstawienia swego filozoficznego credo 
doprowadziły go w końcu do radykalnej zmiany stanowiska wobec rozu-
mienia świata i języka, które przedstawił w Traktacie. W Norwegii przeżył 
głębokie załamanie duchowe. Przyczyny tego stanu można upatrywać tak-
że w trapiących go wątpliwościach co do metody, z wykorzystaniem której 
uprawiał dotychczas filozofię. Na krótko przed opuszczeniem Norwegii, 
pod datami 22 października, 22 i 23 listopada 1937 roku, zanotował: 

[A] Zawsze, gdy coś staje mi na drodze, nachodzi mnie fala lęku, lęku przed 
śmiercią, przed ciężkim wypadkiem itp. Lęk ten nie jest dobry; pokazuje jed-
nak, że źle ujmuję moje życie. […] Czuję się zgubiony. Boże, zmień to. Zna-
leźć się w świecie – o to chodzi […] 23.11.1937. Mogłem trochę lepiej praco-
wać. Bogu niech będą dzięki. Chociaż na to nie zasłużyłem  12.

W latach trzydziestych minionego wieku religia zaczęła zajmować pod-
stawowe miejsce w jego filozoficznej refleksji. Odnosi się wrażenie, jakby 
w rozmyślaniach nad nią szukał pomocy w chwilach lęku i zwątpienia.

W roku 1938 powrócił do Cambridge, a rok później objął katedrę filozo-
fii. W czasie II wojny światowej przerwał zajęcia na uniwersytecie i zgłosił 
się do pracy w laboratorium. Przez jakiś czas został zatrudniony jako pielę-
gniarz. W roku 1947 zrezygnował z profesury, aby poświęcić się wyłącznie 
pisaniu. W tym czasie powstaje druga część Dociekań filozoficznych oraz 
Uwagi o filozofii psychologii. Już sama forma zewnętrzna Dociekań poka-
zuje, że nie są one kontynuacją myśli zawartych w Traktacie.

W roku 1949 dowiedział się, że ma raka. Myśl, że mógłby umrzeć 
w szpitalu, napawała go odrazą. Opiekujący się nim dr Edward Bevan 
zapewnił go, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to ostatnie dni życia może 

11 Ludwig Wittgenstein. Personal Recollections, red. R. Rhees, Oxford 1981, s. 16.
12 Cyt. za: P.K. Westergaard, „...predestination in St Paul, is...”. Wittgenstein’s religious-

-philosophical notes of August -December 1937, w: Arbeiten zu Wittgenstein, red. W. Krü-
ger, A. Pichler, Bergen 1998, s. 145-160 [s. 151]. 
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przeżyć w jego domu. Czuwająca przy Wittgensteinie tuż przed śmiercią 
pani Bevan przekazała jego przyjaciołom ostatnie słowa zmarłego: „Pro-
szę im powiedzieć, że miałem cudowne życie”. Zmarł w domu dr. Bevana 
29 kwietnia 1951 roku.

Wittgenstein został pochowany na cmentarzu St. Gilles w Cam bridge. 
Po jego śmierci Rush Rhees sporządził katalog niewielu książek, któ-
re znalazł w mieszkaniu Wittgensteina. Znajdowały się wśród nich dwa 
tomy niemiecko -łacińskiego wydania Summy Teologicznej św. Tomasza 
z Akwinu. Wittgenstein – według Rheesa – podziwiał św. Tomasza za traf-
ne stawianie pytań, mniej natomiast za dyskusję tych pytań. W mieszkaniu 
było też łacińskie i niemieckie wydanie Wyznań św. Augustyna. Zdaniem 
 Rheesa Wittgenstein „nie lubił” pism kardynała Johna H. Newmana (1801-
1890), „które czytał z uwagą w czasie swoich ostatnich lat w Cambridge”. 
Maurice O’C. Drury napomknął (1931), że Wittgenstein, czytając Apologię 
Newmana, podziwiał go za uczciwość. Jednak po lekturze kazania, które 
Kardynał wygłosił do swoich przyjaciół w Littlemore, już po podjęciu de-
cyzji o przejściu na katolicyzm, powiedział: „Nie chciałbym mówić w taki 
sposób do moich przyjaciół”  13.

Należy podkreślić, że w latach 1929-1930 Wittgenstein zmienił znane 
z Traktatu logiczno -ontologiczne podejście do świata i języka na podej-
ście pragmatyczne, obecne w Dociekaniach filozoficznych. Język jest przez 
niego teraz widziany jako gra językowa wpleciona w formę życia. Istnieje 
wiele różnych gier językowych (przykłady: rozkazywać, … modlić się)  14. 
Znaczenia słów nabywamy, używając ich w grach językowych.

2. Ewangelista Wittgenstein 

Pozytywista Rudolf Carnap powiedział o Wittgensteinie: „Jego punkt wi-
dzenia pokrywa się raczej z punktem widzenia twórczego artysty, a nie 
naukowca, aby nie powiedzieć, z punktem widzenia biblijnego proroka 
czy wieszcza”  15. Licznych wypowiedzi Wittgensteina na temat religii czy 

13 M.O’C. Drury, Gespräche mit Wittgenstein, w: Ludwig Wittgenstein: Porträts und 
Gespräche, red. R. Rhees, dz. cyt., s. 142-235 [s. 183].

14 Por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, 
§ 23.

15 Cyt. za: R.F. Schuett, Wer gut abschneidet, kastriert: Zurück zur frühromanti-
schen Magie?, Norderstedt 2015, s. 88. „Sein Standpunkt glich eher dem eines kreativen 
Kunstlers”.
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filozofii Carnap nie traktuje jako wypowiedzi logika czy naukowca, lecz 
jako „biblijnego proroka” lub „artysty”. Na czym miałaby się opierać taka 
ocena?

Podczas wojny oraz w okresie swojej pracy nauczycielskiej w rubryce 
„wyznanie” Wittgenstein wpisywał zawsze „rzymskokatolickie”. W latach 
późniejszych mówił, że nie należy do żadnej „zorganizowanej” religii. Kie-
dy jeden z mieszkańców Trattenbachu zapytał go o jego religię, odpowie-
dział, że nie jest chrześcijaninem, lecz „ewangelistą”. Trzeba dodać, że 
jako „niechrześcijański ewangelista” głębokim szacunkiem darzył prze-
konania religijne prostych ludzi, nie krytykował publicznie ani Kościo-
ła, ani kleru. Miał dobrych przyjaciół wśród księży. Poważnie rozważał 
możliwość zostania duchownym lub nauczycielem. Co się tyczy pierwszej 
ewentualności, można podejrzewać, że zniechęciła go perspektywa czte-
roletnich studiów teologicznych. Do swojego przyjaciela Franza Paraka, 
z którym przebywał we włoskiej niewoli, powiedział kiedyś: „[…] naj-
chętniej byłbym księdzem, ale gdy jestem nauczycielem, to mogę czytać 
Ewangelię z dziećmi”  16. Gdy wyczuwał, że któryś z uczniów boi się – na 
przykład iść przez ciemny las – mówił mu: „Gdy się boisz, to musisz tylko 
myśleć o Bogu”. 

Mimo tego typu wypowiedzi, trudno uchwycić sens głoszonego przez 
Wittgensteina stwierdzenia, że „każdy problem rozpatruję z religijnego 
punktu widzenia”. W liście do swojego przyjaciela, psychiatry Drury’ego 
Wittgenstein pisze: 

[B] Chodzi o to, aby żyć w świecie, w którym jesteś, a nie myśleć lub marzyć 
o świecie, w którym chciałbyś być. Popatrz na ludzi cierpiących, fizycznie 
i mentalnie, masz ich blisko pod ręką, a to powinno być dobrym lekarstwem 
na twoje trudności. Innym sposobem jest odpoczynek, odpoczywaj kiedykol-
wiek, pozbieraj się (nie razem ze mną, gdyż wówczas byś nie odpoczął). Jeśli 
chodzi o myśli religijne, to nie uważam, iż pragnienie pogody ducha (placidity) 
jest czymś religijnym. Uważam, iż osoba religijna traktuje pogodę ducha jako 
dar z nieba, nie jako coś, za czym trzeba się uganiać. Przypatrz się uważniej 
twoim pacjentom jako ludziom z trudnościami i ciesz się bardziej z możliwo-
ści, iż możesz tak wielu ludziom powiedzieć «dobrej nocy». To jedynie jest 
darem z nieba, którego wielu ludzi będzie ci zazdrościć. Myślę, iż ten rodzaj 
rzeczy powinien uzdrowić twoją poszarpaną duszę. Nie uspokoi jej to, lecz 

16 Por. W.W. Bartley, Wittgenstein, ein Leben, München 1993, s. 95. „Loyola, To praise 
the ornaments and the buildings of churches; likewise images, and to venerate them accor-
ding to what they represent”.
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jeśli zdrowo się zmęczysz, to możesz odpocząć. Uważam, iż w jakimś sensie 
nie spoglądasz wystarczająco uważnie na ludzkie twarze  17.

List dotyczy praktyki lekarskiej i życia duchowego Drury’ego. Po 
pierwsze list wypełnia subtelnie wyrażona wrażliwość religijna. Drury nie 
popełnił pomyłki, wybierając zawód lekarza, który powinien potraktować 
jako dar, widząc swoich pacjentów. Oczekiwana z tej okazji pogoda ducha 
jest raczej darem z nieba, a nie czymś, co można uchwycić własnymi siła-
mi. Wdzięczność w perspektywie religijnej pokrywa się niejako z wdzięcz-
nością w perspektywie humanistycznej. Stąd trudno jasno opisać Wittgen-
steina religijny i niereligijny punkt widzenia czy jaki rodzaj religijności ma 
przy tym na myśli. Trudno go ulokować w jakiejś religijnej tradycji. Z [B] 
jedynie po części widać, w jakim sensie był on, a w jakim nie był człowie-
kiem religijnym. Po drugie można odróżnić namiętności, odczucia, wątpli-
wości, jakim mogą być poddani ludzie wierzący i niektórzy filozofowie, od 
namiętności, jaką Wittgenstein sam się zajmuje, zamierzając wprowadzić 
jasność w dyskursie nad tymi dwoma rodzajami namiętności. Stara się po-
wstrzymać swoje namiętności, celem otworzenia przestrzeni dla opisu na-
miętności innych. Tylko wtedy może się oddać swojej pracy filozoficznej.

[C] Moim ideałem jest pewien chłód. Świątynia, która namiętnościom służy za 
otoczenie, nie wtrącając się do nich  18.

Wittgenstein ani nie wtrąca się w życie Drury’ego, ani nie schlebia 
jego upodobaniom i namiętnościom. Używa przy tym języka operujące-
go na krawędzi języka religijnego. Nie udziela osobistych, religijnych za-
pewnień, nie używa jednoznacznie religijnego języka, co świadczy o jego 
respekcie wobec religii, o wyostrzonym wglądzie w religijne przeżycia, 
namiętności. Nie interesują go doktryny religijne. Z filozoficznym dystan-
sem i chłodem chce opisać przeżycia religijne, a zwłaszcza język, w jakim 
o nich mówimy czy je wyrażamy. Filozofia w jego rozumieniu unika two-
rzenia wielkich schematów idei i zanurzania się w historii, a zajmuje się 
analitycznie, krok po kroku, elementami konkretnego ludzkiego istnienia.

17 List z lutego 1938 roku w: Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911-
1951, red. B. McGuinness, Oxford 2008, s. 265.

18 L. Wittgenstein, Uwagi różne, w: L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, dz. cyt., 
s. 109. 
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[D] Praca w filozofii jest – jak pod wieloma względami praca w architekturze – 
właściwie pracą nad samym sobą. Nad należytym pojmowaniem. Nad tym, jak 
postrzega się rzeczy. (I czego się od nich wymaga)  19.

Widać więc, że religijność Wittgensteina nie będzie wystarczająco reli-
gijna dla ludzi religijnych, a jego filozofia nie będzie wystarczająco niere-
ligijna dla filozofów. Z perspektywy filozofii religii trudno go może uznać 
za szczególnie wnikliwego filozofa XX wieku. Wittgenstein powie, że ele-
menty doktrynalne, teologiczne przekonania są istotne, jak się przykłado-
wo okazały w historii chrześcijaństwa i w innych religiach, lecz należy 
pamiętać, że często są one po prostu niekoherentne i należy je odłożyć, 
zachowując to, co stanowi o chrześcijaństwie. Przekonania religijne nie są 
bowiem ani istotne w religii, ani dla ludzi wrażliwych religijnie. Ci ostatni 
zresztą zawsze to podkreślali. Wittgenstein pisze:

[E] Chrześcijaństwo nie opiera się na jakiejś historycznej prawdzie, lecz ofe-
ruje nam ono (historyczną) wieść i powiada: teraz uwierz! Ale nie: uwierz w tę 
wieść z wiarą, która należna jest wieści historycznej – lecz uwierz, przez ogień 
i wodę, a to możesz uczynić, tylko żyjąc w pewien sposób. Oto wieść – nie 
ustosunkowuj się do niej tak jak do innych historycznych wieści! Pozwól jej 
zająć w twoim życiu całkiem inne miejsce. – A to nie jest paradoks  20.

O religii stanowi to, że jeśli ktoś może mieć wiarę – jeśli potrafi ufać 
Bogu – to zmieni to jego życie, uczyni go przyzwoitą osobą, dobrą dla 
drugich, patrzącą im w twarz – bez próżności i arogancji. Wiara bez prze-
miany życia jest zupełnie próżna. Taki stan rzeczy właściwie nie może być 
nazywany „wiarą”. W Notatnikach z 1916 roku pisze: „Modlić się, to roz-
myślać o sensie życia” (11.06.16), a parę tygodni później dodaje: „Wierzyć 
w Boga znaczy rozumieć pytanie o sens życia” (8.07.16)  21. Świadczą one 
o redukcji religii i wiary do sensu życia. Jeśli byłoby tak, jak one prze-
kazują, to przy ich redefinicji wielu wrażliwych i reflektujących ateistów 
uznano by za wierzących w Boga. Wielu wrażliwych, troskliwych ludzi 
stałoby się religijnie wierzącymi. Wittgenstein bierze warunek konieczny 
dla przekonania religijnego i zamienia go na warunek wystarczający. Czy 
to oznacza koniec sprawy? Raczej nie. Mówiąc do Drury’ego, który zamie-
rzał zostać księdzem, Wittgenstein zauważa:

19 Tamże, s. 125. „Także w myśleniu jest czas orki czas żniw” (tamże, s. 138).
20 Tamże, s. 144.
21 L. Wittgenstein, Notatniki 1914-1916, dz. cyt., s. 58-64 [s. 60-61]. 
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[F] Pomyśl Drury, co by to znaczyło głosić każdy tydzień kazanie. Nie potra-
fiłbyś tego robić. Obawiam się, iż próbowałbyś i podawałbyś pewien rodzaj 
filozoficznego uzasadnienia wiary chrześcijańskiej, jak gdyby jakieś dowody 
były potrzebne. Symbolika katolicyzmu jest cudowna poza słowami. A każda 
próba uczynienia z niej systemu filozoficznego jest odpychająca  22.

Należy bowiem pamiętać, że Wittgenstein okazywał wprawdzie małe 
zainteresowanie teologią filozoficzną lub filozofią religii, lecz przez swoje 
życie czytał i ciągle na nowo czytał Ewangelię. W pewnym czasie – o czym 
wspomniano – rozważał nawet możliwość zostania księdzem. Głęboko po-
ruszało go piękno liturgii w czasie uczestniczenia w Mszach św. O starych 
łacińskich tekstach, przetłumaczonych na angielski, mówił, że wsiąknęły 
w nie wieki nabożeństw  23.

O powadze, z jaką Wittgenstein osobiście podchodził do kwestii religii, 
świadczy chociażby jego notatka z 29 sierpnia 1937 roku. Pisze w niej, że 
nie cierpi tego, co uczuciowe i prostoduszne w religii Germanów czy też 
u innych mieszkańców krajów Zachodu. Uczuciowość religijna uniemoż-
liwiała mu dostęp do religii. Nie rozumiał tego jako krytyki religii, uwa-
żał jedynie, że jego własna droga jest inna. Gdy ktoś przykładowo powie-
działby: „Tylko prostoduszni wejdą do nieba”, to Wittgenstein odpowiada: 
„Nie, to nie jest moja religia”  24.

3. Wittgenstein a Kierkegaard

Charakterystyczne cechy podejścia Wittgensteina do religii chrześcijań-
skiej widać w porównaniu jego rozumienia religii z opisami wiary podany-
mi przez Kierkegaarda. Ten ostatni wyznaje: „Kim prawdziwie jestem jako 
autor, jestem i byłem autorem religijnym, całe moje autorstwo należy do 
chrześcijaństwa”  25. Dla Kierkegaarda „Etyka jako taka jest rzeczą ogól-
ną i jako ogólna obowiązuje każdego, […] etyka obowiązuje w każdej 
 chwili”. Natomiast „Wiara bowiem w tym jest paradoksalna, że wyżej 

22 N. Malcolm, Wittgenstein: A Religious Point Of View?, dz. cyt., s. 11.
23 Por. J. Bremer, Ludwig Wittgenstein a religia, dz. cyt., s. 35. Por. T. Labron, Wittgen-

stein and Theology, London 2009, s. 13. 
24 P.K. Westergaard, „...predestination in St Paul, is...”. Wittgenstein’s religious-

-philosophical notes of August -December 1937, dz. cyt., s. 153.
25 S. Kierkegaard, The Point of view on my work as an author: A direct communication, 

report to history, Princeton 1998, s. 23. 
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stawia jednostkę od tego, co ogólne”  26. Kierkegaard wyznaje, że wszyst-
ko, co z pewnością wie, to to, iż Bóg jest miłością. Tak sformułowanych, 
quasi -filozoficznych wyznań próżno szukać w pracach Wittgensteina.

W Traktacie logiczno -filozoficznym Wittgenstein przyjmuje, że język 
może jedynie opisywać fakty, natomiast etyka czy religia są czymś ab-
solutnym, transcendującym fakty. „Jest jasne, że etyki nie da się wypo-
wiedzieć. Etyka jest transcendentalna”  27. Stąd nie może być sensownych 
wypowiedzi o etyce, estetyce i religii. Mogą one jedynie zmienić peryfe-
rie świata, mogą zabarwiać nasz sposób widzenia świata faktów, stają się 
„przeżyciem absolutnego bezpieczeństwa”  28. Gdy Wittgenstein pisze: „Nie 
jestem wprawdzie religijnym człowiekiem, lecz nie potrafię inaczej, każdy 
problem widzę z religijnego punktu widzenia”, to nie ma na myśli tego, 
że jakiekolwiek treści religijne mu stale towarzyszą (np. ciągłe myślenie 
o Bogu), lecz to, że każdy życiowy problem musi być rozpatrywany z ab-
solutnego punktu widzenia, z punktu widzenia absolutnej rzeczywistości. 
Wittgenstein traktuje ten punkt widzenia bardzo poważnie, w czym przy-
pomina pojęcie „powagi” Kierkegaarda. Wittgenstein był pod wrażeniem 
powagi Kierkegaarda i uważał go za „świętego”  29. Rozwiązywanie filozo-
ficznych problemów traktował z Kierkegaardowską „powagą”. Rozwiązy-
wanie filozoficznych trudności i błędów miało dla niego to samo znacze-
nie, co usuwanie moralnych uchybień. W jakimś sensie zawiódłby Boga 
i innych, gdyby do danego problemu nie podszedł z odpowiednią powagą, 
gdyby nie szukał właściwego rozwiązania.

Dla Kierkegaarda religia nie jest teorią filozoficzną, a apostołowie nie 
są wspólnotą małych profesjonalnych uczonych. Pytanie o wiarę w Chry-
stusa (w inkarnację, która dla Kierkegaarda jest „absolutnym paradoksem”) 
pojawia się jedynie u tego, kto chce być chrześcijaninem, a nie u tego, kto 
tylko rozważa taką możliwość z obiektywnego punktu widzenia. Bowiem 
obiektywnie trudno tutaj mówić o prawdzie; obiektywne poznanie prawdy 
albo prawdy chrześcijaństwa nie jest prawdą. Znać credo jedynie na pamięć 
jest pogaństwem, gdyż chrześcijaństwo jest głębią, jest duchowością  30.

26 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 55-57, 88.
27 L. Wittgenstein, Tractatus logico -philosophicus, dz. cyt., 6.421. 
28 L. Wittgenstein, Wykład o etyce, w: L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, dz. cyt., 

s. 75-85 [s. 80].
29 Por. M.O’C. Drury, Some Notes on Conversations with Wittgenstein, w: Ludwig Witt-

genstein. Personal Recollections, red. R. Rhees, dz. cyt., s. 91-111 [s. 102]. 
30 Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, red. H. i E. Hong, 

Princeton 1992.



171Ludwig Wittgenstein – chrześcijańska religia jako forma życia

Religię, w rozumieniu Kierkegaarda, najlepiej nazwać wiarą, a wiara 
jest pasją, namiętnością. Religia jako system zdań jest dla Wittgensteina 
i dla Kierkegaarda niekoherentna, natomiast religii jako formie życia nie 
ma sensu przypisywać niekoherentności, niekonsekwentności. Stąd pogląd, 
że religia nie jest doktryną, lecz formą życia. Obydwaj filozofowie widzą 
religię jako stawiającą ekstremalne wymagania, a także jako odpowiadają-
cą istotnym potrzebom ludzi religijnych, którzy widzą siebie nie tylko jako 
niedoskonałych, lecz także jako nędznych. W 1944 roku Wittgenstein pisał: 

[G] Ludzie są religijni w takiej mierze, w jakiej uważają się nie tyle za niedo-
skonałych, co za chorych. Każdy jako przyzwoity człowiek uważa się za wy-
soce niedoskonałego, lecz człowiek religijny uważa się za nędznika  31.

Echo rozumienia chrześcijaństwa przez Kierkegaarda znajdujemy po-
wyżej w cytacie [E], mówiącym, że chrześcijaństwo nie opiera się na praw-
dzie historycznej. Nieco wcześniej w Uwagach różnych zaznacza w tym 
samym duchu: 

[H] A wiara jest wiarą w to, czego potrzebuje moje serce, moja dusza, z jej 
namiętnościami, niejako z jej ciałem i krwią, musi zostać zbawiona, a nie mój 
abstrakcyjny umysł  32.

Można przypuszczać, że Wittgenstein staje tym samym po stronie fide-
istów pokroju Pascala czy Kierkegaarda. W jego pojmowaniu fideizmu 
mamy jednak wierzącą osobę, aktywną społecznie, modlącą się, biorącą 
udział w nabożeństwach, osobę różną od filozoficznego kwietyzmu. Posta-
wa ta dochodzi do głosu w uwadze, jaką poczynił 1946 roku:

[I] Sądzę, że chrześcijaństwo mówi, między innymi, iż wszystkie dobre nauki 
nie zdadzą się na nic. Trzeba zmienić życie. (Lub ukierunkowanie życia). Że 
wszelka mądrość jest zimna; że w nie większym stopniu można z jej pomocą 
doprowadzić życie do ładu, iż można kuć zimne żelazo. A mianowicie, dobra 
nauka nie musi nikogo ogarnąć; można według niej postępować tak, jak we-
dług wskazówek lekarza. – Lecz musi człowieka coś poruszyć i przeistoczyć. 
(Tzn. ja tak to rozumiem). Gdy jest się przeistoczonym, musi się przeisto-
czonym pozostać. Mądrość jest beznamiętna. Kierkegaard natomiast nazywa 
wiarę namiętnością  33.

31 L. Wittgenstein, Uwagi różne, dz. cyt., s. 159.
32 Tamże, s. 145.
33 Tamże, s. 167-168.
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Dla Wittgensteina, podobnie jak dla Kierkegaarda, religia nie jest pyta-
niem o naukowe udowodnienie czegoś, lecz postępowaniem prowadzącym 
konsekwentnie do zmiany życia. Wittgenstein neguje, że chrześcijaństwo 
jest „nauką”, tzn. teorią o tym, co się dzieje lub co się stanie z ludzką du-
szą. Zamiast tego można je nazwać opisem aktualnych zdarzeń w życiu 
niektórych ludzi, opisem „świadomości grzechu”, rozpaczy, zbawienia po-
przez wiarę. Dla Wittgensteina położenie nacisku na przekonania religij-
ne oznacza naprawianie własnego życia, a nie poszukiwanie ostatecznych, 
teoretycznych wyjaśnień.

Wittgenstein ma trudności z przyjęciem dogmatycznie sformułowanej 
wiary chrześcijańskiej, a także z przyjęciem racjonalnej, oświeceniowej 
etyki odpowiedzialności. Zdaje sobie sprawę z dewaluacji tradycyjnych 
wartości i poszukuje nowego sensu religijnej stabilności. I czyni to na włas-
ny sposób. Chociaż, w porównaniu z Kierkegaardem, napisał on niewiele 
o wierze chrześcijańskiej (raczej są to luźne uwagi), obydwaj odrzucają 
pojmowanie przekonań religijnych w tradycyjny sposób  34: jako postaw 
propozycjonalnych (jak nastawienia na osądzanie, na wydawanie sądów) 
z jednej strony czy jako czysto „emocjonalne odpowiedzi”, bez odniesienia 
do realnego świata z drugiej strony. To, że odmawiają opowiedzenia się za 
ową tradycyjną dychotomią, prowadziło także do niezrozumienia ich my-
ślenia. Obydwom zarzucano albo fideizm, albo relatywizm. Moim zdaniem 
nie jest tak, że Wittgenstein i Kierkegaard odrzucają rolę rozumu w filozo-
fii i w religii, lecz próbują zakwestionować od wewnątrz pewne wspólne 
założenia co do natury wiary religijnej i aktywności filozoficznej, które 
chcą nas przekonać, że owa tradycyjna dychotomia: relatywizm – fideizm 
wyczerpuje wszystkie dostępne opcje.

Silniejsza jest krytyka mówiąca, że obydwaj redukują religię po prostu 
do życia w pewien sposób, co nie oddaje właściwie tego, w co ludzie re-
ligijni faktycznie wierzą. Wittgensteina wskazania na mistycyzm, na nie-
wyrażalność językową przeżyć religijnych, na teologię negatywną – to też 
niewystarczająca odpowiedź na to, w co ludzie religijni wierzą  35.

34 G. Schönbaumsfeld, ‘Objectively there is no truth’ – Wittgenstein and Kierkegaard 
on Religious Belief, w: In Search of Meaning: Ludwig Wittgenstein on Ethics, Mysticism 
and Religion, red. U. Arnswald, Karlsruhe 2009, s. 131-147. Por. G. Graham, Wittgenstein 
and Natural Religion, Oxford 2014, s. 124.

35 Por. J. Bremer, Wittgensteina mówienie i niemówienie o Bogu: Próba rekonstrukcji, 
„Logos i Ethos”, 2/2003, s. 2-17.
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4. Religia a ćwiczenie duchowe

Według Wittgensteina mówienie o religii nie polega na przekazywaniu reli-
gijnych tez lub treści, lecz – podobnie jak w uprawianiu filozofii – na pod-
kreślaniu roli praktyki: niezależnie od tego, jaki aktualny problem jest roz-
wiązywany. Jego rozumienie religii i filozofii ma etyczne znaczenie przy-
najmniej dla niego, ponieważ samą praktykę widział jako ćwiczenie ducho-
we, tzn. jako dyscyplinę, której zadaniem jest zmiana moralnych praktyk 
osoby na lepsze. Święty Ignacy z Loyoli, którego pism Wittgen stein nie 
znał  36, tak określa ćwiczenia duchowe: „Albowiem jak przechadzka, marsz 
i bieg są ćwiczeniami cielesnymi, tak podobnie ćwiczeniami duchowymi 
nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usu-
nięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu – do 
szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, 
żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy”  37.

Ignacy, jak inni wielcy mistrzowie życia duchowego, zadawał sobie 
pytanie o pogodzenie praktyk religijnych z wyznawanymi prawdami wia-
ry i z chrześcijańską formą życia, pytanie o urzeczywistnienie w prakty-
ce prawd objawionych i przykazań kościelnych. Proces odprawiania Ćwi-
czeń można nazwać teologią afektu, teologią formowania serca. Składa 
się na niego refleksja, medytacja, kontemplacja, zastosowanie zmysłów – 
a wszystko to nad scenami biblijnymi. Istotnym elementem w formowa-
niu serca jest rozmowa z kierownikiem duchowym w czasie odprawiania 
Ćwiczeń. Naukowe analizy treści Ćwiczeń należy prowadzić z punktu ta-
kich czynności jak: „chcę”, „pragnę”, „widzę”, „poruszenia serca”. Bliską 
filozoficzną analogią dla Ćwiczeń duchownych są Kartezjusza Medytacje  38.

W historii filozofii termin „duchowy” jest najczęściej łączony nie z ter-
minem „przekonanie”, „wiara”, lecz z terminem „ćwiczenia”  39. Nie cho-
dzi o traktat doktrynalny czy o teoretyczne przekazanie praw wiary i zbiór 
kazań, lecz o praktyczny, ustrukturyzowany kurs, w czasie którego należy 
wykonać wiele „czynności” związanych z porządkiem podzielenia ich na 

36 Ponieważ czytał Braci Karamazow, to z pewnością znał krytykę jezuitów ze strony 
Fiodora Dostojewskiego.

37 Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, dz. cyt., 1.
38 Por. J. Bremer, Kartezjusza Medytacje o pierwszej filozofii a Ćwiczenia duchowne 

Ignacego z Loyoli, w: Historia filozofii – meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jacko-
wi Widomskiemu z okazji 65. urodzin, red. M. Karas, Kraków 2014, s. 55-70.

39 J. Cottingham, The Spiritual Dimension. Religion, Philosophy, and Human Values, 
Cambridge 2005, s. 3.
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cztery tygodnie, z przepisanym porządkiem dziennych medytacji, który to 
porządek z kolei jest poprzedzielany porządkiem spożywania posiłków, go-
dzin snu, wykonywania prostych, codziennych prac, osobistymi rozmowa-
mi z kierownikiem duchownym. Każdy odprawiający Ćwiczenia może ten 
porządek sam sobie ustalić ze swoim kierownikiem. Celem Ćwiczeń jest 
dostrzeżenie tego, co rzeczywiście ważne w życiu, to pomoc w zbliżeniu 
się do Boga, do widzenia świata „z perspektywy Trójcy Świętej”, spoglą-
dającej na cały obszar świata  40. Wittgenstein powiedziałby z perspektywy 
sub specie aeternitatis.

Opuszczenie dotychczasowej perspektywy spojrzenia na swoje życie 
nie jest proste, nawet gdy stary sposób życia niesie ze sobą więcej lęku 
aniżeli wolności (por. [A]). Trzeba bowiem z czegoś zrezygnować. Nie 
chodzi ponadto o jakąś punktową, jednorazową zmianę, lecz o rozpoczę-
cie procesu zmiany, która naznacza całe życie. W obrazowy sposób mówi 
o tym Wittgenstein, gdy w Dociekaniach filozoficznych wskazuje na ści-
sły związek gier językowych z formami życia  41. Patrząc na Ćwiczenia du-
chowne z perspektywy filozofii języka Wittgensteina, można powiedzieć, 
iż chodzi w nich o nabywanie nowego języka, wplecionego w nową formę 
życia, w której, jeśli trzeba, rezygnuje się z dotychczasowych relacji ro-
dzinnych czy społecznych. Widać to chociażby w zaleceniach Ignacego 
dla przyjmowanych do zakonu, których rodzice żyją: „niech nie mówią, 
iż mają rodziców czy braci, lecz że mieli”  42. Poprzez konfrontację swojej 
biografii z biblijnymi historiami zbawienia odprawiający Ćwiczenia ma 
rozpocząć kształtowanie nowej perspektywy swojego życia, a tym samym 
spowodować zmianę ram, które – mówiąc językiem Wittgensteina – po-
zwolą mu każdy „problem rozpatrywać z religijnego punktu widzenia”. 
Indywidualnej decyzji dla tej drogi przemiany nie da się wyłączyć z jej 
czynności należących do społecznego, moralnego kontekstu. Własne na-
wrócenie nie jest zatem izolowanym aktem, lecz niejako samo z siebie ma 
wymiar komu nikacyjny: komunikacja odprawiającego Ćwiczenia z Bo-
giem, jego ko munikacji z kierownikiem dającym Ćwiczenia i pośrednia 
komunikacji ze wspólnotą Kościoła i innych instytucji  43.

Z jednej strony Wittgenstein znał i cenił prace Johna H. Newmana do-
tyczące racjonalności przekonań – religijnych i niereligijnych – opartych 

40 Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, dz. cyt., 102.
41 Por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, dz. cyt., § 7.
42 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1995, 62. W podobnym duchu utrzy-

mane są numery 57-63.
43 Por. chociażby Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, dz. cyt., 352-370.
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na logice języka potocznego. Kościół, według Newmana, potrzebuje du-
cha pragmatyzmu, obecnego w Ćwiczeniach duchownych Ignacego  Loyoli, 
który stwierdza, że zarówno używanie wyobraźni, zachowanie czystości, 
jak i trzymanie się przekazów dogmatycznych jest dobre i prowadzi do 
Boga  44. Z drugiej strony Wittgenstein nie akceptował jasnego – chociaż 
opartego na przykładach osób biblijnych – wykładu dogmatyki katolic-
kiej, obecnego w późnych pismach Newmana, jak np. w jego kazaniu 
w Littlemore  45.

Ignacy z Loyoli silnie podkreśla rolę Kościoła w życiu osoby wierzą-
cej, czego Wittgenstein nie akceptował, a o czym świadczy jego biografia. 
Obydwom – Wittgensteinowi i Loyoli – w ich zaangażowaniach przyświe-
cało hasło: „na chwałę najwyższego Boga”, obydwaj starali się pomagać 
swoim przyjaciołom i innym ludziom w podejmowaniu życiowych decy-
zji, obydwu łączyła otwartość na piękno liturgii. Obydwaj inspirowali się 
czytaniem literatury religijnej. Obydwaj zrzekli się swojej części majątku 
na rzecz krewnych.

5. Podsumowanie

Wittgenstein traktował filozofię jako formę ćwiczenia duchowego, jako 
formę intensywnej, etycznej pracy nad sobą (por. [D], [G], [H]). Pytanie, 
na które nie znajdujemy u niego odpowiedzi, brzmi: Jak takie ćwiczenia 
systematycznie prowadzić? Metodycznie odróżnia między analitycznym 
używaniem języka a mistycznym milczeniem, stąd można mówić o jego 
„milczącej religii”, w której chrześcijaństwo opiera się na doświadczeniu, 
na przeżywaniu, a wiara w Boga to zrozumienie pytania o sens życia. Tak 
rozumianą religię i etykę trudno poddać obiektywizującym badaniom na-
ukowym. O Bogu nie można mówić, można jedynie swoim życiem poka-
zać, że wierzy się w Jego obecność.

Wittgenstein czytał nawiązujące do religii książki Tołstoja, Nietzsche-
go, Dostojewskiego, Kierkegaarda, Augustyna i Newmana. Pomagały mu 
one znaleźć równowagę psychiczną i moralną. Pomagały mu one zobaczyć 
to, w czym sam religijnie nie dostawał, pomagały mu poszukiwać osobistej 
odpowiedzi na sytuacje życia swojego i swoich przyjaciół.

44 Por. T. Merrigan, Revelation, w: The Cambridge Companion to John Henry Newman, 
red. I. Ker, T. Merrigans, Cambridge 2009, s. 47-73.

45 J.H. Newman, The parting of friends, ‹http://www.littlemorechurch.org/?page_id=349›.
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Projekt życiowy Wittgensteina polega na stałym dążeniu do tożsamości 
jako do równowagi. Tak jak nie ma jednoznacznego kryterium równowa-
gi, tak nie ma właściwej równowagi, która raczej ciągle jest zagrożona. 
W pismach Kierkegaarda znajduje religijne rozumienie etyki jako stosunek 
człowieka do Boga. Dla samego Wittgensteina etyka miała charakter ogól-
ny, religia zaś osobisty. Ostatecznie łączą się one w jedną, wspólną postawę 
życiową, uzyskując osobisty charakter.

Czy Wittgenstein i Kierkegaard redukowali pojęcie przekonania religij-
nego do jednostkowej formy życia? Jeśli tak, to postawa ta nie oddawałaby 
sprawiedliwości temu, w co ludzie religijni wierzą. Zarzut ten ma swoje 
źródło w zdających się wykluczać dychotomiach: albo przekonania reli-
gijne mogą być uchwycone propozycjonalnie (realizm), albo sprowadzają 
się one jedynie do zajęcia jakiejś postawy (antyrealizm, fideizm). Zdaniem 
Wittgensteina znamy wiele rodzajów dyskursu z zakresu etyki i estetyki, 
w których owo albo -albo nie pasuje. Wittgenstein pisze: 

[J] Czytam: „I nikt nie może nazwać Jezusa Panem, jak tylko przez Ducha 
Świętego”. I to jest prawda: ja nie mogę go nazwać Panem, ponieważ nic mi to 
nie mówi. Mógłbym go nazwać „Wzorem”, a nawet „Bogiem” – albo właści-
wie: mogę zrozumieć, gdy się go tak nazywa; ale słowa „Pan” wypowiedzieć 
sensownie nie mogę. Ponieważ ja nie wierzę, że on przyjdzie, aby mnie sądzić; 
ponieważ to mi nic nie mówi. To mogłoby mi coś powiedzieć tylko wtedy, 
gdybym żył całkiem inaczej  46.

Wittgenstein nie broni jakiejś formy „antyrealizmu” odnośnie do religii. 
Jakkolwiek zgadza się z Kierkegaardem, że nauka chrześcijańska zwraca 
się przede wszystkim do indywidualnego człowieka i do tego, jak ocenia 
on swoje życie, nie zaś do umysłu spekulatywnego filozofa. Nie szuka 
obiektywnych dowodów na istnienie Boga (jeśli takie mogłyby istnieć), 
gdyż te nigdy nie wzbudziłyby motywacji wystarczającej do tak drastycz-
nej zmiany życia, jak tego wymaga chrześcijaństwo. Stąd obydwaj filozo-
fowie zgodzą się, że droga „obiektywności” prowadzi do ciemności.

Prawdziwie religijne przekonania nigdy nie mogą zostać oddzielone 
od konsekwencji, jakie wywołują w czyimś życiu. Wittgenstein uważa, 
że idealizm czy globalny sceptycyzm nie mają racji bytu, gdyż w końcu 
najczęściej sprowadzają się one do religijnego mówienia, bez większych 
konsekwencji w życiu praktycznym. Przekonania i splecione z nimi formy 

46 L. Wittgenstein, Uwagi różne, dz. cyt., s. 144-145.
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zachowań w życiu nie mogą być od siebie oddzielone. Przekonania reli-
gijne, wiara w Boga mają konsekwencje praktyczne, które nadają im sens. 
Chrześcijanin wierzący w Sąd Ostateczny, w odpuszczenie grzechów po-
twierdza zarazem słowa zawarte w wyznaniu wiary. Według [J] niektó-
re religijne wyrażenia mogą być rozumiane, nawet jeśli ktoś nie podziela 
perspektywy osoby wierzącej, podczas gdy inne pozostaną mroczne lub 
pozbawione znaczenia, jeśli ktoś nie jest uczestnikiem religijnej formy ży-
cia, a tym samym żyje „całkiem inaczej”. Interesująca jest idea, że życie, 
jakim ktoś żyje, działania, jakie podejmuje, jakoś determinują jego religię. 
Lecz pierwszy punkt, jaki Wittgenstein stawia: nikt nie może nazwać Jezu-
sa Panem bez bycia zainspirowanym – przez Ducha Świętego – ku temu. 

Wittgenstein jest znany przede wszystkim jako filozof i logik, a nie ze 
względu na swoje uwagi o religii czy etyce. Święty Ignacy z Loyoli nie jest 
znany jako filozof, lecz jako mistrz duchowy i dobry organizator. Ignacy 
proponuje metodę prowadzącą do zmiany formy życia, Wittgenstein ogra-
nicza się do ogólnych uwag na temat religii.
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Abp Ihor Isiczenko

GODNOŚĆ UBOGICH W DUCHU

Na początku Kazania na górze, największej przemowy Jezusa Chrystu-
sa, którą zanotował ewangelista Mateusz (por. Mt 5,1 – 7,28), zawarte są 
najważniejsze prawa etyki ewangelicznej – „obietnice błogosławieństwa”. 
Już pierwsza z nich brzmi jak wyzwanie zarówno dla rzymskiej moralno-
ści imperialnej z czasów apostolskich, jak i dla współczesnej neoliberalnej 
etyki społeczeństwa postindustrialnego: Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3). „Ubóstwo w du-
chu” chrześcijan stanie się dla otaczającego świata przedmiotem kpin, a dla 
niewolniczej psychologii pozbawionej poczucia grzechu – pretekstem do 
oskarżeń.

Krytyka chrześcijaństwa

Według Tacyta chrześcijanin „swoimi obrzydliwościami zasłużył sobie na 
powszechną nienawiść”  1. Czytając polemiczny traktat Orygenesa Przeciw 
Celsusowi, możemy odczuć sarkazm charakterystyczny dla antycznego 
myśliciela II wieku; jego pełna ostentacyjnej pogardy postawa wobec silnej 
wiary chrześcijan stoi w sprzeczności z wyrafinowaną kulturą wewnętrzną 
i wymogami rozumu autora  2. Z kolei Wolterowski Huron przezwiskiem 
Prostak zdecydowanie przewyższa francuskich katolików i hugenotów 
skrępowanych niezliczoną ilością sprzecznych interesów  3.

Według Włodzimierza Lenina „religia jest jedną z odmian ucisku du-
chowego, który wszędzie dławi masy ludowe, przytłoczone wieczną pracą 
na innych, biedą i osamotnieniem. Bezsilność klas wyzyskiwanych w wal-
ce z wyzyskiwaczami równie nieuchronnie rodzi wiarę w lepsze życie 

1 Korneliusz Tacyt, Dzieła, tłum. S. Hammer, t. 2: Roczniki, księga XV, Warszawa 1957, 
s. 460-461.

2 H. Crouzel, Orygenes, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1996, s. 85-86.
3 Voltaire, The Huron or Pupil of Nature, Akron 1906, s. 64.
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pozagrobowe, jak bezsilność dzikusa w walce z przyrodą rodzi wiarę w bo-
gów, diabły, cuda itp. Tego, kto przez całe życie pracuje i cierpi nędzę, 
religia uczy pokory i cierpliwości w życiu ziemskim, pocieszając nadzieją 
nagrody w niebie”  4.

Z godną podziwu konsekwencją krytycy chrześcijaństwa zarzucają 
ewangelicznej etyce poniżanie ludzkiej godności, zniewalanie osobowości, 
krępowanie jej wymaganiami. Raz po raz nagłaśniane są hasła wyzwolenia 
ludzkości z ciasnoty kościelnych przepisów i kanonów w imię uzyskania 
przez człowieka nowej możliwości swobodnego rozwoju. Zsekularyzowa-
ny świat, kpiąc z „ubóstwa w duchu” chrześcijan, wynalazł alternatywną 
formę ekspansji ludzkiej indywidualności: „Człowiek – to brzmi dumnie!”. 
Warto wspomnieć, że oryginalna fraza Satina, bohatera dramatu Maksy-
ma Gorkiego Na dnie, brzmiała jeszcze bardziej radykalnie: „Wszystko 
w człowieku, wszystko dla człowieka! Istnieje tylko człowiek, wszystko 
poza tym to dzieło jego rąk i jego mózgu! Człowiek! To wspaniałe! To 
brzmi dumnie!”  5.

A jednak dziwna rzecz, że usiłowania sprowadzenia ludzkości z dro-
gi etyki chrześcijańskiej kończą się najczęściej krwawym terrorem. Daty 
panowania największych cesarzy, dążących do zachowania tradycyjnych 
wartości Rzymskiego Imperium, pokrywają się z okresami najbardziej 
okrutnych, systemowych prześladowań chrześcijan z powodu samego tyl-
ko podejrzenia o przynależność do nowej religii: Trajan (97-117), Septy-
miusz Sewer (193-211), Decjusz (249-251), Dioklecjan (284-304)  6.

Wielka Rewolucja Francuska, która za największe wartości okrzyknęła 
„Wolność, Równość, Braterstwo” (Liberté, Égalité, Fraternité), przyniosła 
masowe czystki wśród niepokornych księży, mnichów i mniszek, zmusza-
nie ich do wyrzeczenia się wiary, profanacje i niszczenie kościołów, wojny 
wandejskie  7. Leninowska idea wyzwolenia ludzi pracy zmaterializowała 
się jako krawa dyktatura wulgarnego ateizmu, która przyniosła najwięcej 
męczenników za wiarę w historii Kościoła.

Bardzo charakterystyczne, że Maksym Gorki, autor hasła: „Człowiek – 
to brzmi dumnie!”, które tak ochoczo wykorzystywała oficjalna sowiecka 

4 Za: ‹https://www.marxists.org/polski/lenin/1905/12/soc_a_rel.htm› (dostęp: 6.03.2018).
5 M. Gorki, Na dnie, tłum. A. Kmieńska, J. Śpiewak, akt IV, w: M. Gorki, Pisma, t. 10, 

Warszawa 1955, s. 269. 
6 M.-F. Baslez, Prześladowania w starożytności: Ofiary. Bohaterowie. Męczennicy, 

tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2009, s. 277-406. 
7 L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2007, 

s. 116-156.

https://www.marxists.org/polski/lenin/1905/12/soc_a_rel.htm
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propaganda, okrzyknięty w Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich „wielkim miłośnikiem ludu”, w latach przymusowej kolektywizacji 
przygotowującej wielki głód i wielką czystkę napisał artykuł pt. Gdy wróg 
się nie poddaje, to się go unicestwia. Według Gorkiego na zniszczenie za-
sługują warstwy społeczne naznaczone „pańską” religią: chytrzy wrogo-
wie, którzy wywołują głód, kułacy, którzy terroryzują żebraków, rozmaici 
„lokaje kapitalizmu”, którzy przygotowują – z pewnością z błogosławień-
stwem „głowy chrześcijańskiego Kościoła”, papieża Piusa XI (1922-
1939) – „zbójecki napad na Związek Rad”.

Pycha – korzeń i źródło wszystkich grzechów

Maksym Gorki ustami swojego bohatera niechcący ukazał dumę – wraż-
liwy aspekt zlaicyzowanej miłości do ludzkości – która może obrócić się 
w terror. Społeczny wymiar tego uczucia dobitnie wyraził Włodzimierz 
Majakowski słowami, które stały się przysłowiowe w sowieckiej nowo-
mowie: „Zachwycam się / Nowym Jorkiem / jak dziecko / Lecz / czapko-
wać im / nie ma przyczyny. / Mamy / własną ambicję – / radziecką: / na 
burżujów / z wysoka patrzymy”  8. „Mamy własną ambicję – radziecką”. 
Własną, czyli osobistą, zawartą w subiektywnym zbiorze zasad. Wyklu-
cza ona akceptację dla inności drugiego człowieka, wycofanie się z prze-
konania o absolutnej poprawności własnego postrzegania rzeczywistości 
i konieczność dostosowywania swojej aktywności do działania innych 
osób. Godność innych może zostać zaakceptowana tylko w ostateczno-
ści, o ile nie zawadza preferowaniu osobistej pozycji i własnych potrzeb 
względem otoczenia. Wprost z tego paradygmatu z łatwością wyrastają 
małe i wielkie drogi skazujące świat na zagładę, na panowanie indywi-
dualnej pychy. 

W etyce chrześcijańskiej pychę uważa się za korzeń i źródło wszystkich 
innych grzechów; za grzech najcięższy  9. W XIII wieku została zaliczona 
do siedmiu grzechów głównych, co głęboko zakorzeniło się w łacińskiej 

8 W. Majakowski, Broadway (fragment), tłum. J. Litwiniuk, w: W. Majakowski, O Ame-
ryce, Warszawa 1950, s. 135.

9 T. Шпідлік, Духовність християнського Сходу: Систематичний виклад, red. 
М. Прокопович, Львів 1999, s. 209-210; T. Špidlík, Duchowość chrześcijańskiego Wscho-
du. Przewodnik systematyczny, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2006.
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teologii moralnej  10, stąd pod nazwą пыха  11 weszło do najszerzej znanego 
ukraińskiego katechizmu Piotra Mohyły. Biskup Sofron Mudryj definiuje 
ją jako „nieopanowaną miłość do samego siebie”  12. Bardzo interesujące 
są wszechstronne uściślenia terminu „nieopanowania”. Na ich podstawie 
można podjąć próbę dotarcia do źródeł pychy – rodzi się ona, gdy wrodzo-
na miłość człowieka do siebie wyrywa się spod kontroli własnej osobowo-
ści, zaczyna nad nią dominować i usprawiedliwiać swoje działania, innymi 
słowy – gdy człowiek nie jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami. 

Prorok Izajasz pokazuje fatalne skutki pychy na przykładzie przed-
wiecznego buntu „syna jutrzenki zarannej” – Lucyfera (łac. Lucifer z gr. 
εωσφόρος – „gwiazda poranna”): Jakże spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu 
Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który 
mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd Bożych po-
stawię mój tron. Zasiądę na górze zgromadzeń, na krańcach północy. Wstą-
pię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strącony 
jesteś do Szeolu, na samo dno Otchłani! (Iz 14,12-15). 

Później Przedwieczne Słowo – Chrystus – objawi swoim uczniom: Wi-
działem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica (Łk 10,18), a św. Jan 
Ewangelista w Apokalipsie napisze: ujrzałem gwiazdę, która z nieba spa-
dła na ziemię (Ap 9,1). Przez ojców Kościoła Lucyfer został przedstawiony 
jako anioł, który zapragnął dorównać Bogu, sprzeciwiając Mu się, za co 
został pozbawiony prawa przebywania w niebie, stając się przez to diabłem 
(z gr. Δάβολος – „oszczerca”)  13. Księga Mądrości utożsamia go z wężem 
kusicielem, sprawcą upadku człowieka: Bo do nieśmiertelności Bóg stwo-
rzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć 
weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego 
należą (Mdr 2,23-24).

Największe przykazanie

Ewangeliczna etyka nie uważa miłości do siebie samego za grzech. Prze-
ciwnie, Chrystus, odpowiadając na pytanie o największe przykazanie, 

10 M.W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins: An Introduction to the History of a Religio-
us Concept, with Special Reference to Medieval English Literature, Michigan 1952, s. 482.

11 Катехизис Петра Могили: Оригінал 1645 року, Париж 1996, s. 252.
12 Софрон Мудрий, ЧСВВ, владика д -р. Сповідь: Джерело ласки, Івано -Франківськ 

1999, s. 267. 
13 Словник біблійного богослов’я, red. Ксав’є Леон -Дюфуна, Львів 1996, s. 692-694.
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miłość do siebie i drugiego człowieka uważa za uczucia wzajemnie ze sobą 
związane: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,39). 
Jednak zbawczy sens tej ewangelicznej dychotomii obowiązuje jedynie 
w świetle pierwotnego, najważniejszego przykazania: Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem (Mt 22,37). W relacji stworzenia pełnego wdzięczności i Stwórcy 
nieskończonego w miłości ojcowskiej do człowieka rodzi się taki rodzaj 
miłości, która umożliwia ofiarę z samego siebie w imię miłości, ponieważ 
według słów Chrystusa Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). Miłość Pana do wspólnoty 
apostołów wyraża się w jednym zdaniu: To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12). Zwycięstwo 
Syna Bożego nad przyczyną ludzkiego zniewolenia przez grzech dokonuje 
się poprzez bolesną śmierć na krzyżu – ofiarę z miłości. Bizantyjskie tek-
sty liturgiczne symbolicznie interpretują tę ofiarę jako przybicie do krzyża 
Adamowego grzechu. „Ty, który szóstego dnia i o szóstej godzinie do krzy-
ża przygwoździłeś śmiały grzech Adama w raju i spis naszych grzechów 
podarłeś, Chryste Boże, zbaw nas”  14. 

Ta wszechmocna miłość, zdolna wyratować spod władzy pełnego py-
chy księcia ciemności, wynika z wyjątkowej wartości człowieka, którą 
Księga Rodzaju określa następująco: Stworzył więc Bóg człowieka na swój 
obraz, na obraz Boży go stworzył (Rdz 1,27). Ten pierwotny impuls wy-
znacza paradygmat duchowego rozwoju człowieka na drodze realizacji 
złożonych w nim darów – upodobnienia się do Boga. Teologia bizantyjska 
dla nazwania tego procesu używa słowa θέωσις  15 (theosis – „przebóstwie-
nie”). Θέωσις jest jednocześnie procesem odkrywania własnej tożsamości, 
zakorzenionej w Trzech Osobach Boskich, jak też odkrywaniem natury 
nowego osobowego fenomenu – „żyjącej duszy”. Gdyż Pan Bóg ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek 
czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7). Świadome odkrycie przez 
człowieka swojej tożsamości przyczynia się z kolei do przyjęcia odpowie-
dzialności przed Stwórcą za otrzymane dary. 

Antropologia biblijna zapobiega samoizolacji, egoistycznemu odrywa-
niu się od środowiska społecznego, od tych, których Pismo Święte nazywa 

14 Za: ‹https://sites.google.com/site/spilkuwannja/tropari -pis› (dostęp: 6.03.2018). Por. 
The Liturgikon: The Book of Divine Services for the Priest and Deacon, Englewood, NJ 
1989, s. 184.

15 George Archimandrite, Theosis: The True Purpose of Human Life, Mount Athos 2006, 
s. 86.
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bliźnimi. Wyjątkowość i transcendentność otrzymanego od Boga „tchnie-
nia życia” zobowiązuje, aby dbać o nie i by go bronić. Stąd w chrześci-
jaństwie stanowcze odrzucenie „etycznego” samobójstwa, eutanazji, za-
bójstwa nienarodzonych, różnych form sztucznej kontroli zapłodnienia 
(KKK 2258-2283). Człowiek nie jest niezależnym zarządcą materialnych 
i duchowych talentów czy przymiotów otrzymanych od Boga, jest za nie 
przed Nim odpowiedzialny i jednocześnie zdaje egzamin ze swojej ży-
ciowej dojrzałości w stosunku do bliźnich. Tak jak o dojrzałości talentu 
miłości mówią więzi z drugim człowiekiem, tak też o szacunku dla ludz-
kiej godności świadczy sposób odnoszenia się do innych. Chrystus w za-
powiedzi Sądu Ostatecznego odkrywa wymiar eschatologiczny tej próby: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). To Najwyższy Sędzia 
obwieszcza zebranej przed Nim ludzkości.

Boży słudzy

Dar ubóstwa duchowego przejawia się w umiejętności bronienia się przed 
pokusami egoistycznego patrzenia na świat. Oto jak widzi posiadaczy tego 
daru papież Benedykt XVI: „są to ludzie, którzy nie przechwalają się swy-
mi osiągnięciami przed Bogiem. Nie stają przed Bogiem jak równoprawni 
z Nim partnerzy, którzy za swe czyny żądają odpowiedniej do nich nagro-
dy. Ludzie, którzy są świadomi swego wewnętrznego ubóstwa, ludzie, któ-
rzy kochają, po prostu otwierają serce na Boże dary i żyją w wewnętrznej 
harmonii z istotą i słowem Boga”  16.

Ważnym zewnętrznym aspektem tego daru jest takt i bezpretensjonal-
ność przy zaznaczaniu innym swojej obecności. Niegdyś, w średniowieczu, 
do dobrego tonu należało prezentowanie swojego „ubóstwa w duchu” po-
przez wypowiadanie samoponiżających ogólników na wzór słów Nestora 
z Żywota czcigodnego Teodozego Pieczerskiego: „[Chociaż ja] nie byłem 
tego godny – nierozumny i nieuk. Najważniejsze wszak – niezliczonymi 
grze chami brzemienny od młodych lat”  17. Obecnie podobne zwroty wydają 
się jedynie elementem archaicznego stylu, charakterystycznego 
dla dawnej maniery pisarskiej, jednak weźmy pod uwagę kontekst 

16 J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do przemienienia, tłum. 
W. Szymona, Kraków 2007, s. 74.

17 Патерик Києво -Печерський, tłum. i red. І. Жиленко, Київ 1998, s. 65.
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historyczny – przytoczone słowa były zapisane jako świadectwo chorobli-
wego zmagania ambicji potomków Ruryka, dla których coraz trudniejsze 
było wyznaczenie wołodara Kijowa i podzielenie Rusi na udzielne księ-
stwa. Topos samo uniżenia wyraża dylemat moralny w bratobójczej wojnie 
rusko -ukraińskiej o tytuł wielkiego księcia kijowskiego  18. 

Dumnych rzymskich arystokratów, cynicznych francuskich oświeco-
nych filozofów, brutalnych komunistycznych ideologów, współczesnych 
zaangażowanych liberałów tak samo oburza fakt, że chrześcijanie nazy-
wają siebie „Bożymi niewolnikami”. Ten biblijny topos jest interpreto-
wany jako znak upokorzenia i brak poczucia ludzkiej godności, godno-
ści wolnego człowieka. W jaki sposób i gdzie pojawia się obraz „Bożego 
niewolnika” w księgach biblijnych? Oto Pan przemawia w widzeniu do 
Izaaka i obiecuje mu swoją łaskę przez wzgląd na sługę mego, Abraha-
ma (Rdz 26,24). On sam bierze w obronę Mojżesza przed krytyką Aarona 
i Miriam, nazywając go swoim sługą i uznając za wiernego w całym moim 
domu (Lb 12,7). Natomiast Abner przekazuje Izraelitom Bożą obietnicę: 
Dokonajcie tego teraz, gdyż Pan dał Dawidowi taką obietnicę: Oto za po-
średnictwem mojego sługi, Dawida, uwolnię lud mój izraelski z rąk fili-
styńskich i z rąk wszystkich wrogów (2 Sm 3,18). Albo też Bóg mówi do 
szatana o swoim ulubieńcu: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo 
nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogo-
bojny i unikający grzechu jak on (Hi 1,8).

Zatem „Boże niewolnictwo” w języku Biblii oznacza wolność od grze-
chu, świadome wchodzenie w szczególnie bliską relację ze Stwórcą. Jed-
norodzonym Synem Bożym jest jedyny Syn Człowieczy – Jezus Chrystus, 
ale także ludzie sprawiedliwi należą do najbliższych Bogu osób, nawiązu-
jąc z Nim zażyłe bliskie stosunki. W świecie antycznym podobną pozycję 
zajmowali niewolnicy w szlachetnych patriarchalnych rodach. Biblia nie 
usprawiedliwiała niewolnictwa, tylko przemawiała do człowieka starożyt-
ności językiem dla niego zrozumiałym i przekonywującym, stąd używa 
obrazu niewolnika dla ukazania ekstremalnie bliskich związków stworze-
nia ze Stwórcą.

Apostoł Paweł w Liście do Filipian wykorzystuje ten sam schemat, aby 
opisać wcielenie Słowa Bożego w Jezusie z Nazaretu: ogołocił samego sie-
bie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrz-
nej postaci uznany za człowieka (Flp 2,7). Sam Chrystus naucza uczniów: 

18 L. Nodzyńska, Pateryk Kijowsko -Pieczerski czyli opowieści o świętych ojcach w pie-
czarach kijowskich położonych, Wrocław 1993, s. 96-121.
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Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nie-
nawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgar-
dzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Łk 16,13). Zatem status „Bożego 
sługi” udaremnia poniżającą zależność człowieka od świata i jego bogactw, 
zapewnia zdobycie wewnętrznej wolności, a zarazem nakłada obowiązek 
obrony prawd Ojca Niebieskiego i Jego ziemskiej rodziny – Kościoła, 
a wśród nich także wartości wszelkiego Bożego stworzenia. 

Odpowiedzialność człowieka za Boże stworzenie

Doktryna społeczna nie została skodyfikowana w postaci ścisłych kościel-
nych kanonów. Wchodząc w strukturę społeczeństwa późnoantycznego, 
a potem średniowiecznego, Kościół musiał pokonywać panujące w nich re-
alia. Niewolnictwo zostaje zlikwidowane, ale co nieuniknione w cywiliza-
cji, która przyjmuje chrześcijański system wartości, kształtuje się i utrwala 
zasada równości społecznej, powstaje nowożytna demokracja! Nie przez 
przypadek w czasie Ukraińskiej Rewolucji Godności rozpoczętej w 2013 
roku Cerkiew faktycznie objęła duchowe przywództwo nad demonstran-
tami zebranymi na kijowskim Majdanie, mimo że masowe akty społecz-
nego nieposłuszeństwa pojawiły się jako projekt całkowicie liberalny, tzw. 
Euromajdan.

Chrystusowy dar wolności ducha ofiarowany człowiekowi poprzez Ko-
ściół pobudza do odpowiedzialności nie tylko za ludzką społeczność, ale 
także za wszystko wokół nas. Nosząc w swej istocie obraz Boży i mając 
świadomość wielkości tego daru, człowiek nie może pozostawać obojętny 
wobec świata stworzonego przez Boga. Stąd wywodzi się tak ważna cecha 
biblijnej, a zwłaszcza chrześcijańskiej antropologii jak ekologiczność. Już 
w Starym Testamencie w historii proroka Eliasza widzimy wzruszający 
przykład harmonijnej koegzystencji z przyrodą: A kruki przynosiły mu rano 
chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku (1 Krl 17,6). Po prorockiej 
modlitwie, po długiej suszy chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła 
ulewa (1 Krl 18,45). Pustelnikowi Pawłowi z Teb kruk przynosił chleb, tak-
że zwierzęta wskazały do niego drogę św. Antoniemu Wielkiemu  19. Święty 
Franciszek z Asyżu znany był ze swojego współczucia dla wszelkich zwie-
rząt, ptaków, płazów. Ratował pszczoły przed zimowym chłodem „i kiedy 
gdzieś spotkał również bardzo dużo kwiatów, podchodził do nich i głosił 

19 Дмитро Туптало [свт.], Житія святих (Четьї Мінеї), Львів 2008, t. 5, s. 217-221.
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im, nawołując do oddawania chwały Bogu, jak gdyby i one były obdarowa-
ne rozumem”. Wyśpiewuje pieśń „bratu słońcu”, w której dziękuje Bogu za 
„siostrę Bożą, ziemię”, za „braci Księżyc, Wiatr i Ogień”  20.

Wiara budzi w ludziach poczucie godności, broni przed chorobliwą lek-
komyślnością i wyizolowaniem. Uczy życia w poczuciu Bożej wszech-
obecności, dzięki czemu zdobywamy odwagę i siłę dla obrony prawdy – 
fundamentu planu stwórczego Boga. Toteż błogosławieństwo dla ubogich 
w duchu dla chrześcijan okazuje się mocną podstawą, by ukształtować oso-
bowość świadomą własnej godności; w przeciwieństwie do aroganckiej 
pewności siebie ducha buntu, którego twórcza perspektywa ogranicza się 
do nieustającej walki o osobiste priorytety.

Tłumaczyła A.W.
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WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA WOBEC WYZWAŃ 
SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY

Idźcie […] i głoście – zachęca nas Jezus (Mk 16,15). Jesteśmy zatem powo-
łani i posłani do ewangelizacji – ewangelizacji na wzór Chrystusa w mocy 
Ducha Świętego. Wiemy doskonale, że proces ewangelizacji jest rzeczywi-
stością niezwykle trudną, a zarazem złożoną. Ważna jest w nim postawa au-
tentyzmu, ewangeliczne świadectwo życia, przepowiadanie, życie we wspól-
nocie oraz odczytywanie znaków czasu i podejmowanie dzieł apostolskich  1. 
Główną przestrzenią działań wspólnoty Kościoła wobec aktualnych wyzwań 
jest konieczność zaangażowania wszystkich wierzących we współuczestnic-
two i współdziałanie w posłudze ewangelizacji. Dokonuje się to w określo-
nym społeczeństwie i kulturze. Kościół, podejmując się zadania ewangeli-
zacji, pragnie wcielać Ewangelię w różne kultury i jednocześnie zaprasza 
narody z ich kulturami do swojej wspólnoty. Mowa tu o swoistym procesie 
ewangelizacji kultury, inkulturacji Ewangelii oraz dialogu z innymi.

1. Ewangelizacja kultury

Zagadnienie związane z ewangelizacją kultury jest jednym z ważniejszych 
aktualnych wyzwań stojących przed każdą wspólnotą wierzących. W ra-
mach tego zagadnienia skoncentrujemy się głównie na jego wymiarze 
duchowym, który jest fundamentem wszelkich podejmowanych działań 
apostolskich.

W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami postępującego synkrety-
zmu religijnego, który przyczynia się do rozmywania tego, co istotne dla 
życia chrześcijańskiego. Dlatego Kościół nieustannie podejmuje refleksję 
nad sposobem ewangelizacji dzisiejszej kultury, by zachować to, co istotne 
i właściwe dla tożsamości żyjącego w niej człowieka. 

1 Por. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Rzym 1975, 24. Dalej: EN. Por. P. Góralczyk, 
Chrześcijanin otwarty na znaki czasu, „Communio”, 6/1999, s. 3-19.
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Zasadniczym punktem wyjścia do ewangelizacji kultury jest kształto-
wanie w społeczeństwie świadomości, że każda osoba zmierza do swoje-
go prawdziwego i pełnego człowieczeństwa poprzez kultywowanie dóbr 
i wartości naturalnych. Dokonuje się to drogą poznania i pracy, celem 
uczynienia bardziej ludzkim świata, w którym żyje. W ten sposób tworzy 
się kultura, którą należy uważać za wspólne dobro każdego narodu i spo-
łeczności. Stanowi ona wyraz jego godności, wolności i twórczego zmysłu. 
Jest to zatem potwierdzenie człowieczeństwa, ponieważ człowiek, tworząc 
kulturę, jednocześnie tworzy siebie. 

Wziąwszy pod uwagę zmieniające się warunki życia oraz zjawisko 
postępującej laicyzacji, globalizację oraz niebezpieczeństwo utraty misji, 
a w konsekwencji zagubienie duchowe, możemy mówić o pewnej nowej 
epoce historii ludzkiej, tym bardziej, że wkroczyliśmy już w XXI wiek. To 
wszystko powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z nową formą 
kultury, zwaną kulturą masową. Z niej to rodzą się nowe sposoby myślenia, 
działania oraz wypoczynku. Postępujące jednoczenie się świata, a także 
związane z nim zjawisko migracji społecznej przyczynia się do szybkie-
go dostępu do różnych form kultury  2. Jesteśmy zatem świadkami pewne-
go procesu tworzenia się i rozwijania bardziej powszechnej formy kultury 
ludzkiej  3. 

Kościół, naśladując swego założyciela Jezusa Chrystusa, wykorzystuje 
dorobek różnych kultur, by rozpowszechniać Chrystusowe orędzie zbaw-
cze poprzez swoje przepowiadanie pośród wszystkich narodów. W dzia-
łaniu tym nie wiąże się w żaden sposób z określoną rasą, narodem, pa-
nującymi obyczajami czy zwyczajami. Przy pełnej świadomości swojej 
uniwersalnej misji Kościół w tym wszystkim zachowuje wierność własnej 
tradycji. 

Należy zauważyć, że wobec współczesnego rozwoju kultury, która wy-
daje się coraz bardziej oderwana nie tylko od wiary chrześcijańskiej, ale 
wręcz niekiedy od wartości ludzkich, Kościół zdaje sobie sprawę, jak waż-
ne staje się dziś, z punktu widzenia duszpasterskiego i duchowego, po-
święcenie jej szczególnej uwagi. Możemy nawet pokusić się o stwierdze-
nie, że dzisiejszy człowiek doświadcza pewnej dezorientacji kulturowej  4. 

2 Cz. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, 
Ząbki 2012, s. 242-243.

3 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”, 54. Dalej: KDK.

4 Por. F. Bastos de Ávila, Pluralizm kulturowy a ewangelizacja, „Kolekcja Communio”, 
8/1993, s. 361-363.
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Kiedy bowiem kultura odcina się od Osoby Chrystusa, wówczas pytania 
dotyczące człowieka, jego godności, przeznaczenia pozostają niekiedy bez 
odpowiedzi  5.

Poszukując źródeł zaistniałej sytuacji, należy zauważyć, że przyczyną 
obecnego dramatu współczesnego świata jest przede wszystkim osłabienie 
wrażliwości na Boga i człowieka. Zjawisko to silnie wpływa na rzeczywi-
stość społeczną i kulturową. Święty Jan Paweł II podkreślał, że „znaczna 
część dzisiejszego społeczeństwa okazuje się, niestety, podobna do tego, 
co opisuje św. Paweł w Liście do Rzymian. Składa się z ludzi, którzy przez 
nieprawość nakładają prawdzie pęta (Rz 1,18); odwracając się od Boga 
i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, znik-
czemnieli w swoich myślach, tak że zaćmione zostało bezrozumne ich serce 
(Rz 1,21); podając się za mądrych, stali się głupimi (Rz 1,22), dopuszcza-
ją się czynów zasługujących na śmierć i nie tylko je popełniają, ale nadto 
chwalą tych, którzy je czynią (Rz 1,32)”  6. Jeżeli zatem sumienie, które jest 
światłem wnętrza ludzkiego, zaczyna nazywać zło dobrem, a dobro złem, 
oznacza to, że człowiek wchodzi na bardzo niebezpieczną drogę degrada-
cji i ślepoty moralnej. Wobec tej rzeczywistości Kościół nie może przejść 
obojętnie  7. Kościół jest zatem w pełni świadom, że naglące i konieczne 
jest zająć się niektórymi przejawami współczesnej kultury. Stąd też ewan-
gelizacja współczesnej kultury winna stać się działaniem globalnym i dy-
namicznym, które ogarnęłoby całą wspólnotę Kościoła. 

Święty Jan Paweł II, odpowiadając na sytuację współczesnego człowie-
ka, proponował kulturę ducha jako „formę myślenia i kochania, dzięki któ-
rej człowiek wznosi się ku swej najwyższej godności, jaką jest myśl, uze-
wnętrzniająca się w swym najdoskonalszym darze, którym jest miłość”  8. 
Myśl ta została podjęta przez papieża Benedykta XVI, który w adhortacji 
Verbum Domini stwierdza, że słowo Boże na przestrzeni wieków stano-
wiło inspirację dla wielu kultur, czego owocem są podstawowe wartości 
moralne, określone formy sztuki, a także wzory postaw życiowych. Każda 
bowiem autentyczna kultura, by stała się naprawdę kulturą dla człowie-
ka, winna ze swej natury być otwarta na rzeczywistość transcendentną, 

5 Por. J.R. Velasco, Osoba i kultura u Jana Pawła II, w: Osoba we wspólnocie, t. 3: 
Kościół Chrystusowy, Pallottinum, Poznań 2004, s. 123-124.

6 Jan Paweł II, Evangelium vitae, Rzym 1995, 22. Dalej: EV.
7 Por. J.M. Lustiger, Kultura życia, kultura śmierci, „Communio” 6/1999, s. 103-114.
8 Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg sprzymierzył się z człowiekiem. Spotkanie z ludź-

mi kultury w Rio de Janeiro (1 VII 1980 r.), 2, w: Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 2, Poznań 
1980, s. 10.
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a w ostateczności na samego Boga  9. Szczególnym przykładem spotkania 
słowa Bożego z kulturą jest choćby świat sztuki. Od samego początku za-
równo tradycje Wschodu, jak i Zachodu zawsze ceniły artystyczne formy 
wyrazu inspirowane Pismem Świętym. Mamy tu na uwadze sakralne sztuki 
figuratywne, architekturę, literaturę oraz muzykę. Warto tu wymienić choć-
by starożytny język ikon zrodzony w tradycji wschodniej (por. VD 112).

W kontekście kultury duchowej należy zauważyć wagę spotkania słowa 
Bożego i kultur w świecie edukacji. Jest to poważne zadanie dla katolic-
kich ośrodków, które wnoszą swój oryginalny wkład w krzewienie praw-
dziwej kultury i oświaty. Dlatego papież Benedykt XVI postuluje, by nie 
zaniedbywać nauczania religii, jest to bowiem dla wielu młodych jedyna 
okazja do kontaktu z przesłaniem wiary (por. VD 111). Przyczynia się to 
również do szerzenia wśród nich znajomości Boga, a głoszenie Ewangelii 
staje się bardziej zrozumiałe, niejako wszczepione w warunki ich życia. 
Wierni zaś powinni żyć w najściślejszej łączności z innymi ludźmi swoich 
czasów i starać się dostrzec ich sposób myślenia i odczuwania w ich kul-
turze. Potrzeba więc umiejętnie łączyć znajomość nowych nauk i doktryn 
oraz najnowszych wynalazków z zasadami wiary, tak by kultura religij-
na pomagała właściwie oceniać i wyjaśniać wszystko w duchu całkowicie 
chrześcijańskim (por. KDK 62). Takie działanie jest zwiastowaniem Boga 
żywego i bliskiego, który zaprasza każdego człowieka do zjednoczenia ze 
sobą i otwiera na perspektywę życia wiecznego (por. EV 81).

W dobie obecnej kultury sporym wyzwaniem dla wszystkich środowisk 
osób wierzących staje się także konieczność kształtowania mentalności 
chrześcijańskiej w codziennym życiu rodzinnym, szkolnym, w pracy, eko-
nomii, polityce oraz środkach społecznego przekazu. Zwłaszcza te ostat-
nie odgrywają dziś ważną rolę kulturotwórczą. Ich przestrzeń oddziaływa-
nia stale się powiększa, ponieważ docierają niemalże do każdego zakątka 
świata, a kształtując w ten sposób mentalność i obyczaje społeczeństw, 
wyznaczają nowe granice misji Kościoła. Społeczność wiernych musi też 
zmierzyć się z wielkim oddziaływaniem Internetu, który z pewnością wy-
maga z jednej strony ewangelizacji, a z drugiej staje się środkiem szerzenia 
kultury chrześcijańskiej  10. Wiąże się z tym konieczność przyjęcia odpo-
wiedzialności zawodowej przez działające na tym polu przeważnie oso-
by świeckie. Osoby te winny być wspomagane poprzez kompetentnych 

  9 Por. Benedykt XVI, Verbum Domini, Rzym 2010, 109. Dalej: VD.
10 Por. Cz. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świa-

ta, dz. cyt., s. 220-228.
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doradców przy odpowiednim wsparciu intelektualnym, duszpasterskim, 
a przede wszystko duchowym  11. 

W posługiwaniu się środkami społecznego przekazu oraz w ich od-
biorze trzeba koniecznie uwzględnić formację współczesnego człowieka 
w celu wypracowania zmysłu krytycznego opartego na umiłowaniu praw-
dy oraz poszanowaniu godności człowieka. Ma to wyrobić w człowieku 
umiejętność popierania autentycznej kultury poszczególnych narodów 
oraz zdecydowanego przeciwstawiania się wszelkim formom monopoliza-
cji i manipulacji. Stąd też duchowa odpowiedzialność wszystkich wierzą-
cych nie może kończyć się tylko i wyłącznie na działaniach mających na 
celu obronę wartości ewangelicznych, ale przede wszystkim na głoszeniu 
Ewangelii na wszystkich drogach świata. 

Dziś bardzo ważnym zadaniem staje się konieczność formowania 
człowieka, zwłaszcza młodego, do angażowania się w tworzenie kultu-
ry chrześcijańskiej. Niezwykle istotne zadanie spoczywa tu na rodzinie 
chrześcijańskiej. Rodzina bowiem „jest w pierwszym rzędzie jakby matką 
i żywicielką tego wychowania”; w niej to dzieci, otoczone miłością, ła-
twiej przyuczają się do właściwego porządku rzeczy, gdy jakby naturalnie 
przenikają do ich dusz z biegiem lat młodzieńczych wypróbowane formy 
kultury ludzkiej (por. KDK 61).

Współcześnie jesteśmy świadkami zapoczątkowanego przez św. Jana 
Pawła II procesu kształtowania się nowego społeczeństwa. To społeczeń-
stwo, które w całej swej pełni pragnie opierać się na chrześcijańskich war-
tościach, takich jak: gościnność, delikatność i łagodność, silne przywią-
zanie do rodziny, otwartej na związki pokrewieństwa i przyjaźni, miłość 
i szacunek dla matki, cierpliwość, umiejętność przyjmowania cierpień, pe-
łen szacunku i ciepła stosunek do ludzi, radość w odczuwaniu życia i wy-
nikający z niej optymizm, odczucie obecności Boga, ufność Opatrzności 
Bożej i akceptacja woli Bożej, szacunek dla duchowieństwa – są to fun-
damenty odnowionego społeczeństwa, które jest owocem współczesnej 
ewangelizacji kultury (por. ChL 58-63).

2. Inkulturacja Ewangelii

Jednym z zasadniczych zadań Kościoła jest uświęcenie człowieka oraz 
troska o jego wymiar duchowy, a w konsekwencji o jego zbawienie. Cel 

11 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici, Rzym 1988, 44. Dalej: ChL.
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ten jest realizowany w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu i kul-
turze. Jest nieustannym zaproszeniem do ponownego głoszenia Chrystu-
sa, na wzór Apostołów. Chrystus bowiem ustanowił swój Kościół, będący 
wspólnotą wiary, nadziei i miłości, jako widzialny organizm. Nieustannie 
też troszczy się o jego żywotność, prawda zaś i łaska udzielane są przez 
niego wszystkim ludziom  12. Stąd też zadaniem Kościoła jest przybliżanie 
i zakorzenianie nauki Chrystusa w każdym zakątku świata.

W tym kontekście ważnym wyzwaniem dla wspólnoty Kościoła, bez-
pośrednio związanym ze współdziałaniem i współuczestnictwem w po-
słudze ewangelizacji, jest zagadnienie inkulturacji Ewangelii. Zadanie to 
wiąże się z procesem inkulturacji. Ma ono na celu głoszenie i uobecnianie 
Ewangelii w różnych kulturach świata. Mamy tu na myśli zaproszenie, 
jakie wspólnota Kościoła kieruje do wszystkich ludzi celem uczestnictwa 
w osobowym spotkaniu z Chrystusem żywym i prawdziwym. Jego pra-
gnieniem jest, by działalność ewangelizacyjna była skierowana do każdego 
człowieka i każdego społeczeństwa na wszystkich płaszczyznach ich życia. 
W tym celu należy – jak pisał św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej po-
święconej Kościołowi w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej Ecclesia in 
Africa – „ustawicznie odwoływać się w ewangelizacji do Ducha Świętego, 
tak aby trwała nieustannie Pięćdziesiątnica, w której Maryja będzie miała 
swoje miejsce, tak jak miała je w pierwszej. Moc Ducha Świętego prowa-
dzi bowiem Kościół do całej prawdy (por. J 16,13) i sprawia, że wychodzi 
on światu na spotkanie, aby z ufnością i przekonaniem dawać świadectwo 
o Chrystusie”  13.

Poprzez inkulturację Kościół stara się zatem wcielać Ewangelię w różne 
kultury i jednocześnie zaprasza narody z ich kulturami do swojej wspólno-
ty. W ten sposób przekazuje im własne wartości oraz przyjmuje wszystko, 
co jest w nich dobre. Dzięki takiej działalności Dobra Nowina asymiluje 
wszystkie wartości ludzkie, dokonując ich oczyszczenia z grzechu, i przy-
wraca im ich prawdziwe znaczenie. Wspólnota Kościoła objawia się tu jako 
przestrzeń jedności w różnorodności  14. Inkulturacja jest więc procesem po-
wolnym, związanym z głoszeniem orędzia ewangelicznego i uwzględnia 
konieczność włączenia się w nią wszystkich wierzących. Ponadto stano-
wi ona zasadniczy warunek, dzięki któremu Ewangelia zakorzenia się 

12 Por. J. Różański, Zakładanie dojrzałego Kościoła jako cel działalności misyjnej, „Lu-
men Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, 32/2012, nr 1, s. 124-125.

13 Jan Paweł II, Ecclesia in Africa, Rzym 1995, 57.
14 Por. Jan Paweł II, Redemptoris missio, Rzym 1990, 52. Dalej: RM.
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w określonym środowisku i kulturze  15. Jest to zatem głęboki i całościowy 
proces dotyczący głoszenia orędzia chrześcijańskiego, który zawiera w so-
bie konieczność refleksji i planowej, systematycznej działalności Kościoła. 
Stąd też podejmując się procesu inkulturacji Ewangelii, mamy do czynienia 
z niełatwym działaniem, ponieważ nie może ono w jakiejkolwiek mierze 
naruszyć specyfiki ani integralności wiary chrześcijańskiej (por. RM 52).

Mówiąc o inkulturacji, mamy na uwadze w głównej mierze działania 
związane z misją ad gentes, ale nie tylko. Osoby podejmujące się głosze-
nia Ewangelii winny w pierwszej kolejności włączyć się w określony spo-
sób w przestrzeń społeczno -kulturową tych, do których są posłani. Ważna 
jest tu umiejętność przezwyciężania uwarunkowań swojego środowiska 
związanego z osobistym pochodzeniem. Inkulturacja nie polega bowiem 
na zaparciu się własnej tożsamości kulturowej, ale na zrozumieniu, doce-
nianiu, popieraniu oraz ewangelizowaniu kultury środowiska, w którym 
podejmuje się głoszenie Ewangelii. Znaczącą rolę odgrywa w tym wzglę-
dzie umiejętność nawiązywania rzeczywistego kontaktu z innymi osobami 
oraz przyjęcie stylu życia będącego znakiem ewangelicznego świadectwa 
i solidarności z miejscowymi ludźmi (por. RM 52).

Można to zobrazować słowami św. Jana Pawła II z Redemptoris mis-
sio: „Właściwy proces inkulturacji winien kierować się podwójną zasadą: 
«zgodności z Ewangelią» i «jedności Kościoła powszechnego»” (RM 54). 
Osoby podejmujące się głoszenia Dobrej Nowiny są zobowiązane do za-
chowania istoty orędzia ewangelicznego i bez najmniejszych zmian pod-
stawowej jego prawdy przełożyć je na język zrozumiały dla miejscowych 
ludzi, by następnie w tym języku je głosić. Stąd też podejmując się jakie-
gokolwiek przekładu treści, zwłaszcza doktrynalnej, należy postępować 
z wielką rozwagą, szacunkiem oraz znajomością formuł liturgicznych, ka-
techezy, określeń teologicznych, struktur kościelnych oraz posług ducho-
wych (por. EN 63). Wszystko po to – jak zauważał bł. Paweł VI w Evange-
lii nuntiandi – by ewangelizacja nie traciła na swej skuteczności. Ponieważ 
jeśli pomija się specyfikę charakteru tych społeczności, do których jest kie-
rowana, oraz jeśli nie posługuje się ich językiem, znakami, obrazami i nie 
odpowiada się na zasadnicze pytania przez nich zadawane – skuteczność ta 
zostaje poważnie osłabiona. Ponadto należy uwzględnić faktyczny sposób 
życia w danej kulturze i środowisku. Trzeba też pamiętać, że ewangeliza-
cja zawsze staje wobec pewnego niebezpieczeństwa związanego z utratą 

15 Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, Katowice 
1995, s. 89-91.
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swego właściwego charakteru i całkowitego zaniku, zwłaszcza jeśli jej 
treść zostanie w wyniku przekładu zniekształcona. Nie można bowiem do-
stosowywać prawdy powszechnej do danego terenu kosztem jej wypacze-
nia lub zatracenia. W taki bowiem sposób zostaje zniszczona jedność, bez 
której nie istnieje jakakolwiek powszechność (por. EN 63). 

Głoszenie Dobrej Nowiny w określonym środowisku i kulturze win-
no dokonywać się przede wszystkim poprzez świadectwo osobiste-
go  życia  naznaczonego prawdziwą wiarą chrześcijańską  16. Polega ono 
przede wszystkim na codziennym wypełnianiu obowiązków związanych 
z  okreś lonym powołaniem pośród tych, z którymi chrześcijanie żyją. Waż-
ne jest tu budowanie wzajemnych relacji z innymi, zrozumienie, wspólne 
dzielenie tego samego sposobu życia oraz postawa jedności ze wszystkimi 
w  trosce i ochronie tego, co dobre. Jest to zatem postawa nacechowana 
 prostotą  ducha, poprzez którą wskazuje się na rzeczywistość nadprzyro-
dzoną. W ten sposób chrześcijanie żyjący w różnych środowiskach swoim 
stylem życia niejako prowokują u innych zadawanie pytań dotyczących 
ich życia, motywacji, sensu i ostatecznego celu (por. EN 21). Wszystko 
to może stać się wyzwaniem zarówno dla tych, którzy nigdy nie słysze-
li o Chrystusie, jak i dla tych, którzy będąc ochrzczeni, porzucili prak-
tyki religijne. Nadto może to dotyczyć osób, które żyją w społeczności 
chrześcijańskiej, ale nie zawsze według zasad chrześcijańskich. Nie można 
też pominąć tych, którzy są na etapie poszukiwania rzeczywistości nad-
przyrodzonej (por. EN 21). 

Może się jednak okazać, że nawet najwspanialsze świadectwo życia jest 
niewystarczające. Potrzeba wówczas pójść nieco dalej – w stronę głosze-
nia Ewangelii. Dobra Nowina bowiem ukazana w świadectwie życia musi 
prędzej czy później zostać objaśniona słowem. Stąd też prawdziwa ewan-
gelizacja nie istnieje, jeśli zabraknie w niej głoszenia nauki samego Jezusa 
Chrystusa. Przepowiadanie osiąga swoją pełnię tylko wówczas, gdy jest 
słuchane, przyjmowane i wpływa na całokształt życia drugiego człowieka 
(por. EN 23)  17. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z zasadami inkul-
turacji Kościół nigdy nie zmusza do przyjęcia wiary.

Osoby wierzące, będąc współpracownikami Boga i współdzieląc z in-
nymi powszechne powołanie do świętości, winny w konsekwencji tworzyć 

16 Por. J. Różański, Zakładanie dojrzałego Kościoła jako cel działalności misyjnej, dz. 
cyt., s. 129-131.

17 Por. J. Górski, Kondycja duchowa świata chrześcijańskiego, „Studia Salvatoriana Po-
lonica”, 6/2012, s. 83-88.
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społeczności wiernych przez realizowanie swojego osobistego powołania. 
W ten sposób może dochodzić do tworzenia nowej społeczności chrześci-
jańskiej. Ta zaś, obdarzona bogactwem kultury własnego narodu, powinna 
nieustanie umacniać się w danym środowisku i przenikać je duchem Ewan-
gelii (por. RM 58).

W tym kontekście warto zauważyć, że współczesny świat przechodzi 
nieustanną ewolucję. Do nowych zjawisk należy zaliczyć postępujące pro-
cesy emancypacji politycznej i społecznej w tzw. Trzecim Świecie, inten-
sywny proces uprzemysłowienia oraz zjawisko masowej migracji. Ponad-
to, coraz bardziej dochodzą do głosu działania związane z pragnieniem 
odzyskania demokracji w krajach arabskich. Dochodzi tam bardzo często 
do konfliktów zbrojnych, w wyniku których giną tysiące niewinnych ludzi. 
Wielu zostaje zmuszonych do ucieczki ze swego kraju celem ratowania 
życia.

Z pewnością wielkim problemem związanym z procesem inkulturacji 
jest współczesna migracja wielu osób związana z toczącą się wojną i proce-
sem globalizacji. Współcześnie dochodzą do głosu coraz częściej konflikty 
na tle rasowym i wyznaniowym oraz związane z nimi wojny. Wszystko to 
sprawia, że inkulturacja staje się w czasach współczesnych jednym z więk-
szych wyzwań dla wspólnoty Kościoła. Dlatego należy przypomnieć, że 
„wszyscy synowie Kościoła winni mieć żywą świadomość odpowiedzial-
ności swojej za świat, powinni pielęgnować w sobie ducha prawdziwie ka-
tolickiego i poświęcić swe siły dziełu ewangelizacji. Jednakże niech wszy-
scy wiedzą, że pierwszą i najważniejszą ich powinnością w szerzeniu wiary 
jest głębokie życie chrześcijańskie. Gorliwość ich bowiem w służbie Bożej 
i miłość wobec bliźniego wniosą świeży powiew duchowy do całego Ko-
ścioła, który okaże się jako znak podniesiony wśród ludów, jako światłość 
świata (Mt 5,14) i sól ziemi (Mt 5,13). To świadectwo życia będzie sku-
teczniejsze, jeśli się je dawać będzie razem z innymi wspólnotami chrze-
ścijańskimi”  18. Ważne zatem staje się uczestnictwo wszystkich w procesie 
inkulturacji, co może zaowocować nową wiosną Ewangelii. 

Święty Jan Paweł II w Redemptoris missio zachęca wszystkie Kościo-
ły, a w nich pasterzy, kapłanów, zakonników, wiernych, by otwierali się 
na powszechność Kościoła, unikając wszelkiego rodzaju partykulary-
zmu, ekskluzywizmu i poczucia samowystarczalności. Kościoły lokalne, 
choć zakorzenione są we własnym narodzie i jego kulturze, winny jednak 
w sposób konkretny zachowywać uniwersalistyczny zmysł wiary, a więc 

18 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, 36.
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dawać i przyjmować od innych Kościołów dary duchowe, doświadczenia 
duszpasterskie, doświadczenia związane z pierwszym przepowiadaniem 
i ewangelizacją, jak też pracowników apostolskich i środki materialne (por. 
RM 85). W tym też względzie Ojciec Święty przestrzega wszystkich przed 
niebezpieczeństwem zamykania się w sobie. Otóż tzw. Kościoły stare, bo-
rykające się z oziębieniem wiary, uważają często, że działalność misyjną 
muszą prowadzić u siebie i w ten sposób są narażone na niebezpieczeństwo 
hamowania zapału misyjnego skierowanego w stronę świata niechrześci-
jańskiego. Okazuje się dziś, że ta działalność może być realizowana we 
własnym kraju. Zjawisko współczesnej migracji stwarza szczególną oka-
zję, by dzielić się Dobrą Nowiną z tymi, którzy są obok nas, a nie słyszeli 
nauki o Chrystusie.

3. W dialogu z innymi

Papież Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam, poświęconej drogom, któ-
rymi winien kroczyć Kościół katolicki w obecnej dobie, pisze: „Kościół 
powinien nawiązać dialog ze społeczeństwem, w którym żyje. Dzięki temu 
Kościół przybiera postać słowa, orędzia i dialogu”  19. Niezwykle ważnym 
wyzwaniem dla Kościoła staje się konieczność wyjścia na peryferia dzisiej-
szego świata. Jako chrześcijanie mamy obowiązek rozmawiać ze wszystki-
mi, składając pełne świadectwo o nadziei, która w nas jest (por. 1 P 3,15). 

Rozpoczynając dialog z innymi, należy okazywać jak największy sza-
cunek wobec wolności każdej osoby, która staje się w nim naszym partne-
rem  20. Konieczność takiego dialogu jest podyktowana Ewangelią. Należy 
też jednak wziąć przy tym pod uwagę daleko posunięty współcześnie plu-
ralizm kulturowy i religijny. Dialog staje się coraz bardziej nieodzowny 
i konieczny celem umocnienia trwałego fundamentu pokoju i oddalenia 
niebezpieczeństwa wojny (por. NMI 56).

W dialogu ze światem można wymienić wiele aktualnych zagadnień 
i problemów, które dziś należy określić mianem współczesnych znaków 
czasu. Na pierwszym miejscu trzeba umieścić troskę o właściwą formację 
rodziny o czym przypomniał nam papież Franciszek w adhortacji Amoris 
laetitia  21. Jej rozumienie w kontekście zadań wypływających z  Objawienia 

19 Paweł VI, Ecclesiam suam, Rzym 1964, 65. Dalej: ES.
20 Por. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, Rzym 2000, 56. Dalej: NMI.
21 Por. Franciszek, Amoris laetitia, Rzym 2016.
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staje się niezwykle aktualne. Posiadanie zaś właściwego spojrzenia na po-
rządek moralny oraz na związane z nim wartości i normy staje się czymś 
niezwykle naglącym i wielkiej wagi  22. Skoro bowiem człowiek jest na dro-
dze nieustannego rozwoju, należy podejmować wszelkie działania mające 
na celu kształtowanie jego właściwej postawy, opierając się na odwiecz-
nych zasadach prawa naturalnego. Staje się to niezwykle aktualne, zwłasz-
cza dziś, wobec deptania i znieważania podstawowych praw człowieka. 
Potrzeba zatem wysiłku wszystkich ludzi celem radykalnej duchowej od-
nowy społeczeństw. Ważne jest to w społeczeństwach doświadczających 
rozbicia rodzin poprzez terroryzm i pojawiające się konflikty zbrojne. 

Współczesny świat próbuje – niestety – zatrzeć prawdziwy obraz mał-
żeństwa i rodziny, dlatego podejmując dialog ze wszystkimi, należy po raz 
kolejny przypomnieć, że rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest 
wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci 
i krewnych. Pierwszym i zasadniczym jej zadaniem jest wierne przeżywa-
nie rzeczywistości rodzinnej celem nieustannego rozwijania prawdziwej 
wspólnoty miłości. Bez wiernej miłości rodzina nie może ani istnieć, ani 
wzrastać, ani też się doskonalić. To wierna miłość pomiędzy mężczyzną 
i kobietą w małżeństwie oraz miłość w tej samej rodzinie jest ożywiana 
i podtrzymywana poprzez nieustający dynamizm wewnętrzny prowadzą-
cy ją do coraz głębszej, trwalszej komunii, która staje się fundamentem 
wspólnoty społecznej (por. FC 18).

Gdy mówimy o dialogu ze wszystkimi w kontekście rodziny, która 
przeżywa dziś swoisty kryzys, nie można pominąć pewnej wspólnej płasz-
czyzny o podstawowym znaczeniu, jaką jest między innymi Karta praw 
człowieka. Streszcza ona w sobie niemal wszystkie zasadnicze prawa zwią-
zane z życiem współczesnej rodziny. Prawa te przypomniał św. Jan Pa-
weł II w Familiaris consortio, a zaliczamy do nich:

 – prawo do istnienia i rozwoju jako rodziny, czyli prawo każdego, 
także człowieka ubogiego, do założenia rodziny i posiadania odpo-
wiednich środków do jej utrzymania;

 – prawo do podejmowania własnej odpowiedzialności w zakresie 
przekazywania życia i wychowania dzieci;

 – prawo do intymności życia małżeńskiego i rodzinnego;
 – prawo do stałości więzi i instytucji małżeństwa;
 – prawo do wyznawania własnej wiary i stawania w jej obronie;

22 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981, 34. Dalej: FC.
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 – prawo do wychowania dzieci wedle własnych tradycji i wartości re-
ligijnych i kulturowych, za pomocą koniecznych środków, narzędzi 
oraz instytucji;

 – prawo do uzyskania zabezpieczenia finansowego, społecznego, poli-
tycznego, ekonomicznego, zwłaszcza dla ubogich i chorych;

 – prawo do mieszkania, pozwalającego na godziwe życie rodzinne;
 – prawo do wypowiedzi i przedstawicielstwa wobec publicznych 

władz gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz władz 
niższego szczebla bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 
stowarzyszeń;

 – prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami i instytucjami celem 
właściwego i gorliwego wypełnienia swoich zadań;

 – prawo do ochrony nieletnich poprzez odpowiednie instytucje i pra-
wodawstwo przed szkodliwymi środkami farmakologicznymi, por-
nografią, alkoholizmem itp.;

 – prawo do godziwej rozrywki, która służyłaby również wartościom 
rodziny;

 – prawo osób starszych do godziwego życia i umierania w sposób 
godny człowieka;

 – prawo do emigrowania całej rodziny w poszukiwaniu lepszych wa-
runków życia (FC 46).

Wszystkie te postulaty są niezbędne dla właściwego funkcjonowania 
rodziny, a w dalszej perspektywie – całej społeczności ludzkiej. Nie wszę-
dzie jednak godność małżeństwa i rodziny stawiana jest na pierwszym 
miejscu. Czasami jest ona degradowana przez wielożeństwo, plagę roz-
wodów, tzw. wolną miłość, życie kulturą chwili i inne nieodpowiedzialne 
zachowania. Już ojcowie ostatniego Soboru zauważyli, że miłość małżeń-
ska bardzo często jest profanowana i zniekształcana poprzez różnorodne 
formy egoizmu, hedonizmu, niedozwolone działania związane z poczę-
ciem i przeciw poczęciu. Dochodzą do tego dzisiejsze warunki społeczno-
-psychologiczne, które przyczyniają się do osłabienia więzów rodzinnych. 
W niektórych częściach świata powstają problemy związane ze wzrostem 
demograficznym, w innych zaś z jego zanikiem bądź zamieraniem społe-
czeństw (por. KDK 47). A zatem sprawa życia ludzkiego, jego obrony oraz 
promocji nie jest czymś wyłącznie zarezerwowanym dla kręgów chrze-
ścijańskich. Sprawa ta powinna stać się przedmiotem dialogu wszystkich 
społeczeństw, niezależnie od wyznawanej wiary.

Kolejnym wyzwaniem dla dialogu z wszystkimi jest troska o ochronę 
życia ludzkiego od jego poczęcia po naturalną śmierć. Z pewnością ży-
cie ludzkie zawiera w sobie element świętości i religijności, lecz aspekt 
ten nie dotyczy jedynie osób wierzących. W tym przypadku chodzi przede 
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wszystkim o wartość, którą każda ludzka istota może pojąć w świetle ro-
zumu, i dlatego odnosi się ona do wszystkich osób. Współczesne działania 
w kierunku ochrony życia domagają się właściwego zrozumienia i otwar-
tego przyjęcia, gdyż na nim się opierają i z niego wynikają wszystkie inne 
niezbywalne prawa człowieka. Nie może bowiem mieć solidnych podstaw 
społeczeństwo, które nie podejmuje dialogu w celu opowiedzenia się za 
takimi wartościami, jak godność osoby, sprawiedliwość i pokój przy jedno-
czesnej tolerancji różnego rodzaju formy poniżania człowieka, zwłaszcza 
osób bezbronnych, słabych i wykluczonych. Jedynie szacunek dla życia 
może stanowić fundament duchowego i społecznego rozwoju człowieka. 
Stanowi to również gwarancję najcenniejszych, a zarazem najpotrzebniej-
szych społeczeństwu wartości (por. EV 101).

Istotnym obszarem dialogu Kościoła ze współczesnym światem są tzw. 
bracia odłączeni. Mamy tu na uwadze szeroko rozumianą działalność eku-
meniczną. Dotyczy ona dialogu z tymi, z którymi Kościół jest najbliżej 
złączony, a mianowicie Kościoła prawosławnego i Kościołów protestanc-
kich. Zagadnienie to wydaje się tak aktualne i ważne w życiu Kościoła, że 
ojcowie soborowi poświęcili mu dekret o ekumenizmie Unitatis redinte-
gratio  23. Jednym bowiem z zasadniczych zamierzeń Soboru było wzmoże-
nie wysiłków na rzecz przywrócenia jedności pośród wszystkich chrześci-
jan. Działania podejmowane w ramach ruchu ekumenicznego są wyrazem 
pragnienia doprowadzenia wszystkich chrześcijan do pełnej wspólnoty 
communio (por. DE 1). O odnowienie owej jedności winien troszczyć się 
cały Kościół. Zanim jednak przystąpi się do konkretnych działań na rzecz 
jedności chrześcijan poprzez właściwie prowadzony dialog, trzeba jasno 
określić, czym jest ruch ekumeniczny. Stąd też dekret o ekumenizmie defi-
niuje jego istotę, stwierdzając, że przez ruch ekumeniczny należy rozumieć 
wszelką działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrze-
ścijan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków chwili. Należy tu 
uwzględnić między innymi wysiłki mające na celu usunięcie słów, opinii 
i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały 
rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, a w konsekwencji utrudniały 
wzajemne relacje z nimi. Następnie, trzeba wziąć pod uwagę dialog pod-
jęty między odpowiednio wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach 
chrześcijan z różnych Kościołów czy wspólnot, zorganizowanych w duchu 
religijnym, w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej 
wspólnoty i podaje przejrzyście jej znamienne rysy. Przez taki bowiem 

23 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”. Dalej: DE.
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dialog wszyscy uzyskują bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia jed-
nej i drugiej wspólnoty, a także bardziej obiektywną ocenę. Wówczas po-
szczególne wspólnoty mogą osiągnąć pełniejszą współpracę we wszystkich 
zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrze-
ścijańskie. Trzeba także uwzględnić tu obecność modlitwy, która pomaga 
zachować wierność wobec woli Chrystusa co do Kościoła i rzetelnie przy-
jąć dzieło odnowy i reformy  24.

W ten sposób dialog Kościoła z innymi chrześcijanami staje się na-
rzędziem działań ekumenicznych. Troska o odnowienie jedności spoczy-
wa na wszystkich wierzących zarówno na wiernych, jak i na pasterzach. 
Stąd też nieustannie pojawia się postulat odnowy zwłaszcza w zakresie 
duchowości. 

Ważnym kręgiem dialogu Kościoła ze światem są pozostałe osoby 
wierzące w Boga. Związani są oni ze sobą czcią wobec Boga jedynego 
i najwyższego. W tej przestrzeni na pierwszym miejscu należy umieścić 
wyznawców islamu oraz wielkie religie azjatyckie i afrykańskie. I choć 
nie można zgodzić się w wielu kwestiach z różnymi formami ich kultu re-
ligijnego, to jednak nie wolno zajmować wobec nich postawy obojętności. 
Należy chronić i pielęgnować dobra duchowe i moralne, a także wartości 
społeczno -kulturalne, które znajdują się w wierze innych ludów  25.

Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że nie istnieje jakikolwiek dialog 
religijny, jeśli nie idzie on w parze z wewnętrzną przemianą ludzkiego 
myślenia. „Musimy więc wypraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego 
umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha braterskiej wspania-
łomyślności w stosunku do drugich. Proszę was tedy – powiada Apostoł 
Narodów – ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny po-
wołania, do którego wezwani jesteście, z wszelką pokorą i łagodnością, 
z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować 
jedność ducha, złączeni węzłem pokoju (Ef 4,1-3)” (DE 7). W ten sposób 
dochodzimy do nawrócenia serca, które jest owocem uczestnictwa wszyst-
kich w duchowości misji współdzielonej. Nawrócenie bowiem połączone 
ze wspólnotową i indywidualną modlitwą przyczynia się do postępowania 
na drodze do jedności (por. DE 8)  26.

24 Por. J. Kiciński, Powołanie – konsekracja – misja, Wrocław 2000, s. 233-238.
25 Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 

„Nostra aetate”, 2.
26 Por. H. Bürkle, Walka w imię religii, „Communio”, 6/2003, s. 36-37. 
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Prowadząc dialog z innymi, Kościół nie może w tym wszystkim zapo-
mnieć o dialogu wewnątrz samego siebie, który – jak podkreśla Paweł VI 
w Ecclesiam suam – zajmuje ważne miejsce w duchowości osób wierzą-
cych. Jest on bowiem skierowany ku należącym do domu Bożego, czyli 
jednego, świętego i apostolskiego Kościoła, którego Kościół rzymski jest 
„matką i głową” (por. ES 113). Dialog wewnątrz samego Kościoła stanowi 
wyraz jego wiarygodności i skuteczności. Kościół od samego początku 
swego istnienia ma świadomość, że ze swej natury jest sakramentem po-
wszechnej komunii miłości. Nie zapomina przy tym o istniejących w nim 
napięciach, które mogą stać się przyczyną podziału  27. Stąd też św. Jan Pa-
weł II zachęcał nieustannie do podejmowania działań mających na celu 
przezwyciężenie pojawiających się konfliktów i napięć. W tym też świetle 
należy wysłuchać innych opinii, przyjąć postawę szacunku oraz wstrzy-
mać się od jakichkolwiek pospiesznych sądów. Ważna jest tu cierpliwość 
oraz umiejętność nieulegania pokusie podporządkowywania wiary różnym 
poglądom, modzie, wyborom ideologicznym. Dialog wewnątrz Kościoła 
winien być wytrwały i szczery. Istotną zaś granicą dialogu staje się posłu-
szeństwo wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła  28.

Od samego początku Kościół zdawał sobie sprawę z tego, że jest posła-
ny, by głosić Ewangelię Chrystusową, taką, jaką przekazali Apostołowie. 
Stąd też uważał i uważa, że do jego podstawowych zadań należy przecho-
wywanie autentycznej Tradycji apostolskiej i zapewnienie jej ciągłości. 
Najbardziej zaś skutecznym narzędziem realizacji tego celu jest – jak pisze 
Hermann Pottmeyer – stwierdzenie zgodności Kościołów lokalnych w od-
niesieniu do autentycznej Tradycji  29. Autor ten wyjaśnia także: „W zgod-
ności wiary potwierdzała się bowiem communio Kościołów lokalnych, 
a kształtowanie tej zgodności gwarantowało ich własną communio, w przy-
padku gdy pojawiały się jakieś wątpliwości czy rozbieżności co do praw-
dziwej Tradycji apostolskiej lub autentycznych jej wyjaśnień, zagrażając 
Kościołowi podziałem”  30.

27 Por. Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984, 25.
28 Por. B. Ferdek, Deklaracja „Dominus Iesus” jako współczesne wyznanie wiary, 

„Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1/2001, s. 51.
29 H. Pottmeyer, Dialog jako wzorzec komunikacji eklezjalnej, „Kolekcja Communio”, 

16/2004, s. 276.
30 Tamże.
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Podsumowanie

Podsumowując niniejsze opracowanie, należy stwierdzić, że podejmowane 
działania, będące odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczeństwa 
i kultury, wypływają z samej istoty życia chrześcijańskiego  31. Są to ewan-
geliczne odpowiedzi na współczesne znaki czasu. Zarówno ewangeliza-
cja kultury, inkulturacja Ewangelii, jak i dialog z innymi wymagają wiele 
wysiłku połączonego z wielką cierpliwością. Potrzeba w tym wszystkim 
właściwego rozeznania i konkretnych działań zmierzających do realizacji 
słów Jezusa – aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Bywają jednak 
sytuacje, w których trudno jest podejmować jakiekolwiek działania. Cza-
sami wystarczy milcząca obecności, która jest także ważnym elementem 
ewangelizacji w dzisiejszym świecie. 
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Ks. Dariusz Jastrząb

NA STYKU SPOTKANIA TEOLOGII Z LITERATURĄ PIĘKNĄ

Na przestrzeni dwudziestu wieków istnienia Kościoła katolickiego jego 
przedstawiciele zagospodarowali w sposób zadowalający jedynie dwa 
pierwsze spośród trzech transcendentaliów: prawdy, dobra i piękna (verum, 
bonum i pulchrum). Może nie do końca, ale jednak po trosze zaniedbano 
kategorię piękna, wielokrotnie traktując ją z nieufnością bądź wprost lek-
ceważąc. Analiza dokonana przez Marko Ivana Rupnika  1, dotycząca histo-
rii malarstwa, w sposób sugestywny zaznajamia z procesem narastającej 
konfliktowości pomiędzy ludźmi sztuki a ludźmi Kościoła, trwającym od 
epoki renesansu aż do współczesności. Do podobnych wniosków dochodzi 
w zakresie badania relacji pomiędzy literaturą piękną a teologią Jerzy Szy-
mik  2. Wskazuje on na „rozdarcie” i nieufność pomiędzy literaturą a teolo-
gią obecne już w czasach ojców Kościoła. Z jednej strony zauważalny jest 
w ich pismach negatywny stosunek wobec wytworów kultury antycznej, 
zwłaszcza gdy podważały one zasady życia moralnego chrześcijan  3. Z dru-
giej strony wiadomo, że wielu ojców – jak choćby Bazyli Wielki  4 – kształ-
towało intelekt z odwołaniem do literatury klasycznej. Okres średniowie-
cza jeszcze bardziej ten dystans potęgował, a to z racji dominacji w teolo-
gii scholastycznej nurtu racjonalistycznego i dyskursywnego, odcinającego 

1 Por. M.I. Rupnik, Duchowa lektura rzeczywistości, w: T. Špidlίk, M.I. Rupnik, Teo-
logia pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy, tłum. K. Stopa, Kraków 2010, s. 41-101.

2 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, Katowice 2001, s. 277-288.
3 Przykładem takiego negatywnego nastawienia była choćby opinia św. Augusty-

na o przedstawieniach teatralnych igrzyska z udziałem aktorów gorszących i promują-
cych grzech. Zob. Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998, Księga II, 
Rozdz. VIII, s. 69; tamże, Księga II, Rozdz. XXVI, s. 95.

4 „Na wzór pszczół powinniśmy korzystać z książek. One bowiem ani nie siadają bez 
różnicy na wszystkich kwiatach, ani też nie usiłują zebrać w całości tych, do których przy-
leciały, ale biorą z nich to, co przydatne im do roboty, resztę zostawiają. My również, jeśli 
mamy rozum, wziąwszy z nich to, co nam odpowiada i bliskie jest prawdzie, resztę po-
miniemy”, zob. Bazyli Wielki, Do młodzieży, w: J. Szymik, Teologia na początek wieku, 
dz. cyt., s. 280.
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z paska własnego pola zainteresowania kupon literatury pięknej  5. Ale i tu 
nie można mówić o zabsolutyzowanej tendencji odżegnywania się od lite-
ratury. Przykład Dantego, któremu nadano przecież przydomek „teologa”, 
w sposób oczywisty wskazuje na przenikanie się tych dwóch dziedzin. 

Także w okresie renesansu warto zwrócić uwagę na De locis theologi-
cus libri XII Melchiora Cano, który pośród dziesięciu zasadniczych „miejsc 
teologicznych”, wyodrębniając siedem „własnych” w teologii, pozosta-
łe trzy, oparte wyłącznie na autorytecie ludzkim, określił jako „pomoc-
nicze”. Wskazane przez Cano trzy „pomocnicze” obszary kreatywności 
ludzkiej to: filozofia, myśl jurysdykcyjna i refleksja historyczna. Brakuje 
w tym spisie wyselekcjonowania explicite „literatury pięknej”, ale przecież 
samo znaczenie terminu „literatura piękna” (les belles lettres) wykrysta-
lizowało się, w sensie dzisiejszego rozumienia, dopiero w wieku XVIII. 
Dodatkowo nie była to sfera na tyle wyodrębniona spośród wszystkich 
dziedzin sztuki, by mogła stanowić suwerenne locus theologicus. Nie za-
pominajmy, że literatura piękna faktycznie takim miejscem teologicznym 
pozostawała, obecna w różnych formach zarówno w samym Piśmie Świę-
tym, w tekstach ojców Kościoła czy w „świadectwie historii”  6. Jednakże 
ta oczywista z dzisiejszego punktu widzenia prawda nie zahamowała dal-
szego procesu nieufności względem siebie obu dziedzin, tak że w okresie 
potrydenckim, przy umocnieniu się w teologii opcji na rzecz operowania 
kategoriami „ontologii konceptualnej”, literatura piękna stawała się coraz 
bardziej niechrześcijańska. Stan ten pogłębiał się i trwał – jako narastający 
proces – aż do początków XX wieku.

Jak wyjaśnia Hans Urs von Balthasar we Wstępie do Estetyki teologicz-
nej, zaniedbanie przez Kościół korelacji pomiędzy teologią a zagadnieniami 
dotyczącymi piękna wpłynęło negatywnie na jakość samej teologii. Szwaj-
carski teolog uważa wręcz, że powrót do wzajemnego przenikania się teo-
logii i sztuki ma znaczenie pierwszorzędne dla samej teologii. Nie chodzi 
tutaj o wprowadzanie jej w obszar estetyzacji czy eliminowanie pozosta-
łych transcendentaliów. Raczej o zwrócenie między innymi uwagi na fakt, 
że verum, bonum i pulchrum są siostrami warunkującymi się wzajemnie  7 

5 Św. Tomasz z Akwinu wyznaczył poezji najniższą rangę poznawczą nauki. Myśl scho-
lastyczna broniła się przed sformułowaniami poetyckimi nacechowanymi metaforami, sym-
bolami, obrazowością przekazu. Por. Thomae Aquinatis, Summa theologica, I, 1,9.

6 Por. A. Dunajski, Literatura piękna jako locus theologicus, „Studia Pelplińskie”, 
12/1981, s. 105-107.

7 Por. H. Urs von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1, Kontemplacja postaci, 
tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2008, s. 9.
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czy – jak silnie podkreślają teologowie wschodniego Kościoła – zbocza-
mi tej samej góry  8. Nieodzowne wydaje się zatem, by teologia i literatura 
piękna podawały sobie dłonie we wzajemnym penetrowaniu rzeczywisto-
ści tego samego przecież świata przyrodzonego i nadprzyrodzonego. 

1. U podstaw relacji pomiędzy teologią i literaturą piękną

Poczynając od nakreślenia miejsca wspólnego, właściwie „pramiejsca” ko-
egzystencji teologii i literatury, należy zwrócić uwagę na trzy jego domeny. 
Po pierwsze jest nim „misterium Słowa”  9. Po wtóre, takie podstawowe 
miejsce teologiczne odnajdujemy w Piśmie Świętym, które jednocześnie 
pozostaje nim dla tej części literatury, która je wypełnia. To prawda, że 
„niecała literatura jest Biblią, ale cała Biblia jest literaturą”. Trzecie pole 
spotkania teologii i literatury stanowi „perspektywa historyczna”, nabyta 
wskutek wielowiekowej refleksji snutej wobec doświadczanego wpływu 
teologii na literaturę i literatury na teologię. Wspomnieliśmy już powyżej 
o ojcach Kościoła, którzy wychowani byli na arcydziełach ówczesnej lite-
ratury i sami byli autorami zarówno dzieł literackich, jak i teologicznych  10.

Dla teologa punktem fundamentalnego odniesienia jest Misterium Sło-
wa, tajemnica Słowa i zdanie zapisane przez św. Jana Ewangelistę: En ar-
chē ēn – Logos. Apostoł św. Jan nawiązuje tu wyraźnie do Starego Testa-
mentu w zakresie teologii Słowa, która była już wypracowana i określona 
w Starym Przymierzu (Prz 8,22; Mdr 7). Na bazie tejże teologii starote-
stamentalnej autor natchniony precyzował najważniejsze sformułowa-
nie wiary chrześcijańskiej – Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i Człowiek 
jest preegzystującym Słowem, które stało się ciałem. W tym to przekazie 
Ewangelisty odnajdujemy wspólną podstawę dla snucia refleksji teologicz-
nej w spotkaniu z literaturą piękną. Odwieczne Słowo Wcielone – Jezus 
Chrystus – wraz z całym człowieczeństwem zawiera w sobie także słowo 
ludzkie. Teologia i literatura mają w sobie ów początek (archē), wspólną 
podstawę, z której wyrasta wzajemna relacja. Teologia jest dyscypliną wy-
dobywającą się ze związku ze Słowem, a przez to odnajdującą się w słowie. 
To w Słowie, przy zachowaniu kryterium zróżnicowania w stosunku do 

 8 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa 
1999, s. 9.

 9 Por. J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury, Katowice 1994, s. 34-43.
10 Por. tamże, s. 44n; J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 265.
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słowa, jest to najpierwotniejsze „miejsce”, które udostępnia literatura dla 
teologii. Nadanie mu statusu pierwotności, potraktowanie go jako swoiste 
teologiczne „przed -miejsce”, każe przyjąć nam je jako „fundament wszyst-
kich kolejnych kroków metodologicznych i badawczych w tym zakresie”  11.

Powyższe uwagi o priorytetowym znaczeniu otwierają nasze poszuki-
wania na przyjęcie trzech, przypomnianych przez Jerzego Szymika, trybów 
obecności pierwiastka teologicznego w literaturze pięknej, stanowiących 
o jej „wymiarze teologicznym”. Obszar ten wyznaczony jest przez nastę-
pujące komponenty: „teologię słowa literackiego”  12, „teologię «w literatu-
rze»”  13 i „teologię literatury”  14.

11 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 236-237; 240.
12 Rzeczywistość kryjąca się pod tym sformułowaniem zawiera najobszerniejsze znacze-

nie relacji teologii z naukami o literaturze. Stanowi punkt wyjściowy w badaniach teologicz-
nych, w których refleksja teologiczna obiera sobie za przedmiot zarówno słowo literackie, 
jak i szeroko pojętą literaturę piękną. Obejmuje wszystkie możliwe postacie prowadzenia 
refleksji teologicznej, jak i przedmiotowego potraktowania literatury pięknej, od ogólnie 
pojętej jako dzieło sztuki, poprzez różnorakie formy kulturowego wyrazu, aż po określo-
ne zajmowanie się konkretnym dziełem czy słowem literackim. Ten szeroko pojęty sposób 
uprawiania teologii, pozostając ostatecznie wpisany w teologię Słowa Bożego, staje się: 
(1) teologią systematyzującą rozumienie literatury przez teologię w ogóle; (2) teologią, któ-
ra komunikuje nieustannie własną treść literaturze; (3) teologią, która szuka ekspresji po-
przez literaturę. Pryncypialny badawczo jest tutaj układ wertykalny, uprzedni do wszelkich 
badań na poziomie horyzontalnym. Oznacza czystą teologiczną refleksję, z uszanowaniem 
autonomiczności swojej własnej i literatury pięknej. Por. J. Szymik, Problem teologicznego 
wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Teologia literatury, Katowice 1996, s. 34-35; 
J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury, dz. cyt., s. 66-69; M. Paciuszkie-
wicz, Ku teologii słowa literackiego, „Rocznik Teologii Katolickiej” 24/1977, z. 6, s. 5-26.

13 „Teologię «literacką»” inaczej określić można jako „teologię «w literaturze»”. Chodzi 
o faktyczną „zawartość” tematyki teologicznej (choćby w zakresie zawężonym) w utworach 
literatury pięknej, jawiącą się na jej dwóch podstawowych planach: wyrażenia i treści. Ce-
chą znamienną tego wymiaru jest obustronne, zarówno ze strony literatury, jak i teologii, 
zachowanie własnego statusu bez pozbawiania literatury jej tożsamości. Przy czym stan 
faktyczny uteologicznienia utworu literackiego nie musi być ze strony artysty aktem zamie-
rzonym, nie musi też z punktu widzenia wymogów metodologicznych stanowić komple-
mentarnej całości. W tej przestrzeni, bardziej niż na ustrukturyzowany przekaz teologicz-
ny, napotykamy na pewien rodzaj intuicji, refleksji czy „substancji” teologicznej obecnej 
w określonym dziele literackim. Mamy tu do czynienia z pewną „strukturą myślenia” wbu-
dowanego w samoistną funkcję językową utworu, niekierującą się wymogiem podawczym 
treści, obowiązującym przy zapisie dyskursywnym teologii systematycznej. Por. J. Szymik, 
Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Teologia literatury, 
dz. cyt., s. 35-36.

14 Ostatni z możliwych wariantów przenikania teologii i literatury określany jako „teo-
logia literatury” oznacza, że utwór literacki zostaje wprowadzony w obszar teologii i w tym 
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Poszukiwania teologiczne w liryce i prozie domagają się od badają-
cego znajomości obszernego „wymiaru teologicznego”, umożliwiającego 
zdobycie najbardziej zaawansowanego stopnia wiarygodności przepro-
wadzonych badań. Ze względów oczywistych nie da się tego rodzaju ba-
dań oddzielić od kontekstu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej czy 
praktycznej. Ponadto zarówno teologia, jak i dziedziny językoznawcze, 
zajmujące się problematyką wyrazu artystycznego, kierują się własnym 
instrumentarium metodologicznym. Znajomość fundamentalnego „zasobu 
wiadomego” z zakresu nauk o literaturze jest dla teologa wskazana, a na-
wet konieczna. Zaznaczmy, że sami literaturoznawcy stawiają sobie w tym 
zakresie bardzo wysokie wymagania. I tak Maria Jasińska -Wojtkowska, 
odnosząca się do operowania metodą morfologiczno -strukturalną  15, postu-
luje na przykład, by w badaniach nad sacrum w literaturze współpracowały 
ze sobą trzy zakresy kompetencji, tworzących „potrójny tor” procesu ba-
dawczego. Są nimi: religiologia, semiologia i literaturoznawstwo. Wymóg 
osiągnięcia wysokiej jakości efektu badania naukowego w dużej mierze 
uzależniony jest od stopnia profesjonalizmu posiadanego w zakresie tych 
trzech dziedzin naukowych, spiętych klamrą „współczynnika humanistycz-
nego” badacza.

2. Poznawczy charakter literatury

Teolog nie może nie zauważać możliwości poznawczych, jakie daje litera-
tura w obszarze jego zainteresowań. Jeśli przyjmie, że wśród wielu funkcji, 
jakie spełnia literatura piękna, pierwszorzędną dla niego jest potraktowanie 
jej jako locus theologicus, to stanie przed nim pytanie: w jaki sposób lite-
ratura spełnia tę funkcję? Podjętych prób dania odpowiedzi na to  pytanie 
nie brakuje. Do najbardziej transparentnych należy poruszenie dwóch 
istotnych zagadnień, ostatecznie stanowiących korelatywną całość. Cho-
dzi przede wszystkim o aspekt epistemologicznej funkcji literatury oraz 
o aspekt wyrażania wiary w Boga środkami literackimi (artystycznymi).

obszarze następuje jego ocena i interpretacja, a „sens zjawisk literackich jest odkrywany 
w perspektywie ściśle teologicznej”. Por. S. Sawicki, Sacrum w literaturze, Lublin 1981, 
s. 20-21; J. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. 
Teologia literatury, dz. cyt., s. 36-37.

15 Por. M. Jasińska -Wojtkowska, Problem identyfikacji religijności dzieła literackiego, 
w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska -Wojtkowska, S. Sawiński, Lublin 
1983, s. 54; J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury, dz. cyt., s. 138.
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2.1. Klasyczne teorie poznania artystycznego

Zanim odniesiemy się do aspektu poznawczego miejsc teologicznych w lite-
raturze, przypomnijmy pokrótce bazową dla kultury europejskiej wiedzę na 
temat poznawczego potencjału sztuki (literatury), przekazaną nam przez Pla-
tona i Arystotelesa (philosophia ancilla theologiae). Platońska myśl w tym 
względzie jest reprezentatywna dla ogólnej rzeszy greckich filozofów. Ge-
neralnie, uznawali oni poznanie poetyckie za równorzędne z poznaniem fi-
lozoficznym. W przekonaniu Platona zasadniczą funkcją poezji było właśnie 
poznanie sięgające istoty bytu, a uzależnione od bożego natchnienia. W jego 
przekonaniu poezja jest sposobem poznania poprzez mania, pojęte jako 
„wzniosłe szaleństwo”. Zdeterminowane ono jest przez boskie natchnienie, 
które umożliwia poznanie bytu a priori  16. Odmiennie opisywał epistemo-
logiczny charakter literatury Arystoteles. Z jego definicji tragedii, zawartej 
w Poetyce, wnioskujemy, że w akcie poznawczym kluczową rolę odgrywa 
czynnik mimetyczny  17. W tej koncepcji wyeksponowany został nade wszyst-
ko charakter „naśladowczy” literatury, czyli odtwarzający rzeczywistość. Po-
jęcie mimesis oznacza, że literatura, odtwarzając („naśladując”) rzeczywi-
stość, jednocześnie pozwala ją poznawać. Zdolność mimetyczna pochodzi 
z „instynktu natury” i rodzi się z aktywności artysty, który odtwarza rze-
czywistość według nowego wymiaru. Akt mimetyczny pojęty jest tutaj jako 
wizja procesu życia, obecna w życiu artysty  18.

Z obu klasycznych ujęć poznawczego charakteru literatury wywodzi 
się neotomistyczna koncepcja Jacques’a Maritaina. Zwraca on uwagę na 
przedpojęciowy sposób poznania, bazujący na intuicji i „pewnego rodzaju 
objawieniu”. Jaskrawe pochodzenie tego przekonania od Platona uzupeł-
nione jest arystotelesowsko -tomistycznym dopowiedzeniem, że jest to „po-
znanie przez upodobnienie”, czyli identyfikowanie procesu poznawczego 
nie na drodze „dowiadywania się czegoś o rzeczy”, ale przez „doznawanie 
jej”. Swoistym mediatorem jest w tym procesie uczucie pozwalające wnik-
nąć do wnętrza działa literackiego. Przy tym Maritain nie tyle redukuje ten 
proces poznawczy do warstwy „subiektywnego sentymentalizmu”, ile do 

16 Platon, Ion, tłum. W. Witwicki, w: Palton, Fajdros, Hippiasz mniejszy, Hippiasz więk-
szy, Ion, Warszawa 1999, V, 534, s. 279: „Bo wszyscy poeci, którzy dobre wiersze piszą, nie 
przez umiejętność to robią, nie przez sztukę; tylko bóg w nich wstępuje i oni w zachwyceniu 
wszystkie te piękne poematy mówią […] Zatem to nie jest twórczość na umiejętności oparta 
[…]. Im tego przecież nie dyktuje sztuka, tylko siła bóstwa”.

17 Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988, 1449 b, s. 323.
18 Por. M. Trombino, L’uomo e il suo volto. Lezioni di estetica, Roma 1993, s. 66.
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intuicji sprzężonej z inteligencją. Jest to niepodważalnie proces poznania 
intelektualnego, posługujący się zinterioryzowanym subiektywnym do-
świadczeniem w obszarze uczuciowym  19.

2.2. Kerygmatyczna i profetyczna funkcja literatury

O uzupełniającym się charakterze relacji między teologią a literaturą świad-
czy zdolność do wyrażania się obu dziedzin o transcendencji. Myślenie 
konceptualne naukowego badania nie wyczerpuje złożonego świata, któ-
ry zawsze pozostanie nieredukowalny do abstrakcyjnych ujęć i schematów. 
Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tak bogatym doświadczeniem, jakim 
jest doświadczenie wiary w Boga, czy – w sensie ogólniejszym – doświad-
czenie sacrum. Dlaczegóżby teologia nie mogła skorzystać z głęboko ludz-
kiego doświadczenia sacrum zakonotowanego w języku literatury pięknej? 
Tym bardziej że proponuje ona dotarcie do rzeczywistości nadprzyrodzonej 
(Transcendentu) bez posługiwania się uogólnieniami. Tajemnica tego, co 
nieprzenikalne pojęciowo, może zostać wyrażona (niekiedy doskonalej) za 
pomocą metafor, symboli, materiału mitologicznego czy obrazów języko-
wych. Często bywa tak, że to, co niepoznawalne i niewyrażalne dla języka 
dyskursywnego, staje się dostępne dla języka literackiego  20. Literatura pozo-
staje w tym zakresie służką teologii w następujących funkcjach: (1) przeka-
zicielki doświadczenia wiary, spełniania funkcji kerygmatyczno -prorockiej 
na poziomie praeparatio evangelica; (2) odnowicielki języka teologicznego, 
domagającego się nieustannie odświeżania form podawczych i gatunków; 
(3) może też ubogacić teologię poprzez posługiwanie się „teologią «literac-
ką»”, w ramach której jest ona wpisana integralnie w tekst  21.

W powyższym trójmianie służebności istotną rolę spełnia funkcja 
kerygmatyczno -prorocka literatury (sztuki), określana niekiedy „kapłańską”. 
Kiedy to literatura pełni funkcję „kapłańską” w sensie chrześcijańskim? Lite-
ratura pozostaje taką wówczas, gdy uwzględnia chrześcijańskie rozumienie 
profetyzmu. Warto uświadomić sobie, że to Sobór Trydencki w swym obra-
dowaniu podkreśla z mocą, jak wielkie znaczenie ma wytwór artystyczny. 
To na tym Soborze, po raz pierwszy, wniknięto aż tak głęboko w porównanie 
dzieła stwórczego do twórczości ludzkiej i określono wytwór artystyczny 

19 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 247-251; J. Szymik, W poszu-
kiwaniu teologicznej głębi literatury, dz. cyt., s. 71-75.

20 Por. A. Dunajski, Literatura piękna jako locus theologicus, dz. cyt., s. 108.
21 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 257-258, 266.



Ks. Dariusz Jastrząb216

jako „symbol i znak najwyższych spraw”  22. Dla Janusza Pasierba, który 
przypomina ten fakt, sztuka posiada wymiar nie inny jak właśnie „kapłań-
ski”. Naznaczona funkcją „troski o świat” tym samym pretenduje do party-
cypowania w kapłaństwie Chrystusa  23. Prorocki charakter „kapłańskiego” 
wymiaru literatury wiąże się z ukrytą lub jawną obecnością: (1) elementu 
bezkompromisowego świadczenia o prawdzie, (2) wzywania do budowania 
postawy ludzkiej z odwołaniem do aksjologii chrześcijańskiej i humanistycz-
nej. W ramach tej misji „kapłańskiej” „proroctwo sztuki” sprowadza się do 
dania możliwości, by przemówiła do człowieka rzeczywistość: „zwiastowa-
nia człowiekowi ocalenia” i ostatecznie oznajmiania Zbawienia  24. Wymiar 
profetyczny „kapłańskiej” funkcji, jaką spełnia literatura, pierwotnie winien 
być wypełniony treściami określanymi w teologii praktycznej – kerygma-
tem. Termin ten w teologii oznacza zarówno (1) głoszenie i proklamowanie 
królestwa niebieskiego, jak i (2) samą treść przepowiadania. Wartość ke-
rygmatyczna „kapłańskości” dzieła literackiego zależy od stopnia występo-
wania w nim zintensyfikowanych przejawów wiary, powodujących moralną 
przemianę czytelnika  25. W tym miejscu z mocą należy podkreślić, iż wymiar 
kerygmatyczny dzieła literackiego może być przebadany jedynie za pomocą 
narzędzi wypracowanych przez teologię.

2.3. Poziomy „jawności” locus theologicus w literaturze 

Literatura piękna posługuje się własnym, odmiennym od naukowego, 
sposobem prezentowania określonych treści. Odnalezienie w niej miejsc 

22 Por. J. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 45.
23 Wobec nasilonego ruchu reformackiego w ramach chrześcijaństwa występującego 

agresywnie wobec dzieł sztuki o tematyce religijnej Sobór Trydencki w roku 1563 przepro-
wadził obronę dzieł artystycznych o tematyce religijnej, wskazując na ich rolę: (1) pobu-
dzać do czci i uwielbienia Boga, zwłaszcza wywoływać wdzięczność dla samego Chrystusa 
za dokonanie dzieła zbawczego oraz dla świętych za świadectwo wiary; (2) erudire – for-
mować inteligencję; (3) confirmare – utwierdzać w wierze przez przypominanie podsta-
wowych jej prawd, wywoływać przy tym nieustanną adorację tychże prawd; (4) pogłębiać 
pobożność. Poprzez te wskazania i ustalenia sztuka chrześcijańska została ocalona na czte-
rysta lat, aż do obrad Soboru Watykańskiego II, a konkretnie do obrad na pierwszej sesji 
dotyczącej liturgii w roku 1963. Por. J. Pasierb, Miasto na górze, Kraków 1973, s. 281-282; 
J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 325.

24 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 324-325; J. Pasierb, Pionowy 
wymiar kultury, dz. cyt., s. 148-149.

25 Por. F. Szulc, Jak badać obraz Boga w literaturze?, „Teologia w Polsce”, 6/1988, 
nr 17, s. 21.
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teologicznych przysparzać może nie lada kłopotu, zwłaszcza że kieruje się 
ona niezależnymi od nauki środkami podawczymi. Według Jerzego Szy-
mika literatura piękna posiada trzy stopnie jawności treści teologicznych: 
explicite, implicite, à rebours. Pierwszy z wymienionych stopni ukazuje 
treść teologiczną „wprost”, drugi, jak nietrudno wywnioskować, w sposób 
zakamuflowany i nieobecny w bezpośredniej perspektywie – „nie wprost”, 
trzeci zaś wskazuje na treści teologiczne przez przeczenie. Myśl teologicz-
na pojawia się w tym przypadku jakby „w negatywie”. Może przybrać 
formę teologii „zbuntowanej”, stając się właściwie przyczyną deformacji 
prawdy na temat Boga i religii. W tego typu literaturze mamy raczej do 
czynienia z objawem absencji wiary. Jednak i w tym przypadku teolog 
zainteresowany jest tego typu treściami. Po pierwsze, z powodów zasile-
nia heurystyki teologicznej, po wtóre, „teologia à rebours” spełniać może 
rolę krytyczną wobec refleksji o Bogu, w końcu, obecność jej jest jedną 
z kwestii teologicznych, gdyż nauki teologiczne żywo zainteresowane są 
brakiem wiary  26. Pamiętajmy jednak, że wymienione trzy stopnie „jawno-
ści” teologicznej rzadko występują oddzielnie bez wzajemnego przenika-
nia się  27.

Teologia sięga zatem do literatury pięknej, by odebrać za jej pomo-
cą tę rzeczywistość, która jako misteryjna w konsystencji przedmioto-
wej, bardzo często niemożliwa jest do wyrażenia poprzez artykulację 
dyskursywną. Tego typu poszukiwanie badawcze ma charakter dopeł-
niający i nie jest traktowane jako konkurencja czy ekwiwalent refleksji 
spekulatywnej w poznaniu teologicznym  28. Jednocześnie to, co stanowi 
o zaletach tego typu poszukiwania, zdaje się także jego brakiem. Bardzo 
poważnym mankamentem poznania operującego w materii literackiej jest 
trudność w odnalezieniu precyzyjnego kryterium prawdziwości w sensie 
ścisłym. Poznanie literackie z pewnością nie jest w stanie wyczerpać po-
tencjału penetracji Tajemnicy istnienia, której nigdy przecież nie przeni-
ka do końca. Może jedynie człowieka do tej Tajemnicy zbliżyć i zachęcić 
do dalszych poszukiwań. Z tego też powodu badania tego obszaru trakto-
wane być muszą jako uzupełniające i inspirujące zmagania samej teologii 
systematycznej  29.

26 Por. J.B. Metz, Niewiara jako problem teologiczny, „Concilium”, 1-2/1965-1966, 
z. 1-10, s. 430. 

27 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 300-301.
28 Por. J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury, dz. cyt., s. 76-77.
29 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 259-260.
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2.4. Przekaz prawdy w literaturze 

Badacz, poszukujący miejsc teologicznych w literaturze pięknej, nie może 
zapominać, że „dzieło sztuki jest nieodmiennie kreacją nowego świata. 
Dlatego należy przyjrzeć się temu światu tak uważnie, jak to tylko moż-
liwe, podchodząc do niego jak do całkiem nowej jakości, niemającej żad-
nego oczywistego związku ze światami, które już znamy. […] Prawda jest 
taka, że wielkie powieści są wielkimi baśniami”  30. Przygotowanie od stro-
ny fachowej jest zatem koniecznym wymogiem w celu dokonania interpre-
tacji danego dzieła literackiego zgodnej z prawdą. Jeśli przyjąć za niemiec-
kim filozofem Martinem Heideggerem, że „interpretować, to powiedzieć, 
co niepowiedziane w tekście”  31, to w przypadku zagadnień dotyczących 
wiary chrześcijańskiej wymagane jest zarówno od pisarza, jak i od inter-
pretatora posiadanie wiedzy religijnej (teologicznej). 

Poszukujący treści teologicznych w literaturze powinien pamiętać, że 
twórczość literacka jako wypadkowa świata wyobraźni i inteligencji po-
winna mieć odniesienia do prawdy. Przekaz dzieła literackiego zmierza 
do prawdy, posługując się przy tym odmiennym językiem, językiem nie-
naukowym  32. W odróżnieniu od „funkcji mowy potocznej i naukowej”, 
literatura piękna posługuje się „funkcją referencyjną drugiego stopnia”. 
Język literacki, znosząc funkcję języka pierwszego stopnia, nabywa nie-
zwykłej możliwości penetrowania prawdy bytu, odsłonięcia sensu życia 
w żywym strumieniu egzystencji  33. Posługuje się przy tym „użyteczną fik-
cją”. Nie zapominajmy jednak, że posługiwanie się „fikcją” nie oznacza 
automatycznie fałszu przekazanych treści, a jedynie możliwość ich zafał-
szowania  34. Światy fikcyjne przedstawione w literaturze są bowiem analo-
gonami świata realnego, a treści w nich zawarte, podlegające weryfikacji 
z prawdą, reprezentowane są najczęściej poprzez umiejscowionych w tych 
światach bohaterów. To pisarz (twórca) wprowadza te postaci do swych 
powieści i opowiadań, które poniekąd odzwierciedlają stan jego świado-
mości w odniesieniu do rzeczywistości. Czytelnik, posługując się swoją 
wyobraźnią, inteligencją i uposażeniem osobowościowym, odkrywa i we-
ryfikuje ową zgodność przedstawionego świata postaci z doświadczeniem 

30 V. Nabokov, Wykłady o literaturze, tłum. Z. Batko, Warszawa 2000, s. 33-34.
31 Zob. G. Ravasi, Księga Rodzaju, tłum. M. Brzezinka, Kraków 1997, s. 12.
32 Por. H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1984, s. 105.
33 Por. J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., s. 253-254.
34 I.G. Barbour, Mity, Modele, Paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodni-

czych i religii, tłum. M. Krośniak, Kraków 1984, s. 9.
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osobistym, dając sobie szansę na zobiektywizowanie i poszerzenie włas-
nego subiektywnego oglądu. Spotykając fikcyjnego bohatera, doświadcza 
prawdy, gdyż poglądy, przeżycia literackich postaci noszą znamiona para-
dygmatu przyporządkowanego uniwersalnej prawdzie o człowieku  35. 

Warto nadmienić, że proces komunikowania prawdy przez nośnik lite-
ratury, zespolony z wysiłkiem poszukiwawczym jej odbiorcy, pojmowany 
jest w prezentowanym opracowaniu w konwencji klasycznej teorii sztuki 
o podłożu filozofii arystotelesowsko -tomistycznej. Według Arystotelesa, 
sztuka naśladuje naturę i uzupełnia zastane w niej braki. Jest sprawno-
ścią rozumu praktycznego do celowego wytwarzania. Sztuka nie naśladuje 
jednak natury w wytworze, tylko jeszcze bardziej ubogaca rzeczywistość. 
Działając celowo, pozostaje w porządku działania, czyli (1) wytwarzania 
i (2) moralności. Stąd odpowiedzialność artysty za wiedzę o świecie i świa-
domość celu, do którego zmierza. Jeśli wiedza artysty jest fałszywa, to jego 
działanie nie jest kulturotwórcze. Jeśli sztuka wyrasta z braków poznania, 
defektów poznawczych i podąża w kierunku celów odhumanizowanych, to 
taka sztuka pomnaża braki w świecie i multyplikuje chaos (zło)  36. 

2.5. Funkcja obrazu w literaturze

Wielkim atutem literackiego przekazu i jednocześnie trudnością w prze-
prowadzeniu jego prawdziwej interpretacji jest wieloznaczność obrazowa-
nia literackiego. Z pomocą metodologii, którą posługuje się teoria literatu-
ry, jak i metodologii przypisanej teologii, należy wypracować (odnaleźć) 
taki proces badania naukowego, który umożliwiłby rozumienie „obrazu” 
literackiego o charakterze religijnym. Sam termin „obraz” wzięty jest 
z malarstwa  37. W przypadku prozy chodzi o przedstawienie czegoś (kogoś) 
w żywiole języka, za pomocą języka, przy użyciu budulca, którym jest 

35 Por. H. Kiereś, Człowiek i sztuka, Lublin 2006, s. 135-136. Podkreślając niezaprze-
czalność związku literatury (sztuki) z prawdą, Henryk Kiereś, obok wskazanego powyżej 
wymiaru „podmiotowo -poznawczego”, realizującego się na poziomach twórczym i odbior-
czym, mówi jeszcze o wymiarze „artystycznym” i „logicznym”. Prawdę artystyczną „okreś-
la się jako zgodność dzieła z jego formą -koncepcją bądź jako doskonałe ucieleśnienie formy 
sztuki w jej dziele”,.tamże.

36 Por. H. Kiereś, Czym jest sztuka, ‹https://www.youtube.com/watch?v=JfNDERA8ij4› 
(dostęp: 30.10.2014).

37 Przed identyfikowaniem dzieła sztuki literackiej z obrazowaniem (malarskość lite-
ratury), a z drugiej strony, przed skrajnym nieuwzględnianiem naocznych składników 
dzieł literackich przestrzegał Roman Ingarden; zob. R. Ingarden, O dziele literackim, tłum. 
M. Turowicz, Warszawa 1988, s. 7.

https://www.youtube.com/watch?v=JfNDERA8ij4
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słowo. W dziełach literackich materia tekstu znajduje się pomiędzy od-
biorcą a autorem i to ona jest podstawowym przedmiotem badania. Należy 
zatem dotrzeć do „obrazów” zawartych w tekście literackim, w celu od-
czytania i zinterpretowania zawartych w nim sensów. Odnalezienie takiego 
„obrazu” wymaga odniesienia się do poznania rozumowego, jak i wyobraź-
ni. Oba rodzaje poznania kompletują się w jednym akcie poznawczym  38. 
Badanie tego typu winna cechować niezwykła rzetelność poznawcza, a to 
dlatego, że, jak pisze Mircea Eliade, „obrazy z samej swej struktury są wie-
lowartościowe”, a rzeczywistość, którą poznajemy za ich pomocą, jawi się 
nam jako coincidentia oppositorum. „Prawdziwy jest więc obraz jako taki, 
jako zespół znaczeń, bądź też jeden tylko z licznych planów odniesienia. 
Przełożyć obraz na terminologię konkretną, sprowadzając go do jednego 
tylko z planów odniesienia, to gorzej niż go kaleczyć, to zniweczyć go, 
unicestwić jako narzędzie poznania”  39. 

Jeżeli literatura piękna pozwala poprzez „obrazowy” przekaz – jak 
chciał Cyprian Kamil Norwid – „unaocznić” prawdę, to mamy tu do czy-
nienia z parabolicznym rodzajem rozumowania (obrazowym, metaforycz-
nym), po który sięgał w swych naukach także Jezus Chrystus. Teologia 
zatem nie może lekceważyć tego typu przekazu, tak jak może wiele odkryć 
z badania obecnej w literaturze „analogii metaforycznej”  40, której zasto-
sowanie odnajdziemy w tekstach Objawienia  41. Wartość poznawcza lite-
ratury jawi się teologii jako jeszcze jedna możliwość poznania tego, co 
niewyrażalne, pozakonceptualne, zanurzone w Tajemnicy. Twórczość li-
teracka jest bowiem przejmowaniem rzeczywistości „przez wyrażenie”. 
Znaleźliśmy się znowu w punkcie konkluzji zaprezentowanej wcześniej, 
mówiącej o tym, że poznanie literackie (poetyckie) nie może zastąpić dys-
kursu teologicznego. Stanowi jednak możliwość pogłębienia poznania teo-
logicznego, niesie bowiem w sobie te aspekty poznawanej rzeczywistości, 
którą teologia doskonale wyczuwa, ale nie zawsze zdatna jest do jej precy-
zyjnego wyrażenia  42.

Warto w tym miejscu odnieść się do koncepcji „dzieła otwartego” Um-
berto Eco. Według Włocha uzasadnione jest przekonanie, że metaforyczny 

38 Por. F. Szulc, Jak badać obraz Boga w literaturze?, dz. cyt., s. 6-8.
39 Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 

1974, s. 24n. 
40 Por. A. Dunajski, Literatura piękna jako locus theologicus, dz. cyt., s. 105; S. Sawic-

ki, Z pogranicza literatury i religii, Lublin 1979, s. 13.
41 Por. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1988, s. 500; 511-513. 
42 Por. A. Dunajski, Literatura piękna jako locus theologicus, dz. cyt., s. 112-114.
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i symboliczny przekaz literatury pięknej (poezji) ma mniej doskonałą od 
metody naukowej zdolność penetrowania rzeczywistości (prawdy). Nie 
możemy jednak zapominać, że zasadniczym celem aktu twórczego (ar-
tystycznego) nie jest poznawanie, ale dopełnianie rzeczywistości. Sztuka 
tworzy nowe formy o pełnej suwerenności, łączące się z formami już za-
stanymi. Eco podpowiada, że utwór artystyczny uzupełnia poznanie na-
ukowe przez „metaforę epistemologiczną”, co oznacza, że dzięki sztuce 
dowiadujemy się, w jaki sposób kultura danej epoki postrzega określony 
obszar rzeczywistości  43. 

2.6. Wieloznaczność językowa obecna w literaturze

Podejmowana próba odnalezienia treści teologicznych ujmowana musi być 
w szerokim spektrum zagadnień, rozumienia pojęcia sacrum. Termin sa-
crum obciążony jest szeroką gamą znaczeń, od panteistycznych poczyna-
jąc, a na relacji do Boga osobowego kończąc. W celu uniknięcia nieporo-
zumień, należy dokonać precyzyjnego określenia sacrum, które w swym 
polu znaczeniowym odróżnia się od pojęcia sanctus. Sacrum przejawia się 
na styku podstawowych osi – czasu i przestrzeni – determinujących egzy-
stencję każdego człowieka. Wyróżnia go funkcjonalny, na przykład hiero-
faniczny czy kultyczny, charakter związku z Transcendentem  44. Sacrum 
w niniejszym opracowaniu wskazuje przede wszystkim na relację pomię-
dzy człowiekiem a Bogiem pojętym osobowo (Trójca Święta). W punk-
cie wyjścia tej relacji najczęściej stosowany jest podział na doświadczenie 

43 Por. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, 
tłum. J. Gałuszka i in., Warszawa 1994, s. 43. Poglądy włoskiego językoznawcy i pisa-
rza podziela w pewien sposób Jan Paweł II, pisząc: „Jaka jest różnica między «stwórcą» 
a «twórcą». Ten, kto stwarza, daje samo istnienie, wydobywa coś z nicości – ex nihil sui 
et subiecti, jak mówi się po łacinie – i ten ściśle określony sposób działania jest właściwy 
wyłącznie Wszechmogącemu. Twórca natomiast wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu 
on nadaje formę i znaczenie”; zob. Jan Paweł II, List do artystów, Rzym 1999, 1.

44 Por. A. Pospieszalski, Sacrum i sanctum, „Aneks”, 29-30/1983, s. 97-107. Bardzo 
ciekawą – choć umieszczoną w przypisie – uwagę, w ramach tego zagadnienia, czyni Jerzy 
Szymik zestawiający znaczenia pojęcia sanctus, jakie poczynili Rudolf Otto i Jean Da-
niélou. Dla pierwszego sanctus wskazuje na najwyższą wartość, dla drugiego oznacza już 
wprost Jego istotę. Szymik opatruje tę obserwację komentarzem: „Pomiędzy tymi dwoma 
sposobami rozumienia pojęcia następuje istotny skok jakościowo -znaczeniowy: od poczu-
cia «istnienia czegoś» do «istoty Boga»”; J. Szymik, Teologia na początek wieku, dz. cyt., 
p. 11, s. 305.
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kosmologiczne i antropologiczne  45. Ale i sam termin „doświadczenie” 
jest rozumiany niejednolicie i domaga się precyzacji. Czasem ma on cha-
rakter psychologiczny, wówczas ma raczej znaczenie doznania psycho-
somatycznego, czasem chodzi o doświadczenie zbiorowości o wydźwięku 
historyczno -społecznym (socjologizacja i historyzacja doświadczenia re-
ligijnego). Ważne jest też rozróżnienie doświadczenia sacrum w obszarze 
określników używanych najczęściej zamiennie, takich jak: „wewnętrzne”, 
„duchowe” oraz „religijne”  46. Pomieszanie w obszarze pól semantycznych 
tych pojęć sprowadza wiarę w Boga do poziomu „spreparowanych substra-
tów religii” czy „tworów parareligijnych”. Badane dzieło literackie dostar-
cza wtedy naszemu krytycznemu spojrzeniu obrazów „sacrum pozornego”, 
„sacrum pozorowanego” czy wręcz „anty -Sacrum”  47.

Niezwykle istotne w procesie precyzowania terminu sacrum jest do-
ciekanie pozwalające rozeznać, czy w danym utworze literackim mamy 
do czynienia z rozumieniem Boga jako bytu osobowego czy nieosobowe-
go. Ujęcia bowiem religijne, gdzie Bóg pojmowany jest osobowo, znacz-
nie mogą się różnić od ujęć zintelektualizowanych, gdzie Bóg opisywany 
jest za pomocą pojęć wypracowanych przez filozofię, takich jak: Pierwsza 
Przyczyna, Absolut, Energia Kosmiczna. W posługiwaniu się tego typu 
terminologią łatwo utracić chrześcijański wymiar prawdy o tym, kim jest 
Bóg, i popaść w antropomorfizację, panteizm, agnostycyzm czy deizm. 
Doświadczane sacrum odczytywane jest bowiem najczęściej poprzez prze-
żyty akt transcendencji czy immanencji w ramach tegoż doświadczenia  48, 
a to, przy niesprecyzowaniu odpowiedzi na pytanie: jak pojmowany jest 
Bóg?, w konsekwencji może ocierać się także – choć wydaje się to para-
doksalne – o doświadczanie „sacrum bez Boga”  49. 

45 Por. F. Szulc, Jak badać obraz Boga w literaturze?, dz. cyt., s. 14.
46 Por. L. Bouyer, Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mi-

stycznej, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1982, s. 10-12.
47 Por. F. Szulc, Jak badać obraz Boga w literaturze?, dz. cyt., s. 19. Nie wyklucza 

to przekonania Mircea Eliade uważającego, że pragnienie przeżycia sacrum ma charakter 
uniwersalny i trwały, niezależny od deklaracji konfesyjnej czy ateistycznej. „Świeckiego 
doświadczenia nie spotykamy nigdy w stanie czystym. Niezależnie od desakralizacji świata, 
do jakiego doszliśmy, człowiek, który opowiedział się za życiem świeckim, nie jest w sta-
nie wyzwolić się bez reszty z postawy religijnej”; zob. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. 
Wybór esejów, dz. cyt., s. 51. Por. S. Cieślak, Sacrum bez Boga?, „Życie i Myśl”, 28/1978, 
nr 4, s. 71-72. 

48 Por. F. Szulc, Jak badać obraz Boga w literaturze?, dz. cyt., s. 15-16. 
49 Por. S. Cieślak, Sacrum bez Boga?, dz. cyt., s. 68n.
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Poszukując treści duchowych w literaturze pięknej, niezbędne jest roz-
różnienie pomiędzy „życiem duchowym” – „życiem religijnym” a „życiem 
wewnętrznym”. Sformułowania te wydają się mieć charakter synonimicz-
ny i tak najczęściej są używane. Brak sprecyzowania w zakresie rozumie-
nia tych określeń prowadzi do niebezpiecznych wniosków w procesie wni-
kania w tajemnicę Boga. Choć pola semantyczne tych pojęć częściowo się 
pokrywają, to nie wolno zapominać o różnicy pomiędzy znaczeniami tych 
zwrotów. Brak ustaleń w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do teologii 
systematycznej (np. fundamentalnej), prowadzić może do wielu nieporozu-
mień, a w sytuacjach skrajnych do błędnego pojmowania życia duchowego 
w tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego. 

Według Louisa Bouyera „życie wewnętrzne” byłoby każdym świa-
domościowym procesem o charakterze autonomicznym. W sposób natu-
ralny przeradzałoby się ono w życie duchowe dopiero w momencie na-
turalnego otwarcia się na rzeczywistość poza świadomością. W procesie 
tym faza religijna pojawiałaby się w chwili zewnętrznego odniesienia do 
Transcendentu (Boga pojętego osobowo lub bogów bez określeń persona-
listycznych). Zaproponowane przez Bouyera znaczenie pojęć używanych 
w duchowości pozwala zrozumieć, że terminy te wzajemnie się warunkują 
i pozwalają na właściwą interpretację duchowości określonego bohatera 
w danej prozie czy liryce.

Podążając tym tropem, odnajdziemy tam przykłady bohaterów religij-
nych bez podłoża wewnętrznego i duchowego, na przykład skrajnie zredu-
kowanych do rytualizmu. W innych przypadkach natomiast bohaterowie 
pozbawieni są odniesień transcendentalnych, nie są osadzeni w religijno-
ści. Louis Bouyer przytacza przykład obojętnego religijnie Marcela  Prousta 
z jego światem „odnalezionego czasu”, piszącego „o tym niezwykłym 
zmartwychwstaniu pamięci w ogromnej żywej świadomości człowieka”. 
Oratorianin wspomina także o Ulissesie Jamesa Joyce’a i wędrówce we-
wnętrznej głównego bohatera, nieprzekraczającej jednak granic świata sen-
sytywnego. Okazuje się, że w przygodzie odczytywanych przez nas lektur 
zanurzyć możemy się w świat pozbawiony religii i życia duchowego z re-
dukcjonistycznie wyeksponowanym aspektem życia wewnętrznego.

3. Tropy duchowości katolickiej w literaturze

Czego możemy spodziewać się po literaturze w zakresie przybliżania nam 
na przykład życia duchowego? Z pewnością nie odnajdziemy w przekazie 
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literackim wygenerowanego podziału na etapy życia duchowego rodem 
z klasycznego ujęcia Reginalda Garrigou -Lagrange  50. Nie brakuje oczywi-
ście pisarzy wielkiej klasy i kunsztu, takich jak Georges Bernanos, który 
prozatorsko w każdej powieści zanurzony jest w pasyjnej medytacji Jezusa 
w Ogrójcu. Bernanos jest na wskroś karmelitański, bliscy są mu i św. Te-
resa z Lisieux, i św. Jan od Krzyża. Jednak nie tylko ten zakres absorbuje 
pisarza. W jego powieściach odnajdziemy odniesienia do mariologii, ekle-
zjologii, angelologii i teologii praktycznej. Sam Hans Urs von Balthasar 
w swej analizie lęku w życiu chrześcijanina oddaje cześć pisarzowi, który 
w tym temacie, w przekonaniu wielkiego teologa ze Szwajcarii, „w roku 
swej śmierci mógł osiągnąć głębię”  51. Dialogi Karmelitanek Bernanosa 
traktujące o lęku w duchowości chrześcijańskiej nie odbiegają jakościowo 
od teologicznej refleksji Balthasara. Zdradzają nawet mistyczne doświad-
czenie pisarza w tym zakresie. Jak wyznał w rozmowie prywatnej Brat 
Moris (od Karola de Foucauld), to po obejrzeniu tego dramatu rozpoczęło 
się jego nawrócenie.

Nie zamykajmy się jednak w obszarze jedynie pisarzy kiedyś okreś-
lanych jako „katoliccy”. Powszechnie wiadomo, że nie tylko pisarz, lecz 
także w pewnym sensie czytelnik, są współtwórcami powieści. To czy-
telnik, wprowadzając napisaną historię w obszar swojej wyobraźni, umo-
cowuje ją w określonej strukturze etycznej, światopoglądowej, religij-
nej. W celu odkrycia i pogłębienia doświadczenia duchowego przydatne 
pozostaje – o czym wspomniano powyżej – elementarne przygotowanie 
z zakresu teologii i filozofii. Należy bowiem rozpoznawać, kiedy odczy-
tywana treść prozatorska wiedzie czytelnika na manowce, a kiedy umac-
nia w powszechnie wyznawanym przez Kościół Credo. O ile u Henryka 
Sienkiewicza odnajdziemy niebudzące wątpliwości definicje opisowe 
„przebaczenia” chrześcijańskiego  52 oraz zapis cnót, które wypracowała 
kultura euroatlantycka na bazie chrześcijańskich korzeni, o tyle w dobie 
postmodernizmu pola semantyczne fundamentalnych wartości chrześci-
jańskich zostały całkowicie przeredagowane. Przed kilkoma laty wie-
le się o tym mówiło w kontekście synkretyzmu religijnego, panteizmu, 

50 R. Garrigou -Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, 
tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998.

51 H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, tłum. A. i A. Klubowie, Kraków 1997, s. 62.
52 H. Sienkiewicz, Quo vadis, Warszawa 1994, s. 556-557; H. Sienkiewicz, Krzyżacy, 

t. 2, Warszawa 1987, s. 214-216.
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fałszywej mariologii i ezoteryzmu zawartych w książkach byłego sa-
tanisty Paulo Coelho  53 sugerującego czytelnikom drogę duchowego 
wędrowania. 

Niekiedy bywa tak, że światopogląd pisarza nie przesłania w jego dzie-
łach tych treści, które mogą pomóc w rozwoju wiary i prowadzić do głęb-
szego jej rozumienia. Takim pisarzem jest na przykład Fiodor Dostojewski. 
Ponieważ większość jego bohaterów ucieleśnia którąś z idei filozoficznych, 
które niczym monady zderzają się w wartkiej akcji przedstawionej na wzór 
tragedii greckiej, warto orientować się w tych nurtach myślowych XIX stu-
lecia. Dominującym wątkiem w twórczości pisarza jest jednak pierwotne 
i fundamentalne odniesienie do Chrystusa. Zatem Dostojewskiego jako pu-
blicystę, którego przekonania nie są we wszystkim zgodne z nauczaniem 
Kościoła katolickiego  54, należy odróżnić od Dostojewskiego artysty, któ-
rego geniusz w zakresie prozy prowadzi w sposób niebanalny do przeżycia 
wiary chrześcijańskiej (poziom pneumatologiczny tych powieści, o którym 
pisał Mikołaj Bierdiajew).

Powyższe przykłady nie wyczerpują możliwości i trudności na drodze 
poszukiwań teologii duchowości w prozie. Warto w niej odnajdywać uni-
wersalne toposy wywiedzione z paradygmatu chrześcijańskiego określone-
go w Nowym i Starym Testamencie. Wiele możliwości daje nam obecność 
topicznych zagadnień obecnych w księgach Rodzaju, Wyjścia czy Liczb. 
Odnajdziemy tam archetypy duchowego itinerarium. Do takich kluczowych 
tematów, które warto odnajdywać i śledzić, należą na przykład: „droga”, 
„pustynia”, „góra”, „drzewo”, „miasto”, „czas”, „przestrzeń”, „pragnienie”, 
„jęk”... 

Biorąc jako przykład pierwsze ze wskazanych miejsc topicznych „dro-
gi”, zauważamy najpierw, że temat ten przynależy do fundamentalnych 
prób interpretacji sensu życia i istnienia świata. Emblematycznymi przy-
kładami pozostaną oczywiście Iliada Homera, Eneida Wergiliusza czy 
Piekło – Czyściec – Niebo z Boskiej Komedii Dantego. Stary Testament 
posługuje się religijnym toposem drogi w celu określenia rzeczywistości 
wyzwolenia z grzechu i tego, czym jest zmierzanie do Ziemi Obiecanej 
Boga. Największe dzieła duchowej klasyki tytułowane są: u Jana Klimaka 
Drabina do Raju, u św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel. Święta 

53 J. Jarzębińska -Szczebiot, M. Szczebiot, Paulo Cohelo – wilk w owczej skórze?, 
‹http://www.opoka.org.pl/biblioteka/V/VS/paulo_coelho.html› (dostęp: 16.05.2017).

54 Por. G. Przebinda, Literatura i teologia: niebezpieczeństwo uproszczonej lektury. Ja-
skinia Gogola i Dostojewskiego, ‹http://www.rubl.uj.edu.pl/pracownicy/fiszka.php?os=01_
przebinda&jed=KKSW&opis=przeb_tp10&w=1› (dostęp: 10.05.2017).



Ks. Dariusz Jastrząb226

Teresa z Avila w metaforyce siedmiu komnat duchowej wędrówki opisu-
je drogę „uwewnętrznienia wzrastającego” wiodącą etapami odkrywania 
„obecności bezmiaru” i „obecności przedmiotowej” do mistycznego zjed-
noczenia z Oblubieńcem w centrum duszy. Biograficzna książka Tomasza 
Mertona Siedmiopiętrowa góra nie wprost bądź niebezpośrednio opisuje 
drogę życia, jaką przebył autor, zanim odnalazł ukojenie w Bogu. 

Bez archetypu „drogi” nie sposób zrozumieć duchowego wymiaru po-
kolumbijskiej Ameryki. Poczynając od Gron gniewu Johna  Steinbecka, 
 poprzez Buszującego w zbożu Jerome Davida Salingera czy W drodze 
Jacka Kerouaca, aż po Syna amerykańskiego pisarza młodego pokolenia 
Philippa Meyera, temat ten jest nieustannie obecny w kulturze Stanów 
Zjednoczonych. Jakże inaczej czyta się literaturę amerykańską, lokując ją 
na teologicznym i metafizycznym gruncie kerygmatu nauczającego o wy-
gnaniu z Raju; o utracie przez człowieka pierwotnej jedności z Bogiem; 
o pierwotnym krzyku Boga „Adamie, gdzie jesteś?”; o jego ukryciu się 
przed Bogiem; w końcu – o jego losie wygnańca, który staje się albo piel-
grzymem, albo nomadą. Staje się, jak każdy z ludzi – człowiekiem dro-
gi. „Kontynent, miasto, kraj, społeczność: zawsze tutaj za ciasno. […] Tu 
albo tam... Nie. Czy nie lepiej w domu było nam zostać, gdziekolwiek jest 
dom?” – napisze Elizabeth Bishop  55. 

Z teologicznego punktu widzenia „teraz” duchowego i egzystencjalne-
go wędrowca opisanego w powieściach rozpostarte jest na skrzyżowaniu 
dwóch determinujących go osi czasu i przestrzeni. Jak wykazał bp Józef 
Życiński  56, to w kategoriach przestrzeni i czasu człowiek odwiecznie po-
szukiwał samozrozumienia i ocalenia. Nie pozwalał przy tym nigdy, aby 
owe kategorie ostatecznie go zamykały. Człowiek, od zawsze, nieprze-
rwanie zmierzał do przekraczania zastanych ograniczeń, nieprzerwanie 
marzył o lepszym jutrze i był zaintrygowany tym, co znajduje się poza 
linią horyzontu. Literatura pełna jest historii, które opisują ten stan „wy-
gnania” człowieka poszukującego sensu poza sobą. I to właśnie stanowi 
możliwość, jaką ma teologia, by podpowiedzieć człowiekowi o możliwo-
ści (konieczności) odnalezienia jeszcze jednej osi wpisanej w przestrzeń 
religijnie pojętego serca. Dla chrześcijanina bowiem dotknięcie sercem 
człowieczym, Serca Boga -Człowieka, niesie ocalenie i pełnię, staje się 
odnalezieniem Domu, gdzie „mieszkań wiele”. Doświadcza się wówczas 

55 E. Bishop, Pytania w związku z podróżą, w: E. Bishop, 33 wiersze, t. 9, tłum. S. Ba-
rańczak, Kraków 1995, s. 79.

56 J. Życiński, Medytacje sokratejskie, Lublin 1991.



227Na styku spotkania teologii z literaturą piękną

tajemnicy nałożenia się Krzyża Jezusa Chrystusa na wspomniane katego-
rie czasu i przestrzeni, a przez to doświadczenie miłości i poczucia sensu.

Z archetypicznym tematem „drogi” związane jest zagadnienie ludz-
kiego „pragnienia”. Obok toposu „drogi” zjawisko „pragnienia duchowe-
go” jest w literaturze tematem wszechobecnym. Według wielu teologów 
„pragnienie” jest tym, co najgłębsze, najistotniejsze i najwyższe w istocie 
ludzkiej, jest fundamentem antropologii chrześcijańskiej. Człowiek pozba-
wiający się Raju jest człowiekiem nienasyconym, gdyż doskonała syntonia 
z Bogiem została przez niego odrzucona. Dzięki inicjatywie Boga pozo-
stała jednak możliwość powrotu, możliwość opowiedzenia się za nasy-
ceniem tego, co w związku z tym zostało utracone. „Pragnienie” opisane 
jest w lite raturze w rozmaitym skodyfikowaniu. W epistolarium św. Pawła 
mowa jest o „jęku” (Rz 8). U św. Augustyna przeczytamy o „tęsknocie”. 
Gustaw Herling -Grudziński w Pietà dell’Isola jak nikt inny wyraża „pra-
gnienie” poprzez „lament”, a pokolenie ’68 wykrzykuje swoje nienasyce-
nie wraz z Allenem Ginsbergiem w jego Skowycie. Literatura, jeśli tylko 
nie jest grafomanią i profanacją samej siebie, te wszystkie głody duchowe 
opisuje w sposób niedościgniony, prowadzący do doświadczenia własnej 
egzystencji domagającej się sytości spełnienia w zakresie miłości i sensu.

Zawieszając przytaczanie przykładów, jakie daje literatura w zakresie 
poznawania i pogłębiania wiedzy z zakresu życia duchowego, należy jesz-
cze raz zaznaczyć, że pełna jest ona przykładów ulegania iluzji, zafałszo-
wań, kłamstwa. Niezbywalna w tego rodzaju poszukiwaniach wydaje się 
sprawność rozeznawania duchowego. Warto przy tym podkreślić, że nie 
każdy opis zła musi odwodzić nas od Boga. Święty Jan Paweł II słusznie 
zaznacza w pamiętnym Liście do artystów, że: „Nawet wówczas gdy arty-
sta zanurza się w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje najbar-
dziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien sposób wyrazicielem 
powszechnego oczekiwania na odkupienie”  57. Pomni tych słów pamiętaj-
my jednak o tym, że są także lektury zagrażające rozwojowi naszej duszy, 
odwodzące od Boga. Stopień intensywność zła jest tam tak zagęszczony, 
że lektura ich w niczym nam nie pomoże, a może jedynie pogłębić stany 
depresyjne czy też prowadzić do zwątpienia. Do takich powieści, których 
nie powinno się czytać z powodu absolutnej emanacji zła, zaliczyć można 
Łaskawe Jonathana Litella. W naszych wyborach pomijamy także wytwo-
ry grafomańskie, których jedynym celem jest bulwersowanie, heroizacja 
nieprawości, zacieranie granicy pomiędzy dobrem a złem. Doprawdy nie 

57 Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., 10.
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brakuje dzisiaj tak zwanych pisarzy posługujących się tego typu konstruk-
cjami literackimi oraz warsztatem pseudoartystycznym niedorzecznie poj-
mowanej wolności artystycznej. Szkoda zapisu na wskazywanie wypre-
parowanych literacko koszmarków w tym zakresie. Pozostaje wyrażenie 
zachęty, aby sięgać po uznane dzieła literatury, obrazujące zmaganie się 
człowieka na drodze odnalezienia siebie i Boga.
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JAK ODNALEŹĆ SIĘ POŚRODKU 
TOTALNEJ WALKI DUCHOWEJ

Dziś coraz częściej mówi się, że jesteśmy w centrum totalnej walki du-
chowej. Potwierdzeniem tego jest ogromna, wszechogarniająca presja zła. 
Ostatecznie stoi za nią szatan i inne podległe mu złe duchy, które kiedyś 
u początku w wolnym wyborze radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga 
i Jego królestwo. Taki też jest cel ich szatańskiego działania na ziemi, by 
także ludzie na miejsce Boga postawili siebie i wyparli się Jego prawa 
wpisanego w naturę stworzonego świata i człowieka. A ponieważ Bóg ni-
gdy nie opuszcza swego stworzenia, walka duchowa o człowieka toczy się 
nieustannie. Nigdy nie ma w niej zawieszenia broni czy okresów rozejmu. 
Skoro na walkę tę jesteśmy skazani aż do śmierci, a od jej rezultatu zależy 
nasze szczęście doczesne i wieczne, należy mieć ją pod kontrolą i ostatecz-
nie wygrać poprzez umiejętność jej prowadzenia.

Wychodząc naprzeciw tej fundamentalnej życiowej potrzebie, w tra-
dycji ignacjańskiej zwraca się uwagę na konieczność nieustannego roze-
znawania woli Bożej i pełnienia jej, wbrew temu, co podpowiada szatan  1. 
Istotnym warunkiem takiej postawy jest jednak właściwa ocena rzeczywis-
tości będąca polem walki duchowej. Doskonały wgląd w ową rzeczy-
wistość daje nam Apokalipsa św. Jana, a zwłaszcza orędzie z dwunastego 
rozdziału tej prorockiej księgi. Odczytując symboliczny język tego tekstu, 
zgodnie z jego strukturą, zwrócimy uwagę na aktualność i duchowy poży-
tek zawartego w nim orędzia. W naszej refleksji pominiemy więc szcze-
gółowe analizy egzegetyczne  2, by skoncentrować się na gotowych już wy-
nikach badań i wydobyć z nich duchowe i egzystencjalne wnioski. W tym 
pragmatycznym podejściu do tekstu będzie nam przyświecać pytanie o to, 

1 Zob. A. Sarnacki, Wojownicy ducha – chrześcijańska codzienność walki, w: Co za-
brać ze sobą? Po trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych, red. J. Augustyn, Kraków 2011, 
s. 158-181.

2 Obszerną bibliografię na temat różnego rodzaju problematyki dwunastego rozdziału 
Apokalipsy podaje M. Wojciechowski, Apokalipsa św. Jana. Objawienie, a nie tajemnica. 
Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2012, s. 278-279.
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jak mamy zachować się pośrodku walki duchowej, w której uczestniczymy 
i której jesteśmy celem.

Kto walczy i przeciw komu (Ap 12,1-4a)

Głównymi aktorami duchowej walki w dziejach świata i człowieka są dwie 
postaci ukazane jako „znaki na niebie”, co oznacza, że obydwa są dobrą 
nowiną pochodzącą od Boga dla całej ziemi. Pierwszym „wielkim zna-
kiem” jest postać Niewiasty, która oznacza cały lud Boży obu Testamen-
tów, a w sensie indywidualnym, w antytezie do Ewy matki wszystkich ży-
jących, wskazuje na Maryję, Matkę Jezusa, obiecanego Mesjasza (por. Rdz 
3,15.20)  3. Symboliczne cechy Niewiasty: obleczona w słońce, mająca księ-
życ pod […] stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1b), 
wyrażają bardzo pocieszające przesłanie o ludzie Bożym – Kościele. Z tej 
racji, że przynależy on do samego Boga, choć żyje w historii, jest już po-
nad czasem i w całości jako zwycięski ma miejsce w chwale. Przejście do 
obrazu brzemienności i rodzenia Niewiasty podkreśla jej zdolność do ma-
cierzyństwa, co w odniesieniu do Kościoła wyraża jego duchową płodność 
w rodzeniu nowych dzieci Bożych (por. Ap 12,2). Możliwe jest to z Boga, 
ale zawsze wiąże się z doświadczeniem bólu i cierpienia ze strony różnych 
prób, przeciwności czy prześladowań  4.

Razem z Niewiastą pojawia się „inny znak” w postaci wielkiego Smo-
ka (por. Ap 12,3-4a). Jest on symbolem szatana, osobowego reprezentan-
ta wszystkich sił demonicznych. Na taką jego tożsamość jednoznacznie 
wskazują dalsze synonimiczne określenia, które mówią, że jest to wąż sta-
rodawny, który się zwie diabeł i szatan (Ap 12,9). Negatywną wielkość 
Smoka obrazują dodatkowe elementy jego opisu  5. Barwa ognia podkreśla, 
że należy do świata piekieł; siedem głów wyraża pełnię jego witalności 
i inteligencji; dziesięć rogów wskazuje na złudne przekonanie o własnej 
mocy; zaś siedem diademów o rządzeniu na wzór ziemskich królów, by za 

3 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy, 
Ząbki 2005, s. 220-222; J. Bolewski, Misterium Mądrości. Traktat sofio -mariologiczny, 
Kraków 2012, s. 171-172.

4 Zob. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, 
s. 146-152.

5 Zob. D. Kotecki, Szatan a Kościół w ujęciu Ap 12, w: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16). 
Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chro-
stowski, Warszawa 2006, s. 227-233.
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wszelką cenę stworzyć własne królestwo. W przeciwieństwie do Niewia-
sty, wielkość Smoka nie ma nic wspólnego z Bogiem. Dlatego jej macie-
rzyńskiej płodności, mającej źródło w Bogu, przeciwstawia się niszczące 
działanie Smoka (por. Ap 12,4a). Wyraża go symboliczny gest zrzucenia na 
ziemię jednej trzeciej gwiazd nieba. Jest to przejaw antyniebieskiej, anty-
boskiej natury szatana, który dąży do odwrócenia porządku  6. Zamiast zie-
mię wznosić ku niebu, do tego, co z Boga, w swej pysze i nieposzanowaniu 
Stwórcy redukuje niebo do ziemi, by tu budować swoje królestwo. Mimo 
to znak Smoka jest dobrą nowiną, gdyż nie jest on w stanie być stworzy-
cielem nieba na ziemi. Czyni to tylko w jednej trzeciej, co znaczy, że jego 
moc jest ograniczona. W ten sposób zamiast być nowym stwórcą i królem 
stworzenia, staje się jedynie niszczycielem Bożego porządku i ładu.

Trwająca konfrontacja ludu Bożego z szatanem wymaga od każdego 
człowieka jednoznacznej deklaracji, do której ze stron chce przynależeć. 
Dotyczy to nie tylko wierzących w Boga objawionego w ramach judeo-
chrześcijańskiej historii zbawienia, ale wszystkich, którzy w różnym stop-
niu przynależą do ludu Bożego. Jeśli tylko uznają Boga i ustanowione przez 
Niego prawa, wówczas Jego mocą stają się zdolni do przekazywania życia 
i promowania królestwa Bożego opartego na wartościach duchowych. Na-
tomiast stanięcie po stronie szatana zawsze równoznaczne jest z negacją 
Boga i Jego prawa, a konkretnie z budowaniem jakiegoś ziemskiego „nie-
ba”, jednak bez perspektywy obiektywnego i trwałego szczęścia. Dobrą 
nowiną dla wszystkich, którzy stanowią lud Boży, ale widzą w świecie roz-
maite przejawy wzmożonej presji szatana i jego sług, jest apokaliptyczne 
orędzie, że jego moc jest ograniczona, a jego królestwo nigdy nie zostanie 
w pełni zrealizowane (por. Ap 20,10).

Pierwszy Zwycięzca (Ap 12,4b-6)

Wstępna prezentacja głównych aktorów duchowej walki przechodzi w opis 
pierwszej konfrontacji między nimi. Inicjuje ją Smok, zatrzymując się przed 
Niewiastą, która ma rodzić, aby pożreć dziecko, kiedy wyda je na świat (Ap 
12,4b). Pleonastyczne dopowiedzenie porodziła Syna – Męż czyznę, połą-
czone z wyraźną aluzją do Psalmu 2 (Ap 12,5a, por. Ps 2,9), jednoznacz-
nie wskazują na mesjańskie narodzenie Jezusa z Maryi w Betlejem. Jego 

6 Por. F. Bartoli, Wyjdź, ludu mój, z Babilonu. Dobra Nowina Apokalipsy: opór i radość. 
Komentarz biblijny, tłum. L. Rodziewicz -Doktór, Kraków 2015, s. 166.
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narodziny jako Mesjasza i Króla rozpoczęły ostateczną realizację zbawcze-
go planu Boga i nastanie z Nim bliskości królestwa Bożego. Ponieważ sta-
ło się to największym zagrożeniem dla Smoka i jego panowania na ziemi, 
podejmuje próbę zniszczenia Jezusa Chrystusa i wyeliminowania Go z ja-
kiegokolwiek wpływu na świat. Apokaliptyk nie opisuje całej tej walki, ale 
odwołuje się do jej końcowego wyniku, dokonując przeskoku myślowego 
od narodzin Chrystusa aż do Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia. 
Przez to śmierć krzyżowa, która miała Go pochłonąć, pożreć (por. J 2,17), 
mocą samego Boga stała się Jego wywyższeniem i Boską intronizacją do 
chwały nieba (por. Ap 12,5b)  7.

Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad szatanem ma istotne znaczenie dla 
ludu Bożego, szczególnie dla tych, którzy tworzą Chrystusowy Kościół. 
Ilustruje to bezpośrednie przejście od Maryi – Niewiasty, z której naro-
dził się Chrystus, zwycięzca szatana, do Niewiasty, która zbiegła na pu-
stynię (Ap 12,6). Wraca więc kolektywne znaczenie symbolu Niewiasty 
jako zbiorowości Kościoła, który mocą płynącą z Jezusowej paschy może 
wejść w ocalającą i zbawczą relację z Bogiem. Podkreśla to motyw pustyni 
jako miejsca zaślubin z Bogiem poprzez obcowanie z Nim i karmienie się 
przygotowanym przez Niego pokarmem, jakim w Kościele są słowo Boże 
i sakramenty święte  8. Czas tych zaślubin symbolizowany jest przez liczbę 
tysiąca dwustu sześćdziesięciu dni, jako trzy i pół roku (por. Ap 12,14), co 
oznacza przejściowy, popaschalny czas Kościoła, aż do powtórnego przyj-
ścia Chrystusa, połączonego z ostatecznym unicestwieniem panowania 
szatana.

Zanim to nastąpi, Kościół skazany jest na nieustanne zagrożenia i ataki 
ze strony szatana. Wie on bowiem, że mesjańskie panowanie Chrystusa 
aktualizuje się we wspólnocie Kościoła i przez Kościół ogarnia cały świat. 
Skoro szatan nic nie może zrobić zwycięskiemu, chwalebnemu Chrystu-
sowi, chce wyeliminować Go z Kościoła, zamknąć Kościół w ramach 
ziemskiego dobrobytu i budowania jedynie doczesnego szczęścia. Celem 
szatańskiej walki i różnych kuszących zabiegów jest oddzielić Kościół od 
Chrystusa, by w ten sposób uczynić go bezpłodnym, niezdolnym do nie-
sienia Ewangelii światu, do rodzenia nowych dzieci Bożych. Szatan dobrze 
wie, że Kościół bez Chrystusa pozbawiony jest mocy, łatwy do pokonania 

7 P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 224-225; D. Kotecki, Kościół 
w świetle Apokalipsy św. Jana, dz. cyt., s. 152-156.

8 Por. P. Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno -teologiczne wy-
rażenia hē martyria Iēsou w Apokalipsie św. Jana, Poznań 2011, s. 322-323.
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i zjednania dla własnych niszczycielskich planów  9. Stąd tak mocne ataki 
szatana na autentycznych pasterzy Kościoła, na prawdziwie chrześcijań-
skie małżeństwa i rodziny, na żywe wspólnoty wiary. Zdając sobie sprawę 
z tych szatańskich planów, chrześcijanie winni zarówno indywidualnie, jak 
i wspólnotowo podejmować ucieczkę „na pustynię”, by poprzez pogłębio-
ną relację z Chrystusem tworzyć wspólnotę żywego Kościoła. Jeśli chcemy 
zwyciężać zło w totalnej walce duchowej, możemy tego dokonać jedynie 
mocą Chrystusowej paschy, uciekając przed zakusami szatana w życiodaj-
ne relacje ze zmartwychwstałym Panem.

Wielki przegrany (Ap 12,7-9)

Chwalebna zbawcza perspektywa ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad 
szatanem ma swoje zakotwiczenie w przedczasowej konfrontacji, jaka mia-
ła miejsce w niebie  10. Do niej odwołuje się więc autor księgi, wykorzystu-
jąc obraz walki między dwoma zastępami aniołów, na czele których stanęli 
Michał i Smok. Imię Michał, które znaczy „któż jak Bóg”, wskazuje na 
jego zdecydowane opowiedzenie się za Bogiem wobec aniołów zbuntowa-
nych przez Smoka przeciw Bogu i Jego zbawczym planom. Ich atak zakoń-
czył się całkowitą klęską, przypieczętowaną definitywnym wykluczeniem 
Smoka i jego aniołów z nieba (por. Ap 12,9). Nieodwołalność tego aktu 
podkreśla aż trzykrotne użycie czasownika „zrzucić” (ballō). A ponieważ 
występuje on w formie biernej, za tym aktem można widzieć nieodwołalną 
decyzję samego Boga (passivum theologicum)  11.

Skoro dla Smoka i jego popleczników niebo zostało definitywnie za-
mknięte, miejscem ich działania staje się ziemia, w sensie ludzkiego świa-
ta. Dlatego też apokaliptyk demaskuje ziemską działalność Smoka poprzez 
jego identyfikację za pomocą kilku określeń. W wyrażeniu „starodawny 
wąż” mamy aluzję do pierwszego kuszenia w raju, które po upadku pierw-
szych ludzi, dzięki Bożemu miłosierdziu, rozpoczęło historię zbawienia 
ludzkości (por. Rdz 3,15). Natomiast imię „diabeł” oznacza „oszczercę, 

  9 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, dz. cyt., s. 154-155.
10 A. Oczachowski, Dziecię, Niewiasta i Smok. Boży plan i dzieje człowieka na podsta-

wie Apokalipsy św. Jana 12, w: Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci 
Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, 
s. 323-324.

11 Por. B. Urbanek, Apokalipsa. Szczęśliwy, kto ją odczytuje, Częstochowa 2012, s. 166; 
J.Ch. Thomas, F.D. Macchia, Revelation, Grand Rapids 2016, s. 221-222.
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oskarżyciela”, zaś bliskie mu imię „szatan” znaczy „przeciwnik”. Wszyst-
kie te określenia podsumowuje imiesłowowe wyrażenie „zwodzący cały 
świat”  12.

Zdemaskowanie szatana jest pomocą dla wierzących i ufających Bogu, 
by mogli łatwiej rozeznać działanie nieprzyjaciela ich zbawienia. Widzi-
my, że jego taktyką jest ciągłe zwodzenie i oszukiwanie ludzi, by nie ufali 
Bogu, by zachłannie i za wszelką cenę bronili siebie i swoich egoistycz-
nych racji. Szatan zawsze prowokuje wolność każdego człowieka, chcąc 
doprowadzić go do sposobu życia niechcianego przez Boga, co więcej cał-
kowicie zamkniętego na Niego. Ponieważ ciągle podlegamy szatańskiemu 
kuszeniu, potrzeba nam wielkiej czujności. Jeśli widzimy, że odchodzimy 
od wielbienia Boga, jeśli w nasze życie wkrada się zakłamanie, wrogość 
do innych, niesprawiedliwość, upodobanie w czynieniu zła, to dowód, że 
przegrywamy walkę, że stajemy po stronie szatana.

Z rozważanego fragmentu Apokalipsy (Ap 12,7-9) wynika też wnio-
sek, że naszym pomocnikiem w duchowej walce z szatanem jest Michał 
Archanioł. Już w Starym Testamencie uważano go za wielkiego anioła, 
który w imieniu Boga jest patronem, stróżem i opiekunem Izraela (por. Dn 
10,13.21b; 12,1). Również w literaturze apokryficznej Michał jako oponent 
diabła jest potężnym obrońcą ludu Bożego. Jego misją jest strzec prawa 
Bożego i walczyć z tymi, którzy słuchając szatana, siebie i swoje prawa 
stawiają w miejsce Boga  13. Swoją misję Michał Archanioł pełni nadal jako 
obrońca nowego Izraela, czyli Kościoła. Nic więc dziwnego, że w czasach 
wzmożonego naporu zła Kościół przyzywa go jako pomocnika w walce 
duchowej i obrońcę przeciw siłom i zasadzkom szatańskim. Ponieważ 
zwyciężamy mocą Chrystusowej paschy, mamy szczególnie dbać o żywą 
relację z Nim, naszym Zbawicielem. W walce ze złem warto jednak przy-
zywać także wstawiennictwa i opieki św. Michała Archanioła. On pomoże 
nam ustrzec w sobie i obronić Boga, zachować wierność Jego prawu i bez-
piecznie pozostać pod Jego opieką.

Ci, którzy już zwyciężyli (Ap 12,10-12)

Do zwycięstwa nad Smokiem i jego aniołami, jakie dokonało się w niebie 
za sprawą Michała Archanioła, bezpośrednio nawiązuje pieśń niebieskiej 

12 Zob. D. Kotecki, Szatan a Kościół w ujęciu Ap 12, dz. cyt., s. 237-241.
13 P. Prigent, L’Apocalisse di S. Giovanni, Roma 1985, s. 380.
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liturgii. Jej treścią jest proklamacja trwałego i wiecznie aktualnego (teraz 
nastało) zwycięstwa Boga i Jego Mesjasza (Jego Pomazańca). W odnie-
sieniu do Boga mówi się o nastaniu Jego zbawienia, mocy i królestwa, 
natomiast Mesjaszowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, przypisuje się otrzy-
manie władzy (por. Mt 28,18; J 3,35; 5,27; 13,3; 17,2). Tak opisane zwy-
cięstwo nastało dzięki zrzuceniu z nieba Smoka i jego aniołów. Jest ono 
dziełem Boga, bo dokonało się w przedczasowej konfrontacji w niebie. 
Ale jest też dziełem Jezusa Chrystusa na ziemi, w historycznej aktualiza-
cji niebieskiego zwycięstwa, w „godzinie” Jego wywyższenia przez krzyż 
i zmartwychwstanie  14.

Zbawieni, którzy są już w niebie, ogłaszają zwycięstwo Boga i Chrystu-
sa. Podają również jego znaczenie dla swoich „braci” na ziemi. Skutkiem 
definitywnej przegranej szatana stał się fakt, że nie należąc już do sfery 
Boga, nie może ich przed Nim oskarżać. Jest to jedna z charakterystycz-
nych cech szatana -diabła, który w ten sposób przedstawiany jest w Starym 
Testamencie (zob. Hi 1,6-12; 2,1-7; Za 3,1-7). Zrzucenie go z nieba ozna-
cza jednak, że nie może już pełnić roli oskarżyciela na poziomie transcen-
dencji, tylko na poziomie ziemskiej historii. Dokonuje on tego, oskarżając 
ludzi przed sądem ich sumienia  15. Ono, jak naucza Paweł, działa w czło-
wieku jako świadek przez myśli na przemian […] oskarżające i uniewin-
niające (Rz 2,15). Natomiast jeśli są w nas tylko myśli nieustannie nas 
oskarżające i potępiające, to znak, że pochodzą od szatana. To prawda, że 
motywem jego oskarżenia jest grzech, ale celem jego oskarżeń jest zasianie 
wątpliwości w miłosierdzie Boże i w możliwość Jego przebaczenia. Tym-
czasem ono zawsze jest dostępne przez wiarę w zbawczą moc Chrystuso-
wej paschy. Żaden, nawet największy grzech, nie musi być kategoryczną 
przegraną i całkowitą klęską. Jeśli bowiem zgrzeszymy i zwracamy się do 
Chrystusa, wyznając nasze grzechy, On nas zawsze oczyszcza i uwalnia od 
nich jako nasz obrońca (por. 1 J 1,9; 2,1; 3,20; Ap 1,5b).

Z tej możliwości trzeba chcieć tylko korzystać, tak jak to czynili miesz-
kańcy nieba, kiedy zwyciężali szatana w swoim życiu na ziemi (por. 
Ap 12,11). Było to możliwe dzięki ich wierze w realną moc zbawczą krwi 
Baranka, czyli Jezusowej męki i śmierci, będącej źródłem wszelkiego od-
kupienia. Dzięki niemu uczniowie Jezusa mogli pozbywać się grzechów, 
tak że szatan nie miał już o co ich oskarżać. Stali się też nowymi ludźmi 

14 Por. P. Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie, dz. cyt., s. 271-272.
15 Por. D. Kotecki, Szatan a Kościół w ujęciu Ap 12, dz. cyt., s. 242-243; B. Urbanek, 

Apokalipsa, dz. cyt., s. 167-168.
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w Chrystusie, czego potwierdzeniem było „słowo ich świadectwa”, czyli 
życia zgodnego z Ewangelią. Wreszcie szczególnym przejawem ich zwy-
cięstwa było to, że „nie umiłowali swego życia aż do śmierci”. Oznacza to 
ich gotowość do przyjęcia śmierci i pełnego udziału w tajemnicy paschal-
nej Jezusa poprzez dar z samych siebie, aż po męczeństwo  16.

Po ogłoszeniu zwycięstwa chrześcijan – świętych i męczenników nad 
szatanem i osiągnięciu przez nich chwały nieba, pieśń zachęca niebio-
sa i jego mieszkańców do radości (por. Ap 12,12a). Jej powód wyraża 
ich określenie jako „rozbijających namioty” w niebiosach, co oznacza, że 
wraz z aniołami żyją w obecności Bożej, pozostają w komunii z Bogiem 
i Chrystusem Barankiem. Zupełnie inna jest sytuacja mieszkańców ziemi. 
Dlatego niebo kieruje do nich końcowe biada (Ap 12,12b). Mowa jest 
w nim o zagrożeniu ze strony diabła, który po zrzuceniu z nieba z wielkim 
gniewem walczy z ludźmi i dziełem zbawienia na ziemi. Czyni to z co-
raz większą mocą, gdyż świadom jest, że ma „mało czasu”. Zdaje sobie 
bowiem sprawę z tego, że na końcu świata ostateczny tryumf nie należy 
do niego. Chwalebna wieczność należy jedynie do Boga i tych, którzy 
związali się z Chrystusem i Jego mocą pokonali wszelkie ataki i sidła 
szatańskie  17.

Przykład świętych i męczenników, którzy odnieśli już zwycięstwo nad 
szatanem i przebywają w chwale nieba, jest dla nas, jeszcze walczących 
na ziemi, szczególnym wsparciem i pouczeniem. Przecież ich zwycięstwo 
dokonało się także w walce, w trudnej i bolesnej doczesności. Jednak po-
śród niej zaufali do końca zbawczej mocy Chrystusa paschalnego. Dzięki 
temu, oczyszczając się z grzechów i słabości, mogli żyć ewangelicznie 
i w całkowitej wolności być ofiarnym darem dla Boga i ludzi. Dlatego 
dzielą z Barankiem Jego tryumf, a dla nas są nie tylko orędownikami i po-
mocnikami pośrodku zmagań duchowych, ale także żywymi przykładami, 
jak zwyciężać szatana. Życie każdego z nich poucza nas, że najmocniejszą 
bronią przeciw niemu jest pokorny, bezinteresowny dar siebie, aż po ofiarę 
życia dla Boga i ludzi. Szatan w żaden sposób nie jest do tego zdolny. To 
zaś, zgodnie z obietnicą Jezusa, jest prostą drogą do zachowania życia na 
wieki i przebywania z Nim w chwale nieba (por. Mk 8,35-38).

16 Por. U. Vanni, Postawa chrześcijanina wobec świata zewnętrznego: prześladowanie 
w Apokalipsie, „Communio”, 7/1987/5, s. 51-53; P. Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie, 
dz. cyt., s. 273-274.

17 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 231.
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Każdy może być zwycięzcą (Ap 12,13-18)

Wizja nieba śpiewającego radosną pieśń na cześć zwycięstwa Boga i Jego 
Mesjasza oraz świętych i męczenników Kościoła ponownie przechodzi na 
ziemię. Tutaj bowiem, zrzucony z nieba Smok, po przegranej z Jezusem – 
Dzieckiem Niewiasty Maryi, nadal prowadzi walkę z Niewiastą – Kościo-
łem, który z Maryi zrodził światu Mesjasza Jezusa. Ponieważ Niewiasta – 
Kościół jest wspólnotą, w której zmartwychwstały Chrystus aktualizuje 
swą zbawczą misję i w której rodzą się nowe dzieci Boże, szatan z furią 
obraca się przeciw niej (por. Ap 12,13).

Obroną Kościoła wobec szatańskich zagrożeń jest ucieczka na pusty-
nię, o czym była mowa już wcześniej (por. Ap 12,6).Tym razem nie chodzi 
o jakąś liczebnie drugą ucieczkę, ale o ten sam motyw zaślubin z Bogiem 
poprzez przebywanie z Nim w bliskości i karmienie się Jego pokarmem, 
jakim są słowo Boże i sakramenty święte, a zwłaszcza Eucharystia  18. To 
jest właściwe środowisko dla życia Kościoła. Dlatego apokaliptyk nazywa 
pustynię „jego miejscem”. Z tej też racji Bóg daje Niewieście dwa skrzy-
dła orła wielkiego, aby mogła do niego lecieć przed Smokiem (Ap 12,14). 
Obraz ten ma wiele odniesień do tekstów Starego Testamentu mówiących 
o wyzwalającej opiece Boga nad swoim ludem (por. Wj 19,4; Pwt 32,10-
14; Iz 40,31). W ten sam sposób Bóg postępuje również w odniesieniu 
do ludu Bożego Nowego Testamentu  19. Tym, czego najbardziej potrzeba 
dziś Kościołowi, jest Boży dar, który symbolizują dwa skrzydła wielkiego 
orła. Można je rozumieć w sensie umiejętności czytania znaków czasu, 
zdolności do kontemplacji, posiadania przenikliwego wzroku wiary po-
zwalającego dostrzec prawdziwe znaczenie wydarzeń. Tylko dzięki tym 
umiejętnościom Kościół może uciec przed niebezpieczeństwem świata 
bez Boga, przed zamknięciem się w szatańskiej pułapce samowystarczal-
ności i samozadowolenia  20.

Nie jest to tylko kwestia jakiejś jednej akcji, ale stały proces, skoro je-
dynie pustynia jest miejscem, gdzie Niewiasta jest żywiona (czas teraźniej-
szy) przez Boga. Oznacza to, że dbałość o swoje środowisko życia ducho-
wego musi być priorytetem Kościoła przez cały czas jego ograniczonego 
trwania na ziemi. Przejściowy charakter tego czasu symbolicznie oznacza 

18 Por. P. Prigent, L’Apocalisse di S. Giovanni, dz. cyt., s. 388-389.
19 Por. G. Ravasi, Apokalipsa, tłum. K. Stopa, Kielce 2002, s. 109-110; D. Kotecki, Ko-

ściół w świetle Apokalipsy św. Jana, dz. cyt., s. 158-160.
20 Por. F. Bartoli, Wyjdź, ludu mój, z Babilonu, dz. cyt., s. 175-176.
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wyrażenie czas, czasy i połowa czasu, co stanowi synonim trzech i pół 
roku (por. Dn 7,25; 12,7), albo zamiennie tysiąc dwieście sześćdziesiąt 
dni (por. Ap 12,6). Jeśli Kościół ucieka się pod opiekę Boga i karmi Jego 
duchowym pokarmem, wówczas mimo zagrożeń ze strony szatana może 
się czuć bezpieczny.

Dobrze wie o tym szatan, który nie mogąc przeszkodzić Kościołowi 
w ucieczce pod opiekę Boga, chwyta się chytrego podstępu. Symbolicz-
nie wyraża go czynność Smoka -Węża, który ze swej paszczy wypuścił 
za Niewiastą wodę jak rzekę, aby ją uniosła (por. Ap 12,15). Najczęściej 
obraz ten tłumaczy się jako przejaw niszczącego ataku szatana (por. Ps 
18,5; 32,6; 124,4-5; Iz 8,5-8; 43,2; Mt 7,27)  21. Bardziej przemawiająca 
jest jednak interpretacja, według której szatan wypuszczając rzekę wody 
za Niewiastą, chce pustynię zamienić w ogród  22. Mamy tu więc ciekawe 
odwrócenie zwyczajowego postrzegania rzeczywistości. Obietnica po-
myślności, jaką niesie ze sobą woda, staje się narzędziem śmierci. Perfi-
dia szatana polega więc na tym, że ofiaruje Kościołowi „ziemski raj”, tak 
by wyrzekł się zażyłości z Bogiem. Potwierdzają to wszystkie działania 
szatańskie, tak czytelne dziś we współczesnym świecie, które chcą wy-
rwać Kościół z jego duchowego środowiska, tworząc alternatywne środo-
wiska świeckie, kuszące dobrobytem, konsumpcją, swawolą obyczajów 
i przyjemnościami.

Zamysł szatana, by Kościół „popłynął” ku unicestwieniu na fali „ziem-
skiego raju”, spotyka się jednak z niespodziewaną przegraną. Obrazuje ją 
zachowanie się ziemi, która otworzyła swe wnętrzności i pochłonęła sza-
tańską rzekę (por. Ap 12,16). Za pierwowzór tego obrazu zazwyczaj upa-
truje się biblijne wzmianki o ziemi pochłaniającej złych (por. Wj 15,12; 
Lb 16,32-34)  23. Jednak przy eklezjalnej interpretacji symbolu Niewiasty 
i rozumieniu ziemi tak jak w dwunastym wersie dwunastego rozdziału 
Apokalipsy w sensie jej mieszkańców, możemy mówić o pomocy Kościo-
łowi ze strony ludzi z natury dobrych, właściwie oceniających podstęp-
ne zakusy szatana co do propagandy raju na ziemi. Okazuje się bowiem, 
że zwykli ludzie realnie oceniający rzeczywistość i broniący obiektywnej 

21 P. Prigent, L’Apocalisse di S. Giovanni, dz. cyt., s. 389-390; P. Ostański, Objawienie 
Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 234.

22 U. Vanni, L’Apocalisse: una profezia per la chiesa italiana. II, „Civiltà Cattolica” 
136/1995, s. 130; D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, dz. cyt., s. 161; F. Bar-
toli, Wyjdź, ludu mój, z Babilonu, dz. cyt., s. 176-177.

23 J.Ch. Thomas, F.D. Macchia, Revelation, dz. cyt., s. 228.
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prawdy potrafią oprzeć się oszustwom szatana  24. Niespodziewanie to oni, 
często będący poza Kościołem, okazują się jego obrońcami.

Skoro szatan nie może zniszczyć Niewiasty – Kościoła jako całości, 
w jego transcendentalnym wymiarze (por. Mt 16,18), z gniewem walczy 
z resztą jej potomstwa (Ap 12,17a). Sam termin „reszta” nawiązuje do 
idei biblijnej Reszty Izraela i tak jak gdzie indziej w Nowym Testamencie 
odnosi się do tej części ludu Bożego, która uwierzyła w Chrystusa (por. 
Rz 11,5)  25. Natomiast „potomstwo” Niewiasty w sensie indywidualnym 
„dystrybutywnym” (por. Rdz 3,15) oznacza poszczególnych chrześcijan  26. 
Szatan, choć atakuje Kościół jako wspólnotę, nie mogąc go pokonać w ca-
łości, zdesperowany walczy oddzielnie z poszczególnymi dziećmi Ko-
ścioła. Celem jego ataków stają się szczególnie ci chrześcijanie, którzy są 
żywymi i autentycznymi członkami Kościoła (por. Ap 12,17b). Szatan roz-
poznaje ich po dwóch cechach. Pierwszą z nich jest strzeżenie przykazań 
Boga, co oznacza wierność woli Bożej objawionej przez Jezusa Chrystusa. 
Natomiast drugą cechą jest posiadanie świadectwa Jezusa, co przekłada się 
na żywą relację z Jego Osobą i naśladowanie Jego wierności Ojcu  27.

Choć obydwie cechy chrześcijan prowokują złość szatana, to równocześ-
nie one są ich najlepszą bronią. Potwierdza to ostatni obraz z dwunastego 
rozdziału Apokalipsy, który ukazuje, jak Smok zatrzymał się na brzegu 
morza (por. Ap 12,18). Jest to granica, jaką Bóg wyznaczył siłom chaosu 
w dziele stworzenia (por. Ps 104,9; Hi 38,11; Prz 8,29). Ona jest symbolem 
Bożego zwycięstwa. W ten sposób apokaliptyk z pewną ironią pozostawia 
szatana gotowego do wojny, ale nieruchomo stojącego przy znaku, któ-
ry go ogranicza i sugeruje jego klęskę  28. To końcowy pocieszający akord 
dwunastego rozdziału Apokalipsy, który odsłania całe misterium trwającej 
w świecie totalnej walki duchowej. Przesłanie, jakie wynika z jego po-
szczególnych części, daje możliwość rozeznania i zrozumienia, w czym 
jest istota tej walki oraz jak należy się pośród niej zachować, by ostatecznie 
odnieść zwycięstwo.

24 Por. A. Oczachowski, Dziecię, Niewiasta i Smok, dz. cyt., s. 329; F. Bartoli, Wyjdź, 
ludu mój, z Babilonu, dz. cyt., s. 177.

25 F. Dreyfus, Reszta, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon -Dufour, tłum. K. Ro-
maniuk, Poznań 1973, s. 855.

26 M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 277.
27 Zob. P. Podeszwa, Syntagma „mieć świadectwo Jezusa” w Apokalipsie Janowej, 

„Verbum Vitae”, 28/2015, s. 328-332.
28 G. Ravasi, Apokalipsa, dz. cyt., s. 111; F. Bartoli, Wyjdź, ludu mój, z Babilonu, 

dz. cyt., s. 178.
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CZY DUCHOWOŚĆ POTRZEBUJE PSYCHOLOGII

O historii wzajemnych relacji duchowości i psychologii

Szybkie zmiany, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, dotykają 
także tak interesujących i ważnych dziedzin życia jak duchowość i psy-
chika. Przez wieki życie psychiczne było traktowane jako element ducho-
wości. Od czasów Arystotelesa aż do XIX wieku psychologia była nauką 
o duszy. Jednak narodziny współczesnej psychologii, zainicjowane tęskno-
tą empirystów za przyrodoznawczym, mierzalnym potraktowaniem proce-
sów psychicznych oraz prace Sigmunda Freuda – twórcy  psychoanalizy – 
spowodowały emancypację psychologii z obszarów zainteresowania ży-
ciem duchowym. Przełom XIX i XX wieku to okres narastającego kon-
fliktu między tymi dwoma dziedzinami nauki: psychologią i duchowością. 
W drażliwym pytaniu, kto – psycholog czy kapłan – jest bardziej kompe-
tentny w znajomości człowieka i pomocy w przezwyciężaniu jego trud-
ności, ujawniały się różne charakterystyczne wzajemne nastawienia – od 
całkowitej wzajemnej negacji aż po gotowość dialogu i współpracy  1.

Podejście psychologiczne do tematyki duchowej charakteryzuje się za-
zwyczaj redukcjonizmem wyrażającym się w sprowadzaniu doświadczeń 
duchowych do przeżyć psychicznych lub procesów biologicznych. To sta-
nowisko spotykamy w poglądach wspomnianego wyżej Sigmunda Freuda, 
Carla G. Junga, Abrahama Maslowa, Gordona W. Allporta, Ericha From-
ma, a wśród polskich autorów: Jacka Santorskiego, Kingi Wiśniewskiej-
-Roszkowskiej, Józefa Kozieleckiego, Pawła Sochy. Temu redukcjoni-
zmowi przeciwstawia się Viktor E. Frankl i kontynuator jego myśli na 
gruncie polskim – Kazimierz Popielski  2. Twórca logoteorii i logoterapii 

1 Por. J.F. Catalan, Duchowość a psychologia, tłum. Z. Pająk, Kraków 2007; Czy dzisiaj 
można formować bez psychologii?, red. M. Kożuch, J. Poznański, Kraków 2002; T. Cantel-
mi, P. Laselva, S. Paluzzi, Dialog psychologii z teologią, tłum. B. Piotrowska, Poznań 2006; 
Duchowość mężczyzny, red. J. Augustyn, Kraków 2008.

2 Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin 
1996.
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wyróżnia w strukturze osobowej człowieka trzy sfery: cielesną, psychicz-
ną i duchową  3. Dodaje także, że obok nieświadomość natury psychicznej 
można wyróżnić nieświadomość duchową, w której zapadają znaczące, 
autentycznie egzystencjalne rozstrzygnięcia. Viktor E. Frankl uważa, że 
dzięki analizie egzystencjalnej odkrywamy wewnątrz nieświadomej du-
chowości człowieka nieświadomą religijność, tzn. nieświadome odniesie-
nie do Boga jako specyficzną dla człowieka, choć często utajoną, postawę 
wobec tego, co transcendentne. 

Wśród bogatej teologicznej literatury dotyczącej duchowości war-
to wymienić takich jej twórców jak: Robert J. Aumann (2007). Réginald 
M. Garrigou -Lagrange (2008), Lucio Casto (2008), Józef Augustyn (2008), 
Włodzimierz Gałązka (2009), André Louf (2010). Tym, co ich łączy, jest 
odnoszenie duchowości do sfery nadprzyrodzonej i stawianie Boga w cen-
trum wszystkich przeżyć i działań dotyczących sfery duchowej. 

O różnych rodzajach duchowości

Dzisiaj w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje psy-
chologii i duchowości konieczne jest uwzględnienie zróżnicowanych pojęć 
i treści kryjących się za tymi pojęciami. Obserwujemy bowiem nie tylko 
znaczące zróżnicowanie wśród kierunków czy nurtów psychologii, ale tak-
że dużą różnorodność form życia duchowego  4. Atanasije J. Matanić  5 wy-
mienia następujące rodzaje duchowości: etniczno -geograficzne (np. ducho-
wość polska, francuska), doktrynalne (np. duchowość maryjna, chrysto-
centryczna), ascetyczno -praktyczne (np. duchowość miłości, duchowość 
apostolska), antropologiczne lub psychologiczne (np. duchowość afektyw-
na, duchowość dzieci, młodzieży, duchowość kobiet), kryterium stanów 
i zawodów (np. duchowość zakonna, laikatu, duchowość lekarzy, robot-
ników), historyczno -chronologiczne (np. duchowość baroku), kryterium 
rodzin zakonnych i instytutów życia konsekrowanego (np. duchowość 

3 V.E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978; 
V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2009.

4 Por. J. Aumann, Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 2007; L. Casto, 
Kierownictwo duchowe jako ojcostwo, tłum. A. Soćko, Kraków 2008; Duchowość chrześci-
janina, red. W. Gałązka, Warszawa 2009.

5 A. Matanić, Duchowość chrystocentryczna braterstwa franciszkańskiego, „Studia 
Franciszkańskie”, 1/1984, s. 125-134. 
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karmelitańska, ignacjańska)  6. Nie wchodząc w zbyt szczegółowe rozróż-
nienia, warto jednak uwzględniać charakterystyczne, najbardziej znaczące 
psychologiczne i teologiczne interpretacje duchowości.

Tadeusz Kotlewski podkreśla, że można zaobserwować trzy rozumie-
nia duchowości i doświadczeń duchowych: 1) naturalne, związane najczę-
ściej z poznawaniem piękna, poszukiwaniem sensu i orientacją na wyższe 
wartości, 2) religijne związane z odniesieniem do jakiegokolwiek bóstwa, 
rzeczywistości wyższej niż sam człowiek i 3) chrześcijańskie związane 
z osobistą relacją z Jezusem Chrystusem  7. 

W badaniach prowadzonych w Katedrze Psychologii Religii Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Magdalena Koczwara wskazała 
na dwa modelowe typy duchowości i skonstruowała technikę badawczą do 
ich diagnozowania. W przeprowadzonych badaniach empirycznych scha-
rakteryzowała osobowość osób preferujących te dwa typy duchowości, tzn. 
duchowość antropocentryczną i teocentryczną  8. W duchowości teocen-
trycznej człowiek stawia Boga w centrum swego zainteresowania i swego 
życia. Duchowość antropocentryczna jest zorientowana na człowieka, na 
jego dążeniach, upodobaniach i potrzebach. Można zatem wyróżnić oso-
by stawiające w centrum swojego życia Boga oraz osoby stawiające na 
pierwszym miejscu człowieka. W tym drugim przypadku występuje często 
koncentracja na samym sobie. Osoby preferujące różne typy duchowości 
różnią się pod względem cenionych i realizowanych wartości. Poniższa 
tabela ukazuje charakterystyczne ważne różnice między duchowością teo-
centryczną i antropocentryczną.

6 J.W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001.
7 Por. A. Ostaszewska, Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim, 

Gdańsk 2017, s. 82-93.
8 Por. R. Jaworski, M. Koczwara, Duchowość teocentryczna i antropocentryczna. Re-

fleksja psychologiczna, „Studia Płockie”, t. XXXIX/2011, s. 165-182; M. Koczwara, Prefe-
rencje wartości u osób z duchowością teocentryczną i antropocentryczną, niepublikowana 
praca magisterska pod kierunkiem R. Jaworskiego, Archiwum UKSW, Warszawa 2002; 
K. Zworska, Specyfika osobowości u osób o różnym typie duchowości, niepublikowana 
praca magisterska pod kierunkiem R. Jaworskiego, Archiwum UKSW, Warszawa 2006.
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Tabela 1. Kryteria różnicowania duchowości

DUCHOWOŚĆ 
TEOCENTRYCZNA

DUCHOWOŚĆ 
ANTROPOCENTRYCZNA

ŹRÓDŁO
MOTYWY 

1. Boże Objawienie.

2. Powołanie człowieka przez Bo-
ga, stworzenie go na Boży obraz 
i podobieństwo.
3. Sakrament chrztu świętego.

1. Potrzeba rozwoju, autorealiza-
cji, posiadania przedmiotu orien-
tacji, wyrażania czci dla wartości.
2. Potrzeba  angażowania się 
w coś większego niż sam 
człowiek (psychologia 
transpersonalna).

OBRAZ 
BOGA

1. Bóg jako Osoba.

2. Prawda o Trójcy Świętej.

1. Bóg jako bezosobowa siła, 
energia. 
2. Bóg symbolem tego, czym 
człowiek ma się stać.

SPOSÓB 
REALIZACJI

1. Pokuta i nawrócenie.

2. Modlitwa:
medytacja jako przygotowanie na 
działanie Boga,
 – kontemplacja jako dar od Boga,
 – sposób komunikacji i budo-
wania osobowej więzi między 
Bogiem i człowiekiem.

3. Działanie Bożej łaski.
4. Wypełnienie Duchem Świętym.

5. Naśladowanie:
 – Jezus wzorem postępowania,
 – wzór życia Świętych.

6. Czytanie Słowa Bożego.
7. Rachunek sumienia, modlitwa 
liturgiczna i życie sakramentalne.

1. Rozpoznawanie wewnątrzpsy-
chicznych zależności jako główny 
sposób trwałej przemiany życia.
2. Medytacja jako:
 – wewnętrzne skupienie polega-
jące na braku myśli, obrazów, 
uczuć,

 – ćwiczenie uwagi,
 – sposób relaksacji i koncentracji,
 – dążenie do poznania własnego 
„ja”.

3. Własny wysiłek.
4. Substancje  psychoaktywne, 
techniki cielesne, techniki 
 kontroli procesów  psychicznych 
oraz zmiany i poszerzania 
świadomości.
5. Obcowanie z odpowiednimi 
ludźmi.

6. Dobór odpowiedniej lektury.
7. Samokontrola:
 – codzienne rozmyślania,
 – techniki autosugestii 
i wizualizacji.
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8. Stawianie Boga w centrum 
życia:
 – uzgadnianie własnych życzeń 
z wolą Boga; rozpoznawanie 
Jego woli,

 – odnoszenie prawdy, dobra, 
piękna, miłości i sprawiedliwo-
ści do Boga,

 – podporządkowywanie Celowi 
Ostatecznemu dóbr material-
nych i sfery życia intelektualne-
go, wolitywnego, emocjonalne-
go i kulturowego, 

 – uwalnianie ducha od nieupo-
rządkowanych przywiązań,

 – dążenie do otwartości i zaufa-
nia wobec Boga.

9. Miłość bliźniego:
 – dzielenie się wiarą, 
świadectwo,

 – otwieranie się na potrzeby in-
nych, pomoc i współpraca.

10. Życie we wspólnocie 
Kościoła.

8. Stawianie siebie w centrum 
życia:
 – poszukiwanie wrażeń estetycz-
nych: dobra, piękna, miłości 
i prawdy,

 – dbanie o poczucie godności 
i własnej wartości,

 – przestrzeganie określonych 
zasad,

 – stałość postępowania,
 – doskonalenie siebie w sferze 
życia moralnego, opierając się 
na własnych siłach, ćwiczenie 
swej woli,

 – podejmowanie wartościowych 
działań,

 – próby zrozumienia siebie, 
swojego miejsca w  świecie, 
własnych potencjalności 
i ograniczeń.

9. Koncentracja na sobie i osobi-
stym rozwoju duchowym, intelek-
tualnym, wolitywnym, emocjo-
nalnym i kulturowym bez odnie-
sienia do Boga; realizacja swoich 
możliwości
10. Dobre czyny.

CEL 1. Zjednoczenie z Bogiem.

2. Zbawienie i życie wieczne.

3. Doskonałość i świętość.

1. Zaspokojenie własnych potrzeb 
i urzeczywistnienie własnych 
ideałów.
2. Samorealizacja, samospełnie-
nie, niezależność.
3. Akceptacja określonego syste-
mu wartości.
4. Połączenie z kosmiczną rzeczy-
wistością i doświadczenie jedno-
ści z innymi bytami.

Badania psychologiczne wykazały, że osoby z duchowością teocentryczną 
bardziej niż osoby z duchowością antropocentryczną szukają pogłębiania 
kontaktu z Bogiem, dążą do doskonałości i świętości, są bardziej zaan-
gażowane w życie religijne i moralne oraz pracę dla ojczyzny. Charakte-
rystyczne jest także to, że im bardziej nasila się duchowość skoncentro-
wana na Bogu, tym bardziej zmniejsza się poziom zaburzeń i trudności 
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w procesie wartościowania. Dokładniejsza analiza wyników przeprowa-
dzonych badań pozwala stwierdzić, że duchowość antropocentryczna nie 
daje człowiekowi pewności, że pozostanie wierny swoim wartościom 
w sytuacji, gdy pojawią się problemy związane z ich realizacją w codzien-
nym życiu  9.

Badania Koczwary wykazały, że dla człowieka stawiającego w centrum 
duchowość antropocentryczną wartości materialne i duchowe są cenne 
w porównywalnym stopniu. Podobnie ceni dobra moralne (życie moralne, 
postępowanie zgodne z sumieniem) i spryt życiowy (umiejętność ustawie-
nia i urządzenia się w życiu, łatwa adaptacja), własny rozwój (poznanie 
i rozwijanie swych zdolności, realizowanie swoich możliwości) i zabezpie-
czenie bytu (zdobycie niezbędnych środków materialnych do życia, miesz-
kanie). Zaraz za najbardziej akceptowaną miłością ceni zdrowie, spraw-
ność fizyczną i umysłową, korzystny wygląd, zdrowe środowisko. Może 
słuszne okazuje się stwierdzenie, że istnieje taki typ duchowości antropo-
centrycznej, który jest związany z postawami altruistycznymi.

Z badań wynika, że duchowość antropocentryczna jest bardziej zorien-
towana na sferę psychiczną i silniej opiera się na psychologii. Można by 
powiedzieć, że ten typ duchowości bardziej potrzebuje psychologii. Jed-
nak także duchowość teocentryczna rozwija się intensywniej, gdy korzy-
sta z pomocy dorobku psychologii. W ostatnich latach można zauważyć 
zwiększone zainteresowanie psychologii obszarem życia duchowego. 
Równocześnie w wielu środowiskach duszpasterskich nadal można zaob-
serwować znaczące zdystansowanie kierowników duchowych w stosunku 
do psychologii. Interesujące jest to, że Amerykańskie Towarzystwo Psy-
chologiczne (American Psychological Association, www.apa.org) akredy-
tuje siedem programów psychologii klinicznej, które łączą wiarę chrze-
ścijańską z psychologią. Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł doktora 
psychologii klinicznej (Doctor of Psychology in Clinical Psychology). Na 
portalu BestPsychologyDegrees.com dostępne są informacje o tym, jak 
znaleźć program chrześcijańskiej psychologii klinicznej akredytowany 
przez APA  10. 

  9 Por. R. Jaworski, Anthropozentrische und theozentrische Spiritualität, Eine psycholo-
gische Studie, „Magazin de Ignis”, 50/2015, 20-27.

10 Por. ‹www.bestpsychologydegrees.com/faq/how -do -i -find -an -accredited -christian-
-clinical -psychology -degree -program/› (dostęp: 26.01.2018).

http://www.bestpsychologydegrees.com/faq/how-do-i-find-an-accredited-christian-clinical-psychology-degree-program/
http://www.bestpsychologydegrees.com/faq/how-do-i-find-an-accredited-christian-clinical-psychology-degree-program/
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Możliwości i uwarunkowania współpracy

Zasada współpracy między specjalistami od pomagania (psychoterapeuta-
mi i duszpasterzami) wiąże się z wymaganiami kształcenia kompetencji 
w obszarach przyległych do własnej specjalizacji. Dobrze byłoby, gdyby 
kapłan dysponował podstawową wiedzą z dziedziny psychologii klinicz-
nej, a psycholog miał podstawowe wiadomości dotyczące zasad życia du-
chowego. Wskazane byłoby także pogłębianie takich relacji między spe-
cjalistami w dziedzinie pomagania człowiekowi, które ułatwiłyby szybką 
i skuteczną konsultację w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna.

Obszarem, w którym obecność psychologii dla rozwoju życia ducho-
wego staje się ważna, jest kierownictwo duchowe  11. Istnieje tu wzajemna 
zależność. Kierownictwo duchowe potrzebne jest psychologom, a psycho-
logia okazuje się bardzo przydatna dla kierowników duchowych. Jeżeli 
psychoterapeuta ma swojego kierownika duchowego, jeżeli sam przecho-
dzi przez terapię i kształci swoje wnętrze, to uzyskuje znakomitą pomoc 
dla siebie, a także dla innych, przy przepracowaniu trudności. Bardzo dużo 
jest do zrobienia zarówno na polu terapii, jak i profilaktyki. Psychologia 
okazuje się bardzo przydatna w placówkach terapeutycznych organizowa-
nych z inspiracji Kościoła. 

W interdyscyplinarnej edukacji księży i psychologów tkwią ogromne 
możliwości  12. Trudnością są jednak różnice terminologiczne. Dotyczy to 
interpretacji poszczególnych terminów, na przykład zdrowia. Dla księdza 
zdrowy człowiek to ten, który potrafi radzić sobie ze swoją grzesznością 
w Boży sposób. Nie ma ludzi bezgrzesznych, ale są tacy, którzy potrafią 
pracować nad grzesznością. Dla psychologa człowiek zdrowy to osoba sto-
sunkowo dobrze przystosowana do życia, a dla psychiatry ten, kto nie ma 
typowych objawów psychotycznych. A zatem już na poziomie interpretacji 
zdrowia czy zaburzeń specjaliści mówią różnymi językami. Pojawia się też 
pytanie: z odwołaniem do jakich sił realizowany jest proces terapeutyczny? 
Dla księdza siłą terapeutyczną jest łaska Boża, Bóg. Dla psychiatry natura, 
dyspozycja organiczna i leki. Dla psychologa siłą terapeutyczną będzie do-
bre środowisko, własna aktywność, mechanizmy obronne ukryte w ego. Są 
różne podejścia w zakresie postrzegania sił terapeutycznych. 

11 Por. T. Paszkowska, Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2007.
12 Por. A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, tłum. K. Kozak, Kraków 2002; 

Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, dz. cyt.; K. Dyrek, Formacja 
ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999.
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Wreszcie pojawia się bardzo istotne pytanie, które dotyczy kwestii 
moralnych. W psychologii i psychoterapii dominuje w kształceniu prze-
konanie, że w procesie terapii należy unikać ocen moralnych. Psychote-
rapeuta ma tu często dylemat, ponieważ kształcono go, że nie powinien 
dokonywać z perspektywy moralnej oceny zachowania czy postawy swo-
ich pacjentów. Z drugiej jednak strony widzi, że określone zachowanie 
pacjenta ma charakter destrukcyjny, dewiacyjny i powinien nazwać je 
po imieniu. Może oczywiście próbować w imię poprawności politycznej 
używać zamiennych terminów, które będą rozmywały prawdę, powodo-
wały niejednoznaczność i nieporozumienia. 

Doświadczenia ponad dwudziestoletniej pracy Stowarzyszenia Psycho-
logów Chrześcijańskich są dowodem na skuteczność interdyscyplinarnej 
(duchowej, psychologicznej i medycznej) pomocy ludziom poranionym 
różnego rodzaju złem wyzwalającym cierpienie i zaburzającym możliwo-
ści pełni życia. Uprawianie psychologii z chrześcijańskiej perspektywy 
pozwala dostrzec, że uzyskiwane dane naukowe i chrześcijański świato-
pogląd uzupełniają się, o czym możemy dowiedzieć się także z lektury 
encyklik Jana Pawła II Veritatis splendor oraz Fides et ratio.

Współpraca psychologów, psychoterapeutów, lekarzy i duszpasterzy 
jest coraz bardziej powszechna. Świadczą o tym znaczące fakty. W roku 
2016 Światowe Towarzystwo Psychiatryczne i Światowa Organizacja 
Zdrowia wydały oświadczenie w sprawie duchowości i religii w psychia-
trii (WPA Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry)  13. 

Na portalu PsychologyToday.com można znaleźć nazwiska psychotera-
peutów z różnych regionów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Informacje 
o psychoterapeucie obejmują także wyznawaną przez niego religię. Wśród 
terapeutów są żydzi, muzułmanie, chrześcijanie. Jeśli szukamy psychote-
rapeuty chrześcijańskiego, to na przykład w rejonie Ontario znajdziemy 
na liście PsychogyToday.com około stu nazwisk, w tym: Paula W. Clarka 
(Registered Psychotherapist, PhD), Terry Noble (Registered Psychothera-
pist), Gary’ego Screatona Page’a (Marriage & Family Therapist, PhD) czy 
Amandę Azarbehi (Psychologist, PhD). Znajdziemy tam też następującą 
adnotację: „Lista zawiera nazwiska chrześcijańskich terapeutów, psycholo-
gów, psychoterapeutów i doradców”. Są to terapeuci „wrażliwi na kwestie 
związane z kulturą chrześcijańską”. Analogiczną informację znajdziemy, 
szukając psychoterapeuty żydowskiego (dwadzieścia osób w tym samym 
rejonie) czy muzułmańskiego (siedem osób).

13 Por. ‹http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20304/full› (dostęp: 26.01.2018).
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Ciekawą i ważną ofertą spotkania i współpracy duchowości i psycho-
logii na polskim gruncie jest też powstanie Stowarzyszenia Psychologii 
Pastoralnej. Zostało ono powołane do istnienia w środowisku psycholo-
gów pastoralnych współpracujących ze sobą od pięćdziesięciu lat w ra-
mach działalności Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferen-
cji Episkopatu Polski. 19 września 2017 roku w Łodzi w klasztorze ojców 
Franciszkanów w Łagiewnikach podczas dorocznej konferencji tej Sek-
cji powołano do istnienia Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej z jego 
strukturami – Walnym Zgromadzeniem członków założycieli, Zarządem 
i Komisją Rewizyjną. 

Celem Stowarzyszenia jest: a) prowadzenie i promowanie naukowych 
badań psychologicznych mających zastosowanie w pracy pastoralnej, 
b) organizowanie konferencji naukowych, zwłaszcza dorocznego sympo-
zjum psychologii pastoralnej, c) integracja psychologów zajmujących się 
w swojej pracy naukowej i praktyce działalnością ukierunkowaną na cele 
pastoralne, d) współpraca z przedstawicielami innych dziedzin naukowych, 
zwłaszcza teologów pastoralnych i pedagogów, e) współpraca z ośrodkami 
zagranicznymi zajmującymi się tematyką psychologii pastoralnej, f) wy-
dawanie, inspirowanie i promowanie publikacji z tematyki psychologii 
pastoralnej, g) propagowanie wiedzy psychologicznej i podnoszenie kom-
petencji psychoterapeutycznych u osób zaangażowanych w działalność 
duszpasterską. 

Członkami stowarzyszenia mogą być pracownicy naukowi, którzy 
w ramach kariery naukowej ukończyli studia psychologiczne (mające 
magisterium lub doktorat z psychologii), prowadzą zajęcia na wyższych 
uczelniach, a także osoby wykorzystujące w praktyce psychologicznej 
problematykę pastoralną, ewangelizacyjną. Członkami stowarzyszonymi 
mogą być również osoby zajmujące się w swojej pracy naukowej i prakty-
ce problematyką związaną z zagadnieniami psychologii pastoralnej, szcze-
gólnie teologowie, pedagodzy, lekarze.

W krótkim podsumowaniu należy stwierdzić, że pomimo zmiennych re-
lacji (czasem przyjaznych a czasem wrogich) życie psychiczne i duchowe 
jest w tak silnej więzi ze sobą, że ich sztuczne rozdzielanie lub eliminowa-
nie wzajemnych powiązań byłoby nie tylko niepotrzebne, ale także szko-
dliwe dla człowieka, który jest integralną całością, u którego poszczególne 
sfery czy części pozostają we wzajemnej zależności. Przekonani są o tym 
przede wszystkim praktycy: psychoterapeuci, kierownicy duchowni, tre-
nerzy, spowiednicy. Podczas warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku 
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pełni życia”, podczas rekolekcji uzdrawiania wspomnień czy rekolekcji 
ignacjańskich – praca dokonuje się na obu płaszczyznach równocześnie: 
na płaszczyźnie psychologicznej i duchowej. Tę łączność i dialogowość 
dyscyplin naukowych oraz praktyki poradniano -terapeutycznej od wielu 
lat dostrzega i realizuje w swoich książkach, artykułach i pracy duszpa-
sterskiej Józef Augustyn SJ  14. Jego konsekwentne integralne traktowanie 
człowieka wchodzącego na drogę terapii czy formacji okazało się bardzo 
pomocne i stymulujące dla teoretyków i praktyków.
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EWAGRIUSZ Z PONTU ‒ PISARZ DAWNY A BLISKI 

Pisma Ewagriusza błąkały się przez wieki pod imionami innych autorów. 
Pod osłoną cudzych autorytetów chciano ocalić ascetyczną część jego twór-
czości, wolną od kontrowersji obecnych w spekulatywnych traktatach, jak 
choćby Kephalaia gnostica. Gdy przebrzmiały ówczesne spory doktrynal-
ne, niepozbawione też uwarunkowań politycznych, gdy po wiekach przy-
wrócono cześć Orygenesowi, jego mistrzowi, o którego przede wszystkim 
się spierano, nadszedł czas, by i Ewagriusz przemówił własnym głosem. 
Dzisiaj również i jego przywraca się dziedzictwu myśli chrześcijańskiej.

Spośród utworów mnicha z Pontu osobliwą panoramę jego pisarstwa 
stanowią sześćdziesiąt dwa zachowane listy. Obok teologicznych i antro-
pologicznych dociekań dochodzą tam do głosu także osobiste odczucia 
pisarza, własne zmagania i rozterki. Gdyby ktoś chciał pobieżnie przejrzeć 
walory pisarstwa Ewagriusza, a nawet dotknąć jego istoty, to listy są ku 
temu odpowiednie.

Trzeźwa ocena siebie

Odsuwając wiele pobudek i podniet świata, pustelnik konfrontuje się 
z sobą. Na pustyni słyszy lepiej odgłosy własnej natury, zarówno w jej pier-
wotnej szlachetności, jak i późniejszym zepsuciu. Tam również, już mniej 
ukryte i zamaskowane, odzywają się głosy duchowych nieprzyjaciół. Wy-
siłek rozumu i światło Boże pozwalają wydobyć z mroku niejedną prawdę. 
„Gdybyśmy i my pomyśleli o naszych udrękach, błogosławiąc Panu” (List 
1, 3, s. 129  1). „Walka prowadzona przy użyciu daru sądu obfituje zatem 
w liczne pokusy. Wytwarza jednak wielką czystość ducha, gdyż demony 
nie mogą już drwić z duszy ani ją fałszywie oskarżać” (List 4, 4, s. 135). 

1 Listy cytowane z przekładu L. Nieściora i A. Ziernickiego opublikowanego w: Ewa-
griusz z Pontu, Pisma ascetyczne, przekład zbiorowy, t. 1, wyd. 2, Źródła Monastyczne 18, 
Kraków 2007, s. 129-221.
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Sama refleksja to za mało, gdyż może pogrążyć w sobie, a zwłaszcza we 
własnym smutku. Myślenie, ale także wdzięczne zwrócenie się do Boga 
i cierpliwa walka z pokusami dają czystość duszy, która pozwala widzieć 
coraz więcej.

Między poznaniem duchowym a moralnością jest zasadniczy związek, 
nie całkiem zrozumiały dla intelektualistów: „Jeśli pragniesz zobaczyć 
mądrość Stwórcy, to pamiętaj o przykazaniach Bożych, które oczyszczają 
umysł […]. Do zepsutej bowiem duszy nie wejdzie mądrość […]” (Mdr 1,4; 
List 29, 2, s. 169n.). „Jednakże tocz dobrą walkę (1 Tm 6,12), abyś i ty zo-
baczył Oblubieńca Chrystusa, którego teraz szukasz przez dobre uczynki – 
a one właśnie są prawdziwym szukaniem Chrystusa” (List 25, 6, s. 163). 
Trzeba spełnić moralne minimum, wejść na jakąś wysokość, aby zobaczyć 
coś więcej ze spraw duchowych. Deklarowany status „poszukującego” 
może być tylko usprawiedliwianiem samego siebie, że nie starczyło siły 
i woli, by pokonać znaną sobie przeszkodę moralną. 

Jeśli nawet spełnimy warunek przykazań, więcej – podejmiemy się 
ascezy, to i tak przed nami jeszcze rozległe pole pracy: „Niech nikt nie 
modli się ani nie woła, trwając w samej tylko wstrzemięźliwości. Nie da się 
bowiem zbudować domu za pomocą jednego kamienia ani wznieść gma-
chu za pomocą jednej cegły” (List 27, 3, s. 165). Nadal Bóg jakby mil-
czy: „Bądź zatem cierpliwa, gdy wołasz, a nie ma odpowiedzi. Albowiem 
również to jest częścią pokusy” (List 1, 4, s. 130). Realizm Ewagriusza 
sprowadza nasze życie duchowe na ziemię, każe je rozpisać na szczegóły, 
nastawić się na długi marsz, krok po kroku. Najgorsze jednak byłoby za-
niechać wyjścia.

Zacząć od myśli

Jezus wskazuje na serce jako początek dobrych i złych czynów (por. Mk 
7,21). W sensie biblijnym w sercu rodzą się myśli jako zalążki uczynków. 
Tam też następuje pierwsze skażenie moralne człowieka ‒ niebezpieczne, 
bo kalające samo źródło. „Każdy bowiem, kto pragnie iść drogą cnoty, 
stara się nie tylko strzec się przed zgrzeszeniem uczynkiem, lecz także by 
nie zawinić myślą” (List 8, 3, s. 141). „Bądź odźwiernym swego serca i nie 
wpuszczaj żadnej myśli bez pytania” (List 11, 3, s. 145). Straż nad myślami 
to czuwanie niejako przy samym źródle, aby nie zostało zabrudzone.

Istnieje ciągła walka między myślami: „Dobre myśli mianowicie rozbi-
jają złe i z kolei są rozbijane przez tamte” (List 18, 3, s. 153). Pragmatyka 
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ascetyczna każe zająć się szczególnie tymi, którzy nam szkodzą. Jedne 
myśli, „szkaradne”, sprzeciwiają się nam bezpośrednio, gdy zamierzamy 
kroczyć drogą przykazań, chcąc z niej sprowadzić. Inne „nie przeszkadzają 
nam w przestrzeganiu przykazań, lecz za to skłaniają nas, abyśmy spełniali 
je po to, by podobać się ludziom” (List 17, 2, s. 152). Te drugie, na przy-
kład pochodzące z próżności, nie ściągają nas bezpośrednio z drogi. Przy-
łączają się niejako wtórnie do pierwotnie dobrych zamysłów, by w końcu, 
u samego celu wędrówki, znaleźć sobie inne, złudne „dobro”. Są jak paso-
żyt na drzewie, który tak się zrósł z nim, że stanowi jeden organizm. Wy-
dawałoby się, że taka symbioza nie jest szkodliwa, kończy się jednak tym, 
że drzewo słabnie i przestaje dawać owoce.

Ewagriuszowa analiza myśli jest mistrzowska do tego stopnia, że nie 
tylko wyróżnia go wśród innych pisarzy wczesnochrześcijańskich, ale sta-
wia i dzisiaj w rzędzie miarodajnych nauczycieli życia duchowego. Z pew-
nością pomogła mu w dociekaniach filozofia grecka, ale nie umiałby z niej 
właściwie skorzystać bez własnego doświadczenia.

Ewagriusz mówi o nagrodzie za dobrą myśl, którą otrzymamy od Boga, 
jeśli w postępowaniu będziemy trzymać się pierwszej myśli, kuszeni przez 
drugą, złą. Ta pierwsza nie może być całkiem nienaruszona, skoro jako lu-
dzie poddani jesteśmy próbie, prowadzimy walkę i nawet bez naszej winy 
nachodzą nas złe myśli. Zresztą, i zła myśl nie utrzyma się dłużej bez pew-
nego sprzeciwu ze strony dobrej. Istnieje bowiem w nas „nasienie” cno-
ty, naturalna skłonność do dobra, która sprzeciwia się złu (por. List 18, 5, 
s. 154). 

Mnich z Pontu wskazuje na modlitwę jako lustro naszego stanu ducho-
wego: „Jeżeli chcesz rozpoznać stan swego serca, czy jest ono gorliwe, czy 
też opieszałe, obserwuj siebie w czasie modlitwy. Jakie wyobrażenia wpra-
wiają umysł w zamęt i rozproszenie: namiętne czy też beznamiętne?” (List 
25, 6, s. 162n.). Gdy myśli „namiętne”, czyli grzeszne, przeciwne przyka-
zaniom, wypowiadają walkę modlącemu się, odsłaniają drzemiące w nim 
namiętności, „które rozbudzają popędliwość oraz pożądliwość i przynoszą 
mu udrękę i cierpienie” (List 25, 6, s. 163). Jeśli natomiast przeszkadzają 
inne myśli, niegrzeszne, na przykład o spotkaniach, rozmowach, podczas 
gdy mnich prowadzi życie odosobnione, są one znakiem opuszczenia się 
w lekturze i modlitwie (por. List 25, 6).

Pisarz grecki skłonny jest do tworzenia schematów pozwalających 
unaocznić pewne zjawiska, których jednak nie traktował zbyt dosłownie. 
Zapewne nie za każdym razem rzecz ma się tak samo, ale istnieje w nas 
ścisły związek pomiędzy stanem moralno -duchowym a stanem modlitwy. 
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Opuszczenie się w moralności lub pobożności skutkuje opuszczeniem się 
w modlitwie. Niemniej, nawet najniższy poziom życia moralnego i ducho-
wego nie pozbawia kontaktu z Bogiem. Zawsze jakimś ocaleniem może 
być prosta, wypowiedziana z serca formuła modlitewna.

Odważyć się na walkę

Gdyby należało wskazać największą przeszkodę na drodze postępu ducho-
wego, to dla Ewagriusza pozostaje nią namiętność. W starożyt ności sło-
wo pathos nie było jednoznaczne, ale nasz pisarz interpretuje je w duchu 
 stoickim: to choroba moralna, wada sięgająca korzeniami głębi  duszy, opar-
ta na miłości własnej (filautia), z której wyrasta wszelkie zło. W  historii 
duchowości chrześcijańskiej nasz mnich jest jednym z  największych 
 diagnostyków i systematyków owych chorób. 

Pracujący nad sobą ma usuwać duchowe schorzenia: „Nie będziemy 
przecież mogli oglądać Boga, jeśli wpierw nie usuniemy całkowicie z na-
szego myślenia namiętności i obrazów tego świata, pełnych zgorszenia 
i rozlicznych zasadzek” (List 13, 1, s. 147). Krytycy dawnych mnichów 
posądzają ich o obsesje seksualne i skupienie się na pokusach ciała. Jed-
na wypowiedź Ewagriusza pokazuje subtelność ówczesnych zapatrywań: 
„Tymczasem nierozsądni uważają za coś śmiesznego, by podążać tą drogą, 
i sądzą, że w jednej chwili pokonali tę apostolską drogę ‒ jak gdyby za-
chowywaniu prawa przeszkadzały jedynie namiętności ciała! Tymczasem 
myśli, które pochodzą z tychże namiętności, są krótkotrwałe, natomiast 
zazdrość i pamiętanie złego trwają nawet do starości” (List 25, 3, s. 161). 
Mnich z Pontu wskazuje na inne pokusy w człowieku, które są dużo trwal-
sze aniżeli te seksualne.

W opisie różnych namiętności szczególnie oryginalna jest u Ewagriu-
sza charakterystyka acedii, której przed nim nie poświęcano tyle uwagi: 
„Pokusa ta bowiem jest złożona z kilku myśli, ponieważ powstaje z nie-
nawiści i pożądliwości. Kto bowiem ulega acedii, nienawidzi tego, co jest, 
pożąda zaś tego, czego nie ma. A im bardziej pożądliwość ściąga mni-
cha na dół, tym bardziej też nienawiść wypędza go z celi; wówczas przy-
pomina on nierozumne zwierzę, z przodu ciągnięte przez pożądliwość, 
z tyłu bite i popychane przez nienawiść. Zatem opuszczenie zmysłowego 
domu jest hańbą. Oznacza bowiem klęskę” (List 27, 6, s. 167). Nienawiść, 
pokrewna gniewowi, stanowi owoc popędliwości. Zniechęcenie zwane 
acedią, którego odmianą pozostaje obojętność religijna, jest szczególnie 
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niebezpiecznym schorzeniem, bo paraliżuje całą, nazwijmy, emocjonalno-
-wolitywną część duszy. 

Oczywistością jest dla Ewagriusza to, że „liczne i wielorakie szyki de-
monów wystąpiły przeciwko nam” (List 1, 1, s. 129). Oto jeden z opisów 
ich działania, przeniknięty wielką ufnością: „Smok potrafi tylko grozić. 
Gdyby bowiem mógł, z pewnością zwaliłby na nas ściany celi! Jednakże 
lęka się i jest zmartwiony, ponieważ stracił duszę, która przedtem była 
mu posłuszna, i grozi tym, którzy błagają za nią naszego Pana. Chęt-
nie bowiem panowałby nad nią nawet jeszcze po śmierci. Dlatego nie 
zostawiajcie mu waszego «domostwa», gdyż nie zasłużyliście na taką 
przegraną. Ufamy naszemu Panu, że pośle swego anioła, który wypędzi 
go od nas niczym bezwodny obłok (Jud 12)” (List 28, 4, s. 169). Przyta-
czając taką charakterystykę, zaczynamy jakby od końca, od konkluzji, 
bo demonologia Ewagriusza jest obszerna i uwzględnia cały dramatyzm 
walki, miejscami jest też trudna do przyswojenia przez współczesnego 
czytelnika.

Zbliżyć się do Boga

Próby zostały wpisane przez Opatrzność w los człowieka, aby zbliżył 
się jeszcze bardziej do Boga. Tak było już podczas wędrówki Izraelitów 
przez pustynię. Dla podobnych powodów Bóg wyprowadza chrześcijan na 
pustkowie. W nieco sylogistyczny sposób Ewagriusz broni pożytku po-
kusy: „Zresztą, skoro kuszeni właśnie dzięki pokusom bardziej zbliżą się 
do Boga, by szukać u Niego pomocy ‒ a zbliżyć się do Boga jest prze-
cież czymś dobrym ‒ zatem również bycie kuszonym jest czymś dobrym” 
(List 1, 5, s. 130). Z perspektywy celu lepiej rozumie się sens obecnych 
utrapień. Swoją egzystencję Ewagriusz pojmuje jak podróż statkiem, kiedy 
zawierza się wszystko sternikowi, mianowicie ufając nie sobie samemu, 
ale Chrystusowi, który karci wiatr i morze (por. Mt 8,26; List 5, 3).

Wiele umocnienia można doświadczyć w modlitwie zanoszonej pod-
czas pokus. Zdaniem Ewagriusza kłopoty z seksualnością i bezradność 
z tym związana w sposób szczególny odsyłają do pomocy Bożej: „po żad-
nej pojedynczej pokusie nie doznajemy tak wielkiego wyzwolenia w cza-
sie modlitwy, jak po tej pokusie, która uderza w ciało!” (List 1, 2, s. 129). 
Mnich nie uzasadnia swojego stwierdzenia. Niemym świadkiem tej praw-
dy są współczesne konfesjonały. Tego rodzaju pokusy szczególnie zawsty-
dzają grzesznika, który pewnie dlatego pilniej staje przed Bogiem. 
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Przykład w walce można zaczerpnąć z Psalmów i odpierać nachodzą-
ce myśli smutku, lęku czy gniewu tymi samymi słowami, którymi Dawid 
ratował się w dużo trudniejszej sytuacji. Ewagriusz proponuje antyrrezę, 
czyli zbijanie złych myśli im przeciwnymi: „Bacz więc na słowa zaprze-
czające sobie wzajemnie i kochaj zwycięstwo, naśladuj Dawida i uważaj na 
siebie!” (List 11, 2, s. 144n.). Dzięki pomocy Bożej uciekną nie tylko złe 
myśli, ale i złe duchy. Jeśli szatan bez zgody Boga nie miał dostępu do ma-
jętności Hioba ani nawet do trzody świń (por. Hi 1,11n.; Mt 8,31), to tym 
bardziej nie ma „władzy nad obrazem Bożym” w nas (List 28, 3, s. 168). 
W ogóle „czytanie Bożych Pism jest bardzo pożyteczne dla oczyszcze-
nia, ponieważ odrywa umysł od trosk widzialnego świata”. Troski bowiem 
sprowadzają złe myśli i przywiązanie do rzeczy przyziemnych (por. List 
4, 3, s. 134). 

Iść z większą ufnością do Boga znaczy też ufniej spojrzeć na swoją na-
turę. W świetle wiary zło ulega demistyfikacji. Już nie jest tajemniczą i fa-
talną siłą obezwładniającą człowieka. „Jeśli bowiem wszelkie zło powstaje 
zazwyczaj przez rozumną, gniewliwą bądź pożądliwą część duszy, te zaś 
moce mogą być użyte dobrze lub źle, zatem jest oczywiste, że zło powstaje 
z ich niewłaściwego użycia” (List 30, 2, s. 171n.). Uczony mnich powtarza 
znaną prawdę z zakresu metafizyki zła. Nie jest ono substancjalne, lecz 
ma charakter funkcjonalny; polega na złym użyciu rozumu, woli i uczuć. 
„Można zostać całkowicie uwolnionym od złego” (List 43, 2, s. 189). „Był 
czas, kiedy zła nie było, i będzie czas, kiedy zła już nie będzie. Ale nie było 
czasu, gdy cnota nie istniała, i nie będzie czasu, gdy jej nie będzie. Nasie-
nie bowiem cnoty jest niezniszczalne” (List 43, 3, s. 190). Choć Ewagriusz 
powtarza tezy filozofów stoickich, w dawne formuły wkłada nową, chrze-
ścijańską treść, potwierdzoną własnym doświadczeniem.

Pokora na początku i końcu

W listach Ewagriusz odsłania coś więcej niż tylko ascetyczne poglądy, 
gdyż wyłania się zarys jego osobowości. Przebija pokora jako cecha oso-
bista, jak się wydaje, choć ujęta w kanony literackie ówczesnej epistolo-
grafii i obrazy biblijne: „Przyznaję i nie zaprzeczam: również i ja miałem 
kiedyś rolę i winnicę. Lecz szarańcza pożarła pole i zniszczył moją winnicę 
dzik leśny, i dzika zwierzyna spasła ją” (Jl 1,4; Ps 79,14; List 5,3, s. 136). 
„Dotąd bowiem właściciel osła odmawia pożyczenia go uczniom, a myśli 
namiętne nie pozwalają mi nieść Pana beznamiętności, gdyż wiążą moje 
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stopy i przeszkadzają mi w biegu” (por. Mk 11,5; List 39, 1, s. 181). „Przy-
znaję całkiem otwarcie, że jestem bardziej lękliwy niż ten, który w dni 
Piłata uląkł się służącej” (por. Mt 26,69nn.; List 55, 1, s. 203). „Wyznaję 
zaś Twojej Czcigodności, że dotąd jeszcze nie pojąłem należycie demo-
nicznych myśli, gdyż często doznawałem od nich wielu przeciwności, a po 
Twym odejściu cierpiałem niewypowiedziane udręki” (List 4, 1, s. 134). 
„Ciągle noszę ze sobą obrazy tego świata i z nimi rozmawiam w czasie 
modlitwy” (List 7, 1, s. 140). „Zostałem pchnięty na pustynię jak na ba-
nicję, aby ponieść karę za moje liczne przewinienia” (List 49, 2, s. 195). 
Do takich wyznań skłaniało zapewne coś więcej niż retoryka; dyktowała 
je codzienna obserwacja siebie, stawanie z bojaźnią w obecności Bożej.

Wyzwaniem dla pokory są cudze oskarżenia, tym bardziej te fałszy-
we. Ewagriusza nie ominęły spory o orygenizm, którego był sympatykiem. 
Głęboko inteligentny i wykształcony, boleśnie odczuwał ataki ze strony 
niezorientowanych dobrze w subtelnych kwestiach: „Widzę bowiem, że 
wzmogły się we mnie sny próżnej chwały, chociaż też dokuczają mi cięż-
ko lekarstwa obelgi ze strony lekarza dusz” (List 51, 2, s. 197). „Nie ganię 
tych, którzy mnie lżą, i nie odpycham od siebie lekarza dusz, który przy-
nosi zdrowie przez opatrunek wzgardy” (List 52, 4, s. 199). „Nie dziw się, 
jeśli nic ci się nie ułożyło zgodnie z tym, czego sobie życzyłeś. Wspomnij 
o Tym, który nie miał miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć (Mt 8,20). 
Jeśli więc nie przyjmują nawet Tego, który jest «głową» wszystkiego, to 
cóż dopiero człowieka, który będąc takim, jaki jest, zachowuje przyzwo-
itość” (Ef 1,22; List 3, 2, s. 133). Pokora karmi się wiarą, w świetle której 
nasi krytycy i oskarżyciele to lekarze uzdrawiający z pychy przez bolesną 
kurację przykrych słów. My, którzy staramy się dopiero o przyzwoitość, 
powinniśmy liczyć się z możliwością odrzucenia, skoro nawet doskonałe 
Źródło mądrości zostało odrzucone przez wielu.

Skromność każe Ewagriuszowi, skądinąd cieszącemu się już pewnym 
autorytetem, zobaczyć swoje ograniczenia w roli mistrza: „Nie nadaję się 
do połowu, czego się wstydzę, i nie jestem godny tego, by powierzono mi 
duchową sieć, bym jakby przez zarzucenie słowa łowił tych, którzy od cno-
ty wpadają w otchłań złości” (Mt 4,19; List 27, 2, s. 164). „A potrzebuję 
pocieszenia nie mniej niż ty, mimo że zabieram się teraz do pocieszenia 
ciebie” (List 21, 1, s. 156). „Natomiast duchowi ojcowie nazywani są «oj-
cami» nie dlatego, że sprawują władzę nad wieloma. W przeciwnym razie 
można byłoby także trybunów nazywać «ojcami». Ojcami są dlatego, że 
mają duchową łaskę, w której mocy jest rodzić wielu do cnoty i poznania 
Boga” (List 52, 7, s. 201). To nie władza czyni kogoś ojcem, ale łaska 
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uzdalniająca do płodności duchowej, której to łaski zawsze mogłoby być 
więcej.

Znamienne, że pierwsze i ostatnie zdanie w korespondencji Ewagriusza 
są wyznaniem pokory: „Przysłowie mówi: «Ukąszony przez żmiję mniej 
cierpi, jeśli zwierzy się komuś, który również został ukąszony». Toteż i ja, 
ze swoimi licznymi ranami pocieszam się, opowiadając tobie, która do-
znałaś tylu zranień, o tym, jak liczne i wielorakie szyki demonów wystą-
piły przeciwko nam” (List 1, 1, s. 129). „Módl się jednak za nas, aby Pan 
uczynił nas takimi, jak o nas myślisz, gdyż – jak dotychczas – tak z nami 
nie jest” (List 62, 4, s. 221). Uniżenie i skrucha spinają niczym klamra 
Ewagriuszowe listy.

Łagodność, cierpliwość, przyjaźń ‒ oto inne cechy znajdujące się na 
liście cnót, o które tak usilnie ubiega się i które zaleca autor. „Nic bowiem 
tak nie poleca nas Bogu jak cierpliwość i miłosierdzie” (List 32, 2, s. 174). 
Te postawy są w gruncie rzeczy różnymi imionami miłości, o której Ewa-
griusz woli mówić niewiele, ale raczej zawiera ją między wierszami. 

Ku głębi i pięknu słowa

Czystość wewnętrzna daje miejsce mądrości i pięknu, a te dwie cechy zna-
mionują pisarstwo Ewagriusza. Dochodzą do głosu we wzniosłym błogo-
sławieństwie, którego udziela Melanii Starszej, rzymskiej damie, ascet-
ce, fundatorce i przełożonej klasztoru na Górze Oliwnej. W swoim czasie 
przyjęła go w Jerozolimie i opiekowała się zagubionym i chorym, a po 
wyzdrowieniu wskazała na możliwość życia pustelniczego: „Niech Pan bę-
dzie w twoim sercu, wielki Arcykapłan, który przeszedł przez niebiosa i na-
pełnił wszystko (Hbr 4,14; Ef 1,23). Niech podniesie twą głowę ponad two-
ich wrogów, ucząc cię poznania sprawiedliwości i odsłaniając ci tajemnice 
mądrości. Niech owoc twój będzie obfity, a korzeń twój niech wyrasta przy 
wodzie (por. Ps 1,3). Kłosa twego niech nie zniszczy wiatr, a rosa niebieska 
niech zstąpi na twe żniwne pole (por. Rdz 41,6; Rdz 27,28). Twoja lato-
rośl niech wyrośnie, a owoc twój niech będzie dojrzały. Niech Pan pożywi 
się z niego i niech przebywa w twym raju za to, że dobrze uczyniłaś nam 
nędznym i grzesznym, mimo że nie posiadamy niczego, co byłoby godne 
twej miłości” (List 31, s. 173). Czytający te słowa ma wrażenie, że z kart 
pisarza spływa nie tylko głębokie pouczenie, lecz także błogosławieństwo.

Kreśląc surową drogę dojścia do celu, do epifanii Boga, która niegdyś 
stała się udziałem Mojżesza, pisarz wydaje się stać zdecydowanie po naszej 
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stronie i wierzyć w zwycięstwo. Piękno słowa jest tylko maleńką cząstką 
całego bogactwa jego pism. Obecna tam mądrość też nie stanowi o całym 
ich walorze. Emanuje z nich jeszcze siła pocieszenia. Odważywszy się 
odejść od ludzi i pozostać samotny na pustyni, tak naprawdę Ewagriusz 
nie oddalił się od nich, a z upływem wieków zdobywa coraz to nowych 
uczniów i przyjaciół.
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OJCIEC JÓZEF ANDRASZ I JEGO POSŁUGA 
KIEROWNICTWA DUCHOWEGO WOBEC 

ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Ojciec Józef Andrasz (1891-1963), jezuita, obok bł. ks. Michała Sopoćki 
odegrał ważną rolę w kierownictwie duchowym św. Faustyny Kowalskiej. 
Był pierwszym spowiednikiem, który szerzej zainteresował się wewnętrz-
nymi doświadczeniami i wizjami świętej oraz upewnił ją, że są one działem 
łaski Bożej w jej duszy  1. Błogosławiony Michał przejął rozpoczęte przez 
niego kierownictwo duchowe Apostołki Miłosierdzia Bożego, wniósł za-
sadniczy wkład w to dzieło, ostatecznie utwierdził ją w prawdziwości dzia-
łania Bożego w jej duszy oraz autentyczności objawień dotyczących miło-
sierdzia Bożego, poprowadził ścieżkami świętości, a sam stał się aposto-
łem i kontynuatorem zleconej jej misji. Ojciec Andrasz towarzyszył świętej 
przez dwa ostatnie lata jej życia, naznaczone cierpieniem choroby i ofiary 
duchowej, wspierając w przeciwnościach, służąc w rozeznawaniu woli Bo-
żej, zwłaszcza odnośnie do utworzenia nowego zgromadzenia zakonnego. 
Na tym etapie ujawniła się też, dopełniająca się wzajemnie, współpraca 
obu kierowników duchowych, darzących siebie uznaniem, wspólnie zatro-
skanych o niezwykłą penitentkę, a nade wszystko o dzieło Bożego miło-
sierdzia, w które święta i oni sami zostali wprowadzeni.

Rolę i znaczenie kierownictwa duchowego ojca Andrasza jednoznacz-
nie potwierdzają zapisy w Dzienniczku św. Faustyny. Święta ceniła jego 
posługę spowiednika i kierownika duchowego. Przekazała też, dane jej 
w objawieniach, świadectwo o jego wybraniu i umiłowaniu przez Boga, 
chociaż do bł. Michała odnosiło się zapewnienie Chrystusa w wewnętrz-
nym przeżyciu i widzeniu świętej, że jest on dla niej, „pomocą widzialną na 
ziemi”, on jej „dopomoże spełnić wolę moją [Jezusa] na ziemi” (Dz. 53).

Ramy czasowe posługi spowiednika i kierownika duchowego ojca An-
drasza wobec świętej obejmują: dwie spowiedzi w Łagiewnikach (podczas 

1 Por. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 
2003, 234. Dalej: Dz.
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rekolekcji przed ślubami wieczystymi pod koniec kwietnia 1933 roku 
i przed wyjazdem siostry do Wilna pod koniec maja 1933 roku), spowiedź 
podczas rekolekcji w Łagiewnikach w październiku 1935 roku oraz okres 
towarzyszenia siostrze od jej przyjazdu do klasztoru w Łagiewnikach 
w maju 1936 roku do jej śmierci 5 października 1938 roku. Jednak często-
tliwość spotkań i spowiedzi w tym okresie nie miała charakteru regular-
nego, jako że ojciec Andrasz nie był stałym spowiednikiem w klasztorze, 
a tzw. spowiednikiem kwartalnym. Niemniej zdarzały się też spotkania wy-
nikające z potrzeby i inicjatywy siostry.

Pierwsze spotkania z siostrą Faustyną

Ojciec Andrasz w momencie spotkania z siostrą Faustyną w kwietniu 1933 
roku w klasztorze w Łagiewnikach, pełniąc posługę spowiednika podczas 
rekolekcji, był zakonnikiem wchodzącym w dojrzały i najbardziej twórczy 
okres zakonnego i kapłańskiego powołania, z racji lat pobytu w zakonie, 
zakonnej formacji, kapłańskiej i duszpasterskiej posługi oraz zdobytych 
w niej doświadczeń. Służył na wielu odcinkach działalności wyznaczanej 
w zakonie. Związany był z Wydawnictwem Apostolstwa Modlitwy jako 
pisarz ascetyczny i redaktor kolejno „Biblioteki Życia Wewnętrznego”, 
„Naszych Wiadomości”, „Posłańca Serca Jezusowego”. Zaangażowany był 
w dzieło Apostolstwa Modlitwy, szerzenie kultu Serca Jezusowego, pro-
pagował Krucjatę Eucharystyczną i udzielał się w Sodalicji Mariańskiej. 
Prowadził działalność kaznodziejską i rekolekcyjną, posługiwał jako spo-
wiednik i kierownik duchowy w zgromadzeniach zakonnych. To szerokie 
zaangażowanie duszpasterskie miało niewątpliwie oparcie w jego rozwija-
jącym się osobistym życiu duchowym. Można uznać, że był przygotowany 
do wyjątkowej posługi wobec siostry Faustyny, a w innej perspektywie 
ujmując, Bóg go w to dzieło wprowadzał.

Pojawienie się bowiem ojca Andrasza na drodze życia i misji św. Fausty-
ny należy także odczytać w kategoriach Bożego zamysłu i prowadzenia, jako 
że jego osoba wskazana była w wewnętrznych natchnieniach danych sio-
strze. Święta modliła się i prosiła Boga o konieczną pomoc w postaci kierow-
nika duszy. Obietnice i zapowiedzi pomocy w osobie spowiednika, a wraz 
z nimi zapewnienia wspomagania go, które odnosiły się do ojca Andrasza, 
przekazane były siostrze przed pierwszym z nim spotkaniem. Później siostra 
otrzymywała już tylko zachęty do trwania w zaufaniu do niego czy obietnice 
o udzielaniu mu światła (por. Dz. 211-213, 215, 219, 229, 232). 
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Pierwsza spowiedź, którą odbyła siostra Faustyna u ojca Andrasza 
w czasie rekolekcji przed ślubami wieczystymi w kwietniu 1933 roku, 
miała decydujące znaczenie dla siostry i kierownictwa duchowego oraz 
ujawniła dojrzałość spowiednika. Siostra w swych rozterkach co do źródła 
wewnętrznych przeżyć i natchnień łączyła z tą spowiedzią wielkie ocze-
kiwania, wzmacniane nadto zapowiedziami pomocy ze strony spowied-
nika. Gotowa była przyjąć każde jego zdanie, uznając za zsyłaną jej od 
Boga prawdę. Do ostatniego momentu, tuż przed spowiedzią, była przygo-
towywana wewnętrznymi natchnieniami, by nie lękała się, odsłoniła cał-
kowicie swą duszę, gdyż sam Jezus stawia spowiednika między sobą a jej 
duszą oraz udziela mu światła do poznania jej duszy (Dz. 232). I faktycz-
nie w momencie przystąpienia do konfesjonału doznała wielkiej łatwości 
wypowiadania się. Odpowiedzi spowiednika wprowadziły głęboki spokój 
w jej duszę. Jego zaś wskazania określiła jako „słupy ogniste”, które roz-
świetliły i nadal będą oświecać jej duszę w dążeniu do najwyższej święto-
ści. Po spowiedzi duch jej zatonął w Bogu na modlitwie, która trwała trzy 
godziny, a zdawało się jej, że było to parę minut (por. Dz. 233-234). Stan 
tego szczególnego zjednoczenia się z Bogiem trwał przez kilka dni. Du-
sza siostry pozostawała jakby w ciągłej ekstazie, miłosnym zjednoczeniu 
z Bogiem, co nie przeszkadzało siostrze w spełnianiu codziennych obo-
wiązków (por. Dz. 142). Poza tymi najcenniejszymi darami duchowymi 
siostra otrzymała też zapewnienie ze strony spowiednika, że jej przeżycia 
nie były złudzeniem, ale działaniem łaski Bożej. Zrozumiała, czego wcze-
śniej nie mogła przyjąć, że jej lęki w obcowaniu z Jezusem nie obrażały 
Go. Od tego momentu postanowiła nie opierać się łasce działającej w jej 
duszy i być wierną Bogu we wszystkim. W ojcu Andraszu odkryła kapłana, 
który poznał głębię działania Boga w jej duszy. On, jak określiła, rozwią-
zał jej skrzydła do lotu, tak że pragnęła odtąd szybować w sam żar słońca 
i nie zatrzymywać swego lotu aż spocznie w Bogu na wieki. Zapewne jako 
wdzięczność Bogu za takie owoce spowiedzi zrodziło się w niej jeszcze 
większe pragnienie poświęcenia siebie w ofierze za zbawienie dusz (por. 
Dz. 233-235).

Takie owoce spowiedzi i spotkania z ojcem Andraszem – jak z pewno-
ścią można uznać – przeszły najśmielsze oczekiwania siostry. Były nie-
wątpliwie dziełem łaski Bożej, ale i udziałem spowiednika. Wystawiają 
mu też najwyższą ocenę. Jakimi spostrzeżeniami, pouczeniami i zachęta-
mi pomógł siostrze jeszcze pełniej otworzyć się na łaskę? W jaki sposób 
rozeznawał zwierzenia siostry i jakich rad jej udzielił, do pewnego stop-
nia można poznać z jej zapisków. Nie jest jednak możliwe, niejako krok 
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po kroku, prześledzenie jego działania i wskazania, co dałoby pełniejszy 
wgląd w nie i ewentualność ich głębszego opisu, także w aspekcie oceny. 
Zapisane przez siostrę rady ojca, i to już z ponadrocznej perspektywy, do-
tyczą zasadniczo sprawy wewnętrznych natchnień i objawień. Siostra też 
głównie takich od niego oczekiwała. Wspominała nawet, że chciała prosić 
o zwolnienie z nich, w tym z obowiązku malowania obrazu. Ojciec nie 
zwolnił jej z niczego. Więcej – zakazał uchylania się przed natchnienia-
mi, ale zobowiązał do przedstawiania wszystkiego spowiednikowi, gdyż 
w przeciwnym razie narażać się będzie na zbłądzenie mimo doznawanych 
wielkich łask Bożych. Jednoznacznie też wyraził się o konieczności stałego 
spowiednika, czyli kierownika duszy (por. Dz. 52). W kwestii rozpoznawa-
nia autentyczności natchnień wewnętrznych stwierdził, że jeśli przynoszą 
pożytek dla jej duszy czy też innych, to nie wolno ich zaniedbywać, a po-
dążać za nimi, zawsze jednak w porozumieniu ze spowiednikiem. Gdyby 
zaś one nie zgadzały się z wiarą i duchem Kościoła, natychmiast nale-
ży je odrzucać jako pochodzące od złego ducha. Także jeśli natchnienia 
nie odnoszą się do dusz, a tym bardziej do ich dobra, nie należy się nimi 
przejmować ani zwracać na nie uwagi. Zawsze jednak trzeba poddawać się 
kierownictwu spowiednika, by nie błądzić i nie marnować łask Bożych. 
Natomiast w sferze pouczeń duchowych wskazał na konieczność postawy 
pokory, która pozwala uznać we wszystkim Bożą łaskę, jako że człowiek 
z siebie nic nie może. Zachęcił też do wielkiej ufności Bogu, zgodnie z Bo-
żymi wezwaniami kierowanymi do siostry. Wszystko zaś, czego siostra 
doświadcza, powinna przyjmować ze spokojem (por. Dz. 55).

W postawie, decyzjach i pouczeniach ojca Andrasza ujawniła się jego 
wiedza z zakresu życia duchowego, zwłaszcza znajomość reguł o rozezna-
waniu duchów, a także posiadane już doświadczenie kierownika ducho-
wego. Jak było wspomniane, szczegółowo nie da się odtworzyć przebiegu 
jego postępowania w trakcie spowiedzi, niemniej o jego trafności świadczy 
odbiór siostry. Odnotowała ona, że usunięte zostały wszelkie jej trudności 
(por. Dz. 142), że została uspokojona (por. Dz. 111, 141), pouczona, jak 
postępować na drogach Bożych (por. Dz. 142), wzmocniona w jej ducho-
wej drodze (por. Dz. 142), zmobilizowana do większej jeszcze współpracy 
z łaską Bożą (por. Dz. 142). A więc została potwierdzona dotychczasowa 
i wskazana na przyszłość jej droga postępowania, zarówno w dążeniu do 
osobistego uświęcenia, jak i odpowiadania na udzielane jej wewnętrzne 
natchnienia. Spowiedź u ojca Andrasza stała się milowym krokiem na tej 
drodze, prawdziwym doświadczeniem, czym jest kierownictwo duchowe, 
którego siostra tak bardzo potrzebowała i szukała.
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Drugą i zarazem ostatnią spowiedź u ojca Andrasza, w czasie blisko 
miesięcznego zatrzymania się w Łagiewnikach, siostra odbyła w przed-
dzień wyjazdu do Wilna pod koniec maja 1933 roku. Pisząc o niej, siostra 
najpierw jeszcze raz przypomniała zasługi ojca z pierwszej spowiedzi, że 
„rozwiązał jej skrzydła do lotu”, uspokoił we wszystkim, kazał wierzyć 
w Opatrzność Bożą, ufać i śmiało iść naprzód. Następnie wyznała, że tym 
razem po spowiedzi udzieliła się jej „dziwna moc Boża”. Ojciec z kolei 
podkreślał konieczność wierności łasce Bożej oraz zachęcał do zachowy-
wania prostoty i posłuszeństwa, które u niej zauważył. To będzie poręka, 
by nic złego jej się nie stało. Nade wszystko zaś winna ufać Bogu, jako że 
znajduje się na dobrej drodze i pozostaje w dobrych, bo Bożych rękach 
(por. Dz. 257). Jak widać, spowiedź ta przyniosła podtrzymanie rad i wska-
zań z pierwszej. Wzmocniła jeszcze bardziej siostrę. Napełniła ufnością na 
przyszłość. Pojawiła się jednak u siostry rozterka z powodu rozstania ze 
spowiednikiem, który ją wysłuchał, zrozumiał, właściwie pouczył, w któ-
rym mogła upatrywać obiecaną pomoc od Boga i którego kierownictwo tak 
było jej dalej potrzebne.

Z relacji siostry o charakterze pouczeń ojca Andrasza można wniosko-
wać, że skupione były one bardziej na kwestii jej osobistego duchowego 
rozwoju. Mniej natomiast odnosiły się do objawień związanych z tajem-
nicą miłosierdzia Bożego. Spowiedź miała miejsce już po wizji w Płocku 
z 22 lutego 1931 roku, w której Jezus zażądał namalowania obrazu, gło-
szenia o miłosierdziu Bożym, ustanowienia święta. Czy siostra wszystkie 
te żądania przedstawiła ojcu, nie jest do końca wiadome. Na pewno po-
wiedziała o nakazie malowania obrazu i – jak zapisała – o wewnętrznych 
natchnieniach, ale czy one miały dotyczyć miłosierdzia Bożego, trudno 
ustalić. Przekazała, że miała prosić ojca, aby ją zwolnił z obowiązku ma-
lowania obrazu i ogólnie z wewnętrznych natchnień. Ojciec nie zwolnił jej 
z niczego i zabronił uchylać się przed tymi natchnieniami, pozostawiając 
sprawę jakby otwartą do omawiania w przyszłości ze spowiednikiem (por. 
Dz. 52). Na taką postawę ojca wpłynęła najprawdopodobniej świadomość 
tymczasowości spotkania z siostrą. W tej sytuacji nie poczuł się zobowią-
zany do bliższego zajęcia się rozstrzyganiem autentyczności objawień. 

Ciekawe byłoby dotarcie do odczuć samego spowiednika, ojca Andra-
sza, gdy spotkał się z tak niezwykłą penitentką. Prawdopodobnie nie po-
zostawił wspomnień dotyczących tego. Czy poczuł się wyróżniony rolą, 
która przed nim się otwierała? Na ile siostra Faustyna wyraziła przed nim 
swe odczucia w odniesieniu do jego postawy i działania? Do jakiegoś stop-
nia można przyjąć, że po prostu uczciwie wywiązał się ze swego zadania 
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spowiednika, duszpasterza. Wysłuchał, wczuł się w zwierzenia, poddał pod 
zdroworozsądkowy osąd, odniósł do posiadanej wiedzy teologicznej i du-
chowej, posłużył się swoim doświadczeniem kierownictwa duchowego. 
Nie „przywłaszczył” sobie prawa do ciekawej, choć wymagającej peni-
tentki, ale też nobilitującej spowiednika z racji na zauważalne wyżyny jej 
duchowego rozwoju. Nie wiadomo, czy siostra wspomniała ojcu, że z jego 
posługą zapowiedziana była w wewnętrznym natchnieniu wyczekiwana 
pomoc. Nieznana jest zatem i ewentualna jego reakcja na tę możliwą in-
formacje o nim. Analogiczne pytania można też zadać wobec księdza So-
poćki. I w jego przypadku pozostały skromne informacje w pochodzących 
od niego zapiskach. Sprawdza się zatem zasada, że jako wytrawni spo-
wiednicy i kierownicy duchowi cenili dyskrecję, znali swoje miejsce, byli 
skromni i pokorni wobec dzieł Bożych, w które byli wprowadzeni i stali 
się ich świadkami.

Pierwsze i zaledwie tylko dwie spowiedzi siostry Faustyny u ojca An-
drasza były, jak wykazano, niezmiernie istotne dla niej. Wreszcie odnala-
zła kapłana, który ją wysłuchał i zrozumiał, potrafił też odpowiedzieć na 
jej wątpliwości, udzielić stosownych pouczeń. Rysowała się perspektywa 
owocnej współpracy z nim. Wyjazd siostry przerwał tę możliwość. Siostra 
w posłuszeństwie zakonnym nie zabiegała o zatrzymanie posługi ojca dla 
siebie. Godziła się na zaistniałą sytuację, ale też wzmacniana była obietni-
cami opieki samego Jezusa, a także zapowiedziami „pomocy widzialnej” 
do spełnienia misji jej objawianej. Czy myślała, że kiedyś jeszcze wróci 
pod opiekę duchową ojca Andrasza? Na pewno zdawała się na wolę Bożą, 
wyrażaną decyzjami przełożonych. Wiedząc już o decyzji skierowania jej 
do Wilna, przeżywała w duszy radość, bo taka wola Boża, ale zarazem tak-
że lęk. Czuła też w duszy, że Bóg przygotowuje jej tam wielkie łaski, jak 
i cierpienia. Ojciec Andrasz zapewne również nie myślał o ewentualnym 
kontynuowani swej posługi, zresztą wskazywał siostrze na potrzebę sta-
łego spowiednika. Zadanie, które przed nim stanęło, wypełnił, przyszłość 
sprawy siostry pozostawiał – tak można uznać – w rękach Bożych. A Bóg 
dzieło swe prowadził dalej przez posługę wileńskiego spowiednika, księ-
dza Sopoćki, by ponownie włączyć w nie po kilku latach ojca Andrasza.

Spotkanie i spowiedź w czasie rekolekcji w Krakowie w 1935 roku

Wyruszając do Wilna, siostra, co naturalne, zatrzymała w swej świado-
mości osobę ojca Andrasza i to, co jej uczynił. Najlepszym świadectwem 
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tego jest list pisany do niego tuż po przyjeździe do Wilna. A w całości 
zapisków Dzienniczka, który tam z nakazu księdza Sopoćki zaczęła spi-
sywać, bardzo często pojawia się jego osoba, choć w opisach obejmują-
cych okres wileński zupełnie nie występuje. Siostra odnajdując w księ-
dzu Sopoćce zapowiadaną „pomoc widzialną”, korzystając w pełni z jego 
posługi, nie zamykała się wyłącznie w kręgu jej oddziaływania. Niewy-
kluczone, że gdyby miała możliwość bezpośredniego kontaktu z ojcem 
Andraszem, zapewne korzystałaby z jego posługi. Choć z drugiej stro-
ny wydaje się, że mocno skupiła się na osobie księdza Sopoćki, widząc 
jego zaangażowanie. Niemniej wyraźnym znakiem, że ojciec Andrasz nie 
zginął z horyzontu siostry, było spotkanie z nim na rekolekcjach w Kra-
kowie w październiku 1935 roku, na które przyjechała z Wilna. Siostra 
oczekiwała tego spotkania, jako że miała zamiar poradzić się go w spra-
wie żądania Jezusa dotyczącego opuszczenia przez nią zgromadzenia, by 
tworzyć nowe (por. Dz. 489). Znamienne, że mając kierownika w Wil-
nie i rozważając z nim wszystko, siostra myślała o ojcu Andraszu, by 
i jego opinii zasięgnąć. Być może zasugerował jej to ksiądz Sopoćko, 
by uzyskać zdanie innego kapłana. Jeszcze przed wyjazdem do Krakowa 
siostra doświadczyła pewnego lęku na myśl o podejmowaniu tej ważnej 
dla niej sprawy przed ojcem Andraszem, ze względu na poczucie swej 
małości i nieudolności wobec tak wielkich wezwań Bożych. Tymcza-
sem Jezus napomniał ją wewnętrznie, by nie lękała się pełnić Jego wolę, 
jako że dopomaga jej i dlatego ma powtórzyć każde Jego żądanie wo-
bec spowiedników, którzy Go zastępują, oraz czynić to, co jej każą (por. 
Dz. 489). Pierwsze spotkanie z ojcem miało odbyć się poza spowiedzią. 
To zaniepokoiło siostrę, że w takim wypadku nie będzie objęte tajemni-
cą jak w konfesjonale. Uspokojona przez przełożoną, a nade wszystko 
ponownym napomnieniem Jezusa, aby tak jak względem Jego samego 
była szczera i prosta jak dziecko wobec Jego zastępcy, nadto pod groźbą 
opuszczenia jej i okazywania swej bliskości, podjęła rozmowę z ojcem. 
Zaufanie do ojca, które się jej udzieliło w odbytej rozmowie, odczyta-
ła jako łaskę od Boga. Bóg też udzielił jej po niej głębokiego spokoju 
i światła co do żądanych od niej spraw (por. Dz. 494). W taki sposób 
siostra zrelacjonowała fakt rozmowy z ojcem.

Odwołując się do zamierzonego wcześniej celu spotkania z ojcem, na-
leży przypuszczać, że w rozmowie chodziło głównie o sprawę wystąpienia 
ze zgromadzenia. Jaka była decyzja ojca, trudno ustalić. Jedno jest wiado-
me, że siostra otrzymała od Boga spokój i światło w jej sprawach. Przy-
puszczalnie ojciec zawiesił rozstrzygnięcie – co później siostra wyraźnie 
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zaznaczy – ale na pewno wysłuchał jej ze zrozumieniem i prawdopodobnie 
nie zanegował możliwości realizacji żądania. Niemniej następnego dnia 
po tej rozmowie spokój szybko ustąpił, pojawiły się rozterki i wewnętrz-
na walka. Siostra na myśl o opuszczeniu zgromadzenia zaczęła mieć wąt-
pliwość, czy powinna pozostawiać wspólnotę, w której dobrze się czuła 
i spełniała w powołaniu. Nurtowało ją pytanie, dlaczego miałaby słuchać 
głosu sumienia i iść za natchnieniem, o którym wciąż nie było wiadomo, od 
kogo pochodzi. Zaczęła lękać się trudów, cierpień, przeciwności i w ogóle 
przyszłości, ku której ów wewnętrzny głos prowadził (por. Dz. 496). Wyni-
ka stąd zatem, że nie mogła otrzymać w rozmowie z ojcem upewnienia co 
do źródła wewnętrznego natchnienia. W tym wewnętrznym stanie wieczo-
rem przystąpiła teraz już do spowiedzi u ojca i jak wyznała, pomimo przy-
gotowania, nie mogła właściwie się wyspowiadać. Rozgrzeszenie otrzy-
mała, ale wewnętrzna udręka i cierpienie jej nie opuszczały. Zaledwie, i to 
z wielkim wysiłkiem, mogła w tym stanie ducha wyrażać zgodę na wolę 
Bożą. Dopiero na drugi dzień, po rozmowie z przełożoną, powoli zaczęła 
odzyskiwać siły. Postrzegała siebie jako męczennicę natchnień Bożych, 
których nie czuła się w stanie spełnić, jako że wyzbywała się swojej woli, 
wskutek przekonania, że powinna podporządkowywać się woli przełożo-
nych i spowiednika. Godziła się zatem o tyle spełniać wolę Bożą, o ile Bóg 
sam pozwoli to uczynić poprzez swego zastępcę. Miała pełną świadomość, 
że należy przedkładać głos Kościoła nad głos Boga w swym sercu, choć 
o prawdziwości ostatniego nie wątpiła (por. Dz. 496-497).

Jezus ponownie w wewnętrznym natchnieniu pocieszył siostrę, zapew-
nił o swej bliskości oraz zobowiązał, by przekazała spowiednikowi, czyli 
ojcu Andraszowi, że właśnie takich słabych stworzeń jak ona używa do 
przeprowadzania swoich dzieł. Miała też powiedzieć ojcu, że na potwier-
dzenie tego dał poznać jej słabość przy spowiedzi, czym jest sama z siebie 
(por. Dz. 498). Siostra nie zapisała, czy przekazała to ojcu Andraszowi. 
Gdyby tak było, byłby to niewątpliwie pomocny znak w rozstrzyganiu 
o autentyczności żądania opuszczenia zgromadzenia. Ale z drugiej strony, 
czy prawdziwie przekonujące mogły być słowa siostry, że ma dopowiedze-
nie od Jezusa, gdy właśnie chodziło o rozeznanie, czy źródłem natchnień 
wewnętrznych jest sam Jezus. Wydaje się, że istotniejsze według ojca było 
rozważenie potrzeby zaistnienia nowego zgromadzenia i możliwości ze 
strony siostry tworzenia go. Tu raczej kryło się kryterium dla uznania, że 
natchnienie pochodzi od Boga. W takim też duchu poszły jego roztrząsa-
nia i rady, które jakby w podsumowaniu spotkań z nim zostały ostatecznie 
przez siostrę odnotowane. 
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Ojciec radził najpierw dużo się modlić, dobrze zastanowić się nad 
sprawą wystąpienia i zachować ostrożność. Uważał, że siostra pozosta-
jąc aktualnie w zgromadzeniu, ma czytelną i pewną wolę Bożą wobec 
siebie, bo powiązaną ze ślubami wieczystymi. Natomiast natchnienia 
pojawiające się w duszy siostry są tylko przebłyskami o tworzeniu cze-
goś. Zdaniem ojca Bóg wprawdzie może sprawić przejście do innego 
zgromadzenia, ale to zdarza się rzadko. Stąd zanim siostra nie otrzyma 
wyraźniejszego poznania, nie powinna się spieszyć. Dzieła Boże bowiem 
dokonują się powoli i jeśli faktycznie są od Boga, to też możliwe są do 
wyraźniejszego rozpoznania. W przeciwnym wypadku same się rozwie-
wają. Dopowiedział jeszcze, że siostra, o ile to możliwe, powinna za-
chowywać dystans do udzielanych jej natchnień, a jeśli mimo to będą 
przychodzić, przyjmować je ze spokojem, nie lękać się, gdyż pozostaje 
w dobrych Bożych rękach. Stwierdził, że w sprawach mu ujawnionych – 
należy uznać, iż chodziło o wewnętrzne przeżycia i natchnienia, w tym 
sprawę opuszczenia zgromadzenia i tworzenia nowego – nie zauważa 
jakiegoś złudzenia czy sprzeczności z wiarą, są one same z siebie dobre, 
nawet dobrze by było, aby istniała wspólnota poświęcająca się modli-
twie za świat, tej wszyscy potrzebują. Siostra nie wspomniała wprawdzie 
nic o charakterze i intencji modlitwy, ale z wcześniejszych jej zapisów 
o mającym powstać nowym zgromadzeniu (por. Dz. 435) jednoznacznie 
wynika, że miałaby to być modlitwa do Miłosierdzia Bożego, wyprasza-
jąca miłosierdzie dla świata. Zauważył ponadto, że w kwestii rozterek 
i wątpliwości siostry, które sprawiały jej cierpienia, nie pozostaje nic, 
jak tylko godzić się na to ostatnie aż do czasu rozwiązania spraw, czy-
li – należy uznać – rozstrzygnięć ostatecznych o natchnieniach, głównie 
dotyczących nowego zgromadzenia. Pochwalił siostrę za jej usposobienie 
wobec wspomnianych spraw, czyli za ducha prostoty i posłuszeństwa. 
Uznał to za dobry znak. Dzięki takiemu usposobieniu Bóg uchroni sio-
strę od zbłądzenia. Na koniec prosił, by siostra była wierna woli Bożej 
i pełniła ją. Ma to się ujawniać między innymi w wykonywaniu tego, co 
jest jej nakazywane, choćby nawet było upokarzające i żmudne. W duchu 
i swoim zachowaniu powinna uważać się za ostatnią zarówno w domu 
zakonnym, jak i w całym zgromadzeniu. Wskazane rady ojciec zamknął 
nakazem przedstawiania wszystkiego spowiednikowi i ślepego mu po-
słuszeństwa oraz podobnie niepodejmowania niczego bez zgody przeło-
żonych. O spowiedniku, czyli księdzu Sopoćce, wyraził się pozytywnie, 
nazywając go dobrym spowiednikiem. Zapewne siostra musiała mu opo-
wiedzieć o nim, stąd ta opinia (por. Dz. 506).
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W omówionym spotkaniu, które nastąpiło dwa i pół roku po pierw-
szych w 1933 roku, podtrzymana została zasadniczo linia postępowania 
przyjęta od początku przez ojca Andrasza. Jako że w obu wypadkach nie 
było możliwości dłuższego przyjrzenia się sprawom siostry, a tym bardziej 
towarzyszenia jej przez dalsze kontakty, ojciec Andrasz roztropnie przyjął 
postawę bardziej zachowawczą, nie siląc się na rozstrzygające decyzje. Nie 
miał podstaw, by je podejmować. Przede wszystkim, dostrzegając prostotę, 
szczerość, otwartość siostry, poznając także, ile kosztowało ją zmaganie 
się z wątpliwościami, przeciwnościami, w czym zachowywała wierność 
Bogu i posłuszeństwo przełożonym, zauważając też jej niewątpliwy roz-
wój duchowy, podtrzymał siostrę w jej dążeniach, pragnieniu wierności 
Bogu, dał nadzieję pozytywnego rozwiązania rozterek co do tak niezwy-
kłego działania Boga w jej duszy, poprzez wewnętrzne natchnienia i obja-
wienia. Pochopnie niczego nie zanegował, a przeciwnie, otworzył siostrę 
na dalszą współpracę z łaską Boga, pouczając o niezbędnej postawie po-
kory, prostoty i wierności woli Bożej oraz konieczności pozostawania pod 
kierownictwem duchowym spowiednika i w posłuszeństwie przełożonym. 
Jak łatwo zauważyć, w swych sugestiach i decyzjach odnośnie do oczeki-
wań siostry, czyli stwierdzenia, czy jej natchnienia pochodzą od Boga i czy 
należy iść za nimi, kierował się dwoma kryteriami: wiarygodności osoby 
siostry – jaką była w sobie i jak postępowała oraz dobra duchowego sa-
mej siostry i wiernych wynikającego z przekazywanych jej natchnień. Co 
do wiarygodności siostry, wydaje się, że był przekonany. Natomiast o jej 
natchnieniach i wynikających z nich żądaniach, w tym wypadku głównie 
w sprawie nowego zgromadzenia, nie orzekał jednoznacznie, ale widział 
ewentualną potrzebę takiego, choć wymagało to jeszcze rozeznania. 

Posługa kierownictwa w Łagiewnikach w ostatnich dwóch latach życia siostry 

W kontaktach siostry Faustyny z ojcem Andraszem po spotkaniu w czasie 
rekolekcji w październiku 1935 roku ponownie nastąpiła przerwa, choć 
już nie tak długa. W maju 1936 roku siostra przyjechała na stałe do domu 
zgromadzenia w Łagiewnikach. Dopiero teraz ojciec Andrasz mógł pod-
jąć wobec niej regularną praktykę kierownictwa duchowego. Z zapisów 
w Dzienniczku można wnioskować, że nie były to jednak systematyczne 
spotkania, jak bywa to z praktyką spowiedzi w domach zakonnych. Oj-
ciec Andrasz był od 1932 roku w domu w Łagiewnikach spowiednikiem 
kwartalnym w nowicjacie. Stałymi spowiednikami byli inni kapłani. Stąd 
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w ciągu ponad dwóch lat, które przed swoją śmiercią przeżyła siostra w Ła-
giewnikach, spowiedzi i spotkań z ojcem Andraszem było nie więcej niż 
kilkanaście. Nie znaczy to jednak, że w tym czasie nie odegrał on ważnej 
roli w kierownictwie siostry. Najpierw jego obecność i dostępność dawały 
siostrze swoiste poczucie bezpieczeństwa. Ze spowiednikiem wileńskim, 
księdzem Sopoćką, nie mogła już utrzymywać regularnych kontaktów, 
choć kilkanaście razy pisała do niego, ponadto kilka razy spotykała się 
z nim w Krakowie. O spotkanie z ojcem Andraszem mogła zawsze popro-
sić, o ile zachodziła pilna potrzeba. Następnie ojciec był osobą, która ją 
wysłuchiwała. Udzielał jej rad i wskazówek. Towarzyszył w rozeznawaniu 
nurtującej wciąż, bo nierozstrzygniętej w dalszym ciągu sprawy opuszcze-
nia zgromadzenia i zakładania nowego. Natomiast, jak się wydaje, nie były 
przedmiotem analiz w kierownictwie ogólnie sprawy kultu Miłosierdzia 
Bożego, zapewne dlatego, że siostra je podejmowała głównie w Wilnie 
wobec księdza Sopoćki. On też zresztą już wtedy zdecydowanie zaangażo-
wał się w apostolstwo, doprowadzając do namalowania obrazu, publikując 
opracowania o prawdzie miłosierdzia Bożego, o potrzebie święta, wydając 
pierwsze modlitwy. Towarzyszenie ojca Andrasza i tym razem miało po-
dobnie jak wcześniej dużo cech ostrożności, mobilizowania siostry bardziej 
do otwartości i wrażliwości na Boże działania w duszy niż rozstrzygania 
czy orzekania ostatecznego o ich nadprzyrodzonym charakterze. Podobnie 
zdaje się do jakiegoś stopnia należy postrzegać też postawę księdza So-
poćki. Obaj nie wątpili w autentyzm życia duchowego siostry i znamiona 
jej świętości, ale co do definitywnego rozstrzygania o wewnętrznych na-
tchnieniach i wizjach siostry zachowywali sporą powściągliwość. Łatwiej 
wydaje się było im oceniać żądania co do apostolstwa miłosierdzia Boże-
go, bo w tym wypadku kierowali się w rozeznawaniu dobrem wiernych czy 
potrzebami duszpasterskimi, a te prościej określić. Po uczynieniu powyż-
szych uwag w tej perspektywie należy zatem patrzeć na postępowanie ojca 
Andrasza wobec siostry w omawianym okresie kierownictwa.

Siostra Faustyna przyjechała do Łagiewnik po okresie intensywnej 
współpracy z księdzem Sopoćką w kierownictwie duchowym. Zasadniczo 
jej życie duchowe sięgało szczytów rozwoju, łącznie z doświadczeniem 
jednoczenia się z Bogiem. W istotnym i znacznym już stopniu podejmo-
wane było, z pomocą księdza Sopoćki, głównie przez jego czynne zaanga-
żowanie na zewnątrz, dzieło apostolstwa miłosierdzia Bożego, inspirowane 
w objawieniach. Wszystko wskazywało na to, że misja siostry pozytywnie 
się dopełnia. Pozostawała jedynie sprawa nowego zgromadzenia. Siostra 
starała się być jak najwierniejsza woli Bożej, z wielką ufnością w Bogu 
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i poczuciem wartości przyjmowała ofiarę cierpienia duchowego oraz 
fizycz nego, z racji nasilającej się choroby. Potrzebowała jednak umocnie-
nia w wewnętrznych doświadczeniach, nie była mimo wszystko całkowicie 
wolna od wątpliwości co do stanu swej duszy i działania Bożego w niej, 
niosła nadto wciąż brzemię żądania dotyczącego nowego zgromadzenia. 
Taka wchodziła w kierownictwo ojca Andrasza.

Przyjeżdżając do Krakowa, siostra Faustyna żyła nadzieją, że teraz już 
będzie mogła spełnić wszystko, czego żąda od niej Jezus (por. Dz. 655), 
a chodziło głównie o sprawę nowego zgromadzenia. Po spotkaniu z oj-
cem Andraszem, wyznaniu wszystkiego – jak zapisała – otrzymała od ojca 
wskazanie modlitwy i umartwienia, na określony czas do święta Serca Je-
zusowego, w intencji decyzji co do nowego zgromadzenia, po czym ojciec 
miał jej udzielić odpowiedzi, jak ma postąpić. Jednak jeszcze przed tym 
czasem wyznała w spowiedzi, po wcześniejszym wewnętrznym zapewnie-
niu od Jezusa, że jest z nią i niech się nie lęka, że opuszcza zgromadzenie. 
W tej sytuacji ojciec Andrasz uznał, że skoro jest to decyzja siostry, to 
też sama winna wziąć za nią odpowiedzialność. Najpierw ucieszyło ją to 
rozstrzygnięcie, ale już nazajutrz ogarnęły ją ciemności, wskutek czego 
zdecydowała odłożyć decyzję o wystąpieniu do ponownego porozumienia 
się z ojcem. Ten uznał, że w duszach dokonują się zmiany wewnętrznych 
nastrojów, jakich doświadczyła, ale to nie przeszkadza w podejmowaniu 
działań (por. Dz. 655). W kolejnym spotkaniu, można wnioskować, że było 
to w święto Serca Jezusowego, ojciec podkreślił istotną rolę natchnień Du-
cha Świętego i Jego prowadzenia, a on sam i siostra mają jedynie możli-
wość pokierowania tymi natchnieniami. Wyznał ponownie, że skoro siostra 
sama decyduje, bierze też odpowiedzialność za swą decyzję. Uznał, że jest 
w stanie sama działać, ale ostatecznie zauważył, że sprawy jej przeżyć, we-
wnętrznych doświadczeń i żądań, o których mu wcześniej i teraz mówiła, 
są prawdopodobne, choć skłania się ku nim, jednakże potrzeba być odno-
śnie do nich bardzo ostrożnym, dużo się modlić i prosić o światło w tych 
sprawach dla niego (por. Dz. 658). Po tych wskazaniach ojca, w czasie 
Mszy św. przez niego sprawowanej, siostra doznała natchnienia, że we 
wszystkim ma zależeć od kierownika duchowego, i zrozumiała, że to do-
tyczy także ostatniej decyzji (por. Dz. 659). Siostra mimo to doznawała 
rozterek, doświadczała przeciwności, zarzutów, niezrozumienia, a z dru-
giej strony miała wewnętrzne zapewnienia i pociechy od Jezusa, że zgro-
madzenie powstanie (por. Dz. 662, 664). Z kolei ojciec Andrasz polecił 
jej odprawiać nowennę w intencji pełniejszego rozpoznania woli Bożej. 
Wtedy też otrzymała wewnętrzne zapewnienia i światło, że zgromadzenie 
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powstanie i będzie miłe Bogu. To napełniło ją pokojem i mocą wewnętrzną 
(por. Dz. 665).

Analizując postępowanie ojca Andrasza, należy stwierdzić, że postąpił 
zgodnie z regułami kierownictwa i rozeznawania duchów. Nie rozstrzy-
gnął za siostrę, nie powstrzymał i nie zniechęcił, ale wskazał modlitwę 
i razem z siostrą szukał natchnienia u Ducha Świętego. Z otwartością, choć 
i z ostrożnością oraz rozwagą odniósł się do natchnień siostry w sprawie 
zgromadzenia, zabiegając, by jak najpełniej była rozpoznana wola Boża.

Sprawa nowego zgromadzenia powracała jeszcze parę razy w spowie-
dzi i rozmowie z ojcem Andraszem. Ojciec wskazywał siostrze, by była 
posłuszna władzy kościelnej, przypominając od czasu do czasu o zgroma-
dzeniu (por. Dz. 1243). Pozostając w swym zgromadzeniu, powinna być 
jak najwierniejsza swemu powołaniu zakonnemu, gdyby zaś poczuła moc-
no Boże wezwanie i przekonała się, że od Boga pochodzi, to może two-
rzyć nowe zgromadzenie (por. Dz. 1618). To stanowisko ojca Andrasza 
przedstawiała też siostra Faustyna w listach pisanych do księdza Sopoćki. 
U niego szukała pomocy w rozwikłaniu swych rozterek i niepewności, pro-
siła o zdanie, które mogłaby przedstawić ojcu Andraszowi, by ułatwić mu 
podjęcie rozstrzygnięć co do zgromadzenia, a on sam też kierował siostrę 
do księdza Sopoćki. Ksiądz Sopoćko uważał, że ojciec Andrasz jako bez-
pośredni kierownik w tym czasie ma większe możliwości w rozeznawaniu 
woli Bożej co do zgromadzenia, więc przyjmował jego rozstrzygnięcia, 
ale też przypominał o roztropności i ostrożności w podejmowaniu decyzji. 
Widział bardziej ewentualność założenia nowego zgromadzenia, a siostra 
dopiero do niego by wstąpiła, zalecał też, by cierpliwie czekać na sprzy-
jające okoliczności z wiarą, że Bóg swe dzieło przeprowadzi. Siostra, do-
świadczana coraz głębiej chorobą, widząc, że jej możliwości działania są 
coraz bardziej przekreślane, poddała się sugestiom spowiedników – odczy-
tując w tym wolę Bożą, aby sprawę zgromadzenia powierzać Bogu, ufać 
Mu i uzbrajać się w cierpliwość  2. Ostatecznie odchodziła z tego świata ze 
świadomością i wiarą, że pojawią się osoby, które założą zgromadzenie 
i tak Bóg swoje dzieło przeprowadzi  3.

Poza sprawą nowego zgromadzenia przedmiotem kierownictwa ojca 
Andrasza wobec siostry Faustyny było przede wszystkim prowadzenie jej 

2 Por. Korespondencja świętej siostry Faustyny z księdzem Michałem Sopoćko, w: Listy 
świętej Siostry Faustyny, oprac. B. Piekut, Kraków 2005, s. 35, 41-42, 45, 62-63, 65-66, 
72-73, 79-80, 84-85, 86, 92, 99.

3 Por. M. Sopoćko, Dziennik, Białystok 2015, s. 106-107.
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drogą doskonałości. Siostra wielokrotnie wyznaje w Dzienniczku, jak waż-
ną i błogosławioną rolę odgrywa w tym kierownik. Po jednej z rozmów 
z ojcem zwierzała się, że potrafił na jej pytania odpowiadać z jasnością 
i zarazem stanowczością, tak jakby sam to, co jej dotyczyło, przeżywał. 
Dziękowała Bogu za ten dar kierownictwa ojca, bo pozwala on szybko 
osiągać szczyty świętości, bez marnowania udzielanych łask (por. Dz. 749). 
W innym zaś miejscu utożsamiła, za potwierdzeniem w wewnętrznym na-
tchnieniu przez Jezusa, wskazówki i rady ojca z Jezusowymi, kolejny raz 
wyznając, jak wielką łaską jest posiadanie kierownika duszy (por. Dz. 967; 
Dz. 937). Ojciec Andrasz mądrze i roztropnie prowadził siostrę. Z wy-
czuciem wielkim podpowiadał na przykład ostrożność i powściągliwość 
w przyjmowaniu nagłych zjawień Jezusa (por. Dz. 1068), a z drugiej strony 
miał świadomość, że nie może za daleko ingerować i „rozkazywać” Jezu-
sowi, kiedy ma zjawiać się siostrze. Przypominał jednakże siostrze o szu-
kaniu we wszystkim woli Bożej oraz o zachowywaniu wielkiej czci wobec 
Pana Jezusa (por. Dz. 1243). Jego rady ujawniały głębię ducha i bogate do-
świadczenie kierownictwa. Oschłości i poczucie własnej nędzy doświad-
czane przez siostrę rozeznawał jako pouczenie dla niej, jak sama z siebie 
niewiele może i jak ma cenić łaskę Bożą. Przypominał o podstawowej po-
stawie w życiu duchowym, czyli wierności ćwiczeniom duchowym oraz 
przyjętym obowiązkom. Podkreślał wagę posłuszeństwa władzy kościelnej 
(por. Dz. 1243). Posługa kierownictwa ojca Andrasza w omawianym okre-
sie była ograniczana z racji na nasilającą się chorobę siostry. Z zapisków 
w Dzienniczku można wnioskować, że w ostatnich miesiącach życia siostry 
były to sporadyczne spotkania, a siostra też nie była w stanie dłużej przed-
stawiać swych przeżyć (por. Dz. 1637).

W podsumowaniu posługi kierownictwa duchowego ojca Andrasza 
wobec św. Faustyny Kowalskiej należy stwierdzić, że bardzo dobrze wy-
pełnił to zadanie. Poprowadził, podobnie jak ksiądz Sopoćko, siostrę na 
szczyty świętości. Pierwszy rozpoznał autentyczność przeżyć wewnętrz-
nych siostry i otworzył na doświadczenie objawień, które mądrze rozezna-
wał. Sama siostra niejednokrotnie przekazywała jak najlepsze świadectwo 
o jego posłudze wobec niej (por. Dz. 257, 749, 1118, 1161, 1596). Dane jej 
też było poznać w wewnętrznych przeżyciach wyjątkową i zbawienną dla 
niej rolę ojca jako kierownika duszy, jego wybranie do tej posługi. Podob-
nie otrzymać przekazy o łaskach, jakimi Bóg go obdarzał, a także co do 
głębi jego duchowej postawy oraz osobistej świętości (por. Dz. 213, 215, 
219, 232, 712, 1388). To zdaje się też najlepszym świadectwem i oceną 
jego posługi wobec świętej.
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NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA – 
ROZWÓJ KULTU I NABOŻEŃSTWA

U początków 

Współcześnie znane nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
mające swoje źródło w wizjach Marii Małgorzaty Alacoque w Paray -le-
-Monial, od samego początku miało charakter nabożeństwa wynagradza-
jącego Najświętszemu Sercu, które tak bardzo ukochało ludzkość, a w za-
mian otrzymuje niewdzięczność. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa zaczęło się rozprzestrzeniać dzięki pracy duszpaster-
skiej jezuitów, którzy odkryli, jak doskonale współgra ono z duchowością 
św. Ignacego Loyoli. Stolica Apostolska początkowo zajmowała stanowi-
sko nacechowane pewną rezerwą. W 1729 roku Benedykt XIII, za radą 
prefekta do spraw krzewienia wiary Prospera Lambertiniego (późniejszego 
papieża Benedykta XIV), odrzucił prośbę o zatwierdzenie święta, z którą 
zwrócił się do niego król Portugalii, zakon wizytek i liczni biskupi, bo 
„istotnie, nie zostało jeszcze jasno określone, w jakim sensie pobożność ta 
jako swój przedmiot specyficzny ujmuje cielesne Serce Jezusa”  1. 

Dopiero Klemens XIII w roku 1765 pozwolił na liturgiczne obchodze-
nie święta Serca Jezusowego wyłącznie episkopatowi polskiemu oraz Ar-
chikonfraterni Rzymskiej Najświętszego Serca. Po rozwiązaniu zakonu 
jezuitów kult Najświętszego Serca Pana Jezusa nie upadł. Jezuici, rozpro-
szeni wśród kleru diecezjalnego, z tym większą gorliwością rozpowszech-
niali to nabożeństwo. 

Najświętsze Serce Jezusa stało się emblematem jezuickości: znakiem 
rozpoznawczym „eksjezuitów”, charakterystyką duchowości jezuic-
kiej i nabożeństw czerpiących z niej inspiracje. Owoce tej działalności 
widoczne były podczas rewolucji francuskiej: kapłani szli na śmierć ze 

1 Por. G. Martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. L’età dell assolutismo, 
Brescia 1994, s. 266.
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szkaplerzami Serca Jezusowego na szyi albo z emblematem Najświętszego 
Serca wyszytym na wewnętrznej stronie szat. Wydarzenia związane z re-
wolucją sprawiły, że zazębiały się ze sobą elementy religijne z politycz-
nymi, w efekcie Najświętsze Serce stało się także symbolem polityczno-
-religijnym kontrrewolucji  2.

Mimo wrogości środowisk antyjezuickich, po odrodzeniu się Towa-
rzystwa Jezusowego, w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczęło się systematycznie 
rozprzestrzeniać. Dopiero jednak Pius IX (1846-1878) usankcjonował to 
nabożeństwo, rozszerzając od 23 sierpnia 1856 roku liturgiczne święto 
Najświętszego Serca Jezusowego na cały Kościół powszechny. Małgorza-
ta Maria Alacoque została ogłoszona błogosławioną. Cel został osiągnięty 
w 1875 roku, czyli w dwóchsetlecie tzw. wielkiego objawienia Małgorza-
cie Marii, wraz z położeniem kamienia węgielnego pod bazylikę Serca 
Jezusowego na Montmartre w Paryżu oraz zaleconym przez Piusa IX oso-
bistym poświęceniem katolików Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jako 
odpowiedzią na prośbę skierowaną do papieża przez pięciuset biskupów. 
Nabożeństwo to było wówczas postrzegane jako nowy dar Boży w walce 
z bezbożnością czasów współczesnych  3.

Nacisk na wymiar społeczny nabożeństwa, wiążąc je w sposób ściślej-
szy z tematem społecznego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, 
położył papież Leon XIII (1873-1903). 28 czerwca 1889 roku podniósł on 
uroczystość Najświętszego Serca Jezusa do rangi uroczystości pierwszej kla-
sy. W roku 1899 została zatwierdzona litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz opublikowana encyklika Annum sacrum. Święty Pius X (1903-
1914) 25 kwietnia 1909 roku beatyfikował Jana Eudesa, jednego z ojców 
nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Ten sam papież polecił 
odmawiać każdego roku akt poświęcenia ułożony przez Leona XIII, zachę-
cając również do poświęcania Jezusowemu Sercu całych rodzin.

Rozwój kultu

Za złoty wiek kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa można uważać 
lata 1815-1915. Powstają wtedy liczne zgromadzenia zakonne męskie 

2 Por. E. Cattaneo, Il Centenario della Consacrazione del Genere Umano al Sacro 
 Cuore, „La Civiltà Cattolica”, 5 VI 1999 (3575), s. 439-440.

3 Por. G. Martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. L’età dell assolutismo, 
dz. cyt., s. 376.
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i żeńskie noszące to imię. Nabożeństwo szybko związało się z kultem 
eucharystycznym (adoracja, Godzina Święta, Kongresy Eucharystyczne) 
oraz z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. Pius IX w roku 1854 
ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu, którego zasięg będzie wielki, 
zwłaszcza po objawieniach maryjnych Bernadetcie Soubirous w Lourdes 
(1858). Lourdes i Paray -le -Monial stały się centrami pielgrzymek o du-
żym znaczeniu jednoczącym, stwarzając okazję do zamanifestowania toż-
samości katolickiej we wrogo nastawionym społeczeństwie. W roku 1890, 
w dwóchsetlecie śmierci błogosławionej Małgorzaty Marii Alacoque, bi-
skup diecezji Autun, Adolphe -Louis -Albert Perraud, otrzymał od Stolicy 
Apostolskiej przywilej nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego dla miasta 
Paray -le -Monial  4. 

Historycy byli mało wyrozumiali w ocenach współczesnego im kultu 
Serca Jezusowego. Według niektórych kontrreformacja nie mogła ożywić 
wiary chrześcijańskiej w jej centralnych tajemnicach i dlatego zwróciła się 
do kultu zastępczego, jak kult Najświętszego Serca Jezusowego. W isto-
cie uważano, że nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego było 
jednym ze znaków słabości duchowej oraz dekadencji intelektualnej i mo-
ralnej katolicyzmu stojącego w czasach nowożytnych wobec procesów 
modernizacji, to znaczy filozofii immanentnej, moralności laickiej i cywi-
lizacji liberalnej. 

Nowe formy kultu, nieznane średniowieczu, były traktowane jako wy-
chodzące naprzeciw mas mało wykształconych, na których Kościół w cza-
sach współczesnych zmuszony był coraz bardziej się opierać z racji co-
raz większego oddalania się odeń klas wykształconych. Do tego rodzaju 
pobożności należą: kult Najświętszego Serca Jezusa, kult Niepokalanego 
Serca Maryi i kult Niepokalanego Poczęcia, nie mówiąc o nadzwyczajnym 
rozwoju kultu świętych – starych i nowych. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że rzeczywistość jest bardziej złożona i nie 
ma podstaw do tak jednoznacznych ocen. Nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Jezusowego zawiera w sobie zasadniczy sposób, w jaki katolicyzm 
włącza się w procesy modernizacji, oraz uwspółcześnienie eklezjalne jako 
uwspółcześnienie symboliczno -pobożnościowe. Wyróżnia się przy tym 
trzy aspekty tego unowocześnienia. Pierwszy to odwołanie się do „religii 
serca”, która jest paralelna do narodzin „pietyzmu” w środo wiskach pro-
testanckich. Ma ona swoje źródło w długiej tradycji mistycznej, a teraz 

4 Por. F. De Giorgia, Forme spirituali, forme simboliche, forme politiche. La devozione 
al S. Cuore, „Rivista di storia della Chiesa in Italia”, 48/1994, s. 365-459.
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proponowana jest w formie bardziej powszechnej. Drugi aspekt to wy-
móg bardziej ludzkiej i bardziej miłosiernej Boskości. Trzeci wreszcie 
to konieczność odwołania się do głębi antropologiczno -egzystencjalnej 
i psychologicznej, a nawet do podświadomości, w celu zrozumienia sym-
boliki serca. Być może to właśnie było powodem, że władze kościelne pa-
trzyły początkowo podejrzliwie na nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Jezusowego  5.

Mimo ujęć starających się w sposób pozytywny wyjaśnić omawiany 
fenomen, pozostaje faktem, że nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa nosi w sobie widoczne znaki uwarunkowań historycznych. Ak-
centując aspekt „wynagradzający”, nie zawsze pozostawało obojętne wo-
bec tendencji „cierpiętniczej”, kultywowanej w niektórych środowiskach 
klasztornych XIX wieku. Zapewne nie drogą przypadku pojawiła się wtedy 
duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przełamywała ona stereotyp 
Boga mściciela, podkreślając nade wszystko Jego miłość, zawsze skłonną 
do przebaczenia, przemieniającą, wypełniającą tego, kto się jej pozwala 
ogarnąć w bezwarunkowym zaufaniu.

Ważne dokumenty Kościoła 

Odczytywana w tym kontekście encyklika Annum sacrum Leona XIII, 
pierwsza poświęcona przez papieża Najświętszemu Sercu Jezusa, wydaje 
się niezwykle powściągliwa. Brakuje w niej akcentów „cierpiętniczych”. 
Symbolika „serca” również nie jest tu centralna. Tematem dominującym 
staje się panowanie Chrystusa, Jego „królewskość”. Symbolika serca jest 
przywoływana w wymiarze antropologicznym zawsze po chrystologicz-
nym. Ponieważ w Najświętszym Sercu rozpoznajemy symbol i oczywisty 
obraz nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, miłości, która nas przyna-
gla do odwzajemnienia, jest jak najbardziej wskazane ofiarować się temu 
najdostojniejszemu Sercu; a nie jest to nic innego jak tylko ofiarowanie 
się i przylgnięcie do Chrystusa, ponieważ każdy akt uwielbienia, odda-
nia i po bożności wobec tego Boskiego Serca zostaje skierowany, praw-
dziwie i  poprawnie mówiąc, do samej Osoby Chrystusa. To bardzo proste 
wyrażenie istoty tego nabożeństwa, które przez symbolikę serca wiąże się 
z osobą Zbawiciela.

5 Por. tamże, s. 384.
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Encyklika Haurietis aquas Piusa XII (1956) była swego rodzaju zna-
kiem upadku tego nabożeństwa, nie z powodu wyczerpania, ale z racji bo-
gactwa treści. Na skutek odkrycia obecności „Serca Jezusa” w pewnych 
nurtach duchowości średniowiecznej oraz zgłębienia bogactwa treści bi-
blijnego znaczenia tematu „serce” zmalała bowiem siła napędowa płynąca 
z wyjątkowości tej pobożności  6. 

Sobór Watykański II (1962-1965) dał w rzeczywistości początek gwał-
townej zmianie w dziedzinie duchowości katolickiej. Owocem najbardziej 
rzucającym się w oczy stało się przygasanie niektórych „nabożeństw”, 
wśród nich także nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Może 
rodzić się pytanie, czy nie szkoda tych form, które przez wieki pozwa-
lały na osobiste odniesienie się chrześcijan do Najświętszego Serca Je-
zusa. Oczywiście, pokolenia wyrosłe po Soborze Watykańskim II zostały 
w większości pozbawione pośrednictwa nabożeństw, a jednocześnie nie 
są one wystarczająco zakorzenione w duchowości liturgicznej i eklezjolo-
gicznej, która powinna wypływać z nowej wizji teologicznej Soboru. Ta 
sama trudność pojawia się także wśród grupy ludu Bożego, która wycho-
wała się na starym wzorze duchowości, a teraz doświadcza, z racji prze-
ciwnych, tego samego zagubienia. 

Przy tej okazji trzeba jednak podkreślić, że to, co zostało w jakiś sposób 
utracone, było najczęściej tylko pobożnościową oprawą. Sama istota pozo-
stała zachowana i karmi się nieustannie autentyczną duchowością opartą 
na Słowie Bożym, Tradycji Kościoła i wskazaniach Magisterium. Nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, przeżywane nade wszystko 
w kontekście solidnej formacji biblijnej i liturgicznej, jest niezwykle po-
mocne w odkrywaniu licznych aspektów misterium Chrystusa, w kształ-
towaniu sfery aktywnej życia duchowego, nie zawsze dostatecznie do-
strzeganej, a także w doświadczeniu ran, które się goją w coraz pełniejszej 
służbie Bogu i bliźnim  7.

W życiu duchowym chrześcijanina

Kult Serca Jezusa pomaga człowiekowi przede wszystkim w odkrywaniu 
osobowego oblicza Boga. Dla dojrzałego chrześcijanina Bóg jest czymś 

6 Zob. E. Cattaneo, Il Centenario della Consacrazione del Genere Umano al Sacro 
 Cuore, dz. cyt., s. 446-448.

7 Por. tamże, s. 448-449.
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więcej niż tylko imieniem, pojęciem, prawem moralnym: jest Bogiem 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogiem nie umarłych, ale żyjących. Jest Bo-
giem, który objawia miłość Chrystusa i jest miłością (zob. 1 J 4,8), zna, 
słucha, troszczy się, kocha, daje siebie, daje trawę łąkom i penetruje wnę-
trze człowieka. Serce Chrystusa, źródło nowego życia paschalnego, nowe-
go Ducha, który sprawia, że Boga nazywa się Ojcem, Panem nad Panami 
(por. Pwt 10,17), jedynym pośrednikiem w zbawieniu (por. 1 Tm 2,5). Wia-
ra w Boga nieosobowego sprawia, że pierwsze przykazanie Jezusa ubo-
żeje i kieruje całą energię do przestrzegania drugiego: kochaj bliźniego 
jak siebie samego. Kult Serca Jezusa pomaga w nadaniu nowego wymiaru 
i uświęceniu aktywizmu i bałwochwalstwa, przypominając, że tylko Bóg 
może pomóc człowiekowi żyć i kochać prawdziwie bliźniego  8.

Poza tym kult Najświętszego Serca Jezusa sprawia, że życie chrześci-
janina przemienia się w świadectwo miłości. Zwłaszcza w świecie, gdzie 
miłość ogranicza się do szukania, a nie do dawania, gdzie bardziej ma się 
nadzieję na zbawienie, a nie na radość zbawiania i czynienia innych szczę-
śliwymi. Każdemu, kto pragnie zrozumieć i żyć prawdziwie miłością, Je-
zus nie daje definicji miłości, ale uczy, czego może ona dokonać: dawać 
i przebaczać. Jezus przypomina: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13), a św. Paweł doda-
je: Gdybym […] ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic 
mi nie pomoże (1 Kor 13,3). To, co ważne, to nie tyle umrzeć, ponieważ 
umrzeć można i bez miłości, ile dać siebie samego aż do śmierci, tak jak 
uczynił Jezus (por. 1 J 3,16). Jezus w czasie swojej publicznej działalności 
przebaczał grzesznikom, przebaczył tym, którzy Go krzyżowali, i stał się 
dla wszystkich pokojem, ponieważ obie części [ludzkości] uczynił jedno-
ścią, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość (Ef 2,14). Każdego więc, 
kto pragnie Go naśladować, prosi o wielkoduszność wobec nadużyć i znie-
wag ze strony innych (por. Mt 5,38-42), by przebaczyć i pojednywać się 
z nieprzyjaciółmi (por. Mt 5,23-24), ale również, by kochać ich i modlić się 
za nich, ponieważ są dziećmi Ojca niebieskiego (por. Mt 5,43-48). Chrze-
ścijanin kontemplujący Serce Jezusa pełne miłosierdzia wobec grzeszni-
ków znajduje odwagę do przebaczania aż siedemdziesiąt siedem razy (por. 
Mt 18,21) i siłę do odbierania zła jako dobra, nauczył się bowiem od swo-
jego Mistrza, że miłość zwycięża wiele grzechów (por. Ga 5,20; 1 P 4,8)  9.

8 Por. I. Sanna, Sacro Cuore di Gesù, w: Nuovo Dizionario di Spiritualità, Milano 1985, 
s. 1350-1351. Dalej: NDS.

9 Por. NDS, s. 1351.
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Wyrażenie „kult” pojawia się Kościele zwykle dla określenia, z jakiego 
punktu widzenia rozważa się stosunek wiernych do Serca Jezusa. Kult ten 
wszedł do Kościoła pod koniec V wieku, szczególnie w liturgii, nabiera-
jąc w ten sposób wymiaru publicznego. Można odwołać się tutaj do świę-
ta liturgicznego Świętej Włóczni obchodzonego od 1353 roku, a później 
Święta Pięciu Ran, w końcu do uroczystości Serca Chrystusa. Kontekst li-
turgiczny to przede wszystkim formularze Mszy św. proponowanych wier-
nym. Istota kultu przejawia się w uznawaniu przez człowieka swojej kon-
dycji przed Bogiem. Jako akty podstawowe wylicza się modlitwę, ofiarę, 
ślub i konsekrację. W chrześcijaństwie takie uznanie odnosi się szczególnie 
do Tajemnicy zbawienia dokonanego przez Chrystusa w Duchu Świętym 
na chwałę Boga Ojca. Wszystko opiera się na sprawowaniu sakramentów, 
a w szczególności Eucharystii, która jest duchową ofiarą i modlitwą wier-
nych zgromadzonych wokół Chrystusa. Eucharystii i innym sakramentom 
towarzyszy Słowo Boże we wspólnocie. Celebracja liturgiczna Serca Pana 
Jezusa należy do życia Kościoła i chce wyrazić szczególny moment Jego 
zbawczego Wcielenia. Tradycyjna duchowość, mówiąc o Sercu Pana Je-
zusa, odnosi się nie do jakiegoś pojęcia abstrakcyjnego, ale do konkret-
nej sceny ewangelicznej przebitego Boku i jako taka rozwijała się przez 
wieki  10.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Podczas gdy w kulcie myśl odnosi się do zrozumienia liturgicznego i ko-
ścielnego sprawowanej tajemnicy, w nabożeństwie kładzie się szczególny 
nacisk na wymiar osobowy, na pobożność popularną. Nie dotyczy to bo-
wiem tylko celebracji liturgicznej, ale także postawy wewnętrznej osób 
i różnych praktyk duchowych tworzących tę pobożność, których źródło 
tkwi często w doświadczeniu wielkich mistyków. W życiu religijnym każde 
nabożeństwo zawiera w sobie wymiar międzyosobowy, który usprawiedli-
wia takie, a nie inne praktyki zewnętrzne. Te z kolei wpływają znacząco na 
wzrastanie istotowego zjednoczenia z Bogiem w wierze, nadziei i miłości. 
Nie można również abstrahować od konkretów. Jest osoba lub grupa i kon-
kretna sytuacja historyczna. Jest wpływ społeczny i wpływ poszczegól-
nych jednostek. Są konkretne środki duchowe nabierające znaczenia w róż-
nych momentach historycznych. Jak można zauważyć z doświadczenia 

10 Por. C.A. Bernard, La spiritualità del Sacro Cuore di Christo, Roma 1989, s. 9-15.
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duchowego, szczególność nabożeństwa przejawia się w fakcie porządko-
wania wszystkiego, poczynając od centrum. Może to być centrum dok-
trynalne, jak Przeznaczenie Boże, albo wskazujące na postawy duchowe, 
takie jak wiara czy pełne oddanie się Bogu. 

Głębokie nabożeństwo nie musi być zatem sumą pobożnych praktyk, 
jakichś sporadycznych aktów, ale raczej syntezą całego życia duchowe-
go wokół konkretnego centrum. Mając zawsze doktrynalny fundament, 
nabożeństwo jawi się jako mniej lub bardziej bogate, bardziej lub mniej 
wrażliwe na potrzeby duchowe różnych osób. Z tego punktu widzenia na-
bożeństwa do Serca Pana Jezusa, do Eucharystii, do Matki Bożej jawią 
się jako szczególnie uprzywilejowane i w pewien sposób obejmujące cały 
Kościół. Mówiąc o nabożeństwie do Serca Jezusa, można zauważyć, że 
w historii Kościoła koncentruje się uwagę na wyobrażeniach konwencjo-
nalnych. Jest to Serce oplecione cierniem, od którego rozchodzą się pło-
mienie, z krzyżem dominującym nad całością. Mogą też być inne obrazy: 
św. Jan, który kładzie swoją głowę na piersi Jezusa, przebity Bok albo 
mistyczny Baranek  11.

W XVII wieku, oprócz wielkich mistyków, działało wielu mistrzów du-
chowych włączających rozważanie o Sercu Chrystusa w dążenie do dosko-
nałości chrześcijańskiej. Ten wysiłek ascetyczny koncentruje się na cno-
tach do wyćwiczenia i takich duchowych dyspozycjach do wypracowania 
jak zaufanie. Serce Chrystusa jawi się jako doskonały model do naśladowa-
nia. W tej perspektywie modlitwy i aspiracje będące owocem doświadczeń 
mistycznych proponowano wszystkim. Ich zawartość dogmatyczna i do-
świadczalna może więc osłabnąć. Dlatego prosi się o utrzymywanie włas-
nego serca na podobieństwo Serca Chrystusowego. Pozostaje problem, 
jaką postawę zachować wobec mnożących się praktyk pobożnościowych 
proponowanych przez mistrzów duchowych. 

Trzeba pamiętać, że istota życia duchowego tkwi w wierze, nadziei i mi-
łości. Wszystkie ćwiczenia duchowe winny orientować się w takim celu, 
a ich wartość dla jednostki i dla grupy jest mierzona taką, a nie inną miarą. 
Większe znaczenie obiektywne jakiegoś ćwiczenia niekoniecznie tłumaczy 
się proporcjonalnym postępem subiektywnym. Utrzymuje się jednak, że 
praktyki pobożnościowe są wprowadzeniem w życie duchowe i mogą być 
proponowane, zawsze roztropnie i z dyskrecją. Są one bowiem środkami, 
wobec których należy działać w sposób wolny. Są osoby, które czują się 
w nich doskonale, i są osoby, które przeżywają wielkie trudności. Istnieją 

11 Por. tamże, s. 16-17.



291Najświętsze Serce Pana Jezusa – rozwój kultu i nabożeństwa

też inni, dla których nie przyszedł jeszcze czas. Spotyka się we wszystkich 
epokach młodych demonstrujących wielką hojność i religijność, ale nie-
mających żadnej formacji doktrynalnej i tych, którzy nie otrzymali ducha 
miłosierdzia. W takich przypadkach pierwsza formacja, pozwalająca im 
lepiej zrozumieć proponowaną pobożność, staje się absolutną konieczno-
ścią. Trzeba sięgać wzrokiem poza religijność popularną, aby dołączyć do 
praktyk jakby mechaniczną skuteczność. Pojawiają się bowiem niebezpie-
czeństwa. Myśli się o obietnicach płynących z duchowych doświadczeń 
siostry Małgorzaty Marii Alacoque, które nierzadko przyjmowane są w du-
chu podejrzeń, obcym prawdziwej religijności chrześcijańskiej. Proponu-
jąc pewien typ nabożeństwa, konieczna staje się roztropność, tym bardziej 
im mocniejszy jest ciężar uczuciowy rodzący się dzięki jakimś praktykom, 
które mogą budzić reakcje negatywne  12.

Z punktu widzenia historycznego nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
nie było czystym ukontentowaniem się opowiadaniami mistyków, których 
doświadczenie koncentrowało się na scenie przebicia włócznią Jezusowe-
go Boku. Konkretyzowało się natomiast w różnych praktykach kultycz-
nych będących uczestnictwem w mentalności ludowej religijności. Była to 
Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca, różne nowenny czy adoracja 
wynagradzająca. Szuka się lepszej charakterystyki tego ruchu, który po-
mógł w zdefiniowaniu Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i opierając się 
na oficjalnym kulcie Kościoła powszechnego, stał się niezwykle użyteczny 
dla Ludu Bożego. Niewielkie znaczenie kładziono na aspekt estetyczny. 

Używano wyobrażeń łatwiej przyswajalnych, które nie sprawiały trud-
ności wszystkim przed nimi stającym. Również postawy były w pew-
nym sensie utylitarne dla nabożeństwa reprezentowanego przez ten typ 
religijności. Odczuwano konieczność godzenia pewnych rytów, prostych 
i paraliturgicznych, w celu osiągnięcia zbawienia i Bożego wsparcia we 
wszystkich konkretnych okolicznościach życiowych. Następowały potem 
przejawy żywej wdzięczności. Pobożność ludowa odnosi się nie tylko do 
powszechnej tradycji Kościoła, ale również do wydarzeń historycznych, 
takich jak objawienia czy przykłady z życia mistyków mających głębokie 
znaczenie. Pokazywały bowiem, że Bóg nie jest jakimś odległym bytem, 
ale bardzo bliskim, nieustannie działającym w Kościele przez swoje łaski 
i błogosławieństwo. W tym sensie nie można zbytnio przesadzać w ocenie 
wpływu wydarzeń w Paray -le -Monial na rozszerzanie się i formalizację 

12 Por. tamże, s. 18-19.
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nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Miało to bowiem powiązanie z różny-
mi przejawami religijności ludowej  13.

Jeśli wraca się do definicji nabożeństwa jako osobistego oddania, jasne 
jest, że zakłada ona wymiar uczuciowy. Na pierwszym miejscu podkreś-
la się znaczenie symboliczne wyobrażeń. Obraz bowiem, zgodnie z po-
wszechnym doświadczeniem, angażuje uczucie. Poza tym historyczny 
początek nabożeństwa jako takiego i jego powiązanie ze szczególnymi 
doświadczeniami duchowymi akcentują charakter uczuciowy. Nabożeń-
stwo do Serca Pana Jezusa w szczególności odpowiada na następujące 
 kryterium: wielu kładło nacisk na związek historyczny jego rozszerzania 
się z reakcją przeciw jansenizmowi pełnemu moralizatorstwa i akcentowa-
nia grzechu, kary i lęku. W tym nabożeństwie dostrzega się doświadczenie 
typu profetycznego, o całym zabarwieniu uczuciowym. Serce traktowane 
jest jako symbol miłości. 

Wszyscy kontemplujący Serce Boże odkryli obecność miłości ludzkiej 
jako takiej, miłosierdzia nadprzyrodzonego i miłości Chrystusa. Wszystko 
to winno być przyjmowane jako ubogacenie duchowe. Oczywiście istnieje 
niebezpieczeństwo pewnego sentymentalizmu, który rodzi się z oddziele-
nia nabożeństwa od życia liturgicznego Kościoła i odrzucenia całego wy-
miaru doktrynalnego. Trzeba wielkiego wysiłku w celu osiągnięcia głę-
bokiego poziomu uczuciowego, zakorzenionego w cnotach teologalnych 
wiary, nadziei i nadprzyrodzonej miłości. Może to mieć funkcję wyważa-
jącą w konfrontacji z życiem duchowym zbyt przeintelektualizowanym. 

Dynamizm duchowy

Warto zasygnalizować dynamizm duchowy prowadzący do pełnej realiza-
cji wiary. A więc najpierw wyniesienie wymagające zawsze oderwania się 
od bezpośredniej rzeczywistości i wzniesienie do świata niewidzialnego, 
duchowego. Wyjaśnia to, że nie wszystkie członki ciała Chrystusa mogą 
być wektorami życia duchowego, a więc nabożeństwa. Chodzi o wektory 
symboliczne jak serce, rany, Święte Oblicze, które ukazuje wnętrze Chry-
stusa i prowadzi do Boskiej rzeczywistości. Zauważa się przy tym, że Serce 
Chrystusa występuje prawie zawsze łącznie z wyniesieniem na Krzyżu, 
mającym znaczenie symboliczne o wymiarze kosmicznym. 

13 Por. G. Mattai, Religiosità popolare, w: NDS, s. 1316-1331; C.A. Bernard, La spiri-
tualità del Sacro Cuore di Christo, dz. cyt., s. 19-20.



293Najświętsze Serce Pana Jezusa – rozwój kultu i nabożeństwa

Dalszym etapem jest pogłębienie prowadzące do wewnętrznej jedności, 
które może być osiągnięte przez przylgnięcie do duchowej rzeczywisto-
ści Tajemnicy zbawienia. Dokonuje się dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Serce Jezusa albo przebity Bok sprawia tę interioryzację. Pan zaprasza, by 
przyjść do Niego: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca (Mt 11,28-29)  14.

Życie duchowe wymaga także świadomości żywej obecności Boga. 
Doświadcza się tego na modlitwie, a głębiej jeszcze w kontemplacji. Ser-
ce Jezusa, jako część osoby, pozwala przeżywać tę Bożą obecność przez 
kontemplację: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 19,37). Trzeba jed-
nak podkreślić, że w życiu duchowym nie chodzi tylko o kontemplowanie, 
ale także o uczestniczenie w rozlaniu się życia, które jest celem tajemni-
cy Zbawienia. To rozlanie życia przez człowieczeństwo Chrystusa winno 
przynosić te same efekty, jakie dokonały się w Nim samym. Każda forma 
kontemplacji prowadzi do uczestnictwa w misterium. Tkwi w sferze Ducha 
Świętego obecnego w misterium i świadomości tego, który kontempluje. 
W obrazie przebitego Boku podstawowa forma uczestnictwa symbolizo-
wana jest wypłynięciem krwi i wody. Jako znaki sakramentalne Eucharystii 
i Chrztu oraz Odkupienia i wylania Ducha Świętego wskazują one naj-
istotniejsze elementy życia chrześcijańskiego. W ten sposób możliwe staje 
się pojęcie apostolskiego uczestnictwa w misterium Odkupienia. Odsyłają 
bowiem te znaki do życia Kościoła w historii. Krew i woda, jako symbole 
sakramentalne, wskazują na misterium Odkupienia dokonane przez Chry-
stusa i w Kościele kontemplowane  15. 

Ku przyszłości

Tajemnica Serca Jezusa Chrystusa prowadzi do pytania natury ogólnej 
o przyszłość duchowości tego Serca. Jeśli mówi się o kulcie Serca Jezusa, to 
rzeczą istotną jest podkreślenie, że sam Chrystus stoi w jego centrum. Ko-
ściół ma świadomość, że uznając kult Serca Jezusa, pomaga ludowi chrze-
ścijańskiemu w penetracji tajemnicy Zbawiciela i głębszego przylgnięcia 
do Jego Osoby. Praktyka pobożnościowa rozpoczęta wraz z objawieniami 
w Paray -le -Monial ukazuje obraz bardziej złożony. Proces syntezy osiąga 

14 Por. C.A. Bernard, La spiritualità del Sacro Cuore di Christo, dz. cyt., s. 22.
15 Por. tamże, s. 23.
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w niej punkt ekstremalny: scena z Ewangelii św. Jana o przebitym Boku 
Chrystusa koncentruje się na rzeczywistości nieoznaczonej wprost,  czyli 
Sercu przebitym włócznią żołnierza. Wydarzenie historyczne, którego opis 
jawi się jako bogaty w różne elementy, redukuje się do aspektu prawie sta-
tycznego. A obrazy wyrażające tajemnicę akcentują jednostronność zna-
czenia symbolicznego: serce jest symbolem miłości. 

Dla mistyków średniowiecznych, a także dla Małgorzaty Marii Ala-
coque kontemplowanie Serca Jezusa, w którym objawia się Miłość, było 
owocem mądrości pozwalającej podchodzić do wszystkich rzeczy w ich 
źródle. A jest to odwieczna Miłość ukryta w sercu Ojca i zamanifestowana 
w Najświętszym Sercu Chrystusa. Pewną reakcję negatywną teologów bu-
dził fakt, że chrześcijanie mało konkretnie rozdzielali dar mądrości u mi-
styków i słowo Objawione. Pamiętać jednak należy, że mistycy nie czynili 
nic innego, jak tylko wyrażali swoje doświadczenie językiem adekwatnym 
do czasu i otoczenia, w którym żyli. Świadectwem tego jest przyjęcie, ja-
kiego doznali ze strony Kościoła. Aprobata Kościoła zapewnia fundamen-
talną zgodność pobożności płynącej z doświadczenia mistycznego z prze-
kazem Objawienia. 

Innym zagadnieniem, dosyć delikatnym i rodzącym się wraz z dekla-
racjami mistyków, jest pytanie, jaką wartość przypisać ich stwierdzeniom 
dotyczącym rozszerzania się łaski Bożej na tych, którzy idą za ich suge-
stiami. W takiej mierze, w jakiej nabożeństwo do Serca Pana Jezusa jest 
syntezą Misterium zbawczego, a praktyki jawią się jako krótka droga dla 
wszystkich, są one uczestniczeniem w dystrybucji łask przeznaczonych 
dla tych, którzy żyją autentycznym kultem chrześcijańskim. Nie można 
również wykluczać, że Bóg jakby zaszczepia szczególne łaski w nabożeń-
stwo, którego efektem jest doprowadzenie do głębokiego zjednoczenia ze 
Słowem Wcielonym. Nie oznacza to jednak, że rozszerzanie takich łask do-
tyczy tylko dedykujących swoje konkretne praktyki kultowi Serca Jezusa. 
Każdy chrześcijanin żyjący w kontakcie z Bogiem z pośrednictwem sakra-
mentów ustanowionych przez Chrystusa i przez liturgię, w której Kościół 
wyraża swój kult, czerpie ze zdroju łask Odkupienia  16. 

Przechodząc do znaczenia duchowości Najświętszego Serca, nie trze-
ba wiązać się ścisłymi formami odnoszącymi się do kultu i nabożeństwa. 
Oczywiście, życie duchowe odwołujące się w sposób uprzywilejowany do 
sceny św. Jana z przebitym Bokiem ich nie wyklucza, dlaczego więc nie-
karmienie własnej duchowości u źródeł liturgicznych ma być odrzuceniem 

16 Por. tamże, s. 111-112.



295Najświętsze Serce Pana Jezusa – rozwój kultu i nabożeństwa

a priori uczestniczenia w wielkiej tradycji. Duchowość ojców i mistyków 
średniowiecznych dotyczy zarówno kultu, jak i nabożeństwa. Tworzy się 
w ten sposób proces koncentracji kontaktu z Chrystusem przez konkretne 
odniesienie do momentu, który dla św. Jana jawi się jako symbolizujący 
całe misterium paschalne. A bogactwo symboliczne opowiadania ewange-
licznego pozwala na różne podejścia do misterium. 

W historii duchowości uwaga skupia się na przebitym Boku Chrystusa. 
Można zapytać o efekty tego obrazu. Przede wszystkim zaznaczyć trzeba, 
że chodzi tu o skierowanie wzroku wiary na centrum historyczne i symbo-
liczne. Począwszy od tego punktu, cała Historia Zbawienia jawi się jako 
zunifikowana. Serce Chrystusa odsyła do zbawienia, najpierw poczętego 
w sercu Ojca, a później zaktualizowanego w Synu wcielonym. Misterium 
to dopełnia się w Duchu Świętym. Jeśli Serce Chrystusa rozważa się jako 
centrum symboliczne Tajemnicy wiary, uderza przede wszystkim obfitość 
znaczeń. W wypłynięciu krwi i wody ojcowie widzieli znak daru sakra-
mentów lub też streszczenie całego Misterium zbawienia: krew i woda od-
syłają do Odkupienia i Zesłania Ducha Świętego.

W Chrystusie wywyższonym na Krzyżu można równolegle kontem-
plować wielki znak soteriologiczny dany ludzkości, tak jak na pustyni wy-
wyższony był miedziany wąż dla wyzwolenia ludu wybranego. Tym, co 
szczególnie ożywia chrześcijaństwo średniowieczne, jest Serce jako sym-
bol miłości. W ten sposób całe Misterium wiary jawi się jako tajemnica mi-
łości rozszerzającej się na ludzkość. Wszystko rozpoczyna się od Boga Mi-
łości, przechodzi przez Serce Jezusa, które zawiera w sobie pełnię każdej 
miłości, i dociera do człowieka przez Ducha Świętego. Dynamizm miłości 
może być później kontemplowany pod różnymi formami: miłość stoi u po-
czątku stworzenia, towarzyszy w jego rozwoju i triumfuje w przekształce-
niu wszechświata. Ta nieskończona miłość, kiedy zwraca się do słabego 
człowieka, staje się miłością miłosierną, przebaczeniem i uzdrowieniem, 
łaską i pięknem. Przed człowiekiem zaangażowanym w apostolat, który 
kontempluje bogactwo tajemnicy Serca Chrystusa, otwierają się liczne per-
spektywy. Człowiek może w sposób wolny przylgnąć do niewyczerpane-
go źródła miłości. Serce Jezusa pozostaje otwarte i zaprasza wszystkich 
do wejścia w jego głębię. Oznacza to wejście w samego Chrystusa przez 
miłość i patrzenie wzrokiem wiary na ranę, która staje się przedmiotem 
kontemplacji: Będą patrzeć na Tego, którego przebili  17.

17 Por. tamże, s. 113-114.
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Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli





Jan Krasicki

ROLA ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH ŚW. IGNACEGO LOYOLI 
W CYWILIZACJI POSTMODERNISTYCZNEJ

1. Z fundamentem czy bez? 
„Fundament” Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli a antyfundamenta-
lizm cywilizacji postmodernistycznej 

W dobie postmodernizmu i „rozstania z filozofią pierwszych zasad”  1 pro-
gramowo neguje się te zasady. Tymczasem podstawowy czynnik, który 
określa specyfikę Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, stanowią tak 
czy inaczej doprecyzowane i nazwane zasady, podstawy. Wskazuje na to 
już sama nazwa: Zasada pierwsza i podstawowa [Fundament ćwiczeń]  2. 
Owa „zasada pierwsza i podstawowa”, znana bardziej w drodze ignacjań-
skiej jako „fundament ćwiczeń” czy w skrócie, „fundament”, stanowi o ich 
istocie i została wyrażona w pięciu uwagach – radach dla praktykującego. 

Jak pisze tłumacz i wybitny znawca dzieła św. Ignacego Loyoli Mie-
czysław Bednarz: „Bramą Ćwiczeń Duchownych, więcej niż bramą, bo ich 
prawdziwą podwaliną, jest tzw. Fundament. Jest on jakby manifestem ży-
cia i działalności Ignacego, a całe Ćwiczenia są jego stopniowym rozwojem 
i realizacją. Jego wpływ – wyraźny lub ukryty – odnajdujemy we wszyst-
kich etapach Ćwiczeń. Sformułowany w sposób zwarty i jasny stawia on 
od samego progu Ćwiczeń wielkie ogólne zasady rządzące całym życiem 
człowieka dążącego szczerze «do Boga i do doskonałej służby Bogu dla 
Jego większej chwały», a pierwszą zasadą fundamentalną jest zasada osta-
tecznego celu człowieka i innych stworzeń”  3.

1 O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, War-
szawa 1994.

2 Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 23, w: Św. Ignacy Loyola, Pisma wybrane. 
Komentarze, oprac. M. Bednarz, Kraków 1968, t. 2, s. 105. Dalej: Ćd.

3 M. Bednarz, Wprowadzenie do Ćwiczeń duchownych (punkt 3. Fundament 23), 
w: Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, dz. cyt., s. 15. 
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Każda cywilizacja posiada mniej lub bardziej ukrytą dla niej liczbę za-
łożeń, imperatywów, zasad. Można je wykryć i w cywilizacji postmoder-
nistycznej, mimo że deklaruje się ona jako bezzałożeniowa, celowo unika-
jąc artykulacji swych ideowych podstaw. Wyróżniającą cechą cywilizacji 
postmodernistycznej jest, jeśli ukuć nowy termin, jej ideowy „antypryn-
cypizm” (od łac. principium – „zasada”)  4, antyfundacjonizm, antyfunda-
mentalizm  5. Różnica polega zatem na tym, że autor Ćwiczeń duchownych 
operuje w punkcie wyjścia „zasadą”, „fundamentem”, a więc czymś, co 
w cywilizacji postmodernistycznej wydaje się a priori zanegowane. Dla 
zrozumienia istoty Ćwiczeń oraz ich stosunku do pewników cywiliza-
cji postmodernizmu skutki takiego postawienia sprawy są dalekosiężne. 
W praktyce Ćwiczeń duchownych rolę tego, co nazywa się w nich „Fun-
damentem”, można porównać do fundamentu w budowie domu. Jeśli go 
nie ma lub jest nietrwały, chwiejny, dom jest utwierdzony nie na skale, lecz 
zbudowany na piasku (por. Mt 7,24-27) i czeka go niechybnie los, o jakim 
mówi ewangeliczna przypowieść. 

Fundament w koncepcji Ćwiczeń to baza, na której buduje się cała 
ich struktura i dynamika, a stanowi go element metafizyczny, negowany 
w postmodernizmie, odwołujący się do kategorii „celu stworzeń”, a także 
do takich fundamentalnych metafizycznych prawd jak „pierwszy grzech 
aniołów” (Ćd 50), „grzech Adama i Ewy” (Ćd 51) itd. Ma on w zrozumie-
niu „genezy”  6 i istoty Ćwiczeń znaczenie decydujące niezależnie od tego, 
że w swej wizji antropologicznej św. Ignacy nie był bynajmniej pesymistą, 
przeciwnie – był „humanistą chrześcijańskim”  7. W stosunku do koncep-
cji negujących ten metafizyczny fundament Ćwiczenia potwierdzają jakby 
prawdziwość formuły: „Błąd w jednym jest błędem we wszystkim” (Falsa 
in uno, falsa in omnibus). Jan Paweł II nazywał ów błąd „błędem antro-
pologicznym” i upatrywał w nim przyczyny pooświeceniowych błędnych 
koncepcji antropologicznych, nieludzkich doktryn społecznych i politycz-
nych oraz totalitaryzmów XX wieku. 

Niejako w opozycji do pooświeceniowych koncepcji antropologicznych 
w zasadach podanych w Fundamencie już w pierwszej z nich pada roz-
strzygające stwierdzenie o człowieku, jego kondycji bytowej i ostatecznym 

4 Zasada: „To, co rozum odkrywa w wyniku analizy jako pierwotne, lub to, co przyj-
muje jako zasadę procesu syntezy”. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla stu-
diujących filozofię chrześcijańską, red. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983, s. 434.

5 Por. np. A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998. 
6 M. Bednarz, Wprowadzenie do Ćwiczeń duchownych, dz. cyt., s. 79-88.
7 Tamże, s. 86. 
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przeznaczeniu: „Człowiek – powiada autor Ćwiczeń – po to jest stworzo-
ny, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił 
duszę swoją” (Ćd 23). Ze względu na ten ostateczny cel określony jest cel 
innych stworzeń i sposób, w jaki człowiek winien się do nich odnosić, to 
znaczy – jak mówi Święty – „korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej 
mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od 
nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu” (Ćd 23). Za radą 
Ignacego w realizacji tego zadania rekolektant winien kierować się zasa-
dą sformułowanej przez niego „obojętności”: „i dlatego trzeba nam stać 
się ludźmi obojętnymi (nie robiącymi różnicy) w stosunku do wszystkich 
rzeczy stworzonych […]. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, 
co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (Ćd 23)  8. 

2. Grzech a Fundament Ćwiczeń duchownych

Punkt wyjścia a zarazem zasadę i fundament Ćwiczeń duchownych stanowi 
„rozmyślanie o grzechu”. Ćwiczenie pierwsze. Rozmyślanie przy pomocy 
trzech władz duszy, o pierwszym, drugim i trzecim grzechu (Ćd 45) otwie-
ra dalsze ćwiczenia pierwszego tygodnia. Nie wchodząc tu w strukturę 
oraz szczegółową treść poszczególnych ćwiczeń, zauważmy, że o tym, jak 
ważna jest dla Ignacego medytacja o „grzechu”, świadczy to, że otwiera 
ona nie tylko ćwiczenia pierwszego tygodnia, lecz rozwijana w ich toku 
(rozmyślanie o „pierwszym grzechu tj. grzechu aniołów”, rozmyślanie nad 
„grzechem Adama i Ewy”, rozmyślanie nad „grzechem pojedynczym”; 
Ćd 50, 51, 52) rekapituluje cały pierwszy tydzień Ćwiczeń i kończy się 
Rozmyślaniem o piekle (Ćd 65-72). 

Pierwszą sprawą dla odprawiającego jest zatem uznanie rzeczywisto-
ści grzechu. Definicja grzechu wedle Katechizmu Kościoła Katolickiego 
brzmi: „Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawe-
mu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego 
z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę 
człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako «słowo, 
czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu» (Św. Augustyn, Contra 
Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418; św. Tomasz z Akwinu, Summa theo-
logiae, I-II, 71, 6)” (KKK 1849).

8 Por. M. Bednarz, Wprowadzenie do Ćwiczeń duchownych, dz. cyt., s. 17. 
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W przeciwieństwie do tych doktrynalnych orzeczeń Katechizmu w cy-
wilizacji postmodernistycznej neguje się wszelkie nadprzyrodzone źródło 
prawdy tak poznawczej, jak i moralnej. Odrzuca wszelkie metafizyczne 
fundamenty, w tym szczególnie zakazy, traktując objawione źródła prawdy 
jako mit lub opresję dla człowieka i jego wolności. Proces ten rozpoczął 
się w epoce oświecenia i trwa nadal, a jego najbardziej jaskrawym przeja-
wem była rewolucja kulturalna we Francji 1968 roku, niewątpliwie ideowa 
kontynuacja haseł rewolucji 1789 roku (jedno z haseł rewolucji kulturalnej 
we Francji 1968 roku brzmiało: „zakazuje się zakazywać!”). Efekty tych 
ideowych procesów w sferze obyczajowej współcześnie najlepiej chyba 
przedstawił w swoich powieściach francuski pisarz Michel Houellebecq  9. 

Powstaje zarazem sytuacja, w której człowiek nie uznaje grzechu, a Bóg 
jako źródło zostaje odrzucony. Rodzi się pytanie: kto jest zatem kłamcą: 
Bóg i Duch Prawdy czy człowiek? Jeśli bowiem nie ma grzechu, niepo-
trzebne staje się Zbawienie i Odkupienie, a zarazem Kościół i jego zbaw-
cza misja. Człowiek sam sobie wystarcza, a „mit” o grzechu wystarczająco 
dobrze tłumaczy psychoanaliza czy strukturalizm. Niepotrzebne stają się 
„instytucje zbawienia”, które przedstawia się jako opresyjne, zbędna misja 
Kościoła jako depozytariusza prawdy. Księdza czy ojca duchownego z po-
wodzeniem zastępuje psycholog czy psychoterapeuta. Kościoły w Europie 
pustoszeją.

3. Sąd Ducha Prawdy

Grzech, jak podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, daje się pojąć do-
piero w świetle Objawienia: „Rzeczywistość grzechu, a zwłaszcza grzechu 
pierworodnego, wyjaśnia się dopiero w świetle Objawienia Bożego. Bez 
tego poznania Boga, jakie ono nam daje, nie można jasno uznać grzechu; 
pojawia się pokusa, by wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, sła-
bość psychiczną, błąd, konieczną konsekwencję nieodpowiedniej struktury 
społecznej itd. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala 
zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił oso-
bom stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie” 
(KKK 387).

9 Por. np. M. Houellebecq, Cząstki elementarne, tłum. A. Daniłowicz -Grudzińska, War-
szawa 2003; M. Houellebecq, Możliwość wyspy, tłum. E. Wieleżyńska, Warszawa 2006.
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Prawdę tę Objawienie oraz nauczanie Kościoła głosi w całej jego histo-
rii. Instruktywne są tutaj zwłaszcza listy św. Jana Ewangelisty. Czytamy 
tam między innymi: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 
oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 1,8). Kto uznaje swój grzech „jest 
z prawdy”, kto nie uznaje grzechu, to nie ma w nim prawdy. O grzechu 
świadczy sam Duch i Nauczyciel Prawdy: On zaś, gdy przyjdzie, przekona 
świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16,8). Negacja grzechu 
prowadzi do negacji Boga i to człowiek staje się jedyną „miarą” tego, „co 
dobre i złe”. Sam staje się sobie „bogiem”. W istocie jest to „grzech prze-
ciwko Duchowi Świętemu”.

Jan Paweł II również pytanie o grzech współczesnego świata łączy 
z pytaniem o „grzech przeciwko Duchowi Świętemu”, czyli grzech, któ-
ry nie podlega „odpuszczeniu”. Na czym polega ten grzech? – zapytuje. 
I odpowiada: na zaprzeczeniu grzechu i odrzuceniu potrzeby zbawienia. 
Człowiek uznaje, że nie ma grzechu i to jest pierwsze źródłowe kłamstwo, 
z tym kłamstwem łączy się następne: że nie potrzebuje zbawienia, po-
dźwignięcia się ze zła. Postępując tak – mówi Ojciec Święty – „dopuszcza 
się grzechu, który Chrystus nazwał «bluźnierstwem przeciwko Duchowi, 
oznajmiając jednocześnie, że jest on nieodpuszczalny (por. Mt 12,31). Dla-
czego nieodpuszczalny? Dlatego, że wyklucza w samym człowieku pra-
gnienie odpuszczenia”  10. W rezultacie takiej postawy człowiek „odpycha” 
miłosierdzie Boga, „gdyż sam uważa się za Boga. Mniema, że sam sobie 
potrafi wystarczyć”  11. 

Największy grzech to zatem uznać, że się „nie ma grzechu” (nie dar-
mo najwięksi święci uważali siebie za wielkich grzeszników). Największy 
grzech popełnia zatem nie ten, kto grzech popełnia (niepopełnianie ich jest 
zgoła niemożliwe), ale zaprzecza grzechowi: Jeśli mówimy, że nie mamy 
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Taki jest zatem Sąd Ducha Prawdy. Jeśli nie wniknąć w głębię Janowego 
przesłania, wygląda na to, że Chrystus posyła nam innego Parakleta niż za-
powiedział – takiego, który miast „pocieszyć”, powiedzieć coś „dobrego” 
o człowieku i świecie, zasmuca nas prawdą o „grzechu, sprawiedliwości 
i sądzie”. Nic dziwnego, że takiego Pocieszyciela „świat” przyjąć nie może 
(J 14,17) i pociesza po swojemu. Świat mianowicie chciałby tylko prawdy, 
która mu odpowiada, ale już Paweł VI powiedział, że pomóc światu „nie 
znaczy iść za tym, czego świat chce”. Najbardziej pouczające i łamiące 

10 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 15. 
11 Tamże.
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nasze wyobrażenia o ekonomii zbawienia jest to, że ten sam Duch, który 
przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, zarazem nas po-
ciesza, te dwie rzeczy nie podlegają w Nim rozłączeniu. Tymczasem świat, 
kiedy „pociesza”, to bez Prawdy, a kiedy mówi prawdę, to tak, że wpędza 
w rozpacz i lęk. 

Nic dziwnego zatem, że w europejskiej części współczesnego świata 
mówienie o grzechu stało się czymś niestosownym, wręcz śmiesznym. I je-
śli na współczesnych areopagach ktoś zaczyna mówić o „grzechu”, współ-
cześni „pogańscy” filozofowie reagują tak samo jak zareagowali ateńscy na 
greckim Areopagu na słynną mowę św. Pawła: Gdy usłyszeli o zmartwych-
wstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: „Posłuchamy cię o tym 
innym razem” (Dz 17,32).

4. Grzeszyć bez grzechu, umierać bez śmierci 

Nie da się nie zauważyć, że w dobrze znanych nam kliszach kultury ma-
sowej, przy jednoczesnej propagandzie zła, trwa nieustanne unicestwianie 
i bagatelizowanie wszelkiej rzeczywistości metafizycznej, w tym grze-
chu i śmier ci czy też – mówiąc językiem postmodernistycznym – ich „de-
konstruowanie”. Bohaterowie naszej współczesności, ikony kultury ma-
sowej nieustannie popełniają zło, ale nigdy tego, co czynią, nie nazywa-
ją grzechem, nie grzeszą. Oni są nowocześni, trendy, „na topie”, otwarci 
na świat i na to, co on oferuje. Grzech, jak wszystkie ostateczne sprawy, 
na przykład śmierć, wydaje się im tylko przeszkadzać w konsumowaniu 
owoców ludzkiej wolności, zdobyczy demokracji i dóbr tzw. wolnego 
świata. Grzech stał się dzisiaj sprawą prywatnego życia, czymś wstydli-
wym, niestosownym, tematem tabu, czymś, o czym mówić nie wypada, 
nad czym, jakby za powszechną zgodą, zaciągnięto kir milczenia. Można 
wręcz powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja to stan ciągłej negacji i zaprzecza-
nia wszelkiej ostatecznej rzeczywistości. 

W drodze Ćwiczeń śmierć, jak w mądrości biblijnej (O śmierci, do-
bry jest twój wyrok – Syr 41,2), ma znaczenie kluczowego kryterium 
co do właściwego wyboru egzystencjalnego. Dlatego św. Ignacy  Loyola 
radził człowiekowi, który chce dokonać właściwego wyboru w życiu, 
postawić się w sytuacji bliskiej śmierci. W Regule 3 drugiego sposo-
bu dokonywania rozsądnego i dobrego wyboru Ćwiczeń duchownych ra-
dzi: „Zastanowić się, jakbym już był w chwili śmierci, nad tą postawą 
i tą miarą, którą wtedy chciałbym widzieć zastosowaną w tym obecnym 
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wyborze; i dostosowując się do niej całkowicie, dokonam mojej decyzji” 
(Ćd 186)  12.

Jednocześnie śmierć jest dla św. Ignacego czymś, co budzi nadzieję na 
wejście w inny porządek bytu, otwiera bramy życia i raduje go tak bardzo, 
że – jak pisze znawca duchowości św. Ignacego Loyoli – „myśli o śmier-
ci sprawiały, że Ignacy płakał z tęsknoty i radości, przez co osłabiał swój 
wzrok: lekarze zakazali mu tych myśli”  13.

5. Kiedy umiera śmierć, umiera człowiek 

W naszej cywilizacji wszystko wydaje się zaprzeczać temu, o czym mówi 
na temat śmierci oraz kondycji człowieka Biblia oraz co doskonale poj-
mowali starożytni Grecy, którzy dzielili byty ożywione na śmiertelne i na 
nieśmiertelne, na ludzi oraz bogów i którzy samo pojęcie człowieka utwo-
rzyli przez odniesienie do rzeczywistości śmierci. Zgodnie z tym ujęciem 
śmierć jest tylko tam, gdzie jest człowiek, jeśli nie ma człowieka, to nie ma 
i śmierci, albowiem, jak uczyli Grecy, tylko człowiek „umiera”, tylko on 
jest „śmiertelny”. Mądrość tę wyraża także Stary i Nowy Testament (po-
stanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd; Hbr 9,27).

Życie i śmierć mają się tak do siebie jak awers i rewers. Tymczasem 
w cywilizacji postmodernistycznej żyje się tak, „jakby śmierci nie było”, 
trwa infantylizacja śmierci, czyli w istocie infantylizacja człowieka i życia. 
Następuje degradacja ludzkiego sposobu bytowania do sposobu bytowa-
nia innych bytów, organicznych i nieorganicznych, co wyraża się na przy-
kład w ruchach ekologicznych i domaganiu się praw ludzkich dla zwierząt 
(np. Peter Singer).

Wymowną ilustracją tej postawy może być choćby dostępny w Inter-
necie (na kanale „YouTube”) szokujący film Postęp po szwedzku 1/3 na 
temat umierania w Szwecji. Pokazano w nim, że w trosce o środowisko 
ciała nieboszczyków spala się w krematoriach, a ciepło ze spalania używa-
ne jest do ogrzewania mieszkań. Pracownicy krematorium nie znają imie-
nia i nazwiska kremowanej osoby, znają tylko jej numer identyfikacyjny 
(skojarzenia z Auschwitz nasuwają się same). Nie ma pogrzebów, czyli 

12 Temat „sądu” śmierci jest wzięty z Biblii (por. Syr 41,3) i stanowi topos całej chrze-
ścijańskiej literatury mistycznej oraz ascetycznej.

13 M. Bednarz, Ignacjańska mistyka: szukać i znajdować Boga we wszystkich stworze-
niach, w: Medytacje Wschodu: w kręgu inspiracji, „Duchowość Ignacjańska”, Czechowice-
-Dziedzice 1991, s. 130. 
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poniekąd nie ma i śmierci. Urny z prochami po spaleniu są przechowywane 
w specjalnych schowkach, a po prochy swoich bliskich zgłasza się rodzina 
lub znajomi. Zgłasza lub nie, bo 45 procent urn z prochami, jak się mówi 
w tym filmie, nie jest w ogóle odbierana. Jeśli nikt się nie zgłasza, robi się 
zbiorowy pochówek. 

Rodzą się nieuchronne pytania: Czy jest w tej praktyce, niezależnie od 
troski o środowisko naturalne, jeszcze miejsce na człowieka? I czy ten 
człowiek w ogóle jeszcze jest? Dzisiaj, kiedy wielu ludzi z utęsknieniem 
patrzy na państwo szwedzkie jako rodzaj ziemskiego „raju” i myśli o nim 
jak o kraju, w którym chcieliby dokonać końca swojego ziemskiego żywo-
ta, warto zapytać o to, czy z tym pochówkiem „prochów” nie pochowano 
i człowieka? 

6. „Bezwstyd” śmierci dzisiaj. Wyjść stąd bez zbytniego „hałasu” 

Prawosławny teolog Olivier Clement pisze, że „wstydliwość dotycząca 
śmierci zastąpiła dziś wstydliwość dotyczącą płci. Dzisiaj bezwstydna jest 
przede wszystkim śmierć. «Ponad wszystko – cytuje on słowa Aleksandra 
Sołżenicyna – boimy się teraz śmierci i zmarłych. Jeżeli w jakiejś rodzinie 
ktoś umrze, powstrzymujemy się przed napisaniem do nich, przed udaniem 
się tam, nie wiemy, co o niej, o śmierci, powiedzieć […]. Znikajcie, nędz-
nicy […], nie przeszkadzajcie nam żyć. Co do nas, my nigdy nie umrzemy. 
Oto punkt szczytowy filozofii XX wieku!». Po raz pierwszy w historii znaj-
dujemy się w cywilizacji, którą ze wszystkich stron osacza nicość. Nigdy 
jeszcze śmierć nie była tak odrzucana, a równocześnie nigdy jeszcze nie 
była tak naga: Biblia i Ewangelia nauczyły nas, iż każdy jest jedyny, nie-
zrównany; lecz zapomnieliśmy o zmartwychwstaniu (dlaczego? któż po-
trafiłby odpowiedzieć na to dlaczego?). Pozostaje więc tylko czarny, ohyd-
ny dół, do którego spuszcza się trumnę lub jeszcze ciepłą urnę, ale ciepłą 
ciepłem potwornym, które nie ma w sobie nic z życia. I koszmar, na który 
jedynym lekarstwem jest zapomnienie, inna forma śmierci”  14.

Z kolei współczesna francuska myślicielka Chantal Delsol powiada: 
„Zagadnienie śmierci okazuje się najwyższą tajemnicą, której człowiek 
może się pozbyć tylko wtedy, gdy wyrzeknie się samego swojego bytu. 
Późna nowoczesność może manipulować organami, zrodzi tylko skostniałe 

14 O. Clement, Ciało śmiertelne i chwalebne. Wprowadzenie do teopoetyki ciała, tłum. 
M. Żurowska, Warszawa 1999, s. 90. 
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społeczeństwo, które wpisze się bardziej w królestwo minerałów niż 
w żywą przyrodę. Możemy udawać, że pomijamy ten problem, ale zawsze 
będzie to tylko pozór. Marksizm może uznawać nieśmiertelność człowie-
ka masowego, nie zmieni to faktu, że pojedynczy człowiek wciąż będzie 
odkrywał z niepokojem, że jest śmiertelny”  15.

I jeśli dzisiaj współczesny myśliciel Helmut Thielicke pisze o „życiu 
ze śmiercią”  16, to Max Scheler już na wykładach akademickich wygło-
szonych w latach 1923/1924 mówił o „zanikaniu wiary w dalsze życie 
osoby” i stwierdził, że człowiek już nie żyje „w obliczu śmierci”  17. Post-
człowiek nie umiera, lecz dziwnie znika, i to tak, aby innym nie przeszka-
dzać w kosztowaniu owoców życia. Jak pisze Zygmunt Bauman, problemy 
związane z wiecznością i zbawieniem duszy zastąpiły dzisiaj troski o to, 
jak przedłużyć biologiczne trwanie, a potem wyjść stąd bez zbytniego „ha-
łasu”  18. Mówiąc słowami Hannah Arendt, nastąpił upadek „kondycji ludz-
kiej”  19 z poziomu bios – właściwego człowiekowi sposobu bytowania – do 
poziomu dzoe oznaczającego cechę wspólną wszystkim bytom ożywio-
nym, „kondycja ludzka” przestała być „ludzka” we właściwym znaczeniu 
tego słowa. Dlatego, jak pisze Michel Foucault, „rządzi” się już nie ludźmi, 
lecz „żywymi”  20.

W dobie współczesnej tematy ostateczne – śmierć, dobro i zło – zo-
stały jakby wyeliminowane ze świadomości człowieka. Jak wspomina Cze-
sław Miłosz, kiedy powiedział swoim studentom na Uniwersytecie w Ber-
keley, że „dobro i zło istnieją naprawdę”, wywołało to… „rozbawienie”. 

7. Odpowiedź św. Ignacego

Odpowiedź św. Ignacego na te dylematy jest taka sama jak całej trady-
cji Kościoła. Święty Ignacy, jak przed nim św. Augustyn i św. Tomasz, 

15 Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tłum. 
M. Kowalska, Kraków 2011, s. 53. 

16 H. Thielicke, Życie ze śmiercią, tłum. S. Szczyrbowski, Warszawa 2002. Także: 
V. Jankielewicz, To, co nieuchronne, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2005; L. Boros, My-
sterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, tłum. B. Białecki, Warszawa 1984.

17 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, 
s. 73-74.

18 Por. Z. Bauman, Medycyna, informatyka i życie wieczne, w: Z. Bauman, Ponowocze-
sność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

19 Por. H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
20 Por. M. Foucault, Rządzenie żywymi, tłum. M. Herer, Warszawa 2014.
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a z nowożytnych myślicieli na przykład Blaise Pascal oraz Leszek Koła-
kowski, trwa przy „niedorzeczności” (Pascal) przewyższającej całą mą-
drość ludzką, czyli przy nauce o grzechu pierworodnym. Trwa, ale rzecz 
jasna na tym nie kończy.

Jako rekapitulację tych rozważań pozwolę sobie przytoczyć własne 
słowa: „Zło oczywiście nie warunkuje samej historii, tak jak nie warun-
kuje ludzkiej wolności. Zło nie warunkuje niczego. To dobro jest warun-
kiem wszystkiego, także zła. Jednak bez zła jako tajemnicy, przekazanej 
np. w opowieści o Upadku, bez tej przewyższającej całą mądrość ludzką 
nauki o Grzechu Pierworodnym historia ludzka staje się zupełnie niepo-
jęta. Pascal pisał: «Grzech pierworodny jest niedorzecznością w oczach 
ludzi […]. Ale ta niedorzeczność jest mądrzejsza niż cała mądrość ludzi». 
Leszek Kołakowski stwierdzi, że «tajemnica dziedziczenia grzechu jest 
rzeczą, bez której nie możemy mieć żadnej znajomości samych siebie […]. 
Mimo to bez tej tajemnicy najniezrozumialszej ze wszystkich jesteśmy nie-
zrozumiali samym sobie»”.

Tak, to prawda, inaczej mały błąd staje się wielki na końcu, a przed tym 
św. Ignacy starał się uchronić swoich współczesnych. Chroni i nas. I chwa-
ła mu za to – Ad maiorem Dei gloriam!
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MOC I KENOZA DUCHA W PROCESIE ROZEZNAWANIA

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez od-
nawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu miłe i co doskonałe (Rz 12,2) – te słowa św. Pawła wska-
zują na jeden z fundamentalnych elementów chrześcijańskiego życia – na 
rozeznawanie. W dwutysiącletniej historii Kościoła pojawiło się wielu mi-
strzów i mistrzyń rozeznawania. Jednym z nich był Ignacy Loyola, za-
łożyciel Towarzystwa Jezusowego. Jorge Bergoglio, jezuita, zapytany po 
swoim wyborze na papieża, jaki element duchowości ignacjańskiej jest 
szczególnie ważny w jego posłudze, odparł zdecydowanie: „Rozeznanie”. 
Po czym doprecyzował: „Rozeznanie jest jedną z tych rzeczy, które Igna-
cy najbardziej przepracował wewnętrznie. Dla niego to narzędzie walki, 
aby lepiej poznać Pana i naśladować Go. […] Rozeznawanie dokonuje się 
zawsze w obecności Pana, patrząc na znaki, wsłuchując się w wydarzenia, 
słuchając ludzi, zwłaszcza ubogich”  1. A w adhortacji apostolskiej Evange-
lii gaudium Franciszek stwierdza: „To, co zamierzam przedstawić, idzie 
[…] po linii e w a n g e l i c z n e g o  r o z e z n a n i a. Jest to spojrzenie misyj-
nego ucznia, «ożywiane światłem i mocą Ducha Świętego»”  2. Tak! Nie 
ma rozeznania bez obecności i działania Ducha. Czy i jak można jednak 
odróżnić działanie Ducha od działania Ojca i Syna?

Trzej i Trzeci w rozeznawaniu

Chrześcijańska doktryna poucza nas, że w Bogu „wszystko jest jednym, 
gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji”  3. Chodzi o relacje między Oj-
cem, Synem i Duchem Świętym, które tłumaczą, jak to możliwe, że trzy 

1 Serce wielkie i otwarte na Boga. Wywiad z papieżem Franciszkiem za „La Civiltà 
Cattolica”, ‹https://www.deon.pl/religia/serwis -papieski/wywiady -franciszek/art,1,serce-
-wielkie -i -otwarte -na -boga -calosc -wywiadu.html› (dostęp: 29.01.2018).

2 Franciszek, Evangelii gaudium, Rzym 2013, 50.
3 Sobór Florencki (1442): H. Denzinger – A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, 

definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 1330.

https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/wywiady-franciszek/art,1,serce-wielkie-i-otwarte-na-boga-calosc-wywiadu.html
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/wywiady-franciszek/art,1,serce-wielkie-i-otwarte-na-boga-calosc-wywiadu.html
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Boskie Osoby są różne, a zarazem nie są trzema Bogami, ale jednym Bo-
giem, to jest mają jedną Boską naturę. W konsekwencji Bóg działa w świecie 
zawsze jako doskonała jedność trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
ale to działanie jest zróżnicowane, tak jak zróżnicowane są relacje i Osoby 
w Bogu. 

Jaki związek ma powyższa uwaga z rozeznawaniem? Chodzi o to, że 
w procesie rozeznawania działają w doskonałej jedności Boskiej natury 
Trzej: Ojciec, Syn i Duch, ale każdy z nich działa w sposób sobie właści-
wy. Z drugiej strony rozeznający człowiek szuka woli Boga Jedynego, ale 
to szukanie dokonuje się poprzez zróżnicowane relacje z Ojcem, Synem 
i Duchem. Można by powiedzieć, że jedna Boska wola ukazuje się nam 
w trzech różnych perspektywach, w trzech różnych Osobach. Początkiem 
i zwornikiem historii zbawienia jest Bóg Ojciec. To wola (miłość) Ojca 
jest motorem życia Trójcy i życia wszystkiego, co stworzone. Człowiek 
Starego Testamentu prosił Boga (Ojca) o dar rozeznawania: Daj mi poznać 
drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! (Ps 25,4); Naucz mnie 
czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem, Twój dobry duch niech mnie 
prowadzi po równej ziemi (Ps 143,10). Bóg na różne sposoby odpowiadał 
na te modlitwy: Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz (Ps 32,8). De-
finitywna odpowiedź została nam dana w posłaniu Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa, którego pokarmem było pełnienie woli Ojca (zob. J 4,34). Dla-
tego autor Listu do Hebrajczyków naucza: Bóg zaś pokoju […] niech was 
uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełniali Jego wolę; niech sprawi 
w was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa (Hbr 13,20-21). 
Syn razem z Ojcem posyła nam z kolei Ducha Świętego, który nas wszyst-
kiego nauczy, przypomni nam wszystko, co powiedział nam Jezus, i dopro-
wadzi nas do całej prawdy (zob. J 14,26; 16,13). Działanie Boga w procesie 
rozeznawania jest zatem zawsze trynitarne, a szukanie przez człowieka 
woli Bożej oznacza otwarcie się na wolę Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym. Plan Ojca, który wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1,4), objawił nam 
Chrystus, Bóg wcielony, a jest on w każdym pokoleniu na nowo poznawa-
ny i realizowany mocą Ducha. 

Działanie trzech Boskich Osób ad extra, to jest w tym, co nie stanowi 
ich przeciwstawnych Boskich relacji, jest wspólne. Niemniej, zgodnie z za-
korzenioną w Biblii Tradycją Kościoła, poszczególnym Osobom możemy 
przypisywać w sposób szczególny określone akty  4. To przypisywanie, czyli 

4 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I,39,7.
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tzw. apropriacje zakorzenione są w intratrynitarnych pochodzeniach. Oj-
ciec jako pierwsza zasada Boskiej wieczności nie pochodzi od nikogo, ale 
sam rodzi Syna i razem z Synem tchnie Ducha. Dlatego przypisujemy Mu 
w sposób szczególny dzieło stworzenia. Syn Boży jako odwiecznie zrodzo-
ny przez Ojca jest Jego Słowem, doskonałym obrazem, stąd odnosimy do 
Niego dzieło objawienia. Ponadto Syn stał się człowiekiem, przyjął ludzką 
naturę, by ją odkupić i otworzyć ludziom drogę do Ojca. Wreszcie Duch 
Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, stanowi wewnętrzną, osobową więź 
miłości między Nimi. Dlatego właśnie Duchowi przypisujemy wylanie ła-
ski i uświęcanie człowieka, by uzdolnić go do życia wiecznego. Patrząc 
z naszej perspektywy, można by powiedzieć, że Bóg Ojciec, Stwórca, jest 
w ludzkim doświadczeniu Bogiem dalekim, transcendentnym, kimś całko-
wicie innym od wszystkiego, co stworzone. W Jezusie Chrystusie doświad-
czamy Boga, który wchodzi w historię, stał się obecny w czasie i przestrze-
ni, idzie z nami. Duch Święty natomiast to Bóg, który od wewnątrz jest 
bliższy nam niż my sami sobie. W listach Janowych i Pawłowych mowa jest 
o zamieszkiwaniu Osób Boskich w człowieku, ale owo zamieszkiwanie od-
noszone jest szczególnie do Ducha. W tej perspektywie staje się zrozumiałe, 
że proces rozeznawania, który dokonuje się w naszym wnętrzu, w umyśle 
i w sercu, przypisujemy szczególnie trzeciej Osobie Trójcy.

Wola Boga Ojca stanowi nieskończony horyzont rozeznawania. Słowa 
i czyny Jezusa z Nazaretu, Boga wcielonego, są fundamentalnym punktem 
odniesienia, inspiracją, przykładem dla tego, kto podejmuje ewangelicz-
ne rozeznawanie. Ale to Duch Święty czyni człowieka w ogóle zdolnym 
do ro zeznania. Co więcej, Duch staje się w pewnym sensie tym, który – 
bez negowania ludzkiej wolności – w nas rozeznaje. W ten właśnie sposób 
możemy interpretować słowa św. Pawła: Podobnie także Duch przycho-
dzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak 
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić słowami (Rz 8,26). Heinrich Ott nazywa działanie Ducha „sku-
tecznym zaproszeniem”  5. Wyrażenie to wskazuje z jednej strony na moc 
Trzeciej Osoby Boskiej, a z drugiej na jej delikatność. Duch nie przymu-
sza, ale zaprasza. Działa skutecznie, ale szanuje wolność człowieka. Duch 
Święty swoją obecnością w najgłębszych pokładach naszego „ja” sprawia, 
że Słowo Boże jest w nas żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia 

5 Zob. H. Ott, Gott, Stuttgart 1971, s. 88; por. D. Kowalczyk, La personalità in Dio. 
Dal metodo trascendentale di Karl Rahner verso un orientamento dialogico in Heinrich 
Ott, Roma 1999, s. 327-331.
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i myśli serca (Hbr 4,12). Hans Urs von Balthasar nazwał Ducha „Egze-
getą” Ojca i Syna  6. Określenie to jest jak najbardziej słuszne w świetle 
słów samego Jezusa: On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 
[…] z mojego weźmie i wam objawi (J 16,13-14). W następnym zdaniu 
Jezus podkreśla: Wszystko, co ma Ojciec, jest moje (J 16,15). Powyższe 
słowa ukazują nam jasno trynitarny proces, w którym Duch nie mówi od 
siebie, ale wyjaśnia nam wolę Ojca objawioną przez Syna. Taki właśnie 
proces stanowi istotę chrześcijańskiego rozeznawania. Dlatego rozeznanie 
możemy w sposób szczególny odnieść do działania Ducha, choć przez to 
w niczym nie umniejszamy roli Syna i Ojca. 

Duch i uczucia

Rozeznawanie dotyczy całego człowieka, a zatem nie tylko rozumu i woli, 
ale także uczuć. Niekiedy błędnie uważamy, że w procesie rozeznawania 
i podejmowania decyzji chodzi o to, aby zrozumieć, co jest słuszne, czy-
li mieć właściwe poglądy, a potem poruszyć wolę, by realizowała to, co 
rozum uznał za dobre. Ignacy Loyola, mistrz rozeznawania, wiedział jed-
nak, że bez uwypuklenia i uporządkowania sfery uczuciowej nasze wybory 
mogą załamać się wobec różnego rodzaju pokus. Założyciel jezuitów pisze 
w Ćwiczeniach duchownych, że służą one „do przezwyciężenia samego 
siebie i do uporządkowania swego życia – bez kierowania się jakimkol-
wiek przywiązaniem, które byłoby nieuporządkowane”  7. Owo uporząd-
kowanie jest warunkiem dobrego rozeznania i podjęcia decyzji. Nie ma 
jednak nic wspólnego ze skoncentrowanym na własnej doskonałości wo-
luntaryzmem. Chodzi o otwarcie się na łaskę Ducha Świętego, który – jeśli 
Mu pozwolimy – może nas uporządkować. Tę niezbywalną rolę Ducha 
widać szczególnie w sferze uczuć. 

Uczucia, których doświadczamy, mogą być negatywne (np. złość, nie-
nawiść, zazdrość, lęk, smutek) albo pozytywne (np. radość, pokój, ufność, 
sympatia). Nie możemy siłą woli wyrzucić uczuć, które są w nas, a któ-
re nam się nie podobają, ani narzucić sobie uczuć pozytywnych, których 
chcielibyśmy doświadczać. Innymi słowy, afektywna tonalność nie zależy 
od naszej woli. Co zatem możemy zrobić ze sferą uczuciową? Czy w ogóle 

6 Zob. H. Urs von Balthasar, Bóg jest swym własnym egzegetą, „Communio”, 3/1986/3, 
s. 58-64.

7 Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Kraków 2002, 21.
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możemy ją w jakiś sposób porządkować? Przede wszystkim możemy na-
sze uczucia zauważyć, obserwować, nazwać. Degenerujące dla życia du-
chowego jest udawanie przed sobą, że na przykład wcale nie zazdroszczę, 
skoro tak naprawdę jest we mnie zazdrość. Tłumione uczucia zaczyna-
ją mieć nad nami władzę, której nie jesteśmy, nie chcemy być świadomi. 
Wtedy rozeznawanie będzie fikcją. Stanie się racjonalizowaniem naszego 
nieuporządkowania. A zatem pierwszy krok w porządkowaniu siebie, by 
podjąć właściwe decyzje, to przyjrzenie się naszym afektom, szczególnie 
tym negatywnym. Wymaga to oczywiście pokory, która polega na widze-
niu siebie w prawdzie. 

Jaki to wszystko ma związek z rolą Ducha Świętego w procesie roze-
znawania? Otóż fakt, że nie potrafimy dysponować naszą afektywnością, 
pokazuje nam naszą zależność właśnie od Ducha Świętego. Uporządko-
wać skutecznie nasze serce może jedynie Ten, który jest bliżej nas niż my 
sami siebie. W Księdze Ezechiela czytamy: I dam wam serce nowe i ducha 
nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serce kamienne, a dam 
wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli 
według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali 
(Ez 36,26-27). Z objawienia, jakie zostało nam dane w Jezusie, wiemy, że 
ten Duch nie jest jedynie jakąś Boską mocą, ale Osobą, która odwiecznie 
pochodzi od Ojca i Syna, dzieląc z Nimi tę samą jedyną naturę. Sobór Wa-
tykański II natomiast, mówiąc o przyjęciu z wiarą Objawienia, wskazuje 
na rozum i wolę, ale także na „pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który 
by poruszał serca i do Boga zwracał […] i udzielał «wszystkim słodyczy 
w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie»”  8. Owo poruszanie serca i udzie-
lanie słodyczy jest w rozeznawaniu i dokonywaniu wyboru niejednokrotnie 
ważniejsze niż subtelne rozumowania. 

Podkreśliliśmy, że nie możemy zarządzać naszą sferą afektywną siłą 
woli. Innymi słowy, afektywność, którą w nas odnajdujemy, nie da się ma-
nipulować ani woluntarystycznie organizować. Heinrich Ott stwierdza, że 
„w tej niezdolności zarządzania własną fundamentalną sytuacją afektywną 
człowiek de facto doświadcza, że znajduje się w rękach Stwórcy, który 
stworzył jego ja”  9. Poprzez niemanipulowalną afektywność odkrywamy 
w doświadczeniu wiary, w tym podczas procesu ewangelicznego rozezna-
wania, że znajdujemy się wobec tego, który dysponuje naszym jestestwem. 
W ten sposób pozostajemy otwarci na Ducha, który przenika wszystko, […] 

8 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, 5.
9 H. Ott, Der persönliche Gott, Göttingen-Zürich 1969, s. 233.
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zna to, co ludzkie (1 Kor 2,10-11). Egzystencjalna pewność co do rezulta-
tów rozeznania polega właśnie na pełnym ufności poddaniu się Duchowi, 
który może w nas przemienić i uporządkować to, co wymyka się naszej 
woli, co wręcz jest dla nas niedostępne. 

Rozeznanie wspólnotowe, czyli „Duch Święty i my” 

Bernard Sesboüé stwierdził, że „Duch nie jest podmiotem w taki sam spo-
sób jak Ojciec i Syn, ponieważ jest bez oblicza i nie mówi”  10. Rze-
czywiście, na kartach Biblii nie znajdujemy Ducha, który bezpośrednio 
mówi „ja”. Duch w historii zbawienia nie występuje jako „ja” lub „ty”, ale 
zawsze jako „on”. Siergiej Bułgakow napisał: „Nie istnieje dla siebie, po-
nieważ cały jest w innych, w Ojcu i Synu”  11. Rzeczywiście, trzecia Osoba 
Trójcy Świętej cała jest w funkcji Ojca i Syna. Od Nich pochodzi i do Nich 
prowadzi. O Duchu mówi się niemało, nic się nie dzieje bez Jego mocy, ale 
sam pozostaje jakby w ukryciu. 

Czy jednak rzeczywiście Duch nie ma oblicza? Biblijne obrazy trzeciej 
Osoby Boskiej są bezosobowe: wiatr, ogień, obłok. Widzimy efekty działa-
nia Ducha, ale nie widzimy Jego twarzy. Tak właśnie się dzieje w wydarze-
niu Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Uczniowie zebrali się razem, 
ale nie wiedzą, co mają robić, choć przecież doświadczyli obecności zmar-
twychwstałego Pana. Dopiero Duch daje im światło i moc. Przestają się 
bać. Wychodzą na zewnątrz, by głosić Ewangelię. Możemy zatem powie-
dzieć, że obliczem Ducha jest wspólnota, która trwa w jedności na modli-
twie, która rozeznaje, co należy czynić, i która idzie, by nauczać wszystkie 
narody i chrzcić je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (zob. Mt 28,19).

Dzieje Apostolskie ukazują nam Kościół, który będąc zakorzeniony 
w misterium paschalnym i w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, podejmuje ro-
zeznanie wspólnotowe na różnych poziomach. Jedna z pierwszych decyzji 
młodego Kościoła to uzupełnienie grona Dwunastu po zdradzie i samobój-
czej śmierci Judasza. Zebrało się wówczas około stu dwudziestu osób, do 
których przemówił Piotr. Po wskazaniu dwóch kandydatów i po modlitwie 
zrobiono losowanie, a los padł na Macieja (Dz 1,26). Jednak dużo więk-
szym problemem, z którym musieli zmierzyć się pierwsi chrześcijanie, 
było określenie relacji pomiędzy żydowskim prawem Starego Testamentu 

10 B. Sesboüé, Lo Spirito senza volto e senza voce, Cinisello Balsamo 2010, s. 13.
11 S. Bulgakov, Il Paraclito, Bologna 1971, s. 122. 
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a życiem chrześcijan wywodzących się z pogaństwa. Kwestia ta obecna 
jest w rozdziałach 10-15 Dziejów Apostolskich, począwszy od wizyty Pio-
tra u setnika Korneliusza, a na tak zwanym soborze jerozolimskim skoń-
czywszy. Widzimy w tych wydarzeniach obecność i działanie Ducha Świę-
tego. Czytamy: Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział 
do niego Duch: „Poszukuje cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez 
wahania, bo Ja ich posłałem” (Dz 10,19-20). Potem sam Piotr stwierdza: 
Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi (Dz 11,12).

To wszystko stanowiło swoiste przygotowanie do spotkania uczniów 
w Jerozolimie, czyli tak zwanego soboru jerozolimskiego. W opisie tego 
spotkania mamy trzy elementy ważne dla procesu rozeznania wspólnoto-
wego. Po pierwsze, chodzi o konkretny, uwarunkowany historycznie pro-
blem do rozstrzygnięcia. Po drugie, poszukiwanie woli Bożej nie jest ja-
kimś oczekiwaniem na cudowny głos z nieba, ale zakłada ludzki wysiłek, 
w tym długie dyskusje, różne opinie, modlitwę. Po trzecie, wypracowana 
decyzja zostaje przypisana ludziom i Duchowi Świętemu. Apostołowie 
stwierdzają: Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my… (Dz 15,28). Jak 
rozumieć tego rodzaju formułę? W rozeznawaniu chodzi o to, by rozeznać, 
jaka jest wola Boża w jakiejś konkretnej sprawie. Z drugiej jednak strony, 
ludzkie rozeznawanie – choć robione z pełnym zaangażowaniem – pozo-
staje ułomne. Dlatego też wypracowane decyzje nie zawsze są dokładnie 
tym, co zrobiłby sam Bóg na naszym miejscu. Ale to nie znaczy, że w ta-
kich sytuacjach Duch opuszcza wspólnotę, która poszukuje Bożej woli. 
Wręcz przeciwnie! Trzecia Osoba Trójcy Świętej tym bardziej pracuje 
w ludziach i pomiędzy ludźmi, by prowadzić ich do całej prawdy (J 16,13). 
Znaczy to, że Duch nie przytłacza ludzi swoją doskonałością, ale szanując 
ich wolność, musi się uniżać, podobnie jak Jezus uniżył się, by stać się jed-
nym z nas. W ten oto sposób doszliśmy do tematu kenozy Ducha.

Kenoza Ducha w procesie rozeznawania

Przyzwyczajeni jesteśmy do mówienia o kenozie, uniżeniu Syna Boże-
go. Druga Osoba Trójcy stała się człowiekiem, który przyjął z rąk ludzi 
mękę i śmierć krzyżową. Umyka nam natomiast fakt, że obecność Ducha 
Świętego w Kościele też jest kenotyczna. Chrystus umarł za nasze grze-
chy i zmartwychwstał, otwierając nam bramy nieba, ale to posłany nam 
przez Jezusa Duch realizuje w nas owoce paschalnego misterium. Ten pro-
ces przebóstwiania człowieka zderza się jednak z ludzką ograniczonością, 
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a ponadto z ludzką wolnością, która niekiedy staje w opozycji wobec woli 
Bożej. Dlatego słynny tekst z Listu do Filipian o Chrystusie, który ogoło-
cił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (Flp 2,7), możemy w pewnym 
sensie odnieść także do Ducha, który uniża się, by prowadzić nas przez 
Syna do Ojca. 

Pasquale Bua, prezentując ideę kenozy Ducha Świętego u Władimira 
Łosskiego, pisze: „Duch się kenotyzuje (uniża), ukrywając w świecie włas-
ne hipostatyczne «oblicze». Nie tylko aby ukazać «oblicze» Syna, ani nie 
tylko po to, by ukazać wspólną naturę Trójcy, ale także dlatego, aby oca-
lić wolność człowieka w dziele przebóstwienia”  12. Przebóstwienie może 
dokonać się jedynie w miłości, a nie ma miłości bez wolności. Bóg nato-
miast – jak mówili ojcowie Kościoła – może wszystko z wyjątkiem zmu-
szenia człowieka, by go kochał  13. A skoro ostatecznym celem rozeznania 
jest zjednoczenie z Bogiem w miłości, to Duch Święty nie może zmuszać 
człowieka do przyjęcia gotowych rozstrzygnięć. W procesie rozeznawania 
wola Boża nie miażdży woli ludzkiej, ale daje się znaleźć w wolności czło-
wieka. Co więcej, wolność Boga umożliwia wolność człowieka. Łosski 
stwierdza, że Duch jakby ogałacał samego siebie jako osobę, aby obda-
rzyć łaską osoby stworzone. Dzięki temu wola Boża nie jest dla człowieka 
czymś zewnętrznym, ale czymś wewnętrznym, tak że człowiek może z nią 
współpracować, czyniąc ją swoją  14. 

Duch Święty uniża się w sakramentach, kiedy realizuje obietnice Chry-
stusa pomimo słabości i grzechów kapłanów i wiernych. Uniża się także 
w hierarchach kościelnych, którym towarzyszy, a którzy niekiedy nie do-
rastają do stojących przed nimi zadań. Uniża się także, kiedy – jak to już 
zauważyliśmy – rozeznanie i decyzje podjęte przez wspólnotę Kościoła są 
niedoskonałe, a nawet błędne. Duch nie zmusza ludzi, by dokonali opty-
malnych w oczach Boga decyzji, ale prowadzi ich cierpliwie, pozwalając, 
by ludzkie wybory były rzeczywiście ludzkie, choć coraz bardziej odpo-
wiadające woli Bożej. Jeśli człowiek chce i potrafi zsynchronizować swoje 
widzenie rzeczy z mądrością Boga, to Duch raduje się w nas, ale jeśli nie, 
to nie opuszcza człowieka, lecz kontynuuje swoje kenotyczne działanie. 
Siergiej Bułgakow stwierdza: „Kenoza Ducha Świętego w stworzeniu, 
któremu dana jest wolność autodeterminacji, wyraża się nie tylko w jego 

12 P. Bua, La kenosi dello Spirito Santo. Un percorso nella teologia del Novecento, 
Roma 2015, s. 204.

13 P. Evdokimov, Duch Święty w tradycji prawosławnej, tłum. M. Żurowska, Poznań 
2012, s. 133.

14 Zob. V. Lossky, La teologia mistica della Chiesa d’oriente, Bologna 2013, s. 165. 
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samoograniczaniu się do wymiarów stworzenia, ale także w kompatybil-
ności mocy Ducha Świętego z tą autodeterminacją stworzenia grzesznego, 
a niekiedy nawet wrogiego Bogu […] Duch pozostaje także we wrogach 
Ducha”  15.

Maryja – mistrzyni rozeznania w Duchu

Działanie Ducha najpełniej objawiło się w Maryi, począwszy od niepo-
kalanego poczęcia, a na Jej królowaniu i wstawianiu się za nami w niebie 
skończywszy. To działanie widać także w rozeznawaniu, które Maryja po-
dejmowała, gdyż ogrom łaski, jaką otrzymała, nie umniejszył w Niej żadną 
miarą ludzkiej wolności, która szuka, pyta, wątpi. Maryja rozeznaje w spo-
tkaniu z aniołem Gabrielem. Ewangelista Łukasz pisze: Ona zmieszała się 
na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie (Łk 1,29). 
Na końcu dochodzi do konkluzji i podejmuje decyzję: Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38). To rozeznanie 
i podjęta decyzja nie są końcem historii, ale początkiem. Ta, która była 
pełna łaski, wypełniona Duchem, rozeznaje nieustannie: Zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19). Maryja jako 
Pneumatofora, czyli Niosąca Ducha, jest dla nas mistrzynią rozeznawania, 
które dokonuje się dzięki Duchowi.
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ROZEZNANIE, PSYCHOLOGIA I NOWA RATIO 
O FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ

30 lipca 2016 roku w Krakowie, w czasie prywatnej audiencji, papież Fran-
ciszek zachęcił jezuitów słowami: „Proszę was, byście pracowali z semi-
narzystami. Przede wszystkim przekażcie im to, co sami otrzymaliśmy 
z Ćwiczeń: mądrość rozeznania. Kościół potrzebuje dziś wzrastać w zdol-
ności duchowego rozeznania. Niektóre programy formacji kapłańskiej nie-
bezpiecznie zbliżają się do modelu wychowywania w świetle idei nazbyt 
jasnych i wyraźnych, a w konsekwencji do działania w sztywnych ramach 
i z użyciem kryteriów a priori, które nie biorą pod uwagę konkretnych sy-
tuacji: «To trzeba robić, tego nie powinno się robić…». Gdy seminarzyści 
stają się potem kapłanami, mają trudność w towarzyszeniu wielu młodym 
i dorosłym ludziom”  1. 

Zachęta Ojca Świętego posłuży nam do przyjrzenia się z bliska nowemu 
dokumentowi Kongregacji ds. Duchowieństwa dotyczącemu formacji ka-
płańskiej pt. Dar powołania kapłańskiego. „Ratio Fundamentalis Istitutio-
nis Sacerdotalis”  2. Dokument ten kładzie mocny akcent na przygotowanie 
przyszłych kapłanów do rozeznania duchowego  3 i odwołuje się przy tym 
do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego z Loyoli  4. Nasza uwaga skupi się 
jednocześnie na wykorzystaniu w rozeznaniu psychologii.

Wymienione wyżej elementy – rozeznanie duchowe, formacja ka-
płańska, Ćwiczenia duchowe św. Ignacego, psychologia – przez wiele lat 

1 Francesco, Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, „Civiltà Cattoli-
ca” 3989/2016, s. 348 (tłum. własne). Por. „Jezuici w Polsce”, 7-8/2016, s. 5.

2 Kongregacji ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. „Ratio Fundamentalis 
Istitutionis Sacerdotalis”, Rzym 2016. Dalej: RFIS.

3 W trakcie sesji pt. Il dono della vocazione. La Gregoriana commenta la nuova Ra-
tio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzy-
mie, 19 października 2017) sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa abp Jorge Carlos 
Patrón Wong powiedział, że temat rozeznania duchowego został rozwinięty i pogłębiony 
pod wpływem osobistych interwencji Papieża Franciszka w trakcie tworzenia dokumentu.

4 Por. Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. J. Ożóg, Kraków 2000.. Dalej: Ćd.
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twórczej działalności Józefa Augustyna SJ znajdowały się w centrum jego 
zainteresowania, dlatego wspólne ich połączenie będzie swoistym nawią-
zaniem do jego spuścizny literackiej i duchowej.

1. Rozeznanie a droga formacji według Ćwiczeń duchowych

Nowa Ratio nie podaje jednej definicji rozeznania, ale w bogaty i subtelny 
sposób je opisuje. Nie możemy tu zacytować w całości numeru 43, który 
pełen jest objaśnień i pożytecznych uściśleń, ale posłużymy się jedynie 
kilkoma określeniami, które pozwolą nam uchwycić istotę pojęcia rozezna-
nia. Rozeznanie jest zdaniem Ratio zdolnością rozpoznania, jaka jest wola 
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2), a prezbi-
ter ma stać się c z ł o w i e k i e m  r o z e z n a n i a, „zdolnym interpretować 
rzeczywistość ludzkiego życia w świetle Ducha i w ten sposób wybierać, 
decydować i działać według woli Bożej” (RFIS 43). 

Jak widzimy, w centrum rozeznania znajduje się wola Boża, którą należy 
rozpoznać i zrealizować w kontekście konkretnego ludzkiego życia. Nu-
mer 43 zamyka fragment pierwszego etapu Ćwiczeń duchowych, który sta-
nowi dobrą i zrozumiałą mapę zarówno konkretnej sytuacji człowieka, jak 
i drogi formacyjnej, duchowej z użyciem rozeznania: „ćwiczenia duchowne 
to przygotowywanie i usposobienie duszy po to, żeby się pozbyć nieupo-
rządkowanych przywiązań, a gdy się ich już pozbędziemy, żeby szukać woli 
Bożej i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia tak, by zbawić duszę” 
(Ćd 1). W tej syntetycznie ujętej wizji życia duchowego można wyróżnić 
dwa etapy, które w pewnym stopniu odpowiadają klasycznej, trójstopniowej 
wizji postępu duchowego  5: pierwszy etap jest negatywny, ascetyczny (dro-
ga oczyszczenia), natomiast drugi etap jest pozytywny i mistyczny (droga 
oświecenia i zjednoczenia). Całą drogę powołania czy też formacji powo-
łaniowej można sprowadzić do tych dwóch etapów i posłużymy się teraz 
nimi, by przy okazji lepiej umiejscowić funkcję – rolę psychologii.

1.1. Punkt wyjścia – człowiek „drugiego tygodnia”

Dla znawców Ćwiczeń duchowych św. Ignacego jest rzeczą oczywistą, że 
osoba powołana do kapłaństwa jest osobą „drugiego tygodnia”, tzn. kimś, 

5 Chodzi o trzy etapy: via purgativa, via illuminativa i via unitiva – które jako pierwszy 
wyszczególnił św. Klemens Aleksandryjski.



323Rozeznanie, psychologia i nowa Ratio o formacji kapłańskiej

kto od dobrego stara się iść ku lepszemu (Ćd 315), kto usłyszał wezwa-
nie Króla Przedwiecznego (Ćd 91-100) i odkrył w nim swoje powołanie 
do kapłaństwa ministerialnego. W ten sposób zakłada się, że osoby, które 
idą od grzechu ciężkiego do grzechu ciężkiego, nie mogą rozpocząć pro-
cesu formacji, o ile wcześniej się nie nawrócą. Osoba formowana musi 
wykazać się życiem uporządkowanym i wolnym od grzechów ciężkich. 
W sensie chronologicznym znajdujemy się na wstępnym etapie rozeznania 
powołania, kiedy kandydat musi wykazać się pewnym poziomem dojrza-
łości ludzkiej i duchowej (nowa Ratio mówi o „okresie propedeutycznym”; 
por. RFIS 59-60). 

Na tym etapie rolę psychologii można sprowadzić do funkcji psycholo-
gii klinicznej: pomaga dokonać rozeznania (jeśli oczywiście możemy użyć 
takiego określenia) stanu psychicznego kandydata i jego ludzkich zdolno-
ści do podjęcia wymogów powołania kapłańskiego; takie rozeznanie do-
konuje się najczęściej w szerokim horyzoncie normy i patologii. Możemy 
mówić tu o potrójnej roli psychologii  6:

• Selekcja kandydatów – psychologia może pomóc w ocenie psychicz-
nych predyspozycji kandydata do kapłaństwa ministerialnego. Warto 
jednak od razu zastrzec, że „do zadań psychologii nie należy «bada-
nie» powołania, ale pomoc kandydatowi w ocenie jego zdolności do 
podjęcia wezwania Bożego i w określeniu możliwości przeżywania 
go w sposób wolny i obiektywny, bez przymusu i bez zniekształca-
nia jego wzniosłości”  7 (nowa Ratio nawiązuje do tej funkcji w kilku 
miejscach; por. RFIS 147 – ocena osobowości kandydata; RFIS 189-
196 – szeroko opisana funkcja selektywna psychologii).

• Funkcja terapeutyczna – przewidziana w przypadku przeszkód, któ-
re mogą zostać rozwiązane z pomocą psychoterapii, koniecznej na 
przykład, by „zaradzić błędom wychowawczym, załagodzić frustra-
cje, wyleczyć nerwice”  8 itd. (por. RFIS 90 – uzależnienie od Interne-
tu; RFIS 147 – możliwość terapii, która ma na celu rozjaśnić ewen-
tualne trudności i pomóc w dojrzewaniu ludzkim; RFIS 84a – do-
świadczenie własnej słabości, które pojawia się już w kapłaństwie).

6 Por. S. Morgalla, Proces rozeznawania powołania i przyjmowania kandydatów do 
seminarium duchownego, w: P. Matuszak, Rozeznawanie powołania i przyjmowanie kan-
dydatów do seminarium duchownego, Niepokalanów 2015, s.13-20.

7 A. Manenti, Vocazione, psicologia e grazia, Bologna 1987, s. 54. 
8 A. Manenti, Forme di collaborazione dei responsabili della formazione con gli esperti 

nelle scienze psicologiche, „Seminarium”, 2-3/2009, s. 358. 
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• Funkcja prewencyjna – pomaga w „odnalezienie już u progu po-
wołania źródeł ewentualnych trudności w przyszłości i niezwle-
kanie z interwencją do momentu, gdy takie trudności się już po-
jawią i prowokują czasem nieodwracalne skutki”  9 (por. RFIS 63: 
„poza zasadniczym prowadzeniem przez formatorów i kierownika 
duchowego, w celu scalenia podstawowych aspektów osobowości, 
w niektórych przypadkach mogłoby się okazać pomocne specjalne 
towarzyszenie psychologiczne”; RFIS 195: „Wskaże on – [specjali-
sta w zakresie nauk psychologicznych – przyp. S.M.] – także, zgod-
nie z własną oceną oraz posiadanymi kompetencjami, możliwości 
rozwoju osobowości kandydata, które są do przewidzenia. Ponadto 
powinien zasugerować, jeśli to konieczne, formy i środki pomocy 
psychologicznej”).

Wymienione wyżej funkcje psychologii, bardzo użyteczne zarówno 
przed rozpoczęciem formacji, jak i w trakcie jej trwania, nie są jedynymi 
sposobami wykorzystania psychologii w procesie formacji kapłańskiej. Są 
ważne i zasadnicze, bo pomagają określić stopień dojrzałości ludzkiej kan-
dydata, ale nie wyczerpują bogatej oferty pomocy psychologicznej.

1.2. Wolny od nieuporządkowanych przywiązań

Na pierwszym etapie formacji dokonuje się oczyszczenie czy też wyzwo-
lenie osoby spod wpływu tzw. nieuporządkowanych przywiązań oraz skon-
frontowanie jej z wartościami Ewangelii. Rzecz w tym, że owe nieupo-
rządkowane przywiązania są tak subtelne, że sama zainteresowana osoba 
jest ich nieświadoma. Możemy zilustrować problem, korzystając z ewan-
gelicznego obrazu bogatego młodzieńca (por. Mt 19,16-22 par.), który jest 
dobrym przykładem człowieka „drugiego tygodnia”, tj. wolnym od grze-
chów ciężkich (zachowuje przykazania) i otwartym na powołanie (czego 
mi jeszcze brakuje?). Jednak wezwanie Jezusa – zaproszenie do ewan-
gelicznego radykalizmu (idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!) – zaskakuje go 
i w ostateczności je odrzuca. Możemy powiedzieć, że zaproszenie Jezusa 
pozwoliło odkryć jego nieuporządkowane przywiązania. Warto podkreś-
lić, że to nieuporządkowane przywiązanie nie dotyczyło jedynie dóbr do-
czesnych – byłaby to interpretacja zbyt powierzchowna. Dzięki spotkaniu 
z Jezusem odkrył przywiązanie znacznie bardziej subtelne, tj. przywiązanie 

9 Tamże.
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do „własnego postępu” i do „własnej” wizji doskonałości. Odszedł smutny, 
bo dotknął własnego egocentryzmu – wolał sam być autorem swojej do-
skonałości (co […] mam czynić? – z akcentem na podmiot, pierwszą osobę 
liczby pojedynczej), podczas gdy Jezus zaprosił go do naśladowania Jego 
osoby (z akcentem na osobę Jezusa).

Wszystkie nasze nieuporządkowane przywiązania mają ten sam mia-
nownik – to my chcemy być panami we własnym domu i kiedy napoty-
kamy na radykalizm naśladowania Chrystusa (łac. sequela Christi), do-
świadczamy szoku i smutku. Te nieuporządkowane przywiązania, które 
w Instytucie Psychologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim na-
zwaliśmy bardziej naukowo „centralnymi nieświadomymi niespójnościa-
mi”, to są nasze faryzejskie sposoby naśladowania Jezusa. Syntetycznie 
można to zjawisko opisać tak, że świadomie głosimy wartości Ewangelii, 
ale nieświadomie próbujemy zaspokajać nasze sny o potędze, o poczuciu 
własnej wartości i o posiadaniu. Ten faryzeizm jest najczęściej niezawi-
niony, bo nieświadomy, ale nie przestaje oddziaływać w sposób znaczący 
na upośledzenie naszej służby królestwu Bożemu, jak tego dowodzą licz-
ne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przez 
Instytut  10. Co więcej, przestrzeń tych nieuporządkowanych przywiązań 
(nieświadomych niespójności) stanowi „szarą przestrzeń” formacji czy też 
„zapomniany wymiar”, gdzie czarno -białe kategorie, do których nawiązuje 
papież Franciszek w cytowanym na początku przemówieniu (tj. wychowy-
wania w świetle idei nazbyt jasnych i wyraźnych), nie znajdują zastosowa-
nia. Klasyczne środki formacji co najwyżej ocierają się o te problemy, ale 
nie wnikają w ich głąb i nie redukują ich oddziaływania na nasze działanie. 

Ta „szara strefa” jest jednak wymarzonym terenem dla psychologii, któ-
ra może wnieść tym samym w sferę formacji głębsze spojrzenie i przynieść 
pozytywny owoc. To jest funkcja „pozytywna” i być może najważniej-
sza psychologii w dziedzinie formacji kapłańskiej. Mówię tu o „psycho-
logii”, a nie o „psychologu”, gdyż niekoniecznie podmiotem tego rodzaju 
interwencji musi być ten ostatni. Także formator dobrze i profesjonalnie 
przygotowany do swojej roli może spełnić „funkcję formacyjną”: znajdu-
jemy się bowiem nie w horyzoncie norma – patologia, gdzie konieczne są 
specjalistyczne kwalifikacje psychologa klinicznego czy psychoterapeuty 

10 Por. L.M. Rulla, F. Imoda, J. Ridick, Antropologia della vocazione cristiana. II. Con-
ferme esistenziali, Casale Monferrato 1986; B.M. Dolphin, The Values of the Gospel. Perso-
nal Maturity and Thematic Perception, Rome 1991; C. O’Dwyer, Imagining One’s Future. 
A Projective Approach to Christian Maturity, Rome 2000.
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zaburzeń, ale w sferze oddziaływania nieświadomości na normalne funk-
cjonowanie człowieka, gdzie wystarczającą pomocą może okazać się kry-
tyczne spojrzenie formatora obdarzonego psychologiczną przenikliwością 
(ang. psychological mindedness). Co więcej, właśnie to jest teren właści-
wego rozeznania, bo wartościowanie dokonuje się w horyzoncie dobra 
realnego (dobre samo z siebie) i dobra pozornego (dobre dla danej oso-
by; egocentryczne), gdzie decydującą rolę ma wpływ nieuświadomionych 
mechanizmów obronnych. W tym sensie formacja oznacza „pomoc oso-
bie w osiągnięciu głębokiej i realistycznej znajomości samej siebie […], 
aby wszystkie swoje energie i zdolności mogła skanalizować w realizację 
własnych ideałów”  11. Bóg tylko wie, ile energii zużywamy, by najpierw 
w ramach życia kapłańskiego/zakonnego stworzyć sobie wygodne gniaz-
do, a następnie, by go bronić, często w imię wzniosłych ideałów. W no-
wej Ratio możemy znaleźć kilka wyraźnych odnośników dotyczących ta-
kiej właśnie znajomości siebie, którą winien osiągnąć seminarzysta (por. 
RFIS 57, 63 już wymieniony; 157h).

Właśnie to jest zdolność formacyjna, którą staramy się przekazać stu-
dentom nie tylko w Instytucie Psychologii, ale także w wielu szkołach for-
matorów, które powstały z inicjatywy naszych dawnych studentów. I to 
jest też główna umiejętność, jakiej wymaga dobre rozeznanie, tj. umieć 
dostrzec i rozróżnić dobro rzeczywiste od tego pozornego, dobro integral-
ne osoby od dobra cząstkowego. Na jakim etapie formacji się znajduje-
my? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bo każda osoba ma własny rytm 
w procesie uwalniania się od nieuporządkowanych przywiązań. Może to 
być etap „bycia uczniem”, ale niekoniecznie ograniczony – jak chce nowa 
Ratio – do okresu studiów filozoficznych: także kapłani – zarówno młodzi, 
jak i starsi – nie są często wolni od swoich nieuporządkowanych przywią-
zań, a droga powołania nie jest linią prostą, ale naznaczona jest częstymi 
regresami do wcześniejszych modeli funkcjonowania. 

1.3. Mistyk w działaniu

Kto wyzwolił się z własnych nieuporządkowanych przywiązań, jest na tyle 
wolny, by odkryć wolę Pana Boga i zacząć ją realizować. Można tu mówić 
o „mistyce woli”  12, tzn. o czynieniu tego, czego chce Bóg. Kto jest wolny 

11 A. Manenti, Forme di collaborazione dei responsabili della formazione con gli esperti 
nelle scienze psicologiche, dz. cyt.

12 Por. F. Varillon, Le message de Jésus, Paris 1998, s. 235-236.
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od samego siebie, może w pełni przylgnąć do Jezusa: jego działanie będzie 
prawdziwą miłością, zapomni o sobie (prawdziwe zaparcie się siebie), nie 
będzie zazdrościł innym, nie będzie pragnął, by jego zaangażowanie było 
docenione, nie będzie domagał się ani uznania, ani prestiżu, ani szacunku 
od innych  13. Jego serce – jak mówi nowe Ratio – zostanie przemienione na 
obraz serca Jezusowego (RFIS 89). 

Być przemienionym przez Ojca w Duchu Świętym na wzór Chrystu-
sa (droga oświecenia i zjednoczenia) oznacza pójście za Jezusem w Jego 
życiu ukrytym i publicznym (drugi tydzień Ćwiczeń duchowych), w Jego 
męce i śmierci (trzeci tydzień) oraz ostatecznie w zmartwychwstaniu 
(czwarty tydzień). Nie ma innej drogi, choć oczywiście można ją wyrazić 
w pojęciach innej duchowości, odmiennej od tej ignacjańskiej, jaką posłu-
gujemy się tutaj. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, 
zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity (J 12,24). 
 Przekształcenie czy też przemienienie w Chrystusa (Ratio woli wyrażenie: 
„upodobnienie do Chrystusa”; por. RFIS 68-73) oznacza śmierć i zmar-
twychwstanie, śmierć jednej formy/kształtu i zmartwychwstanie w innej 
formie/kształcie. To przejście jest naszą Paschą w Jezusie Chrystusie.

Także na tym etapie jest możliwe wykorzystanie kompetencji psycho-
logicznych. Najpierw dlatego, że zawsze jest możliwy regres do wcześ-
niejszych etapów rozwoju, tzn. mogą pojawić się nowe nieuporządkowa-
ne przywiązania, a nawet upadki w grzechy ciężkie czy też jakiś rodzaj 
choroby psychicznej czy zaburzenia; w takich wypadkach zawsze będzie 
możliwe skorzystanie ze wszystkich wymienionych wcześniej funkcji psy-
chologii. Jednakże możliwe będzie także wykorzystanie kolejnej funkcji 
pozytywnej psychologii, tj. „pomoc w integracji osobowości”  14. Akcepta-
cja własnych ograniczeń, doświadczenie cierpienia czy umierania nie są li 
tylko wyłącznie domeną sfery duchowej, przeciwnie, pośród tego procesu 
mogą pojawić się i pojawiają się liczne mechanizmy obronne, które bloku-
ją dalszy rozwój lub zaciemniają sytuację. Dlatego skorzystanie z zasobów 
psychologii może okazać się bardzo pożyteczne. Funkcja integracji oso-
bowości odnosi się wprost do zalecanej przez nową Ratio w numerze 28 
integracji dwóch aspektów człowieczeństwa: uzdolnień i bogactw ukształ-
towanych przez łaskę oraz ograniczeń i słabości. W praktyce oznacza to 

13 Por. F. Varillon, Traversate di un credente, Milano 2008, s. 270. Nowa Ratio z silnym prze-
konaniem zaprasza wszystkich seminarzystów do naśladowania Chrystusa w sposób rady kalny, 
gdzie rady ewangeliczne przeżywa się nie tylko duchowo, ale i materialnie (RFIS 109-111).

14 Por. A. Manenti, Forme di collaborazione dei responsabili della formazione con gli 
esperti nelle scienze psicologiche, dz. cyt.
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„wspomaganie wzajemnego oddziaływania na siebie tego, kim się jest, 
z tym, kim chciałoby się być, czuć się zadowolonym z siebie kapłanem 
i jednocześnie spełnionym mężczyzną”  15.

Nowa Ratio wyraźnie uznaje kompetencje psychologii w trzech pierw-
szych wymienionych funkcjach, ale przy dwóch następnych – funkcji forma-
cyjne i integracji osobowości – wydaje się mówić stosunkowo niewiele. Po-
stać psychologa w Ratio pojawia się jako figura zewnętrzna dla środowiska 
seminaryjnego i wymieniana jest pośród wielu innych specjalistów. Oczywi-
ście także postać z zewnątrz (ekspert nauk psychologicznych) może spełnić 
funkcję formacyjną czy integrującą, ale nie powinno to zwalniać  innych 
formatorów z poznania i wykorzystywania umiejętności psychologicznych 
w formacji. Każdy formator w jakimś sensie posługuje się psychologią, choć 
niekoniecznie odwołuje się przy tym do tego pojęcia. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że w nowej Ratio psychologia ciągle jest postrzegana raczej jako 
ta gałąź ludzkiej wiedzy, która zajmuje się psychopatologią i zaburzeniami 
psychicznymi, natomiast zapomina się, że jest ona zdolna do bardziej pozy-
tywnego i twórczego wkładu w rozwój powołania kapłańskiego.

2. Jak uformować „człowieka rozeznania”?

Drugi, ważny temat, który chcemy podjąć, dotyczy pewnego napięcia 
obecnego w nowej Ratio, a które dotyczy głównego bohatera rozeznania: 
seminarzysty. Z jednej strony Ratio mówi o rozeznaniu powołania kandy-
data do kapłaństwa, gdzie jawi się on niejako jako „przedmiot”, pasywny 
i poddany badaniu (mówiliśmy o tym pośrednio wcześniej, opisując trzy 
pierwsze funkcje psychologii). Z drugiej jednak strony Ratio mówi o przy-
szłym kapłanie jako o „człowieku rozeznania”, gdzie seminarzysta jawi się 
jako „podmiot” rozeznania, aktywny i zaangażowany w pierwszej osobie. 
To rozróżnienie jest ważne i jasne, ale nie należy go rozumieć jako oddzie-
lenie czy odseparowanie, lecz raczej jako dwie strony tego samego medalu, 
dwa komplementarne aspekty tej samej rzeczywistości: seminarzysta jed-
nocześnie musi być pasywny i aktywny, poddany rozeznaniu i rozeznający. 
Tylko utrzymując napięcie między tymi postawami, może stać się człowie-
kiem rozeznania, dlatego że tylko w ten sposób może uzyskać ową coraz 
bardziej popularną wśród współczesnych formatorów postawę docibilitas 
względem Ducha Świętego. Ratio mówi o tym wyraźnie i z naciskiem: 

15 Tamże.
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„W procesie formacji wymaga się, by seminarzysta poznał siebie i pozwo-
lił się poznać, budując szczere i przejrzyste relacje z formatorami. Mając 
za cel docibilitas, powinien pozwolić się prowadzić przez Ducha Święte-
go w towarzyszeniu indywidualnym, które jawi się jako niezbędny środek 
w formacji” (RFIS 45).

Oto wielkie wyzwanie formacyjne, bardzo ważne, delikatne i trudne 
jednocześnie. Wiemy wszyscy, jak zachowuje się osoba, gdy przebywa 
sama w pokoju, swobodna i z dala od wzroku innych, a jak, gdy znajdu-
je się pod obserwacją i świadoma bycia poddaną badaniu. Zachowuje się 
często zupełnie inaczej. Powiedzieć takiej osobie, żeby w pokoju pełnym 
mikrofonów i całodobowego monitoringu czuła się jak u siebie w domu, 
byłoby brzydkim żartem. Jednak istnieją wciąż seminaria, w których sys-
tem jest właśnie taki: wszystko pod kontrolą i wszystko czarno -białe; 
 wszyscy ubierają się tak samo, tak samo składają ręce w czasie Mszy św., 
bo  wszyscy podskórnie czują, że być odmiennym, innym oznacza wydale-
nie na zewnątrz. Może to opis przesadny, ale wyraża rzeczywistość niektó-
rych przynajmniej modeli formacji, o których mówi cytowany we wstępie 
fragment przemówienia Ojca Świętego. 

Wiemy, że być poddanym badaniu może prowadzić do zamknięcia 
i oporu, ale nie o taki model formacji zabiega nowa Ratio. Przeciwnie, tak-
że jako „przedmiot” rozeznania seminarzysta powinien i może być wolny 
i czynny: powinien pozwolić się poznać formatorom, powinien odsłonić 
nie tylko własną historię, ale także wewnętrzne poruszenia, które mu w for-
macji towarzyszą. Na przykład numer 94 mówi: „ważne jest, by każdy 
seminarzysta świadomie otworzył się na formatorów w tym, co dotyczy 
jego własnej historii, sposobu przeżycia dzieciństwa i wieku młodzień-
czego, wpływu, jaki wywarli na niego rodzina i krewni, zdolności lub jej 
braku do nawiązywania dojrzałych i zrównoważonych relacji międzyoso-
bowych, jak również umiejętności pozytywnego przeżywania chwil samot-
ności. Informacje te mają duże znaczenie dla wyboru właściwych środków 
pedagogicznych, przy ocenie przeżytego procesu formacyjnego, oraz dla 
lepszego zrozumienia ewentualnych momentów regresu czy trudności”. 
Tylko w ten sposób ucząc się od własnych formatorów bardziej obiektyw-
nej oceny sytuacji, właściwej decyzji odnośnie do środków i sposobów 
wyjścia z trudności, można stać się człowiekiem rozeznania. Może zabrzmi 
to zbyt banalnie i prosto, ale mistrzem rozeznania może stać się tylko ktoś, 
kto najpierw był uczniem i przedmiotem rozeznania. 

Jak zintegrować te dwa aspekty rozeznania – podmiotowy i przed-
miotowy (lub subiektywny i obiektywny) – bez popadania w skrajność? 
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Jedynym rozwiązaniem jest to, co swego czasu Bernard Lonergan nazywał 
rozwojem „autentycznej subiektywności”. Przypomnę, że dla Lonergana 
„obiektywność jest owocem autentycznej subiektywności”  16, czyli takiej 
subiektywności, która ciągle nawraca się intelektualnie, moralnie i religij-
nie lub też ciągle od nowa obserwuje rzeczywistość, rozumie ją, ocenia 
i działa na ciągle nowych poziomach, ucząc się na własnych błędach, na 
nowych obserwacjach, rozumieniach, osądach, odpowiedzialnych aktach, 
wyciągając wnioski z czynności logicznych i nielogicznych, poznawczych 
i praktycznych  17. W ten sposób w centrum rozeznania znajduje się zawsze 
osoba, a nie sztywna reguła, prawo czy kryterium. 

Jak osiągnąć tę upragnioną autentyczną subiektywność? Nie ma innej 
drogi jak uważna, inteligentna, krytyczna i pełna miłości eksploracja włas-
nego doświadczenia. Nowa Ratio w wielu miejscach kładzie nacisk  właśnie 
na poznanie i zrozumienie krytyczne własnej historii, co można łatwo prze-
łożyć na język Lonerganowskiej metody poznania. „Pierwszy obszar ro-
zeznania stanowi życie osobiste i polega ono na zintegrowaniu własnej 
historii i własnej rzeczywistości z życiem duchowym, tak aby powołanie 
kapłańskie nie pozostawało uwięzione w idealnej abstrakcji ani nie było 
narażone na ryzyko ograniczenia się do zwykłej aktywności praktyczno-
-organizacyjnej, zewnętrznej wobec sumienia osoby” (RFIS 43).

Aby zilustrować cel tego procesu „poznania siebie i pozwolenia innym, 
by nas poznali”, posłużę się kwestią nieco kontrowersyjną. W jednym ze 
swoich ostatnich wystąpień kard. Beniamino Stella przedstawił bardzo in-
teresujące wnioski płynące z badania, które Kongregacja ds. Duchowień-
stwa przeprowadziła na podstawie praktyk dotyczących udzielenia dyspen-
sy zwalniającej z obowiązków kapłańskich (to jedno z ważniejszych zadań 
tej Kongregacji). Pierwsze światło, jakie to badanie rzuciło na kwestię for-
macji kapłańskiej, jest następujące: „bardzo rzadkie są przypadki, w któ-
rych już w czasie formacji nie pojawiłyby się zaczątki lub znaki ostrze-
gawcze przyszłego kryzysu; raczej trudno o to, by bez ostrzeżenia osoby 
«traciły głowę» lub stawały się kimś, kim nigdy wcześniej nie były”  18. Dla 
potrzeb naszego wywodu pominiemy świetny komentarz i wnioski kardy-
nała, ale skupimy się expressis verbis na cytowanych słowach. 

16 Por. B. Lonergan, Metodo in Teologia, Roma 2001, s. 296-297. 
17 Por. G. Meiattini, Il Concetto di esperienza: carattristiche e problematiche del suo 

uso teologico in prospettiva interdisciplinare, w: Esperienza, teologia e spiritualità, red. 
P. Martinelli, Roma 2009, s. 16.

18 B. Card. Stella, La formazione nelle visione interdicasteriale, „Sequela Christi”, 
2/2015, s. 215.
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To prawda, że sprawy tak właśnie się mają. Lecz paradoksalnie jest 
również prawdą to, że to samo można by powiedzieć o osobach, które 
pozostają w powołaniu i przynoszą dobre owoce. Bardzo rzadkie są przy-
padki, by w czasie formacji nie pojawiły się kryzysy i trudności. Kryzysy 
są nierozłączną częścią każdego powołania i w każdym przypadku sta-
nowią jednocześnie moment niebezpieczeństw, ale i nowych możliwości. 
O odmiennym owocu kryzysu decyduje zdolność przekształcenia momen-
tu niebezpieczeństwa we wzrost. I to tę zdolność śmiało możemy nazwać 
zdolnością rozeznania albo też „zdolnością interpretowania rzeczywistości 
ludzkiego życia w świetle Ducha, by w ten sposób wybierać, decydować 
i działać według woli Bożej” (por. RFIS 43). Najczęściej jest to możliwe 
dzięki pomocy drugiej osoby – uważnego kierownika duchowego lub in-
nego formatora. Nierzadko uczestniczy się w podwójnym paradoksie: to 
właś nie dzięki kryzysowi (nawet związanym z poważnym upadkiem mo-
ralnym) czyjaś historia powołania staje się historią zbawienia, nową od-
słoną dobrej nowiny. I nie dotyczy to tylko głośnych świadectw tak popu-
larnych w tzw. ruchach charyzmatycznych: formatorzy często uczestniczą 
w tego rodzaju wydarzeniach, choć pozostają one ukryte przed światem. 

Życie każdego człowieka jest naznaczone podobną dynamiką  19, po-
nieważ samo życie wtrąca nas w kryzysy, prowokuje, dotyka nas i zmie-
nia, czasem pogłaszcze, a czasem spoliczkuje, jednak zawsze nas formu-
je i wzbogaca, bo jest opatrznościowym instrumentem działania samego 
Boga Ojca  20. Wiele postaci z Nowego Testamentu ucieleśnia tę prawdę, jak 
choćby wymowna historia św. Piotra czy św. Pawła. Takie przekształcenie/
przemiana osoby nie jest niczym innym jak odsłoną tej nieco może już 
zapoznanej prawdy, że człowiek jest pierwszą drogą, którą Kościół idzie. 
Człowiek „jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypeł-
nianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościo-
ła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie 
prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia”  21. Innej drogi, by stać 
się człowiekiem rozeznania, nie ma. I metafora drogi jest doskonała, bo 
jednocześnie człowiek jest w niej podmiotem i przedmiotem, autentyczną 
subiektwynością, jeśli jest wierny swojej odkupionej naturze.

19 Historię ludzkiego rozwoju można przedstawić jako serię kolejnych kryzysów, które 
domagają się rozwiązania, jak to czyni np. Erik Erikson w swoich ośmiu następujących po 
sobie stadiach rozwoju. 

20 Por. A. Cencini, Se il Padre è il formatore, tutta la vita è formazione per la potenza 
dello Spirito Santo, „Sequela Christi”, 2/2015, s. 66-67.

21 Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym 1979, 14.
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CO PO REKOLEKCJACH IGNACJAŃSKICH? 
MĄDROŚĆ I MISTYKA. 

ŚWIADECTWO LISTÓW I DZIENNIKA DUCHOWEGO 
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

Wstęp

Odprawiający rekolekcje ignacjańskie po zakończeniu jakiegoś ich etapu 
często pytają: Co dalej? W jakim kierunku prowadzi strumień życia we-
wnętrznego, w który się włączyli? Jakie drogi duchowe otwierają w życiu 
człowieka Ćwiczenia duchowe? W odpowiedzi nierzadko wskazuje się ko-
lejne etapy (tygodnie) rekolekcji, różne tzw. syntezy tematyczne, rekolek-
cje z indywidualnym prowadzeniem itp. W moim odczuciu tego typu od-
powiedzi zdecydowanie nie wystarczają. Mówią jedynie o tym, co jeszcze 
można zrobić, a nie o tym, czym już warto żyć i co rozwijać.

Najlepszą odpowiedź na pytanie „Co dalej?” można znaleźć, przygląda-
jąc się rozwojowi wewnętrznego życia samego twórcy Ćwiczeń – św. Igna-
cego z Loyoli. Warto zauważyć, że jego książeczka jest syntezą jedynie 
pierwszego, fundamentalnego etapu życia duchowego, który nastąpił po 
nawróceniu. Etap ten trwał około dwudziestu lat. Tyle czasu zabrało mu 
również zbieranie materiału do Ćwiczeń i kształtowanie go w metodyczną 
i systematyczną całość  1. Według Geralda Colemana SJ, autora komenta-
rza do Autobiografii Ignacego, Ćwiczenia „są syntezą opowieści o jego 
własnej podróży duchowej i religijnym doświadczeniu. Jeśli Autobiografia 

1 W Autobiografii, w numerze 11 czytamy: „I tak z wielką pilnością zaczął pisać książ-
kę”. Było to w 1522 roku w Loyoli, podczas rekonwalescencji po nieudanej obronie Pam-
peluny. Zob. Ignacy Loyola, Autobiografia, czyli Opowieść Pielgrzyma, tłum. M. Bednarz, 
Kraków 1994, s. 44. Ignacy mówi: „Ćwiczeń nie ułożył całych za jednym razem, ale kiedy 
zauważył pewne rzeczy w swej duszy, które wydawały mu się pożyteczne, a zdawało mu 
się, że będą pożyteczne i dla innych, wtedy notował je”. Tamże, s. 94. Papież Paweł III 
31 lipca 1548 roku zatwierdził Vulgata Versio – ostateczną i oficjalną łacińską wersję 
Ćwiczeń. 
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jest pełniejszym opisem Bożego obchodzenia się z nim i z jego wewnętrz-
nym rozwojem, to źródła Ćwiczeń duchowych są zawarte w tym, co Ignacy 
nam opowiedział”  2. Osoba odprawiająca je ma niejako tę syntezę znowu 
rozłożyć na konkretne życie. Przy współpracy z Duchem Bożym winna 
ona to zagęszczone doświadczenie duchowe, ukryte za suchymi formuła-
mi, uchwycić wewnętrznie, wcielić i zinterpretować w unikalnej formie 
własnego życia. Łatwo się domyślić, że może to zabrać wiele lat (choć 
oczywiście nie musi). 

Jednak trzeba podkreślić fakt, który chyba często umyka, gdy myślimy 
o duchowości ignacjańskiej. Otóż Bóg uczył Ignacego również po zredago-
waniu książeczki, a jego rozwój osobowy i duchowy postępował dalej, aż 
do śmierci 31 lipca 1556 roku. Syntezy tego etapu już w Ćwiczeniach du-
chowych nie znajdziemy. Trzeba wyjść poza ten tekst i sięgnąć do innych, 
późniejszych pism założyciela jezuitów.

Na jakie więc tory wprowadzają rekolektanta właściwie (tzn. po igna-
cjańsku) odprawione Ćwiczenia?  3 Odpowiadając na to pytanie, odwołam 
się do dwóch świadectw, które wyrosły z biografii Ignacego już po „od-
prawieniu” przez niego Ćwiczeń i po spisaniu ich, a więc zamknięciu tego 
podstawowego etapu życia duchowego  4. Świadectwa dwóch równole-
głych i powiązanych ze sobą wymiarów rozwoju, obu głęboko naznaczo-
nych przez Ćwiczenia, pozostawione są w listach i Dzienniku duchowym  5. 
Pierwsza część artykułu szkicowo przedstawia charakter ignacjań-
skiej mądrości, której świadectwem są listy św. Ignacego  6. Druga część 

2 G. Coleman, Walking with Inigo. A Commentary on the Autobiography of st. Ignatius, 
Anand 2001, s. 205.

3 Moim zdaniem można odprawiać ignacjańskie Ćwiczenia w innym duchu niż igna-
cjański. Kiedy tak się dzieje i dlaczego, to ważne zagadnienie, które mogłoby wyjaśnić 
problem wyrażony w pytaniu zadanym przez 36. Kongregację Generalną w Dekrecie 1, 
nr 18: „Dlaczego Ćwiczenia nie zmieniają nas tak głęboko, jakbyśmy mogli tego oczeki-
wać?”, Dekrety i dokumenty 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, Kra-
ków-Warszawa 2017, s. 43. Ramy tego artykułu nie pozwalają na szersze zajęcie się tym 
zagadnieniem.

4 Praktycznie całość Ćwiczeń była gotowa około 1541 roku. Później Ignacy wprowadzał 
jedynie niewielkie korekty i dopiski zarówno do wersji hiszpańskiej (tzw. Autografu), jak 
i do dwu wersji łacińskich (Versio Prima, Versio Vulgata). Zob. Ignacio Iglesias SJ, Intro-
ducción, w: San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, Madrid 1996, s. 29. Polskie tłu-
maczenie, do którego się odwołuję: Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe, tłum. M. Bednarz, 
rewizja J. Sieg, Kraków 1993. Dalej: Ćd.

5 Jeszcze jednym świadectwem są Konstytucje Towarzystwa Jezusowego. 
6 Termin „mądrość” (hiszp. sabiduría) nie pojawia się ani w tekstach ignacjańskich, ani 

w słowniku duchowości ignacjańskiej. Ignacjańskimi terminami o zbliżonych konotacjach 
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natomiast skupia się na późnej mistyce ignacjańskiej, która zostanie scha-
rakteryzowana przez odwołanie się do Dziennika. Twierdzę, że Ćwiczenia 
uruchamiają w odprawiającym je rekolektancie właśnie te dwa powiązane 
ze sobą wewnętrzne ignacjańskie „zasoby”: mądrość i mistykę.

To prawda, Ignacy doświadczył Ćwiczeń w trochę innym sensie niż po-
zostali. Niemniej łaski, które otrzymał, można widzieć jako Boże obietnice 
dla tych, którzy pielgrzymują drogą razem z nim. Na słuszność takiego 
przekonania wskazuje ten mianowicie fakt, że Bóg niemal jednocześnie, 
prowadząc Ignacego w odkrywaniu i dawaniu różnych ćwiczeń, dawał mu 
towarzyszy, którzy dzielili z nim podobne duchowe doświadczenie. Osta-
tecznie Bóg powołał go wraz z jego towarzyszami do utworzenia Towarzy-
stwa Jezusowego, które wyrasta z Ćwiczeń (odprawianych przez każdego 
jezuitę dwa razy w całości, jako rekolekcje trzydziestodniowe) i z Konsty-
tucji. Te ostatnie można traktować jako przetransponowanie indywidual-
nego doświadczenia duchowego przeżytego w czasie Ćwiczeń na poziom 
doświadczenia przeżywanego we wspólnocie. Zanim przejdę do zasygna-
lizowanych analiz, przywołam kilka faktów z życia Ignacego, które stano-
wią historyczne tło dla powstawania zarówno większości jego listów, jak 
i Dziennika duchowego. Jest to istotne tło, gdyż początek lat czterdziestych 
XVI wieku był okresem znaczących zmian w jego osobistym życiu. Przede 
wszystkim Ignacy kończy fizyczne pielgrzymowanie po różnych miejscach 
i osiada na stałe w Rzymie. Zawiązuje się wtedy młode Towarzystwo, na-
stępuje też jego gwałtowny wzrost i rozprzestrzenianie się. W 1537 roku 
Ignacy wraz z towarzyszami oddał się na służbę papieżowi Pawłowi III. 
W 1539 roku sformułował centralną ideę nowego zakonu w tzw. Formula 
Instituti, która została zatwierdzona przez papieża w 1540 roku. W 1541 
roku Ignacy został wybrany na przełożonego generalnego zakonu i jedno-
cześnie powierzono mu napisanie Konstytucji zakonnych. Na prośbę papie-
ża Pawła III wielu jego pierwszych towarzyszy podjęło ważne i delikatne 
misje. Jezuitów szybko przybywało, podejmowali coraz bardziej różno-
rodne dzieła, co sprawiło, że żyli w dużym rozproszeniu. W tym samym 
czasie Ignacy organizował dzieła apostolskie na terenie Rzymu (np. dom 

są natomiast caritas discreta i discernimiento. Zob. Diccionario de espiritualidad igna-
ciana, red. J. Gracía de Castro, t. 1-2, Bilbao-Santander 2007. W tradycji chrześcijańskiej 
mądrość rozumie się jako pewien rodzaj wiedzy teoretyczno -praktycznej albo jako trwałe 
uzdolnienie do formowania takiej wiedzy. W tym drugim przypadku mówi się o cnocie mą-
drości lub zamiennie cnocie roztropności. Gdy używam terminu „mądrość”, mam na myśli 
przede wszystkim – choć nie wyłącznie – to drugie znaczenie. Zob. J. Herbut, Mądrość, 
w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. E. Ziemann, Lublin 2008, s. 310.
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św. Marty dla prostytutek, miejsce dla Żydów nawróconych na chrześci-
jaństwo, opiekę nad sierotami). Starał się być blisko ubogich i margina-
lizowanych. Wielu szukało jego kierownictwa duchowego. Na początku 
1545 roku rozpoczynał się przełomowy dla Kościoła Sobór Trydencki, na 
którym ważną rolę odegrali również jezuici poinstruowani przez Ignacego 
w specjalnym liście. W tym samym czasie Isabel Roser domagała się wraz 
z innymi kobietami przyjęcia do Towarzystwa Jezusowego. W dodatku po-
wtarzały się okresy silnych nawrotów choroby i związanego z nią cierpie-
nia  7. Na tym szkicowo zarysowanym tle spójrzmy na rozwój niezwykłej 
mądrości praktycznej oraz duchowej głębi autora Ćwiczeń duchowych. 

Życie duchowe poprzez listy 

Uprzywilejowany wgląd w praktyczną życiową mądrość Ignacego, obu-
dzoną i rozwiniętą, ale też skonsolidowaną i przemienioną przez duchowe 
ćwiczenia (które praktykował od czasu Manresy), dają jego listy  8. Hugo 
Rahner SJ stwierdza, że „milczący Ignacy wyjawia nam tajemniczą pełnię 
swojego serca nie tylko w Ćwiczeniach duchowych, mistycznym Diariuszu 
i wspomnieniach, lecz także w swoich listach, szczególnie w dotąd pra-
wie nieznanej korespondencji z kobietami jego czasów”  9. Według Rahne-
ra Ignacy „dopiero w swoich listach ożywa w tym człowieczeństwie, bez 
którego nie ma świętości w Kościele Boga, który stał się Człowiekiem”  10. 
W tym samym tonie Peter -Hans Kolvenbach SJ zauważa, że aby poznać 
duchowość ignacjańską, nie wystarcza studiowanie Ćwiczeń, Konstytucji, 
Autobiografii czy nawet Dziennika duchowego. Konieczne jest także od-
wołanie się do listów  11. Autor ten dodaje, że nieraz czyniono Ignacego 

  7 Zob. J.A. Munitiz, Introduction, w: J.A. Munitiz, Inigo: Discernment Log -Book: 
The Spiritual Diary of Saint Ignatius Loyola, London 1988, s. 4-6. 

  8 Pewne praktyczne, np. dyplomatyczne, zdolności i umiejętności Ignacy wyniósł ze 
swego wychowania na dworach zarządcy finansów królewskich Juana Velazqueza de Cuél-
lar oraz księcia Najery Antoniego Manrique de Lara. Była to raczej pewna dyplomacja, 
a nawet światowa przebiegłość. Jak sam przyznaje, przed swoim nawróceniem był bardzo 
nieroztropny. Później dopiero stopniowo nabywał roztropności, w miarę, jak rozwijało się 
jego wyczucie Bożych spraw.

  9 H. Rahner, Vorwort, w: Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen, Freiburg 1956, 
s. vii.

10 H. Rahner, Einleitung, w: Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen, dz. cyt., s. 1.
11 P.-H. Kolvenbach, The letters of St. Ignatius: their conclusion, w: P.-H. Kolven-

bach, The Road from La Storta, St. Louis 2000, s. 176. Zachowało się 6815 listów. Jest 
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tak naprawdę niezrozumiałym, wyciągając z jego listów tylko te teksty, 
które były wyraźnie poświęcone sprawom duchowym. Tymczasem listy 
tradycyjnie klasyfikowane jako duchowe to tylko ułamek jego epistolarnej 
twórczości i nie stanowią reprezentatywnej ich próbki. Nie dają więc one 
poprawnego oglądu tego, czym Ignacy zajmował się w swoich listach i jak 
rozumiał praktykę ich pisania oraz zawartość. Właściwe zdanie sprawy 
z charakteru i znaczenia jego korespondencji jest istotne dla zrozumienia 
szczególnego charyzmatu, którym Bóg go obdarzył. Istotnym elementem 
tego charyzmatu jest ignacjańska mądrość.

Treści listów

Osoba, która czyta pobieżnie listy Ignacego, nie znając go wcześniej, mo-
głaby odnieść wrażenie, że ma do czynienia z dyrektorem firmy, menadże-
rem, człowiekiem światowym, który mocno stąpa po ziemi. Rzeczywiście, 
zarządzał wielkim dziełem, które bardzo dynamicznie się rozwijało i wcho-
dziło w intensywne interakcje z różnymi osobami i instytucjami. Poza tym 
pisanie listów, najlepszy środek ówczesnej komunikacji, było konieczne 
dla zachowania jedności umysłów i serc pośród jezuitów  12. Przyglądnijmy 
się najpierw, kto był odbiorcą korespondencji Ignacego, a następnie jakie 
treści w niej poruszał  13. 

Przede wszystkim zwraca uwagę różnorodność adresatów. Ignacy kie-
rował listy do hojnych dobroczyńców, skrupulanckich penitentów, do lu-
dzi ważnych i wpływowych w Kościele i społeczeństwie: królów i książąt 
oraz rad różnych miast, do kardynałów i biskupów, ale także do jezuitów 
przygniecionych obowiązkami, rodziców jezuitów, nowicjuszów, księży 
i członków innych zakonów, mężczyzn i kobiet, przyjaciół i osób, któ-
rym duchowo towarzyszył. Utrzymywał więc kontakty z ludźmi z bardzo 
różnych środowisk, stanów życia, warstw społecznych. Potrafił umiejętnie 
wejść w sytuację tych ludzi i właściwie odpowiedzieć na ich potrzeby.

to największa kolekcja epistolarna z XVI wieku. Ponad pięć tysięcy z nich to wewnętrzna 
korespondencja zakonu. Większość powstała po roku 1547, kiedy sekretarzem Ignacego 
został Jan de Polanco SJ.

12 W tym samym czasie Ignacy pracował nad Konstytucjami. Zarówno Konstytucje, jak 
i listy wzmacniały strukturę i życie młodego Towarzystwa. Ignacy zachęcał, by jezuici wy-
mieniali listy pomiędzy sobą (np. List do Piotra Fabera z 10 marca 1542).

13 Zob. J. García de Castro, Cartas, w: Diccionario de espiritualidad ignaciana, red. 
J. Gracía de Castro, t. 1-2, Bilbao-Santander 2007, s. 294-306.
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Założyciel jezuitów zajmuje się w listach mnóstwem problemów po-
jawiających się wewnątrz i na zewnątrz zakonu. Tak więc obok kwestii 
osobistych i duchowych poruszane są w nich problemy polityczne, spo-
łeczne, finansowe, edukacyjne, formacyjne. Dokładniej – są to problemy 
procesów prowadzonych przeciwko Towarzystwu, program studiów dla 
kolegiów jezuickich, opis oszczerstw skierowanych przeciwko Towarzy-
stwu i rozpowszechnianych w Rzymie, długi rzymskiego domu jezuitów, 
kondolencje z powodu śmierci, kwestie finansowe związane z dobrodzie-
jami i fundowaniem kolegiów, sprawy administrowania dobrami przez je-
zuitów, kwestie zdrowia oraz wyżywienia jezuitów, umiejętność podejścia 
do ludzi, zagadnienie konieczności studiowania przez jezuitów nauk huma-
nistycznych czy uczenia się języków obcych itd. W swoich listach do osób 
spoza zakonu Ignacy pocieszał w nieszczęściu i chorobach, dziękował, 
mediował w procesie sądowym i sporach rodzinnych, doradzał w trudno-
ściach małżeńskich, bronił przed oskarżeniami, odmawiał prośbom o kie-
rownictwo duchowe czy wysyłanie jezuitów, doradzał w życiu duchowym 
i codziennym zakonnicom. Pisał do papieży i kardynałów o potrzebach 
kościelnej reformy, a do królów i książąt, doradzając im w doczesnych 
zwykłych sprawach. Wiele listów dotyczy bardzo zwyczajnych spraw co-
dziennego życia. Wyraźnie można zauważyć, że Ignacy starał się sprostać 
całej rzeczywistości, wyzwaniom stawianym przez bardzo różne aspekty 
jej funkcjonowania. Zwracał uwagę na wszystkie drobne szczegóły życia 
i starał się podjąć nad nimi refleksję w świetle swojego doświadczenia 
duchowego.

Jaki obraz Ignacego wyłania się z jego listów? Po pierwsze, listy ukazu-
ją go w bardzo bezpośredni sposób, obrazują jego żywą, codzienną świę-
tość. Widzimy więc aktywną osobę, mocno zaangażowaną w gąszcz prak-
tycznych spraw, która jednocześnie potrafi zachować wobec nich dystans, 
konieczny do właściwej oceny ich wagi oraz roztropnej reakcji na wyzwa-
nia. Po drugie, jego listy były zawsze pisane w jakimś dialogu, w związ-
ku z listem, który otrzymał. Do napisania listów pobudzały go okoliczno-
ści życia: kierowanie Towarzystwem, życiowe potrzeby jego współbraci, 
przyjaciół i znajomych  14. Po trzecie, choć w tych listach znajduje się często 
wiele szczegółowych uwag, to jednak Ignacy jest bardzo elastyczny, gdy 
mówi, że jego wskazania można pomijać lub zmieniać, jeśli okaże się to 
konieczne. Rzeczywistość jest dla niego procesem, czymś zmiennym, wy-
magającym uważności, refleksji, dostosowania się do okoliczności.

14 Ten aspekt podkreśla H. Rahner, Einleitung, dz. cyt., s. 2.
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Wpływ Ćwiczeń na listy

Jakie cechy listów wiążą je bezpośrednio lub pośrednio z duchowością 
i praktyką Ćwiczeń duchowych? W listach łatwo można dostrzec dalszy 
rozwój ogromnej praktyczności, która jest tak widoczna w Ćwiczeniach: 
skupienie na celach, przemyślany wybór najlepszych możliwych środków, 
metodyczność, ciągła zachęta z jednej strony do całkowitego zaufania 
Bogu, z drugiej – do używania wszystkich ludzkich środków, a zwłaszcza 
rozumu i zdolności refleksji, szukanie przede wszystkim duchowych ko-
rzyści. Wyraźna w listach troska o szczegóły realizowania ludzkich spraw 
jest blisko spokrewniona z tą, którą widać na przykład w kontemplacji 
o Wcieleniu (Ćd 101-109) lub o Narodzeniu (Ćd 110-117). Koresponden-
cja Ignacego jest świadectwem przekształcenia ludzkiego działania w jego 
najdrobniejszych detalach przez wciąż pogłębianą ewangeliczną kontem-
plację  15. Przyłączając się do opinii Kolvenbacha, warto podkreślić, że w li-
stach jasno widać, jak bardzo dosłownie Ignacy pojmował realizowanie 
ideału szukania i znajdowaniu Boga we wszystkich rzeczach, nawet naj-
bardziej świeckich, prozaicznych. Zgodnie z tym ideałem właściwie każda 
ludzka sprawa staje się dla Ignacego sprawą duchową. W listach wyraźnie 
dochodzi do głosu jego odkrycie, że cała ludzka egzystencja jest świętym 
miejscem, gdzie objawia się działanie Boga dla zbawienia człowieka. Dla 
tych racji listy można uważać za świadectwo i ilustrację tego, czym jest 
dojrzały owoc Ćwiczeń  16. 

W ścisłym związku z tą duchową wizją jest wyraźnie widoczna w li-
stach roztropność w zajmowaniu się sprawami praktycznymi, cnota mą-
drości, umiejętność podejmowania w sposób taktowny, trzeźwy i energicz-
ny praktycznych decyzji w rzeczach codziennego życia. To umiejętność 
wyćwiczona w intensywnej praktyce rozeznania duchów oraz przez for-
mowanie cnoty roztropności. Ignacy był wyczulony na działanie Boga 
i Szatana zarówno w poszczególnych wydarzeniach, jak i w całym roz-
woju ludzkiej historii. Jest to owoc modlitwy z bardzo istotnego rozważa-
nia o Dwóch sztandarach, gdzie rekolektant prosi, „ażeby poznać zamiary 
Chrystusa Pana naszego i odwrotnie zamiary nieprzyjaciela ludzkiej natury 

15 John Padberg SJ zauważa, że listy obrazują wewnętrzną przemianę Ignacego w cią-
gu lat. Zob. J. Padberg, Introduction, w: Ignatius of Loyola. Letters and Instructions, red. 
M.E. Palmer, J.W. Padberg, J.L. McCarthy, St. Louis, 2006, s. vii.

16 Zob. P.-H. Kolvenbach, The effectiveness of the Spiritual Exercises, w: P.-H. Kol-
venbach, The Road from La Storta, The Institute of Jesuit Sources, St. Louis 2000, s. 199.
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(Ćd 135)”  17. To wyczucie umożliwiające przenikliwość, a w konsekwencji 
mądrość w działaniu, bardzo dobrze ujawnia się w listach.

Ostatnie linijki

Kolvenbach w swoim studium o listach Ignacego zwraca szczególną uwa-
gę na ich ostatnie zdania. Według niego stanowią one swoisty „mały trak-
tat o woli Bożej”  18. Przykładem niech będzie zakończenie, które pojawia 
się w liście Ignacego skierowanym do Emanuela Godinho SJ (31 stycznia 
1552 roku): „Oby Chrystus, nasz Pan, wspomagał nas wszystkich pełnią 
swojej łaski, byśmy zawsze wyczuwali jego najwyższą wolę i całkowicie 
ją wypełniali”  19. Przyjmując różne formy, struktura ta pojawia się w 992 li-
stach Ignacego aż do ostatnich dni jego życia  20. Wyrażony i zsyntezowany 
jest w nich tak charakterystyczny dla Ćwiczeń duch, który – jak się można 
domyślać – przenikał i prowadził Ignacego w trakcie pisania lub dykto-
wania listów. Zwieńczenie listu omawianą formułą sprawia, że „Ignacy 
umieszcza zawartość listu w kontekście Bożego planu, który ukazuje się 
w szczegółowych i konkretnych decyzjach, w ściśle osobistych wybo-
rach, w całkowicie materialnych drobiazgach”  21. 

W zakończeniach listów niezmienne pozostaje wyrażenie: „Jego naj-
świętsza wola”. Przypomina ono o fundamentalnym doświadczeniu Igna-
cego i zarazem o celu Ćwiczeń: szukanie i znalezienie woli Bożej (Ćd 1)  22. 
W prośbie o wyczucie i wewnętrzne poznanie świętej woli Bożej oraz 
wypełnienie jej przywoływane jest pragnienie zawarte w medytacji Woła-
nie Króla, rozpoczynającej centralny etap Ćwiczeń, drugi tydzień: „prosić 
Pana naszego o tę łaskę, żebym nie był głuchy na Jego wezwanie, lecz sko-
ry i pilny do wypełnienia Jego najświętszej woli” (Ćd 91). Na tym etapie 
rekolektant dysponuje się do wyboru (w szczególności wyboru stanu życia) 

17 H. Rahner, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej, tłum. M. Bednarz, Kraków 1991, 
s. 68.

18 P.-H. Kolvenbach SJ, The letters of St. Ignatius: their conclusion, dz. cyt., s. 179.
19 Ignacy Loyola, List do o. Emanuela Godinho, tłum. S. Filipowicz, R. Skórka, w: 

Św. Ignacy Loyola, Pisma wybrane. Komentarze, t. 1, red. M. Bednarz, Kraków 1968, 
s. 536.

20 P.-H. Kolvenbach SJ, The letters of St. Ignatius: their conclusion, dz. cyt., s. 177.
21 Tamże, s. 179.
22 Tamże, s. 180. W numerze 180 Ćwiczeń czytamy: „Prosić Boga, Pana naszego, aby 

zechciał poruszyć moją wolę i włożyć mi w duszę to, com powinien uczynić w stosunku do 
rzeczy przedłożonej jako przedmiot wyboru”. 
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zgodnego z Bożą wolą, kontemplując zarazem ziemskie życie Jezusa Chry-
stusa, Mądrości wcielonej. Ignacjańska mądrość polega więc na tym, aby 
zawierzyć się Mądrości transcendentnej, obecnej i działającej pośród ludzi, 
a zarazem przenikającej całe stworzenie. Ćwiczenia mają pomóc osobie 
w zdobyciu wolności wewnętrznej uzdalniającej do życia zgodnie z tą Mą-
drością i do włączenia się w Boży mądry plan stwórczy i zbawczy. 

Zauważmy, że wypełnienie woli Bożej nie jest jakimkolwiek działa-
niem. Zdaniem Kolvenbacha dla Ignacego istnieje jedno jedyne źródło 
modlitwy i działania. Źródłem obydwu jest łaska, a celem ostatecznym 
Boża wola. Dlatego w duchowości ignacjańskiej i jezuickiej działanie nie 
oddziela od Boga. Przeciwnie, ono „może zjednoczyć człowieka z Bogiem, 
pod warunkiem że to działanie nie jest oddzielone od ‘wyczuwania’ Bożej 
woli”  23. W tym momencie możemy odkryć zasadniczy węzeł, który splata 
ignacjańską mądrość praktyczną wyrażoną w działaniu, z ignacjańską mi-
styką – smakowaniem bóstwa Boga Trójjedynego. Zdobycie tego rodzaju 
mądrości zakłada jakiś poziom doświadczenia mistycznego i odwrotnie: 
sprawdzianem autentyczności duchowego doświadczenia jest pewien po-
ziom mądrości praktycznej. Dzięki temu ignacjańska mistyka jest wcielo-
na, a mądrość karmi się duchową głębią. 

Przechodzę tym samym do drugiego, obok mądrości, równoległego 
wymiaru rozwoju procesu duchowego, który jest uruchamiany w człowie-
ku – jak zaświadcza biografia św. Ignacego – przez Ćwiczenia duchowe: 
do życia mistycznego. Skupię się na rzymskim, ostatnim okresie, a więc na 
tym etapie życia mistycznego, do którego Ignacy doszedł po wielu latach 
(około dwudziestu) od oświeceń otrzymanych w Manresie. Uprzywilejo-
wanego wglądu w ten okres dostarcza Dziennik duchowy. 

Ignacy w świetle Dziennika duchowego

Można powiedzieć, że u źródeł Ćwiczeń znajduje się darmowy i niespo-
dziewany dar: wgląd w tajemnicę Boga. Życie mistyczne budzi się w Igna-
cym już w Manresie (1522-1523), w czasie przeprowadzania intensywnych 
ćwiczeń duchowych, które legną u początków praktyk zawartych w ksią-
żeczce Ćwiczeń. Hugo Rahner SJ twierdzi, że okruchy, które Ignacy ze-
brał w swoim osobistym doświadczeniu, wykształceniu, kulturze, rodzinie 
oraz z tradycji Kościoła, to wszystko zostało oczyszczone, uporządkowane 

23 P.-H. Kolvenbach SJ, The letters of St. Ignatius: their conclusion, dz. cyt., s. 187.
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i zintegrowane w Manresie dzięki mistycznym łaskom  24. Podstawową ła-
ską jest oświecenie nad rzeką Cardoner, które było „syntetycznym” uję-
ciem związku wszystkich objawionych prawd wiary, wglądem w relacje 
zachodzące między wszystkimi rzeczami a Trójcą Świętą  25. 

Po piętnastu latach wędrówek w Rzymie kończy się geograficzna piel-
grzymka Ignacego, ale nie kończy się jego pielgrzymka duchowa. Bóg 
jeszcze miał go wiele nauczyć, o czym świadczy Dziennik duchowy  26. Do-
kument ten jest świadectwem, że owocem Ćwiczeń duchowych jest trwałe 
i intensywne życie mistyczne, tzn. wielka bliskość i zażyłość z Bogiem  27. 
Według Josepha Munitza SJ, Ćwiczenia bardzo „zyskują na randze, kie-
dy są widziane jako droga w kierunku Dziennika”  28. Autor ten stwierdza 
w innym miejscu, że „słowa Ćwiczeń o rozeznawaniu duchów (także te 
o skrupułach) zaczynają ukazywać swój sens jedynie wtedy, gdy są widzia-
ne w odniesieniu do wewnętrznego życia przedstawionego w Dzienniku. 
Jest to życie czule reagujące na najmniejsze poruszenia łaski i całkowicie 
od nich zależne”  29. Dziennik jasno ukazuje Ignacego jako mistyka w peł-
nym, chrześcijańskim rozumieniu. Wybitny badacz duchowości Joseph de 
Guibert SJ pisał: „Stajemy w obliczu życia mistycznego w najściślejszym 
sensie tego terminu. Jesteśmy w towarzystwie duszy, która jest prowadzo-
na przez Boga po drogach wlanej kontemplacji w tym samym stopniu, choć 

24 H. Rahner SJ, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej, dz. cyt., s. 77.
25 Tamże, s. 78. Piętnaście lat później Ignacy przeżywa drugie kluczowe doświadczenie 

mistyczne. W trakcie drogi do Rzymu, w miejscowości La Storta, otrzymuje wizję tego, 
jak Ojciec przyłącza go do Syna niosącego krzyż (1537). Zob. Autobiografia (nr 96), dz. 
cyt., s. 92.

26 Dziennik jest jednym z niewielu tekstów, który dotrwał do naszych czasów w orygi-
nalnej formie rękopiśmiennej. Przetrwały tylko dwa zeszyty. Jeden to notatki z okresu czter-
dziestu dni w roku 1544 (2 lutego – 12 marca); drugi – zapiski z lat 1544-1545 (13 marca – 
27 lutego). Pierwsza część została opublikowana w 1892, całość dopiero w 1934. Dzien-
nik jednak nie był przeznaczony do publikacji. Nawet nie był przeznaczony dla bliskich 
współpracowników Ignacego. Zob. Ignacy Loyola, Dziennik duchowy, tłum. M. Bednarz, 
rewizja J. Dorda, w: Św. Ignacy Loyola, Pisma wybrane. Komentarze, t. 1, red. M. Bednarz, 
Kraków 1968, s. 322-367.

27 Wizja znad Cardoneru była krótkotrwałym doświadczeniem, które dopiero z czasem 
w nim się ugruntowywało i rozszerzało na całe życie. Była to jakby łaska początku, obiet-
nica tego, do czego Bóg chciał go doprowadzić podczas długiego procesu wewnętrznego. 
Por. J. de Guibert, The Jesuits. Their spiritual doctrine and practice. A historical study, 
St. Louis 1986, s. 40-41.

28 J. Munitz SJ, Introduction, dz. cyt., s. 12.
29 Tamże, s. 10.
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nie w ten sam sposób, co św. Franciszek z Asyżu lub św. Jan od Krzyża”  30. 
Zapiski Dziennika ujawniają intensywne życie wewnętrzne oraz wiele 
szczególnych łask właściwych dla stanów mistycznych  31. 

W dalszej części argumentuję, że Ćwiczenia – mając źródło w doświad-
czeniu mistycznym – są niejako nakierowane na dysponowanie rekolektan-
ta, a nawet na obudzenie i rozwinięcie w nim życia mistycznego. 

Mistyka w kontekście Ćwiczeń

Rozpocznę od wskazania, jak dalece mistyczne życie Ignacego zostało 
ukształtowane przez Ćwiczenia duchowe. Gdy przywołamy historyczne 
i egzystencjalne tło – ukazane w pierwszej części artykułu, szczególnie 
poprzez listy – łatwo stwierdzimy, że mistyczne życie Ignacego nie roz-
wijało się w komfortowych warunkach zamkniętego klasztoru, w ciszy 
i spokoju rytmicznie powtarzających się modlitwy i prostych czynności 
codziennego życia. Przeciwnie, mnóstwo różnorodnych spraw kościel-
nych i świeckich domagało się uwagi, reakcji, refleksji, rozeznawania, 
decyzji. Jednak głębszym i stabilnym tłem jego życia mistycznego są 
owoce Ćwiczeń, które stworzyły wewnętrzną przestrzeń, swego rodzaju 
„wewnętrzny klasztor”, w którym mogło dojść do głosu życie mistyczne. 
Zawartość Dziennika wyraźnie wskazuje, że było ono również przeżywa-
ne i wyrażane przez niego w kategoriach znanych z Ćwiczeń. Zwróćmy 
uwagę na kilka elementów.

W centrum Dziennika znajduje się rozeznawanie dotyczące ubóstwa – 
kwestia podstawowa dla Ewangelii i życia zakonnego. Bardzo często 
pojawia się ona w najważniejszych medytacjach ignacjańskich (Woła-
nie Króla, Dwa sztandary, Trzy stopnie pokory). Sprawa ubóstwa była 
związana z pisaniem Konstytucji, a więc z tworzeniem podstaw dla ciała 
Towarzystwa Jezusowego, wspólnoty tych, którzy odprawili całe Ćwi-
czenia oraz doświadczyli specyficznych ignacjańskich prób. Na wiosnę 

30 J. de Guibert SJ, The Jesuits. Their spiritual doctrine and practice. A historical stu-
dy, dz. cyt., s. 44. Autor ten wykazuje obecność w doświadczeniu mistycznym Ignacego 
cech kontemplacji wlanej (tamże, s. 44 nn). Dla przykładu: zapiski z 21 lutego 1544 roku: 
„Doznawałem też takich oświeceń duchowych, iż mi się zdawało, że tak wszystko pojmuję, 
jakby już nie było nic więcej do poznania w przedmiocie Trójcy Przenajświętszej”. Zob. 
Ignacy Loyola, Dziennik duchowy (nr 20), dz. cyt., s. 333. 

31 Szerzej na ten temat zob. H. Egan, The Spiritual Exercises and the Ignatian Mystical 
Horizon, wstęp: Karl Rahner SJ, St. Louis 1976.
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1541 roku pierwsi towarzysze zgodzili się, że zakrystie kościołów przy-
legających do domów profesów będą miały dochód. Ignacy wie, że decy-
zja ta będzie miała długotrwałe reperkusje. To dlatego długo i wytrwale 
szukał tak istotnego dla ignacjańskiego procesu wyboru potwierdzenia 
ze strony Boga. W trakcie opisanego w Dzienniku procesu rozeznawania 
Ignacy poddaje tę decyzję rewizji i dochodzi do wniosku przeciwnego 
niż jego towarzysze. 

W procesie opisanym w Dzienniku chodzi więc o centralne zagadnienie 
Ćwiczeń: reformę życia (Ćd 189). Wagę tego zagadnienia uwypukla fakt, 
że w Dzienniku Ignacy często widzi siebie przed niebieskim dworem, po-
dobnie jak w Trzech parach ludzi i kontemplacji Ad Amorem. Pojawiają 
się też na różne sposoby przeprowadzane potrójne kolokwia (np. Dziennik 
nr 46). Tego rodzaju praktyki Ignacy zaleca w najistotniejszych momen-
tach procesu Ćwiczeń, w sytuacji proszenia o kluczowe łaski. 

Ów proces rozeznawania dopiero co przyjął swoją ostateczną formę 
w ukończonej książeczce Ćwiczeń. W Dzienniku Ignacy rozpoczyna ro-
zeznawanie od trzeciej pory wyboru w jej różnych formach (por. Ćd 177-
188). Nie osiągnąwszy jednak rozwiązania problemu, próbuje stosować 
drugą porę, w której uwaga skupia się na działaniu duchów i doświadcze-
niach pocieszeń i strapień (por. Ćd 176). Na stronach Dziennika Ignacy no-
tuje doświadczane pocieszenia i strapienia, codzienny proces pobudzania 
przez różne duchy. Dziennik duchowy jest bardzo dobrym przykładem pró-
by zapisania tych dwóch stanów oraz zastosowania reguł o rozeznawaniu. 

Podczas rozeznawania Ignacy ogranicza intelektualne rozważanie do 
minimum. Stosuje zasadę wewnętrznego odczuwania i smakowania  rzeczy, 
które zajmuje mu nieraz wiele godzin. Tę duchową zdolność – tak ważną 
przy wyczuwaniu woli Bożej (o czym pisałem przy analizie zakończeń 
 listów) – zdobywa się podczas Ćwiczeń, podejmując kontemplacje, po-
wtórki kontemplacji, a następnie zastosowanie zmysłów, czyli długie prze-
bywanie w jednym doświadczeniu, tam, gdzie się znalazło to, czego się 
szukało, i gdzie pozostaje się dalej bez niepokoju (por. Ćd 2).

Chrystologicznie skoncentrowane Ćwiczenia rozwijają się w Dzienniku 
w skupienie na Trójcy Świętej (np. Dziennik nr 52 lub nr 89). W jego cen-
trum są dwa najważniejsze dogmaty wiary: trynitarny i chrystologiczny. 
Rola Ćwiczeń duchowych w dojrzewaniu Ignacego do mistycznego życia 
polegała na tym, że te podstawowe dla chrześcijaństwa doktryny stały się 
osobistym i wewnętrznym poznaniem, zakorzeniły się w podstawie duszy 
i przemieniły ją. Praktyczność Ćwiczeń przejawia się w tym, by te dog-
maty były przeżywane, czyniły w życiu jakąś różnicę, zmieniały życie. 
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Co więcej, Tajemnica Trójcy Świętej, w miarę rozwoju duchowego Igna-
cego, wydaje się objawiać coraz to nowe aspekty  32.

Istotnym rysem mistyki ignacjańskiej jest jej eucharystyczny kontekst. 
Ignacy bardzo często przynosił rozważaną przez siebie kwestię na indywi-
dualnie odprawianą Mszę św. To wtedy często doświadczał w szczegól-
ny sposób Bożego działania, miał przeżycia wzajemnego przenikania się 
prawd wiary, zdobywał „zmysł wiary”, tak istotny w wyczuwaniu właści-
wego kierunku. Podczas liturgii Ignacy doświadcza głębokiej modlitwy, 
a jego dusza dostępowała Boskości z wielką łatwością. 

Dziennik jednak pokazuje, że głębokie wglądy duchowe były udziałem 
Ignacego także poza Eucharystią. Wpływ Ćwiczeń duchowych na życie 
człowieka nie ogranicza się do tych szczególnych momentów nadzwyczaj-
nych przeżyć duchowych. Według Josepha Munitza SJ Dziennik ducho-
wy jest decydującym potwierdzeniem, że „wiele z podstawowych zasad 
i metod, które znajdują się w Ćwiczeniach, w zamierzeniu Ignacego miało 
stanowić wewnętrzne ramy dla całego życia duchowego człowieka”  33. Do-
świadczenie zdobyte w tym ważnym czasie ma kształtować życie poza tym 
czasem. Bardzo dobrze wyraża się to i realizuje w listach św. Ignacego.

Powyższe uwagi uzasadniają tezę, że późna mistyka ignacjańska zosta-
ła wyraźnie wyrażona w kategoriach doświadczenia zawartego w Ćwicze-
niach duchowych. Praktyki, które zalecała, a także ogólna wizja duchowa 
musiały więc odegrać istotną rolę w budzeniu i kształtowaniu przeżywa-
nia najwyższych stopni życia duchowego w Ignacym. Mistyczne począt-
ki Ćwiczeń oraz ich waga dla kształtu późniejszego rozwoju duchowego 
wskazują, że ich praktykowanie może prowadzić do tych źródeł, do tego 
szczególnego intuicyjnego, czyli bezpośredniego wyczuwania nieskończo-
nej Tajemnicy. Mają więc one zdolność prowadzenia do bardzo zażyłej 
i bezpośredniej relacji z Bogiem, ujawniania w człowieku jego mistycznej 
natury. 

Warto zauważyć, że w Towarzystwie Jezusowym rozwinął się nurt życia 
mistycznego – i to pomimo generalnie dużej rezerwy władz zakonu wobec 
mistyki i pomimo preferowania wśród członków Towarzystwa raczej prak-
tyk ascetycznych. Można wskazać na takich mistyków, jak:  Balthasar Álva-
rez SJ, Luis de la Puente SJ, Luis Lallemant SJ, Jean -Pierre de Caussade SJ 

32 Por. Autobiografia nr 28. W Ćwiczeniach Duch Święty jest tylko wspomniany i to 
rzadko (np. Ćd 263, 273, 304, 307, 312, 365). W Dzienniku, na przykład w numerze 14, 
Ignacy opisuje nawet wizje Ducha Świętego.

33 J. Munitz, Introduction, dz. cyt., s. 8.



Jacek Poznański SJ 346

i wielu innych. Ważnych argumentów dostarcza ostatnio wydana mono-
grafia zbiorowa A Companion to Jesuit Mysticism  34. Jej redaktor Robert 
A. Maryks pisze, że to właśnie książeczka Ćwiczeń: „stała się inspiracją 
i metodą dla przyszłych jezuickich mistyków na ich drodze w stronę bez-
pośredniego, intymnego zjednoczenia z Bogiem poprzez kontemplację”  35. 

Podsumowanie i konkluzje

Ćwiczenia duchowe w zasadniczy sposób są nakierowane na kształtowanie 
cnoty mądrości. Jest ona wyraźnie odniesiona do Mądrości Bożej objawio-
nej w Bożym zamyśle stworzenia i zbawienia. W szczególny sposób tego 
rodzaju mądrość przenika liczne listy św. Ignacego. Ćwiczenia są również 
narzędziem, które wprowadza człowieka odprawiającego je na drogę do 
najwyższych stopni życia duchowego, dysponuje nawet na kontemplację 
wlaną  36. Niewątpliwie wyraźne tego świadectwa można odnaleźć w Dzien-
niku duchowym. Jak argumentowałem, te dwa kierunki wewnętrznego roz-
woju, mądrość i życie mistyczne, zostają również otworzone w osobie, 
która przyłącza się do Ignacego i praktykuje jego Ćwiczenia. Te kierunki 
osoba winna podjąć po ich odprawieniu. Po rekolekcjach ignacjańskich 
rekolektant winien współdziałać z łaską mądrego życia i głębokiej modli-
twy, które są mu ofiarowywane. To właśnie sugeruje biografia Ignacego – 
pierwszej osoby, która „odprawiła” całe Ćwiczenia duchowe.

Doświadczenie Ćwiczeń pozwoliło Ignacemu zachować wewnętrzną 
integralność w obliczu – jak się na głębszym poziomie okazuje – pozornie 
sprzecznych tendencji: zakonnej i świeckiej, duchowej i praktycznej, kon-
templacyjnej i aktywnej. W istocie Ignacy, mądry mistyk, żyje głębiej zwy-
czajną rzeczywistością, gdyż Bóg nie jest spoza niej, ale jest w niej obecny 
i działający, zaprasza też do współpracy ze swoją Mądrością  37. Praktyka 
Ćwiczeń odkrywa i kształtuje we wnętrzu ludzkim przestrzeń, w której 
działanie i praca oraz modlitewne niedziałanie nie są już sprzecznościami. 
Dziennik duchowy i listy pokazują, że Ćwiczenia przeprowadzają człowie-
ka z życia na powierzchni rzeczywistości do życia w jej głębi. Przy tym 

34 A Companion to Jesuit Mysticism, red. R.A. Maryks, Leiden-Boston 2017.
35 R.A. Maryks, „Introduction”, w: A Companion to Jesuit Mysticism, red. R.A. Maryks, 

dz. cyt., s. 1.
36 Por. J. de Guibert, The Jesuits. Their spiritual doctrine and practice. A historical 

study, dz. cyt., s. 584-586. 
37 Jest to zasadnicza wizja kontemplacji Ad Amorem (Ćd 230-237).
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jakby rozciągają one wnętrze osoby: staje się ona zdolna do głębokiego 
zaangażowania w relację z Bogiem (mistykę) i równocześnie zdolna do 
mądrego zaangażowania we wszystkie sprawy świata. To rozciągnięcie 
wewnętrzne, paradoksalnie, nie prowadzi do dezintegracji człowieka, lecz 
przeciwnie – do jego głębszej integracji w formie świętości, która jest bar-
dzo ludzka. Historia jezuitów i świadectwa osób żyjących duchowością 
ignacjańską wskazują, że jest to dobrze potwierdzona obietnica dla tych, 
którzy są po rekolekcjach ignacjańskich.
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Wacław Grzybowski

BYT I SUMIENIE W FILOZOFII ŚW. TOMASZA Z AKWINU 
ORAZ ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH 

ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

1. Fundament – esse

Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu 
służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stwo-
rzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on 
stworzony. Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim stopniu używać, 
w jakim go wspomagają [w zmierzaniu] do jego celu, a w takim stopniu się ich 
pozbywać, w jakim mu [w zmierzaniu] do celu przeszkadzają  1.

Jest czymś oczywistym, niemal truizmem, że Fundament Ćwiczeń du-
chownych św. Ignacego z Loyoli pozostaje głęboko zakorzeniony w re-
alizmie biblijnego Objawienia. Zawiera się w nim prosty, acz niełatwy do 
osiągnięcia o siłach naturalnego rozumu osąd egzystencjalny: Bóg jest, 
zaś Jego istnienie jest nie tylko czymś realnym, wyraźnie ujawniającym 
się w stworzeniu i historii zbawienia, ale również czymś niezwykłym, wy-
kraczającym nieskończenie ponad naturalne wyobrażenia o doskonałości, 
mądrości i szlachetności wolnej woli rozumnego bytu osobowego. Zatem 
odkrycie tak głębokiego i tak pokornego zaangażowania rozumnego Bytu 
Absolutnego w los człowieka i ludzkiej wspólnoty niesie ze sobą inspi-
racje i zobowiązania. Byt ujawniony i poznany przemawia do sumienia 
osoby ludzkiej i zobowiązuje do odpowiedzi w postaci aktu wewnętrznego 
i zewnętrznego czynu, w jakiś sposób ukonkretnionego w otoczeniu danej 
osoby. Jak naucza św. Jan Paweł II, prawda poznana zobowiązuje sumienie 
do określonej postawy i do konkretnego czynu  2. 

Mimo że Ojciec Józef Augustyn nie zajmuje się teologią ani filozofią 
w ścisłym tych słów znaczeniu, mimo że przyznaje się co najwyżej do 
praktycznego pisarstwa z dziedziny duchowości ignacjańskiej, to jednak 

1 Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. J. Ożóg, Kraków 1996, 23. Dalej: Ćd. 
2 Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993, 34, 41, 63. 
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w jego komentarzach do Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli i we 
wprowadzeniach do medytacji znaleźć można fragmenty, które niosą w so-
bie bogatą poznawczą treść. Nie chodzi tu jedynie o poznawanie „czegoś 
nowego”, lecz raczej o porządkowanie fundamentów postawy religijnej, 
a więc o porządkowanie i odnawianie uczuć, poznania i decyzji, w tym 
ożywianie uczuć rodzących się z prawd wiary. Pisze on bowiem w swoim 
komentarzu do Fundamentu: 

Ten zwięzły, prosty, jasny i logiczny tekst, przeżywany w atmosferze pełne-
go wyciszenia, często robi ogromne wrażenie na odprawiających Ćwiczenia. 
Wielu przeżywa głębokie zdziwienie oczywistością prawdy o ostatecznym celu 
i znaczeniu życia. Rekolektant uświadamia sobie także, że to, co w Fundamen-
cie wydaje się takie jasne, logiczne i oczywiste, w konkrecie życia, w codzien-
nych osobistych decyzjach i wyborach okazuje się szalenie trudne ze względu 
na brak wolności pojmowanej jako obojętność wobec stworzeń  3.

Spójność logiczna staje się konieczna dla przekazania ważnych dla na-
szego poznania treści. Jasność zaś, claritas, jest – według koncepcji św. To-
masza z Akwinu – obok integralności (integritas) i proporcji (consonan-
tia, proportio) czymś fundamentalnym dla piękna. Jeśli filozofia piękna 
Akwinaty nie jest jedynie estetyką, czyli nauką o pięknie poznawanym 
przez zmysły, ale – jak tłumaczy prof. Piotr Jaroszyński w dziele Being 
and beauty (Byt i piękno)  4 – pojęciem analogicznym, obejmującym za-
równo piękno zewnętrzne, jak i wewnętrzną doskonałość bytu, jeśli pięk-
no wewnętrzne bytu, jego spójność, proporcjonalność (nawet jeśli niety-
powa, dynamiczna) i jasność jest przedmiotem poznania rozciągniętego 
w czasie, to Fundament Ćwiczeń duchownych odnosi się do takiej właśnie 
bytowej, wewnętrznej poznawalności Bytu Absolutnego, jedynie pośred-
nio komunikowanej przez poznanie zmysłowe w analizie i kontemplacji 
dzieła stworzenia i historii zbawienia. Jeśli tak, Fundament Ćwiczeń wyra-
sta z podstawowego poznania naturalnej i zarazem biblijnej prawdy Bytu 
Absolutnego. Poznanie to prowadzi dalej ku kontemplacji Jego doskonało-
ści, czyli piękna, odzwierciedlonego w stworzeniu i Jego dziele zbawienia. 
Zatem w swojej prostocie, spójności i jasności Fundament św. Ignacego 
z Loyoli jest refleksem owej prawdy i piękna, które w teologii biblijnej 
ukazują tak ważną rolę w ludzkim życiu, rolę porządkującą i uzdrawiającą. 

3 J. Augustyn, Miłość, która daje wolność, w: Co zabrać ze sobą? Po fundamencie 
„Ćwiczeń duchownych”, red. J. Augustyn, Kraków 2012, s. 42. 

4 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, Kraków 2002.
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Mimo że Ćwiczenia duchowne św. Ignacego nie są kursem filozofii scho-
lastycznej, zawierają w sobie treści dające się opisać językiem tomizmu. 
Nie jest to przypadek, skoro w Ratio studiorum, dokumencie określającym 
porządek edukacji przyszłych jezuitów, nauczanie św. Tomasza z Akwinu 
jest wskazane przez św. Ignacego jako konieczne dla wyjaśnienia istotnych 
motywów wiary chrześcijańskiej. Pokrewieństwo między świadomą wiarą 
i pobożnością obu świętych dostrzec można, zestawiając Fundament Ćwi-
czeń duchownych św. Ignacego z takimi fragmentami pism św. Tomasza 
z Akwinu jak kwestia 88 w I tomie Sumy teologicznej  5: „Wszystko pozna-
jemy i wszystko osądzamy w świetle pierwszej prawdy z tej racji, że samo 
światło naszego intelektu, bądź naturalne, bądź pochodzące z łaski, nie jest 
niczym innym, jak pewnym odblaskiem pierwszej prawdy”. Pierwsza praw-
da jest Pierwszą Przyczyną, Nieporuszonym Poruszycielem, trudnym do 
ogarnięcia dla ludzkiego rozumu. Dlatego, mimo że to Jego byt i prawda 
oświecają nasze poznanie, nie jest On jego pierwszym przedmiotem. Pa-
radoksalnie z tego samego powodu: „Inne rzeczy bywają poznawane ze 
względu na Boga, nie w tym znaczeniu, jakoby Bóg był dla nas tym, co 
poznajemy jako pierwsze, lecz w tym sensie, że stanowi On pierwszą przy-
czynę władzy poznawczej”. Złożona relacja między niebezpośredniością 
poznania Boga, Jego doskonałością i Jego sprawczym, absolutnym pierw-
szeństwem we wszystkich bytach i odniesieniach stanowi o odległości, 
jaka dzieli człowieka od jego Stwórcy. A jednak czas, który zasugerowany 
jest w Fundamencie św. Ignacego, potrzebny do poznania Boga i poddania 
się Mu, jawi się jako czas duchowej podróży, która pokonuje tę odległość. 
 Zauważmy, że komentarz Ojca Augustyna do Fundamentu św. Ignacego 
mówi niemal wprost, że oddawanie chwały i czci Bogu rozwija się w czasie, 
jest dramatem, którego spełnienie, szczęśliwy koniec następuje jako zwień-
czenie pewnej sekwencji zdarzeń. Sam tekst św. Ignacego wskazuje, że naj-
pierw musi zaistnieć podmiot poznania, czyli byt stworzony, acz rozumny, 
człowiek, który będzie w sobie nosił analogię do swego Stwórcy, swoją 
podmiotowość realizującą się w pracy rozumu i woli. Musi on otworzyć się 
na prawdę o Bogu przez sekwencję aktów poznawczych zawartych w licz-
nych doświadczeniach życiowych, ale również w uczeniu się, zarówno na 
podstawie nieuniknionych i spontanicznych doświadczeń, jak i przez edu-
kację, pojęcia i symbole podane przez wspólnotę kulturową. Tak jak czło-
wiek szczęśliwy, umysł i wrażliwość człowieka oświecone świadomością 

5 Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 1998, 
s. 672-673. 
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istnienia Boga stają się Jego chwałą. Następuje wówczas łańcuch aktów 
woli oddających Mu cześć i stanowiących służbę wobec Niego. 

Jednak w pierwszej kolejności Fundament Ćwiczeń zakłada wzrost świa-
domości prawdy podstawowej jako czegoś, co porządkuje postawy i działa-
nie człowieka. W tym zawiera się podobieństwo do poszukiwania konkretu 
bytowego, czyli faktu istnienia, przez trzynastowiecznego brata Tomasza 
z żebraczego zakonu kaznodziejskiego. W Compendium theologiae To-
masz dociera do istnienia Boga na drodze rozważań o pojęciu „ruchu”, które 
w jego ujęciu ostatecznie staje się przenośnią istnienia i hierarchii doskona-
łości bytów: „to, co mocniejsze, porusza to, co jest słabsze”  6. Medytacja ta 
prowadzi do prawdy o pierwszej przyczynie: „Jest rzeczą śmieszną, nawet 
dla ludzi nieuczonych przyjmować narzędzia, które się poruszają bez głów-
nego działacza. To tak jakby ktoś przyjmował, że piła albo siekiera robią bez 
stolarza łódź czy łóżko. Musi zatem być pierwszy poruszający, który jest 
najwyższy ze wszystkich; a nazywamy go Bogiem”  7. Pierwszeństwo Boga 
w przyczynowości bytu wskazuje na jego niezmienność, wieczność i na 
Jego samobytność – „Jest konieczne, aby Bóg istniał sam z siebie”  8. To zaś 
prowadzi do wniosku o Jego prostocie, co oznacza ostatecznie tożsamość 
Jego istoty z Jego istnieniem: „Otóż w Bogu nie jest tak, żeby czymś innym 
było to, czym jest (istota), a czymś innym to, czym jest jako coś (istnienie); 
nie ma w Nim bowiem złożenia, jak to wykazaliśmy. Jego istota nie jest 
zatem w Nim czymś innym od istnienia. […] Zatem istota Boża, która jest 
aktem czystym i ostatecznym, jest Jego istnieniem”  9. Bóg jest samoistnym, 
mającym w sobie źródło swego istnienia, Bytem Czystym,  Purrum Esse 
Subsistens. Prawdę tę, według św. Tomasz, ilustruje prawdziwe imię Boga 
objawione Mojżeszowi z gorejącego krzewu: JESTEM, KTÓRY JESTEM 
(Wj 3,14). W części I Sumy teologicznej, ze znaczeń zawartych w nim, 
św. Tomasz ponownie wysnuwa pięć sposobów dojścia rozumu natural-
nego do stwierdzenia istnienia Boga, pięć metod naturalnej medytacji, tak 
zwięźle opisanych w Compendium theologiae, i ostatecznie do stwierdzenia 
niewyobrażalnej dla naturalnego rozumu, a zarazem logicznie wynikającej 
z naturalnej dedukcji, jedność Bożej istoty i istnienia. Jest to ostateczny, 
najkonkretniejszy i zarazem najsubtelniejszy fakt rzeczywistości nadprzy-
rodzonej. Najwyższe kryterium prawdy.

6 Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij i in., Kęty 1999, s. 14.
7 Tamże, s. 15.
8 Tamże, s. 16.
9 Tamże, s. 18.
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Perspektywy nakreślone przez teologię naturalną św. Tomasza są 
prawdziwie fascynujące. Lecz co łączy je z Fundamentem św. Ignacego? 
Wszak, gdy św. Ignacy tworzył Ćwiczenia duchowne, nie przestudiował 
jeszcze nauczania dominikańskiego myśliciela. Co najwyżej mógł usłyszeć 
jakieś jego fragmenty w kazaniach lub w rozmowach z duchownymi. Znał 
przede wszystkim Vita Christi Ludolfa Kartuza, Pismo Święte i żywoty 
świętych. Dopiero studia w Alcali, Salamance i Paryżu dają mu możliwość 
zetknięcia się z teologią i filozofią scholastyczną. A jednak w Kontemplacji 
dla uzyskania miłości, zamykającej czwarty tydzień Ćwiczeń duchownych, 
pisze on o tajemnicy działania Stwórcy, którego dokonuje On w swoim 
stworzeniu: „jak Bóg przebywa w swoich stworzeniach: żywiołom daje 
istnienie, […] w podobny sposób przebywa we mnie, ożywiając mnie” 
(Ćd 235). Ojciec Augustyn, komentując ten fragment, podkreśla obecność 
w nim pojęcia istnienia: „Przejawem Bożego zamieszkania w nas jest naj-
pierw samo istnienie”  10. Ujęte przez autora Ćwiczeń w kontekście byto-
wym pojęcie to nasuwa nieodparte skojarzenia z rozumieniem istnienia 
podanym przez św. Tomasza. Być może św. Ignacy zapożycza je z trzech 
fragmentów Pisma Świętego – z Listu do Kolosan: wszystko w Nim ma 
istnienie (Kol 1,17), przemowy św. Pawła do Ateńczyków: w Nim […] 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28) i z tzw. prawdziwego Imienia 
Bożego: JESTEM, KTÓRY JESTEM, z Księgi Wyjścia (Wj 3,14). Studia 
scholastyczne w Alcali, Salamance i Paryżu, w trakcie których św. Ignacy 
zetknie się z pełniejszym wykładem filozofii bytu, będą dalszym etapem 
jego drogi następującym po napisaniu Ćwiczeń. Do studiów w Salamance 
przymusza go inkwizytor Figueroa (w Alcali) zaintrygowany jego Ćwicze-
niami duchownymi. Podejrzewa Ignacego o herezję. Najpierw zaprasza go 
na obiad, przepytuje go i po skończonym obiedzie każe wtrącić Ignacego 
do lochu, gdzie przetrzymuje go przez dwa miesiące. W Salamance powta-
rza się to samo. Drugie uwięzienie Ignacego owocuje nakazem zdobycia 
przez niego kwalifikacji scholastyka. Tak oto w 1528 roku, w Paryżu, gdzie 
dwieście pięćdziesiąt lat temu nauczanie św. Tomasza poddane zostało, 
w roku jego śmierci (1277), podobnej próbie ogniowej, kiedy to z inicjaty-
wy biskupa Paryża zostały potępione niektóre jego tezy wraz z nauczaniem 
dwu innych arystotelików: Sigera z Brabancji i Jana Gersona, w tym to 

10 J. Augustyn, Kontemplacja o miłości, w: J. Augustyn, Widzieliśmy Pana. Rozważania 
rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, Kraków 1996, 
s. 187.
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Paryżu św. Ignacy szlifuje swoją łacinę i pogłębia swoją wiedzę filozoficz-
ną i teologiczną. 

Wiele lat później pojęcie istnienia, użyte w scholastycznym rozumieniu, 
acz znacznie pogłębionym, pojawia się w liście do św. Franciszka Borgia-
sza. Święty Ignacy pisze w nim: „człowiek, wychodząc z siebie i wstępu-
jąc w Stwórcę i Pana, doświadcza często szczególnych spostrzeżeń, do-
znań i pocieszeń oraz czuje, że całe nasze wieczne dobro znajduje się we 
wszystkich rzeczach stworzonych, gdyż to Bóg powołał je do życia i utrzy-
muje je przy nim dzięki swemu nieskończonemu istnieniu i obecności”  11. 
Fragment ten jest ważnym dopowiedzeniem doskonalącym pełne znacze-
nie Kontemplacji dla uzyskania miłości. Przedział czasowy między tymi 
dwoma fragmentami sugeruje, że intensywne wejście w filozofię i teologię 
scholastyczną utrwala i pogłębia w umyśle św. Ignacego pełne rozumie-
nie pojęcia istnienia. A nie jest to sprawa łatwa. Nie zrozumiał go w pełni 
nawet najbliższy uczeń św. Tomasza, Idzi Rzymski, który utrzymywał, że 
istnienie w koncepcji jego mistrza jest niemal odrębną rzeczą od istoty da-
nego bytu, co nie jest zgodne z prawdą. Dopiero w wieku XX za sprawą 
francuskich tomistów, takich jak Étienne Gilson, owa koncepcja istnienia 
znajduje pełne wyjaśnienie, tłumaczące, że jest ono warunkiem zaistnienia 
również istoty -natury danego bytu. Nie mamy pewności, czy św. Ignacy, 
pisząc do Borgiasza, ma dokładnie takie pojęcie istnienia, jednak fragment 
ten, a nawet już Kontemplacja dla uzyskania miłości sugeruje, że nie jest 
od niego daleki. Jest ono punktem wspólnym Fundamentu św. Ignacego 
i teologii naturalnej św. Tomasza.

Mieczysław A. Krąpiec tak je tłumaczy: „Św. Tomasz w rozumieniu 
bytu -rzeczywistości nawiązywał do zdrowo rozsądkowego (spontaniczne-
go) poznania, które wskazuje na to, że coś jest rzeczywiste nie dlatego, 
że jest jakąś zdeterminowaną treścią, np. dębem, bo przecież rzeczywi-
stością jest też i brzoza […]. Zatem racji rzeczywistości nie należy szu-
kać w bogatych stronach treściowych oglądanych bytów. Spontanicznie 
bowiem stwierdza się, że rzeczywiste, a nie wydumane jest to, co samo 
w sobie teraz i s t n i e j e. […] To istnienie jest tym czynnikiem, który kon-
stytuuje samą rzeczywistość; jest więc – mówiąc systemowym językiem 
Arystotelesa – aktem, poprzez który jest rzeczywistością, jest dobrem, jest 
przedmiotem ludzkich działań. […] Jawi się zatem istnienie jako czynnik 
konstytuujący realność bytu samego w sobie, albowiem to dzięki istnieniu 

11 Św. Ignacy Loyola, Listy wybrane, tłum. K. Jachińska -Małkiewicz, R. Skórka, S. Fi-
lipowicz, Kraków 2017, s. 84. 
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bytu wszystko w tym bycie jest rzeczywiście istniejące i w poznaniu ja-
wiące się jako r e a l n e. Istnienie więc jawi się jako absolutna doskonałość 
bytu, albowiem bytowo coś jest na tyle doskonałe, na ile istnieje”  12. 

Stefan Swieżawski dodaje: „Istnienie jest tym, co najgłębsze, najbar-
dziej intymne, najbardziej dogłębnie sięgające, co jest najpełniejszym 
wyrazicielem danej rzeczy” (por. S.T. I, q 8, art. 1)  13. Oryginalny zamysł 
św. Tomasza, choć rozbudowany do złożonych, szczegółowych rozważań, 
jest w swojej istocie „uniesprzecznieniem” poznania naturalnego i potocz-
nego oraz przygotowaniem w ten sposób gruntu do realistycznej inter-
pretacji historii zbawienia, „uniesprzecznienie”, które tak jak Fundament 
św. Ignacego porządkuje dynamikę ludzkiego poznania i wolności. Ukazu-
je albowiem dobroć Stwórcy zawartą w naturze i w prawdach wiary. 

Sąd egzystencjalny  14 stwierdzający istnienie jakiegokolwiek bytu jest 
naturalną czynnością umysłu  15. Jest odmienny od poznania treści -istoty 
danego bytu, czyli sposobu jego istnienia  16. Nie jest jednak przywilejem 
filozofów. Stwierdzenie, że coś jest, przychodzi spontanicznie i niezauwa-
żalnie, niemal jak oddychanie. I razem niezauważalnie poprzedza wysi-
łek głębszego zbadania danej rzeczy. Oznacza to, że poznanie Boga jako 
Stwórcy i Pierwszej Przyczyny mojego istnienia i działania, choć niełatwe 

12 M.A. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1999, s. 23, 25. Dodać należy, że utożsa-
miając byt z istotą oraz czyniąc z istnienia jedną z cech istnienia, Franciszek Suarez SJ, wy-
bitny szesnastowieczny jezuicki teolog i filozof, twórca szkoły scholastycznej noszącej dziś 
jego imię, mimo swych najlepszych intencji, odszedł jednak od pierwotnej koncepcji bytu 
brata Tomasza z Zakonu Kaznodziejskiego i podążył śladem wybitnego franciszkańskiego 
scholastyka Jana Dunsa Szkota, stawiającego w centrum poznania jedynie istotę bytu. Po-
dobnie jak on, Suarez uczynił z istnienia i jego poznania przywilej umysłów teoretycznych. 
Por. M.A. Krąpiec, Filozofia w teologii, dz. cyt., s. 35.

13 S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983, s. 53.
14 Św. Tomasz z Akwinu, In librum Boethi de Trinitate quaestiones quinta et sexta, Fri-

bourg 1984, q. 5 a. 3; A. Maryniarczyk, Realistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty 
metafizyczne nr 3, Lublin 2005, s. 123. 

15 Jeśli jest to byt naturalny, wówczas jest złożeniem istnienia będącego przedmiotem 
sądu i istoty podlegającej poznaniu przez obserwację i analizę; a także złożeniem formy 
i materii, czyli czegoś postrzegalnego dla zmysłów. 

16 Jest często warunkiem zachowania zdrowia, a nawet życia przez konkretną osobę, 
jeśli dotyczy dóbr, o które trzeba zabiegać dla podtrzymania ludzkiej kondycji, albo jeśli do-
tyczy sytuacji skrajnych. Zmysłowe jedynie spostrzeżenie pędzącego byka („kątem oka”), 
pozbawione świadomego stwierdzenia jego realności (sądu egzystencjalnego), np. w stanie 
alkoholowego zamroczenia, pozostanie jedynie impresją, plamą na horyzoncie słonecznego 
dnia. Nie uratuje przed kolizją z nim. Świadomość może zastąpić instynkt, lecz w ludzkiej 
psychice jest on w jakimś stopniu zależny od świadomości bytu.
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i często naznaczone chaosem poranionych uczuć, w zalążku jest obecne 
w ludzkim umyśle, i to właśnie w owych trudnościach wiary i duchowym 
bólu.

Rozpoznanie istnienia bytu Bożego jest tak zwanym sądem egzysten-
cjalnym, który w przypadku rzeczywistości niewidzialnego, acz absolutnej, 
jest ważną częścią aktu wiary. Ponieważ naturalną drogą prowadzącą do 
sądu egzystencjalnego, do stwierdzenia: „to jest, to istnieje”, orzekającego 
o istnieniu poznawanego bytu, jest ogląd jego sposobu bytowania, innymi 
słowy ogląd przejawów jego natury -istoty, w przypadku Bytu Absolutnego, 
tak odległego od naturalnego poznania, uwarunkowanego postrzeganiem 
zmysłowym, ów sąd egzystencjalny, czyli akt wiary, opiera się na oglą-
dzie stworzenia, na własnym doświadczeniu emocjonalnym, poznawczym 
i moralnym oraz na wiedzy religijnej czerpanej z rodzimego środowiska. 
Fundament św. Ignacego nie jest, w ścisłym tego słowa znaczeniu, tekstem 
teologicznym ani filozoficznym. Niemniej jest zbudowany na założeniu, że 
jego odbiorca posiada zarówno podstawową edukację religijną, jak również 
spontaniczne, naturalne poznanie, które, mimo doświadczenia zła, a nawet, 
paradoksalnie, z jego powodu – z powodu tęsknoty za dobrem obecnym 
pod brzemieniem zła – mówi o dobroci Stwórcy odbitej w stworzeniu i we 
własnej kondycji danej osoby, we własnym pragnieniu dobra, a nawet w tę-
sknocie za dobrem absolutnym. Zawarte jest w nim również i to założenie, 
że wszystko, co dobre, skłania do pogłębienia wiary w Dawcę dobra.

Prostota, logika i jasność Fundamentu św. Ignacego, wyeksponowa-
ne we wprowadzeniu do niego autorstwa Józefa Augustyna SJ, poruszają 
się w horyzoncie podobnym do tego, który określa teologię i realistyczną 
koncepcję bytu św. Tomasza. Akt wiary przypomina sąd egzystencjalny 
stwierdzający istnienie bytu widzialnego o tyle, o ile stwierdza konkretność 
i egzystencjalną doskonałość Bytu Absolutnego, dostrzeganych w stwo-
rzeniu i w historii zbawienia. Różni się koniecznym czynnikiem łaski, 
interwencji Bożego Ducha. A jednak konkret dobra odkrytego w świecie 
naturalnym oraz konkret Bożych darów w biblijnej historii, dzięki łasce, 
stają się czymś namacalnym i bliskim poznaniu naturalnemu. Wiara, którą 
zakłada Fundament św. Ignacego, jako sąd egzystencjalny dotyczący rze-
czywistości nadprzyrodzonej, nieoczywistej dla ludzkiego umysłu i zara-
zem niezbędnej do osiągnięcia szczęścia, nie jest przywilejem teologów 
ani filozofów. Jest przywilejem ludzi „duchownych”, a więc potencjalnie 
każdego człowieka.

Nie jest zatem przypadkiem, że wiele lat po spisaniu Ćwiczeń duchow-
nych św. Ignacy w wyżej wspomnianym liście do Franciszka Borgiasza 
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świadczy z radością o darze istnienia. Tak oto język rzekomo bezdusznej 
scholastyki staje się adekwatnym językiem miłości, i to miłości zakorze-
nionej w realizmie tomistycznej koncepcji istnienia, w tym istnienia Bytu 
Nieskończonego.

Doskonałość Stwórcy, dostrzeżona w naturze i w prawdach wiary, czyli 
prostota i jasność, claritas Jego istnienia jest przyczyną prostoty, logiki i ja-
sności Fundamentu. Jest również inspiracją oraz „wezwaniem do stawiania 
czoła subiektywnym lękom – jak pisze Ojciec Augustyn – które utrudnia-
ją – czy nawet uniemożliwiają – rzeczywiste oddanie Bogu chwały, czci 
i służenia Mu”  17. Nie może być owa doskonałość tylko idealistycznym 
marzeniem cierpiącego człowieka, jeśli jest pierwszym etapem uzdrawia-
nia i porządkowania umysłu oraz uczuć osoby poddającej się prowadzeniu 
przez Ćwiczenia duchowne, jeśli w dalszej drodze uczestnicy Ćwiczeń od-
zyskują wewnętrzną wolność i potencjał miłości. Świadomość tej rzeczy-
wistości unaocznia zależność między szczęściem danej osoby a świadomo-
ścią istnienia Jedynego Bytu koniecznego, Dawcy życia. 

2. Sąd egzystencjalny, syndereza i sumienie

Dynamika wzrastania w czci i służbie Bogu ukazana w Fundamencie 
św. Ignacego wskazuje, że równolegle do poznania wzrasta praca woli. 
W kwestii 83 I tomu Summy św. Tomasz pisze: „koniecznym znamieniem 
wolności nie jest to, by rzecz wolna (byt rozumny i wolny) była pierwszą 
swoją przyczyną, podobnie jak do tego, by coś było przyczyną czegoś inne-
go, nie potrzeba, by było ono przyczyną pierwszą. Bóg więc jest pierwszą 
przyczyną poruszającą zarówno naturalne, jak i dobrowolne przyczyny”. 
Ponieważ przyczynowość Boga jest pośrednia, będąc pierwszą przyczyną 
wolnego aktu woli, nie odbiera On wolności bytowi stworzonemu. Dlatego 
z racji swej natury, rozumnej i obdarzonej wolnością, na podobieństwo mą-
drości i wolności swego Stwórcy człowiek „dąży z natury do ostatecznego 
celu, a mianowicie do szczęścia”  18. Dążenie do szczęścia jest jednocześnie 
poszukiwaniem doskonałości moralnej, a zatem zbawienia, czymś, co skła-
nia do używania „i n n y c h  r z e c z y  n a  o b l i c z u  z i e m i”, tak „a b y 
p o m a g a ł y  m u  d o  o s i ą g n i ę c i a  c e l u, dla którego jest on stworzo-
ny”. Obok poznania Boga, istotną treścią Fundamentu św. Ignacego jest 

17 J. Augustyn, Miłość, która daje wolność, dz. cyt., s. 43. 
18 Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, dz. cyt., s. 441.
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ukierunkowanie ludzkiej woli na dobro. Poznanie istnienia Stwórcy jako 
dawcy dobra i przyczyny istnienie wszystkich rzeczy, poznanie Jego do-
skonałości w historii zbawienia, zwłaszcza w życiu i nauczaniu Boga-
-człowieka, jest motywem, który przemawia do sumienia osoby zaangażo-
wanej w pogłębienie wiary. Wiąże on jej sumienie i wzywa do doskonale-
nia go na podobieństwo samego Zbawiciela. 

Zauważamy obecność w Fundamencie Ćwiczeń sądu egzystencjalnego, 
czyli aktu wiary dotyczącego Boga, i osądu moralnego, czyli sprawności 
sumienia. Poznanie Boga pociąga za sobą świadomość hierarchii ważno-
ści bytów i ludzkich relacji do nich. Ponieważ syndereza, prasumienie, 
czyli świadomość pierwszych zasad moralnych (S.T. q 79 a 12), nie jest 
osobnym bytem, gdyż istnieje w tym samym umyśle, co sąd dotyczący 
istnienia Boga, z tej racji nakłada się na niego. Sąd egzystencjalny sta-
je się inspiracją, która ożywia ową świadomość, wprowadza ją w świat 
konkretnych bytów i relacji, i prowadzi dalej ku konkretnym wyborom 
(S.T. q 79 a 13). Jeśli sąd egzystencjalny współistnieje z synderezą, owym 
zarzewiem eudai monii (poszukiwania szczęścia), to znaczy, że te trzy fun-
damentalne wymiary rzeczywistości, prawda, dobro i piękno  19, wraz z ko-
respondującymi z nimi trzema podstawowymi aktywnościami bytu ducho-
wego, poznaniem, wyborem dobra moralnego i tworzeniem, uzupełniają 
się i przenikają wzajemnie. Dlatego związanie dobra z realnym bytem, 
jako ważne kryterium moralnej oceny, jest obecne zarówno w Fundamen-
cie św. Ignacego, jak i jego regułach rozeznawania. 

3. Medytacja 

W Metodzie medytacji Ojciec Augustyn przytacza słowa francuskiego au-
tora P. Antoine’a dotyczące nowożytnej „choroby przerostu sądzenia”: 
„Posiadamy pasję wydawania sądów. Jesteśmy spokojni, tylko wówczas, 
jeśli udaje się nam sprowadzić każdą rzecz do jednej tylko kategorii dobra 

19 Piękno w scholastyce jest pojęciem analogicznym. To znaczy, że nie jest jednoznacz-
nie utożsamiane tylko i wyłącznie z pięknem postrzeganym przez zmysły, ale obejmuje 
również wewnętrzną doskonałość bytu, która jest przedmiotem obserwacji rozciągniętej 
w czasie i wnioskowania. To, co nazywam tu wnioskowaniem, przypomina sąd egzysten-
cjalny. Można go nazwać sądem dotyczącym doskonałości danego bytu, choć nie este-
tycznym, gdyż estetyka zawęża pojęcie piękna tylko do doskonałości widzialnej, słysza-
nej i wyczuwanej. Ów sąd dotyczący doskonałości danego bytu jest ostatecznie treścią 
kontemplacji. 



359Byt i sumienie w filozofii św. Tomasza z Akwinu

i zła. Pierwszą konsekwencją tej choroby jest trzymanie się na uboczu 
i ocenianie wszystkiego z góry. Drugą konsekwencją jest zniekształcenie 
poznania, a przez to zniekształcenie także i działania”  20. Choć nie całkiem 
precyzyjnie, fragment ten oddaje w jakimś stopniu problem zniekształce-
nia naturalnej władzy sądzenia obecnej w owych trzech fundamentalnych 
wymiarach, bytowym, moralnym i dotyczącym doskonałości bytu, które 
to zniekształcenia związane są nie ze spontaniczną potrzebą oceny rzeczy-
wistości, ale z niepewnością wynikającą z osobistych zranień danej osoby, 
również z wielości nowożytnych ideologii rywalizujących o pierwszeń-
stwo w umysłach współczesnych. „Pasja sądzenia” opisana tutaj nie jest 
bowiem owocem kluczowej, receptywnej aktywności rozumu naturalnego 
i dalszego procesu tworzenia podstawowego sądu, ale zakłóceniem jego 
dalszego etapu, tzn. aktywności dyskursywnej, w której dane z otoczenia, 
po analizie, są zbierane w syntetyczne pojęcia, uchodzące za sądy. W isto-
cie „pasja sądzenia” tworzy opinie, czyli pojęcia powierzchowne i doraźne, 
często subiektywne, odzwierciedlające zranienia i braki danej osoby, jak 
również braki danego środowiska. Sąd egzystencjalny, jak i moralny rodzą 
się w receptywnej aktywności rozumu, którą św. Tomasz nazywa parvum 
lumen, małe światło, w jego aktywności wydobywającej poznanie inte-
lektualne („pojęciowe”) z poznania zmysłowego, które najpierw owocuje 
stwierdzeniem tego, co jest, by to, co jest, stało się przedmiotem dalszego 
poznania i działania. W powiązaniu ze świadomością podstawowego dobra 
moralnego, synderezą, zawiera się w tym procesie również podstawa sądu 
moralnego. 

„Słuchanie prawdy słowa Bożego”  21 w medytacji ignacjańskiej, o któ-
rym dalej pisze Ojciec Augustyn, jest zatem receptywną aktywnością umy-
słu rejestrującego zarówno prawdę moralną Słowa Bożego, jak i prawdę 
własnych uczuć: „Prosta, dłuższa koncentracja poprzedzona wewnętrznym 
wyciszeniem jeszcze przed modlitwą sprawia, iż nasza uwaga spontanicz-
nie zwróci się ku pewnym konkretnym treściom, zawartym w jednym 
słowie, zdaniu czy myśli (tekstu biblijnego). Rodzą się wówczas pewne 
uczucia wobec tych treści, uczucia, które nie są zależne od naszej woli”  22. 
Uczucia fascynacji, entuzjazmu będą przeplatać się z uczuciami frustracji, 
niezadowolenia, gniewu, ujawniając z jednej strony naturalne zdolności 

20 J. Augustyn, Metoda medytacji, w: J. Augustyn, Adamie, gdzie jesteś? Rozważania re-
kolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, Kraków 1996, s. 34.

21 Tamże, s. 35.
22 Tamże.
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osoby, zmierzające, mocą łaski, do swego udoskonalenia, jak i bolesne 
miejsca „rozbicia” wewnętrznej dynamiki poznania, wyboru i uczuć. Po-
nieważ znaczenia zawarte w biblijnych perykopach, nie tylko przykaza-
niach czy mądrościowych napomnieniach, ale również w przypowieściach, 
ewangelicznych i starotestamentalnych, wyrastają z wiary spisujących 
je, czyli z relacji, w której dar łaski ma pierwszeństwo i rolę prowadzą-
cą, są owe znaczenia darem wychodzącym od Stwórcy i Logosu, Słowa 
Odwiecznego, które nieustannie stwarzając poszczególne osoby, ogarnia 
całość ich istnienia, całość owej realizacji możliwości w niej złożonych. 
Ogarnia również braki będące przeszkodą w realizacji możliwości moral-
nych, w jakiejś części swojego bytowania z racji urazów pochodzących 
od grzechów cudzych bądź własnych, czyli niezdolności do pozytywnego 
odniesienia do siebie samego, przez miłość własną, jak i do innych osób, 
przez miłość bliźniego, a nawet do pozytywnego odniesienia względem 
Boga. Jako poznawcza „wartość dodana” emocji, czyli rodzaju naturalnych 
energii ciała, uczucia są cenną, wewnętrzną dynamiką ludzkiej duszy, nie-
rozerwalnie związanej z ciałem. Mają one wartość poznawczą, która w me-
dytacji staje się danymi odbieranymi przez „małe światło” rozumu bierne-
go. Na ich podstawie medytujący poznaje siebie, formułuje realistyczny 
osąd swoich talentów i niedoskonałości, które w relacji z Bogiem stają się 
treścią modlitwy błagalnej, aktów wiary, zmierzających do wewnętrznego 
uzdrowienia. Uczucia dają motywację do czynów ludzkich, acta humana, 
do wyborów moralnych podejmowanych w świetle prawdy. Towarzyszą 
im. Mogą być dla nich przeszkodą. Ale również pomocą. Jeśli Ćwiczenia 
duchowne mają na celu porządkowanie uczuć, wskazują one, że uczucia 
współtworzą istnienie człowieka, istnienie jako podstawowy „czynnik kon-
stytuujący realność” jego bytu. Wspomniana wcześniej Kontemplacja dla 
uzyskania miłości oraz fragment listu św. Ignacego do Franciszka Borgia-
sza, cytowany wyżej, zbliżają się do tomistycznego wniosku, że istnienie 
człowieka jest integralnym złożeniem wszystkich jego możności i władz. 
Złożenie nabiera autentyzmu, zostaje uzdrowione i wyzwolone do swojej 
pełni, gdy podmiot ludzki kieruje się ku podmiotowości Boga. 

4. Kontemplacja i rozeznawanie

Medytacja ignacjańska zaczyna się od prośby: „Prosić Boga, Pana naszego, 
aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób 
czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu” (Ćd 46). Ten sam akt 
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strzelisty, według metody św. Ignacego, otwiera kontemplację ewangelicz-
ną. Chociaż medytacja i kontemplacja ignacjańska mogą stać się praktyką 
codzienną, to jednak poza czasem rekolekcji zamkniętych, w życiu po-
wszednim, obarczonym trudem pracy, wielością trosk i nierzadko cierpie-
niem, skierowanie poznania i woli ku większej chwale Bożej bywa czymś 
niełatwym, wymagającym wewnętrznego zmagania i wysiłku oderwania 
się od spraw bieżących. Brak odczuwanej radości lub ukojenia, wynika-
jącego z takiego aktu, nie decyduje jednak o wartości modlitwy. Chociaż 
uczucia są realną częścią dynamiki ludzkiego istnienia, to jednak ich inten-
sywność zależy również od czynników fizycznych. Porządkowanie uczuć 
jako cel duchowości ignacjańskiej zmierza nie do nasycenia emocjami na-
szego poznania, lecz do wolności wewnętrznej, tak by uczuciowe przywią-
zania do rzeczy stworzonych nie krępowały aktów woli skierowanych ku 
służbie Bogu. Stąd ostatnim ćwiczeniem duchowym zamykającym cykl 
czterech tygodni rekolekcyjnych jest Kontemplacja dla uzyskania miłości. 
Ojciec Augustyn nazywa ją „mostem przerzuconym pomiędzy czasem in-
tensywnej modlitwy rekolekcyjnej a szarą codziennością”  23. Faktycznie 
jest ona po części rozwinięciem owego pierwszego aktu otwierającego me-
dytację i kontemplację. Jest modlitwą nadającą głęboką treść owej prośbie 
o skierowanie podmiotowości człowieka modlącego się ku tajemniczej 
rzeczywistości Boga. „Jest to w gruncie rzeczy – pisze Ojciec Augustyn – 
prośba o doświadczenie wielkiej miłości […]. Tylko człowiek, który czuje 
się przez Boga kochany i jednocześnie sam kocha Go całym sercem i całą 
duszą, człowiek wolny wobec rzeczy, może kierować wszystkie zamiary, 
decyzje i czyny w sposób czysty do służby i chwały Jezusa, ponieważ do-
świadcza Jego nieskończonej miłości”  24. Wielka miłość jest zarazem miło-
ścią prawdziwą, realną. Święty Tomasz z Akwinu w sposób zwięzły łączy 
swoją koncepcję Boga jako czystego istnienia z teologią miłości, pisząc: 
„W Bogu natomiast jest wola: zatem trzeba w nim przyjąć istnienie i mi-
łość” (S.T. II-II, q 20, a 1). Ponieważ, jak pisze polski tomista: „Poprzez ist-
nienie każda rzecz styka się z Bogiem”  25, to nie tylko duchowa natura Bytu 
Absolutnego sprawia, że Bóg „mieszka w stworzeniach”. Przyczyną tego 
jest również czystość i prostota Jego Istnienia tożsama z Jego istotą. „Je-
żeli Bóg istnieje sam z siebie – pisze bł. ks. Michał Sopoćko, komentując 

23 Tamże, s. 181.
24 J. Augustyn, Metoda kontemplacji ewangelicznej, w: J. Augustyn, Daj Mi pić. Roz-

ważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, Kraków 
1996, s. 14.

25 S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, dz. cyt., s. 63.
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Tomaszową koncepcję Boga – przekracza nie tylko wszelkie ograniczenia 
materii i przestrzeni, lecz – nawet wszelkie ograniczenia istoty. Jest On 
jednocześnie nieskończonością bytu, czystego umysłu, mądrości, dobro-
ci, miłosierdzia, albowiem nieskończoność jest sposobem bytu wszystkich 
Bożych przymiotów”  26. W innym miejscy Summy znajdujemy takie sło-
wa: „miłość Boga wlewa i stwarza dobro w rzeczach” (S.T. II, q 20, a 2). 
Konkret bytu ponownie zostaje powiązany z miłością. „Do miłosierdzia 
Bożego należy – pisze brat Tomasz – udzielanie rzeczom doskonałości, 
czyli dóbr, o ile one koją i ratują z każdego nieszczęścia” (S.T. II-II, q 30, 
a 3). W ten sposób miłosierna miłość Boga zostaje połączona z realnością 
Jego istnieniem. Chciałoby się powiedzieć, z owym „twardym dnem” rze-
czywistości, z „twardym dnem” wszelkich marzeń o dobru absolutnym, 
o prapoczątku.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ dobro, tak jak byt, jest konkretem. 
Miłość zaś wyraża się nie przede wszystkim w uczuciach, lecz w konkrecie 
danego czynu. Oto św. Ignacy i św. Tomasz wiążą z realnością bytu nie tyl-
ko dobro moralne, ale również miłości. Zaś to połączenie staje się ważnym 
kryterium sumienia. Zarówno św. Ignacemu, jak i św. Tomaszowi daje to 
podstawę do odróżniania faktycznego dobra od pozornego. Obydwaj for-
mułują reguły rozeznawania. Pisząc o regułach rozeznawania duchowego 
według św. Ignacego, Ojciec Augustyn ukazuje praktykę rozeznawania jako 
część walki wewnętrznej, która w ludzkiej duszy trwa nieustannie, w której 
zwycięstwo przynosi trzeźwy realizm: „Brak jasności wewnętrznej w cza-
sie kuszenia był nieraz początkiem naszego grzechu. […] Dobre korzysta-
nie z kierownictwa duchowego daje nam tę wewnętrzną pewność, iż nie 
kierujemy się jakimiś nieuporządkowanymi, nieświadomymi motywami 
wewnętrznymi, ale rzeczywistym pragnieniem odkrywania Boga. […] Ro-
zeznawanie duchowe to nieustanne szukanie i wybieranie tego, co ofiaruje 
nam sam Bóg”  27. Odkrywanie Boga oznacza odkrywanie „tego, co ofiaruje 
nam sam Bóg”, czyli fundamentalnych konkretów, rzeczy wielkich i ma-
łych, acz realnych, które są przedmiotem zarówno sądu i wyboru moral-
nego, jak i sądu egzystencjalnego. W ten sposób Ojciec  Augustyn rozwija 
myśl św. Ignacego zawartą w jednej z reguł rozeznawania, gdzie mowa jest 
o tym, że właściwością „anioła złego”, a zatem również poruszeń ludzkich 

26 M. Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1, Londyn 1959, s. 8.
27 J. Augustyn, Reguły o rozeznawaniu duchowym, w: J. Augustyn, Adamie, gdzie je-

steś? Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, 
dz. cyt., s. 340-342.
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uczuć zmierzających ku dobru pozornemu, „jest to, że się przemienia 
w anioła światłości” (Ćd 331). Święty Tomasz pisze natomiast o tym, że zły 
duch „pragnie tego, co być nie może”, czyli tego, co jest nierzeczywiste. 
„Brak jasności wewnętrznej”, prowadzący przez pozorne dobro do zła, to 
stan zaciemnienia umysłu przez nieuświadomione namiętności, ujawniające 
się w momencie kuszenia jako rzekoma, „świetlana” nadzieja szczęścia. To 
stan zaciemnienia, który zniekształca ową spontaniczną świadomość bytu 
i dobra. To, co nierealne, staje się przedmiotem pożądania, wnoszącego roz-
bicie integralności bytu ludzkiego, czyli jego właściwej dynamiki istnienia. 

5. Kontemplacja i miłość

Komponując wprowadzenie do medytacji nad Zwiastowaniem Anielskim, 
nad fragmentem, który mówi, że Matka Boża, słysząc pozdrowienie aniel-
skie, zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdro-
wienie (Łk 1,29), Ojciec Augustyn pisze: „Nawet najbardziej czyste i wol-
ne serce człowieka, jakim jest serce Niepokalanej Dziewicy, nie jest zdolne 
samo z siebie przyjąć Boga. Ono drży. Boże działanie przerasta i przewyż-
sza człowieka. Drżenie serca uświadamia człowiekowi, że Bóg ulepił czło-
wieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia (Rdz 2,7)”  28. 
Największe nawet otwarcie na Boga nie usuwa różnicy między Stwórcą 
a stworzeniem. Jeśli treścią kontemplacji jest smakowanie sądu dotyczące-
go istnienia i doskonałości danego bytu, to przedmiotem tej kontemplacji 
jest świadomość bliskości Bytu Bożego. „Drżenie” Maryi sygnalizuje po-
wrót do nieuświadomionego początku swego istnienia, do powołania przez 
miłości i z nicości do bytu, przez wielką, nieogarnioną ludzkim umysłem 
Miłość, która jednocześnie jest niewyborażalnie dynamicznym, wiecznym 
Istnieniem, w którym wszelkie możliwe doskonałości nigdy nie są możno-
ścią, lecz zawsze, w nieskończonej wieczności, są do końca zrealizowane. 
Prostota i moc tego Istnienia przybliża się do umysłu Maryi. Jest ono tak 
radykalnie różne od wszelkiej doskonałości bytów stworzonych, że – jak 
pisze św. Jan Ewangelista – Boga nikt nigdy nie widział (J 1,18). Wtóruje 
mu św. Paweł, pisząc, że Bóg zamieszkuje światłość niedostępną, którego 
nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć (1 Tm 6,16). Zaś teologia 
mistyczna św. Jana od Krzyża tłumaczy, że czystość Jego Istnienia, Jego 

28 J. Augustyn, Wcielenie, w: J. Augustyn, Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyj-
ne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 51.
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jasność, claritas, jest dla naturalnego poznania „ciemną nocą”. Zaś jedyną 
adekwatną i proporcjonalną do jego niewyobrażalnej realności drogą jest 
droga wiary. A wiara nie jest jakąś ślepą i irracjonalną dynamiką uczuć, 
jak określa ją koncepcja protestancka, lecz sposobem poznania, w którym 
intelekt przekracza swoje naturalne ograniczenia. 

Różnica ta zawiera się również w poczuciu tego, co inaczej nie da się 
nazwać jak tylko za pomocą pojęć zaczerpniętych ze starożytnej kultury 
dworskiej, za pomocą pojęć dostojeństwa i majestatu. Słowo miłość za-
wsze kojarzy się z otwartością i przystępnością. Tutaj zaś człowiek od-
krywa miłość tożsamą z Bytem rozumnym i wolnym, którego tajemnica, 
czystość, prostota i dobroć jest oznaką Jego świętości, dostojeństwa i nie-
skończonego majestatu. Drżenie podobne drżeniu Maryi można odczy-
tać również w słowach św. Jana Chrzciciela: To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? (Mt 3,14). Święty Jan Chrzciciel zna 
owo odczucie majestatu Bożego Istnienia. Doświadczył go bowiem jeszcze 
w łonie św. Elżbiety, w momencie spotkania Matki Zbawiciela z jego mat-
ką  29. Teraz, w czasie spotkania nad Jordanem, gdy wszystko jest już przy-
gotowane do rozpoczęcia misji publicznej Zbawcy, św. Jan doznaje tego 
samego, co wówczas – zbliżenia do godności i dostojeństwa Miłości, która 
jest zarazem Bytem Absolutnym: Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, 
kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły […] i wszystkie 
moje drogi są Ci znane. […] Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt 
wzniosła, nie mogę jej pojąć. […] Jeśli powiem: „Niech mnie przynajmniej 
ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło”, nawet ciemność nie będzie 
ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje (Ps 139,1-3.6.11-12). 

Odpowiedź Jezusa jest znamienna. Zgodna z naturą Jego Boskiej Osoby, 
którą Jego ludzka, święta dusza wiernie odzwierciedla: Ustąp teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe (Mt 3,15). Ojciec Augu-
styn pisze w swoim wprowadzeniu do kontemplacji chrztu Jezusa o poko-
rze i uniżeniu Boga  30 doskonałego, który jako czyste Istnienie nie zna zła, 
bezgrzesznego w swoim człowieczeństwie, zstępującego pomiędzy grzesz-
ników oczekujących na swoją ekspiację i chrzest z wody. Zstępując w wody 
Jordanu, w swoim człowieczeństwie zstępuje również w głębie natury, 
w tym natury człowieka, w głębię, w której zawsze jest obecny jako Dawca 

29 Na pozdrowienie Maryi św. Elżbieta odpowiada: A skądże mi to, że Matka mego 
Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie (Łk 1,43-44). 

30 J. Augustyn, Chrzest Jezusa, w: J. Augustyn, Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne 
oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 114.
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tego, co rzeczywiste. Teraz zaś jednoczy się z człowiekiem jeszcze ściślej 
przez pośrednictwo swojego człowieczeństwa, w którym ukrywa i zarazem 
objawia swoją boskość i jej istotę: pokorną, miłosierną miłość, która jest 
darem wynikającym z nieskończoności Jego Istnienia. Z niego wynika rów-
nież, że stać Go na radykalną solidarność z duchowo słabym i niedosko-
nałym człowiekiem. W języku hebrajskim sprawiedliwość, chesed, może 
oznaczać również miłosierdzie. Żydowski żebrak, domagający się jałmużny 
u wrót starożytnej Jerozolimy, woła o chesed, o sprawiedliwość, która jest 
aktem miłosierdzia. Zaś zstąpienie Ducha Świętego w postaci widzialnej na 
Syna Człowieczego ujawnia i potwierdza Jego godność wiecznego Króla  31, 
Najwyższego Kapłana i Proroka. Potwierdza zatem świętość i dostojeństwo 
Jego ludzkiej natury, złączonej z Jego Boską naturą. 

We wprowadzeniu do kontemplacji Przemienienia Pańskiego Ojciec Au-
gustyn pisze: „Wielka intymność z Bogiem nie oznacza wyzbycia się bo-
jaźni Bożej. Tajemnica Boga posiada dla człowieka jakby «dwa oblicza». 
Z jednej strony budzi fascynację, zachwyt i ekstazę, z drugiej zaś rodzi bo-
jaźń, trwogę, świadomość dystansu. Bóg zawsze pozostanie dla człowieka 
misterium tremendum et fascinosum”  32. Fascynacja rodzi się z poznania do-
broci Boga, Jego wielkiego uniżenia we Wcieleniu i Krzyżu, przystępności 
Jego piękna i miłosierdzia w Zmartwychwstaniu. Drżenie zaś jest znakiem 
zbliżenia się do realności Jego nieogarnionego, czystego Bytu. Z szacunku 
i doświadczenia bojaźni, niesprzecznej z postawą miłości wobec tajemni-
cy Boskiej Osoby, obecnej również w osobie ludzkiej, wynika czyn, który 
według św. Ignacego jest właściwym probierzem miłości jako aktu woli, 
zarówno bogatego w doznania uczuciowe, jak i odartego z nich.

6. Pobożność, Słowo Boże i świadomość wobec Bytu Bożego

Oddzielenie pobożności – modlitwy i miłosierdzia, jak to ujmuje Antho-
ny de Mello SJ – i Słowa Bożego od świadomości (samo -wiedzy), alego-
rycznie naszkicowane w znanej przypowieści de Mello (Filary religii)  33, 

31 Christos znaczy bowiem namaszczony. W przypadku Jezusa chodzi tu o namaszcze-
nie Duchem Świętym na Arcykapłana, Proroka i Króla. 

32 J. Augustyn, Przemienienie na górze, w: J. Augustyn, Daj Mi pić. Rozważania reko-
lekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 203.

33 A. De Mello, Modlitwa żaby, Kraków 1992, s. 21. Trzy alegoryczne filary religii sta-
ją bezradne wobec nowych prześladowań religii, by zostać zastąpionymi wyrokiem Boga 
przez samo -wiedzę.
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wyniesienie w niej świadomości jako najważniejszego pośrednika między 
Bogiem a człowiekiem było błędem owego autora. Pobożność ożywiana 
medytacją biblijnych tekstów jest jednocześnie świadomością. Wskazuje 
na to świadectwo medytacji spisanych przez Ojca Augustyna, jak również 
Ćwiczenia duchowne św. Ignacego i znacząca obecność pojęć filozoficz-
nych w teologii św. Tomasza z Akwinu. Pobożność nie jest li tylko zaspo-
kojeniem powierzchownego, emocjonalnego głodu charakterystycznego 
dla tak zwanej dewocji. Święty Tomasz z Akwinu wraz ze św. Ignacym 
i jego współczesnym uczniem Józefem Augustynem SJ podążają szlakiem 
nie tylko ewangelistów i hebrajskich autorów ksiąg mądrościowych, ale 
również fundatora filozoficznego realizmu, Arystotelesa, autora zapomnia-
nego już Traktatu o modlitwie. Parafrazując jego przesłanie, niemiecki my-
śliciel Eric Voegelin twierdzi, że integracja poznania, uczuć i duchowych 
aspiracji zawarta w arystotelesowskim pojęciu modlitwy jest momentem 
odkrycia rozumnego obrazu rzeczywistości. Pisze on, że aktem rozstrzy-
gającym o dalszym rozwoju przedchrześcijańskiego racjonalizmu było od-
krycie: „że poziomy bytu, rozpoznawalne w świecie, są zwieńczone tran-
scendentnym źródłem istnienia i jego porządkiem”. „Samo to odkrycie – 
pisze dalej Voegelin – zakorzenione było w autentycznie duchowym ruchu 
ludzkiej duszy ku boskiemu bytowi jako transcendencji. W doświadczeniu 
umiłowania transcendującego świat źródła bytu, w philia skierowanym ku 
sophon (temu, co mądre), w eros skierowanym ku agathon (temu, co do-
bre) i kalon (temu, co piękne), człowiek stał się filozofem”  34. Tak oto myśl 
przedchrześcijańska zbliżyła się do biblijnego obrazu świata. 

Jeśli myśliciele klasyczni nakierowali świadomość na drogę ku pełnej 
teorii bytu, tzn. realistycznego jego opisu, św. Tomasz udoskonalił ją i uzu-
pełnił jej braki, wpisując w biblijne objawienie jako cenny komentarz do 
niego. Święty Ignacy, częściowo zainspirowany myślą św. Tomasza, po-
twierdził myśl zawartą w owym traktacie wskazującą na to, że pobożność 
jest tym rodzajem świadomości, która harmonizuje świat ludzkich uczuć 
z realistycznym, racjonalnym obrazem ludzkiego bytu i Boga. Święty Igna-
cy i jego naśladowcy udoskonalili tę tezę, wpisując naturalną pobożność 
w rachunek sumienia oświecony Słowem Bożym i nakierowany na naśla-
dowanie Jezusa, Słowa Wcielonego. 

W końcu niech mi będzie wolno stwierdzić, że mimo iż w praktyce re-
kolekcyjnej, opartej na Ćwiczeniach duchownych, nie ma i być nie może 

34 E. Voegelin, Modernity Without Restraint, Columbia 2000, s. 259 (tłum. Wacław 
Grzybowski).
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wiele miejsca na rozważanie pojęć filozoficznych, to jednak odwołanie do 
znaczeń zawartych w realistycznym rozumieniu bytu, rozwiniętym przez 
św. Tomasza z Akwinu, okazuje się owocnym uzupełnieniem fundamen-
tów duchowości św. Ignacego Loyoli.
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Formacja kapłańska





Władysław Kubik SJ

DAR CHRYSTUSOWEGO KAPŁAŃSTWA  1

Samo ustanowienie sakramentu kapłaństwa pozornie miało aż nazbyt pro-
sty charakter. Podczas ostatniej Paschy, ustanawiając Eucharystię, Jezus 
jakby mimochodem dodał na zakończenie słów konsekracji krótkie do-
powiedzenie: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19). Jednak bez tych 
skromnych słów, które powtarza się przez wieki stale podczas sprawowa-
nia Eucharystii, począwszy od tamtej w Wieczerniku, de facto nie mieli-
byśmy Eucharystii i posługi kapłańskiej. I choć zewnętrzna oprawa litur-
giczna tego istotnego sedna Eucharystii w ciągu wieków przybierała różne 
zewnętrzne formy, słowa ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa w swej 
istocie przetrwały bez zmiany.

Być może ktoś zapyta, dlaczego św. Jan nie wspomina ustanowienia 
Eucharystii, skoro tak wiele uwagi poświęca Ostatniej Wieczerzy. Otóż 
św. Jan już po cudownym rozmnożeniu przez Jezusa chleba przekazuje 
z wiarą istotne dla Eucharystii i kapłaństwa prawdy: „Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. 
A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Sprzeczali się 
więc Judejczycy między sobą, mówiąc: „Jakże On może dać nam swoje 
ciało do jedzenia?” Jezus więc powiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa 
moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest 
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje 
we mnie, a Ja w nim […]”. Powiedział to, nauczając w synagodze w Ka-
farnaum (J 6,51-56.59)  2.

1 Artykuł ten dedykuję ks. dr. hab. Józefowi Augustynowi SJ, wspaniałemu kapłanowi 
i głosicielowi Słowa Bożego zarówno pismem, jak i słowem. Dziękując za wieloletnią 
przyjaźń, życzę dalszej owocnej pracy kapłańskiej i piśmienniczej dla chwały Bożej, dobra 
Towarzystwa Jezusowego i całego Kościoła.

2 Cytaty z Pisma Świętego podaję za: Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamen-
tu, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2009. 



Władysław Kubik SJ372

Ponadto św. Jan, relacjonując bardzo obszernie Ostatnią Wieczerzę 
i rozmowę Jezusa z uczniami (rozdziały 13-17), jako jedyny rozpoczyna 
to opowiadanie od fragmentu, który czytamy w każdy Wielki Czwartek, 
a mówiący o umywaniu Apostołom nóg, aby ich samych oraz wszystkich 
chrześcijan uczyć tej niezwykle ważnej postawy – zarówno dla kapłaństwa 
urzędowego, jak i powszechnego – postawy służby. 

W zdobywaniu tej trudnej postawy wsparciem może być dla nas modli-
twa Jezusa, jaką przedstawia św. Jan pod koniec swojej relacji o Ostatniej 
Wieczerzy. Po modlitwie do Ojca za Apostołów Jezus modli się za nas, za 
cały Kościół: A nie tylko za nimi [Apostołami] proszę, lecz także za tymi, 
którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu. Aby wszyscy byli jedno, jak 
Ty, Ojcze, ze mną, a Ja z Tobą, aby i oni byli z Nami, aby świat uwierzył, 
żeś Ty mnie posłał (J 17,20-21).

Odwoływanie się do tej modlitwy Jezusa jest tak bardzo potrzebne, 
zwłaszcza w naszych czasach, kiedy – jak pisze Patrick Buchanan w książ-
ce zatytułowanej Śmierć Zachodu: „Teraz wywrócił się do góry nogami 
nasz świat. To, co wczoraj było słuszne i prawdziwe, dzisiaj jest fałszem 
i złem. To, co niegdyś było niemoralne i karygodne – rozpusta, aborcja, 
eutanazja, samobójstwo – dziś stało się «postępowe» i «chwalebne» […], 
dawne cnoty stają się grzechem, dawne grzechy stają się cnotą”  3. „Na Za-
chodzie zapanowała «kultura śmierci», […] czy zachodnią cywilizację cze-
ka równie niechlubny koniec jak imperium Lenina?”  4. 

Dziś posługa kapłańska nie jest łatwa wobec tak wielkiego braku po-
szanowania prawa Bożego. Staje się tym bardziej trudna, że wielu, którzy 
przyjęli na siebie posługę kapłańską, porzuca ją, sprzeniewierza się jej. 
Wypada więc na serio wejść w modlitwę Jezusa za nas i korzystać z niej. 
A dziś, sto lat po objawieniach fatimskich, trzeba także przyjąć poważnie 
wezwanie Maryi do modlitwy, abyśmy nie zatracili ducha uwielbienia Je-
zusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i postawy miłości służebnej, 
a tym samym odkupieńczej dla dzisiejszej ludzkości.

Trynitarny i dziękczynny charakter Eucharystii i kapłaństwa

Dla pełniejszego zrozumienia słów ustanowienia, a zarazem ich doce-
nienia, trzeba wskazać na ich trynitarny wymiar. Podczas sprawowania 

3 P.J. Buchanan, Śmierć Zachodu, Wrocław 2005, s. 13.
4 Tamże, s. 17.
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Eucharystii kapłan i wierni razem z nim zawsze kierują wszystkie modlitwy 
mszalne do Boga Ojca wszechmogącego, błagając Go zwłaszcza, by mocą 
Ducha Świętego przygotowane dary stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chry-
stusa. Jak pisze znany liturgista ks. Bogusław Nadolski: „Z porządkiem 
chcianym, zamierzonym i realizowanym przez Boga, rozwijanym przez 
Jezusa Chrystusa, związany jest Duch Święty. To dzięki Jego działaniu mi-
sterium Chrystusa uobecnia się w swej istocie w Eucharystii, to także On 
sprawia, że dzieło Chrystusa «zakorzenia się» w sercu i życiu chrześcijan. 
Bez Ducha Świętego nie może być mowy o anamnezie, o Pamiątce Pana 
[…]. W przypadku Eucharystii tym dziełem jest przemiana chleba i wina 
w Ciało i Krew Pańską. Najczęściej mówimy dokonanie konsekracji”  5.

Nie można także nie zauważyć dziękczynnego charakteru omawianych 
sakramentów. Ewangeliści przed słowami konsekracji akcentują słowa 
dziękczynienia wypowiedziane przez Jezusa, na przykład św. Łukasz pi-
sze: „Wziąwszy chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i po-
dał im…” (Łk 22,19). Święty Marek słowo dziękczynienie stosuje przy 
konsekracji wina: „I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał 
im…” (Mk 14,23), tak samo św. Mateusz (por. Mt 26,26). Podobnie jak 
Jezus wypowiadał słowa dziękczynienia, zanim podał chleb czy wino do 
spożywania, mówiąc, że ten chleb jest Jego Ciałem, a wino Jego Krwią, tak-
że kapłan podczas każdej modlitwy konsekracyjnej poprzedza ją słowami: 
„dzięki składając”, akcentując w ten sposób dziękczynny charakter Eucha-
rystii. Należy więc zauważyć, że postawa dziękczynienia winna charaktery-
zować kapłańskie, a także nasze, chrześcijańskie, życie, powinna zakorzenić 
się w nas, zważywszy, że podczas każdej Eucharystii dzięki posłudze ka-
płana dotykamy tego wielkiego misterium naszego zbawienia darowanego 
nam przez Jezusa Chrystusa. Dostępujemy udziału w Tajemnicy naszego 
odkupienia i udziału w zmartwychwstaniu, w chwale życia wiecznego.

Charakter odkupieńczy Eucharystii i kapłaństwa

W modlitwie konsekracyjnej wyraźnie dochodzi do głosu akcent odkupień-
czy, przebłagalny: „ciało za was wydane, krew za was przelana”. Przyjmu-
jąc w Eucharystii Ciało wydane za nas i Krew za nas przelaną, bierzemy 
na siebie zobowiązanie wynikające z tego faktu, a jest nim nie tylko uwiel-
bienie Trójcy Świętej i dziękczynienie, ale zarazem przyjęcie współudziału 

5 B. Nadolski, Msza Święta, Kraków 2005, s. 78-79.
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w cierpieniu Jezusa. Nasz współudział w cierpieniu Jezusa ma charakter 
odkupieńczy. Wielki znawca duchowości naszych czasów Franz Jalics SJ 
pisze: „Wielu chrześcijan uważa, że grzechem jest tylko i wyłącznie czyn 
dokonany w świadomości winy. To jest tak zwany grzech osobisty, który 
jednak stanowi tylko skromną część rzeczywistego grzechu i można by go 
określić jako dość błahe wykroczenie. Za czyny popełnione dobrowolnie 
możemy żałować i możemy się z nich nawrócić. W spowiedzi zostajemy 
uwolnieni od winy, możemy złożyć nadzieję w Bożym miłosierdziu i zapo-
mnieć o niepoprawnych działaniach. Inaczej jest z naszymi trwałymi nega-
tywnymi skłonnościami. Tkwią one w nas tak głęboko, że łatwo umykają 
naszej świadomości; dlatego jesteśmy wobec nich bezsilni. Często odczu-
wamy je nie jako grzech, gdyż ani ich nie popełniamy, ani nie przyzwalamy 
na nie dobrowolnie. Ale grzechem nie jest tylko to, co jest dobrowolnie 
popełnione, lecz – w głębszym sensie – wszystko, co dzieli nas od Boga 
i ludzi. Chroniczne negatywne uczucia oddzielają nas od Boga i ludzi. Ko-
ściół nazywa te zakorzenione w nas ciemności «grzechem pierworodnym». 
Nasz dostęp do niego jest tak ograniczony, że koniec końców możemy być 
z niego tylko odkupieni”  6. 

W dalszych rozważaniach ten sam autor dodaje: „Jesteśmy na ziemi 
po to, by przyjąć odkupienie. Grzech, to, co w nas ciemne, oddziela nas 
od Boga i ludzi. Dopiero gdy wszystko ciemne w nas zniknie, znajdziemy 
się całkowicie w odwiecznej miłości Boga. Dopiero kiedy ta ciemna sfe-
ra zostanie w nas odkupiona, możemy oglądać Boga. Na tym polega cel 
ziemskiego życia. Kto przecierpiał w miłości swój grzech pierworodny 
i w tym sensie szedł śladem Chrystusa, nie żył na ziemi na darmo. Kto 
natomiast w swoim życiu omijał odkupieńcze cierpienie, musi kontynu-
ować drogę odkupienia po swojej śmierci. Na tym polega kościelna nauka 
o czyśćcu. Jesteśmy na ziemi po to, by pozwolić na odkupienie ciemno-
ści w nas i w innych. Tylko miłość rozprasza te ciemności. Gdy człowiek 
jest kochany, może coraz bardziej afirmować i przecierpieć siebie i swoje 
własne ciemności, a przez to dać się odkupić. Każdy kroczy tą drogą nie 
tylko dla siebie, ale także dla innych. Gdy ktoś chce pomóc innym w tym 
procesie odkupienia, musi promieniować wielką miłością. Myli się, kto 
sądzi, że może skutecznie współpracować przy odkupieniu swych bliźnich 
bez osobistego intensywnego poddania się temu procesowi odkupienia”  7. 

6 F. Jalics, Kontemplacja. Wprowadzenie do modlitwy uważności, tłum. J. Bolewski, 
Kraków 2017, s. 170.

7 Tamże, s. 175.
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Nic dziwnego, że podczas udzielania święceń kapłańskich biskup, na-
maszczając młodym prezbiterom ręce, a potem podając im dary chleba 
i wina, wypowiada charakterystyczne wskazania: „Nasz Pan, Jezus Chry-
stus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech cię strzeże, 
abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę”. Jeszcze dobitniej 
biskup wyraża ten obowiązek składania ofiary w kolejnym pouczeniu: 
„Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu, naśladuj 
to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pań-
skiego krzyża”  8.

Także w prośbach zawartych w brewiarzu w Wielkim Tygodniu mamy 
charakterystyczne, powtarzające się prośby na temat udziału w tajemnicy 
Krzyża – procesie odkupienia: „Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę 
coraz ściślej jednoczyli się z Twoją Męką i osiągnęli chwałę zmartwych-
wstania. Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza nas swoją 
opieką, abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pociechą, którą sami 
czerpiemy w Tobie. Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestni-
kami Twojej Męki i ukazywali w sobie dzieło zbawienia. Panie, Ty uniży-
łeś samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej, udziel 
swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpliwości”  9.

Warto wreszcie zauważyć, że ludzie ukazani przez Kościół jako wzory 
świętości poza wezwaniem do kultu Najświętszego Sakramentu stale byli 
przynaglani do przyjęcia cierpienia jako wynagrodzenia za grzeszników, 
ale też do podjęcia drogi do własnego uświęcenia przez udział w krzyżu 
Jezusa Chrystusa.

Przekazywanie daru kapłaństwa – święcenia kapłańskie

Na zakończenie zwróćmy jeszcze uwagę na rzecz znamienną. Podobnie jak 
ustanowienie kapłaństwa, także obrzęd przekazywania daru kapłaństwa – 
święceń kapłańskich ma bardzo prosty charakter. Celebrujący biskup zano-
si do Boga modlitwę błagalną, aby Bóg hojnie udzielił swoich darów tym 
sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiterów, a potem pogrą-
żony w modlitewnej ciszy wkłada swe ręce na kandydata do kapłaństwa 
i przekazuje mu ten wielki dar kapłaństwa. Potem czynią to w ciszy inni 

8 Msza Święta z obrzędem udzielania sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu, 
28.06.2014, druk prywatny (w posiadaniu autora artykułu), s. 28-29.

9 Brewiarz, Wielka Środa – Prośby w Nieszporach.
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obecni kapłani. Jednak ten prosty gest biskupa jest najważniejszy. On jest 
przekazaniem daru Chrystusowego kapłaństwa.

Niemniej po nałożeniu rąk ma miejsce ważna modlitwa święceń, w której 
biskup po nawiązaniu do kapłaństwa Starego Przymierza prosi Boga o waż-
ne dary dla nowo wyświęconych prezbiterów: „Ojcze święty, w czasach 
ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna 
Twojej woli i naszego Najwyższego Kapłana. On to przez Ducha Świętego 
z samego siebie złożył nieskalaną Ofiarę i powołał do udziału w swoim po-
słannictwie uświęconych w prawdzie Apostołów. Ty sam dodałeś im współ-
pracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia”  10.

Potem następują dalsze prośby, aby nowi prezbiterzy umocnieni Duchem 
Świętym godnie pełnili posługę kapłańską i przykładem życia pociągali wier-
nych do poprawy obyczajów, aby dzięki ich posłudze dokonywało się ob-
mycie chrztu świętego, a grzesznicy dostępowali łaski podkupienia: „Niech 
przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną 
się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim królestwie”  11.

Nietrudno na koniec zauważyć, że dar kapłaństwa w prostocie ustano-
wienia zawiera jednak niezmiernie ważny i trudny dar, który można odkryć 
i sprawować tylko dzięki głębokiej wierze w atmosferze nieustannej modli-
twy. Dlatego tak niezmiernie ważna jest modlitwa kapłana o dar wiary i mi-
łości, a także nieustanna modlitwa za kapłanów. Łatwiej dochodzi do głosu 
krytyka kapłanów, która – owszem – jest nieraz uzasadniona, ale kapłan 
przede wszystkim potrzebuje modlitwy, by ciągle dorastał do coraz pełniej-
szego realizowania daru Chrystusowego kapłaństwa według wzoru tych 
wspaniałych kapłanów, których dobry Bóg podarował zwłaszcza nam, Po-
lakom. Są nimi nieprzeciętne postacie, na przykład św. Maksymilian Maria 
Kolbe, a jeszcze bardziej św. Jan Paweł II. Obaj w sposób niewiarygodny 
w życiu i śmierci wcielili się w rzeczywistość i posługę kapłańską Chrystu-
sa. W kraju i poza jego granicami nieśli światu z prawdziwym heroizmem 
dobroczynne skutki daru kapłaństwa.

10 Msza Święta z obrzędem udzielania sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu, 
dz. cyt., s. 27.

11 Tamże, s. 27-28.
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Ks. Aleš Opatrný

JAK BYĆ KSIĘDZEM DZISIAJ?

Jak być księdzem i jak być chrześcijaninem w dzisiejszym świecie? Nie 
w jakimś sztucznym czy wyśnionym, ale w tym realnym? To pytanie skie-
rowane jest do każdego chrześcijanina. Zastanowimy się jednak nad tym 
nie tylko z ogólnej pozycji chrześcijanina, ale przede wszystkim z pozycji 
księdza. Kapłan powinien bowiem pomagać wszystkim wiernym w od-
powiedzi na ważne pytanie: Jak być chrześcijaninem w tym świecie, tak 
abyśmy nie zatracili swojej tożsamości, byśmy byli solą ziemi i światłem 
świata, pamiętając przy tym o swoich ograniczeniach.

Kiedy rozejrzymy się wokoło i popatrzymy, jak żyje wielu ludzi, to 
zauważymy sporo problemów: niewielką liczbę naprawdę wierzących 
katolików w naszym kraju, spadającą liczbę chrześcijan w wielu krajach 
europejskich, wielką liczbę rozbitych małżeństw i to wśród chrześcijan, 
ogromny wzrost rozwodów wśród małżeństw z dwudziesto- lub trzydzie-
stoletnim stażem, powszechność życia bez zawierania małżeństwa i nawet 
bez takiego planu, wysoki procent dzieci (30-50), które rodzą się poza mał-
żeństwem, nie tylko u nas, ale również w tradycyjnie katolickiej Słowacji, 
odejścia małżonków, rozbijanie małżeństw, przyzwolenie i pochwała roz-
wiązłości, oszustwa, wielkie kradzieże, kłamstwo.

Co więcej, dzisiaj w oczach opinii publicznej wszystko to prawie niko-
go nie dyskwalifikuje! Możemy uczciwie dodać, że nie dotyczy to jakichś 
nieokreślonych „ich”, ale to „my” chrześcijanie mamy w tym udział. Poza 
tym zdajemy sobie sprawę (czy aby na pewno?), że zasady chrześcijań-
skiego życia zajmują współczesne społeczeństwo tylko wtedy, kiedy chce 
nam ono wytknąć błędy w ich zachowywaniu lub kiedy chce wykazać ich 
przestarzałość, ale na pewno nie dlatego, że się nimi rządzi. 

Nasza odpowiedź

Jako wspólnota Kościoła reagujemy na te problemy w różny sposób. 
Spróbujmy je tutaj chociaż w niewielkim stopniu nazwać i wyliczyć: 
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(1) odwrócenie się od świata, który osądzamy (oczywiście nie rezygnując 
z dóbr, które świat nam oferuje), pogarda, spojrzenie z góry, podział na: 
my i oni; (2) wygłaszanie i popieranie ostatecznych sądów, które sytuacji 
nie zmienią, ale przynajmniej dają nam poczucie, że walczymy w słusznej 
sprawie; (3) postawa rezygnacji wyrażająca się w stwierdzeniach typu: „ta-
kie czasy”, „teraz młodzi są inni” itd.; (4) utrzymywanie starego, idealnego 
porządku, ogrodzonego płotem, brak interakcji ze światem; (5) przysto-
sowanie się do większości, odłożenie zasad chrześcijańskich tak, jak się 
chowa do futerału pamiątkową broszkę po babci, bo nie jest używana na 
co dzień, ale tylko od święta; (6) próba cofnięcia czasu, powrót do zasad 
z życia Kościoła w XVII-XIX wieku, bo wtedy był najlepszy porządek, 
i zastosowanie ich w XXI wieku.

Wydaje mi się, że postawa zamknięcia i tworzenie „chrześcijańskiego 
skansenu” to dwie wielkie pokusy, które są równie szkodliwe jak rozwiąza-
nia polegające na niestawianiu oporu czy na usprawiedliwianiu zagrożeń, 
które niesie współczesny świat.

Jak przeciwstawić się zagrożeniom współczesnego świata?

Nie jesteśmy w stanie porzucić złudzeń, że kiedyś wszystko wróci do pier-
wotnego stanu. Nie chcemy porzucić iluzji, że większość myśli podobnie 
do nas, tylko tego głośno nie wyraża. Jak się wtedy odnieść do świata, 
który jest w większości inny (choć nie do końca) i który nie słucha nas 
w większości przypadków (ale nie we wszystkich)? 

Pierwsze pytanie, które trzeba zadać w tym kontekście, brzmi: Z czym 
się utożsamiam i o co walczę? Utożsamiać się możemy z własnymi wy-
obrażeniami o Kościele, chrześcijaństwie i świecie albo z postawą Jezusa. 
Weźmy pod uwagę, że nasza wizja nie jest miarodajna dla świata, a dla 
Boga nie jest wiążąca. Stanowisko Boga jest w dziejach świata konkre-
tyzowane przez przyjście Mesjasza na świat, przez życie Jezusa. Chyba 
najbardziej zwięźle wyrażają to słowa z Ewangelii św. Jana: Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). 

„Umiłowanie świata” jest konkretnie wyrażone w postawie i czynach Pana 
Jezusa, który nie przychodzi, aby nagrodzić żyjących dobrze, a unicestwić 
grzeszników. I nie jest bezradny wobec ludzkich potrzeb. O tym mówi Ewan-
gelia: Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, 
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ale grzeszników” (Mk 2,17). Jezus przychodzi na świat w pewien sposób jak 
ktoś niepokonany. Można powiedzieć, że przychodzi jako ten, który nie boi 
się porażki ani wobec zła, ani wobec świata. W Prologu u św. Jana czytamy: 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,4-5). Czy te słowa są również dla nas 
podporą w zmaganiu się z coraz bardziej szalonym światem?

Światło Jezusa nie tylko pokonuje ciemność. Ochrania. Chce być przy-
jęte, chociaż często jest odrzucane. Czy jednak możemy powiedzieć, że 
jeśli nie zostało przyjęte teraz, to nie będzie już przyjęte nigdy? Tak samo 
nieuzasadnione byłoby stwierdzenie, że światło Jezusa przyjmują również 
ci, którzy Go przyjąć nie chcieli.

Jak pojmujemy samych siebie? Jakie są zadania chrześcijan i Kościoła?

Przez stulecia wykształcił się w nas określony obraz Kościoła i jego zadań, 
a teraz rodzą się nowe pytania. Przez stulecia chrześcijaństwo katolickie 
i protestanckie w dużym stopniu wyznaczało w Europie standardy dobre-
go i sprawiedliwego życia. I było to działanie godne pochwały. Misja ta 
obejmowała – i nadal obejmuje – zadania ochrony życia, wzrostu jakości 
życia, pomocy słabym, i to nie tylko słabym fizycznie, ale także tym, któ-
rzy cierpią psychicznie i moralnie czy przeżywają kryzys wiary. Kościół 
przekazywał prawdę o zbawieniu, które nie odnosi się jedynie do wydarzeń 
przy końcu świata. O tym mówi również papież Franciszek, nazywając 
Kościół po prostu „szpitalem polowym”. Papież postrzega chrześcijan jako 
ludzi, którzy służą w tym szpitalu i nie boją się od tej pracy „ubrudzić”.

Zdajemy sobie sprawę, że poglądy papieża Franciszka nie wszystkim 
przypadają do gustu. Wielu nie może się utożsamić z ideą „szpitala polo-
wego”. Dlaczego tak jest? W szukaniu odpowiedzi na to pytanie proponuję 
wziąć pod uwagę trzy punkty.

1. Jedną z wielkich pokus, która dotyka mężczyznę, jest pragnienie wła-
dzy i siły. Kiedy coś nakazuję, zakazuję, napominam, kiedy coś odrzucam, 
jestem mocny. Gdy pomagam, przypominam Samarytanina, który bierze 
rannego na swoje ramiona, jednak może się okazać, że będę zbyt słaby i nie 
dam rady go nieść. Po prostu zaczynam dzielić jego niemoc. A to nie jest 
lekkie do uniesienia.

2. Kiedy przyjmuję z miłością grzesznika, który jeszcze się nie nawró-
cił, jestem podejrzewany przez innych, że popieram jego zachowanie, że 
je toleruję. Napominają mnie, abym się lepiej nie wtrącał.
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3. Jeśli pomagam komuś w osiągnięciu czegoś dobrego, zgodnego 
z chrześcijańskimi wartościami, a ten człowiek wbrew temu nie zostaje 
chrześcijaninem, tylko trochę zmienia swoje życie, może mi się wydawać, 
że w sumie nic dobrego się nie stało. Moje wysiłki de facto poszły na mar-
ne. Mogę się wtedy na takiego człowieka pogniewać (lub na siebie czy Ko-
ściół), ale to i tak nic nie zmienia. Doświadczam wtedy własnej słabości. 
A to nie jest przyjemne.

Doświadczenie słabości nie sprawi, że zaczną nas zaliczać do spo-
łecznych elit. Zwróćmy jednak uwagę, że Pan Jezus nie pretendował do 
ówczes nych elit religijno -narodowych, do których należeli uczeni w Pra-
wie, faryzeusze, dobrze prosperujący saduceusze oraz inni przedstawiciele 
religijni w Izraelu. Wręcz przeciwnie, większość czasu przebywał z tymi, 
którymi pogardzano. To nie byli tylko celnicy, ale także prości, ciągle kłó-
cący się między sobą apostołowie, chorzy i opętani przez złego ducha, 
małe dzieci, kobiety i jawnogrzesznicy. Powiedzmy sobie uczciwie, do ta-
kich środowisk wcale nas nie ciągnie. A jednocześnie przykro nam, kiedy 
elity się nami nie interesują i tym bardziej o nie zabiegamy. 

Czy jako chrześcijanie możemy mieć jakiś inny stosunek do świata niż 
ten, który nam pokazał Pan Jezus?

Postawa Jezusa – postawa szczególnego ubóstwa

Nie dziwi, że papież jezuita wybrał sobie imię Franciszek? Trzeba w tym 
widzieć jego program. Naśladowanie Jezusa to nie tylko ubóstwo material-
ne. Obejmuje ono również poczucie porażki. Brak konkretnych wyników. 
Brak zadowolenia ze swojej pracy. Stwierdzenie, że jesteśmy niezdolni 
pomóc, nie znamy rozwiązań, nie wiemy, jak coś zmienić. Nie należeć 
do tych, którzy są mocni, odnoszą sukcesy, mają mnóstwo pomysłów, są 
podziwiani itd. I to nie dlatego, że lubimy ostatnie miejsca przy stole, ale 
dlatego, że to jest zgodne z Ewangelią. To droga dla tych, którzy z Jezusem 
mogą w oczach tego świata przegrywać. Dla tych, którzy rozumieją, że na-
sze porażki Bóg przyjmuje i przemienia je w coś, co dla Niego ma wartość. 

W czasach komunizmu ubóstwo było gwarancją wolności. Kto odważył 
się nie mieć, stawał się wolny. Do dzisiaj to działa, ale w sposób mniej za-
uważalny. Nadal jesteśmy otoczeni ludźmi czy instytucjami sukcesu, które 
nas zwodzą i kuszą, by im dorównać. Nie jest łatwo wybierać ubóstwo 
w świecie nastawionym na wydajność i sukces. Dlatego tak ważne staje 
się, by widzieć Jezusa, światło świata, którego ciemność nie ogarnęła i nie 
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ogarnie. Mamy razem z papieżem Franciszkiem zobaczyć, że nie wszyscy 
na tym świecie odnoszą sukces. I tym ludziom mamy poświęcić wiele uwa-
gi, chociaż dzięki nim nie zdobędziemy popularności. Uwaga skierowana 
na ludzi z peryferii i głoszenie im Ewangelii – to zwrot ku ewangelizacji 
w stylu papieża Franciszka, czego nie możemy zignorować. 

Inspiracja

Do dobrych dzieł i zamiarów potrzebujemy inspiracji. Najważniejsza to 
Ewangelia. W dziejach Kościołach są również ludzie, chrześcijanie, któ-
rzy przeżyli swoje ziemskie życie w sposób wyjątkowy. Mamy na myśli 
świętych. Ich postawa pozostaje ciągle żywa. Znajdziemy również inne 
bogactwo w Kościele, które będzie dla nas inspirujące. I o tym chciałbym 
w tym miejscu wspomnieć. Szczególnie myślę w tym kontekście o nowych 
ruchach religijnych. 

Nie jest moim zamiarem propagować coś lub coś krytykować. Pragnę 
jedynie wskazać kilka inspiracji, które rodzą się wraz z nowymi ruchami 
religijnymi. Chciejmy na początku odłożyć na bok osobiste sympatie czy 
antypatie w stosunku do poszczególnych ruchów i zacznijmy od założe-
nia, że mimo wszystkich ludzkich niedoskonałości nowe ruchy religijne 
są wynikiem działania Ducha Świętego. Zastanówmy się, w jaki sposób 
w świecie, który nie jest idealny, przez ruchy te przemawia do nas Duch. 

Wymienię poniżej niektóre z nich, podając ich krótką charakterystykę. 
Przypominam tylko, że poruszamy się w obszarze inspiracji: D z i e ł o  M a -
r y i  – F o c o l a r i  – objęcie krzyża Jezusa, dążenie do jedności; Cursillo – 
poznać podstawy wiary chrześcijańskiej, przyjąć dar zbawienia; O d n o w a 
w  D u c h u  Ś w i ę t y m  – przyjęcie wiary chrześcijańskiej i uwzględnienie 
działania Ducha Świętego; D r o g a  N e o k a t e c h u m e n a l n a  – ewange-
lizacja wśród ludzi na peryferiach. 

Nie myślimy tutaj o rozszerzeniu działalności jednego z tych ruchów, 
ale słuchamy tego, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2,7), i otwieramy się 
na Boże inspiracje.

Realizacja inspiracji

W cywilizacji, która chce w łatwy i szybki sposób, najlepiej od razu, po-
zbyć się każdego cierpienia, nie jest łatwo wziąć krzyż, od którego nie 
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możemy uciec. Jeśli razem z Bogiem kochamy świat, z Nim również do-
świadczymy krzyża. Nasze życie według miłości i nasi pogubieni bracia 
są krzyżem!

S ł u c h a ć, z r o z u m i e ć  i  p r z y j ą ć  p o d s t a w o w e  p r z e s ł a n i e 
w i a r y – to nie jest łatwe, nawet dla kogoś, kto studiował teologię. Nawet 
ktoś po teologii może zagubić się w szczegółach prawd o Bogu, które two-
rzą szkielet naszej wiary.

Duch Boży  nie jest kimś, kto nam pomoże osiągać sukces, za który 
ludzie będą nas podziwiać, kiwając głowami z uznaniem. Duch Boży „wie 
tam, gdzie my nie wiemy”. On nas ustrzeże, w delikatny i łagodny sposób, 
przed uznaniem naszych planów za Boże, przed zmianą poczucia bezrad-
ności w agresję, gniew czy defetyzm.

Każdy, kto rozumie p o d s t a w o w e  p r z e s ł a n i e  w i a r y, to znaczy 
fakt, że Bóg pochyla się nad człowiekiem, jest w tej wierze umocowany 
i otwiera się na Ducha Bożego, jest gotowy ewangelizować. Nie dlatego, 
że ktoś inny mu doradzi, jak ma to robić, ale sam jest na tyle obdarowany 
przez Boga, że chce się tym dzielić z innymi. Chodzi o to, jak się wiarą 
podzielić z innymi, a nie jak kształtować chrześcijanina według jakichś 
wcześniejszych wyobrażeń.

A j e d n o ś ć? To wielkie wyzwanie w pluralistycznym świecie. Chrze-
ścijaństwo rozumie to jako zjednoczenie w nadziei, że Boża miłość jest 
skuteczna. Jesteśmy zjednoczeni ufnością w Boże światło, które otrzymu-
jemy. Zjednoczeni w życiu Ducha Bożego, który w nas działa. Głęboko 
tęsknimy za jednością z Bogiem i z innymi chrześcijanami, którzy odeszli 
albo jeszcze nie przyszli. To jedność w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
a nie jedność w jakiejś grupie, która chce przekonać innych ludzi do swo-
ich racji. 

Zakończenie

Życie świata nie będzie się toczyło zgodnie z naszymi życzeniami. Tak-
że my sami nie możemy żyć niczym chorągiewka na wietrze. Nie znamy 
stuprocentowo skutecznych przepisów, jak z tego skażonego złem świata 
uczynić coś, co będzie nam odpowiadało. Najważniejsze jest to, co – jako 
chrześcijanie i księża – czynimy ze sobą. W tym świecie mamy należeć 
do Chrystusa. Nie oznacza to jedynie zachowania własnej tożsamości, ale 
przede wszystkim wcielanie postawy Jezusa do naszego życia i myślenia. 
To żadna nowość, zawsze o to chodziło. I zawsze trzeba było się zatrzymać 
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albo przynajmniej zwolnić, aby różne sprawy sobie przemyśleć. Właśnie 
dlatego chciałem zaproponować kilka inspiracji pomocnych w uświado-
mieniu sobie problemów, by później móc podejmować właściwe decyzje, 
korygować swoje preferencje, postawy i dobrze oceniać rzeczywistość. 
Każdy z nas musi nad tym pracować osobiście i razem z innym. „Osobi-
ście” i „razem” nie są tu dwiema możliwościami do wyboru, ale tworzą 
dwie strony tej samej monety. 

Tłumaczył Prokop Janda SJ

Mons. doc. inż. Aleš Opatrný (ur. 1944), czeski ksiądz katolicki, teolog, wykładowca 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze, autor książek z zakresu du-
chowości. Założyciel i członek Towarzystwa Studiów nad Sektami i Nowymi Ruchami 
Religijnymi. Prałat honorowy Jego Świątobliwości, od 2015 roku na czele Kapituły 
Praskiej. Opublikował między innymi: Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské 
arcidiecéze; Cesty pastorace v pluralitní společnosti; Credo – úvahy o apoštolském vy-
znání víry.
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ROLA REKOLEKCJI SEMINARYJNYCH I KAPŁAŃSKICH

Rekolekcje prowadzi Duch Święty. Warto to zaznaczyć już na wstępie. I to 
Duch Święty przypomina nam, że rekolekcje są okazją do przekazywania 
sobie osobistych przeżyć związanych z Jego natchnieniami i doświadcze-
niami. Sam staram się o tym pamiętać. 

Przestrzeń do wyciszenia i osobistej modlitwy

O znaczeniu rekolekcji w życiu kapłana mogę mówić zarówno jako ich 
uczestnik, jak również jako wielokrotny prowadzący lub organizator. Z ra-
dością i satysfakcją odnotowuję ich powolną, ale systematyczną ewolucję. 
Przed laty dominował w nich styl „braterskich spotkań” kapłanów. Uczest-
nictwo w rekolekcjach wynikało też po części z obowiązku narzuconego 
prawem kanonicznym. Brakowało w nich ciszy i skupienia, pogłębionej 
refleksji nad własnym życiem, powołaniem i zaangażowaniem duszpaster-
skim. Obecnie coraz częściej obserwuję zmianę nastawienia księży uczest-
niczących w rekolekcjach. Kapłanom bardziej zależy na trwaniu przed Pa-
nem. Często szukają przestrzeni do osobistej modlitwy. Mniej jest obecnie 
w rekolekcjach elementu ich biernego odprawiania. Przyczynia się do tego 
coraz częściej i dłużej praktykowana adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Niejednokrotnie doświadczam w trakcie rekolekcji narastania klimatu oso-
bistej modlitwy. Ta wewnętrzna potrzeba rodzi się w każdym z nas i warto 
ją rozbudzać, a jednocześnie dbać o stworzenie dla niej zewnętrznych wa-
runków. To właśnie w takim klimacie zdobywamy osobiste doświadczenie 
duchowe, którym później możemy się dzielić z innymi. 

Dostrzegam, że księża coraz bardziej doświadczają potrzeby wycisze-
nia. Trudno jest się nam spotkać we wspólnocie w sposób pogłębiony, je-
śli każdy z nas równolegle nie spotyka się osobiście z Panem Bogiem. 
Te dwa poziomy każdego spotkania oddziałują na siebie nawzajem. Po 
wysłuchaniu siebie nawzajem, po wysłuchaniu innych razem z ich spra-
wami powinniśmy pójść przed oblicze Tego, który jest źródłem naszej siły. 
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Stajemy czasem w obliczu problemów, które nas przerastają. Sami ich nie 
uniesiemy – idziemy z nimi do Tego, który może wszystko. Konieczne 
jest zachowanie pewnej równowagi: z jednej strony otwartość na drugiego 
człowieka, by być z nim i przeżywać jego problemy, a z drugiej – nabiera-
nie od Chrystusa duchowej siły. By dawać świadectwo innym, trzeba być 
samemu napełnionym Chrystusem. W 2006 roku Benedykt XVI w archi-
katedrze warszawskiej przypomniał nam, że jako księża mamy być specja-
listami w sprawach życia Bożego, życia duchowego  1. Stąd też z radością 
zauważam, że wzrasta liczba księży, dla których czas dorocznych rekolek-
cji jest ważnym i oczekiwanym wydarzeniem w ich pasterskiej posłudze. 
Szukają też oni okazji do odbycia rekolekcji przedłużonych w zupełnym 
wyciszeniu. Zdarza mi się uczestniczyć w rekolekcjach, w trakcie których 
przez prawie cały dzień kaplica wypełniona jest kapłanami trwającymi 
przed Najświętszym Sakramentem. 

Coraz więcej kapłanów rozumie potrzebę wprowadzenia w swoim wnę-
trzu harmonii, a do tego niezbędne są cisza i czas. Takie są wymagania 
miłości. Adoracja to trwanie przed Tym, który jest samą miłością. Z naszą 
ułomną, kruchą miłością próbujemy trwać przed Jezusem w Eucharystii. 
Próbujemy pokonać w tej ciszy nasze zabieganie, często nadmierną aktyw-
ność i wewnętrzne problemy. Przez wierne trwanie do końca pozwalamy 
się przedrzeć do naszego wnętrza Jego miłości. Miłości, którą On pragnie 
nas głęboko dotknąć. Potrzebujemy na to czasu. Nieraz podczas godzinnej 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem przeżywamy zaledwie kilka 
chwil, w których mocno doświadczymy Jego obecności. Jednak bez tej 
godziny nie byłoby tych kilku chwil, nigdy byśmy tej obecności i bliskości 
nie doświadczyli. Z takiej modlitwy czasem możemy wyjść zmęczeni, ale 
zawsze zakończymy ją napełnieni większym pokojem. 

W trakcie rekolekcyjnej ciszy ujawniają się przed nami różne sprawy. 
To nieraz problemy we wzajemnych relacjach między księżmi oraz w re-
lacjach z innymi ludźmi. Może to być problem przeżywania samotności, 
a nieraz nawet niejasnych i mało ewangelicznych kontaktów. Na reko-
lekcjach uczestnik ma okazję zmierzyć się z tymi sprawami oraz uczci-
wie wypowiedzieć je w ramach rozmowy z kierownikiem duchowym lub 
w sakramencie pojednania. Może mu w tym pomóc wysłuchane Słowo 
Boże rozświetlone przez komentarz prowadzącego. W trakcie rekolekcji 

1 Spotkanie Benedykta XVI z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie 
(25 maja 2006 roku). Por. Pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI do Polski 25-28 maja 2006. 
Homilie i przemówienia, Radom 2006, s. 20.
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z milczeniem takie rozmowy się odbywają. A jeśli z uwagi na liczbę uczest-
ników nie można z niej skorzystać, to w trakcie skupionego milczenia bu-
dzi się w uczestniku silne pragnienie, by sprawy te poruszyć przy najbliż-
szym spotkaniu ze swoim spowiednikiem. 

Wsłuchanie się w słowo Boże

Jako uczestnik i prowadzący rekolekcje lubię odwoływać się do postaci 
biblijnych. Ich przykład buduje mnie w rozwijaniu mojego powołania. Sam 
dorastałem dzięki ćwiczeniom ignacjańskim, których wartość odkryłem 
za sprawą Ojca Józefa Augustyna, a także dzięki rekolekcjom lectio di-
vina. Dlatego też chętnie odwołuję się do drogi biblijnej jako rekolekcjo-
nista i jako organizator rekolekcji. Zachęcam innych do wsłuchiwania się 
w Słowo Boże i do przemodlenia go. Uważam, że przy rozważaniu kwestii 
związanych z własną wiarą, z powołaniem do kapłaństwa, z powołaniem 
do życia w czystości w celibacie, najlepiej jest czerpać z biblijnego źródła. 
Często korzystam też z doświadczenia osób, które osobiście w swoim ży-
ciu spotkałem. 

Przy wprowadzaniu tematu modlitwy adoracyjnej przywołuję bardzo 
dobre doświadczenia wyniesione z naszego warszawskiego seminarium 
duchownego. Mocno zapadła w moim sercu wizyta w seminarium Matki 
Teresy i jej bardzo przekonujący sposób, w jaki zachęcała do adoracji przy-
szłych prezbiterów. Nalegała, by w naszym życiu nie było ani jednego dnia 
bez modlitwy adoracyjnej. I faktycznie, w warszawskim seminarium mo-
dlitwa ta obecna jest w codziennym programie. Dobrze by było, by wraz 
ze wzrostem powołania, ze zbliżaniem się do święceń, kleryk przeznaczał 
na nią coraz więcej czasu. Wiem, że seminarzysta, który zasmakuje w do-
browolnie podjętej modlitwie adoracyjnej, będzie się jej również później 
trzymał w życiu kapłańskim. Znam świadectwa misjonarzy, którzy przy-
znają, że w zderzeniu z nowym środowiskiem i trudnościami właśnie ta 
wyniesiona z seminarium modlitwa była dla nich ostoją. 

Miałem przywilej zetknięcia się z ludźmi i wspólnotami, których do-
świadczenie bardzo umocniło mnie na tej drodze życia. Wiele zawdzię-
czam przykładowi księdza Jana Ziei oraz księdza Bronisława Bozowskie-
go. Ksiądz Jan pozwolił mi doświadczyć, jak czytana i komentowana przez 
niego Ewangelia może poruszyć, a nawet wstrząsnąć zawartą w niej mocą. 
Całym swoim życiem ukazywał, że można Ewangelią żyć dosłownie. Pro-
gram kapłańskiego życia zawierał w krótkim stwierdzeniu: „Ewangelia 
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i życie”. Słowo Boże było dla niego podstawą całej jego duszpasterskiej 
działalności i to mnie przekonało, że to słuszna droga – droga owocne-
go i skutecznego przepowiadania rekolekcyjnego, i nie tylko. Rekolekcje 
przez niego prowadzone głęboko zapisały się w mojej pamięci i pozostają 
dla mnie żywym punktem odniesienia. 

Podobnie ksiądz Bozowski, nazywany duszpasterzem chuliganów i przy-
jacielem grzeszników, odegrał w mojej formacji zasadniczą rolę. Właściwie 
każde jego kazanie stanowiło coś w rodzaju „minirekolekcji”. Po pierwsze 
kazania te były bardzo solidnie przygotowywane od strony teologicznej. 
Ksiądz Bronisław opracowywał je nieraz przez kilka tygodni. Może nie na-
zywał ich lectio divina, ale faktycznie skrupulatnie i wszechstronnie analizo-
wał fragmenty biblijne, docierając do tekstu oryginalnego. Słowo Boże było 
także zanurzane przez niego we współczesnym życiu. Dokonywał tego, dys-
kutując treść przyszłych kazań z wieloma osobami i to na różnym poziomie 
ich przygotowania. Dzięki temu jego przekazy były komunikatywne i wcią-
gały słuchaczy, mimo że niejednokrotnie kazania te bardzo długo trwały.

Za sprawą księdza Bronka poznałem wspólnoty Małych Braci i Sióstr. 
Dzięki nim pogłębiłem własne zrozumienie modlitwy adoracyjnej. Podą-
żając śladami brata Karola de Foucauld, dwa miesiące spędziłem w cał-
kowitej samotności w jego pustelni na Saharze. W warunkach tej samot-
ności z powodów oczywistych przebywałem cały czas w bezpośredniej 
bliskości Najświętszego Sakramentu. Czy to przebywając w pustelni, czy 
będąc w drodze, nigdy nie rozstawałem się z Chrystusem Eucharystycz-
nym. W takiej bliskości odkryłem moc Słowa Bożego, które w tej ciszy 
wybrzmiewało niesłychanie mocno. Dzięki temu mogłem doświadczyć, 
jak bardzo w odczytywaniu Słowa potrzebna jest cisza. Od tamtej pory nie 
wyobrażam sobie rekolekcji przeżytych owocnie bez ciszy. 

Posługa Ćwiczeń duchownych

Szczególną wdzięczność zachowuję wobec wspomnianego już Ojca Józefa 
Augustyna. To dzięki niemu odkryłem wartość i znaczenie Ćwiczeń du-
chownych, które stały się dla mnie niezwykle pomocne w posłudze towa-
rzyszenia klerykom w drodze do kapłaństwa. Początkowo dla mnie samego 
było to doświadczenie odkrywcze. Później z rekolekcji ignacjańskich za-
częli korzystać również klerycy.

Ojca Józefa Augustyna znam od czterdziestu lat. Pierwsze nasze kon-
takty miały miejsce na gruncie równocześnie podjętych przez nas studiów 
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katechetycznych. W latach 1977-1980 jako księża razem uczęszczaliśmy 
na wykłady na Wydziale Teologii ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Wśród studentów wyróżniał się on solidnością i pracowito-
ścią. Jego praca magisterska napisana na podstawie artykułów zaczerpnię-
tych z francuskiego pisma „Catéchèse” wzbudzała wśród kolegów spore 
zainteresowanie. Głównym jej tematem była modlitwa, a przede wszyst-
kim jej rola w formowaniu młodego człowieka. 

Już w tamtym okresie zwróciła moją uwagę gotowość Ojca Józefa 
w dzieleniu się swoim doświadczeniem religijnym z młodymi ludźmi. 
Przechowuję w pamięci jego spotkanie z młodzieżą w podwarszawskiej 
parafii w Tarchominie, gdzie byłem wówczas duszpasterzem. Ojciec Jó-
zef powrócił właśnie z Francji i był pod wielkim wrażeniem spotkania ze 
wspólnotą z Taizé. Mógł to być rok 1979 lub 1980. Dla tych młodych ludzi 
był to pierwszy przekaz o żywym ekumenizmie opartym na modlitwie. 
Sposób przedstawienia przez niego wartości wspólnej modlitwy i potrzeby 
tworzenia w tym celu wspólnoty zasiał w tej młodzieży pragnienie syste-
matycznych spotkań na modlitwie.

Kolejne nasze ważne dla mnie spotkanie miało miejsce cztery lata 
później. Szukałem wtedy pomocy w mojej nowej posłudze seminaryj-
nej. Otrzymałem właśnie nominację na ojca duchownego w seminarium 
warszawskim i miałem świadomość braku przygotowania do pełnienia tej 
funkcji. Już nie pamiętam, jaką drogą dowiedziałem się, że Ojciec Józef 
prowadzi Ćwiczenia duchowne. Nawiązałem z nim kontakt, a on zapro-
ponował mi wtedy indywidualne prowadzenie. Jako uczestnik Ćwiczeń 
mogłem sam na sobie doświadczyć ich wpływu na moje życie duchowe. 
I przekonałem się, jak ważna była rola Ojca Józefa jako kierownika ducho-
wego. A dla Ojca Józefa, który prowadził je dla mnie i drugiego księdza, 
były to pierwsze kroki w udzielaniu Ćwiczeń. Jak sam potem o tym mówił, 
byliśmy jego „królikami doświadczalnymi”. 

W następnych latach jako uczestnik, a później jako osoba pomagająca 
w Ćwiczeniach byłem świadkiem dynamicznego wzrostu popularności 
tego typu rekolekcji. Ów wzrost wynikał z konsekwencji i niezwykłej 
pracowitości Ojca Józefa. Nie mając do dyspozycji odpowiednich wy-
dawnictw, sam na maszynie przygotowywał teksty do rozważań. Niejed-
nokrotnie zderzał się z brakiem zrozumienia. Wielu osobom duchownym 
wydawało się, że opracowana przez niego metoda prowadzenia Ćwiczeń 
była zbyt nowatorska. Ojciec Józef, wykraczając poza ramy swojego za-
konnego powołania, dostrzegał ogromną potrzebę dobrego duchowego 
przygotowania przyszłych kapłanów diecezjalnych. I chętnie przyjmował 
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zaproszenia na spotkania w różnych gremiach troszczących się o rozwój 
życia duchowego. Wielokrotnie dane mi było wspólnie z nim uczestni-
czyć w rekolekcjach dla kleryków w różnych seminariach, gdzie miałem 
okazje obserwować obustronne zaangażowanie głoszącego i słuchaczy. 
Ponadto kilkakrotnie Ojciec Józef współorganizował wakacyjne reko-
lekcje dla kleryków z całej Polski w domu księży pallotynów w Kon-
stancinie. Pomimo czasu wakacyjnego dom ten za każdym razem był 
wypełniony klerykami, co wyraźnie świadczyło o ich zapotrzebowaniu 
na poszerzoną formację. 

Nie bez znaczenia była również osoba Prowadzącego. Wymownym 
tego znakiem były liczne pytania zgłaszane pisemnie przez uczestników. 
Ojciec Józef zbierał je starannie i przygotowywał odpowiedzi, nie rezygnu-
jąc przy tym z ustalanego wcześniej programu. Duża liczba pytań świad-
czyła o tym, jak bardzo istotnych problemów dotykał w swoich konfe-
rencjach. W ten sposób wytwarzał się między nim a uczestnikami żywy 
kontakt. Oczywiście, oprócz odpowiedzi na zadawane pisemnie pytania, 
Ojciec Józef również zawsze prowadził z wieloma klerykami indywidual-
ne rozmowy. Wiem, że rozmowy te dla wielu alumnów miały zasadnicze 
znaczenie w ich rozwoju. A w niektórych przypadkach prowadziły do istot-
nych rozstrzygnięć w powołaniu lub w porządkowaniu życia. 

W kolejnych latach, pełniąc funkcję przewodniczącego Sekcji Ojców 
Duchownych przy Episkopacie Polski, wykorzystywałem wielokrotnie 
zapał i troskę Ojca Józefa, zapraszając go jako prelegenta na spotkania 
ojców duchownych. Efektem tych spotkań były również opracowania wy-
dane drukiem. Między innymi ze zjazdu w roku 1996 ukazała się książka 
pod tytułem Krzywda i przebaczenie  2. Zawarte tam artykuły koncentrowa-
ły się wokół rozwiązania problemu różnego typu krzywd doświadczanych 
w dzieciństwie oraz sposobów przezwyciężania ich skutków. Wystąpie-
nie Ojca Józefa bezpośrednio dotykało związku pomiędzy przebaczeniem 
krzywd a umiejętnością prowadzenia kierownictwa duchowego: Być sy-
nem, aby stać się ojcem. Potrzeba uzdrowienia wewnętrznego relacji do 
rodziców a kierownictwo duchowe.

W przywołanej książce zamieszczony został także artykuł Ojca Augu-
styna na temat rekolekcji seminaryjnych. Mając całościowy ogląd sytuacji 
w wielu seminariach w Polsce, dostrzegał i podkreślał potrzebę odnowy re-
kolekcji. Zarówno sposobu ich prowadzenia, zaangażowania wychowaw-
ców seminaryjnych, jak i konieczności zachowania całkowitego milczenia. 

2 Por. Krzywda i przebaczenie, red. T. Huk, A. Foltańska, Kraków 1997.
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Jego zdaniem dobrze poprowadzone rekolekcje seminaryjne mogą mieć 
kluczowe znaczenie w przygotowaniu przyszłych kapłanów. Doświadcze-
nie smaku intensywnej osobistej modlitwy w pierwszej kolejności umożli-
wia głębsze rozeznanie własnego powołania. A owoce takiej formacji mogą 
być przeniesione dalej w życie kapłańskie, procentując w późniejszej po-
słudze duszpasterskiej oraz w autoformacji księży.

Pragnieniem Ojca Józefa było stworzenie całościowego programu for-
macyjnego na wszystkie lata seminaryjne na podstawie głównych założeń 
Ćwiczeń. Według tego zamierzenia przygotowanie kleryków miało składać 
się z następujących etapów: poznanie siebie (czyli historia własnego życia), 
decyzja pójścia za Jezusem (radykalizm wyboru), droga Krzyża (osobista 
droga kandydata do kapłaństwa), zmartwychwstanie (paschalny wymiar ka-
płaństwa) oraz doświadczenie Kościoła (odpowiedzialność za Kościół). 

Szkoła Formatorów

To, co z perspektywy naszej współpracy uważam za największy sukces, 
to stworzenie Szkoły Formatorów Seminaryjnych. Na jeden ze zjazdów 
ojców duchownych przybyła dość liczna grupa księży, którzy zostali po-
wołani do pełnienia tej funkcji bez uprzedniego przygotowania. Księża ci 
zwrócili się do nas, mających już pewne doświadczenie w pracy semina-
ryjnej, z prośbą o pomoc. Wtedy zrodziła się myśl o powołaniu do istnienia 
szkoły, która przygotowywałaby do pracy formacyjnej przyszłych kapła-
nów. Nie brakowało do pełnienia tych funkcji osób przygotowanych teo-
retycznie w ośrodkach akademickich zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Jednak nie zawsze w konkretnej posłudze seminaryjnej teoretyczna wiedza 
była wystarczająca. Szkoła Formatorów miała tej potrzebie zaradzić.

Ojciec Józef, mając już własne duże doświadczenie wyniesione z po-
sługi w różnych seminariach, wyczuwał potrzebę stworzenia takiej szko-
ły. Szkoła zawdzięczała swoje powstanie przede wszystkim jego osobistej 
pracy, cierpliwemu dążeniu i umiejętności przekonywania osób decydu-
jących o formacji seminaryjnej. W początkowym okresie trzeba było po-
konać opory biskupów uważających, że dotychczasowy sposób przygoto-
wania był wystarczający. Ostatecznie Komisja Episkopatu ds. Seminariów 
zatwierdziła istnienie Szkoły Formatorów Seminaryjnych. Pełny cykl przy-
gotowania prowadzony był w Szkole według zatwierdzonego programu. 
Trwał przez dwa lata i obejmował około dziesięciu sesji. Program ten za-
wierał także Ćwiczenia duchowne. 
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Jestem przekonany, że powstanie i działanie Szkoły nie byłoby możliwe 
bez ogromnego zaangażowania Ojca Józefa. On sam czynnie uczestniczył 
w prowadzeniu Szkoły, przez kilka cykli będąc jej wykładowcą i prowa-
dzącym Ćwiczenia duchowne. Przez pierwsze lata Szkoła działała w wa-
runkach prowizorycznych, korzystając z gościnności księży pallotynów 
w Konstancinie i sióstr werbistek w Sulejówku. Łączyło się to z poczu-
ciem tymczasowości i trudności w systematycznym prowadzeniu Szko-
ły. Problemy te zostały przezwyciężone dzięki umieszczeniu Szkoły na 
stałe w domu księży salwatorianów w Krakowie. Wykorzystano przy tym 
ich wcześniejsze doświadczenie z prowadzenia podobnej szkoły formacji 
przeznaczonej dla przełożonych sióstr zakonnych. Nowe miejsce Szko-
ła zawdzięcza dobremu wyczuciu i rozeznaniu sytuacji przez Ojca Józe-
fa. O tym, jak bardzo słuszne i potrzebne było takie posunięcie, świadczy 
popularność Szkoły, do której zapisywać się trzeba z dużym wyprzedze-
niem. Oczywiście wielka w tym zasługa obecnego dyrektora Szkoły, księ-
dza Krzysztofa Wonsa i jego ekipy, ale pamiętać trzeba, że „ziarno zasiał” 
 Ojciec Józef.

Cechą wyróżniającą Ojca Józefa jest też umiejętność podejmowania 
i przeprowadzania dobrych inicjatyw w taki sposób, że nie eksponował on 
znaczenia swojej osoby. Zależało mu na realizacji dobrej sprawy, a sam 
pozostawał w cieniu. Wynikało to nie tylko z jego wyczucia rzeczywisto-
ści, bo przecież jako zakonnik brał udział w odnawianiu przygotowania 
seminaryjnego duchowieństwa świeckiego. Wynikało to przede wszystkim 
z jego skromności, a przy tym pozwalało wyzwolić inicjatywę w innych. 

***

Na zakończenie tych rozważań i wspomnień chcę podkreślić, że dostrze-
gam potrzebę utworzenia także w warszawskiej diecezji centrum duchowo-
ści. W odpowiedzi na narastające zapotrzebowanie na przeżycie wycisze-
nia zarówno wśród kapłanów, jak i ludzi świeckich, dobrze by było zapew-
nić im stałe miejsce, w którym mogliby oni – nie tylko w wyznaczonym, 
ale i w każdym czasie – przyjechać na osobisty dzień skupienia. Potrzebne 
jest miejsce, w którym kapłan zostałby przyjęty, gdzie zaproponowano by 
mu duchową konferencję i możliwość rozmowy.
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