ŒWIÊTOŒÆ. DAR I ZADANIE
TEOLOGIA ŒWIÊTOŒCI — Dar mi³oœci Boga Ojca — Drogi ku pe³ni ¿ycia
w Chrystusie — Uœwiêcanie œwiata w mocy Ducha Œwiêtego
ŒWIÊTOŒÆ I DUCHOWOŒÆ W ¯YCIU KATOLIKÓW POLSKICH DOBY
OBECNEJ — ¯ycie sakramentalne i modlitewne — Dojrzewanie moralne — Œwiadectwo wiary
«ŒWIÊTYMI B¥DLCIE…». WSKAZANIA PASTORALNE — Wskazania dotycz¹ce
kszta³towania ¿ycia duchowego — Wskazania dotycz¹ce œwiêtoœci jako nawrócenia i dojrzewania
moralno–duchowego — Wskazania dotycz¹ce œwiêtoœci jako œwiadectwa mi³oœci
1. Œwiêtoœæ jest najbardziej fascynuj¹cym i czytelnym znakiem dzia³ania Boga
w œwiecie. Dlatego „oœwiecony wiar¹ wzrok” raduje siê wspania³ym widokiem tak
wielu kobiet i mê¿czyzn, którzy poœród codziennych zajêæ s¹ pokornymi i potê¿nymi moc¹ Bo¿ej ³aski sprawcami rozszerzania siê królestwa Bo¿ego1. Orêdzie o tym
królestwie przenika œwiat, gdy biskupi i kap³ani, zakonnicy i œwieccy w zmaganiach
duchowych i s³u¿bie na rzecz dobra wspólnego, w pracy i odpoczynku, w kontaktach
miêdzyludzkich i chwilach samotnoœci, otwieraj¹ siê na dary Ducha Œwiêtego i d¹¿¹
do autentycznej œwiêtoœci.
2. W potocznym rozumieniu œwiêci to ludzie, którzy wybrali heroiczn¹ drogê realizacji powo³ania kap³añskiego lub zakonnego, potrafili po³¹czyæ czystoœæ moraln¹
z niezwyk³¹ m¹droœci¹ wiary, ponieœli mêczeñstwo dla Chrystusa. Œwiêtoœæ wi¹¿e siê
czêsto z praktykami œciœle religijnymi, niezwyk³¹ ascez¹ i doœwiadczeniami mistycznymi. Tymczasem Koœció³ naucza, ¿e „[…] wszyscy wierni chrzeœcijanie jakiejkolwiek sytuacji ¿yciowej oraz stanu powo³ani s¹ przez Pana, ka¿dy na w³aœciwej sobie
drodze, do œwiêtoœci doskona³ej, jak i sam Ojciec doskona³y jest”2.
Prawda o œwiêtoœci zosta³a wyra¿ona w naszych czasach w „Konstytucji dogmatycznej o Koœciele” Soboru Watykañskiego II (39–42) oraz w nauce „Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego” o przymiotach Koœcio³a (823–829), o komunii œwiêtych
(946–962), o postêpie duchowym i drodze do doskona³oœci (2156–2159).
W liœcie apostolskim „Mulieris dignitatem” z 1988 r. Jan Pawe³ II pisze o „hierarchii mi³oœci” i stawia na jej czele Maryjê, a za ni¹ liczne œwiête kobiety3. W adhortacji „Christifideles laici” z tego samego roku Papie¿ z moc¹ podkreœla prawdê o powszechnym powo³aniu do œwiêtoœci4. W encyklikach: „Veritatis splendor” z 1993 r.5,
„Ut unum sint” z 1995 r.6 i „Fides et ratio” z 1998 r.7 ukazuje mêczeñstwo jako najwy¿sze potwierdzenie prawa Bo¿ego i prawdy.
¯arliwym wo³aniem o odnowê ¿ycia duchowego i o uœwiadomienie sobie przez
polskich katolików powszechnego powo³ania do œwiêtoœci w ¿yciu rodzinnym, zawodowym i spo³ecznym by³y pielgrzymki Ojca Œwiêtego do Ojczyzny.

Œwiêtoœæ
znakiem
królestwa
Bo¿ego

Wezwanie
do œwiêtoœci

224

Teologia œwiêtoœci

Podczas pierwszych trzech pielgrzymek Jan Pawe³ II ukazywa³ cnoty teologalne
i wzywa³ do pog³êbionego ¿ycia sakramentalnego. I tak podczas pierwszej pielgrzymki Ojciec Œwiêty zachêca³ do odnowienia wiary (1979 r.), w trakcie drugiej — umacnia³ nadziejê (1983 r.), w trakcie trzeciej g³osi³ mi³oœæ jako zasadê ¿ycia Koœcio³a
i spo³eczeñstwa (1987 r.). Czwarta pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny przynios³a katechezê o Dziesiêciu Przykazaniach jako fundamencie moralnoœci indywidualnej i spo³ecznej (1991 r.). Podczas krótkiego pobytu w OjczyŸnie w 1995 r. Papie¿
wzywa³ do odnowy polskich sumieñ. Kolejna pielgrzymka (1997 r.) by³a ukazaniem
drogi naœladowania Chrystusa w Koœciele. Tematem pielgrzymki poprzedzaj¹cej
Wielki Jubileusz (1999 r.) jest Osiem B³ogos³awieñstw. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e podczas wszystkich pielgrzymek, wynosz¹c na o³tarze licznych Polaków i Polki, Ojciec
Œwiêty ukazywa³ nowe wzorce d¹¿enia do œwiêtoœci.
Katecheza papieska w OjczyŸnie jest przes³aniem, które domaga siê realizacji.
Odpowiadaj¹c na nie, II Synod Plenarny pragnie w szczególny sposób postawiæ
przed wszystkimi ludŸmi dobrej woli w Polsce ewangeliczny idea³ œwiêtoœci rozumianej jako przyjêcie mi³oœci Boga Ojca, ci¹g³e nawracanie siê ku pe³ni ¿ycia w Chrystusie i uœwiêcanie œwiata w mocy Ducha Œwiêtego8.
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3. S³owo Bo¿e uczy, ¿e Bóg po trzykroæ, czyli w najwy¿szym stopniu, œwiêty
w swym odwiecznym zamyœle przeznaczy³ cz³owieka do œwiêtoœci — pe³nego przebóstwienia w chwale. Cz³owiek, zwiedziony przez szatana, nadu¿y³ jednak daru wolnoœci, przesta³ ufaæ Stwórcy, okaza³ niepos³uszeñstwo Jego przykazaniu i postawi³
siebie na miejscu Boga. Wskutek tego utraci³ ³askê pierwotnej szczêœliwoœci. Grzech
ten, zwany grzechem pierworodnym, przenika wci¹¿ ¿ycie poszczególnych osób
i dzieje ludzkoœci. Ka¿dy, kto w prawdzie spogl¹da w swoje serce, dostrzega, ¿e jest
uwik³any w wielorakie z³o i pope³nia je w myœlach, s³owach i czynach. Bóg nie pozwala jednak swemu najdoskonalszemu dzie³u pogr¹¿yæ siê w otch³ani nieprawoœci.
Od samego pocz¹tku wpisuje w ludzkie serce pragnienie siebie. Inicjuje dzie³o zbawienia, objawia siê jako Œwiêty i zaprasza œmiertelnego i grzesznego cz³owieka do
wspólnoty z sob¹.
4. Pe³ni¹ Boskiego zaproszenia do odnowy cz³owieka w duchu œwiêtoœci jest przyjœcie „Syna Jednorodzonego na œwiat, abyœmy ¿ycie mieli dziêki Niemu” (1 J 4, 9).
„W Nim bowiem wybra³ nas przed za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêci” (Ef 1, 4).
Przez Chrystusa Stwórca, w swojej bezgranicznej mi³oœci, przywraca obraz Bo¿y
i ofiaruje synowsk¹ godnoœæ swoim dzieciom. „W Nim chcia³ wszystko odnowiæ,
abyœmy mogli uczestniczyæ w ¿yciu, które On w pe³ni posiada. On, bêd¹c prawdziwym Bogiem, wyniszczy³ samego siebie i przez krew przelan¹ na Krzy¿u przyniós³
pokój ca³emu œwiatu”9. W tym w³aœnie sensie Jezus jest Drog¹ œwiêtoœci, Prawd¹
o niej i Ÿród³em ¿ycia œwiêtego (por. J 14, 6). Wzywa do wiary w Ojca, który Go
pos³a³, i w Siebie jako pos³anego Syna Bo¿ego (J 14, 9–12). Modli siê, aby uczniowie trwali w Jego mi³oœci jak latoroœle w winnym krzewie (J 15, 1–17). Objawia, ¿e
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cz³owiek jest powo³any do œwiêtoœci jako uczestnictwa w wewnêtrznym ¿yciu, pe³ni
mi³oœci i szczêœciu Trójcy Przenajœwiêtszej.
Prawda ta by³a tak ¿ywa w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa, ¿e wierz¹cy nie wahali siê nazywaæ siebie „œwiêtymi”, a sam Koœció³ okreœlano jako „wspólnotê œwiêtych”
(Dz 9, 13; 1 Kor 6, 1)10. W³aœnie œwiêtoœæ najpe³niej ukazuje rzeczywistoœæ Koœcio³a jako Cia³a Chrystusowego i jego duchowe piêkno, które przewy¿sza wszystkie cuda natury i sztuki; piêkno, w którym wyraŸniej i bardziej bezpoœrednio ni¿ w piêknie jakiegokolwiek stworzenia odbija siê piêkno samego Boga11.
5. Œwiêtoœæ jest udzia³em w Bo¿ej œwiêtoœci; darowaniem siê œwiêtego Boga cz³owiekowi i ca³kowitym zdaniem siê cz³owieka na Niego. Chrzeœcijanin ma dok³adaæ
wszelkich starañ, aby wspó³pracowaæ z tym darem, czyniæ swoje ¿ycie coraz bardziej
zgodnym z wol¹ Bo¿¹ i ofiarowaæ je Bogu Ojcu na wzór Chrystusa: „S³owo sta³o siê
Cia³em, by byæ dla nas wzorem œwiêtoœci”12.
6. „Powo³anie do œwiêtoœci nie jest zwyk³ym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Koœcio³a”13. Jednym z najwiêkszych braków duchowoœci
chrzeœcijañskiej by³o traktowanie œwiêtoœci jako przywileju zarezerwowanego dla biskupów, zakonników i zakonnic. Chrystus, stwierdza Sobór Watykañski II, umi³owa³
ca³y Koœció³ „jako swoj¹ oblubienicê, siebie samego zañ wydaj¹c, aby go uœwiêciæ
(por. Ef 5, 25–26); z³¹czy³ go te¿ ze sob¹ jako cia³o swoje i hojnie obdarzy³ darem
Ducha Œwiêtego na chwa³ê Bo¿¹. Tote¿ wszyscy w Koœciele […] powo³ani s¹ do
œwiêtoœci, zgodnie ze s³owami Aposto³a: «Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest uœwiêcenie wasze» (1 Tes 4, 3; Ef 1, 4)”14.
7. Najbardziej pierwotny obraz ludu Bo¿ego, to obraz wspólnoty „œwiêtych”;
wspólnoty jednomyœlnie trwaj¹cej na modlitwie (Dz 1, 14), zwiastuj¹cej zbawienie
w mocy Jezusa Chrystusa (Dz 2, 32) i w prostocie serca „³ami¹cej chleb” (Dz 2, 42).
Od samego pocz¹tku jednak Koœció³, œwiêty œwiêtoœci¹ swej G³owy — Chrystusa,
gromadzi grzeszników. Wszyscy jego cz³onkowie, „³¹cznie z pe³ni¹cymi w nim urzêdy, musz¹ uznawaæ siê za grzeszników. We wszystkich k¹kol grzechu jest zmieszany
z dobrym ziarnem ewangelicznym a¿ do koñca wieków”. Jednak s¹ oni „ju¿ objêci zbawieniem Chrystusa i znajduj¹ siê w drodze do uœwiêcenia”15. Dlatego na mocy niewzruszonej wiernoœci Chrystusa, który zjednoczy³ ze sob¹ Koœció³ jako Oblubienicê,
istotnym przymiotem Jego Mistycznego Cia³a jest nie grzesznoœæ, lecz œwiêtoœæ.
8. W Symbolu Apostolskim po wyznaniu wiary w „œwiêty Koœció³ powszechny”
nastêpuje wyznanie wiary „w œwiêtych obcowanie”, czyli „komuniê œwiêtych”. Artyku³ ten wyra¿a przeœwiadczenie, ¿e Koœció³ jest wspólnot¹ w œwiêtoœci: urzeczywistnia siê i jednoczy przez „komuniê” wiary, sakramentów, charyzmatów i czynów mi³oœci bliŸniego. „Œwiêtych obcowanie” oznacza te¿ wymianê darów i pomoc œwiadczon¹ przez cz³onków Ludu Bo¿ego pielgrzymuj¹cych na ziemi, zbawionych w niebie i oczekuj¹cych zbawienia w czyœæcu. W œwietle tej prawdy ze szczególn¹ wiar¹
spogl¹damy na Maryjê, kontempluj¹c w Niej, czym jest Koœció³ w swojej tajemnicy
i czym stanie siê w chwale Trójcy Przenajœwiêtszej i wspólnocie wszystkich œwiêtych,
gdzie Dziewica Matka go oczekuje.
Pamiêæ mieszkañców nieba czcimy przede wszystkim przez beatyfikacje i kanonizacje osób, które przez œwiadectwo heroicznej mi³oœci wyra¿onej w mêczeñstwie,
m¹droœci, s³u¿bie, ubóstwie, czystoœci i pos³uszeñstwie sta³y siê uosobieniem królestwa Bo¿ego. Koœció³ rozwija siê i odradza w swoich œwiêtych. To przez nich ukazu-
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je siê jego bosko–ludzki charakter, ró¿ni¹cy go od œwiata, a zarazem zwyciêstwo dobra nad z³em. Obchodz¹c Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i wzywaj¹c do pamiêci
modlitewnej o krewnych, wychowawcach, ksiê¿ach i innych bliskich osobach, przypomina on, ¿e ³aska œwiêtoœci jest szeroko rozlana w ludzkich sercach i ujawni siê kiedyœ w ostatecznej komunii Boga z ludŸmi16.
Drogi ku pe³ni ¿ycia w Chrystusie
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9. Chrystus wzywa swoich uczniów, aby przez wyrzeczenie siê siebie oraz œwiête ¿ycie zwyciê¿ali grzech i w ten sposób przyczyniali siê do urzeczywistniania królestwa Bo¿ego17. Dziêki uczestnictwu w Jego misji królewskiej, ka¿dy ochrzczony
jest powo³any do tego, aby stosownie do swoich mo¿liwoœci przyczynia³ siê do
wzrostu w dziejach królestwa Bo¿ego, królestwa ³aski i œwiêtoœci. Istotnie, „w rozmaitych rodzajach ¿ycia i powinnoœciach jedn¹ œwiêtoœæ uprawiaj¹ wszyscy, którymi
kieruje Duch Bo¿y, a pos³uszni g³osowi Ojca i czcz¹c Boga Ojca w duchu i prawdzie, pod¹¿aj¹ za Chrystusem ubogim, pokornym i dŸwigaj¹cym krzy¿, aby zas³u¿yæ na uczestnictwo w Jego chwale”18. Istniej¹ ró¿norodne formy pielêgnowania tej
jednej œwiêtoœci: s³uchanie s³owa Bo¿ego, wype³nianie czynem woli Bo¿ej, uczestnictwo w sakramentach, modlitwa, zmaganie siê z grzechem, praca, przekazywanie innym ¿ycia wiary, ochocza pos³uga braterska, praktykowanie cnót, realizacja rad ewangelicznych, mêczeñstwo19.
10. Wa¿nym zadaniem Koœcio³a jest uœwiadamianie cz³owiekowi rzeczywistoœci grzechu. Chrystus — stwierdza Jan Pawe³ II — „zapowiada³ przyjœcie Ducha
Œwiêtego, który «przekona œwiat o grzechu» (J 16, 8). Có¿ innego mo¿e czyniæ
Koœció³? Jednak¿e przekonywaæ o grzechu, to nie znaczy potêpiaæ. «Syn Cz³owieczy nie przyszed³ na œwiat, aby œwiat potêpiæ, ale ¿eby go zbawiæ». Przekonywaæ
o grzechu, to znaczy stwarzaæ warunki do zbawienia”20. Dlatego Koœció³ konsekwentnie g³osi prawdê o tajemnicy mi³osierdzia objawionej w Chrystusie. Bóg jest
Mi³oœci¹, która ukazuje swoj¹ wszechmoc w zejœciu do g³êbin cz³owieczego cierpienia i w doœwiadczeniu skutków grzechu; Mi³oœci¹, która pochyla siê a¿ do umycia cz³owieczych stóp; Mi³oœci¹, która dostrzega ka¿de dobro i wprowadza je w obrêb swego królestwa, a z³o gotowa jest zapomnieæ.
11. „W wysi³ku ci¹g³ego nawracania siê i d¹¿enia do œwiêtoœci chodzi nie tylko
o wiernoœæ wobec przykazañ, ale o naœladowanie Chrystusa w ka¿dej sytuacji ¿yciowej. Pójœcie za Chrystusem nie jest zewnêtrznym naœladownictwem, gdy¿ dotyka samej g³êbi wnêtrza cz³owieka. Byæ uczniem Jezusa, znaczy upodobniæ siê do Niego,
przyjmuj¹c Jego postaæ”21.
„Duch Œwiêty odtwarza w cz³owieku obraz Syna […], kszta³tuje od œrodka duszê ludzk¹ zgodnie z boskim modelem Chrystusa. Tak, poprzez Ducha Œwiêtego,
Chrystus, którego poznaliœmy na kartach Ewangelii przemienia siê w «¿ycie duszy»
i cz³owiek, w swoim myœleniu, mi³owaniu, s¹dzeniu, dzia³aniu, a nawet w s³uchaniu,
upodabnia siê do Chrystusa, staje siê christoformas”22.
12. Cz³owiek jest ze swej natury otwarty na poszukiwanie dróg nieskoñczonej
prawdy, mi³oœci i szczêœcia. Pamiêtaj¹c o tym, Koœció³ ukazuje wszystkim ludziom
szansê urzeczywistniania autentycznego cz³owieczeñstwa w Chrystusie przez wejœcie
na drogê b³ogos³awieñstw z Kazania na Górze. Na tej drodze œwiêtoœæ staje siê
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uczestnictwem w mocy b³ogos³awi¹cego Boga, a ubóstwo w duchu, ³agodnoœæ, wra¿liwoœæ, mi³osierdzie, wprowadzanie pokoju oraz znoszenie cierpieñ dla Chrystusa —
programem uœwiêcenia chrzeœcijañskiego. Przyk³ad ¿ycia Maryi i niezliczonych rzesz
œwiêtych wskazuje, ¿e urzeczywistnianie nieograniczonego ludzkiego pragnienia
szczêœcia w œwietle Oœmiu B³ogos³awieñstw nie jest iluzj¹, lecz odpowiadaj¹cym naszej naturze powo³aniem do uczestnictwa w szczêœciu Wiekuistej Trójcy23.
13. „Droga ku doskona³oœci wiedzie przez Krzy¿. Nie ma œwiêtoœci bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postêp duchowy zak³ada ascezê i umartwienie, które
prowadz¹ stopniowo do ¿ycia w pokoju i radoœci b³ogos³awieñstw […]”24. Istotn¹
rolê w tym dziele odgrywa kszta³towanie ducha pokuty i ascezy. W ¿yciu codziennym dokonuje siê ono przez „czyny pojednania, troskê o ubogich, praktykowanie
i obronê sprawiedliwoœci i prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizjê ¿ycia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpieñ, znoszenie przeœladowania dla sprawiedliwoœci”25. Du¿e znaczenie w kszta³towaniu postaw ascetycznych duchowoœæ chrzeœcijañska przyznaje postowi, modlitwie, ja³mu¿nie i pielgrzymowaniu26.
14. Przez wieki w Koœciele zosta³y wypracowane godne szacunku drogi uœwiêcenia, które okreœla siê mianem modeli duchowoœci chrzeœcijañskiej. By³y one i s¹ realizowane w ¿yciu zakonnym oraz w instytutach i stowarzyszeniach apostolskich
przez zachowanie rad ewangelicznych: ubóstwa, pos³uszeñstwa i czystoœci. Wp³ynê³y równie¿ na rozwój duchowoœci chrzeœcijañskiej w œwiecie b¹dŸ przez promieniowanie sanktuariów i klasztorów jako miejsc pielgrzymek i ¿ycia kulturowego, b¹dŸ
te¿ przez trzecie zakony, b¹dŸ wreszcie przez wybitnych reformatorów, uczonych, kaznodziejów i spowiedników.
I tak regu³a benedyktyñska podkreœla wartoœæ samotnoœci, milczenia, pos³uszeñstwa i pokory jako podstawowych cnót wiod¹cych do przezwyciê¿ania pychy i do
ogo³ocenia samego siebie. Regu³a ta ³¹czy s³u¿bê Bo¿¹ (opus Dei), czyli prosty styl
wielbienia Boga, ze studium Pisma œwiêtego (lectio divina) i prac¹ zapewniaj¹c¹ równowagê wewnêtrzn¹ i chroni¹c¹ przed lenistwem ducha i cia³a.
Na duchowoœæ dominikañsk¹ sk³ada siê dog³êbne studium Pisma œwiêtego i nauki Koœcio³a, apostolat przez g³oszenie s³owa Bo¿ego oraz uleg³oœæ Duchowi Œwiêtemu, która zak³ada wyrzeczenie siê w³asnej woli i uœmierzanie po¿¹dañ. Tylko
w ogo³oceniu wynikaj¹cym z pokory, cz³owiek mo¿e zjednoczyæ siê z Bogiem i ca³kowicie zdaæ siê na Jego wolê.
W duchowoœci franciszkañskiej zwraca siê uwagê na mi³oœæ skoncentrowan¹ na
Jezusie Chrystusie w tajemnicach Betlejem i Kalwarii, na bezwzglêdne ubóstwo, pokorê znajduj¹c¹ pe³n¹ radoœæ w cierpliwym znoszeniu z mi³oœci do Pana wszelkiego
rodzaju zniewag i upokorzeñ, na ¿ycie w radoœci duchowej i mi³oœæ do przyrody, ka¿¹c¹ traktowaæ wszystkie stworzenia jako „siostry i braci”.
Szko³a karmelitañska odznacza siê duchowoœci¹ kontemplacyjn¹, w której
wszystko jest ukierunkowane na œciœlejsze zespolenie z Bogiem. Zjednoczenie to zak³ada oderwanie siê od wszystkich rzeczy stworzonych dla ich pe³niejszego ogl¹du
w œwietle mi³oœci Bo¿ej, ogo³ocenie, wewnêtrzne skupienie oraz ¿ycie w nieustannej
modlitwie i radoœci ducha.
Duchowoœæ ignacjañska uzdalnia przez specjalne æwiczenia do ¿arliwej mi³oœci
Chrystusowej. Wywodzi siê ona z „wewnêtrznego poznania”, które sk³ania do „na-
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œladowania Jezusa ubogiego i pokornego”. Z naœladowania rodzi siê pragnienie, aby
pracowaæ „dla wiêkszej chwa³y Boga” (ad maiorem Dei gloriam) i dla wiêkszego „dobra
dusz” we wspania³omyœlnym zgadzaniu siê z wol¹ Bo¿¹.
Duch Œwiêty zawsze prowadzi³ Koœció³ do odkrywania nowych bogactw duchowoœci w zmieniaj¹cych siê czasach. Tak dzia³o siê równie¿ w Polsce, gdzie liczne
zgromadzenia habitowe i bezhabitowe da³y swój wielki wk³ad w odnowê religijno
–moraln¹ Polski.
15. W drugiej po³owie dwudziestego wieku, szczególnie po Vaticanum II, powsta³o wiele ruchów odnowy, które szerz¹ wœród œwieckich œwiadomoœæ powszechnego powo³ania do œwiêtoœci: specyficznie polski ruch „Œwiat³o–¯ycie”, ruch odnowy w Duchu Œwiêtym, neokatechumenat, Focolari, Opus Dei, a tak¿e stowarzyszenia katolickie i inne ma³e wspólnoty. Ucz¹ one dróg doskona³oœci chrzeœcijañskiej, pozwalaj¹ doœwiadczyæ prawdy o obecnoœci Jezusa Zmartwychwsta³ego poœród tych, którzy gromadz¹ siê w Jego Imiê (por. Mt 18, 20) i daj¹ prze¿ycie „bycia razem” przede wszystkim tym, którzy nie czuj¹ siê wezwani do zachowania rad
ewangelicznych na drodze zakonnej, a pragn¹ je realizowaæ zgodnie ze specyfik¹ powo³ania œwieckich do œwiêtoœci przez prze¿ywanie ¿ycia rodzinnego, zawodowego
i spo³ecznego jako miejsca spotkania z Bogiem. Ruchy pozwalaj¹ prze¿yæ tajemnicê Koœcio³a jako wspólnoty.
Uœwiêcanie œwiata w mocy Ducha Œwiêtego

Zajêcie siê
sprawami
œwieckimi jako
œwiecka droga
do œwiêtoœci

16. Œwieccy s¹ wcieleni do Koœcio³a, objêci jego tajemnic¹ i obdarzeni specyficznym powo³aniem, którego istot¹ jest szukanie królestwa Bo¿ego poprzez zajmowanie
siê i kierowanie sprawami œwiata po myœli Bo¿ej27. Œwiecka droga do œwiêtoœci polega
m.in. na kszta³towaniu swojego cz³owieczeñstwa, ¿ycia rodzinnego, stosunków miêdzyludzkich, gospodarki, polityki i kultury zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Nie jest wiêc ona
„ucieczk¹ od œwiata”, ale wrêcz przeciwnie „uœwiêcaniem œwiata” (consecratio mundi),
z zachowaniem zasady autonomii rzeczywistoœci ziemskich28. Katolicy, szczególnie
katolicy œwieccy, s¹ wezwani do kszta³towania na miarê swoich mo¿liwoœci ¿ycia rodzinnego i zawodowego, polityki i ekonomii, kultury i nauki, œrodków spo³ecznego
przekazu i kontaktów przyjacielskich w œwietle Ewangelii i pog³êbionej analizy znaków czasu. Wspó³pracuj¹c z innymi wspó³obywatelami oraz dzia³aj¹c z w³aœciw¹ kompetencj¹ i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ29, maj¹ dawaæ œwiadectwo prymatu wartoœci
duchowych i etycznych przed ekonomicznymi i materialnymi, œwiadectwo miêdzyludzkiej solidarnoœci i mi³oœci ubogich, prawdziwie chrzeœcijañskiego stylu ¿ycia osobistego i rodzinnego, gospodarnoœci i obywatelskiego uczestnictwa w decyzjach demokratycznych (na przyk³ad w wyborach), wreszcie œwiadectwo kultury bycia.
Na takim w³aœnie zajêciu siê sprawami œwieckimi polega œwiecka droga do
œwiêtoœci i uœwiêcania œwiata. Zmierzanie ni¹ mo¿e odbywaæ siê jedynie w œcis³ym
zwi¹zku z ¿yciem duchowym. „Wœród zwyk³ych ludzkich zajêæ — podkreœla Jan
Pawe³ II — nie mo¿emy zatraciæ ³¹cznoœci z Chrystusem. Potrzebne s¹ nam specjalne momenty przeznaczone wy³¹cznie na modlitwê. […] Ona jest Ÿród³em natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudnoœci i przeszkód; jest Ÿród³em wytrwa³oœci i umiejêtnoœci podejmowania inicjatywy z nowymi si³ami. Ani troski rodzinne, ani inne sprawy nie powinny pozostawaæ poza sfer¹ ¿ycia duchowego”30.
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17. Szczególnym zadaniem chrzeœcijan jest konsekwentne wype³nianie zasad
moralnych i d¹¿enie do œwiêtoœci w codziennym ¿yciu rodzinnym i zawodowym.
W ten sposób staj¹ siê oni czytelnym znakiem dla ludzi dotkniêtych zamêtem duchowym wspó³czesnoœci. W naszych czasach, „gdy nie potrzeba ju¿ œwiadectwa krwi,
tym bardziej czytelne musi byæ œwiadectwo codziennego ¿ycia. O Bogu winno siê
œwiadczyæ s³owem i czynem, wszêdzie, w ka¿dym œrodowisku: w rodzinie, w zak³adach pracy, w urzêdach, szko³ach, biurach, miejscach, gdzie cz³owiek siê trudzi
i gdzie odpoczywa. Winniœmy wyznawaæ Boga przez gorliwe uczestniczenie w ¿yciu
Koœcio³a, przez troskê o s³abych i cierpi¹cych, a tak¿e poprzez podejmowanie odpowiedzialnoœci za sprawy publiczne, w duchu troski o przysz³oœæ narodu budowanej
na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrza³ej wiary, osobistego zaanga¿owania. Winna wyra¿aæ siê w konkretnych czynach”31.
18. Œwiêtoœæ ¿ycia, œwiêtoœæ osoby ludzkiej, które g³osimy, obejmuje przecie¿
promocjê i obronê podstawowych praw cz³owieka oraz odrzucenie wszystkiego „cokolwiek narusza ca³oœæ osoby ludzkiej, jak okaleczenie, tortury […]; wszystko, co
ubli¿a godnoœci ludzkiej, jak nieludzkie warunki ¿ycia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i m³odzie¿¹; a tak¿e nieludzkie
warunki pracy, w których traktuje siê pracowników jak zwyk³e narzêdzia zysku, a nie
jak wolne, odpowiedzialne osoby […]”32. Znajomoœæ i praktyczne wcielanie praw
cz³owieka w ¿yciu rodzinnym i na jakimkolwiek stanowisku zawodowym czy spo³ecznym stanowi dziêki wspó³pracy z ³ask¹ jedn¹ z dróg osi¹gania œwiêtoœci.
19. Chrzeœcijanie nie powinni jednak zapominaæ, ¿e w obronie prawdy moralnej
znajd¹ tak¿e sojuszników poœród inaczej wierz¹cych lub niewierz¹cych. Dlatego
wa¿nym elementem œwiadectwa œwiêtoœci jest kszta³towanie w sobie i innych postawy dialogu. W dialogu doœwiadczamy zarówno w³asnych ograniczeñ, jak i mo¿liwoœci ich przekroczenia poprzez wymianê myœli i otwartoœæ na racje drugiego. Chrzeœcijanie s¹ wezwani do tego, aby stawaæ „wobec s³owa Bo¿ego i odrzuciwszy w³asne
subiektywne zapatrywania, szukaæ prawdy tam, gdzie siê ona znajduje, to jest w samym S³owie Bo¿ym i w jego autentycznej interpretacji podawanej przez Magisterium Koœcio³a. W tym œwietle wys³uchanie wzajemnych opinii, szacunek i wstrzymanie siê od jakichkolwiek pospiesznych s¹dów, cierpliwoœæ, umiejêtnoœæ ustrze¿enia siê przed podporz¹dkowaniem wiary […] ró¿nym pogl¹dom, modzie, wyborom
ideologicznym […] stanowi¹ przymioty dialogu” oraz istotne wymiary osobistego
i spo³ecznego uœwiêcenia33.
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ŒWIÊTOŒÆ I DUCHOWOŒÆ W ¯YCIU
KATOLIKÓW POLSKICH DOBY OBECNEJ
20. Mi³oœæ, prawda i tajemnica, które stanowi¹ najbardziej rzeczywiste wymiary ludzkiej egzystencji, nie poddaj¹ siê badaniom nauk szczegó³owych. Z tej samej racji niemo¿liwy jest opis socjologiczny œwiêtoœci w jej istocie. Mo¿na natomiast wskazaæ i opisaæ tendencje polskiej religijnoœci i polskiego duszpasterstwa,
które odbijaj¹ siê pozytywnie b¹dŸ negatywnie na ¿yciu sakramentalno–modlitewnym, na dojrzewaniu do autentycznego cz³owieczeñstwa w Chrystusie i na œwiadectwie chrzeœcijañskim.

Zarys problemu
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21. Chrzeœcijanin œwiadomie zmierzaj¹cy ku œwiêtoœci g³êboko prze¿ywa Eucharystiê, Ÿród³o i szczyt ¿ycia chrzeœcijañskiego. W ostatnich latach obserwujemy pewien spadek liczby osób uczestnicz¹cych w Eucharystii niedzielnej. Wydaje siê te¿,
¿e wielu katolików nie dostrzega g³êbi tajemnicy Eucharystii i prze¿ywa j¹ z niewielkim wewnêtrznym zaanga¿owaniem. Jednoczeœnie jednak wzrasta liczba osób, które
uczestnicz¹ w Mszy œwiêtej nie tylko w niedziele i œwiêta, lecz tak¿e w dni powszednie. Roœnie te¿ liczba katolików przystêpuj¹cych do Komunii œwiêtej. Pog³êbia siê
œwiadomoœæ, ¿e udzia³ w Eucharystii zawiera w sobie zaproszenie do uczestnictwa
w Komunii i tylko grzech ciê¿ki nie pozwala na jej przyjmowanie.
22. Coraz wszechstronniejsza formacja chrzeœcijañska w parafiach, ruchach apostolskich i ma³ych wspólnotach sprzyja rozwojowi ¿ycia modlitewnego. Wzrasta zainteresowanie bogactwem form modlitwy: liturgi¹ godzin, modlitw¹ spontaniczn¹,
adoracj¹, modlitw¹ myœln¹ itp. Uczestnictwo w grupach o charakterze modlitewnym
prowadzi czêsto do o¿ywienia modlitwy osobistej. Zakorzenienie biblijne katechezy,
ruchów i wspólnot przyczynia siê do upowszechnienia zwyczaju czytania Pisma œwiêtego po³¹czonego czêsto z modlitw¹ osobist¹. Zdarza siê jednak, ¿e w niektórych
grupach tak bardzo akcentuje siê modlitwê wspólnotow¹, ¿e mo¿e to prowadziæ —
u osób mniej dojrza³ych — do zaniedbania modlitwy indywidualnej, która jest podstaw¹ ¿ycia wewnêtrznego.
Niepokoj¹cy jest te¿ brak katechezy doros³ych w duszpasterstwie ogólnym, zw³aszcza zaœ brak kazañ i konwersatoriów maj¹cych na celu systematyczny przekaz doktryny katolickiej na temat wiary, obyczajów i ascezy oraz odpowiedzialnoœci za ¿ycie rodzinne i spo³eczne. Prowadzi to czêsto do ignorancji religijnej u osób doros³ych lub
w najlepszym razie do zatrzymania rozwoju wiedzy religijnej na poziomie szkolnym.
Dysproporcja miêdzy poziomem wykszta³cenia ogólnego czy zawodowego a poziomem
wiedzy religijnej bywa przyczyn¹ kryzysów wiary.
23. Dzia³alnoœæ ruchów apostolskich, zw³aszcza ruchu „Œwiat³o–¯ycie” i jego za³o¿yciela ks. Franciszka Blachnickiego, przyczyni³a siê do lepszego przyswojenia nauczania Soboru Watykañskiego II o powszechnym powo³aniu do œwiêtoœci. Wci¹¿ jednak niewystarczaj¹ca jest œwiadomoœæ tej prawdy. Powo³anie do
œwiêtoœci kojarzy siê raczej z koniecznoœci¹ oderwania od rzeczywistoœci doczesnej, niezmiernie rzadko zaœ z wezwaniem do uœwiêcania codziennego ¿ycia
w ka¿dym stanie.
24. ¯ycie wiary nieroz³¹cznie zwi¹zane jest z ¿ywym uczestnictwem w Koœciele.
Natomiast jest problemem równie¿ to, ¿e wielu katolików uwa¿a, i¿ mo¿na wierzyæ
w Chrystusa, zachowuj¹c dystans do Koœcio³a. Nadto nastawione na poszukiwanie
sensacji media dostrzegaj¹ g³ównie wymiar socjologiczny Koœcio³a, a tak¿e akcentuj¹ grzech i s³aboœæ katolików, zw³aszcza duchownych. W zwi¹zku z tym wiele osób
ma trudnoœci ze zrozumieniem nauki o Koœciele jako wspólnocie zbawienia i prawdy o œwiêtoœci Koœcio³a.
Coraz czêstszym zjawiskiem jest letnioœæ religijna i s³abn¹ca mi³oœæ do Koœcio³a. Widaæ to zarówno w niewielkim zaanga¿owaniu w sprawy religijne, jak i w braku
reakcji na ataki kierowane przeciwko wierze lub moralnoœci katolickiej oraz przeciwko spo³ecznoœci wierz¹cych.
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25. W starszym pokoleniu Polaków œwiêtoœæ jest postrzegana jako owoc niemal
nadludzkich wysi³ków cz³owieka, bez zrozumienia uprzedzaj¹cego dzia³ania ³aski Bo¿ej. W takim ujêciu œwiêtoœæ jawi siê jako nieosi¹galny idea³. Z kolei szerokie krêgi m³odzie¿y wprawdzie uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e œwiêtoœæ jest darem Boga, ale zdaj¹ siê zapominaæ, ¿e jest ona tak¿e zadaniem. Nadto m³odzi Polacy w zbyt ma³ym stopniu dostrzegaj¹, ¿e autentyczne ¿ycie duchowe nie polega na „jednorazowych zrywach”, ale
na sta³ym wspó³dzia³aniu z ³ask¹ Bo¿¹ i konsekwentnej pracy zmierzaj¹cej do kszta³towania cnót ludzkich i chrzeœcijañskich, czyli trwa³ych, dobrych postaw.
Dezintegracja rodzin, kryzys ojcostwa i b³êdne systemy wychowawcze narzucane w ostatnich dziesiêcioleciach przyczyni³y siê do tego, ¿e m³ode pokolenia wykazuj¹ powa¿ne braki w podstawowej formacji ludzkiej. Dla wielu osób m³odych pojêcie cnót ludzkich, na przyk³ad mêstwa, pracowitoœci, wstrzemiêŸliwoœci, szczeroœci
i lojalnoœci bywa niezrozumia³e.
26. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby osób zafascynowanych œwiêtoœci¹.
W zjawisku tym chodzi jednak raczej o pewn¹ zdolnoœæ odczuwania bliskoœci i tajemnicy Boga, wra¿liwoœæna œwiêtoœæosoby ludzkieji œwiêtoœæ¿ycia,podziw dla œwiadków
sumienia i aktów bezgranicznej mi³oœci. W tym kontekœcie zrozumia³y jest apel Jana
Paw³a II, aby rozbudzaæ „w ka¿dym wierz¹cym prawdziw¹ têsknotê za œwiêtoœci¹”34.
Apel ten nie zawsze spotyka siê z odpowiednim oddŸwiêkiem w duszpasterstwie.
Œwiêci i b³ogos³awieni zbyt rzadko s¹ ukazywani jako osoby, które ¿y³y w podobnych
warunkach jak my i podobnie jak my musia³y zmagaæ siê ze swoimi wadami. Czêœciej
przedstawia siê ich tak, jakby nie mieli ¿adnych s³aboœci i nie musieli podejmowaæ
codziennej walki, aby odpowiedzieæ na wezwanie do naœladowania Chrystusa. Do
rzadkoœci nale¿y ukazywanie wzorców osób, które d¹¿y³y do œwiêtoœci i osi¹gnê³y j¹
w ¿yciu rodzinnym, realizuj¹c powo³anie matki czy ojca, a tak¿e w ¿yciu zawodowym
czy spo³ecznym. S³abo czerpie siê z duchowego bogactwa œwiêtych i b³ogos³awionych Polaków, zw³aszcza wyniesionych na o³tarze podczas pontyfikatu Jana Paw³a II.
Duszpasterstwo polskie zbyt wolno uczy siê tego odnoszenia do teraŸniejszoœci
uosabianych przez œwiêtych charakterystycznych cech chrzeœcijañstwa: umi³owania
wolnoœci, poszanowania godnoœci osoby ludzkiej, s³u¿by bliŸniemu, niestrudzonego
zabiegania o pokój, wychowania uwzglêdniaj¹cego integraln¹ wizjê cz³owieka itp.
27. Po 1989 r. katolicy w Polsce, mocniej ni¿ dot¹d, otwieraj¹ siê na wiod¹ce
wartoœci spo³eczeñstw demokratycznych, tzw. spo³eczeñstw wyboru: powszechn¹
dostêpnoœæ informacji, przedsiêbiorczoœæ, wzrost poszanowania dla mniejszoœci,
w tym mniejszoœci religijnych, tendencje do integracji europejskiej itp. Zarazem jednak, w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu, pojawiaj¹ siê zagro¿enia, charakterystyczne dla zachodnich spo³eczeñstw: tzw. „duchowoœæ supermarketu”, polegaj¹ca na selektywnym dobieraniu prawd wiary i zasad moralnych, próby wprowadzenia zasady,
aby opinia wiêkszoœci by³a kryterium prawdy itp.
W tym kontekœcie nale¿y te¿ widzieæ odchodzenie w Polsce od chrzeœcijañskiego stylu prze¿ywania niedzieli i œwi¹t koœcielnych. W wiêkszoœci regionów niedziela
staje siê dniem ró¿nego rodzaju gie³d i targów. Zjawisko to nie dziwi nawet katolików uczestnicz¹cych stale w ¿yciu Koœcio³a. Nadto katolickie tradycje obchodów poszczególnych œwi¹t miesza siê ze zwyczajami obcymi, czasem zupe³nie laickimi.
Wreszcie nieliczni tylko uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e prawdziwie chrzeœcijañskie œwiêtowanie uczy chrzeœcijañskiego stylu ¿ycia na co dzieñ.
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28. Czêsto spotykan¹ postaw¹ katolików jest nadmierne koncentrowanie siê na
niebezpieczeñstwach i w konsekwencji rozpowszechnianie obaw i lêku wobec licznych zagro¿eñ. Tylko wœród osób bardziej œwiadomych swej wiary dostrzec mo¿na
zrozumienie nadziei, jak¹ niesie Chrystus i przyjmowanie postawy optymistycznej
tak¿e w sytuacjach obiektywnie trudnych.
Dojrzewanie moralne

¯ycie w zgodzie
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Problem
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29. Spo³ecznoœæ uczniów Chrystusowych staje dzisiaj wobec licznych problemów zwi¹zanych z relatywizmem etycznym, martwot¹ sumieñ i zrzucaniem wszelkiej odpowiedzialnoœci na uwarunkowania genetyczne i œrodowiskowe35. W Polsce
mamy nadto do czynienia ze skutkami d³ugoletniego znieprawienia sumieñ przez
komunizm. Wci¹¿ aktualne pozostaj¹ s³owa ks. Jerzego Popie³uszki, zamordowanego w 1984 r. przez pracowników S³u¿by Bezpieczeñstwa „œwiadka sumienia niezwyciê¿onego”: „¯yæ w prawdzie, to byæ w zgodzie ze swoim sumieniem. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkoœæ prawdy przera¿a i demaskuje k³amstwa ludzi ma³ych, zalêknionych. […]. Musimy — kontynuowa³ ks. Jerzy — nauczyæ siê
odró¿niaæ k³amstwo od prawdy. Nie jest to ³atwe […], gdy w ostatnich dziesi¹tkach
lat, urzêdowo, w glebê domu ojczystego zasiewano ziarna laicystycznego œwiatopogl¹du, tego œwiatopogl¹du, który jest filisterskim produktem kapitalizmu i masonerii dziewiêtnastego wieku. Zasiewano go w kraju, który od ponad tysi¹ca lat jest wroœniêty mocno w chrzeœcijañstwo”36.
30. Liczni katolicy w Polsce korzystaj¹ z sakramentu pojednania. Na ogó³ zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e nie mo¿na przystêpowaæ do Komunii œwiêtej w stanie grzechu ciê¿kiego. Stosunkowo ¿ywa jest praktyka „pierwszych pi¹tków”. Uznaje siê
obowi¹zek wyznawania w sakramencie pojednania tak¿e grzechów powszednich. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê rekolekcje — wielu katolików odczuwa potrzebê
odnowy ¿ycia religijnego i przygotowania siê poprzez æwiczenia rekolekcyjne do najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich. Coraz wiêcej osób korzysta z wakacyjnych wyjazdów rekolekcyjnych lub z rekolekcji zamkniêtych.
31. Coraz czêœciej katolicy œwieccy uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e korzystanie ze sta³ego spowiednika, a tym bardziej kierownika duchowego, sprzyja rozwojowi ¿ycia religijnego i pomaga odpowiadaæ na powo³anie do œwiêtoœci. Potrzeba kap³anów, którzy
chc¹ podejmowaæ siê tego zadania.
Osoby regularnie korzystaj¹ce z sakramentu pojednania oczekuj¹ od kap³ana nie
tylko rozgrzeszenia i okreœlenia pokuty, lecz tak¿e wskazañ dotycz¹cych kierunku
pracy duchowej. Istotn¹ rolê w tym dziele odgrywa miejsce i czas spowiedzi —
w Polsce spowiedŸ poza czasem odprawiania Mszy œwiêtej jest mo¿liwa tylko w niektórych œwi¹tyniach, najczêœciej zakonnych.
Niektórzy ksiê¿a boj¹ siê czasem stawiania ewangelicznych wymagañ. Tymczasem znane s¹ œwiadectwa osób, które zainteresowa³y siê propozycjami ró¿nych sekt
w³aœnie dlatego, ¿e znajdowa³y w nich wymagania odnosz¹ce siê do swojego ¿ycia.
Koœció³, który nie stawia ¿adnych wymagañ, mo¿e wydawaæ siê niepotrzebny.
Obserwuje siê zarówno u osób gorliwych, jak i niemal obojêtnych religijnie zainteresowanie ró¿nymi zjawiskami paranormalnymi i tzw. objawieniami, których autentycznoœci hierarchia Koœcio³a nie potwierdzi³a. Towarzyszy temu s³aba znajomoœæ
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Objawienia Bo¿ego zawartego w Piœmie œwiêtym i wyjaœnianego przez Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a.
32. Wœród rozmaitych zagro¿eñ trzeba wymieniæ negatywny wp³yw sekt oraz ruchów pseudoreligijnych. Upowszechnia siê nurt „New Age”. Przyjmuje on postaæ
mieszaniny elementów chrzeœcijañstwa i m¹droœci Wschodu, ezoteryki i intuicji nauk doœwiadczalnych. Problemem polskiego katolicyzmu staje siê odwo³ywanie do filozofii g³osz¹cych samozbawienie oraz propagowanie przez media propozycji neopogañskich: wró¿b, medytacji wschodniej, magii, horoskopów itp. Zdarza siê, ¿e ludzie
uczestnicz¹cy w ¿yciu Koœcio³a kieruj¹ siê w swym postêpowaniu zabobonami, przepowiedniami i horoskopami, co sprzeciwia siê wierze katolickiej. Niektórzy katolicy,
pod wp³ywem niew³aœciwych lektur b¹dŸ kontaktów z rozmaitymi guru, wkraczaj¹ na
obce chrzeœcijañstwu drogi rzekomego samozbawienia; zaczynaj¹ traktowaæ wiarê nie
jako dar, ale jako sprawê swobodnego wyboru; szukaj¹ prze¿ycia, a nie zobowi¹zuj¹cego „blasku prawdy” Chrystusowej. Jest to czêsto skutek niewielkiej œwiadomoœci
skarbów obecnych w wierze katolickiej i braku odpowiedzi pastoralnych na tendencje postmodernistyczne w kulturze oraz na nowe odmiany pogañstwa.

Zagro¿enia dla
¿ycia duchowego

Œwiadectwo wiary
33. Pod wp³ywem sekularyzmu tak¿e w Polsce zanika wra¿liwoœæ na wartoœci wy¿sze, szczególnie na œwiêtoœæ. £¹czy siê z tym upowszechnianie „procedury nieodwo³ywania siê do Boga”. Swoje Ÿród³a czerpie ona z metodologii nauk matematyczno
–przyrodniczych, z laickiego schematu traktowania religii jako „prywatnej sprawy obywatela”, z koncepcji etycznych zbudowanych na relatywizmie i niew³aœciwie rozumianej tolerancji oraz z przedstawiania i kreowania rzeczywistoœci w polityce, ekonomii
i œrodkach spo³ecznego przekazu tak, „jakby Boga nie by³o”. Bogu zostawia siê co najwy¿ej pewne „okienka” w tych sektorach ¿ycia. Dlatego rzadko padaj¹ dzisiaj pytania:
Jakie miejsce zajmuje œwiêtoœæ w mojej hierarchii wartoœci? Co to znaczy byæ œwiêtym
w sejmie, banku, redakcji, firmie ubezpieczeniowej i agencji reklamowej?
34. Ci¹gle zbyt ma³a jest œwiadomoœæ, ¿e powo³anie do œwiêtoœci jest nierozerwalnie zwi¹zane z powo³aniem do apostolstwa. Wielu chrzeœcijan nie rozumie, ¿e
mo¿na byæ œwiêtym borykaj¹c siê do koñca ¿ycia ze swymi s³aboœciami, natomiast
nie sposób osi¹gn¹æ œwiêtoœci, jeœli siê nie aposto³uje. Zdarza siê, ¿e nawet ci, którzy dostrzegaj¹ potrzebê apostolstwa, wi¹¿¹ je ze szczególnymi sytuacjami ¿yciowymi b¹dŸ pojmuj¹ w kategoriach specjalnie zaplanowanych akcji. Tymczasem apostolstwo œciœle zwi¹zane z d¹¿eniem do œwiêtoœci powinno byæ sta³ym wymiarem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Zbyt ma³a wydaje siê œwiadomoœæ, ¿e aposto³uje siê poprzez wszystkie czyny i s³owa, czyli przez œwiadectwo dawane w najrozmaitszych
okolicznoœciach ¿ycia.
35. Do du¿ych przeszkód w d¹¿eniu do œwiêtoœci trzeba zaliczyæ rozziew miêdzy wyznawan¹ wiar¹ a ¿yciem codziennym37. W œwiadomoœci wielu Polaków religia,
wiara dotyczy wydzielonej sfery ¿ycia, która ma zwi¹zek z modlitw¹ czêsto pojmowan¹ jako odmówienie pewnej formu³y, Msz¹ œwiêt¹ niedzieln¹, chrztem, pierwsz¹
Komuni¹ œwiêt¹, œlubem, pogrzebem i publicznymi obchodami uroczystoœci koœcielnych. Natomiast znacznie rzadziej kryterium wiary jest odnoszone do ¿ycia rodzinnego, zawodowego, gospodarczego czy politycznego.

Potrzeba œwiadectwa jako odpowiedzi na zanik œwiadomoœci
wartoœci wy¿szych

Œwiêtoœæ a powo³anie do apostolstwa

Wiara i ¿ycie
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Œwiêtoœæ i duchowoœæ w ¿yciu katolików polskich doby obecnej

Rozdwojenie, o którym mowa, siêga znacznie g³êbiej ni¿ propagowana zarówno
w latach re¿imu komunistycznego, jak i obecnie tzw. prywatnoœæ wiary, choæ ma ono
z ni¹ niew¹tpliwy zwi¹zek. W ka¿dym razie b³êdem by³oby upatrywaæ przyczyny tego rozdwojenia jedynie w oddzia³ywaniu ideologii wrogich Koœcio³owi. W samym
bowiem duszpasterstwie zbyt s³abo ukazuje siê, ¿e wiara winna przenikaæ wszystkie
sfery ¿ycia ludzkiego. Rzadko na przyk³ad g³osi siê homilie, kazania, w których kaznodzieja podejmowa³by trud rozwi¹zywania codziennych problemów, z jakimi borykaj¹ siê s³uchacze w ¿yciu rodzinnym i zawodowym.
36. Uœwiadamianie sobie przez coraz liczniejszych œwieckich powo³ania do œwiêtoœci i zmierzania ku niej stanowi dodatkowy bodziec dla tych, którzy ze wzglêdu na
wybran¹ drogê ¿ycia powinni przypominaæ o tym innym, dla biskupów, ksiê¿y, zakonników i zakonnic38.
Przyk³ad gorliwego ¿ycia w celibacie jest z kolei œwiadectwem dla œwieckich, ¿e
pe³ne i wierne oddanie siê Bogu i ludziom jest mo¿liwe oraz stanowi dla nich zachêtê do takiego oddania zgodnie ze stanem, w którym ¿yj¹.
Brak wiernoœci powo³aniu œwieckich odbija siê negatywnie na poziomie ¿ycia kap³anów i zakonników i na kszta³towaniu kandydatów do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego. Podobnie z³e œwiadectwo kap³anów i zakonników przyczynia siê do obni¿enia poziomu ¿ycia chrzeœcijan œwieckich.
37. W dobie przemian demokratycznych tworzy siê klimat sprzyjaj¹cy rozwijaniu chrzeœcijañskich i ludzkich cnót w wymiarze indywidualnym i spo³ecznym.
Katolicy coraz czêœciej uœwiadamiaj¹ sobie potrzebê chrzeœcijañskich wzorców postêpowania w ró¿nych sferach ¿ycia, tak¿e w gospodarce i polityce. Paradoksalnie
nawet wzrost afer gospodarczych w okresie transformacji ustrojowej uœwiadamia
koniecznoœæ wprowadzania zasad etyki chrzeœcijañskiej w ¿yciu spo³eczno–gospodarczym.
38. Szko³a w ci¹gle niewystarczaj¹cym stopniu wspó³pracuje z rodzicami w procesie wychowawczym, a niekiedy realizuje programy wychowawcze sprzeczne z tym,
czego oczekuj¹ chrzeœcijañscy rodzice. Ale nie mniejszym problemem w tej dziedzinie jest biernoœæ rodziców, którzy czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e maj¹ prawo i obowi¹zek sumienia wp³ywaæ na szkolny system wychowawczy. Jan Pawe³ II g³osi, ¿e „samowychowanie zmierza […] do tego, aby bardziej «byæ» cz³owiekiem i chrzeœcijaninem, aby odkrywaæ i rozwijaæ w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizowaæ
w³aœciwe ka¿demu powo³anie do œwiêtoœci”39.
39. Wielu Polaków, wykorzystuj¹c odzyskan¹ wolnoœæ i mo¿liwoœci, które stwarza ekonomia przedsiêbiorczoœci, podejmuje ogromne wysi³ki w celu poprawy bytu
ekonomicznego swych rodzin. Pragnienie „dorobienia siê” ³¹czy siê jednak nader czêsto z chêci¹ natychmiastowego zysku i z pokus¹ wyzysku. Chrzeœcijanie s¹ natomiast
wezwani do uczciwoœci, zachowania umiaru, nie pok³adania nadziei w wartoœciach
materialnych, dzielenia siê z potrzebuj¹cymi, a przez to dawania œwiadectwa tak¿e
w sferze gospodarczej.
40. Wielkie szkody powoduje niew³aœciwe korzystanie ze œrodków spo³ecznego
przekazu. Wzorce lansowane w wiêkszoœci mediów s¹ dalekie od chrzeœcijañskiego
stylu ¿ycia. Zbyt ma³o uwagi zwraca siê na potrzebê zachowania umiaru w korzystaniu z mediów, zw³aszcza z telewizji, oraz na dobór filmów, programów, czasopism itp.
odpowiadaj¹cych chrzeœcijañskiemu powo³aniu do œwiêtoœci.
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41. Podstawowym sposobem uœwiêcenia i prawdziwie chrzeœcijañskim œrodkiem
obrony przed nihilizmem, zobojêtnieniem duchowym i duchowoœci¹ niechrzeœcijañsk¹ jest pe³ne mi³oœci i ³agodnoœci docieranie z dobr¹ nowin¹ o Chrystusie Drodze,
Prawdzie i ¯yciu do ka¿dego cz³owieka. Duszpasterze, œwieccy katecheci i wszyscy
katolicy zaanga¿owani w apostolstwo powinni jednak pamiêtaæ, ¿e w dziele tym najbardziej wiarygodn¹ metod¹ by³a i pozostaje osobista œwiêtoœæ. Sekret skutecznej
ewangelizacji nie kryje siê w œrodkach materialnych, zw³aszcza w „œrodkach bogatych”. Trwa³e owoce trudów apostolskich rodz¹ siê na pod³o¿u œwiêtoœci serca: modlitwy, pracy nad sob¹, ofiarowywania Bogu uczciwie wype³nionych obowi¹zków, gorliwoœci ewangelizacyjnej, troski o ubogich, dialogu z myœl¹ wspó³czesn¹ oraz otwartoœci na dzia³ania katolików, którzy zrzeszaj¹ siê, aby g³êbiej prze¿ywaæ swoje powo³anie chrzeœcijañskie40.

Osobista œwiêtoœæ jako g³ówna
metoda
ewangelizacji

Wskazania dotycz¹ce kszta³towania ¿ycia duchowego
42. Nale¿y otaczaæ szacunkiem i wspieraæ zakony i stowarzyszenia ¿ycia konsekrowanego jako œrodowiska radykalnego urzeczywistniania idea³ów œwiêtoœci
i wskazywania dróg jej osi¹gniêcia w ¿yciu codziennym41. Przez oddanie na ca³opaln¹ ofiarê Boskiemu Oblubieñcowi (klasztory kontemplacyjne), s³u¿bê na rzecz chorych, bezdomnych i umieraj¹cych, dzia³alnoœæ misyjn¹, ekumeniczn¹, pracê wychowawcz¹, katechetyczn¹ i nauczycielsk¹ oraz troskê o wychowanie i odnowê ¿ycia duchowego stanowi¹ one szczególne miejsca uœwiêcenia i prze¿ywania B³ogos³awieñstw Kazania na Górze.
Wzorem i sta³ym punktem odniesienia ka¿dego polskiego zakonnika i zakonnicy pozostanie œw. Maksymilian Kolbe (†1941). Mocny mi³oœci¹ do Niepokalanej,
owego Nowego Pocz¹tku ludzkoœci w Bogu, œw. Maksymilian ca³e ¿ycie zakonne wype³nia³ umieraniem dla „siebie”, bogactwem wyobraŸni ewangelizacyjnej i ¿arliwoœci¹
misyjn¹. Swego niezwyk³ego ¿ycia dope³ni³ mêczeñsk¹ œmierci¹ „za brata” w bunkrze
g³odowym Oœwiêcimia, miejscu zdeptania ludzkiej godnoœci i œwiêtoœci w imiê bezbo¿nej ideologii narodowego socjalizmu i kultu „nadcz³owieka”.
Tak¿e na progu trzeciego tysi¹clecia styl ¿ycia ubogiego, czystego i pos³usznego,
które œlubuj¹ osoby konsekrowane, stanowi heroiczne œwiadectwo powo³ania do zwyciê¿ania po¿¹dliwoœci cia³a, po¿¹dliwoœci oczu i pychy tego ¿ycia (por. 1 J 2, 16). Zakonnice i zakonnicy powinni podejmowaæ je jako wyzwanie dla siebie i w duchu goœcinnoœci rozwijaæ dzie³o rekolekcji zamkniêtych dla rozmaitych grup zawodowych
i wiekowych oraz umo¿liwiaæ œwieckim prze¿ycie powo³ania do œwiêtoœci w atmosferze ciszy, skupienia i kontemplacji.
43. Koœció³ w Polsce ma szczególne powody, aby dziêkowaæ Bogu za wyraŸny
znak w postaci wspólnot, stowarzyszeñ i ruchów odnawiaj¹cych dar chrztu œwiêtego
i rozwijaj¹cych rozmaite charyzmaty. Wszystkie ruchy i stowarzyszenia „kwitn¹ce
w Koœciele s¹ «s³owem Boga», które zosta³o us³yszane i przyjête”42. W tej perspektywie trzeba tak¿e widzieæ odradzaj¹ce siê dzie³o Akcji Katolickiej. Dlatego na pasterzach Koœcio³a spoczywa obowi¹zek wspierania i odnowy tradycyjnych œrodowisk
œwiêtoœci, a tak¿e odkrywania i promocji nowych (ruch hospicyjny, wspólnoty du-
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chownych i œwieckich, ekumeniczne wspólnoty ¿ycia duchowego). Nale¿y te œrodowiska obejmowaæ trosk¹ duszpastersk¹, wspieraæ i szkoliæ liderów, pog³êbiaæ ich œwiadomoœæ eklezjaln¹ i w³¹czaæ w ¿ycie lokalnych wspólnot chrzeœcijañskich. Rozwijanie
ca³ego bogactwa form tych ruchów wspólnot jest najlepsz¹ odpowiedzi¹ na zagubienie duchowe wielu wspó³czesnych Polaków. One zaœ same winny mieæ na uwadze, ¿e
ich celem jest nie tylko tworzenie œrodowisk, w których mo¿na mi³o spêdzaæ czas z innymi, ale przede wszystkim urzeczywistnianie idea³ów œwiêtoœci i apostolstwa.
44. W celu pog³êbienia ¿ycia duchowego polskich katolików nale¿y bardziej zadbaæ o medytacyjny i adoracyjny kszta³t liturgii sprawowanej we wspólnotach parafialnych, propagowaæ wspó³czesne drogi do œwiêtoœci w stanie œwieckim, a tak¿e
wprowadzaæ w rozwa¿anie Pisma Œwiêtego, uczyæ modlitwy rodzinnej (modlitwa
wspólna, ró¿ne formy katechezy domowej, b³ogos³awienie, wspólne przygotowanie
do sakramentu pokuty itp.).
Katecheza szkolna winna byæ nie tylko werbalnym przekazem doktryny, ale tak¿e wprowadzeniem w ró¿ne formy modlitwy i ¿ycie sakramentalne parafii.
W rodzinach i wspólnotach parafialnych nale¿y zwracaæ wiêksz¹ uwagê na kszta³towanie zdolnoœci prze¿ywania czasu wolnego i czasu œwiêtego, podtrzymywaæ
i ubogacaæ tradycjê rekolekcji, odnowiæ i przywracaæ Liturgiê Godzin.
Synod zaleca wydanie dostêpnego we wszystkich parafiach „Zbioru pieœni i nabo¿eñstw Ludu Bo¿ego” bêd¹cego odwzorowaniem zbiorów, które oddaj¹ nieocenione us³ugi w kszta³towaniu duchowoœci chrzeœcijañskiej w niektórych krajach zachodnich. Wa¿n¹ rolê w tym dziele mog¹ tak¿e odegraæ diecezjalne i parafialne oœrodki
kultury chrzeœcijañskiej, w których praktyczna troska o duchowoœæ chrzeœcijañsk¹
bêdzie owocowaæ krzewieniem poezji sakralnej, filmami religijnymi oraz muzyk¹
i tekstami medytacyjnymi.
Tak¿e specyfika katolickich mediów powinna wyra¿aæ siê w szerzeniu œwiêtoœci
jako celu cz³owieka, w krzewieniu jej chrzeœcijañskich modeli oraz w tworzeniu g³êbokich programów i audycji modlitewno–ascetycznych. Nale¿y wreszcie zwracaæ
uwagê na rozwijanie zdolnoœci do refleksji i pog³êbienie duchowe przez tworzenie bibliotek katolickich i propagowanie czytelnictwa religijnego.
45. Nie zapominaj¹c o perspektywie chrystocentrycznej liturgii i duchowoœci,
nale¿y rozwijaæ kult œwiêtych. Synod, zgodnie z zachêt¹ Ojca Œwiêtego, wyra¿on¹
w Liœcie apostolskim „Tertio millennio adveniente”, zobowi¹zuje sekcje duchowoœci
istniej¹ce w uczelniach katolickich do stworzenia „Martyrologium Polskiego”, które
uwzglêdnia³oby sylwetki nowych œwiêtych i b³ogos³awionych oraz kandydatów na o³tarze. Nale¿y te¿ promowaæ twórczoœæ pisarsk¹, malarsk¹, rzeŸbiarsk¹, kompozytorsk¹ i filmow¹, która unikaj¹c patyny, „przes³odzenia” i komercyjnoœci, bêdzie ukazywaæ œwiêtych jako prawdziwe wzory zrealizowanego cz³owieczeñstwa i ¿ycia chrzeœcijañskiego.
46. Chrystocentryczna perspektywa koœcio³ów i kaplic katolickich nie powinna
byæ przys³aniana nadmiern¹ liczb¹ wizerunków œwiêtych. Wa¿nym zadaniem Koœcio³ów lokalnych pozostaje jednak konserwacja i ukazywanie „dzie³ sztuki i wiary”, które sta³y siê autentycznym dziedzictwem kultury chrzeœcijañskiej danego terenu.
W tym samym duchu wypada promowaæ sztukê chrzeœcijañsk¹, stawiaj¹c przed oczyma wierz¹cych postaci œwiêtych wspó³czesnych, zw³aszcza zwi¹zanych z danym Koœcio³em lokalnym.
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47. Œwi¹tynie jako szczególne miejsca adoracji Boga, wspólnoty z Maryj¹ i œwiêtymi, uœwiêcenia czasu i przestrzeni, a wreszcie to¿samoœci chrzeœcijañskiej miasta, osiedla czy wioski powinny byæ w ci¹gu dnia otwarte dla wszystkich pragn¹cych je nawiedziæ. Synod wzywa w³adze samorz¹dowe, aby przyczynia³y siê, poprzez odpowiednie
s³u¿by i pomoc, do zabezpieczenia koœcio³ów przed kradzie¿ami i innymi formami
profanacji. Zarazem zachêca, aby duszpasterze tworzyli kaplice adoracji i kontemplacji, a tak¿e wspierali bractwa adoracyjne œwieckich katolików, które w swoich koœcio³ach wielbi¹ Boga poœród codziennoœci, sprawuj¹ Liturgiê Godzin, ukazuj¹ zwiedzaj¹cym bogactwo duchowe i artystyczne œwi¹tyni oraz strzeg¹ miejsca œwiêtego.
48. Nale¿y przypominaæ biblijny i chrzeœcijañski sens imienia, m.in. przez podejmowanie refleksji pastoralnej nad aktem jego nadania nowemu cz³onkowi chrzeœcijañskiej wspólnoty. Odnowy pod tym wzglêdem domagaj¹ siê kalendarze katolickie.
Korzystaj¹c z doœwiadczeñ Koœcio³ów zachodnich, gdzie obchody ku czci œwiêtych patronów regionów, miast i rodzin parafialnych pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê wspólnototwórcz¹, trzeba przywracaæ korzenie historyczne i ods³aniaæ bogactwo spo³eczne uroczystoœci odpustowych. W ich obchody wypada w³¹czaæ instytucje samorz¹dowe oraz lokalne stowarzyszenia kulturalne. Nale¿y przemyœleæ sprawê tzw. przenoszenia odpustów oraz odnowiæ g³êboki sens liturgiczny i spo³eczny procesji ku
czci œwiêtych patronów.
49. Wspólne dziedzictwo ekumeniczne stanowi¹ nie tylko œrodki zbawienia, tradycje, liturgie i instytucje, które Koœcio³y i spo³ecznoœci chrzeœcijañskie zachowa³y
i przez które zosta³y ukszta³towane, ale przede wszystkim rzeczywistoœæ œwiêtoœci.
„Powszechna obecnoœæ œwiêtych jest bowiem dowodem transcendentnego dzia³ania
mocy Ducha. Jest znakiem i dowodem zwyciêstwa Boga nad mocami z³a, które wprowadzaj¹ podzia³y miêdzy ludŸmi”43. Dlatego Synod zachêca, aby w katechezie, pouczeniu sakramentalnym, modlitwie i piœmiennictwie katolickim szeroko nawi¹zywaæ do wzorców ¿ycia duchowego i przyk³adów autentycznych œwiadków Chrystusa
z Koœcio³ów siostrzanych, a tak¿e œwiadków transcendencji Ducha przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ w innych religiach44.
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Wskazania dotycz¹ce nawrócenia i rozwoju moralno–duchowego
50. Szczególnej odnowy domaga siê dzisiaj nauczanie katechetyczne, homiletyczne, rekolekcyjne i teologiczne na temat tajemnicy grzechu w perspektywie tajemnicy mi³osierdzia Bo¿ego. Prawda o Boskim mi³osierdziu ogarniaj¹cym zapl¹tan¹ poœród cierni ¿ycia owcê, zagubion¹ drachmê i syna marnotrawnego (por. £k 15), nale¿y do istoty objawienia Chrystusa, który najpierw ukazuje misterium mi³oœci Ojca
i zaprasza do jednoœci z Nim, a w rezultacie tego prowadzi do skruchy i zrozumienia grzechu. W naszym stuleciu Bóg uczyni³ szczególn¹ g³osicielk¹ tej tajemnicy œw.
Faustynê (†1938). Zaleca siê szerzenie kultu Jezusa Mi³osiernego, uczenie medytacji Mi³osierdzia Bo¿ego i czynienie ich inspiracj¹ dzie³ mi³osiernych Koœcio³a.
51. Dziêkuj¹c Bogu za otwarcie polskich katolików na sakrament pojednania, nale¿y pog³êbiaæ jego rozumienie, odœwie¿aæ praktykê sprawowania i przygotowywaæ
dobrych szafarzy. Wi¹¿e siê to z potrzeb¹ wypracowania stosownych pomocy ascetyczno–modlitewnych dla penitentów, a w szczególnoœci adekwatnych do naszych
czasów rachunków sumienia.

Obowi¹zek ukazywania grzechu
w perspektywie
mi³osierdzia
Bo¿ego

Koniecznoœæ odnowy sakramentu pojednania
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«Œwiêtymi b¹dŸcie…». Wskazania pastoralne

Nale¿y unikaæ zabójczego dla spowiedzi poœpiechu i rutyny, a tak¿e zadawania pokut nie dostosowanych do wieku, zawodu i stanu penitentów, a przez to nie pe³ni¹cych
funkcji lecz¹cej i wynagradzaj¹cej. W tym celu duszpasterze powinni czêœciej odprawiaæ
nabo¿eñstwa pokutne, podczas których obficiej zastawia siê stó³ S³owa Bo¿ego oraz
pokazuje spo³eczno–koœcielne wymiary grzechu i pojednania.
Synod zobowi¹zuje wszystkich proboszczów do wprowadzenia codziennej
praktyki s³uchania spowiedzi poza godzinami sprawowania Eucharystii. Tak jak
we wszystkich parafiach istnieje ustalony porz¹dek Mszy œwiêtych, tak te¿ powinny byæ podawane do publicznej wiadomoœci godziny dy¿urów w konfesjonale.
Z tych samych racji, zw³aszcza w wiêkszych oœrodkach miejskich, nale¿y pomna¿aæ liczbê miejsc, w których sakrament pokuty jest sprawowany ca³y dzieñ. W sanktuariach powinny byæ powo³ywane do ¿ycia centra medytacyjno–pokutne, w których
penitent móg³by drogê nawrócenia przejœæ w spokoju.
Wielkiej troski wymaga przygotowanie kap³anów do sprawowania sakramentu
pokuty i kierownictwa duchowego. W dziele tym trzeba koniecznie uwzglêdniæ psychologiczne aspekty dojrza³oœci osobowej. Przyk³ad b³. Honorata († 1916), dla którego konfesjona³ stanowi³ pierwszy „warsztat apostolstwa”, wskazuje, ¿e œwiêtego
spowiednika na pierwszym miejscu znamionuje umiejêtnoœæ wpisania aktualnej egzystencji penitenta w wielki plan Boskiej Mi³oœci i zdolnoœæ przywracania w nim wewnêtrznego pokoju, wra¿liwoœæ na znaki czasu, wyobraŸnia apostolska, chrzeœcijañska mi³oœæ i duchowa intuicja.
52. Nale¿y umiejêtnie i rozs¹dnie ukazywaæ religijne motywacje dla w³aœciwych
postaw, które ciesz¹ siê popularnoœci¹ z racji ekologicznych i zdrowotnych. Na przyk³ad post mo¿e byæ zarówno wyrazem poœwiêcenia dla Boga, jak i oznak¹ panowania
ducha nad cia³em. Jako formê pokonywania rutyny codziennych zachowañ nale¿y
nadto propagowaæ kulturê zdrowia, zasady ekologicznego od¿ywiania, umiar w ogl¹daniu telewizji, nie uleganie alkoholowi, narkotykom, nikotynizmowi itp.
Modlitwa, w ogromnym bogactwie swoich form, stanowi akt ³¹cznoœci z nieskoñczonym Bogiem i pomoc w kszta³towaniu postawy ufnoœci umo¿liwiaj¹cej integracjê osobowoœci.
W propagowaniu ja³mu¿ny i nadawaniu jej form koreluj¹cych z wspó³czesnym
stanem opieki spo³ecznej nale¿y mieæ przed oczyma jej aspekty ascetyczne i wychowawcze. W dzie³a dobroci i mi³oœci nale¿y wprawiaæ szczególnie dzieci i m³odzie¿.
Tak¿e organizuj¹c pielgrzymki, trzeba mieæ na uwadze ludzk¹ potrzebê odejœcia
od rutyny miejsca zamieszkania i pracy, a zarazem obecny we wszystkich religiach
motyw „udania siê w drogê” dla zaspokojenia pragnienia œwiêtoœci.
53. Poprzez katechezê, przepowiadanie duszpasterskie, programy i artyku³y
w œrodkach spo³ecznego przekazu, konkursy i inne akcje nale¿y podtrzymywaæ wœród
wspó³czesnych chrzeœcijan „duchow¹ czujnoœæ” polegaj¹c¹ na walce z wadami narodowymi i praktycznym przezwyciê¿aniu postawy konsumpcyjnej. Jan Pawe³ II da³
wspó³czesnym Polakom wiele wzorów, a wœród nich b³. Rafa³a Chyliñskiego
(†1741), franciszkanina, cz³owieka wielkiej modlitwy i serca otwartego dla biednych, g³odnych i chorych. Wynosz¹c go na o³tarze, Papie¿ przypomnia³, ¿e wkrótce
po œmierci o. Rafa³a rozpoczêto proces beatyfikacyjny. Zosta³ on jednak przerwany
przez rozbiory Polski. „To, ¿e przez tak d³ugi czas nie zaginê³a pamiêæ o jego œwiêtoœci jest œwiadectwem, ¿e Bóg jakby specjalnie czeka³ na to, aby Jego s³uga móg³ zo-
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staæ b³ogos³awionym ju¿ w wolnej Polsce”. Czasy, w których ¿y³, by³y podobne do
naszych: zadufania w sobie, bezmyœlnoœci, konsumizmu. I oto z niej wychodzi cz³owiek, którego ¿ycie — podkreœla Jan Pawe³ II — staje siê „protestem i ekspiacj¹”.
Istotnie, ukryte w Chrystusie ¿ycie b³. Rafa³a by³o protestem przeciwko samoniszcz¹cej œwiadomoœci i postêpowaniu spo³eczeñstwa, a zarazem ekspiacj¹ za wszystko
to, co Polskê niszczy³o45.
54. Troskliw¹ opiek¹ nale¿y otaczaæ chorych. Trzeba wci¹¿ uœwiadamiaæ uczniom
Chrystusowym, ¿e choroba, jeœli jest prze¿ywana w zjednoczeniu z Panem, mo¿e byæ
czasem szczególnej odnowy duchowej oraz ubogacaniem ca³ego Cia³a Chrystusa
wielkimi darami œwiêtoœci. Duszpasterze powinni zadbaæ o wymianê tych darów duchowych przez odwiedziny w szpitalach chorych z powierzonej ich pieczy wspólnoty parafialnej. Szczególnie jednak nale¿y zadbaæ o chorych le¿¹cych w domach. Pos³uga ta powinna mieæ postaæ przynajmniej cotygodniowej celebracji Komunii œwiêtej, wspólnej medytacji Pisma œwiêtego i rozmów. Powinni j¹ podejmowaæ zarówno
kap³ani, jak i œwieccy cz³onkowie apostolatu chorych, zw³aszcza nadzwyczajni szafarze Eucharystii.

Duszpasterstwo
chorych

Wskazania dotycz¹ce œwiêtoœci jako œwiadectwa mi³oœci
55. O ile w przesz³oœci œwiêtoœæ b³êdnie uto¿samiano z sam¹ poprawnoœci¹ moraln¹, to dzisiaj lekcewa¿¹c prawdê moraln¹, oœmiesza siê te¿ œwiêtoœæ. Przeciwdzia³aj¹c temu, nale¿y pokazywaæ wzór ¿ycia œwiêtych, „którzy g³osili i bronili prawdê moraln¹ a¿ do mêczeñstwa albo woleli umrzeæ ni¿ choæby pope³niæ jeden grzech œmiertelny”46. Wyniesienie ich do chwa³y o³tarzy oznacza najwy¿szy akt œwiadectwa Koœcio³a, ¿e mi³oœæ Boga ka¿e bezwarunkowo przestrzegaæ Bo¿ych przykazañ. Dotyczy
to zw³aszcza wiernych œwieckich, którzy odznaczyli siê heroizmem cnót w ¿yciu ma³¿eñskim czy zawodowym, a dzisiaj zostali zapomniani w ich Koœcio³ach
partykularnych. W przeœwiadczeniu, ¿e nie brak owoców œwiêtoœci równie¿ w tym stanie, trzeba szukaæ odpowiednich sposobów, a¿eby œwiêtoœæ ta by³a stwierdzana i stawiana za wzór dla innych47. Dlatego Synod wzywa Koœcio³y partykularne oraz instytuty ¿ycia konsekrowanego, aby stawa³y siê promotorami beatyfikacji i kanonizacji
tak¿e ludzi œwieckich, ma³¿onków, wybitnych przedstawicieli ¿ycia zawodowego,
zw³aszcza ze œwiata nauki, medycyny, polityki, ekonomii, kultury i œrodków spo³ecznego przekazu; wdów i wdowców, chorych, mêczenników za wiarê w systemach totalitarnych na Wschodzie i na Zachodzie.
56. Chocia¿ nie wszyscy katolicy s¹ wezwani do mêczeñstwa jako najwy¿szego
œwiadectwa o prawdzie moralnej, to wszyscy s¹ wezwani do codziennego œwiadectwa,
nawet za cenê cierpieñ i ofiar. Dlatego nale¿y budziæ wra¿liwoœæ na pokorn¹, cich¹
i bezkompromisow¹ œwiêtoœæ, jaka stanowi swoiste wyzwanie dla „dobrze siê maj¹cych”, i jakiej przyk³adem œwieci³a w Koœciele w Polsce b³. Aniela Salawa († 1922).
Potrzeba nam — pisa³a b³. Urszula Ledóchowska († 1939) — „wpatrywaæ siê w ¿ycie œwiêtych, i to szczególnie tych œwiêtych, którzy prowadzili ¿ycie podobne do naszego, nie ró¿ni¹ce siê od naszego ¿adn¹ nadzwyczajnoœci¹, spe³niaj¹c — a to jest cech¹ ich œwiêtoœci — najzwyczajniejsze ma³e obowi¹zki z mi³oœci¹ nadzwyczajn¹”.
57. W wychowaniu chrzeœcijañskim i kszta³towaniu postaw katolików nale¿y
zwracaæ szczególn¹ uwagê, ¿e wezwanie: „Uœwiêæcie siê i œwiêtymi b¹dŸcie!” (Kp³ 20,
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7) dotyczy tak¿e moralnoœci zawodowej i spo³ecznej, ekonomii i polityki, kultury
i nauki. Musimy przywracaæ ka¿demu zawodowi godnoœæ powo³ania w kontynuacji
stwórczego dzie³a Boga, gospodarce zaœ i ekonomii zwi¹zek z wielkim planem wyzwolenia do ¿ycia w wolnoœci dzieci Bo¿ych. Chrzeœcijanie powinni œwieciæ przyk³adem rzetelnoœci, kompetencji, pracowitoœci, sprawiedliwoœci, zaradnoœci, umiarkowania, wiarogodnoœci i wiernoœci w relacjach miêdzyosobowych oraz mêstwa w podejmowaniu i wprowadzaniu w ¿ycie decyzji czasem trudnych, lecz koniecznych dla ¿ycia spo³ecznego.
W jaskrawej niezgodzie z powszechnym powo³aniem do œwiêtoœci stoi marnotrawienie dobra wspólnego, z³e wykonywanie pracy, niszczenie i zatruwanie œrodowiska naturalnego, dopuszczanie siê oszustw podatkowych, fa³szowanie czeków i rachunków, sprowadzanie siebie lub innych do roli towaru. Te grzechy spo³eczne trzeba piêtnowaæ.
Pomoc¹ w uœwiadamianiu roli ¿ycia zawodowego dla osobistego uœwiêcenia,
w rozwijaniu kompetencji i cnót nieodzownych w danym zawodzie oraz w promocji
zdrowego poczucia godnoœci i solidarnoœci s³u¿¹ m.in. duszpasterstwa zawodowe.
Nale¿y je odnawiaæ i wci¹¿ wype³niaæ nowymi treœciami. Sprawie powszechnego powo³ania do œwiêtoœci w ¿yciu rodzinnym, zawodowym i spo³eczno–kulturalnym
duszpasterze powinni poœwiêcaæ cykle katechez dla doros³ych.
58. Chrzeœcijañskie zaanga¿owanie polityczne wyra¿a siê w ofiarnej s³u¿bie na
rzecz dobra wspólnego, w postawie dialogu oraz w umiejêtnoœci szukania zgody pomiêdzy samymi politykami. Tylko œwiadomie d¹¿¹cy do œwiêtoœci politycy mog¹ dzisiaj zapobiec „groŸbie sprzymierzenia siê demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia ¿ycie spo³ecznoœci cywilnej trwa³ego moralnego punktu odniesienia, odbieraj¹c mu, w sposób radykalny, zdolnoœæ rozpoznawania prawdy”48. Powinni oni dawaæ œwiadectwo uczciwoœci w kontaktach pomiêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi, staraæ
siê o bezstronnoœæ w rozstrzyganiu spraw publicznych, ¿ywiæ poszanowanie dla przeciwników politycznych, sprawiedliwie i uczciwie wykorzystywaæ pieni¹dze publiczne
i broniæ siê przed pokus¹ korupcji49.
59. Prawo pañstwowe, obok funkcji regulacyjnych, pe³ni funkcjê wychowawcz¹.
Je¿eli jednak sprzeciwia siê ono prawu naturalnemu b¹dŸ jest wadliwie skonstruowane, ma negatywny wp³yw na pogl¹dy i wybory moralne obywateli. Chrzeœcijanie zaanga¿owani w politykê, ekonomiê, kulturê i wychowanie przysz³ych pokoleñ Polaków
powinni byæ œwiadomi swojej szczególnej odpowiedzialnoœci za dziedzinê stanowienia i wprowadzania w ¿ycie prawa.
60. „Do prawdziwego i pe³nego cz³owieczeñstwa osoba ludzka dochodzi nie inaczej jak przez kulturê”50. Z jednej strony œwiêtoœæ nadaje kulturze sens i wartoœæ
transcendentn¹. Chroni j¹ przed anarchi¹, przed uznaniem dorobku kulturowego
i postêpu za wartoœæ najwy¿sz¹, przed kreowaniem artysty na bo¿ka. Z drugiej strony œwiêtoœæ rozumiana jako urzeczywistnianie cz³owieczeñstwa przez czynienie daru
z siebie ma istotny udzia³ w kszta³towaniu „cywilizacji mi³oœci”. Niezwyk³ym œwiadkiem takiej wspó³zale¿noœci kultury i œwiêtoœci pozostaje œw. Albert Adam Chmielowski (†1916), wybitny malarz i uczestnik Powstania Styczniowego. Œw. Albert,
„Brat naszego Boga”, w pewnym momencie uœwiadomi³ sobie, ¿e — jak Chrystus
w Eucharystii — ma staæ siê chlebem dla potrzebuj¹cych i a¿ do koñca ¿ycia dawa³
bliŸnim ca³ego siebie.

Œwiêtoœæ. Dar i zadanie

Od czasów Piêciu Braci Polskich, œw. Wojciecha i œw. Stanis³awa, œw. Jadwigi Œl¹skiej i œw. Jadwigi królowej kroczy przez
ziemiê polsk¹ nieprzerwany pochód œwiêtych. Wnieœli oni w nasze dzieje niezwyk³e bogactwo umi³owania prawdy, mi³oœci do
braci, cnót osobistych i obywatelskich, wiernoœci Bo¿ym idea³om. Pomny tej prawdy, Œwiêty Synod apeluje wraz z Janem
Paw³em II do wszystkich córek i synów Koœcio³a: Nie lêkajcie siê
œwiêtoœci. Starajcie siê odwa¿nie d¹¿yæ do pe³nej miary cz³owieczeñstwa i odkrywaæ swoje powo³anie. Wymagajcie od siebie,
choæby inni od was nie wymagali. Zg³êbiajcie drogi ¿ycia duchowego i apostolstwa. Trwajcie w Koœciele, œrodowisku œwiêtoœci.
U schy³ku drugiego tysi¹clecia potrzeba takiego w³aœnie „wielkiego czynu i wielkiego dzie³a”, aby cywilizacjê, w której ¿yjemy,
przepoiæ duchem sprawiedliwoœci i mi³oœci, aby wspó³czesna
kultura pielêgnowa³a ludzk¹ godnoœæ, uczy³a obcowania z piêknem i otworzy³a siê szeroko na œwiêtoœæ.
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