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PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

W Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gen�um” możemy
przeczytać, że jedyny prawdziwy Kościół „ustanowiony i zorganizowany na
tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez
następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie”.
Powszechność Kościoła rzymsko-katolickiego, a także sukcesja apostolska,
która w Nim trwa są skarbem, którym jako katolicy powinniśmy dzielić się ze
wszystkimi ludźmi — szczególnie zaś z pozostałymi wyznaniami
chrześcijańskimi. Ten numer SIEJMY został w znacznej mierze poświęcony
właśnie tej tematyce. W tym miesiącu pragniemy zachęcić każdego
z Czytelników do refleksji nad elementem Credo odnoszącym się do jedynego
prawdziwego i powszechnego Kościoła z widzialnym Jego centrum
znajdującym się w Rzymie.

W imieniu całego Zespołu redakcyjnego, życzę owocnej lektury!



ARTYKUŁY



Inicjatywy skupione wokół Siejmy utrzymywane są
z ofiarności naszych Czytelników — osób, którym

zależy na wspieraniu nowoczesnych metod
ewangelizacji i apostolstwa.

kliknij i WSPIERAJ
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CZYTAĆ SIEJMY?
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Czym jest Kościół Katolicki? Kiedy powstał? Przez kogo został
założony? Gdzie się znajduje jego najpełniejsze wyobrażenie? Te
pytania nurtują wielu uczonych jak i zwykłych badaczy dziejów
chrześcijaństwa. XVI-wieczni reformatorzy protestanccy wraz
z późniejszymi ich potomkami w wierze argumentowali, że nie
odłączają się oni od Kościoła Katolickiego lecz od Kościoła Rzymsko-
Katolickiego. Według nich Kościół Katolicki na przestrzeni wieków -
w szczególności w średniowieczu – został poważnie zanieczyszczony
błędnymi naukami, np. poprzez kult relikwii, modlitwa do świętych
w niebie, czyściec, papiestwo, przesadne wyniesienie pozycji Matki
Zbawiciela etc. Jednym słowem Kościół Rzymsko-Katolicki odłączył
się od prawdziwego, biblijnego i historycznego katolicyzmu, do
którego właśnie protestanccy reformatorzy powrócili. Kadłub
Kościoła został zabrudzony i w wyniku tego jest on zdeformowany;
wiele błędnych doktryn przywarło do niego, dlatego Luter, Kalwin,
Zwingli i inni duchowi przywódcy reformacji postanowili oczyścić
Kościół i przywrócić jego pierwotny, historyczno-biblijny kształt.
Z tego względu, zwolennicy tej hipotezy twierdzą, ze protestantyzm
nie jest jakąś XVI-wieczną nowością lecz jest powrotem do korzeni,
do starożytnego Kościoła pierwszych wieków. Protestanci nie są tak
naprawdęw swej istocie protestantami lecz katolikami; należą oni do
Kościoła Katolickiego. Z kolei rzymscy katolicy nie są tak naprawdę
katolikami, ponieważ wierzą i przyjmują doktryny i nauki, które
starożytny Kościół Katolicki nie przyjmował w tym naukę o prymacie
Biskupa i Kościoła Rzymskiego.



Taka historyczna narracja rodzi wiele problemów, które zostaną
szczegółowo opisane w innym artykule. W tekście tym postaram się
głównie wskazać dlaczego uważam, że Kościół Katolicki to nie jest w
pewnym sensie protestantyzm, ponieważ widzialnym centrum tego
Kościoła jest Stolica Piotra w Rzymie. Bycie w jedności i w łączności
z Kościołem Rzymskim, jest koniecznym warunkiem do trwania
w jednej wspólnocie Kościoła Katolickiego. Z tego względu, Kościół
w Rzymie jak i jego Biskup jest widzialną głową całego Kościoła
Katolickiego.

PRAWDZIWE ZNAMIĘ
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Jak więc rozpoznać ten prawdziwy Kościół Katolicki? Kluczem jest
jego głowa. Widzialna głowa tego Kościoła, jego centrum znajduje się
w Rzymie. A więc, aby być w Kościele Katolickim trzeba być
w jedności i we wspólnocie z Kościołem Rzymskim. Dlatego kto jest
odłączony i nie jest w jedności z Kościołem w Rzymie, ten nie jest
pełnoprawnym członkiem Kościoła Katolickiego. Nie będę poruszał
ani omawiał materiału dowodowego z pierwszych trzech wieków
oraz od połowy wieku VI aż do końca wieku IX. Przekraczałoby to
znacząco objętość tego artykułu dlatego postaram się skupić
wyłącznie na ośmiu świadectwach z okresu od synodu w Sardyce
(343 r.) do końca schizmy Akacjańskiej (519 r.):

1. Synod w Sardyce
2. Hieronim ze Strydonu
3. Brat Ambrożego z Mediolanu, Satyry
4. Synod z Akwilei wraz z Ambrożym z Mediolanu
5. Optat z Mileve
6. Augustyn z Hippony
7. Sobór Chalcedoński
8. Schizma Akacjańska



1) Synod w Sardyce został zwołany przez dwóch cesarzy,
wschodniego Konstancjusza II i zachodniego Konstansa. Celem jego
było ostateczne wyjaśnienie prawowierności świętego Atanazego,
biskupa Aleksandrii, któremu stronnictwo arianizujących euzebian
ze Wschodu stawiało bardzo poważne zarzuty między innymi,
zabójstwo, podpalanie kościołów czy zabranianie wejścia do kościoła
wielu chrześcijanom co jednoznacznie sugerowało wyłączenie ich ze
wspólnoty kościelnej. Stawiane zarzuty były nieprawdziwe, poza tym,
że Atanazy rzeczywiście odmawiał arianom jedności kościelnej, co
w oczach mało zorientowanego cesarza Konstantyna mogło
prowadzić do niepokojów i podziałów w obrębie jego cesarstwa.
Atanazy został potępiony i złożony z urzędu na synodzie w Tyrze
w 335 roku i cesarz Konstantyn wygnał go do Galii, do Trewiru.
Między 340 – 341 rokiem, papież Juliusz I po przeanalizowaniu
sprawy Atanazego, stanął w jego obronie zwracając jemu siedzibę
biskupią Aleksandrii jednocześnie anulując decyzje lokalnych
synodów wschodnich. Powstały kolejne napięcia i dalsze spory,
ponieważ wielu biskupów, zarażonych arianizmem nie zgodziło się
na ten werdykt. Dlatego cesarzowie pragnąć przywrócić pokój
w cesarstwie, za namową Biskupa Rzymu Juliusza, zwołali w 343 r.
synod do Sardyki, który przez wielu współczesnych w tym przez
samego Atanazego był wręcz postrzegany jako Sobór ekumeniczny.
Wielu biskupów z Zachodu i Wschodu zgromadziło się na tym
synodzie. Jednak na samym już początku euzebianie, którzy nie
przyjmowali nauki Soboru Nicejskiego opuścili synod udając się do
pobliskiego Fillipolis w Tracji pod pretekstem świętowania
zwycięstwa cesarza Konstancjusza. Prawdziwym jednak powodem
był fakt, że Atanazy zasiadał na synodzie nie jako już oskarżony
i osądzony lecz jako prawowity biskup i członek synodu, który tak
naprawdę zostanie ponownie oczyszczony z nieprawdziwych
zarzutów. Pomimo tego, że euzebianie opuścili synod wielu
prawowiernych wschodnich biskupów z Grecji, Egiptu, Arabii czy
Palestyny pozostało i uczestniczyło w tym synodzie. Dlatego Synod
w Sardyce nie był tylko zachodnim synodem lecz uczestniczyli na



nim zarówno biskupi zachodni jak i wschodni, którzy uznawali wiarę
wyrażoną na Soborze w Nicei z 325 roku. Ci właśnie biskupi
zgromadzeni w Sardyce napisali list do Biskupa Rzymu Juliusza,
w którym to liście dają wymowne świadectwo swojej wiary w to, że
Kościół i Biskup Rzymu jest widzialną głową Kościoła Katolickiego
do której biskupi całego świata powinni się zwracać w sprawach
kościelnych:

To bowiem okaże się rzeczą najlepszą i dalece najstosowniejszą, jeśli do
głowy, czyli do siedziby Apostoła Piotra zwróciliby się kapłani Pańscy

w sprawie wszystkich poszczególnych prowincji.
Epistola ad Julium 1

2) Powodem napisania listu 15 przez Hieronima w 376, bądź 377
roku jak i również listu 16 do papieża Damazego, jest jego błagalna
prośba skierowana do Biskupa Rzymu, aby na mocy swojego
apostolskiego autorytetu jako następcy Piotra udzielił on odpowiedzi
na dwa pytania. Po pierwsze czy można mówić o trzech hipostazach
w Bogu czy tylko o jednej hipostazie? Po drugie, który z trzech
biskupów, Witalis, Melecjusz i Paulin jest prawowitym biskupem
Antiochii? Pisze te dwa listy z dalekiego Wschodu, z Pustyni
Syryjskiej z okolic miejscowości Chalkis ad Belum. Głównym
kryterium rozwiązania tego problemu tzw. schizmy Antiocheńskiej
jest dla Hieronima łączność z Kościołem w Rzymie czyli z jego
Biskupem, papieżem Damazym. Uważa on, że ta osoba, która
pozostaje w jedności ze Stolicą Piotra jest prawowitym biskupem
Antiochii. Dlatego Hieronim usilnie prosi papieża Damazego, aby
wskazał mu z kim może pozostawać w łączności w Syrii. W liście 16
czytamy jak mówi:

Ja tymczasem głośno wołam, że z tym trzymam, kto jednoczy się ze stolicą
Piotra. (…) Zechciej mi tylko w liście swym powiedzieć, z kim mogę w Syrii

pozostawać w łączności. Nie gardź duszą, za którą Chrystus umarł.

List 16,2



Z kolei w liście 15 Hieronim daje wyraźny przykład swojej wiary
w prymat Biskupa Rzymu i nazywa go następcą Piotra, a dokładnie
następcą rybaka. Oczywiście chodzi tu o osobę Apostoła Piotra, który
z zawodu był rybakiem. Dalej stwierdza, że bycie w jedności i pełnej
komunii z Chrystusem Panem jest tak naprawdę byciem w jedności
i komunii z Biskupem Rzymu. Katedra, Stolica Piotra w Rzymie jest
Skałą, na której Kościół jest zbudowany. Jednym słowem aplikuje
fragment z Ewangelii Mateusza 16,18 do następcy Piotra oraz do
Stolicy Piotrowej w Rzymie. Również przytacza z tej samej Ewangelii
inne słowa Jezusa, w których Zbawiciel stwierdza, że kto nie jest
z Nim, ten jest przeciwko Niemu. Hieronim używając tego biblijnego
fragmentu i aplikując go do osoby papieża, twierdzi, że kto nie
gromadzi się z Biskupem Rzymu, czyli nie pozostaje z nim
w łączności i jedności wiary ten tak naprawdę rozprasza i nie należy
do Chrystusa. Inaczej formułując słowa tego najwybitniejszego
biblisty antyku ale zachowując ich główny sens to można by
powiedzieć, że jeżeli chce się być w Kościele Katolickim to trzeba być
w łączności i jedności z Rzymskim Kościołem:

Rozmawiam z następcą Rybaka i uczniem Krzyża. Ja, postępując tylko
za Chrystusem, łączę się z Twą Świątobliwością, to jest ze Stolicą

Piotra. Wiem, że na tej Skale zbudowany jest Kościół [zob. Mt 16,18].
Ktokolwiek by poza tym domem spożywał baranka, bezbożnym jest. Jeśli
ktoś nie będzie w arce Noego, zginie w czasie potopu. (...) Ktokolwiek nie
gromadzi się z Tobą, rozprasza [zob. Mt 12,30], to znaczy — kto nie

należy do Chrystusa, należy do Antychrysta.

List do Papieża Damazego 15,2

3) Ambroży z Mediolanu miał dwoje starszego rodzeństwa, siostrę
Marceline i niezwykle podobnego do siebie brata Satyra. Pewnego
razu jego brat będąc w podróży morskiej rozbił się na Sardynii.
Satyry zawołał po tutejszego biskupa, ponieważ chciał się upewnić
czy może wejść z nim we wzajemną wspólnotę. Przez pewien czas
biskupem Sardynii był Lucyferiusz z Calaris, który wraz ze swoimi



zwolennikami zwanymi lucyferianami był w schizmie z biskupami
katolickimi, doprowadzając do zerwania wspólnej jedności. Święty
Ambroży stwierdza, że biskup Lucyferiusz został wygnany ale
pozostawił w Sardynii dziedziców jego wiary. Dlatego Satyry obawiał
się i nie chciał wejść w komunię z miejscowym, prawdopodobnie
schizmatyckim biskupem. Wiedział jak uniknąć tego
niebezpieczeństwa:

Ale nie był tak chętny [Satyr], by odkładać ostrożność na bok. Przywołał
do siebie biskupa i uważając, że nie ma prawdziwej wdzięczności, jeśli nie

wypływa z prawdziwej wiary, zapytał, czy zgadza się z biskupami
katolickimi, czyli z Kościołem Rzymskim?

De excessu fratris sui Satyri I, 47

Wystarczy zapytać się czy dany biskup jest w komunii i czy zgadza się
z KościołemRzymskim, a po tympozna się prawdziwie czy zalicza się
on do biskupów Kościoła Katolickiego.

4) Święty Ambroży zMediolanuwraz ze zgromadzonymi biskupami
na synodzie w Akwilei 3 września 381 r. potwierdzili wiarę nicejską
jednocześnie potępiając i składając z urzędu dwóch biskupów
iliryjskich. Byli to Palladiusz, biskup Ratiara oraz Sekundian, biskup
Singidunum. Tuż po odbytym synodzie św. Ambroży wraz z całym
świętym synodem, który zebrał się w Akwilei piszą list do trzech
obecnie panujących chrześcijańskich cesarzy, cesarza
wschodniorzymskiego Teodozjusza Wielkiego oraz dwóch cesarzy
panujących wspólnie w zachodniej części cesarstwa, Gracjana
i Walentyniana II. Na początku listu pokrótce napominają cesarzom
o decyzji synodu, a w dalszej części listu przechodzą do głównego
wątku czyli prośby o usunięcie z miasta Rzymu rozbójnika Ursyna.
Rywalizował on z papieżem Damazym o urząd Biskupa Rzymu
w 366 r. Nie został wybrany Biskupem Rzymu i nie godząc się z tym



stał się jednym z wielu w historii antypapieży. Jego zwolennicy zwani
ursynianami, pomimo tego, że byli w znacznej mniejszości
doprowadzili do krwawych zamieszek w Rzymie i w okolicy zajmując
siłą wiele kościołów. Zostali wygnani przez prefekta miasta do Galii
jednak później powrócili. Św. Ambroży wraz z biskupami proszą, aby
ponownie został usunięty i wygnany Ursyn, żeby znowu nie niepokoił
Kościoła Rzymskiego, tak jak to czynił również kościołowi
mediolańskiemu razem z arianinem Walensem. Ojcowie synodalni
piszą:

Lecz nawet gdyby nie było [tego faktu], to i tak byłoby [naszą]
powinnością prosić waszą łaskawość, by mu nie pozwoliła niepokoić
Kościoła Rzymskiego, głowy całego rzymskiego świata, i tej

najświętszej apostolskiej wiary: stąd bowiem [z Kościoła Rzymskiego]
rozlewają się na wszystkie [Kościoły] prawa ich czcigodnej komunii.

List XI,4

Zauważmy, że nie powiedziano, że Kościół Rzymski jest głową tylko
zachodniego świata, czyli zachodniej części cesarstwa. Stwierdzono,
że Kościół Rzymski jest głową całego rzymskiego świata, który wtedy
obejmował praktycznie cały Kościół Katolicki na Zachodzie jak i na
Wschodzie. Oczywiście wyjątkiem jest wschodnia Syria oraz
Armenia ale św. Ambroży i inni biskupi nie wiedzieli o tym.Wdrugiej
części tego cytatu potwierdzono również, że Kościół Rzymski jest
widzialnym źródłem i fundamentem jedności kościelnej dla
wszystkich Kościołów partykularnych całego Kościoła Katolickiego.

5) Kolejnym mało znanym świadectwem jest bardzo ważne dzieło
z drugiej połowy IV w. napisane przeciwko donatystom przez ojca
kościoła i afrykańskiego biskupa Optata z Mileve. Schizmatycka
grupa donatystów posiadała własny episkopat i silnie oddziaływała
na Kościół Katolicki w szczególności w Afryce. Twierdzili, że są



prawdziwym Kościołem Katolickim określając swój Kościół jako
Kościół męczenników. Główną ich nauką był pogląd, że ważność
sakramentów udzielanych przez kapłanów zależy od świętości
danego kapłana. Dlatego ci kapłani, którzy dokonali apostazji ale
później powrócili do wiary i Chrystusa nie mogą sprawować ważnie
sakramentów oraz są na zawsze wykluczeni z Kościoła. Św. Optat
z Mileve wykazuje, że donatyści nie są w Kościele Chrystusowym,
Kościele Katolickim, ponieważ nie są w jedności z Kościołem
Rzymskim. Stolica Piotra w Rzymie jawi się Optatowi jako widzialne
centrum Kościoła, a bycie w łączności z Kościołem i Biskupem
Rzymskim jest sprawdzianem prawdziwości Kościoła Katolickiego.
Dlatego katolicy, którzy są w tej wspólnocie trwają w Kościele
Katolickim, a donatyści, którzy pozbawili się tej wspólnoty
z Biskupem Rzymu - który dzięki sukcesji apostolskiej jest następcą
Piotra - nie mogą być członkami Kościoła Katolickiego. Stolica Piotra
w Rzymie pełni swoją funkcję jedności z ustanowienia Bożego – de
divina institutione, a nie z ustanowienia czysto ludzkiego przez
Kościół. Dlatego św. Optat stwierdza, że Katedra Piotra w Rzymie jest
jednym z głównych darów danych przez Chrystusa dla swojego
Kościoła:

Kto błądzi świadomie, popełnia grzech. Niewiedzącym zwykło się niekiedy
przebaczać. Nie możesz więc zaprzeczyć, iż wiesz, że katedra biskupia w

mieście Rzymie najpierw została powierzona Piotrowi, na niej zasiadał Piotr,
głowa wszystkich apostołów i stąd został nazwany Kefas; w tej jedynej
katedrze wszyscy zachowują jedność tak, żeby żaden z pozostałych

apostołów nie zakładał sobie innej dla siebie; i byłby przez to schizmatykiem
i grzesznikiem ten, kto by naprzeciw tej jedynej, zakładał sobie drugą katedrę.
Jedyną zatem katedrą, która jest pierwszym z darów, kierował najpierw Piotr,
którego następcą był Linus, (…) po Milcjadesie Sylwester, po Sylwestrze
Marek, po Marku Juliusz, po Juliuszu Liberiusz, po Liberiuszu Damazy, po
Damazym Syrycjusz, który dzisiaj jest naszym współbratem. Dla nas, właśnie
z nim cały świat przez wymianę oficjalnych listów pozostaje w pełnej

wspólnocie. Wy z kolei, którzy chcecie przywłaszczyć sobie cały Kościół święty,
wyjaśnijcie początek waszej katedry!

Traktat Przeciw Donatystom II,2,2 – II,3,2



Jest rzeczą dowiedzioną, że jesteśmyw świętym Kościele katolickim, my
posiadający symbol Trójcy Świętej, my, którzy posiadamy [Rzymską]

katedrę Piotra, nam przynależną. Przez ten dar posiadamy wszystkie inne
dary [chrzest i kapłaństwo].

Traktat Przeciw Donatystom II,9,2

6) Święty Augustyna z Hippony rok po swojej konsekracji biskupiej
w 397 roku, pisze traktat poświęcony polemice z manicheizmem.
Manicheizm jest to synkretyczny system religijny, swoiste
wymieszanie gnostycyzmu, chrześcijaństwa, buddyzmu
i zoroastryzmu. Twórcą tego ruchu jest Mani, który uważał siebie za
apostoła Jezusa Chrystusa. Augustyn, w młodości gorliwy
manichejczyk, po nawróceniu chrześcijanin-katolik, komentując
główne dzieło Maniego ukazuje absurdalność jego poglądów. Już na
początku swego traktatu Doktor Łaski wykazuje dlaczego wierząca
osoba w Chrystusa powinna być katolikiem, a nie manichejczykiem.
Wymienia kilka powodów, które przekonują go do bycia w Kościele
Katolickim. Tak jak w przypadku Tertuliana z Kartaginy, Augustyn
odwołuje się do sukcesji kapłanów, sukcesji apostolskiej biskupów.
Manicheizm jej nie posiada, a jest to jedna z głównych cech
wyróżniających Kościół Katolicki. Podobnie jak Ireneusz z Lyonuw II
wieku czy wspomniany już wcześniej Optat z Milevy, biskup Hippony
odwołując się do argumentu z sukcesji wskazuje właśnie na Stolicę
Piotra w Rzymie. To jest według niego dowód prawdziwości Kościoła
Katolickiego – sukcesja Biskupów Rzymu, począwszy od Apostoła
Piotra skończywszy na jego trzydziestym siódmym następcy, papieżu
Syrycjuszu:

W Kościele katolickim jest wiele innych racji, które jak najsłuszniej
trzymają mnie na jego łonie. (…) Trzyma mnie sukcesja kapłanów,
począwszy od samej Stolicy Apostoła Piotra, któremu Pan po

zmartwychwstaniu zlecił pasienie owiec swoich [zob. J 21,15-17], a na
obecnym episkopacie skończywszy; trzyma mnie na koniec sama nazwa



„katolicki”, która nie bez przyczyny tak przylgnęła wśród tylu herezji do
samego Kościoła, że wszyscy heretycy, choć chcą żeby ich nazywano
katolikami, to przecież, gdy jaki obcy człowiek zapyta ich o drogę do
Kościoła katolickiego, nie mają odwagi wskazać mu swojej bazyliki, lub
swojego domu. (…) Jeżeli zatem spotkasz kogo, co jeszcze nie wierzy

Ewangelii, to co byś uczynił, gdyby ci powiedział: «Nie wierzę». Ja też nie
wierzyłbym Ewangelii, gdyby mnie do tego nie skłonił autorytet

Kościoła katolickiego.
Przeciw zasadniczemu listowi Maniego IV,5;V,6

Według Augustyna Kościół Katolicki posiada sukcesję apostolską
biskupów, jest hierarchiczny oraz autorytatywny, a jego centrum
znajduje się tam gdzie poniósł śmierć męczeńską Apostoł Piotr i
Paweł czyli w Rzymie. Wybitny protestancki patrolog J. N. D. Kelly
odnośnie Augustyna wypowiada się następująco:

Rozumie się samo przez się, że Augustyn utożsamia Kościół z
powszechnym Kościołem Katolickim jego czasów, z jego hierarchią

i sakramentami i jego ośrodkiem w Rzymie.

J N. D. Kelly, Początki Doktryny Chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988, str. 306

Podobnie XIX-wieczny anglikański uczony Philip Schaff pisze:

Przyjął [Augustyn] doktrynę Kościoła Cypriana [z Kartaginy] i dopełnił ją
w konflikcie z donatyzmem, przenosząc orzeczenia jedności, świętości,

powszechności, wyłączności i macierzyństwa bezpośrednio na
rzeczywisty kościół ówczesnych czasów, który dzięki silnej organizacji

episkopalnej, nieprzerwanej sukcesji [apostolskiej biskupów]
i apostolskiemu Credo triumfalnie przeciwstawił się osiemdziesięciu lub
stu przeciwnym sektom w heretyckim katalogu swoich czasów oraz
posiadał [Kościół Katolicki] swoje widzialne centrum w Rzymie.

P. Schaff, History of the Chris�an Church, Vol. III: Nicene and Post-Nicene Chris�anity: A.D. 311-600,
Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1974; reproduc�on of 5th revised edi�on of 1910, Chapter X, sec�on

180, The Influence of Augus�ne upon Posterity and his Rela�on to Catholicism and Protestan�sm,
str. 1019-1020



7) 8 października 451 r. w kościele św. Eufemii — patronki
Chalcedonu — rozpoczął się jeden z czterech wielkich Soborów
chrystologicznych. Zwołany przez cesarza Marcjana do Nicei,
a następnie przeniesiony do Chalcedonu był najliczniejszym
Soborem starożytności. Liczył około sześciuset biskupów, którzy
poza legatami papieskimi i dwoma biskupami z Afryki pochodzili
wyłącznie ze Wschodu. Sobór odrzucił błędną naukę Eutychesa,
potępił biskupa Aleksandrii Dioskura i sformułował ortodoksyjną
naukę o dwóch naturach w Chrystusie. Była to bezpośrednia
odpowiedź na twierdzenie wspomnianego archimandryty klasztoru
w Konstantynopolu, 70-letnigo starca Eutychesa, który nauczał, że
Chrystus przedWcieleniemmiał dwie natury, a powcieleniumiał już
tylko jedną naturę. Według niego ludzka natura Chrystusa rozpuściła
się w naturze boskiej niczym kropla oliwy w oceanie. Sobór odrzucił
taki pogląd i stwierdził, że w momencie Wcielenia ludzka natura
Chrystusa nie została wchłonięta przez jego boską naturę, lecz te
dwie natury zjednoczyły się w jednej osobie Zbawiciela bez
zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączania. Dlatego
Chrystus może być określany jako w pełni Bóg i w pełni człowiek,
ponieważ prawdziwie posiadał dwie natury. Na samym początku
obrad soborowych występuje jeden z papieskich legatów Paschazyn,
biskup Lilybeum kategorycznie stwierdzając:

Otrzymaliśmy wskazówki z rąk najbardziej błogosławionego i
apostolskiego biskupa miasta Rzymu, który jest głową wszystkich

kościołów…
Mansi, VI, 579

Żaden z ojców soborowych nie podważył stwierdzenia, że Biskup
Rzymu jest widzialną głową całego Kościoła Katolickiego. Co więcej,
Sobór Chalcedoński nie tylko nie zaprotestował na te słowa lecz
potwierdził je w liście skierowanym do papieża Leona Wielkiego na
zakończenie Soboru:



Dla wszystkich jesteś interpretatorem głosu świętego Piotra, udzielając
wszystkim błogosławieństwa jego wiary. (…) Bo jeśli ‘dwóch lub trzech
zebranych jest w imię Jego’, powiedział, że wtedy ‘On jest pośród nich
[zob. Mt 18,20], to czy nie powinien być bardziej szczególnie obecny
z 520 kapłanami (…) Z których byłeś zwierzchnikiem, jako głowa
członków, okazując swoją dobrą wolę w osobie tych, którzy cię

reprezentowali. (…) Kieruje on [Dioskur] swoje szaleństwo nawet przeciw
temu, komu została przekazana przez Zbawiciela piecza nad winnicą, to
jest przeciw twojej Apostolskiej Świątobliwości. (…) W związku z tym
najświętszy i błogosławiony ojcze (…) Ale my należycie, biorąc pod

uwagę naszych najbardziej pobożnych i kochających Chrystusa cesarzy
(…) oraz znamienity senat, i, że tak powiemy, całe cesarskie miasto
[Konstantynopol], uznaliśmy za stosowne wykorzystać zebranie tego

Soboru Powszechnego do uznania waszej czci i z ufnością potwierdzić tę
decyzję, jakby została zapoczątkowana przez waszą Świątobliwość

z waszą zwyczajową gorliwością, wiedząc, że każdy sukces dzieci jest
odbiciem chwały rodziców.

List 98, 1.2.4

Zwróćmy uwagę na cztery punkty tego listu. Po pierwsze, Biskup
Rzymu był w osobie swoich legatów głową Soboru Chalcedońskiego.
Jest to wyraźne przywołanie teologii Apostoła Pawła, w której Kościół
jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, poszczególni jego wierni są
członkami, a jego niewidzialną Głową jest sam Zbawiciel. Kościół
poza aspektem czysto duchowym i niewidzialnym, jest również
widzialny. W tym właśnie bardziej widocznym wymiarze Kościoła,
Biskup Rzymu jest widzialną głową Soboru i całego Kościoła,
a wszyscy biskupi podlegają pod papieża rzymskiego jako jego
członkowie.

Po drugie, Biskup Rzymu jest autorytatywnym interpretatoremwiary
św. Piotra, ponieważ jest on następcą Apostoła Piotra. Na drugiej sesji
Soboru po przeczytaniu listu Biskupa Rzymu Leona Wielkiego do
Flawiana, biskupa Konstantynopola, w którym papież wykłada
ortodoksyjną wiarę w Chrystusa, ojcowie Soborowi wznieśli okrzyk
na cześć papieża mówiąc: Piotr przemówił przez Leona.



Po trzecie, ojcowie Soboru Chalcedońskiego uważają się za duchowe
dzieci Biskupa Rzymu, który jest ich duchowym ojcem. W Ewangelii
według św. Jana sam Chrystus jest ukazany jako duchowy ojciec
apostołów (zob. J 21,5). Prawdą jest, że każdy biskup jest duchowym
ojcem dla swojej trzody wiernych. W starożytności biskup stolicy
prowincji tzw. metropolita był w pewnym sensie uważany za
duchowego ojca dla podlegających mu biskupów poszczególnych
prowincji. Jednak Biskup Rzymu jest szczególnym duchowym ojcem
dla całego Kościoła Katolickiego, co zostało dobitnie ukazane
w przypadku tego Soboru.

Po czwarte, według Soboru Chalcedońskiego autorytet i władza
Biskupa Rzymu jako zwierzchnika i głowy Kościoła nie jest
z ustanowienia ludzkiego. Inaczej mówiąc, nie pochodzi ona od
Kościoła. Żaden Sobór ani synod nie przekazał tej władzy Biskupowi
Rzymu. To sam Zbawiciel bezpośrednio i wprost udzielił pieczy nad
Swoją winnicą czyli nad Kościołem samemu Apostołowi Piotrowi
oraz jego następcom na Rzymskiej Stolicy. Dlatego, biorąc to
wszystko pod uwagę,Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd
udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a który
ma być przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów,
Zastępcą Chrystusa i Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi (KPK,
kan. 331).

8) Skutkiem Soboru Chalcedońskiego była nie tylko wypracowana
formuła dogmatyczna o dwóch naturach w Chrystusie ale również
doszło do pierwszego wielkiego rozłamu w Kościele. Wspólnoty
kościelne Egiptu, Etiopii, Armenii i części Syrii nie uznały
postanowień Soboru i odłączyły się od Kościoła Katolickiego.
Opozycja monofizycka cały czas rosła w siłę i cesarz Zenon chcąc
pozyskać przychylność monofizytów wydał w 482 r. dekret religijny
Henotikon, który osłabiał decyzje dogmatyczne podjęte na Soborze
Chalcedońskim. Nie był to w ścisłym tego słowa znaczeniu heretycki



dokument, jednak zawierał pewne ustępstwa poczynione na rzecz
zwolenników Eutychesa i Dioskura. Patriarcha Konstantynopola
Akacjusz podpisał się pod tym dokumentem oraz popierał i był we
wzajemnej wspólnocie z nowo wybranym monofizyckim biskupem
Aleksandrii, Piotrem Mongusem. Papież Feliks II broniąc nauki
Soboru Chalcedońskiego, na mocy władzy apostolskiej jemu
przynależnej ekskomunikował Akacjusza na rzymskim synodzie
z 28 lipca 484 roku, składając go z urzędu i pozbawiając wspólnoty
katolickiej, co doprowadziło do trzydziestopięcioletniej schizmy
pomiędzy Wschodem i Zachodem. Kres schizmie położył dopiero
papież Hormizdas i cesarz Justyn I. Na zakończenie schizmy,
28 marca 519 roku w Konstantynopolu, w pałacu cesarskim, cesarz,
patriarcha Konstantynopola Jan oraz wszyscy biskupi i przełożeni
klasztorów podpisali formułę podyktowaną przez papieża
Hormizdasa, tzw. Libellus Hormisdae. Rzymski diakon Rustyk podaje,
że aż ok. 2500 wschodnich biskupów złożyło swój podpis pod tym
dokumentem, powracając do pełnej komunii z Kościołem
Katolickim. Formuła Hormizdasa oprócz zawartej w niej chrystologii
chalcedońskiej zawierała również stanowczą afirmację supremacji
i nieomylności Kościoła Rzymskiego:

Nie można bowiem nie brać pod uwagę stwierdzenia Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który powiedział: ‘Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduje
Kościół mój’ [Mt 16,18] – i słowa te znajdują potwierdzenie w faktach,
gdyż wiara katolicka zawsze była zachowana nieskalana na Stolicy
Apostolskiej [w Rzymie], przeto nie chcąc odłączyć się od tej wiary
i nadziei, oraz idąc za rozporządzeniami Ojców, potępiamy wszystkie

herezje. (…) To wszystko zaś pozwala mi mieć nadzieję, że zasługuję na to,
by być dopuszczonym do wspólnoty z wami, której przewodzi Stolica

Apostolska, gdzie wiara chrześcijańska zachowana jest
w niezmienionej, prawdziwej i doskonałej postaci. Obiecuję, że odtąd
ci, którzy są oddzieleni od komunii Kościoła Katolickiego, to znaczy nie
są w zgodzie ze Stolicą Apostolską, nie będą odczytywane ich imiona

podczas świętych tajemnic.

Denzinger, H., & Rahner, K., The sources of Catholic dogma, St. Louis, MO: B. Herder Book Co., Trans. R. J.
Deferrari, 1954 r., str. 73



W Formule Hormizdasa ogłoszono, że na Stolicy Apostolskiej
w Rzymie, dzięki Boskiej obietnicy naszego Pana z Ewangelii
Mateusza 16,18, wiara chrześcijańska jest przechowywana zawsze
nieskażenie. Co więcej, w dokumencie tym jasno stwierdzono, że
Stolica Apostolska jest ostateczną normą i zasadą kościelnej
wspólnoty oraz prawdziwej wiary katolickiej. Bycie w jedności i w
łączności z Kościołem Rzymskim jest koniecznym warunkiem do
trwania w jednej wspólnocie Kościoła Katolickiego założonego przez
Chrystusa Pana.

* * *

PODSUMOWANIE
Po przeanalizowaniu konkretnych starożytnych dowodów,
widocznym jest ponad wszelką wątpliwość, że ostatecznym
probierzem i sprawdzianem dla Kościoła Katolickiego jest jego
jedność i łączność z Rzymską Stolicą Apostoła Piotra, na której
zasiadają następcy tego apostoła, Biskupi Rzymu. Kościół i Biskup
Rzymu - jak pokazują to patrystyczne świadectwa zarówno ze
Wschodu jak i z Zachodu - jest widzialną głowąKościoła Katolickiego.
Protestanci nie mają podstaw rościć sobie prawa do tego, że są
katolikami oraz, że należą do pełnej jedności z Kościołem
Katolickim, ponieważ oderwali się od jego widzialnej głowy. Dlatego
Ci w pełni są katolikami i należą do Kościoła Katolickiego, którzy są
w jedności ze Stolicą Apostolską i przestrzegają jej zaleceń i nauki.

Chciałbym na chwilę porównać prymat Biskupa i Kościoła
Rzymskiego oraz bycie z tymKościołemw komunii wiary i wspólnoty
do miłości dwojga ludzi. Ta jedyna i ten jeden od pierwszego
wejrzenia zakochują się bezgranicznie w sobie. Bóg im błogosławi,



a oni każdego dnia ofiarują Jemu swoją miłość na wspólnej
modlitwie. Po kilku latach, które obfitowały w radosne jak i smutne
momenty, mężczyzna oświadczył się swojej ukochanej, a za kolejne
dwa lata wzięli ślub. Przypieczętowali swoją miłość oficjalnie
i publicznie przed Chrystusem i ludźmi w Jego Kościele. Jednak
później nie pracowali w swoim związku. Myśleli, że to już koniec, a to
dopiero był początek ich niezwykłej wspólnej drogi. Całkowicie
poświecili się pracy zawodowej, oddalili się od siebie, ostygła ich
wiara, przestali się modlić. Doszło do wielu kłótni, nerwów, a nawet
i zdrady. Jednak wybaczyli sobie, bo oboje się pogubili i stracili
Chrystusa tracąc siebie nawzajem. Na całe szczęście ponownie
zaczęli się wspólnie modlić i cieszyć się swoją miłością. Odzyskali
siebie wracając do swojego źródła czyli do ich Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa. Tak jest właśnie z KościołemKatolickim i jegowidzialnym
centrum w Rzymie. W pierwszych czterech wiekach, a dokładnie aż
do 431 r. widzimy wyraźnie kluczową i wyjątkową rolę jaką odgrywa
Stolica Apostolska – to jest ta miłość przed-narzeczeńska. Jednak są
i świadectwa, które zdawałby się na pierwszy rzut oka przeczyć temu
– kłótnie, chwilowe rozstania, przykre sytuacje etc. Pomimo tego ta
miłość cały czas jest między tymi dwoma ludźmi i nie można temu
zaprzeczyć. Sobór Efeski w 431 r. jest momentem oświadczyn gdzie
został poczyniony pierwszy z dwóch kroków publicznego
przypieczętowania swojej miłości to znaczy wyraźnego zaznaczenia
prymatu i jedności z Rzymską Stolicą Apostolską w Kościele
Katolickim. Zakończenie schizmy Akacjańskiej w 519 r. jest
momentem ślubu dwojga ludzi czyli oficjalnego potwierdzenia
koniecznego warunku trwania we wspólnocie Kościoła
Chrystusowego, którym jest łączność z Kościołem w Rzymie. Czy po
tymokresiewwiekuVII, VIII, IX…XI… nie było zdrad, kłótni, trudnych
momentów? Oczywiście, że były. Ale czy to oznacza, że Ci ludzie nie
są już małżeństwem i Bóg rozwiązał to co związał na wieki
w Kościele? Czy to oznacza, że Boże zarządzenie dotyczące jedności
z RzymskąKatedrą Świętego Piotra jest już nie aktualne? Oczywiście,
że nie. Prymat i centralnemiejsce Kościoła Rzymskiego cały czas jest



obecne w tych późniejszych wiekach, tak samo jak to miało miejsce
we wcześniejszej historii. Dlatego drogi czytelniku, jeżeli kochasz
swojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to proszę Cię pójdź za Nim
w pełni, przyjmując całą Jego świętą wolę uobecnioną również
w fakcie Boskiego założenia Kościoła Katolickiego z jego widzialnym
centrum w Rzymie.



KATOLICKI
CZYLI POWSZECHNY

DOMINIKAMELLER



Powszechny, czyli jaki?

Słowo „powszechny”, czyli „katolicki” oznacza „uniwersalny”, czyli „cały” lub
„zupełny". Tę powszechność Kościoła rozumieć można na dwa sposoby. Po
pierwsze, Kościół jest powszechny dlatego, że jest Kościołem Chrystusa.
Kościół stanowi Ciało Chrystusa, zjednoczone z Głową i znaleźć w nim można
pełnię prawdy, a także pełnię środków zbawienia, które Bóg ofiaruje swojemu
ludowi: poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne
i posługa święceń w sukcesji apostolskiej. To odróżnia Kościół katolicki od
wszystkich wspólnot, które uznają tylko pewne aspekty wiary chrystusowej.
W tym sensie Kościół był powszechny już w dniu Pięćdziesiątnicy i będzie
powszechny aż do dnia Paruzji. Po drugie, Kościół jest powszechny dlatego, że
został posłany do całego rodzaju ludzkiego. Jego Orędzie skierowane jest do
wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od stanu, majątku, narodowości oraz
od popełnionych grzechów, a co więcej, obejmuje wszystkie czasy. Ewangelia
może zostać zrozumiana przez każdego człowieka, wszyscy bowiem są
dziećmi tego samego Ojca i w sercu każdego, nawet oddalonego od Boga,
działać może Jego łaska1.

W każdy wyznaniu wiary powtarzamy, że
wierzymy w „jeden, święty powszechny

i apostolski Kościół”. Jeden z tych przymiotników -
„powszechny”, czyli z greckiego „katholikos”, dał
nazwę całemu naszemu Kościołowi. Jednak co
dokładnie kryje się za tym określeniem? Czy

aspekt powszechności jest tak ważny, że odróżnia
nasz Kościół on innych chrześcijańskich wyznań?
I co to znaczy, że powszechność jest nie tylko
cechą Kościoła katolickiego, ale także zadaniem
postawionym przed każdym z Jego członków?



Dlatego Sobór, stwierdziwszy centralne miejsce tajemnicy paschalnej,
oświadcza: „Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich
ludzi dobrej woli, w których sercu działa w sposób niewidzialny łaska. Skoro

bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie
człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że

Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość dojścia w sposób Bogu
wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy2.

Katechizm Kościoła katolickiego wyróżnia trzy grupy wiernych, do których
skierowane jest Boże Orędzie. Należą do nich po pierwsze wierni katolicy, po
drugie - wszyscy wierzący w Chrystusa i w końcu - „wszyscy w ogóle ludzie
z łaski Bożej powołani do zbawienia”. Pierwszą grupę stanowią wszyscy ci,
którzy przyjmują pełnię jego wiary i środków zbawienia, a jednocześnie
pozostają w łączności z Rzymem. Do Kościoła nie należy jednak ten, kto
„trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła <ciałem>, ale nie
<sercem>”. Kościół otwarty jest też na wszystkich chrześcijan, którzy we
właściwy sposób przyjęli chrzest. Wszyscy oni trwają bowiem we wspólnocie
z Kościołem katolickim, chociaż wspólnota ta jest niedoskonała. Z Kościołem
prawosławnym ta wspólnota jest tak głęboka, że „niewiele jej brakuje, by
osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne celebrowanie Eucharys�i Pana”3.

Kościół otwarty jest także na przedstawicieli innych religii. Uznaje, że
poszukują oni „po omacku i wśród wyobrażeń” Boga nieznanego, ale bliskiego,
ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy oraz
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. W ten sposób to wszystko, co
znajduje się dobrego i prawdziwego w innych religiach, Kościół traktuje „jako
przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który oświeca każdego
człowieka, aby ostatecznie miał życie”4.

Poza Kościołem nie ma zbawienia?

Można zadać sobie pytanie, czy Kościół jest konieczny do zbawienia, skoro
sam podkreśla, że w sercu każdego człowieka dobrej woli zakiełkować może
ziarno łaski, a Boże Orędzie skierowane jest do tak szerokiego grona osób.
Tradycja jednoznacznie głosi jednak, że poza Kościołem nie ma zbawienia.
Zdanie to może wzbudzać poczucie niesprawiedliwości, zwłaszcza w dobie



poszukiwania dialogu międzyreligijnego i podkreślania potęgi Bożego
miłosierdzia. Rozumiane jest przez niektórych jako zbędny rygoryzm, a wręcz
oznaka nieczułości i niesprawiedliwości Boga, odmawiającego wiecznego
szczęścia ludziom, którzy przez cały życie wykazywali się dobrą wolą
i życzliwością, ale formalnie członkami Kościoła nie byli.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła katolickiego, stwierdzenie zgodnie z którym
poza Kościołem nie ma zbawienia, oznacza, że całe Zbawienie pochodzi od
Chrystusa - Głowy, przez Kościół który jest Jego Ciałem. Pielgrzymujący
Kościół jest konieczny do zbawienia, bowiem Chrystus jest jedynym
pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Wejść w komunię z Bogiem można
wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa, który jest drogą prowadzącą do
zbawienia, ustanowioną przez samego Boga. Dlatego nie mogą być zbawieni
ludzie, którzy wiedzą, że Kościół katolicki został założony przez Boga za
pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego
wejść, ani w nim wytrwać. Nie dotyczy to jednak osób, które bez własnej winy
nie znają Chrystusa. Bóg ma sposoby, aby doprowadzić tych ludzi do Prawdy,
ale na Kościele wciąż ciąży obowiązek, żeby nieść Ewangelię wszystkim
ludziom5.

Stąd wynika powołanie całego Ciała Chrystusa do głoszenia Dobrej Nowiny -
zarówno wwymiarze prywatnym, zgodnie z którym szerzenie ewangelicznego
przesłania jest zadaniem każdego z Jego Członków, jak i w aspekcie szerszym
- jako nakaz misyjny postawiony przed całym Kościołem. Nakaz ten ma źródło
w wiecznej miłości Trójcy Świętej i bierze swój początek z posłania Syna przez
Ojca. W ten sam sposób Bóg posyła swój lud - najpierw apostołów, a potem
wszystkich członków Kościoła, aby głosili Jego orędzie. Bóg pragnie bowiem,
aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i dotarli do Prawdy. Ci, którzy zostali
natchnieni przez Ducha Świętego znają tę prawdę, a reszcie Kościół wychodzi
naprzeciw

6
.

Na cały świat

Niesienie Dobrej Nowiny całemu światu wymaga dostosowanie tego
przesłania do wrażliwości i zwyczajów różnych narodów i kultur. Kościół
katolicki ma jednak szczęście, że podstawę Jego nauczania stanowi Ewangelia,
której treść jest bardzo uniwersalna i może być zrozumiana przez każdego,
niezależnie od kręgu kulturowego. Jan XXIII pisał w swojej encyklice Princeps



pastorum, że Kościół nie powinien być utożsamiany z kulturą basenu Morza
Śródziemnego, ani kulturą zachodnią, z którą przez wieki historycznie był
związany, ponieważ misja powierzona Kościołowi dotyczy przede wszystkim
spraw związanych z religią i wiecznym zbawieniem ludzi7. Na przestrzeni
wieków Kościół bardzo poważnie podchodził do wymogu traktowania
z szacunkiem wszelkich kultur, do których kierował swoje przesłanie.
Zwłaszcza w ciągu ostatniego stulecia powstało wiele dokumentów
dotyczących zasad organizowania misji, budowania wspólnot w odległych
krajach i tego, jak należy traktować inne narody. Należy do nich m.in. Dekret
Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus,
chociaż temat ten ważny był dla kilku kolejnych papieży, m.in. dla
wspomnianego już Jana XXI, Jana Pawła II i Pawła VI8. Wszyscy oni zwracali
uwagę, że należy okazywać ewangelizowanym ludom szacunek, a misjonarze
powinni uznawać siebie za członków wspólnoty i uczestniczyć w życiu
społecznym i kulturalnych w miejscu swojej posługi. Proces ewangelizowania
wiązać się może również z czerpaniem niektórych elementów z innych kultur.
Niektóre elementy Słowa zasiane zostały bowiem przez Boga w ludziach
mieszkających w najróżniejszych miejscach świata i, odpowiednio
odczytywane, mogą ubogacać cały Kościół:

Kościół postępować powinien więc zgodnie z zasadą adaptacji misyjnej,
zgodnie z którą należy szanować to co dobre i szlachetne w innych kulturach.
Ewangelia, którą przyjęły różne ludy, nie powinna niszczyć ani tłumić tego, co
każda z tych kultur ma dobrego, szlachetnego i pięknego.

Proces włączania Kościoła w kultury narodów wymaga długiego czasu: nie
chodzi tu o dostosowanie czysto zewnętrzne, gdyż inkulturacja oznacza
wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych przez ich
integrację w chrześcijaństwie i zakorzenienie chrześcijaństwa w różnych
kulturach10. Jest to zatem proces głęboki i całościowy, który dotyczy zarówno
orędzia chrześcijańskiego, jak też refleksji i konkretnej działalności Kościoła.
Jest to również proces trudny, ponieważ nie może w żadnej mierze naruszyć
specyfiki i integralności wiary chrześcijańskiej11.

(...) cokolwiek dobrego znajduje się zasiane w sercach i umysłach ludzkich
lub we własnych obrządkach i kulturach narodów, wszystko to nie tylko nie

ginie, lecz doznaje ulepszenia, wyniesienia na wyższy poziom i pełnego
udoskonalenia na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana

i dla szczęścia człowieka9





Współczesne areopagi

W czasach, w których coraz częściej podkreśla się potrzebę dialogu
kulturowego i porozumienia w duchu ekumenizmu, można zadać sobie
pytanie, czy misja jeszcze jest potrzebna? Jan Paweł II w swojej encyklice
Redemptoris Missio, pisał, że Kościół nie widzi sprzeczności między
głoszeniem Chrystusa a dialogiem międzyreligijnym, wciąż jednak odczuwa
potrzebę godzenia ich w obrębie misji wszystkim ludom.

Fakt, że wyznawcy innych religii mogą otrzymać łaskę Bożą i zostać
zbawieni przez Chrystusa niezależnie od środków zwyczajnych, jakie On
ustanowił, nie przekreśla bynajmniej wezwania do wiary i chrztu, których
Bóg pragnie dla wszystkich ludów. Chrystus sam bowiem, „podkreślając

wyraźnie konieczność wiary i chrztu (...), potwierdził równocześnie
konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez

bramę”. Dialog musi być prowadzony i realizowany w przekonaniu, że
Kościół jest zwyczajną drogą zbawienia i tylko on posiada

pełnię zbawczych środków12.

Jan Paweł II podkreślał również konieczność wejścia z ewangelicznym
przesłaniem na współczesne areopagi misji - niekoniecznie oznaczające
odległe obszary świata, a raczej sfery kultury, w których ewangeliczne
przesłanie jest coraz słabiej słyszalne. U schyłku poprzedniego stulecia taką
przestrzenią były środki społecznego przekazu. Papież zauważał jednak, że
mass mediów nie można traktować jedynie jako narzędzia do przekazywania
chrześcijańskiego orędzia - konieczne jest bowiem stopniowe przekształcanie
całej kultury. Dostrzegał także zaniedbanie tej dziedziny przez Kościół,
z którego wynika coraz większy rozdźwięk między Ewangelią a kulturą13.

Jan Paweł II mówił też o innych aeropagach, takich jak zaangażowanie na
rzecz pokoju, rozwoju i wyzwolenia ludów, praw człowieka i narodów, przede
wszystkim mniejszości, działanie na rzecz kobiety i dziecka, ochrona świata
stworzonego - wszystko to są dziedziny ludzkiej działalności, które należy
rozjaśnić światłem Ewangelii. W tym sensie powszechność Kościoła jest
pewnego rodzaju wezwaniem do każdego z wiernych, aby wychodzić poza



swoje własne życie i być misjonarzemw swoim codziennym otoczeniu. Często
oznacza to opuszczenie sfery, w której czujemy się komfortowo i dawanie
świadectwa w środowiskach traktujących Kościół z dystansem, a wręcz
wrogością. Postawa taka zawsze wynikać będzie z głębokiej wiaryw Chrystusa
i próby naśladowania Jego posłannictwa.

Przypisy:
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallo�num 2009, nr 830-835;
2. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio, Watykan, 7 grudnia 1990 roku, nr 10;
3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallo�num 2009, nr 836 - 838;
4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallo�num 2009, nr 843;
5. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallo�num 2009, nr 846-848; Jan Paweł II, Enc.
Redemptoris Missio, Watykan, 7 grudnia 1990 roku, nr 5;
6. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallo�num 2009, nr 849-851;
7. Jan XXIII, Enc. Princeps Pastorum, Watykan, 28 listopada 1959 roku, nr 19;
8. Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio, Watykan, 7 grudnia 1990 roku, ; Jan XXIII,
Enc. Princeps Pastorum, Watykan, 28 listopada 1959;
9. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gen�um”, Watykan 1964, nr 17;
10. Nadzwyczajny Synod Biskupów (1985), Rela�o finalis, II, D, 4;
11. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio, Watykan, 7 grudnia 1990 roku, nr 52;
12. Tamże, nr 55;
13. Tamże, nr 37.



CZY MOŻNA
KRYTYKOWAĆ
BISKUPÓW?

PIOTR ZIEMECKI



W ostatnim czasie doświadczamy coraz większej
liczby skandali i afer wybuchających wokół działań
lub zaniedbań hierarchii Kościoła katolickiego
w Polsce. Gorszące zachowania niektórych księży
i biskupów oraz niejednokrotnie związane z tym
nieumiejętne informowanie opinii publicznej
o aktualnych problemach, mogą wywołać wśród
katolików niemałą frustrację. Frustrację
przechodzącą bardzo często w nieskrępowaną
i generalną krytykę Kościoła lokalnego w naszym
kraju. Czy jako zaangażowani świeccy katolicy
możemy sobie na nią pozwolić? Jak nie zamykać
oczu na realne problemy Kościoła, a równocześnie
nie popaść w przesadny krytycyzm powodujący
podważanie Jego autorytetu?



Konstruktywna krytyka

Formułowanie konstruktywnej krytyki w stosunku do

czegokolwiek lub kogokolwiek jest niezwykle trudną sztuką.

Z przykrością trzeba przyznać, że większość z nas tej

umiejętności nie posiada. Najczęściej zdarza nam się

krytykować działania drugiej osoby w oparciu o pochopne

osądy, plotki, niesprawdzone źródła masowej informacji etc. Do

tego nasza krytyka bywa zwykle doskonałym przykładem

„mowy-trawy”, która poza zaspokojeniem własnej potrzeby

wyrażenia opinii nie wnosi niczego, co by rozwiązało problem,

do którego zamierzamy się odnieść. Gdy do konstruktywnej

krytyki dołożymy ponadto konieczność przekazania jej drugiej

osobie z miłością, to sprawa staje się jeszcze bardziej

skomplikowana.

Warto odpowiedzieć sobie już w tym miejscu na pytanie, czy

w warunkach zapotrzebowania na jak najszybsze dostarczenie

krótkich i treściwych informacji, jesteśmy jeszcze w stanie

sformułować swój publiczny osąd krytyczny w sposób

konstruktywny i z miłością. Truizmem będzie bowiem

stwierdzenie, że na stworzenie czegokolwiek konstruktywnego

potrzeba czasu, który spożytkujemy na pogłębioną analizę

rzeczywistej sytuacji. Podejście do problemu z miłością wymaga

z kolei dużego wysiłku, aby nie zatracając prawdy, którą mamy

do przekazania, wypowiedzieć ją równocześnie w sposób



niepotępiający bliźniego i zapewniając przy tym, że robimy to dla

jego (i nas wszystkich) dobra.

Krytyka Kościoła

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania warto przyjrzeć się

aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce. Precyzując to zagadnienie

skupić się trzeba na problematyce publicznej krytyki działań

(lub zaniedbań) hierarchii katolickiej w naszym kraju. W ostatnim

czasie mamy bowiem nie tylko do czynienia z coraz większą

liczbą wypływających na światło dzienne skandali, zaniedbań,

czy też absurdalnych poczynań niektórych hierarchów Kościoła

w Polsce, ale równocześnie obserwować możemy wzmożoną

aktywność katolickich publicystów i komentatorów życia

Kościoła w tym zakresie. O ile jednak większość takich

komentarzy jest uzasadniona, a nawet konstruktywna, o tyle

coraz częściej potrzeba bieżącego dostarczania opinii o sprawie,

która akurat obiega media w Polsce, a dotyczy jakoś Kościoła,

skutkuje coraz częstszymi przypadkami uproszczeń,

generalizacji, czy nawet przyjmowania jako punktu wyjściowego

winy po stronie biskupa, czy też innego kapłana, któremu akurat

coś się zarzuca. Jest to niezwykle niebezpieczne zjawisko, które

z jednej strony – indywidualnie – może wpędzić takiego

komentatora w postawę przesadnego krytycyzmu, a z drugiej

negatywnie może wpływać na odbiór społeczny całego

Kościoła, jako zarówno instytucji hierarchicznej (ziemskiej), jak



i miejsca, w którym można realizować w pełni drogę do

zbawienia. Przed przesadnym krytycyzmem przestrzegał

szczególnie młodych ludzi Św. Jan Paweł II już w latach 80-tych

(List do młodych całego świata „Para� semper”, z okazji

Międzynarodowego Roku Młodzieży. 31.03.1985). Działo się to

jeszcze przed epoką nowoczesnych mediów cyfrowych, które

kwes�ę przesadnej i nieuzasadnionej krytyki (pochopnego

osądu) drugiego człowieka wywindowały na szczyt

popularności.

Odrębnym problemem dotykającym angażowania się katolików

w publiczne komentowanie życia Kościoła są tzw. oklepane

tematy. Są to takie dziedziny, w których zawsze (przy aktualnej

sytuacji Kościoła w Polsce) znajdzie się mnóstwo przykładów na

przewinienia i zaniedbania biskupów i księży. Są to oczywiście

tematy pobierania opłat za sakramenty, nadmierne bogactwo

proboszczów i biskupów, czy też – ostatnio szczególnie modne

słowo – klerykalizm. Szczególnie to ostatnie zagadnienie stało

się od niedawna modnym wypełniaczem wszelkiej maści krytyki

Kościoła. O ile jednak właściwie rozumiany klerykalizm może

stanowić problem w Kościele (choć postawmy też sprawę jasno

– nie najważniejszy), o tyle używanie tego słowa do każdego

rodzaju krytycznej dyskusji o Kościele pozbawia tego słowa

znaczenia. Tak jak w lewicowym dyskursie (narzucanym nam

wszystkim) słowo „dyskryminacja”, czy też „tolerancja” już



dawno zostały pozbawione swojego pierwotnego znaczenia, tak

w katolickim imaginarium ze słowem „klerykalizm” stanie się za

chwilę podobnie (o ile już się to nie wydarzyło).

Czymożna krytykować biskupów?

Na tytułowe pytanie można zapewne odpowiedzieć klasycznym

już cytatem Św. Jana Pawła II: „można, jak najbardziej, jeszcze

jak!”. Najpierw powrócić jednak trzeba do kwes�i poruszonych

tutaj początkowo, czyli jakości tej krytyki i jej formy. Jeśli

widzimy, że w naszym Kościele dzieje się źle, to mamy

obowiązek reagować na miarę własnych możliwości. Nie można

czynić zarzutu katolickim publicystom i komentatorom życia

Kościoła z tego tylko powodu, że o problemach tego Kościoła

piszą. Od takich opinii i komentarzy winniśmy wymagać jednak

solidnej rzetelności i odpowiedzialności za czynione uwagi. Od

krytyki konkretnych działań lub zaniedbań księży i biskupów

powinniśmy wymagać konstruktywności, rzeczowości

i chrześcijańskiego podejścia (miłości bliźniego). Niestety, o ile

merytorycznie opinie katolickich komentatorów życia Kościoła

stoją niejednokrotnie na wysokim poziomie, to bywa, że są to

puste słowa będące jedynie kolejnym głosem w dyskusji. Samo

w sobie nie byłoby to jeszcze najgorsze, jednak fakt

intensywności i częstotliwości komentarzy niektórych

uczestników mediów masowych i społecznościowych wpływa

na powszechne odczucie społeczne, że żyjemy w najgorszych

możliwych czasach dla Kościoła, co jest oczywistą nieprawdą.



Dla zobrazowania powyższego, przywołam jeden przykład,

który w ostatnim czasie szczególnie zwrócił moją uwagę. Otóż

całkiem niedawno jeden z czołowych katolickich publicystów

udostępnił w swoich mediach społecznościowych informację

o tym, że komisja Stolicy Apostolskiej po zbadaniu sprawy

rzekomych zaniedbań jednego z polskich metropolitów w walce

z pedofilią wśród duchownych, uznała tegoż arcybiskupa za

niewinnego zarzucanych mu czynów. Pod informacją na ten

temat, którą udostępnił tenże publicysta, niemal od razu

pojawiły się komentarze w tonie zarzucającym, że Kościół „broni

swoich”. Publicysta ten od razu zauważył jednak, że ta sama

komisja watykańska skazała w ostatnich miesiącach kilku innych

polskich biskupów na dotkliwe kary kanoniczne, łącznie ze

zdjęciem ze stolic biskupich. Nie ma zatem powodu uważać, że

badała ona akurat tę sprawę nierzetelnie.

Powyższy przykład pokazuje dobitnie, jak intensywne postawy

krytyczne wobec duchowieństwa mogą po odpowiednim czasie

spowodować niezwykle szkodliwą generalizację i – mówiąc

kolokwialnie – wrzucanie wszystkich do jednego worka. Już

dzisiaj, wśród najbardziej znanych publicystów katolickich lub

nawet aktywnych medialnie duchownych możemy usłyszeć

zdania w stylu tych wypowiedzianych ostatnio w głośnym

wywiadzie przez znanego kaznodzieję. Odnosząc się do

Episkopatu Polski powiedział on, że „nie ma już żadnej nadziei



w tych gościach”. Niestety coraz częściej da się słyszeć po

stronie katolickiej, czy nawet wewnątrz duchowieństwa takie

generalne krytyczne ujęcia, które nie odnoszą się do żadnych

konkretnych działań pojedynczych biskupów, czy księży i nie

wnoszą absolutnie niczego, aby było lepiej.

Czy to wszystko oznacza zatem, że mamy siedzieć cicho

i przymykać oczy na problemy, aby tylko nie podważyć zaufania

do hierarchii Kościoła katolickiego? Nie. To byłby bowiem

jeszcze gorszy scenariusz, który zresztą w pewnym sensie się już

realizował, a jego gorzkie żniwo zbieramy do dziś w postaci

wybuchających co rusz afer związanych choćby z kryciem

przypadków skandali seksualnych wśród duchownych. Nie

możemy zamykać oczu na zło, które dzieje się wokół nas – tym

bardziej, jeśli to zło czynione jest przez pasterzy powołanych do

kierowania naszą lokalną owczarnią. Istotne jest jednak, abyśmy

zawsze dbali o konstruktywność i rzetelność opinii, które

głosimy, oraz abyśmy kierowali się w naszych komentarzach

miłością – tak do Kościoła, jak i indywidualnie do każdego

wierzącego – również tego, który według naszego osądu

słusznie zasłużył na krytykę. Apostolstwo świeckich w Kościele

może jak najbardziej polegać na komentowaniu życia Kościoła

i rzetelnej krytyce tego, co na nią zasługuje. Musimy jednak

zawsze brać odpowiedzialność za nasze słowa i zdawać sobie

sprawę z tego, że w dobie mediów społecznościowych nasze



opinie mogą dotrzeć do ogromnej rzeszy osób. Jeśli będziemy

wyłącznie krytykować działania biskupów, to po jakimś czasie

sami nie uwolnimy się od szkodliwej i niezwykle niebezpiecznej

generalizacji. A nawet jeśli my sami – zaangażowani katolicy,

udzielający się w artykułach, opiniach i komentarzach w sieci –

nie popadniemy w przesadny krytycyzm, to nasi odbiorcy,

czytając nasze treści mogą w niego popaść. Tak się de facto już

dzieje – wystarczy spojrzeć na komentarze internautów pod

publikacjami (najczęściej rzetelnych acz krytycznych wobec

hierarchii kościelnej tekstów) publicystów katolickich.

Niejednokrotnie znajdziemy tam stek pomyj wylewających się

na każdego duchownego w całej masie bez wyjątku. Czy jako

katoliccy krytycy aktualnych problemów Kościoła bierzemy

w pełni odpowiedzialność za słowa, którymi dzielimy się

z naszymi odbiorcami? Czy kreując radykalne osądy wobec

całego Episkopatu i duchowieństwa nie wylewamy dziecka

z kąpielą?

Krytykujmy konstruktywnie i z miłością to, co zasługuje na taką

krytykę, ale pokazujmy równocześnie przykłady dobra, które się

dzieje i wskazujmy wzorce, do których należy dążyć.



w służbie
Bogu i Ojczyźnie

MONIKA PIOSIK



„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć,
a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym
ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdywłada, jest służebnikiem.”

- kard. Stefan Wyszyński

Czy istnieje dzisiaj w Polsce warstwa wzorcotwórcza – dobrze
rozumiana elita, którą chciałoby się współtworzyć i którą warto by było
naśladować? Czy istnieje etos życia publiczno-społecznego, którego
należy bezwzględnie przestrzegać by do tej grupy dołączyć? Kolejna,
być może podstawowa sprawa – czy polskie społeczeństwo w ogóle
oczekuje od osób publicznych konkretnych zachowań, cnót oraz
kierowania się określoną moralnością?

„Stalinizm prowadził zmasowany i totalny atak na warstwę inteligencką,
której samo istnienie w społeczeństwie zagrażało pres�żowi elit
komunistycznych, opierających się częściowo na wyposażonych
w pieniądze półanalfabetach. Marksizm, propagujący walkę klas i dyktaturę
proletariatu, wykluczał etos inteligencji. Stalinizm rozpoczął konsekwentną
walkę z tą warstwą społeczną. Walka przetrwała czasy stalinowskie, a jej
społeczne skutki determinują szereg zjawisk nam współczesnych”¹. Wydaje
się, że w dalszym ciągu nie doszacowujemy spustoszenia i rewolucji
jaka się dokonała w Polsce w obszarze tego kto i na jakich zasadach
zaliczany jest do elity, której przysługuje prawo do decydowania
o szeroko pojętych sprawach naszego kraju.

Józef Czapski (1896–1993) jako jeden z niewielu uniknął katyńskiego
losu pomordowanych Polaków, przetrzymywanych w obozach
w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Spisał swoje wspomnienia we
wstrząsającej książce „Na nieludzkiej ziemi”. Dziele będącym swoistym



wołaniem zza grobu tysięcy polskich mężczyzn, w wielu przypadkach
znakomicie wykształconych, najlepszych specjalistów w swoim fachu,
których umiejętności, wyznawane wartości, etos oraz niesamowity
kapitał społeczny zostały skradzione, tak Polsce jak i całej ludzkości –
metodycznym mordem – tragicznym, niejedynym zamachem na polską
inteligencję.

Z książki dowiadujemy się o tym jak wyglądało życie w obozach oraz
jak więźniowie starali się je organizować: „[…] zrozumiałem, że ci, którym
nieszczęście odebrało ludzkie oblicze, którzy stracili godność i całej energii
używali jedynie do wywalczenia sobie trochę lepszej strawy czy trochę
cieplejszego kąta, że to była hałaśliwa i bardzo szczupła garstka, prędko
zmajoryzowana i podciągnięta przez ludzi o twardych charakterach”².

Odpowiedzialna, wzorcotwórcza rola warstwy inteligenckiej przebija
praktycznie z każdej strony wspomnień Czapskiego:

„Prawie natychmiast po przyjeździe do Starobielska zaczęły się samorzutnie
organizować, w początku jawnie, potem, gdy zostały zakazane, po cichu, kółka
odczytowe.[…] Jednym z pierwszych również był major Sołtan, o którym
wspomniałem, oficer zawodowy, wykładowca historii wojen w Grudziądzu, który
jako szef sztabu gen. Andersa podczas kampanii wrześniowej przemierzył całą
Polskę od Mławy po granicę węgierską, walcząc nieustannie i szereg razy bijąc
wojska niemieckie, a potem przebijając się przez wojska sowieckie. […] Nie było
w tym, co mówił, ani śladu blagi czy zbyt łatwego optymizmu, ale właśnie dlatego
nic tak nie „prostowało” jeńców starobielskich jak jego odczyty. […] Znałem go
jeszcze w 1920 r. jako podporucznika 1 p. ułanów, kiedy w bitwie pod Żółtańcami,
dowodząc plutonem k.m., otrzymał Virtu� Militari. […] W ciężkich pierwszych
tygodniach wykazał on spokój, równowagę i taki skromny, bez frazesów hart, że
wszyscy mu bliscy, a nawet tacy, którzy go prawie nie znali, czerpali w zetknięciu
z nim siłę. Nie miał on nic, ale naprawdę nic, z jakichś ambicji fuhrerowskich, które
niestety są tak częste u ludzi najmniej powołanych. I może dlatego właśnie tak
zniewalał nas wszystkich i tyle nas uczył. Wykorzystał wolny czas w obozie, by



z nami wszystkimi mówić o sprawach politycznych i społecznych Polski, by każde
zagadnienie na nowo przepracować i przemyśleć, z rzadką rzetelnością i dobrą wolą.
[…] . I już wtedy, zaraz po katastrofie, uczył nas myśleć nie pod kątem takiej czy innej
par�i przeszłości, ale pod kątem nowej rzeczywistości polskiej, która nas
w przyszłości w kraju będzie oczekiwać, gdzie pracować razem będą musieli ludzie,
może jeszcze wczoraj skłóceni, należący do różnych par�i czy ugrupowań, wszyscy,
dla których dobro Polski będzie naprawdę celem najważniejszym. Był głęboko
religijny tą religijnością cichą, prawie skrytą, nie narzucającą się nikomu, a jakby
rozświetlającą całą jego postać. […] On sam nie wyobrażał sobie życia poza Polską.
[…] Adam Sołtan się żachnął: „Nie rozumiem - powiedział - ja, gdybym mógł, to bym
z końca świata na kolanach do Polski wrócił”³.

Przytoczona wyżej postawa nie była odosobniona – nawet w tak
tragicznych okolicznościach stalinowskiego łagru – tamtejsi oficerowie
próbowali wzajemnie się wesprzeć, podnieść na duchu
i samodoskonalić. Głęboko wierzyli, że ich fachowe umiejętności
i przygotowanie będą jeszcze mogli wykorzystać dla dobra Polski.

Czy ten etos prawdziwej elity, zbiór charakterystycznych dla dawnej
polskiej inteligencji postaw da się jakoś zdefiniować? Czym są te
wartości, które w znacznej mierze zostały okaleczone czy wręcz
utracone? Jaka była moralność, którą z premedytacją próbowano
i częściowo niestety odebrano kolejnym pokoleniem Polaków?

„Trudno mówić jednoznacznie o etosie inteligenckim […]. Można raczej dążyć do
zarysowania zespołu reguł moralnych i obyczajowych, które wiązały środowiska
zaliczane do inteligenckich […]. Chodzi tu przede wszystkim o zdolność do myślenia
i działania w kategoriach obywatelskiego obowiązku, w kategoriach
odpowiedzialności za losy kraju oraz o bezinteresowne starania na korzyść całej
zbiorowości, ze specjalną dbałością o podniesienie poziomu kulturalnego warstw
usytuowanych niżej w społeczeństwie. […] Do cech inteligenckich należała kultura
wewnętrzna, z której wynikały między innymi wrażliwość na sytuację konkretnych
ludzi oraz gotowość do bezinteresownych działań na rzecz innych osób



i zbiorowości, a także pełna wewnętrznej pasji służba społeczna, stanowiąca
podstawowy element stylu życia. Tym potrzebom towarzyszyło niezwykle ważne
dla całości postawy poczucie honoru i zachowania z niego wynikające. […]
Wykluczał on wszelką nieuczciwość, a nawet małostkowość i wzmagał poczucie
własnej godności. Człowiek honoru nie pozwalał sobie na uchybienia, które w ten
honor godziły, lecz nie pozwalał również innym na zachowania zagrażające poczuciu
godności każdego człowieka. Normom regulującym postępowanie związane ze
sferą moralności towarzyszył bardzo bogaty i zróżnicowany zespół norm
obyczajowych, określających kulturę życia codziennego i przekazywanych
przykładem rodzinnym z pokolenia na pokolenie. Dotyczyła ona zachowania się
w różnych sytuacjach życiowych, na przykład sposobu wyrażania szacunku
okazywanego innym, strzeżenia należnej każdemu sfery jego intymności,
szanowania cudzych uczuć, a także delikatności, zwłaszcza wobec ludzi zajmujących
niższe miejsce w hierarchii społecznej. Przestrzeganie norm społecznych należało
jakby do naturalnych cech inteligenta i zachowania z nich wynikające miały
charakter odruchowy. Można jeszcze dodać, iż warstwa ta miała skłonność do
własnego, nieszablonowego i niezależnego sposobu myślenia, czemu towarzyszyła
tolerancja dla cudzych poglądów, a przynajmniej chęć zrozumienia ich bez
uprzedzeń”⁴.

Rzeczą kluczową, z której musimy zdawać sobie sprawę jest głęboka
ingerencja komunistycznych zbrodni, inwigilacji i chałturniczego stylu
życia w żywą tkankę społeczną. Dokonana zarówno poprzez, opartą
o służalczość i podporządkowanie negatywną selekcję osób
mianowanych na odpowiedzialne politycznie i społecznie stanowiska,
jak i poprzez zniszczenie więzi rodzinnych – często w dosłownym tego
słowa znaczeniu – wyrokiem śmierci na polskich bohaterach.
Wyrugowanie rzetelnej pracy, uczciwości, poczucia godności
narodowej, ale i wartości katolickich było konieczne do tego by Polska
już nigdy nie podniosła się z kolan. Skutki tych działań
niestety pokutują do dziś. Nie sposób nie przytoczyć tutaj
fragmentu testamentu pułkownika piechoty Wojska Polskiego



Łukasza Cieplińskiego (1913–1951), a skierowanego do kilkuletniego
wtedy syna i zachowanego w postaci grypsu z celi śmierci więzienia na
Rakowieckiej wWarszawie:

„16.01.1951 […] Bądź Polakiem, to znaczy całe życie zużyj dla dobra Polski
i wszystkich Polaków [fragment nieczytelny]. Bądź katolikiem, to znaczy
pragni[j] poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katoli[k]
to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze
złem. Przez wyks[z]tałcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz
odpowiednie stanowisko społeczne – by te cele móc realizować”⁵.



Ze smutkiem stwierdzam, że trudno dziś znaleźć ludzi, którzy swoich
motywacji upatrują w prawdziwych wartościach wiary, prawdy
i dążenia do doskonałości w służbie innym.

Polska tradycja i kultura patriotyczna była, jest i musi pozostać
osadzona w katolicyzmie. Ludzie głęboko wierzący, których myślenie
skierowane jest nie tylko na sprawy materialne, ale też na
rzeczywistość pozaziemską są dużo bardziej skłonni do realizacji
wzniosłych idei i wyzbycia się swojej własnej korzyści. Tylko poprzez
postawienie Boga w centrum oraz dobrze rozumianą miłość bliźniego
(skierowaną w stronę zbawienia dusz) jesteśmyw stanie przezwyciężyć
kroczącą zawsze przed upadkiem ludzką pychę, i tylko tak możemy
w pokorze realizować nasze powołania. Jedynie na fundamencie
prawdziwego uniżenia przed Bogiem jesteśmy w stanie bronić ludzkiej
godności i wolności (niezależnie od zagrożeń czasów, w których
przyjdzie nam żyć). Dosadnie podsumowuje to bł. Honorat Koźmiński
(1829–1916) w swoich tekstach o cywilizacji chrześcijańskiej:

„Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i świątobliwości jego (Mt 6,33) – powiedział
Zbawiciel. To zasada, która odróżnia chrześcijan od pogan, a więc i w cywilizacji
trzymać się jej należy. Sądzimy o tym z pojedynczych osób. Jeżeli człowiek we
wszystkim szuka tylko pieniędzy, osobistego znaczenia lub zmysłowego używania,
nazywamy go chciwcem, samolubem lub rozpustnikiem. Podobny sąd wydać by
należało o społeczeństwie, które by swoje udoskonalanie zakładało na bogactwie,
przemyśle, używaniu wygód itp. Są przecież wyższe rzeczy do podążania i ubiegania
się dla chrześcijanina: niekłamana cnota sprawiedliwości względem wszystkich,
poszanowanie rzeczy świętych, religia, serdeczna służba Boża – które według
św. Tomasza są ostatecznym celem społecznego życia w ogóle, tak też i właściwą
miarą jego cywilizacji. […] Wszystkie zaś boleści, jakie cierpi społeczeństwo
nowożytne, pochodzą z odnawiającego się poganizmu”⁶.



Oderwanie od światowych zaszczytów oraz materializmu poprzez
zwrot w kierunku Boga pozwala stanąć nam w prawdzie i nie kierować
się ograniczającym lękiem o byt podczas podejmowania codziennych
decyzji:

„Jakże odmienna jest postać tych chrześcijańskich miłośników krzyża od tych
fałszywych filantropów. Patrzcie na tego urzędnika, który po ciężkiej pracy całego
życia widzi się postawiony tak, że jeżeli nie odstąpi od Chrystusa, straci posadę
i musi narazić siebie, żonę i dzieci na ostanią nędzę, ale wspomniawszy na Krzyż
Pański, mężnie poświęca się na to, ufając Opatrzności Bożej, że ich nie opuści. Jakże
wygląda obok niego jakiś liberalny darwinista, którywedług swoich zasad stosuje się
zawsze do okoliczności (por. darwinizm społeczny/etyka ewolucjonistyczna), gotów
wyrzec się wszystkich świętości, aby mu tylko było wygodnie. Czyż nie jest on
podłym nieprzyjacielem krzyża Chrystusowego, o którym mówił Apostoł, że brzuch
jest jego Bogiem? (por. Flp 3,19)”⁷.

Czytając bł. Koźmińskiego ma się wrażenie jakby te teksty były pisane
wczoraj, a nie w XIX wieku. Nawet średnio uważny obserwator
współczesnego życia publicznego w kraju wymieni przykłady sytuacji
czy osób, które dla kariery i/lub własnej wygody postawiały na szali
żywotny interes narodowy Rzeczpospolitej. Czy dziwimy się
zaniedbaniom poczynionym przez władze państwowe po 1989 roku?
Czy bulwersują nas urągające przeciętnemu poziomowi inteligencji
komentarze i wypowiedzi niektórych osób publicznych? Czy martwi
postępująca laicyzacja kraju? Niestety wszystkie te patologiczne
sytuacje oraz zachowania (jak również brak naszej stanowczej,
społecznej reakcji i buntu przeciwko nim) mają swoje źródło
w metodycznym, długotrwałym niszczeniu polskiej tradycji, rodziny,
a przede wszystkim polskich elit. Klasy wzorcotwórczej, której głos już
nie jest powszechnie słyszalny, której ideały nie są drogowskazem dla
dzisiejszych Polaków. Wyrwano z korzeniami wiele drzew, których



nasiona nigdy nie zakwitną, wyrwano tylko po to by zastąpić je
chwastami. Właśnie dlatego patrzymy dziś na ciągle pokutującą
służalczość, poddańczość i konformizm w szeregach osób, którym
powinno zależeć na budowaniu siły i pomyślności naszego kraju oraz
jego obywateli.

Wysiłek jaki powinniśmy poczynić w celu odbudowania etosu
prawdziwej inteligencji w Polsce jest ogromny. Wykonanie tej pracy to
na pewno nasz obowiązek, nawet jeśli jej wynik jest niepewny.
W momencie, gdy wrócimy do korzeni i na nowo, szczerze postawimy
Boga w samym centrum naszej kultury i życia społecznego mamy
szansę powodzenia, bo Pan „Nie postępuje z nami według grzechów
naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest
niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją”
(Ps 103,10-11).

Przypisy:

[1] A. Pawełczyńska, Głowy Hydry. O przewrotności współczesnego zła, Wyd. II,
LTW Łomianki, s. 115.
[2] J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Wyd. II, EDITIONS SPOTKANIA, Paryż 1985,
s. 21.
[3] Tamże, s. 22-23.
[4] A. Pawełczyńska, Głowy Hydry… dz. cyt., s. 115-116.
[5] E. Jakimek–Zapart, Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci,
IPN, Warszawa 2020, s. 63. h�ps://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/92181,Sny-
wstana-Grypsy-Lukasza-Cieplinskiego-z-celi-smierci.html (dostęp: 18.06.2021).
[6] bł. H. Koźmiński, Czego dziś potrzeba Polsce i Europie. Patriotyzm; Co Polsce
i Całej Europie dziś potrzeba; Cywilizacja chrześcijańska, Fronda, Warszawa 2019,
s. 205-206.
[7] Tamże, s. 206-207.



MECHANIZMY OBRONNE

- sprzymierzeniec, czy
przeszkoda w rozwijaniu
duchowości?

KINGA SZCZEPANIAK



Peter Breugel, Chrystus i cudzołożnica, 1565 r.



św. Franciszek Salezy¹

„Znam tylko jedną doskonałość, która
polega na kochaniu Boga z całego

serca, a bliźniego jak siebie samego.
Wszelka inna doskonałość bez tej jest

fałszywa. Sama tylko miłość jest
jedynym węzłem, łączącym nas

doskonale z Bogiem i z bliźnimi, a to
połączenie jest kresem naszego

przeznaczenia i ostatecznym końcem
wszelkiej doskonałości. Mylą się

i oszukują siebie wszyscy, którzy innej
szukają doskonałości.”



Jako ludzie, często mamy okazję uświadomić sobie,
że nie jesteśmy doskonali. Błędy są nieodłączną
częścią naszego życia, choć trudno nam to czasem
zaakceptować. Szczególnie wyraźnie ta świadomość przychodzi
do nas w momencie rachunku sumienia i korzystania
z sakramentu spowiedzi. Gdy stajemy w prawdzie ze swoimi
grzechami, nasza osobowość i poczucie wartości staje przed
szczególnym wyzwaniem, jakim jest przyjęcie do świadomości
własnych ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnej
oceny siebie jako człowieka i katolika. W walce, która toczy się
między naszym wewnętrznym krytykiem, a pragnieniem
wewnętrznej równowagi i docenienia, ważną rolę odgrywają
strategie myślenia. Pomagają nam one zachować spójność
postrzegania siebie i radzenia sobie z dyskomfortem, który pojawia
się, gdy uświadamiamy sobie, że nie zawsze jesteśmy tacy, jacy
chcielibyśmy być. Strategie te, nazywane są przez psychologów
mechanizmami obronnymi.



Koncepcja mechanizmów obronnych wywodzi się z teorii Zygmunta
Freuda. On właśnie jako pierwszy zwrócił uwagę na konflikt
pomiędzy irracjonalną częścią naszego umysłu, bazującą na
popędach, określanej jako Id oraz częścią osobowości
reprezentującą nasze postawy moralne nazywaną w freudowskiej
teorii Superego. W sporze pomiędzy tymi dwoma, często
przeciwnymi biegunami mediatorem jest świadoma część naszego
umysłu, określana jako Ego. Jednym z podstawowych zadań Ego
wydaje się więc zaspokajanie impulsów Id tak, by nie narażać się na
negatywne konsekwencje społeczne. Mechanizmy obronne są więc
strategiami wypracowanymi przez nasz umysł, które wspomagają
Ego w radzeniu sobie ze stanami napięcia, które pojawia się gdy
popędy podświadomości nie zostają zaspokojone lub gdy nie uda
nam się opanować ich na tyle, by pozostać w zgodzie z wysokimi
wymaganiami społecznych standardów moralnych.

W ciągu ponad wieku rozwijania teorii Freuda psycholodzy
zidentyfikowali kilkanaście mechanizmów obronnych, które
pozwalają naszej osobowości zachować poczucie spójności
i równowagi. I choć są one sprzymierzeńcem w zachowaniu
poczucia równowagi i zdrowia psychicznego, część z nich ma
również ciemniejszą stronę, ponieważ mogą maskować nasze
problematyczne zachowania i utrudniać nam podjęcie kroków,
w kierunku zmiany. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym strategiom,
przez pryzmat tego, jaki wpływ mogą mieć na nasze postępowanie
w zgodzie z sumieniem i wiarą.

Na przestrzeni lat wykształciło się kilkanaście różnych definicji
i klasyfikacji mechanizmów obronnych. Sam Freud wyróżnił ich 15,
psycholog J.C. Perry, wyróżnił ich aż 42, a w najpopularniejszych
skalach psychologicznych stosowanych do pomiaru stosowania
każdego z mechanizmów przez daną jednostkę wyodrębniono 31



(w zamieszczonej w klasyfikacji psychiatrycznej DSM – IV Defensive
Func�oning Scale) lub 27 takich mechanizmów (w Defense
Mechanism Ra�ng Scales)².

Jednym z ważniejszych systemów porządkujących mechanizmy
obronne jest podział zaproponowany przez G.E. Vaillanta
akcentujący, że w czasie dojrzewania człowieka zachodzi ewolucja
jego mechanizmów obronnych, w kierunku takich, które pozwalają
zaspokajać jego potrzeby i jednocześnie nie odbijać się negatywnie
dla jego kontaktów z innymi ludźmi.

Poziom I:
Ja i nic więcej - czyli mechanizmy narcystyczne³

• Zaprzeczanie — to obrona przed nieprzyjemną rzeczywistością
przez odmowę jej spostrzegania. Mechanizm ten może się
pojawić np. u osoby uzależnionej od alkoholu czy pornografii.
Mimo wyraźnych przesłanek sugerujących problem, np.
przeznaczania zbyt dużej ilości pieniędzy na wysokoprocentowe
napoje lub filmy o treści erotycznej, problemów rodzinnych czy
zawodowych, które pojawiły się w związku z uzależnieniem,
umysł danej osoby zdaje się być ślepy na wszelkie sygnały
alarmowe. Innym przykładem może być zaprzeczanie swojej
odpowiedzialności za grzech — na przykład — zaniedbanie
jakiegoś obowiązku, a następnie tłumaczenie sobie, że nie
jesteśmy jedyną osobą odpowiedzialną za to, więc nie musimy
się tym przejmować.

• Projekcja — to przypisywanie innym osobom własnych
niepożądanych uczuć, poglądów lub zachowań. Przykładem tej
strategii może być zbuntowany nastolatek, który swoją agresję



próbuje uzasadnić negatywnym nastawieniem rodziców. Jest to
mechanizm szczególnie szkodliwy dla relacji międzyludzkich, bo
działa jak miecz obosieczny — osoba postępująca negatywnie
nie zauważa swoich błędów, a obiekt projekcji jest obwiniany
o błędy, których nie popełnił.

• Zniekształcanie rzeczywistości — czyli jej postrzeganie w sposób
niezgodny z faktami, dostosowany do naszych potrzeb
wewnętrznych. W artykule na stronie fundacjaart.pl⁴
wyróżnionych zostało kilka postaci tego mechanizmu m.in.
nadmierne uogólnienia i etykietowanie. Autorzy artykułu
przytaczają też przykład takiego mechanizmu: „Pewna osoba dwa
dni po operacji związanej z uszkodzenia ciała w wyniku
doświadczanej przemocy fizycznej wypisuje się ze szpitala. Oznajmia
lekarzowi, że musi już wrócić do domu, ponieważ wraz z partnerem
planuje wyjazd w góry na weekend. W rzeczywistości, ich dochód
oraz zadłużenie nie pozwala na taką wycieczkę. Podczas urlopu
pocznie się ich dziecko i wszystko ulegnie zmianie na lepsze.”

POZIOM II:
Niepokorna dusza vs. konflikt wewnętrzny— czyli
mechanizmy niedojrzałe

• Fantazjowanie — czyli zaspokojenie niezaspokojonych pragnień
w swojej wyobraźni. Nie brzmi szczególnie niepokojąco, ale jeśli
okaże się głównym mechanizmem, wykorzystywanym przez
człowieka może przeszkodzić w czerpaniu radości ze świata
rzeczywistego. Jeśli np. zamiast starać się zaradzić konfliktom
w małżeństwie, partnerzy będą fantazjować o innej relacji, mogą
stracić szansę na dostrzeżenie źródeł swoich problemów
i odbudowanie nadszarpniętego zaufania.



• Projekcja — opisywana podobnie, jak ta wspomniana na
poziomie pierwszym, jednak niektórzy psycholodzy wyróżniają
projekcję psychotyczną (czyli nieopartą na bodźcach
w rzeczywistości) klasyfikowaną jako mechanizm narcystyczny
oraz niepsychotyczną (czyli zaczerpniętą z rzeczywistych
doświadczeń) klasyfikowaną jako mechanizm niedojrzały.

• Agresja bierna — czyli taka wyrażana nie wprost, ale za pomocą
subtelnych manewrów mających na celu sprawienie przykrości
odbiorcy agresji. Mogą to być na przykład słowa krytyki ukryte
pod płaszczem komplementu np. „Wreszcie udało Ci się nie
spóźnić”, „cieszę się, że udało Ci się choć raz doprowadzić swój pokój
do porządku”. To również obrażanie się i nieodzywanie się do
kogoś (np. szef celowo lekceważący słowa pracownika, gdy ten
nie spełnił jego prośby), czy zrzucanie na drugiego obowiązków
i nakładanie na niego poczucia winy („Wracasz po macierzyńskim
do pracy? Ja bym tego nie zrobiła, mając roczne dziecko... Tak trudno
o dobrą nianię”) lub umniejszanie czyiś sukcesów („Dostałeś
piątkę. Szkoda, że nie szóstkę”)⁵.

• Hipochondryzacja — rozumiana tutaj jako przekształcanie napięć
wynikających z negatywnych doświadczeń i presji otoczenia
w kierunku koncentracji na zaburzeniach zdrowotnych. Na
przykład osoba mająca konflikt z rodzeństwem może zacząć
skupiać się na swoich bólach głowy i tym usprawiedliwiać swoje
negatywne stosunki z bliskimi.

• Ac�ng out — to bezpośrednie rozładowanie tłumionego napięcia
przez zachowania impulsywne i wybuchy wściekłości. Do
zakresu zachowań tego typu zalicza się zachowania przestępne,
akty impulsywne, wybuchy złego humoru, zadawanie sobie
fizycznego bólu przez uszkadzanie ciała w celu zmniejszenia
napięcia (lęku lub depresji), stałe używanie leków, narkotyków,
czerpanie przyjemności z niepowodzenia, perwersje⁶. Na
przykład odrzucony przez swój obiekt westchnień nastolatek
może rozładować napięcie przez akt wandalizmu.



POZIOM III:
„Unikam, bo muszę” — czyli mechanizmy neurotyczne

• Intelektualizacja — to wyciszanie emocji przez skupianie się na
myśleniu. Może przybierać postać przywiązywania uwagi do
mało znaczących szczegółów, tak aby nie widzieć całości
problemu lub myślenia o przykrych zdarzeniach w terminach
abstrakcyjnych w miejsce przeżywania ich. Artykuły opisujące
ten mechanizm przytaczają przykład osoby, która z lubością
rozwodzi się nad wyzwaniami i problemami współczesnego
świata, dzięki czemu nie musi myśleć o własnym uzależnieniu od
alkoholu i współistnieniu w związku przemocowym⁷.

• Wypieranie — to najbardziej podstawowy mechanizm obronny.
Polega na usuwaniu ze świadomości problemu i utrzymywaniu
go w nieświadomości. Na przykład — kobieta, która dopuściła się
zdrady, może unikać myślenia o tym zdarzeniu i trwać
w przekonaniu, że jeśli nie będzie wracać myślami do tej sytuacji,
to uda się jej utrzymać dotychczasową więź z mężem.

• Reakcja upozorowana — to zapobieganie ujawnianiu
negatywnych emocji przez przyjmowanie przeciwstawnych im
podstaw i zachowań, ktore mają służyć jako „zapora”. Na
przykład, jeśli denerwują nas głośne komentarze koleżanki
z pracy, zamiast powiedzieć jej o tym wprost staramy się nałożyć
sztuczny uśmiech i dziękować jej za wartościowe uwagi.

• Przemieszczenie — rozładowanie negatywnych uczuć, zazwyczaj
wrogości na obiektach mniej niebezpiecznych niż te, które
początkowo wywołały emocje. Takie postępowanie może
stworzyć cały łańcuszek napięć i przykrości, który może objąć
wiele osób. Na przykład wkurzony szef może w pracy
skrytykować pracownika, który po powrocie do domu
negatywnie wyrazi się o trójce z matematyki , którą przyniósł ze



szkoły jego syn, a syn obrażony na ojca może w przypływie złości
pokłócić się z młodszym bratem.

• Dysocjacja — jeśli wyparcie pójdzie o krok dalej, nie tylko
będziemy wypierać dane wydarzenie ze świadomości, ale
możemy zupełnie wyprzeć je z pamięci. W najłagodniejszej
postaci taki stan może przyjmować postać „marzeń na jawie”,
które mają służyć minimalizacji stresu i nudy. Stany bardziej
nasilone związane są z zaburzeniami psychicznymi i obejmują np.
amnezję dysocjacyjną czy przyjęcie nowej tożsamości (fugę
dysocjacyjną lub zaburzenie dysocjacyjne świadomości).

POZIOM IV:
OBRONA IDEALNIE ZBALANSOWANA, czyli dojrzałe
mechanizmy obronne

• Altruizm — równoważenie napięć wewnętrznych przez szukanie
samorealizacji w pomaganiu innym, artykuł ze strony
fundacjaart.pl⁸ podaje piękny przykład takiego zachowania:
„Osoba po wyjściu ze związku przemocowego organizuje grupę osób,
które przeszły to samo, czego ona doświadczyła w przeszłości.
Odwiedza i pomaga im, udzielając informacji, dając rady,
pocieszając. Na podstawie własnego doświadczenia odpowiada na
pytania i lęki nowych osób doświadczających przemocy.”

• Tłumienie — świadome odwrócenie uwagi od niekomfortowej
dla nas myśli lub treści lub odłożenie rozważania tego
zagadnienia na później, gdy będzie się ono wiązało z mniejszymi
emocjami. Przykład przytoczę za notką z Wikipedii⁹: „W czasie
rozmowy z drugą osobą przychodzi na myśl pewien drażliwy temat,
który w luźny sposób łączy się z treścią dotychczasowej rozmowy.
Jednakże stwierdzam, że treść nowego wątku będzie niestosowna
w tej rozmowie, dlatego ją pomijam.”



• Humor — jako mechanizm obronny pozwala konfrontować się
z tym, co inaczej jest zbyt trudne do zniesienia i pomaga poradzić
sobie z tym. W przeciwieństwie do żartu, nie powoduje
oderwania uwagi od tego, co jest aktualnym problemem
emocjonalnym. Jeśli ktoś ma w pracy osoby, które potrafią
w chwilach zwiększonego napięcia rzucić żartem i rozładować
zagęszczoną atmosferę, to świetnie skojarzy, jak skuteczny jest
ten mechanizm

• Antycypacja — to umiejętność przewidzenia problematycznej
sytuacji i podjęcia działań, które mają na celu przeciwdziałać jej
negatywnym skutkom. Przykładem takiej sytuacji może być
zaplanowanie sobie długiego spaceru zaraz po spodziewanej
trudnej rozmowie z szefem lub przygotowanie się emocjonalnie
na żałobę po stracie bliskiej osoby.

• Sublimacja — czyli rozładywanie napięć związanych
z pragnieniami, których nie możemy zaspokoić poprzez
aktywność zastępczą. Może to być chociażby rozładowanie
agresji poprzez sport, pisanie złośliwych listów, które później
trafią do szuflady lub kosza albo twórczość artystyczna.

Według współczesnych badaczy kształtowanie się dojrzałych
mechanizmów obronnych wymaga czasu i doświadczeń. Obecnie
uważa się, że osiągają one przewagę wśród naszych strategii
radzenia sobie z konfliktami około w okresie późnej adolescencji
i dorosłości². Ta ewolucja mechanizmów obronnych wiąże się
z pozytywnym przesłaniem — możemy pracować nad tym by
świadomie dążyć do stosowania w życiu dojrzałych mechanizmów
obronnych.

W kontekście naszego rozwoju duchowego warto pamiętać
o mechanizmach obronnych szczególnie podczas rachunku
sumienia. Szczególną rolę mechanizmów obronnych w procesie



uwalniania się od grzechu podkreśla ignacjański rachunek sumienia.
W tekście o. Stanisława Morgalla SJ¹⁰ o tym sposobie rozwijania
duchowości przeczytać możemy: „By dostrzec uczucia i emocje czy
też – mówiąc po ignacjańsku – poruszenia duchowe, które wymagają
oczyszczenia i uporządkowania, człowiek potrzebuje poczucia
bezpieczeństwa i doświadczenia miłości bezwarunkowej. A takie
warunki zapewnia tylko Bóg. Dotykając bowiem korzeni zła,
uruchamiamy jednocześnie nieświadome mechanizmy obronne, czyli
cały system psychicznych bloków i zapór, które skutecznie oddzielają
nas od trudnej prawdy o nas samych, innych i świecie.
Z pewnością łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż
zwykłemu śmiertelnikowi przyłapać się na „wypieraniu,
intelektualizowaniu czy projekcji”, tym bardziej że poczciwe mechanizmy
obronne niczym dobroduszny wewnętrzny cenzor dbają przecież
o nasze psychiczne dobre samopoczucie. Barwnych przykładów
dostarcza nam sama Biblia, choćby historia uświadamiania grzechu
pierwszym ludziom czy królowi Dawidowi. Jedynie w kontraście
z absolutnym dobrem i miłością, jakie daje Bóg, człowiek przyzna się do
drobnych fałszów, przekłamań, zniekształceń rzeczywistości, które
pozwalają mu utrzymać dobre mniemanie o sobie i o własnym sądzie na
temat rzeczywistości. Jedynie wobec miłości miłosiernej człowiek gotów
jest wyrzec się tego dobra cząstkowego, o które tak troszczy się
i niepokoi na co dzień.”

Skoro pomyłki i konflikty wewnętrzne są nieodłączną częścią
naszego życia, to warto zdać sobie sprawę z tego, jak nasz umysł się
do nich odnosi i jakich sposobów używa, aby sobie z nimi radzić.
Zdjęcie płaszcza niedojrzałych mechanizmów obronnych może
pozwolić nam dojrzeć źródła naszego grzechu i zacząć zmieniać
zachowania, które mają na nas negatywny wpływ. Pozwoli nam
dostrzec belkę w swoim oku, zamiast widzieć drzazgę w oczach
naszych braci (Mt 7, 1-6) i zamiast myśleć o rzucaniu kamieniem



wwinowajców, skupić się na naprawianiu swoich błędów (J 8,8-11).
Dzięki dostrzeżeniu swoich mechanizmów obronnych będziemy
mogli lepiej dostrzegać swoje emocje i wybierać strategie, które
pozwolą nam radzić sobie z nimi w sposób przyjazny nam i naszym
bliźnim. Żyjąc w równowadze ze sobą i swoimi emocjami oraz
podświadomymi pragnieniami będziemy mogli pełniej dążyć do
Bożej doskonałości, rozumianej zgodnie ze słowami świętego
Pawła, jako kierowanie się przede wszystkim miłością:

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła
bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy,
gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy
więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy

przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie
w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się

w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało,
dogadzając żądzom.”

(Rz 13, 9 -14)
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