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Ten numer SIEJMY (jak i wszystkie poprzednie
i następne) mógł powstać dzięki wolontaryjnej pracy
twórców SIEJMY (pro bono, non profit) oraz dzięki

wpłatom na zrzutkę, z których finansowane są wszystkie
Siejmowe inicjatywy.

Dziękujemy za Twoją modlitwę i dar finansowy.

Wspierając Siejmy, razem z nami przyczyniasz się
do poznania i przyjęcia wartości katolickich

przez młodych ludzi.

klinknij i WESPRZYJ

https://zrzutka.pl/2p8za3


W tradycji Kościoła lipiec jest miesiącem poświęconym kultowi
Najdroższej Krwi Chrystusa. Przed reformą kalendarza liturgicznego
dokonaną przez Sobór Watykański II, miesiąc ten rozpoczynał się od
uroczystości Najdroższej Krwi Chrystusa obchodzonej 1 lipca. Do
dzisiaj wśród niektórych zgromadzeń zakonnych tradycja ta przetrwała,
zaś wśród pobożności ludowej i parafialnej możemy czasem odnaleźć
pozostałości po tym kulcie w postaci nabożeństw lipcowych do
Najdroższej Krwi Chrystusa.

W tym numerze SIEJMY pragniemy szczególnie pochylić się nad kultem
Najdroższej Krwi Chrystusa. Chcemy zachęcić każdego Czytelnika do
refleksji nad tajemnicą Krwi Zbawiciela przelanej na krzyżu za nasze
grzechy i dla naszego zbawienia.

Lipcowe SIEJMY to również wiele innych wartościowych treści, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje kolejna odsłona siejmowego
kącika apologetycznego, który już od zeszłego numeru zagościł na stałe
w naszym e-magazynie.

Życzę owocnej lektury!

Piotr Ziemecki

SŁOWO WSTĘPNE



W TYM
NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



Jak odprawiać
Nabożeństwo do
Najdroższej Krwi
Chrystusa?

Krew, która
spłaca nasz dług

GABRYSIA GÓŹDŹ



Nastał lipiec. Czas wakacyjnych urlopów i zasłużonego
odpoczynku. Po maryjnym maju i czerwcu poświęconym
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wydawać by się mogło, że
lipiec nie wyróżnia się szczególnie w życiu Kościoła. Nie jest
to jednak prawda. W tradycyjnej pobożności to właśnie
lipiec poświęcony jest

Niegdyś 1 lipca obchodzona była tradycyjnie Uroczystość
Najdroższej Krwi Chrystusa. Taki stan trwał aż do reformy
kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II. Skąd
się wzięło nabożeństwo do Niej i dlaczego warto je
odprawiać?

Krwi
Chrystusa



Kult Najdroższej Krwi Chrystusa rozsławił żyjący na przełomie
XVIII i XIX w. włoski kapłan Kasper del Bufalo. Z powodu
słabego zdrowia, w dzieciństwie sporo czasu spędzał z matką,
która przekazała mu staranne wychowanie. Od dziecka lubił
przebywać w kościele i poznawać prawdy wiary, a robił to tak
gorliwie, że zyskał przydomek małego apostoła Rzymu.
Zajmował się katechezą, a także uliczną ewangelizacją. Potrafił
przekazywać prawdy wiary jasno i prosto, a jego słuchaczami
najczęściej byli prości, biedni ludzie. Zasłynął jako buntownik
i gorliwy obrońca wiary. Do historii przeszedł cytat, który
wypowiedział w 1810 roku w kierunku napoleońskiego
urzędnika — Nie mogę, nie muszę, nie chcę.

Kiedy Rzym zajęły wojska francuskie, a państwo papieskie
zostało zlikwidowane, wszyscy księża musieli złożyć przysięgę
lojalności Napoleonowi. 24-letni Kasper na wydane polecenie
zareagował właśnie w powyższych słowach. Argumentował, że
nie może zaprzeć się tego, w cowierzy i nie zamierza się zapierać,
bo świecka władza nie sięga nieba. Na reakcję władz wobec
buntu młodego księdza nie trzeba było długo czekać. Najpierw
skazano go na wygnanie, a następnie na więzienie. Powrócił do
Wiecznego Miasta już po klęsce Napoleona, ale to, co tam zastał,
nie napawało optymizmem. Miasto było rozgrabione, a na
ulicach szalał bandytyzm. Kasper nie zniechęcił się. Widząc na
ulicach rozlew krwi, zaczyna głosić ludziom kult Najświętszej
Krwi Chrystusa. Jego działalność zebrała duże duchowe owoce
— w 1815 roku powstaje Zgromadzenie Misjonarzy Krwi
Chrystusa, a w niedługim czasie potem Zgromadzenie
Adoratorek Krwi Chrystusa. Misją zgromadzeń jest głosz
enie ludziom, zwłaszcza biednym i doświadczonym, że są warci
Krwi Chrystusa.



Dlaczego warto praktykować to nabożeństwo? Niech największą
zachętą będą obietnice dla czcicieli Najdroższej Krwi Chrystusa:

1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją
Najdroższą Krwią i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu
pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i ofiary są
zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich
niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach
wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich modlitwy.

2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją
Krwią i Ranami, swoje cierpienia, ofiary i modlitwy, będą odczuwać
w wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla
nawrócenia grzeszników.

3. Ci, którzy przed każdą Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy,
oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą
Krew i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że nigdy nie przyjmą
Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego
Zmartwychwstania.

4. Ci, którzy po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą
Krew i Moje Rany jako Pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako
dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran, dusze tych są tak czyste
i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej spowiedzi
uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika.

5. Ci, którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych, którzy tego
dnia skonają, gdy w imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują
Najdroższą Krew za grzechy tych, mogą być pewni, że otworzą Niebo dla
wielu konających, a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć.



6. Ci, którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją
Najdroższą Krew i Moje Rany i to właściwie wykorzystują, kiedy
ofiarowują to częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy,
osiągną już na tym świecie słodki, błogi przedsmak Nieba i w sercach
swoich odczują głęboki pokój.

7. Ci, którzy ofiarują — wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu — za całą
ludzkość, Moją Najdroższą Krew i Moje Rany, a szczególnie te od
cierniem ukoronowania jako, pokutę i przebłaganie za grzechy świata,
mogą odnowić pojednanie z Bogiem, złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić
wiele łask, a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo.

8. Ci, którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich
cierpieniami. Moją Najdroższą Krew i Moje Rany, prosząc Mnie przez
Moją Najdroższą Krew o pomoc i zdrowie, będą zaraz wysłuchani, ich
boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. Jeśli są nieuleczalnie
chorzy, niech jakiś czas wytrwają a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc.

9. Gdy ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej
Krwi i ofiaruje tę KREW i Rany za siebie i bliźnich, odczuje natychmiast
głęboki spokój, pomoc, niebiańską pociechę i przez to zostanie w jego
cierpieniu wzmocniony albo wybawiony.

10. Ci, którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej Krwi,
oraz Jej ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa, oraz
modlą się częściej do Mojej bezcennej Krwi z głęboką wiarą i ufnością,
otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę
dla swoich bliskich, szczególnie dla ich nawrócenia.



Warto zaczerpnąć z bogatej skarbnicy Kościoła i wybrać modlitwę
dla siebie. Można włączyć do codziennych modlitw litanię, koronkę,
Różaniec albo modlitwę zawierzenia. Oto niektóre z nich:

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharys�i,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocyWyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,



Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego
Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego
zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na
ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.



W S P Ó Ł C Z E S N A L I T A N I A D O K R W I C H R Y S T U S A

Krwi Chrystusa, przelana także i dzisiaj za nasze grzechy...wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w morderstwach i wszelkiej przemocy;
Krwi Chrystusa, przelana w ofiarach wojennych;
Krwi Chrystusa, która plamisz Palestynę, ziemię Twoich narodzin;
Krwi Chrystusa, spływająca w prześladowaniach;
Krwi Chrystusa, upokarzana w osobach uprowadzanych i w sercach
ich rodzin;
Krwi Chrystusa, przelana w dokonywanych aborcjach;
Krwi Chrystusa, dręczona chorobami nowotworowymi;
Krwi Chrystusa, przelana na autostradach i drogach;
Krwi Chrystusa, pulsująca w naszych szkołach i w każdym
miejscu pracy;
Krwi Chrystusa, przelana w naszych niewiernościach ślubom
zakonnych;
Krwi Chrystusa, przelana w byle jakości naszego życia;
Krwi Chrystusa, która rodzisz życie w łonie matki;
Krwi Chrystusa, dająca odwagę wyboru dobra przez ludzi młodych;
Krwi Chrystusa, która napełnisz pragnieniem czystości i wierności
serca zakochanych;
Krwi Chrystusa, która przez chrzest jednoczysz nas w jedną rodzinę;
Krwi Chrystusa, która oczyszczasz nas w sakramencie pojednania;
Krwi Chrystusa, natchnienie Zgromadzeń Tobie poświęconych;
Krwi Chrystusa, życie sióstr Adoratorek;
Krwi Chrystusa, więzi rodzin i wszystkich wspólnot;
Krwi Chrystusa, źródło naszej jedności i świętości;
Krwi Chrystusa, życie nasze;

***



RÓŻANIEC KRWI CHRYSTUSA

Sposób odmawiania:
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu.
W. Jak była na początku.

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań
Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 x Ojcze nasz,
a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu
każdej tajemnicy mówi się:
P. Chwała Ojcu.
W. Jak była na początku...
P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA I
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA
(5 „Ojcze nasz”...)

TAJEMNICA II
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWYW OGRÓJCU
(5 „Ojcze nasz”...)

TAJEMNICA III
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA
(5 „Ojcze nasz”...)



TAJEMNICA IV
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM
KORONOWANIA
(5 „Ojcze nasz”...)

TAJEMNICAV
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ
(5 „Ojcze nasz”...)

TAJEMNICAVI
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU
(5 „Ojcze nasz”...)

TAJEMNICAVII
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU
WŁÓCZNIĄ
(3 „Ojcze nasz”...)

Modlitwa końcowa
P. Panie, Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelania Twojej Krwi.
Uniżyłeś się za nas, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas
dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy
także mogli poświęcić życie i krew dla uwielbienia Boga i zbawienia
naszych bliźnich.

W. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem
godzinach naszego życia rozmyślać o „Cenie naszego zbawienia”
i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen.
P. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi,
W. Który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią.

***



KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

Na dużych paciorkach:
O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszelki
brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego.

Na 10 małych paciorkach:
O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twojej
Najdroższej Krwi.
***
Po Koronce można odmówić Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
(podyktowaną przez Najświętszą Maryję Pannę), która jest inna niż
ta, która jest bardziej popularna tzn. Litanię do Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana z: Wybaw nas!

***

LITANIA podyktowana przez Najświętszą Maryję Pannę

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości
gruntownie odmienić raczył, – przez zasługi Najdroższej Krwi,
wysłuchaj nas Panie



Abyś łaską Ducha Świętego wszystkich poszukujących Boga oświecić
raczył,
Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,
Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,
Abyś diabelską moc zniszczyć raczył !
Abyś diabelską moc zniszczyć raczył !
Abyś diabelską moc zniszczyć raczył !
Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,
Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim
rozłamom w rodzinach położyć kres raczył,
Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie
i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,
Abyś cierpiących w sercu pocieszyć raczył,
Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia
duchowego darować raczył,
Abyś nas w męstwie i nieustraszoności wobec prześladowań
utwierdzić raczył,
Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości
przekonać raczył,
Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, kapłanów, przez
szczególne łaski wzmocnić raczył,
Abyś oziębłych i błądzących kapłanów Twoją łaską z powrotem do
Ciebie przyciągnąć raczył,
Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili,
Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania
obudzić raczył,
Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył
Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,
Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył.



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko
O. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusowych.
Módlmy się :
Ojcze Niebieski, przez Niepokalane i mieczem przebite Serce Maryi,
ofiarowuję Ci Najdroższą Krew i Rany Jezusa Chrystusa, aby Maryja,
nasza Matka starła głowę Szatana i z Archaniołem Michałem oraz ze
wszystkimi Aniołami strąciła do piekła złe duchy, a wszystkie ich
dzieła i plany zniszczyła, szczególnie obecnie w tej godzinie i nade
wszystko w naszej ojczyźnie. Amen.

***

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana
Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości
w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery. Odmawia się na zwykłym
różańcu złożonym z pięciu dziesiątków. Można rozpocząć
następującą modlitwą:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu,
Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad
nami i nad całym światem. Amen



Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach
Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa
Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam
miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:
V. Przez Niepokalane Serce Maryi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
R. Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:
V. O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia!
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany itd.

***

OBIETNICE PANA JEZUSA dane S. Marii Marcie Chambon:

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez
Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest
nieskończonej ceny. Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce,
możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad sercem
Boga.

2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością
przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich
przebitych Ran Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie
przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.



Świętych
obcowanie
a Krew Chrystusa
MONIKA PIOSIK



Wwakacje zbaczamy z utartej ścieżki,
po to by chociaż na chwilę odpocząć.
Mimowolnie przyciąga nas dzika,
nieprzewidywalna przyroda, górskie szczyty,
bezkres horyzontu nad oceanem – czyste
piękno świata, zamkniętego pod sklepieniem
pełnym roziskrzonych gwiazd. To te cudowne
miejsca sprawiają, że człowiek uświadamia
sobie swoją małość i kruchość. Często
w przejmującej ciszy, oszołomiony bezmiarem
otoczenia zadaje sobie najważniejsze pytania,
te dotykające sensu swojego własnego
istnienia.



Próbując rozwiązać egzystencjalne wątpliwości człowieka
trzeba mieć świadomość, że każdy z nas pielgrzymuje
w czasie. Wędruje po to by dotrzeć do wieczności, którą to
wieczność przyjdzie nam spędzić w nieskończonej radości
Nieba lub bezkresnej otchłani Piekła. Celem naszego istnienia,
zamierzonym w boskim planie Stworzenia, jest podróż
człowieka zakończona zbawieniem. Co za tym idzie musi być
ona dla nas możliwa do odbycia i musi też istnieć ta druga
strona rzeczywistości, która w jakiś sposób przenika ziemskie
realia.

„O tej wielkiej rzeczywistości Bosko-Ludzkiej płynącej z mojej
Ofiary na Krzyżu trzeba mieć dokładne pojęcie, by była coraz to
bogatsza w boskie owoce wiary.”¹ – mówił Jezus do
ks. O�avio Micheliniego – mając na myśli dogmat Świętych
Obcowania.

„W Moim Ciele Mistycznym – zaciemnia się w wielu duszach
wiernych i kapłanów - dogmat Świętych Obcowania, który jest
duchową rzeczywistością wielką, żywą, prawdziwą i działającą
w Niebie i na ziemi. Nie ma odpowiednich terminów do
wyrażenia wielkości, mocy i czynu pełnego miłości i życia. Nie
ma w waszej mowie odpowiednich słów do wyrażenia
niewidzialnej i tajemniczej wymiany, mającej swoje centrum
w Moim Sercu Miłosiernym. Mało jest dusz, które zrozumiały
i mało również kapłanów, którzy poza wiarą abstrakcyjną żyją
aktywnie tym zjednoczeniem z błogosławionymi w Niebie
z duszami oczekującymi w czyśćcu i ich braćmi walczącymi na
ziemi.”²

Ks. Ottavio Michelini (1906-1979)
włoski kapłan katolicki i mistyk,

zmarły w opinii świętości,
twierdził że w latach 1975-1979
doświadczył objawień zarówno

Jezusa Chrystusa jak i Matki
Bożej, na podstawie których

napisał dzieło pt.: „Orędzia Pana
Jezusa Chrystusa do kapłanów”.
Treść książki dostępna jest pod

adresem: http://www.objawienia.pl/
michelini/michel1.html#146

(dostęp: 20.07.2021r.)



My wszyscy, będący po obu stronach życia, jesteśmy jedną
rodziną dzieci Bożych, co za tym idzie możemy się nawzajem
wspierać oraz obdarowywać łaskami, mówi o tym Katechizm
Kościoła Katolickiego:

Trzy stany w Kościele: „Dopóki Pan nie przyjdzie w swoim
majestacie, a wraz z nim wszyscy aniołowie, dopóki po
zniszczeniu śmierci nie zostanie poddane Mu wszystko, jedni
z Jego uczniów pielgrzymują po ziemi, inni, po zakończeniu
obecnego życia poddawani są oczyszczeniu, jeszcze inni
zażywają chwały, widząc <<jasno samego Boga w Trójcy
jedynego – jakim jest>>.

Wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób,
jesteśmy złączeni w tej samej miłości Boga i bliźniego
i śpiewamy naszemu Bogu ten sam hymn chwały.
Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego
Ducha, zrastają się w jeden Kościół i zespalają się w jeden
kościół w Chrystusie.

Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju
Chrystusa, bynajmniej nie ustaje; co więcej, według nieustannej
wiary Kościoła jeszcze umacnia się dzięki wzajemnemu
udzielaniu sobie dóbr duchowych.”³

Oznacza to, że tak jak my tutaj na ziemi, mamy możliwość (czy
wręcz powinność) wspierać modlitwą dusze czyśćcowe tym
samym skracając czas ich oczyszczenia, tak samo one oraz
święci w Niebie mogą wypraszać nam przeróżne łaski –
jesteśmy jednym Kościołem. Nie byłoby to możliwe gdyby nie
było Męki i Śmierci Jezusa na Krzyżu, gdyby nie odkupieńcza
Ofiara Jego Krwi.



Wencyklice Piusa XII dotyczącej Mistycznego Ciała Chrystusa
przeczytamy, że właśnie w ten sposób, poprzez Krzyż –
Chrystus nabył swój Kościół:

Przez Krew swoją na krzyżu przelaną dokonał tego, że gdy ustał
gniew Boży, jako przeszkoda do zbawienia, a wszystkie dary
niebieskie, zwłaszcza zaś skarby duchowe tego Nowego
i wiecznego Zakonu, mogą wypływać ze źródeł Zbawicielowych
na zbawienie ludzi, zwłaszcza zaś wiernych. Na drzewie krzyża
wreszcie nabył sobie swój Kościół, to jest wszystkich członków
Ciała Mistycznego; ci bowiem nie byliby przyłączeni przez
chrzest do tego Ciała, gdyby nie ta moc zbawcza Krzyża, która
ich w całej pełni wcieliła pod panowanie Chrystusowe.⁴

Dla wnikliwych:

Dokładnie o relacji pomiędzy rozumieniem

pojęcia „Mistyczne Ciała Chrystusa”

w encyklice Mystici Corporis Christi Piusa

XII, a rozumieniem tego terminu

w późniejszej posoborowej Konstytucji

dogmatycznej o Kościele Lumen gentium

przeczytać można m.in. w artykule z 1966

roku ks. Tadeusza Gogolweskiego „Nauka

o Mistycznym Ciele Chrystusa

w świetle nowej Konstytucji dogmatycznej

o Kościele”, Collectanea Theologica 36/1-4,

93-111. https://bazhum.muzhp.pl/media//

files/Collectanea_Theologica/

Collectanea_Theologica-r1966-t36-n1_4/

Collectanea_Theologica-r1966-t36-n1_4-s93-

111/Collectanea_Theologica-r1966-t36-n1_4-

s93-111.pdf (dostęp: 10.07.2021r.)

Ukrzyżowanie, Juan de Flandes, 1509–1519



Konieczne jest byśmy uświadomili sobie jak ogromną wagę
miało przelanie najświętszej, boskiej Krwi za nas ludzi. Dzięki
temu otworzyły się dla nas bramy Nieba oraz ukonstytuował
się Kościół jako wspólnota duchowych dóbr, którymi możemy
się obdarowywać. Dzięki Ofierze Krwi otrzymaliśmy
możliwość zdobycia życia wiecznego poprzez moc
Sakramentów i realnie działającego w naszym życiu Ducha
Świętego. Pius XII kontynuuje:

„Jeżeli Zbawiciel nasz przez śmierć swoją stał się w całym
i ścisłym tego słowa znaczeniu Głową Kościoła, tak samo
i Kościół przez Krew Jego ubogacony został najhojniejszym
udzielaniem się Ducha św. […] Posłannictwo bowiem Kościoła
jurydyczne, jak je zowią, władza nauczania, rządzenia
i rozdzielania Sakramentów mają dlatego moc swą nadziemską
i żywotność do budowania Ciała Chrystusowego, ponieważ Pan
Jezus, wisząc na krzyżu, otworzył Kościołowi swemu źródło
swoich Boskich skarbów, tak iż może ludzi nieomylnie nauczać
i przez pasterzy oświecanych z góry na drogę zbawienia
kierować i zraszać ich łask niebieskich rosą.”⁵

Odkupienie ludzkości było aktem nieskończonej miłości Boga
do człowieka – otworzyło ludziom bramę Miłosierdzia
Bożego. Św. Katarzyna ze Sieny w swoich listach pisze, że
„Boska Krew jest przyodziana ogniem Boskiej Miłości, ponieważ
z miłości została przelana”. Podkreślał to również umiłowany
uczeń Pana: „Nas umiłował i obmył nas w swojej Krwi”. Krew
była ukoronowaniem nieustannego świadectwa miłości, jakim
było całe życie Chrystusa. Potwierdza się to też w wizjach
innych świętych Kościoła katolickiego: „Córko moja –
powiedział Jezus do św. Gemmy Galgani – spójrz na Mnie



i naucz się kochać. Czy nie wiesz, że zostałem zabity z miłości?
Te rany, ta Krew, te sińce, ten krzyż – to wszystko jest dziełem
miłości.”⁶

A my? Jak odpowiadamy na nieskończoną miłość, którą
niezasłużenie otrzymaliśmy? Czy w ogóle zdajemy sobie
sprawę w jak ważnym dziele uczestniczymy i o jak dużą
stawkę toczy się gra? Jak cenna jest ludzka dusza i jak ważny
jest cel pielgrzymki człowieka przez czas? W znakomitej
większości, nie mamy najmniejszego pojęcia o tym z jakim
utęsknieniem oczekuje nas Niebo.

Papież Jan XXIII w swoim liście apostolskim dokładnie
podkreśla wagę i moc odkupieńczej Ofiary Chrystusa: „Tym
żarem [Bożej] miłości zapaleni, […] Od tego stołu
[Eucharystycznego] odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące,
straszni szatanom, rozpamiętując, kto to jest naszą Głową i jak
wielką miłość nam okazał... Ta Krew godnie przyjęta, czarta
odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów
sprowadza... Ta Krew przelana cały świat obmywa... To jest ta
cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił...
To rozważanie nasze namiętności uśmierza... Dokąd że tedy
będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się
obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać
będziemy? Rozpamiętujmy tedy te dobra, których nam Pan
udzielić raczył, bądźmy Mu za to wdzięczni, chwałę Mu
oddający nie tylko przez samą wiarę, ale przez uczynki.”⁷

„Bądźmy wdzięczni”, „rozpamiętujmy” – czyli po prostu
adorujmy to czego Jezus dokonał dla nas na Krzyżu.
Pamiętajmy o tym szczególnie teraz w lipcu, miesiącu, który



tradycyjnie poświęcony jest Najdroższej Krwi Chrystusa.
W dobrej modlitwie pomoże świadomość tego kiedy i w jaki
sposób Chrystusowa Krew została przelana.

Zaiste nieskończoną jest moc Krwi Chrystusa Boga i Człowieka
oraz niepojęta również miłość, która skłoniła Go do przelania
tejże Przenajdroższej Krwi. Wylał On Ją już dnia ósmego po
narodzeniu, kiedy został obrzezany; później przelał Ją obficiej,
gdy w ogrodzie Getsemani „będąc w ucisku, dłużej się modlił”
(Łk 22, 43), gdy ubiczowany i cierniem ukoronowany został, gdy
na Górę Kalwarii kroczył, gdzie też do krzyża przybity został.
Wylał tę Krew Przenajdroższą, gdy wreszcie głęboką raną bok
Jego otworzono, jako symbol tej samej Boskiej Krwi, która we
wszystkich Sakramentach świętych na wiernych spływa. Jakżeż
tedy stosowną jest rzeczą, owszem nawet najwyższym
obowiązkiem wszystkich wiernych, by tę Krew, którą są
odkupieni, naprawdę z głęboką czcią adorowali i wdzięcznymi
uczuciami miłości otaczali.⁸

Jedną z piękniejszych, ale też bardzo wymagających modlitw
dotyczących Krwi Chrystusa jest Modlitwa 7 Ojcze Nasz
i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.
Modlitwa ta adoruje wszystkie (przytoczone wyżej) momenty
w życiu Jezusa kiedy to przelewał On swoją Krew. Według
przekazów została ona podyktowana świętym Brygidzie,
Gertrudzie i Mechtyldzie podczas objawienia, w którym sam
Jezus wyznał im, że przelał dokładnie 30 403 krople krwi
i odmawianie tych modlitw codziennie przez 12 lat wypełni
ich liczbę. Niesamowite są również obietnice do tej modlitwy
dołączone – trzy z nich stanowią, że osoba, która odmówi te
modlitwy zostanie w godzinę śmierci zabrana bezpośrednio do

Papież Pius IX
zatwierdził modlitwy 31 maja
1862 uznając je za prawdziwe

i dla dobra dusz. Sagii, die
XXIV Aprilis 1903 Imprimatur.

FJ. Girard, V.G.



Nieba bez Czyśćca, kolejna, że będzie zaliczona do grona
największych świętych, jakoby przelewała krew za wiarę
Chrystusową, oraz dusze krewnych tej osoby, aż do
czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.⁹ Już samo to, co
Jezus obiecał człowiekowi dać za odmawianie tej modlitwy
powinno nas skłonić do głębokiej refleksji na temat tego, jak
ogromną wagę i moc ma nabożeństwo do Krwi Chrystusa
(a co za tym idzie również do Jego Męki i Ran).

Musimy sobie uświadomić, że my jako ludzie, poza aktem
naszej wolnej woli, nie posiadamy absolutnie nic, co
moglibyśmy Bogu ofiarować. Wszystko co otrzymaliśmy od
Niego pochodzi. Bóg nie pozostawia nas jednak samym sobie,
wręcz przeciwnie otrzymujemy ogromny dar, czyli możliwość
modlitwy polegającą na złączeniu się z zasługą Krzyża Jezusa
Chrystusa. Tego typu modlitwa pozwala wyprosić ogromne
łaski. Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka do
Najdroższej Krwi Chrystusa, Koronka do Jego Ran – te
modlitwy polegają na ofiarowaniu Bogu odkupieńczego
cierpienia Jego Syna. My dzięki nieskończonej miłości Boga do
człowieka możemy czerpać z ogromnych zasług
wypracowanych przez Krzyż Jezusa Chrystusa i w ten sposób
zaskarbiać sobie łaski niezbędne do naszego własnego
zbawienia.

Idealnie podsumowuje to św. s. Faustyna w swoim
Dzienniczku: „Kiedy zaczęłam zatapiać się w męce Bożej,
odsłoniła mi się wielka wartość duszy ludzkiej i cała złość
grzechu i poznałam, jak nie umiem cierpieć. Abym miała zasługę
za cierpienie, łączyć się będę w cierpieniu ściśle z Męką Pana
Jezusa, prosząc o łaskę dla dusz konających, aby miłosierdzie
Boże ogarnęło ich w tym ważnym momencie.” (Dz. 1762)¹⁰



Cytat ten oddaje sens i istotę ludzkiego pielgrzymowania
przez życie. To przez Ofiarę Jezusa poznajemy prawdę
– o sobie, swojej grzeszności i o swojej nicości. Udział
w Chrystusowej Męce uzdalnia nas do partycypowania
w świecie nadprzyrodzonym przez łaskę uświęcającą
i działanie Ducha Świętego. Dopiero tak możemywypracować
to co najważniejsze, czyli zbawienie nasze własne lub
drugiego człowieka. Sam moment śmierci jest kluczowy, gdyż
to on jest bramą do wieczności w Niebie. Gdy już tam trafimy
to przyjdzie nam dalej realizować wielką tajemnicę przenikania
się dóbr duchowych pomiędzy wszystkimi członkami
Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościołem Walczącym na
ziemi, Cierpiącym w czyśćcu i Tryumfującym w Niebie.

Źródła:
[1] F. Horak, O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyśćcowymi,
Fronda, Warszawa 2020, s. 223.
[2] Tamże, s. 222-223, za ks. O. Michelini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do
kapłanów, par. 46.
[3] Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie II, Pallo�num 2002, par. 954-
955, s. 239-240, za: Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Lumen gen�um, par. 49.
[4] Pius XII, Encyklika Mys�ci Corporis Chris�, par. 23.
[5] Tamże, par. 24.
[6] Na podstawie „Il mese del Preziossismo Sangue”, Rafaelle Bernardo CPPS,
Rzym (tłum. W. Lisowski), konsultacja teologiczna: ks. BogusławWitkowski
CPPS, h�p://www.jp2w.pl/pl/85554/0/
Rozwazania_o_Najdrozszej_Krwi_Chrystusa.html (dostęp: 20.07.2021r.).
[7] Jan XXIII , List Apostolski Inde a Primis, 30 lipca 1960 r.
h�ps://www.parafiaopatrznoscibozej.pl/aktualnosci/lipiec-miesiacem-
szczegolnej-czci-krwi-chrystusa-2021.html (dostęp: 20.07.2021r.).
[8] Tamże.
[9] h�p://www.duchprawdy.com/siedem_modlitw_sw_brygidy.htm (dostęp:
20.07.2021r.).
[10] Św. s. F. Kowalska, Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej, PROMIC,
Warszawa 2015, s. 492.



Krwi Chrystusa
która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii

PIOTR ZIEMECKI



„To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane.”

Łk 22,19

„To jest moja Krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana na

odpuszczenie grzechów.”

Mt 26, 28



Lipiec, jako miesiąc niegdyś szczególnie
poświęcony kultowi Najdroższej Krwi
Chrystusa, to czas, w którym możemy podjąć głębszą
refleksję nad istotą i owocami Eucharystii. Nie ma bowiem
pobożniejszej praktyki duchowej odnoszącej się do Krwi
Chrystusa niż pełne i świadome uczestnictwo w Eucharystii
oraz otwarcie się na owoce z niej płynące. Warto przy tym
zauważyć, że również w wielu modlitwach odwołujących się
do Najdroższej Krwi Chrystusa możemy odnaleźć
jednoznaczne sformułowania kierujące nasze myśli w stronę
Mszy Świętej. Szczególnym tego przykładem jest Litania do
Najdroższej Krwi Chrystusa, w której znajdujemy wezwanie
wprost odnoszące się do pożytków, które płyną dla nas
z Krwi Chrystusa poprzez Eucharystię:

„Krwi Chrystusa, która poisz
i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
wybaw nas.”



To pobożne wezwanie z Litanii kieruje nasze serce i umysł
wprost na owoce, które rodzi dla każdego z nas Eucharystia.
Tymi owocami jest pokarm Komunii eucharystycznej oraz
ochrona przed grzechem, a także uzdrowienie z niego.

W odniesieniu do Krwi Chrystusa, która poi dusze
w Eucharystii (a zatem jest naszym duchowym pokarmem)
możemy przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego:

Komunia święta w przedziwny sposób
dokonuje w naszym życiu duchowym
tego, czego pokarm materialny w życiu
cielesnym. Przyjmowanie w Komunii
Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego,
„ożywionego i ożywiającego Duchem
Świętym”, podtrzymuje, pogłębia
i odnawia życie łaski otrzymane na
chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego
potrzebuje pokarmu Komunii
eucharystycznej, Chleba naszej
pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy
zostanie nam udzielony jako Wiatyk.

Katechizm Kościoła Katolickiego par. 1392



Przy tak postawionej sprawie, może nasunąć się jednak
pytanie natury praktycznej dotyczące postaci, pod jaką
przyjmowana jest Komunia Święta. Jak powszechnie
wiadomo, w Kościele Katolickim jest ona przyjmowana
zasadniczo pod postacią chleba przaśnego w formie opłatka
zwanego komunikantem lub hostią. Niezwykle rzadko
przyjmujemy Komunię pod postacią wina. Czy zatem
omijają nas owoce Eucharystii, o których wspominamy
w kontekście Najdroższej Krwi Chrystusa? Oczywiście nie,
choć w rzeczy samej Kościół przyznaje, że przyjęcie
Komunii Świętej pod obiema postaciami powoduje, że
nabiera ona pełniejszego wyrazu. Równocześnie jednak
Magisterium wyraźnie podkreśla, że pełnię pożytku
eucharystycznego pozwala nam osiągnąć również Komunia
przyjmowana jedynie pod postacią chleba. Wydaje się, że
wystarczającą dla tych rozważań odpowiedź znajdziemy
w Katechizmie Kościoła Katolickiego:

Dzięki sakramentalnej obecności
Chrystusa w każdej z obu postaci
Komunia przyjmowana tylko pod
postacią chleba pozwala otrzymać cały
owoc łaski Eucharystii. Ze względów
duszpasterskich ten sposób
przyjmowania Komunii świętej ustalił



się powszechnie w obrządku łacińskim.
„Ze względu na wymowę znaku
Komunia święta nabiera pełniejszego
wyrazu, gdy jest przyjmowana pod
obiema postaciami. W tej bowiem
formie ukazuje się w doskonalszym
świetle znak Uczty eucharystycznej".
Jest to forma zwyczajna przyjmowania
Komunii w obrządkach wschodnich.

Katechizm Kościoła Katolickiego par. 1390



Odnosząc się do drugiej części tytułowego wezwania
musimy uświadomić sobie, jak silną moc uzdrawiającą
i oczyszczającą ma Eucharystia. Istotnie bowiem Krew
Chrystusa oczyszcza dusze w Eucharystii.

Komunia chroni nas przed grzechem.
Ciało Chrystusa, które przyjmujemy
w Komunii, jest „za nas wydane"; Krew,
którą pijemy, jest „wylana za wielu na
odpuszczenie grzechów". Dlatego
Eucharystia nie może jednoczyć nas
z Chrystusem, nie oczyszczając nas
równocześnie z popełnionych grzechów
i nie zachowując nas od grzechów
w przyszłości:
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
śmierć Pana głosicie (1 Kor 11, 26). Jeśli głosimy śmierć, to
jednocześnie odpuszczenie grzechów. Jeśli za każdym
razem Krew wylewa się na odpuszczenie grzechów,
powinienem zawsze ją przyjmować, aby ciągle
odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę,
powinienem zawsze mieć lekarstwo.

Katechizm Kościoła Katolickiego par. 1393



Uzdrawiająca moc Eucharystii to owoc, który otrzymujemy
właśnie dzięki Najdroższej Krwi Chrystusa przelanej dla nas
w Ofierze Krzyża. To właśnie z tego powodu Kościół zachęca
wszystkich wiernych do jak najczęstszego pełnego
uczestnictwa we Mszy Świętej. Świadectwa wielu Świętych,
ale również współczesnych nam ewangelizatorów i prostych
wiernych świeckich uczestniczących w codziennej Mszy
Świętej, niejednokrotnie podkreślają ten aspekt życia
duchowego. Częsta, świadomie przeżywana oraz w pełni
przyjęta Eucharystia jest doskonałym lekarstwem dla
naszych słabości. Zmazuje grzechy powszednie oraz
umacnia nas – a gdy tylko przyjmiemy to umocnienie –
zachowuje nas od grzechów śmiertelnych.

Również w tym aspekcie może zrodzić się jednak pewien
istotny problem praktyczny. Dotyczy on wzajemnej relacji
Sakramentu Eucharystii oraz Sakramentu Pokuty
i Pojednania. Oba sakramenty możemy bowiem określić
mianem sakramentów uzdrowienia. Czy zatem w praktyce
duchowej każdego z nas – prostego wiernego świeckiego –
sama Eucharystia wystarcza, abyśmy byli oczyszczeni i na
przyszłość zachowani od popełnienia wszelkiego grzechu?
Oczywiście nie, gdyż Eucharystia gładzi jedynie grzechy
powszednie oraz zachowuje nas od przyszłych grzechów
śmiertelnych. Jednak sama w sobie grzechów śmiertelnych
nie odpuszcza, gdyż nie jest to celem tego sakramentu. Tę
kwestię również rozwija dla nas Katechizm:



Jak pokarm cielesny służy do
przywracania utraconych sił, tak
Eucharystia umacnia miłość, która
słabnie w życiu codziennym, a ożywiona
miłość gładzi grzechy powszednie.
Chrystus, dając nam siebie, ożywia
naszą miłość i uzdalnia nas do
uwolnienia się od nieuporządkowanych
przywiązań do stworzeń; sprawia także,
że zakorzeniamy się w Nim:
Skoro Chrystus umarł za nas z miłości, to gdy
wspominamy Jego śmierć, składając ofiarę, prosimy Go,
by udzielił nam miłości przez przyjęcie Ducha Świętego.
Prosimy pokornie, byśmy również mocą tej miłości, przez
którą Chrystus zechciał za nas umrzeć, mogli za łaską
Ducha Świętego tak traktować świat, jakby był dla nas
ukrzyżowany, i byśmy sami byli ukrzyżowani dla świata...
Otrzymując dar miłości, umierajmy dla grzechu i żyjmy
dla Boga.

Katechizm Kościoła Katolickiego par. 1394



Eucharystia przez miłość, którą w nas
rozpala, zachowuje nas od przyszłych
grzechów śmiertelnych. Im bardziej
uczestniczymy w życiu Chrystusa
i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym
trudniej jest nam zerwać więź z Nim
przez grzech śmiertelny. Celem
Eucharystii nie jest jednak
odpuszczenie grzechów śmiertelnych.
Jest ono właściwe dla sakramentu
pojednania. Eucharystia jest natomiast
sakramentem tych, którzy pozostają
w pełnej komunii z Kościołem.

Katechizm Kościoła Katolickiego par. 1395



Aby odpowiedzieć na to zaproszenie
[do przyjmowania Pana w sakramencie
Eucharystii – P.Z. za par. 1384], musimy
przygotować się do tej wielkiej i świętej
chwili. Św. Paweł wzywa nas do
rachunku sumienia: „Kto spożywa chleb
lub pije kielich Pański niegodnie, winny
będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech
przeto człowiek baczy na siebie samego,
spożywając ten chleb i pijąc z tego
kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie
zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie
spożywa i pije” (1 Kor 11, 27-29). Jeśli
ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego,
przed przyjęciem Komunii powinien
przystąpić do sakramentu pojednania.

Katechizm Kościoła Katolickiego par. 1385



Jak łatwo zatem zauważyć, spowiedź jest konieczna, aby
móc przyjąć Komunię Świętą. Warto jednak pamiętać, że
tylko grzech śmiertelny jest przeszkodą do pełnego
uczestnictwa w Eucharystii. Grzechy powszednie są bowiem
przez nią gładzone.

* * *
Otwarcie się na owoce Eucharystii płynące przez Ofiarę
Krwi Chrystusa złożoną na Krzyżu, jest jednym
z najważniejszych zadań stojących przed każdym uczniem
Chrystusa. O ile tylko jesteśmy w pełni sił, a na przeszkodzie
nie stoją nam obiektywne przyczyny od nas niezależne,
powinniśmy dążyć do jak najczęstszego, czynnego i pełnego
uczestnictwa w Mszy Świętej. Postawa otwarcia się na Boży
dar Eucharystii przyniesie nam pokarm, który – mimo że nie
w pełni przez nas zrozumiały – ożywi naszą duszę.
Uczestnictwo w uczcie eucharystycznej będzie nas również
uzdrawiać z naszych słabości i upadków, a nade wszystko
prostować nasze ścieżki, umacniać i prowadzić na drodze do
wiecznej szczęśliwości.

Musimy pamiętać jednak, aby dzielić się owocami
Eucharystii również z innymi. Być może będą to osoby
z poważnych przyczyn niemogące w pełni uczestniczyć we
Mszy Świętej lub osoby, które z własnej w pełni świadomej
woli zamknęły się na pożytki eucharystyczne. Istotne dla
każdego z nas powinno być to, aby pokazywać światu
nasycenie duszy i uzdrowienie z grzechu, które



otrzymujemy w Eucharystii. Obecna w niej Najdroższa
Krew Chrystusa ma nas przybliżać do Boga i tego co Boskie
w naszym życiu, a więc przede wszystkim zdolności do
prawdziwej miłości i miłosierdzia. Jak bowiem zauważa
Św. Jan Chryzostom:

Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz
nawet swego brata. Znieważasz ten stół, jeśli
nie uznajesz za godnego udziału w twoim
pożywieniu tego brata, który był godny
zasiadać przy tym samym stole Pana. Bóg
uwolnił cię od wszystkich grzechów i zaprosił
do swego stołu, a ty nawet wtedy nie stałeś się
bardziej miłosierny

Św. Jan Chryzostom, Homiliae in primam ad Corinthios, 27, 4: PG 61, 229-230.

Kosztujmy owoców Eucharystii i otwierajmy się tym samym
na duchowy pokarm i uzdrowienie z grzechów. Wśród
licznych pobożnych praktyk duchowych (również
odnoszących się do Najdroższej Krwi Chrystusa) umiejmy
dostrzec tę najważniejszą, najmocniej ożywiającą
i uzdrawiającą, jaką jest Eucharystia.



BLIŻEJ
BOGA

- o doświadczeniach
mistycznych i kontemplacji

DOMINIKA MELLER



Termin „mistycyzm” przywodzi na myśl doświadczenia
tajemnicze, dostępne wyłącznie jednostkom o bardzo głębokiej

wierze i obdarzonych wyjątkową łaską. Kiedy myślimy
o mistykach, przed oczami stają nam postacie świętych, ascetów
i stygmatyków. Mistycyzm to jednak nie tylko wyjątkowe dary,
cierpienie, czy inne przejawy nadzwyczajnej łaski - to również
pewnego rodzaju droga duchowa, dzięki której człowiek może
doświadczyć bezpośredniego spotkania z Bogiem już w życiu
doczesnym. Czy więc każdy z nas, również dziś, może zostać

mistykiem?

Rozpłynąć się w Bogu
Mistycyzm to pojęcie wykraczające poza katolicką teologię, właściwe dla wielu
kultur i form wierzeń. To forma duchowości nakierowana na poznanie
najwyższej rzeczywistości, przekraczającej tę, której doświadczamy zmysłowo.
Nie będziemy jednak zagłębiać się w to, jak mistyczne doświadczenie
rozumiane jest chociażby w religiach Dalekiego Wschodu - istotne w tym
momencie jest katolickie podejście. Średniowieczny teolog franciszkański
Bonawentura z Bagnoregio (1217-1274) sformułował definicję, zgodnie
z którą mistyka to poznanie Boga poprzez osobiste doświadczenie – cogni�o
Dei experimentalis, wynikające z faktu, że Boga poznajemy nie tylko przez
refleksję teologiczną czy filozoficzną, lecz także przez wiedzę płynącą
z doświadczenia wiary1. Mistyczne doświadczenia mogą iść w parze z tzw.
nadzwyczajnymi łaskami, pojawiającymi się zewnętrznie, takimi jak stygmaty,
bilokacja czy lewitacja, jednak wcale nie musi tak być. Mistyk to bowiem ktoś,
kto na drodze kontemplacji i wyrzeczenia się siebie stara się dojść do
zjednoczenia z Bogiem albo rozpłynąć się w Bogu, ktoś, kto wierzy
w możliwość duchowego pojęcia prawd niedostępnych rozumieniu2.

Mistyka jest więc pewnego rodzaju drogą prowadzącą do najgłębszego
zjednoczenia z Bogiem. Osiągnięcie tego rodzaju bliskości możliwe jest dzięki
modlitwie i kontemplacji. Jak podkreśla wielu teologów - konieczne jest tu
również wyrzeczenie się samego siebie i odrzucanie przywiązania do świata



doczesnego. Trzeba pamiętać jednak, że życie mistyczne nie zostanie nam
dane z racji samego ograniczania swoich popędów i praktykowania wiary -
zawsze pozostaje ono czystym darem Boga, łaską poprzez którą to On
przychodzi do nas, a nie odwrotnie.

Mistyka oznacza więc również konieczność przemiany swojego życia.
Osiągnięcie tego stanu jest jednak wyzwaniem - życie przepełnione ascezą
i kontemplacją ma w sobie bowiem wiele z męczeństwa. Tak jak męczeństwo
wiąże się ze śmiercią cała, tak samo asceza oznacza śmierć naszego „ja”
i wyzwolenie od pożądań cielesnych. Życie pełne kontemplacji jest więc
niejako kolejnym stopniem wtajemniczenia, a wręcz szczytem duchowego
rozwoju dla chrześcijanina, który otrzymał łaskę wiary, uporządkował swoje
życie duchowe i dąży do jeszcze głębszego zjednoczenia z całym Kościołem
i Chrystusem, jako Jego Głową.

Istnieją różne drogi dążenia do Bliskości z Bogiem, a doświadczenie śmierci
własnego „ja” rozumiane było przez wielu mistyków na różne sposoby
(doświadczenie śmierci mistycznej świętego Jana od Krzyża, stygmaty
świętego Franciszka, czy też tzw. męczeństwo gnostyczne św. Klemensa
Aleksandryjskiego5). W każdym jednak przypadku mistyka katolicka prowadzi
do tego, żeby zjednoczyć się z osobowym Bogiem. To odróżnia ją od chociażby
drogi buddyjskiej, w której nie ma mowy o przybliżaniu się do Boga, gdyż
buddyzm jest w dużym stopniu systemem ateistycznym. Chrześcijańska droga
do zjednoczenia z Bogiem nie dokonuje się jedynie przez oczyszczenie, ale
przede wszystkim przez miłość6.

(...) kontemplacja nie jest jedynie pogłębianiem doświadczenia,
lecz radykalną zmianą w sposobie istnienia i życia, istotą zaś tej

zmiany jest nic innego jak wyzwolenie się z zależności od
zewnętrznych środków służących zewnętrznym celom3.

[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale
i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi
i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast,
żyjąc prawdziwie wmiłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku

temu, który jest Głową - ku Chrystusowi4.

W imię Miłości



Zdaniem świętego Augustyna, określanego często mianem ojca zachodniej
mistyki, pragnienie zjednoczenia z Bogiem wynika z tego, że człowiek -
stworzony na Jego obraz i podobieństwo, po wygnaniu z Raju stracił to
podobieństwo i dąży do tego, żeby je za wszelką cenę odzyskać. Punktem
wyjścia mistycznego doświadczenia jest więc pragnienie szczęścia płynącego
z bliskości Boga, połączone z rozpaczą, że jest to szczęście nieosiągalne ze
względu na zniewolenie grzechem. Augustyn wychodzi jednocześnie
z założenia, że asceza nie jest bezsprzecznie skuteczną drogą do tego
zbliżenia, zdaje sobie bowiem sprawę z własnych ograniczeń
i bezużyteczności starań człowieka. Rozwiązaniem jest miłość - miłość, którą
rodzi w nas Bóg, daje nam bowiem radość i odpoczynek w Nim. Co więcej,
właśnie poprzez miłość, będącą owocem łaski, zostaje człowiekowi
przywrócone podobieństwo do Stwórcy.

Święty Augustyn podkreśla też, że w trakcie kontemplacji trzy istniejące
w człowieku władze - intelekt, pamięć i wola, osiągają doskonałą jedność,
która odzwierciedla w duszy Trójcę Świętą. Ta wewnętrzna jedność osiągnięta
może być przez bezinteresowną i czystą miłość - przez kochanie Boga
wyłącznie dlatego, że jest Bogiem - naszym „wszystkim” - nie szukając żadnej
innej nagrody poza Nim samym. W kontemplacji radość zmysłów i miłości
cielesnej zostają zamienione na radości doświadczenia duchowego i miłości
wykraczającej poza świat doczesny. Wówczas osiągnąć można bezpośrednie
zjednoczenie z Bogiem w ekstazie - bezpośrednie w tym sensie, że odbywa się
bez żadnych zmysłowych form lub obrazów, a jedynie w bezpośrednich
objęciach miłości. Kontakt z Bogiem rodzi się więc przez miłość, poza
zmysłami i wizją, przez wyjście z siebie.

Augustyn zwraca również uwagę na rolę Kościoła w kontemplacji. Jego
zdaniem Boga należy poszukiwać w stworzeniu, poza sobą samym, ale
również w sobie. Bliskości Stwórcy można doświadczyć w krótkich
przebłyskach kontemplacji Nieba, a o tych przebłyskach świadczy intuicja
piękna obecnego w Kościele i w cnotach ludzi wierzących. Dlatego dla
Augustyna charakterystyczna jest właśnie ta wspólnotowa orientacja, jego
pragnienie zjednoczenia mistycznego i podkreślanie znaczenia miłości. Jego
zdaniem pragnienie Boga zwiększa się, gdy się je z kimś dzieli, pomagając
wszystkim na drodze do szczęścia, które jest tym większe, im bardziej dzielimy
je z innymi7.



Uwaga!
Chociaż pragnienie bliskości Boga jest niewątpliwie piękne, warto pamiętać
o niebezpieczeństwach, które napotkać można na drodze dążenia do
mistycznego doświadczenia. Narażone są na nie zwłaszcza osoby, które nie
wyrzekły się w pełni siebie, swoich własnych myśli, rozumu i nie odrzuciły od
siebie wszystkiego, ku czemu skłania się ich ciało.

Przede wszystkim, pragnienie zjednoczenia z Bogiem i wyzwolenia z własnego
ja nie może być kierowane pychą, chęcią uwolnienia się od problemów
doczesności, czy zatopienia wAbsolucie. Celem kontemplacji zawsze powinno
być otwarcie się na łaskę, spotkanie z Miłością i chęć dzielenia się tą miłością
z innymi. W poszukiwaniu zjednoczenia z Bogiem zgubne może być również
nadmierne przywiązanie do wizji i pragnienie jakichkolwiek doznań
zmysłowych wyłącznie dla nich samych. Bez wewnętrznego doświadczenia
miłości, mistyczne przeżycie prowadziłoby bowiem jedynie do nadmiernego,
subiektywnego skupienia na własnych doświadczeń psychicznych. Trzeba
wystrzegać się również zbyt dużego intelektualizowania i przesadnego
zaabsorbowania samym sobą - ono z kolei prowadzić może do pychy
wypływającej z poczucia doświadczania czegoś wyjątkowego.

Błąd popełniają również ci, którzy kontemplację utożsamiają z pustką,
wyobrażając sobie, że jest to najwyższa forma wyzwolenia z własnego „ja”.
Kontemplacja nie oznacza bowiem bierności, a mistyczne doświadczenie nie
ma prowadzić do zapomnienia o doczesnym świecie, ale uzdalniać nas do
miłości i inspirować, abyśmy tę miłość, zaczerpniętą ze spotkania z Bogiem,
przenosili w naszą doczesną rzeczywistość8.

Tak więc właściwie pojęta kontemplacja uzdalnia nas, abyśmy po spotkaniu
z Bogiem, z nową siłą wchodzili w naszą codzienność. Kontemplacja nie bez
przyczyny kojarzy się z życiem zakonnym - Thomas Merton pisał, że
w dzisiejszym świecie każdy z nas jest trochę jak mnich, bo każdy chrześcijanin
żyje w pewnego rodzaju kontrkulturze, w kontrze do doczesnego świata.
Mistycy chrześcijańscy z zasady nie są „wyizolowani" od rzeczywistości
zewnętrznej, bo doświadczenie bliskości Boga zbliża ich do świata. Pamiętając
o tajemnicy Wcielenia nie są obojętni na problemy ludzi9.



Przypisy:

1. P. Dinzelbacher, Leksykon mistyki, s. V;

2. T. Merton, Mistyka chrześcijańska. Trzynaście spotkań ze słynnym trapistą, Wydawnictwo
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5. Por. T. Merton, Mistyka chrześcijańska. Trzynaście spotkań ze słynnym trapistą, s. 57;

6. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Odpowiedzi na pytania Vi�orio Messoriego. s. 78.;
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8. Tamże, s. 259-260;

9. Tamże, s. 15-16;

10. Tamże, s. 11.

Misją kontemplatyka w tym świecie pełnym konfliktów
i zbiorowej bezrozumności (...) jest starać się znaleźć prawdziwą
drogę jedności i pokoju, bez poddawania się złudzeniu wycofania
w świat abstrakcji, z którego siłą woli usuwamy nieprzyjemne dla
nas realia. Konfrontując się ze światem jako ktoś, kto posiada
zupełnie inny punkt widzenia, kontemplatyk podtrzymuje

w świecie żywą obecność duchowej i inteligentnej świadomości
będącej korzeniem prawdziwego pokoju i prawdziwej jedności

między ludźmi10.



KINGA SZCZEPANIAK

O altruizmie
i jego granicach



Kto zaś jest
największy
pośród was,
niech będzie

sługą waszym.

Mt 23, 11



Słowo altruizm swoje źródło czerpie w łacińskim alter znaczącym
tyle co „drugi, inny”. W najprostszym więc przekładzie możemy
uznać, że oznacza ono „nastawienie na drugiego”. Zagłębiając się
bardziej w znaczenie altruizmu, możemy zwrócić uwagę na aspekt
poświęcenia drugiej osobie bez osiągnięcia korzyści dla siebie. Czy
jednak zawsze takie poświęcenie jest korzystne dla tego, któremu
staramy się pomóc? Czy zawsze możemy łatwo wyznaczyć granice
pomiędzy działaniem dla innych i dla siebie? I czy w rozumieniu
katolicyzmu działanie dla innych jest zawsze równoważne
z działaniem dla Boga? Zastanówmy się nad tym podążając za myślą
Kościoła oraz stanowiskami badaczy z dziedzin filozofii i psychologii.

„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego
bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak

będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi

i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy
was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy
tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,

cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały

jest Ojciec wasz niebieski.”

Mt 5, 43-48



To, że chętniej pomagamy tym, których znamy i lubimy, nie jest
niczym zaskakującym. Badacze z zakresu biologii ewolucyjnej - m.in.
William Hamilton i Richard Dawkins, zwrócili uwagę na fakt, że jest
to zjawisko powszechne w naturze i - zgodnie z teorią
„samolubnych genów” Richarda Dawkinsa¹ - może być tłumaczone
tym, że w ten sposób wspieramy szerzenie się naszego materiału
genetycznego w kolejnych pokoleniach. Wytłumaczenie tego,
dlaczego szeroka gama gatunków, w tym my - ludzie, poświęca swój
czas i energię na pomoc niespokrewnionym osobnikom była już
trudniejsza do wytłumaczenia dla biologów. Stworzyli jednak oni
teorię „altruizmu odzwajemnionego”, która zakłada, że osobie
pomagającej innym, w dłuższej perspektywie takie zachowanie
przyniesie większe korzyści, bo stworzy prawdopodobieństwo, że
w potrzebie, ktoś również przyjdzie mu z pomocą². W zderzeniu
z przykładami z życia ludzkiego, w tym chociażby znanych nam
postaci świętych i błogosławionych takie wytłumaczenie zdaje się
jednak niezbyt trafne i zbyt płytkie.



Moda na pomaganie
Pomińmy jednak czynniki biologiczne i zastanówmy się nad inną
motywacją, która przyciąga ludzi do czynienia dobra. Zwraca na nią
uwagę António Damásio w książce „Błąd Kartezjusza. Emocje,
rozum i ludzki mózg”³:

„Prócz oczywistego dobra, które altruiści niosą innym
ludziom, mogą oni gromadzić dobro na własny użytek,

podnosząc swój prestiż społeczny, samoocenę,
otrzymując wyrazy publicznego uznania i podziwu,

prestiżu, a może nawet pieniądze.”

W dzisiejszych czasach, szczególnie w kręgach ludzi zamożnych
możemy się spotkać z pewną modą na altruizm. Zdaje się, że
w grupie najbogatszych ludzi tego świata, wstydem jest brak
zaangażowania w jakąkolwiek działalność charytatywną. Moda ta
rozprzestrzeniła się również na niższych poziomach świata biznesu,
co w ostatnich latach uwidoczniło się w postaci trendu do
angażowania pracowników w inicjatywy wolontariatu
pracowniczego. W ciekawy sposób przyklady tego zjawiska
przedstawił autor artykułu Marcin Dzierżanowski „Moda na
pomaganie. Obalamy pięć mitów o wolontariacie pracowniczym”.⁴
Zwraca on uwagę na kilka ważnych kwes�i, o których powinny
pamiętać osoby, pragnące włączyć się w bezinteresowne działania
na rzecz drugiego człowieka. Poniżej pozwoliłam sobie streścić te
uwagi:



1. Jeśli chcesz się zaangażować, nie odkładaj tego - nie czekaj na
moment, w którym będziesz mieć więcej czasu. Staraj się raczej
wygospodarować go tyle, ile możesz, nawet jeśl miałaby to być
jedynie godzina w tygodniu.

2. Nie traktuj wolontariatu w kategorii wyrzeczeń - nie zachowuj się
jak cierpiętnik. Jeśli nie będziesz odczuwać satysfakcji z tego co
robisz, to bardzo szybko doznasz poczucia wypalenia
i zrezygnowania.

3. Nie wstydź się patrzeć na wolontariat z perspektywy własnych
korzyści - dużo przyjemniej pracuje się wiedząc, że to działanie
również Tobie przynosi korzyść - czy to w postaci możliwości
rozwoju osobistości, możliwości uczestnictwa w ciekawych
wydarzenia, czy nawiązania ciekawych znajomości.

4. Znajdź instytucję czy działanie, które najbardziej będzie
odpowiadać Twoim możliwościom i wyobrażeniom o wolontariacie.
Pomyśl, w jakim zakresie chciałbyś działać i spróbuj zaangażować się
w projekt, który na to najpełniej pozwala.

5. Jako wolontariusz postaraj się działać w tym, na czym znasz się
najlepiej. Jeśli podejmiesz się czegoś, co wykracza poza Twoje
kompetencje, może się okazać, że nie będziesz mieć wystarczająco
dużo czasu i energii, aby pośród innych obowiązków dobrze się tego
nauczyć. Może to wywołać poczucie frustracji i niezadowolenia, co
utrudni cieszenie się ze swoich działań.



6. Nie zaniedbuj rodziny i przyjaciół na rzecz wolontariatu. Pamiętaj
o tym, że to tylko jeden z aspektów Twojego życia i że aby
realizować go najpełniej, potrzebujesz wsparcia osób, które mogą
spojrzeć z zewnątrz na Twoje działania. Nie bój się także włączać
bliskich Ci osób w swoje inicjatywy wolontarystyczne, jeśli wyrażają
na to chęć - takie wspólne działania mogą sprzyjać budowaniu więzi
z drugą osobą.

7. Pamiętaj o tym, że każdy kroczek, który wykonujesz przyczynia
się do szerzenia dobra na świecie. Nie próbuj porównywać
przydatności Twojej pracy z innymi - każdy może być ważnym
ogniwem w łańcuchu pomagania.

Myślę, że rady te są na tyle uniwersalne, że można je odnieść do
wielu innych sfer bezinteresownych działań. Warto więc pamiętać,
że altruizm nie jest równoważny z męczeństwem i że nie trzeba się
wstydzić korzyści, które z niego czerpiemy.

Ciemne strony altruizmu…
Na inne bardzo istotne aspekty altruizmu zwróciła uwagę Barbara
Oakley w swojej książce „Pathological Altruism”⁵. Zauważa ona, że
nieprzemyślany, nadużywany altruizm może przynieść nam więcej
szkód niż pożytku. Wśród przykładów, które przytacza w swojej
książce Oakley znajdują się między innymi przypadki osób, które
w swoich domach goszczą tłumy przygarniętych z ulicy zwierząt,
w angielskiej literaturze określani jako „Animal hoarders” (w polskiej
spotkałam się z określeniami „osoby obsesyjnie gromadzące



zwierzęta” lub „zbieracze zwierząt”). To osoby, które w mieszkaniu
zgromadziły więcej niż zwykle liczbę zwierząt, co wiąże się z tym, że
ani lokatorzy ani zwierzęta nie są w stanie prawidłowo
funkcjonować w takich warunkach. Mieszkanie pozostaje więc
zaniedbane i brudne, a zwierzęta niedożywione i trzymane
w niesprzyjających zdrowiu warunkach sanitarnych. Obecnie coraz
częściej zwraca się uwagę, że taka sytuacja może dotyczyć osób
z zaburzeniami psychicznymi, które wpisują się w kategorię
syllogomanii, czyli patologicznego zbieractwa⁶.

Autorka zwraca także uwagę na inną pułapkę altruizmu - często
może on być przejawem innego zaburzenia np. pracoholizmu lub
zaburzonego postrzegania siebie. W przypadku osoby, która daje
upust swoim patologicznym tendencjom w bezinteresownej
pomocy innym, takie aktywności mogą tylko pogłębiać problem,
zamiast skłonić do podjęcia refleksji o problemie i pracy nad nim.
Bardzo ciekawie opisuje to zjawisko prof. Rachel Bachner-Melman
w wywiadzie dla magazynu Focus⁷, na przykładzie zaangażowania
społecznego i wysokiego poziomu empa�i u kobiet cierpiących na
anoreksję: „To osoby niezwykle czułe na potrzeby innych ludzi,
wiedzą, kto potrzebuje słowa otuchy, a kto po prostu wyręczenia
w trudnym zadaniu (...) Wydaje się, że niemal odmawiają sobie
prawa do istnienia, starają się przebłagać los za swe znienawidzone
ja, dając innym nieskończenie wiele. Jednym z głównych elementów
terapii jest uprzytomnienie im, że to one liczą się przede wszystkim”.

O zbadanie jak zachowania patologicznie altruistyczne mogą
wpływać na dobrostan psychiczny pokusili się m.in. S.B. Kaufman



i E. Jauk⁸. Na podstawie pomiarów zachowań ludzkich w zakresie
patologicznego alturuizmu i zdrowego egoizmu, zauważyli oni, że
ludzie praktykujący pierwszy ze wspomnianych modeli
postępowania byli bardziej narażeni na problemy z radzeniem sobie
w trudnych sytuacjach, tzw. narcyzm wrażliwy (w angielskiej
literaturze określany terminem „Vulnerable narcissism”, rozumiany
jako stała potrzeba aprobaty i podziwu, powiązana z nieufnością,
poczuciem wyjątkowości, introwertyzmem, poczuciem inności
i skupieniem na własnych potrzebach⁹) oraz egoistyczną motywacją
do pomocy innym.

Mit „Czystego altruizmu?”
Dyskusje o tym, co możemy uważać za altruizm i czy możemy
w ogóle mówić o „bezinteresownym pomaganiu” toczą się od
wieków wśród psychologów, biologów ewolucyjnych,
socjobiologów i filozofów. Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci
powstało wiele teorii mających tłumaczyć skąd ludzie czerpią
motywację do bezinteresowanego pomagania innym¹⁰.Wspominały
one m.in. założenia wyżej opisanego altruizmu społecznego,
powoływały się na poczucie dyskomfotu jakie wywołuje w ludziach
patrzenie na nieszczęście innych i nagrodę w postaci ulgi, którą
przynosi pomoc takiej osobie. Niektóre akcentowały rolę
wychowania, kultury czy wierzeń religijnych. Dość szczegółowo
temat prezentuje J. Łukaszyński w artykule „Altruizm - zabobon czy
użyteczna idea?”¹¹ Prezentuje on dwa różne spojrzenia na ten
problem. Pierwsze, to stanowisko autorów, którzy zaprzeczają
istnieniu czystego altruizmu i argumentują: altruizm zawsze jest



oparty na społecznym obowiązku, winie, współczuciu lub innym
egoistycznym pragnieniu. Druga perspektywa, to spojrzenie
autorów, którzy odnoszą się do praktycznych implikacji altruizmu,
popierają go i pokazują jego wartość dla publicznego dobra. Wśród
przedstawicieli tego drugiego spojrzenia, autor artykułu wymienia
Jana Pawła II, powołując się na jego słowa z encykliki Laborem
exercens¹²: „Chrześcijaństwo, rozwijając niektóre wątki właściwe już
Staremu Testamentowi, dokonało tutaj zasadniczego przeobrażenia
pojęć, wychodząc od całej treści orędzia ewangelicznego, a nade
wszystko od faktu, że Ten, który będąc Bogiem, stał się podobny do
nas we wszystkim (por. Hbr 2, 17; Flp 2, 5-8), większą część lat
swego życia na ziemi poświęcił pracy przy warsztacie ciesielskim,
pracy fizycznej. Okoliczność ta sama z siebie stanowi
najwymowniejszą „ewangelię pracy”, która ujawnia, że podstawą
określania wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim rodzaj
wykonywanej czynności, ale fakt, że ten, kto ją wykonuje, jest
osobą. Źródeł godności pracy należy szukać nie nade wszystko w jej
przedmiotowym wymiarze, ale w wymiarze podmiotowym.”

Jak pomagaćmądrze?
To pytanie w dyskusji o działalności charytatywnej pada coraz
częściej, szczególnie w kontekście dużych akcji humanitarnych
w krajach rozwijających się. Ciekawy przykład w kontekście
trafności działań prospołecznych przytacza Adam Leszczyński
w książce „Eksperymenty na biednych”¹³. Przywołuje on
eksperyment dwóch amerykańskich ekonomistów Edwarda Miguela
oraz Michaeala Kremera oparty o przeprowadzony w latach



1998-1999 w zachodniej Kenii projekt „Primary School Deworming
Project”. Ekonomiści oszacowali, że mało kosztowna
i niewymagająca szczególnie dużych zasobów procedura podawania
leków przeciwpasożytniczych uczniom kenijskich szkół
podstawowych miała uderzająco duży wpływ na efektywność ich
edukacji. Holenderska organizacja pozarządowa, która realizowała
projekt, próbowała wcześniej na różne sposoby sprawić, aby
uczniom częściej udało się dotrzeć na zajęcia: zapewniała darmowe
podręczniki, szkoliła nauczycieli, dawała pieniądze komitetom
rodzicielskim i wypłacała nagrody nauczycielom klas, które
wykazywała najniższy poziom absencji szkolnej. Okazało się, że
odrobaczanie było skuteczniejsze od wszystkich tych akcji razem
wziętych.

Na bazie podobnych spostrzeżeń wyklarował się ruch efektywnego
altruizmu, zdobywający coraz więcej zwolenników na świecie. Jego
główną ideą jest realizowanie filantropii zakładającej konkretne,
realne, mierzalne cele, wykorzystującej osiągnięcia matematyki,
statystyki czy zarządzania, które pozwalają zidentyfikować
najbardziej palące globalne problemy i dobrać najskuteczniejsze
rozwiązania. To dobroczynność, która ma być oparta w pierwszej
kolejności na rozumie, nie na emocjach¹⁴.

Choć ta idea wydaje się piękna i z pewnością wiele wnosi do
naszego spojrzenia na problemy globalne, nie jest ona pozbawiona
pewnych zagrożeń. Zwraca na nie uwagę H. Walczyński w artykule
„Efektywny altruizm, nieefektywny kapitalizm” dla miesięcznika
Kontakt¹⁵: „Obok haseł o dobieraniu „skutecznych ścieżek do



osiągnięcia celu w oparciu o wiarygodne dane”, efektywny altruizm
propaguje bardzo konkretną wizję świata. Jest to świat skrajnie
zindywidualizowany, opisywany językiem podporządkowanym
relacjom rynkowym (w wielu materiałach effec�ve altruism
działalność charytatywna opisywana jest jako inwestycja, „dobro”,
które z niej wynika, jest traktowane jako stopa zwrotu z inwestycji).
W opowieści te jednostki są hiperracjonalne, a wszystkie ich
działania można porównać, przeliczyć płynące z nich dobro
i przyporządkować im prawdopodobieństwo powodzenia. Świat jest
statyczny i przewidywalny, a nawet cena uratowania ludzkiego życia
jest określona i wyrażona w dolarach (wynosi $3.340,00 i jest
szacowanym kosztem uratowania jednego życia przez Against
Malaria Founda�on).” Autor artykułu zauważa także, że nie zawsze
łatwo znaleźć obiektywną miarę oszacowania „dobra”, które
powstaje wskutek naszych działań. Podkreśla też, że działania
przedstawicieli ruchu, mają głównie charakter doraźny, który nie
przekłada się na zmianę porządku świata w perspektywie
długofalowej. Jak zauważa Walczyński: „Obawiam się, że każda
osoba, którą działacze EA przekonają, że moralnym obowiązkiem
człowieka jest nie konsumpcja dóbr luksusowych, a przekazanie
swoich pieniędzy na pomoc uboższym, równocześnie otrzyma
zwolnienie z odpowiedzialności za wszystkie krzywdy, jakie może
wyrządzić innym w ramach funkcjonowania w istniejącym systemie
społeczno-gospodarczym. W tym sensie efektywny altruizm
niebezpiecznie przypomina mi kupowanie odpustów za 10 czy 20
procent swojego dochodu.”



Popatrzeć na ludzi jak na dzieci Boże
W podsumowaniu powyższych rozważań nad istotą, chciałabym
pozostawić Was ze słowami ks. Józefa Tischnera, wypowiedzianymi
w odpowiedzi na pytanie „Jak można kształtować mądre
i altruistyczne postawy?”. Słowa te zostały opublikowane
w wywiadzie „O potrzebie i pułapkach altruizmu” w Tygodniku
Powszechnym¹⁶:

„Może wystarczyłoby, żebyśmy dobrze przeżywali niedzielę?
Naprawdę oderwali się od pracy i weszli w inny czas, w święty czas?

Popatrzyli na ludzi jako na dzieci Boże. Pomyśleli:
„Dość ma dzień nędzy swojej. Rozmyślaniem nie dołożysz łokcia do

wzrostu swego”. Może tylko o to chodzi!”
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Czy papież
Grzegorz Wielki
negował papieską

supremację?

PAWEŁGŁOWACKI



Papież GrzegorzWielki był jednym z najwybitniejszych papieży
w całej historii chrześcijaństwa. Dlatego potomność nadała mu
przydomek wielki¹. Urodził się ok. 540 roku w Rzymie
w zamożnej rodzinie patrycjuszowskiej. Otrzymał staranne
wykształcenie klasyczne, obejmujące również studia
prawnicze. Od 572 roku zaczął sprawować zaszczytną funkcję
administracyjną, zostając prefektem Rzymu. Po śmierci
swojego ojca Gordiana poświecił się całkowicie życiu
zakonnemu² i w 574 roku został mnichem. W tym samym roku
przekształcił dom rodzinny w klasztor pod wezwaniem św.
Andrzeja. W 576 roku przyjął święcenia diakonatu, a trzy lata
później, pod koniec 579 roku zostałwysłany przez ówczesnego
papieża jako apokryzjariusz do Konstantynopola. Tak jak
w Rzymie, tak samo i w Konstantynopolu, prowadził życie
zakonne Po sześciu latach powrócił do swojego rodzinnego
miasta, oddając się – tak jak wcześniej – życiu ascetycznemu.
Po śmierci papieża, został wybrany i konsekrowany na jego
następcę dnia 3 września 590 roku. Od tego momentu znany
jest jako papież Grzegorz Wielki. Wszechstronnie działał na
obszarach życia kościelnego jak i cywilnego: reorganizując
pomoc humanitarną pomagał najbardziej potrzebującym,
przeprowadzał reformy liturgiczne, walczył z symonią, dbał
o podniesienie życia moralnego duchownych oraz świeckich
chrześcijan. Również w obszarze ewangelizacyjnym odnosił
znaczące sukcesy, m. in. wysłał do Anglii Augustyna, przeora
benedyktynów klasztoru św. Andrzeja wraz z czterdziestoma
innymi mnichami w celu chrys�anizacji tych terenów. Jak widać
z kilku przytoczonych przykładów, Grzegorz Wielki był
niezwykle energicznym i odważnym papieżem.



Biskup Ekumeniczny,
a Sługa Sług Bożych
Za pontyfikatu Grzegorza Wielkie doszło do pewnej kontrowersji,
sięgającej czasów jego poprzednika, papieża Pelagiusza II (579-
590 r.). Biskup Konstantynopola, Jan IV Postnik (582 – 595 r.)
przywłaszczył sobie tytuł biskupa ekumenicznego, a to wywołało
ostry sprzeciw ze strony Grzegorza Wielkiego. Według tego
świątobliwego biskupa Rzymu, żaden z biskupów nie miał prawa
nazywać się biskupem powszechnym. Jako odpowiedź na
poczynania patriarchy Konstantynopola, papież Grzegorz Wielki
zaczął tytułować się sługą sług Bożych³. Na podstawie tych
wydarzeń, niektórzy historycy doszli do wniosku, że tytuł ten,
w myśli papieża Grzegorza Wielkiego oznaczał roszczenie do
supremacji nad całym Kościołem powszechnym. Skoro więc,
papież potępiał możliwość nazywania jakiegokolwiek biskupa -
w tym i biskupa Rzymu – biskupem ekumenicznym, oczywistym
jest, że odrzucił on papieską supremację oraz prymat jurysdykcji
biskupa Rzymu nad całym Kościołem. Ten argument jest
wielokrotnie przytaczany przez prawosławnych i protestanckich
apologetów przeciwko nauce Kościoła Katolickiego na temat
papiestwa. Dlatego zmusza to katolików do postawienia sobie
fundamentalnego pytania: czy rzeczywiście sam papież Grzegorz
Wielki negował papiestwo? Czy odrzucał on uniwersalny
autorytet Stolicy Apostolskiej, znajdującej się w Rzymie?
W niniejszym artykule postaram się dać konkretne odpowiedzi na
te zasadne pytania, opierając się głównie na materiale źródłowym
pochodzącym z pism Grzegorza.



Aby uważnie przeanalizować tą kontrowersyjną kwes�ę, zacytuję
słowa Grzegorza Wielkiego, który w temacie tytułowania się
przez biskupa Konstantynopola tytułem biskupa powszechnego,
pisze następująco:

Jednakże niech daleki będzie od serc chrześcijańskich ten
bluźnierczy wyraz, który odbiera godność wszystkim

biskupom, gdy go sobie jeden w szaleństwie przywłaszcza. (…)
Jednakże żaden z nich [z biskupów Rzymu] nigdy nie zgodził się
na używanie tego osobliwego tytułu, aby przez to, że jednemu
daje się coś osobistego, wszyscy biskupi nie byli pozbawieni
należnego zaszczytu. (…) Ja bowiem jestem sługąwszystkich

biskupów, o ile oni żyją po biskupiemu4.

A mówię to z przekonania, że każdy kto nazywa się lub pragnie
być nazywany biskupem „powszechnym”, w wyniosłości swej
uprzedza antychrysta, ponieważ z pychy stawia się na czele
innych i taka sama pycha wiedzie go do błędu; gdyż – jak

tamten przewrotny chce być widziany jako Bóg ponad
wszystkimi ludźmi – tak też czyni każdy, kto sam jeden chce

być nazwany biskupem nad innych biskupów. Ale ponieważ
Prawda mówi: ‘Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony’
(Łk 14, 11; 18, 14) – wiem, iż wszelką pychę tym prędzej się

łamie, im bardziej się ona unosi. Niech więc Łaskawość Wasza
przykaże tym, którzy popadli w pychę i zaślepienie, by nie

wywoływali zgorszenia przez używanie lekkomyślnej nazwy; bo
mnie grzesznika, który za sprawą Boga trzymam się pokory, do

pokory nawoływać nie potrzeba5.



Albowiem powiedziałem, że ani do mnie, ani do nikogo innego
nie powinniście nic takiego pisać, i oto na wstępie listu, który
wysłaliście do mnie, kazaliście pomimo mego zakazu napisać

wyraz wyrażający pyszny tytuł nazywając mnie ‘papieżem
powszechnym’. Proszę, aby Wasza Najsłodsza Świątobliwość
na przyszłość nie czyniła tego, ponieważ wam się ujmuje to, co

daje się drugim w większym stopniu, niż mu się prawnie należy.
Ja bowiem nie pragnę cieszyć się słowami, lecz obyczajami.

I nie upatruję zaszczytu w tym, przez co moi bracia swój
zaszczyt tracą. Moim bowiem zaszczytem jest cześć Kościoła

powszechnego, moim zaszczytem jest prawdziwa tężyzna moich
braci. Wtedy jestem prawdziwie zaszczycony, gdy się żadnemu

z nich należnej czci nie odmawia. Jeśli bowiemWasza
Świątobliwość nazywamnie ‘papieżem powszechnym’, nie

uważacie siebie samego za biskupa, ponieważmnie
uznajecie za biskupa powszechnego6.

Niech więc będzie wiadome waszym braciom, że Jan, były
biskup miasta Konstantynopola, wbrew Bogu, wbrew pokojowi
Kościoła, ku pogardy i krzywdzie wszystkich księży, przekroczył
granice skromności i własnej miary i bezprawnie przywłaszczył

sobie na synodzie dumny i złowrogi tytuł ekumeniczny, czyli
uniwersalny. (…) Bo jeśli jeden, jak on [Jan

z Konstantynopola] przypuszcza, jest biskupem
powszechnym, to wychodzi z tego,

że nie jesteście biskupami7.



Na podstawie słów samego Grzegorza trzeba jasno stwierdzić, że
rzeczywiście odrzucał on tytuł biskupa powszechnego. Jednak - jak
widać to z przytoczonych cytatów – papież Grzegorz Wielki
potępiał to określenie nie dlatego, że odrzucał idee supremacji
jednego biskupa nad innymi, lecz odrzucał on ten tytuł ponieważ
według niego to sformułowanie oznaczało, że w Kościele jest
tylko jedna osoba, która jest biskupem! Pozostali biskupi nie są tak
naprawdę biskupami, lecz są oni tylko przedstawicielami czy
prezbiterami tego jednego biskupa. Papież Grzegorz Wielki
wyraźnie stwierdził: Bo jeśli jeden, jak on [Jan z Konstantynopola]
przypuszcza, jest biskupem powszechnym, to wychodzi z tego, że nie
jesteście biskupami; Jeśli bowiem Wasza Świątobliwość nazywa mnie
‘papieżem powszechny’, nie uważacie siebie samego za biskupa,
ponieważ mnie uznajecie za biskupa powszechnego. Dlatego kiedy
Grzegorz mówi, że nie ma biskupa nad innymi biskupami, to nie
neguje on ani podziału patriarchalnego, czy metropolitarnego, nie
twierdzi, że jedni biskupi nie podlegają pod innych biskupów, lecz
rozumie te słowa jako zanegowanie autorytetu pozostałych
biskupów, co prowadzi do tego, że jest tylko jeden biskup w całym
Kościele. Taki pogląd jest absolutnie sprzeczny z nauką katolicką,
która naucza, że biskupi są prawdziwymi następcami apostołów,
posiadającymi rzeczywistą władzę w prowadzeniu Ludu Bożego⁸.
Sobór Watykański I w konstytucji dogmatycznej o Kościele
Chrystusowym, Pastor aeternus jednoznacznie naucza o tej
prawdzie wiary, powołując się m. in. na zacytowane powyżej
słowa Grzegorza Wielkiego:



Jednakże ta władza, jakąma Summus Pontifex [biskup
Rzymu], nie stanowi utrudnienia dla zwyczajnej i

bezpośredniej władzy jurysdykcyjnej, którą biskupi
postawieni przez Ducha Świętego wmiejsce apostołów, jako
prawdziwi pasterze powierzonych każdemu z nich owczarni,
karmią [je] i kierują [nimi], a najwyższy i powszechny pasterz

potwierdza ją, umacnia i broni, wedle słów św. Grzegorza
Wielkiego: ‘Moim zaszczytem jest zaszczyt całego Kościoła.

Moim zaszczytem jest trwała siłamoich braci. Wtedy zostaję
prawdziwie zaszczycony, gdy żadnemu z nich nie odmawia

się należnego zaszczytu’9.

GrzegorzWielki
o Papieskiej Supremacji
Jak widać z przytoczonych dowodów patrystycznych,
w zaistniałej kontrowersji o tytuł biskupa powszechnego,
Grzegorz Wielki absolutnie nie negował papiestwa. W tej kwes�i
eklezjologicznej, nie był on ani proto-protestantem, ani
proto-prawosławnym. Trzeba jednak uczciwie postawić sobie
następne pytanie: czy Grzegorz Wielki był świadom swojej
papieskiej supremacji nad całym Kościołem oraz czy zaświadczył
o tym w swoich pismach? Odpowiedź na to pytanie jest jak
najbardziej twierdząca. Przykładów to poświadczających jest
dosyć sporo. Skupię się tylko na czterech fragmentach, ale
najpierw zacytuję wypowiedzi trzech protestanckich uczonych,
którzy w tym temacie napisali następująco:



Z drugiej strony [Grzegorz Wielki] (chociaż brzydząc się
tytułem, który może oznaczać 'jedyny biskup'), nigdy [nawet]
na chwilę nie zaprzeczył, ani nie udawał, że zaprzecza, że
papież był prymasem i zwierzchnikiem chrześcijańskich
biskupów. Niemoże być żadnej wątpliwości, że Grzegorz

rościł sobie prymat, nie tyle co honorowy, ale [prymat]
władzy wKościele Powszechnym¹0.

Z drugiej strony nie można zaprzeczyć, że Grzegorz, o ile
najostrzej protestował przeciwko przyjmowaniu przez

wschodnich patriarchów antychrześcijańskiego i bluźnierczego
tytułu biskupa powszechnego, domagał się i wykonywał, o ile

miał sposobność i władzę, autorytet i nadzór nad całym
KościołemChrystusowym, nawet naWschodzie¹¹.

Był jednak niestrudzony [papież GrzegorzWielki]
w podkreślaniu prymatu Rzymu i skutecznie egzekwował

apelacyjny charakter Rzymuw dziedzinie jurysdykcji wobec
Wschodu. (…) Grzegorz dowodził, że św. Piotr
podporządkował wszystkie Kościoły, łącznie

z Konstantynopolem, Rzymowi¹².

Oczywiście, protestanccy czy prawosławni polemiści mogą
zacytować innych historyków, którzy nie zgadzają się z tym. Mimo
iż to co ci historycy powiedzieli jest niezmiernie pomocne i ważne,
najważniejszym argumentem w tym sporze są same teksty
źródłowe pochodzące z pism Grzegorza. Pierwszy fragment
poświadczający o wyższości Rzymskiej Stolicy Apostolskiej nad
wszystkimi innymi Kościołami, pochodzi z listu, który został już



zacytowany wcześniej, w związku ze zaistniałą kontrowersją
między biskupem Rzymu, a biskupem Konstantynopola. Papież
Grzegorz Wielki napisał to pismo do wielu biskupów, m. in. do
Euzebiusza z Tesalonik, Jana z Koryntu, Andrzeja z Nikopolis, Jana
z Krety. Pisze w nim następująco:

Kiedy nasz poprzednik, błogosławionej pamięci [papież]
Pelagiusz dowiedział się o tym, unieważnił w pełni

prawomocną anulacją wszystkie obrady tego samego
synodu, z wyjątkiem tego, co zostało uczynione w sprawie

Grzegorza, biskupa Antiochii (…) Ponadto dowiedzieliśmy się, że
wasi Bracia zostali zwołani do Konstantynopola. I chociaż nasz
najpobożniejszy cesarz nie dopuszcza tam niczego niezgodnego
z prawem, to jednak, aby ludzie przewrotni, korzystając z okazji
waszego zgromadzenia, nie szukali sposobności nakłaniania

was do popierania tego miana przesądu lub nie myśleli o
zwołaniu synodu w innej sprawie, z zamiarem wprowadzenia

go tam za pomocą sprytnych wynalazków - chociaż bez
autorytetu i zgody Stolicy Apostolskiej nic, comogłoby
zostać przyjęte, nie miałobymocy, niemniej jednak przed

BogiemWszechmogącym zaklinam i ostrzegam, że żaden z was
nie uzyska na to [mojej] zgody [ani] żadnymi pochlebstwami,

łapówkami, [ani] jakimikolwiek groźbami¹³.

W liście tym, papież Grzegorz Wielki potwierdził zasadę, że
biskup Rzymu posiada powszechną władzę anulowania decyzji
lokalnych synodów, bez względu na to czy znajdują się one na
Zachodzie czy nawet na Wschodzie chrześcijaństwa. Po drugie,
orzekł on, że bez zatwierdzenia Rzymskiej Stolicy Apostolskiej,



uchwały synodów czy soborów nie mają żadnej mocy wiążącej.
Jest to widocznym ponad wszelka wątpliwość, że papież Grzegorz
Wielki był świadom swojej odpowiedzialności prawnej —
tj. jurysdykcji — nad całym Kościołem Katolickim.

W innym liście, pisząc do Jana, biskupa Syrakuz, papież Grzegorz
Wielki w sposób jednoznaczny określił stosunki między Rzymem
i Bizancjum:

Co się tyczy stolicy Konstantynopola, to cokolwiek by się
mówiło na ten temat, któżmógłby wątpić, że jest ona

podporządkowana Stolicy Apostolskiej? Zawsze uznawał to
najpobożniejszy cesarz i nasz brat, biskup tego miasta¹4.

Wostatnich dwóch cytatach, które zaprezentuję, Grzegorz Wielki
poświadcza swoją wiarę w supremację Stolicy Apostolskiej
z ustanowienia Bożego – de divina ins�tu�one.

Stolica Apostolska, która jest głową
wszystkich Kościołów…¹5

Ponieważ to jest oczywiste, że Stolica Apostolska jest
z nakazu Bożego ustanowiona ponadwszystkimi

Kościołami, wśród naszych wielorakich trosk znajduje się
szczególne żądanie naszej uwagi, gdy oczekuje się na naszą

decyzję w celu konsekracji biskupiej¹6.



Podsumowanie
Na podstawie zebranego materiału źródłowego oraz
przytoczonych wypowiedzi protestanckich patrologów
i historyków, nie ma najmniejszej wątpliwości, że papież Grzegorz
Wielki nigdy nie negował papieskiej supremacji. Co więcej, on nie
tylko nie przeczył papieskiemu prymatowi ale był jego gorącym
zwolennikiem i propagatorem. Z tego względu, protestanckie
i prawosławne eklezjologie nie są kompatybilne z poglądami tego
wielkiego papieża. Jedynie eklezjologia katolicka najbardziej
wpasowuje się w myśl św. Grzegorza Wielkiego. Dlatego,
przykład jego osoby nie może być wykorzystywany jako argument
przeciwko papiestwu lecz powinien on być stosowany jako jedno
z patrystycznych świadectw na rzez katolickiej doktryny
o supremacji biskupa i kościoła Rzymskiego.

Przypisy:
1. W ponad dwutysiącletniej historii chrześcijaństwa tylko trzech papieży
otrzymało ten przydomek: papież Leon Wielki (440 – 461 r.), papież
Grzegorz Wielki (590-604 r.) oraz papież Mikołaj I Wielki (858-867 r.).

2. Skupiało się ono głównie na codziennej, długotrwałej i pogłębionej
modlitwie, studiowaniu Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym oraz na
czytaniu i zgłębianiu pism Ojców Kościoła, a w szczególności św. Augustyna
z Hippony.

3. To sformułowanie weszło na stałe do tytulatury papieskiej i jest ono
używane przez biskupów. Rzymu aż do dnia dzisiejszego.
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