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PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

Kościół naucza, że w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został nam objawiony,
dany i udzielony jako Osoba Boska. To właśnie wtedy weszliśmy w „czasy
ostateczne” i czas Kościoła, w którym Duch Święty nieustannie działa i zsyła
nam swoje dary.

Trwając w atmosferze minionej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego,
przedstawiamy czerwcowy numer SIEJMY, którego tematem przewodnim jest
właśnie Duch Święty i Jego działanie we współczesnym świecie i naszym
życiu.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do próby
odpowiedzi na pytanie o to, jak każdy z nas przyjmuje dary Ducha Świętego
i Jego obecność w Kościele. Czy jesteśmy wystarczająco otwarci na działanie
Parakleta? Czy wierzymy, że jest On realnie i nieustannie obecny w swoim
Kościele? Czy potrafimy z wiarą i nadzieją spojrzeć na rzeczywistość, która nas
otacza? Czy w głębi naszych serc pragniemy, aby Duch Święty prowadził nas
ku prawdzie i świętości?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury czerwcowego numeru SIEJMY!



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



Przybądź
Duchu Święty!
MONIKA PIOSIK



Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we
Mnie, niech przyjdzie do
Mnie i pije! A powiedział
to o Duchu, któregomieli
otrzymaćwierzący
wNiego (J 7 ,37-39).



Bardzo dobrze pamiętamy, jak św. Jan Paweł II
swoje kazanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego 1979
roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa zakończył
słowami: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!” Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jego słowa
i wołanie do Ducha Świętego o pomoc z każdym rokiem
stają się coraz bardziej aktualne.

Ta papieska prośba skierowana do Boga, a mająca swoim
skutkiem dotyczyć całego narodu, ma swój bardzo
konkretny, indywidualny wymiar. Duch Święty, a przez
Niego łaska Boża, działają w konkretnych osobach,
w poszczególnych duszach. Duch Święty odmienia
i odnawia rzeczywistość wokół nas właśnie poprzez
przemianę ludzkich serc. Od stopnia naszej wewnętrznej
gotowości do oddania się pełnieniu woli Bożej zależy
wymiar i skala takiej odnowy, która może przybrać nawet
wymiar narodowy. Wtedy dopiero, po tej indywidualnej
odpowiedzi ludzkich dusz, przyjdzie nam obserwować
niesamowite skutki działania Ducha Świętego
w otaczającym nas świecie.



Dlatego koniecznie zwróćmy uwagę na to co papież
powiedział wcześniej, tamtego dnia:

„Liturgia sobotniego wieczoru, w przeddzień Zesłania
Ducha Świętego przenosi nas do wieczernika w Jerozolimie,
w którym nazajutrz apostołowie – zgromadzeni wokół
Maryi, Matki Chrystusa – mają otrzymać Ducha Świętego.
Otrzymają Ducha, którego Chrystus im wyjednał przez
krzyż, aby w mocy tego Ducha mogli wypełnić Jego
polecenie”¹.

W mocy Ducha (wyjednanego przez krzyż) wypełnić Jego
polecenie – Duch Święty jest zatem potrzebny każdemu
z nas. Potrzebny do tego, by zrealizować swoje
powołanie – powołanie, które jest nam dane od Boga.
Każdy z nas otrzymał niepowtarzalne zadanie, którego
nikt inny nie wykona.

Łaska płynąca od Ducha Świętego daje nam nowe cechy
i zdolności, dzięki którym możemy dorastać do Bożych
planów. To wylanie Ducha Świętego dało Apostołom
nadprzyrodzoną siłę i moc, niezbędne do budowy
Kościoła, wbrew wszelkim przeciwnościom, a Kościół ten
trwa już ponad dwa tysiące lat.

Duch Święty jest tym, który umożliwia nam
przekraczanie samych siebie, dzięki Niemu i my dzisiaj
jesteśmy kontynuatorami dziejów apostolskich. To my,
każdego dnia, dalej piszemy historię Kościoła
Chrystusowego. Od naszych wyborów i jakości naszego
osobistego zaangażowania się w odpowiedź na Boży plan
(na nasze własne życie) zależy nie tylko stopień realizacji



misji, z jaką Bóg posłał nas na ziemię, lecz także jakość
całej naszej wspólnoty Kościoła oraz świata wokół nas.

Świadomość, chociażby częściowa, tego jaka jest logika
działań nadprzyrodzonych, pozwala nam się odnaleźć
w Bożym Świecie i czerpać coraz więcej z poruszania się
w nim. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym
zagadnieniom związanym z działaniem Ducha Świętego
w duszy każdego z nas.

Pierwsza, najważniejsza kwes�a jest taka, że Bóg nie
pozostawia nas bez pomocy. Wie, że tylko dzięki
wsparciu łaski będziemy w stanie wygrać ze swoją
ułomną ludzką naturą.

„Proces doskonalenia się wywołuje w nas walkę, ponieważ
jesteśmy istotami z duszy i ciała, złączonymi po to by
tworzyły jedną naturę i jedną osobę, której władze niższe
silnie dążą do przyjemności, zaś te wyższe skłaniają nas ku
dobru, w efekcie doprowadzając do konfliktu – ciało
przeciwko duchowi i duch przeciwko ciału, wola przeciw
namiętnościom i namiętności przeciw woli; z tego powodu
życie nazywane jest przez Ducha Świętego wojowaniem”².
Człowiek jednak nie staje do walki sam. „[…] [Człowiek]
zostaje wyniesiony do wyższego stanu dzięki dobroci Boga,
a także ubogacony darami nadnaturalnymi
i nadprzyrodzonymi, które ułatwiają mu walkę
i zwycięstwo. Te dary pochodzą dla nas od Ducha Świętego
przez Odkupienie i zasługi Jezusa Chrystusa, łączą nas
z Bogiem, pozwalają uczestniczyć w Jego boskim życiu
i uzdalniają do stawiania oporu złu oraz praktykowania
dobra”³.



Powyższe tylko potwierdza, że potrzebujemy wsparcia
i drogowskazu - niezbędny jest nam wewnętrzny
kompas, ten głos Ducha Świętego, który podpowiada,
w którą stronę najlepiej pójść.

Po drugie, Duch Święty działa w konkretny sposób,
poprzez owoce, dary i cnoty, które na nas zsyła:

Pismo Święte informuje: „Postępujcie według ducha, a nie
spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha
się też stosujmy” (Ga 5, 16;22;25).

Czym są te owoce i o co tak naprawdę chodzi? W prosty
sposób wyjaśnia to ojciec Dolindo:

Owoce Ducha Świętego definiujemy jako: „cnotliwe czyny,
które osiągnęły już pewną doskonałość i napełniają duszę
weselem. Owoce różnią się od cnót wlanych i darów tym,
czym działanie od mocy. Nie są bowiem uzdolnieniami
ściśle związanymi z duszą, lecz są czynami, działaniem
wynikającym ze świętych uzdolnień, jakie Duch Święty
nadaje duszy”⁴.

„Wydawanie owoców Ducha Świętego nie jest dla nas bez
znaczenia, […], ponieważ jeśli ich nie wydamy, zrodzimy
owoce ciała, a jeśli nie wydamy owoców życia wiecznego,
zrodzimy owoce wiecznej śmierci; nie istnieje nic
pośredniego”⁵. Tę prawdę przekazał nam Jezus,
porównując nas do gałązek winnego krzewu (J 15, 1-5).
Gałązki niewydające owoców będą odcinane i tak jak



drzewo zakorzenione jest w ziemi, tak też mymusimy być
zakorzenieni w Bogu i Jego łasce, by móc zaowocować
w sposób Bogu miły.

„Życie nadprzyrodzone […] do funkcjonowania i rozwoju
potrzebuje władz z porządku nadprzyrodzonego, których
Boska dobroć udziela nam pod postacią cnót Boskich oraz
darów Ducha Świętego. Nasze naturalne władze, które
same z siebie mogą wykonywać jedynie naturalne czyny,
muszą zostać udoskonalone i przebóstwione przez wlane
uzdolnienia, które je wyniosą i pomogą działać w sposób
nadprzyrodzony. Tymi uzdolnieniami są cnoty, dzięki
którym działamy w sposób nadprzyrodzony z pomocą łaski
aktualnej, oraz dary, przez które stajemy się na tyle
posłuszni działaniu Ducha Świętego, że posiadając swego
rodzaju Boski instynkt, jesteśmy poruszani i prowadzeni
przez tego Boskiego Ducha. […] Podczas praktykowania
cnót łaska pozostawia nas aktywnymi pod wpływem
roztropności, zaś przy używaniu darów łaska wymaga
bardziej uległości niż aktywności, abyśmy pozwolili się
prowadzić i nieść Duchowi Świętemu”⁶.

Chodzi właśnie o to, byśmy nieustannie chodzili i działali
pełni łaski Ducha Świętego, tylko w ten sposób zbliżamy
się do świętości. Postępując tak, mamy pewność, że
nasze czyny będą dobre nie tylko w oczach ludzi, ale
przede wszystkim, będą dobre w oczach Boga.

Ostatnią kwes�ą jest właśnie to, że nasza ludzka
perspektywa jest jednak inna niż Boża i że to właśnie tą
Bożą logiką powinniśmy się kierować – dając jej
pierwszeństwo.



Nie dajmy się zwieść pozornie (po ludzku) dobrym
uczynkom czy szlachetnym skłonnościom - zawsze
musimy pamiętać o zaufaniu i wewnętrznym
przyzwoleniu na to, by być prowadzonym. „Jeśli działamy
jedynie po ludzku, jako ludzie kierowani szlachetnymi
pobudkami, nasze czyny, choć dobre według ludzkiej
natury, muszą być traktowane jak dzikie owoce, które
zupełnie nie przydają się do życia wiecznego, ponieważ nie
mają nic z Boskiej natury”⁷. Pamiętajmy, że „udzielone
grzesznikom dary nadzwyczajne w żaden sposób nie
chronią ich przed karą wieczną”⁸. Fascynacja z pozoru
dobrym życiem osób, które są daleko od Kościoła i nie
przystępują do sakramentów, może nas w sposób cichy
i niezauważalny odsunąć od Boga. Nie dajmy się zatem
oszukać, tylko podążajmy przez życie w łączności z łaską.

Podsumowując, ten krótki i prosty akt strzelisty:
„Przybądź, Duchu Święty!” powinien nam towarzyszyć
każdego dnia. „[…] możemy powiedzieć, że ten kto
praktykuje cnotę, żegluje, wiosłując, a więc własnym
wysiłkiem. Ten kogo pobudzają dary Ducha Świętego,
płynie z żaglem, porusza się szybciej, a jedynym wysiłkiem
jest uległe podążanie za kierunkiem wiatru”⁹.

„Trzeba modlić się i często wzywać Ducha Świętego
z ogromną, dziecięcą ufnością, w jedności z Jezusem
Chrystusem, który obiecał, że ześle nam swojego Ducha,
oraz w jedności z Najświętszą Maryją Panną, jak to czynili
Apostołowie wWieczerniku”¹⁰. Działanie Ducha Świętego
w naszym własnym życiu, a potem w całym narodzie



zobaczymy dopiero wtedy, kiedy zaczniemy prosić Go
o pomoc, zatem nieustannie powinniśmy wołać do
Niego, by przyszedł, przemieniał nas i prowadził.

Źródła:
[1] Za: h�ps://teologiapolityczna.pl/homilia-jana-pawla-
ii-na-zeslanie-ducha-swietego (dostęp: 4.06.2022)
[2] D. Ruotolo, Przybądź Duchu Święty!, Wydawnictwo
M, Kraków 2019, s. 15.
[3] Tamże, s. 16.
[4] Tamże, s. 155.
[5] Tamże, s. 155-156.
[6] Tamże, s. 35-36.
[7] Tamże, s. 152.
[8] T. Gałuszka OP, Odnowa w Łasce Teologia
charyzmatów św. Tomasza z Akwinu, Esprit, wyd I,
Kraków 2018, s. 150.
[9] D. Ruotolo, Przybądź Duchu…, dz. cyt., s. 36.
[10] Tamże, s. 51-52.



Duch
Pocieszyciel
i cnota nadziei
PIOTR ZIEMECKI



Prawdziwe i szczere życie ucznia i przyjaciela Jezusa
w swojej istocie jest osadzone w cnocie nadziei. To dzięki niej
pragniemy wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim
i pokładamy ufność w obietnicach Chrystusa. Aby wzrastać
w tej cnocie, musimy jednak najpierw otworzyć się na
działanie Ducha Świętego, którego pomoc jest nam
niezbędna do duchowego wzrostu. Chrystus obiecał nam to
wsparcie już podczas Ostatniej Wieczerzy. Wtedy Syn Boży
zapewnił każdego z nas, że Bóg Ojciec ześle nam Ducha
Pocieszyciela – Parakleta, obrońcę i orędownika, Ducha
Prawdy:

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela
da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale
wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie
zostawię was sierotami: Przyjdę do was Jeszcze chwila,
a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie,
że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was
[J 14, 15-20].



Otwieranie się na działanie Ducha Pocieszyciela,
a w następstwie praktykowanie cnoty nadziei mogą
przejawiać się na różne sposoby i w różnych obszarach
ludzkiej wędrówki. Może się to dziać w naszym życiu
osobistym obejmującym szereg prywatnych spraw oraz
w naszym wewnętrznym przeżywaniu radości i smutków
codzienności. Może też być obecne w obszarze naszego
życia wspólnotowego i – w jego ramach – w naszym
myśleniu o Kościele. To właśnie w Kościele działa Duch
Święty i od naszej wiary w to działanie może zależeć rozwój
cnoty nadziei w każdym z nas.

Przyjrzyjmy się zatem tym dwóm obszarom – właśnie życiu
prywatnemu i wspólnotowemu – w których może się
rozwijać zawierzenie Duchowi Świętemu i życie cnotą
nadziei.

Nasz osobisty Pocieszyciel
Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego:

Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako
naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego,
pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie
na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego.
„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo
godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10, 23)”. On
„wylał na nas obficie (Ducha Świętego) przez Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni
Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego
(Tt 3, 6-7)”.
Katechizm Kościoła Katolickiego, par. 1817



Próbując rozwijać w sobie cnotę nadziei, musimy
równocześnie otwierać się na wszelkie łaski, które zsyła nam
Duch Święty. Nawet w prostych sytuacjach życiowych czy
też takich, w których czujemy ogromną niepewność jutra, lęk
przed tym, co nas czeka, czy też – bardziej od strony
duchowej – strach przed ciężarem własnych grzechów
i upadków, Duch Pocieszyciel przychodzi nam z pomocą.
Jeżeli tylko otworzymy się na Jego dary, będzie umacniał nas
w nadziei – zarówno tej potrzebnej do zwykłego
funkcjonowania, jak i tej dalekosiężnej, dzięki której możemy
uwierzyć w obietnicę życia w wiecznej szczęśliwości.

Również z perspektywy katolickiej psychologii szczera i żywa
cnota nadziei, w której otwieramy się na działanie Ducha
Pocieszyciela, pomaga w przezwyciężaniu codziennych lub
nadzwyczajnych trudów naszego życia. Doskonale zauważa
to na przykładzie problemu samotności amerykański
psycholog kliniczny i tercjarz dominikański, Kevin Vost, który
w swojej książce dotykającej tej tematyki pisze m.in.:

Teologiczna cnota nadziei zakłada nasze pragnienie
spędzenia wieczności z Bogiem i naszą ufność, że Pan pomoże
nam tam dotrzeć dzięki łasce Ducha Świętego. Jeśli naprawdę
przyjmiemy cnotę nadziei, mniej wstrząsną nami przemijające
cierpienia, które przydarzą się nam na ziemi, w tym próba
samotności.
K. Vost, Przewodnik po samotności, Poznań 2020, s. 49

Rzecz jasna, otwarcie się na działanie Ducha Pocieszyciela
nie równa się beztrosce i kierowaniu się wyłącznie



pozytywnymi (mniej bądź bardziej ulotnymi) emocjami.
Cnota nadziei i łaska pocieszenia są czymś głębszym. Głębię
tę możemy jednak dostrzec i praktykować tylko poprzez
równoczesne otwarcie się na wszelkie inne dary Ducha
Świętego, takie jak choćby dar rozumu, roztropności czy
bojaźni Bożej. Tylko przeżywana wespół z pozostałymi
cnotami i darami cnota nadziei będzie mogła w nas
owocować. Musimy pamiętać, że nawet owocne życie
nadzieją i doznawanie łaski pocieszenia, nie wyklucza
smutku i płaczu. Co więcej, Słowo Boże wręcz zachęca nas
do podejmowania swego rodzaju „rozpaczy” odnoszącej się
do naszej grzeszności i naszych upadków. Jak pisze bowiem
św. Jakub Apostoł:

Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz
niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie
się przed Panem, a wywyższy was.
Jk 4, 9-10

Jeżeli cnota nadziei ma ukierunkowywać nasze działania na
osiągnięcie szczęścia wiecznego w niebie, to w sposób
oczywisty będzie również dopuszczała żal za popełnione
grzechy. Nasza grzeszność utrudnia bowiem dojście do
wieczności – a nawet utrudnia życie nadzieją. Jest to o tyle
ważne, że będąc w strapieniu duchowym czy też kolejny raz
upadając pod ciężarem własnego grzechu, możemy liczyć na
łaskę pocieszenia, jeśli tylko żyjemy prawdziwą nadzieją. Nie
powinniśmy jednak chcieć zupełnego oddalenia od nas
smutku spowodowanego grzechem, bo ten smutek jest



zawsze dla nas znakiem ostrzegawczym lub nawet
czerwonym światłem, które pomaga nie upaść jeszcze
bardziej.

Widzimy, jak bardzo ważne jest życie cnotą nadziei
w odniesieniu do naszego osobistego życia. W zaciszu
własnego serca możemy otworzyć się na działanie Ducha
Pocieszyciela, który umocni nas w nadziei i pomoże nam żyć
tą cnotą na co dzień. Nie mniej ważnym aspektem życia
nadzieją i otwierania się w tym kontekście na dary Ducha
Świętego jest również obszar życia wspólnotowego –
aktywnego funkcjonowania we wspólnocie Kościoła.

Nadzieja dla Kościoła
Szczerze praktykujący katolik nie może przechodzić
obojętnie obok spraw Kościoła, do którego przynależy. Życie
wiarą wymaga od nas aktywnego – stosownego do naszego
stanu i okoliczności – uczestnictwa w sprawach Kościoła.
Z kolei w uczestnictwie i szczerym zainteresowaniu
sprawami wspólnoty powinniśmy jeszcze usilniej
praktykować i pobudzać naszą cnotę nadziei, a jeszcze
wcześniej – otwierać się na działanie Ducha prawdy
i pocieszenia.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy patrzymy
z nadzieją na teraźniejszość i przyszłość Kościoła? Czy
w naszym spojrzeniu, które nieraz charakteryzuje się
„czarnowidztwem”, potrafimy jeszcze dostrzec obecność
Ducha Świętego w Kościele i Jego realne działanie? Ileż to



razy słyszymy (lub sami głosimy takie hipotezy), że ten czy
inny Sobór zmienił coś za bardzo – albo z drugiej strony
zmienił za mało; że wybór któregoś papieża pochodził od
Ducha Świętego, a wybór innego już nieco mniej; że tylu
młodych odeszło od Kościoła i że czeka nas już jedynie
kryzys…

Jak możemy łatwo zauważyć, nieraz w kwes�i naszego
spojrzenia na sprawy Kościoła mamy nie tylko problem
z cnotą nadziei, lecz także wiary – wiary w żywą obecność
Ducha Świętego w Kościele, wiary w to, że Pan Bóg
w Trzeciej Osobie Trójcy Świętej prowadzi swoją owczarnię,
daje natchnienie życiu Kościoła, a niekiedy zapobiega
większym katastrofom. Jeżeli szczerze uwierzymy (a więc
będziemy przekładać cnotę wiary na praktyczne życie)
w słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana: Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem [J 14, 26], to będzie kwitła w nas również
cnota nadziei odnosząca się między innymi do bieżących
i przyszłych spraw Kościoła.

Oczywiście nie jest powiedziane, że wiara w prowadzenie
Kościoła przez Ducha Świętego – a w jej ramach również
życie nadzieją – będzie nam przychodziła łatwo. Obserwując
nieraz ogromne kryzysy i skandale dziejące się we
wspólnocie Kościoła, niejeden z nas zapyta, gdzie w tym
wszystkim jest to prowadzenie Ducha Świętego? Za każdym
razem warto jednak w takich sytuacjach przypominać sobie,



że te kryzysy wynikają z ludzkiej grzeszności i są raczej
odwróceniem się od łask Ducha Świętego. Z kolei z drugiej
strony usprawiedliwianie przeróżnych występków ludzi
Kościoła tym, że Kościół u swej zasady jest przecież święty
i prowadzony łaską Ducha Bożego, będzie rodzić ogromne
patologie duchowości i nie zaprowadzi nas ku większemu
zgłębieniu tajemnicy świętości Oblubienicy Chrystusa.
Logiczne jest to, że grzechy wewnątrz wspólnoty są
sprzeczne z Bożym prowadzeniem i są odwróceniem się od
darów Ducha Świętego.

Ciekawym przykładem może być tutaj stwierdzenie
Św. Wincentego Pallo�ego umieszczone w liście z 11
czerwca 1846 r. do kardynała Ludovico Micara, ówczesnego
dziekana kolegium kardynalskiego¹. W odniesieniu do
działania Ducha Świętego na konklawe św. Wincenty
wskazał, że kardynałowie czasem wybierają papieża według
woli Bożej, a innym razem może zdarzyć się i tak, że będzie
to tylko papież według Bożego przyzwolenia. Idąc dalej,
możemy wnioskować, że to konkretne działanie Ducha
Świętego czasem może polegać nie tyle na prowadzeniu do
wyboru, co na przykład na powstrzymaniu przed wybraniem
gorszego kandydata. Z pewnością do tych kwes�i należy
podchodzić ostrożnie, jednak i tu musimy ponownie po
prostu zaufać Panu Bogu i pogodzić się z pewnym zakresem
naszej niewiedzy, która naturalnie jest obecna w życiu
doczesnym, a która dotyczy spraw najwyższych. Nie
rezygnując natomiast z wiary w prowadzenie Kościoła przez
Ducha Świętego, umiejmy dostrzegać problemy wspólnoty



i – zaczynając od siebie samych – wzrastajmy do świętości,
która jest przymiotem Kościoła.

Z całą pewnością w patrzeniu zarówno na aktualne, jak
i przyszłe wyzwania i problemy Kościoła (instytucjonalnego,
ale także tego rozumianego jako wspólnota wierzących)
musimy nieustannie zwracać się do Ducha Świętego
o potrzebne światło do rozeznania tych spraw. W tym
wszystkim zaś musimy kierować się nadzieją, która zawsze
powinna być cnotą poprzedzającą wszelkie – nieraz bardzo
krytyczne – rozważania o sytuacji Kościoła.

Otwórzmy się...
Niezwykle smutne byłoby życie bez nieustannego
otwierania się na działanie Ducha Pocieszyciela, który
umacnia nas we wzrastaniu w cnocie nadziei. Zarówno
w odniesieniu do naszych osobistych spraw, do naszego
prywatnego życia, jak i w odniesieniu do spraw Kościoła
i patrzenia na jego przyszłość, nie możemy pogrążać się
w beznadziei, czarnowidztwie, a niekiedy nawet szczerym,
lecz permanentnym smutku. Życie w radości wspólnoty
Kościoła wymaga od nas zwrócenia uwagi na cnotę nadziei
– na życie jej pełnią.

Nadzieja i otwarcie się na działanie Ducha Świętego mają
ogromny wpływ na wiele spraw naszego życia – zaczynając
od tych podstawowych i doczesnych (jak choćby nasza
kondycja psychiczna), a kończąc na sprawach naszego
zbawienia związanych z wiarą w żywą obecność Boga



w Jego Kościele i prowadzenie Kościoła przez działanie
Ducha Świętego.

Otwierając swoje serca i umysły dla Parakleta, pozwolimy
Mu nas odnawiać. Będzie On żył w Kościele i w każdym
z nas. Pamiętajmy, że Pan Bóg światłem Ducha Świętego
rozprasza mroki naszych czasów. Miłością pokonuje
nienawiść, przemienia ból w radość i daje nam upragniony
pokój².

Oby w naszym patrzeniu na własne życie i sprawy Kościoła
nigdy nie zagościły beznadzieja i zamknięcie na pocieszenie.
Otwierajmy się na działanie Ducha Świętego, na Jego
pokrzepiające światło, które pozwoli nam w pełni żyć cnotą
nadziei.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nammiłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Przypisy:

[1] Ks. Stanisław Stawicki SAC, Pallo�ego wskazania na czas konklawe, h�ps://
www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/swiat/pallo� ego-wskazania-na-czas-
konklawe-27555/ za: www.pallotyni.pl, dostęp na czerwiec 2022 r.

[2] Liturgia Godzin, wydanie skrócone, s. 595
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Wierzę w Kościół, więc



Wyznanie wiary w Ducha Świętego
powtarzamy podczas każdej niedzielnej Mszy

Świętej. Trzecią Osobę Trójcy Świętej
przywołujemy przy okazji najważniejszych

wydarzeń w życiu sakramentalnym i ufamy, że
współpraca z Nią czyni nasze decyzje

prawidłowymi i zgodnymi z Bożą wolą. Co
więcej, wierzymy, że Duch Święty przyczynia się
do tego, aby prawdy objawione przez Boga były
w Kościele odpowiednio poznane i realizowane.

Zdarza się jednak, że trudno nam przyjąć
pewne elementy Magisterium, niektóre

wypowiedzi papieża wzbudzają w nas irytację,
a zachowania niektórych przedstawicieli

duchowieństwa uznajemy za niezręczne czy
nawet niegodne. Czy jednak mamy prawo

polemizować z różnymi aspektami katolickiej
nauki i zadawać pytania o słuszność kierunku,
w którym zmierza Kościół, skoro wierzymy, że

kieruje Nim sam Duch Święty?



Przewodnik Kościoła

Pytania o zasadność pewnych katolickich prawd wiary zadają
zazwyczaj osoby, którym z Kościołem niekoniecznie jest po drodze.
Chociaż uważają one, że Chrystus był wyjątkowym nauczycielem,
a często nie podważają nawet Jego boskości, to nie widzą sensu
w słuchaniu instytucji, która od 2000 lat twardo trzyma się swojej,
ich zdaniem nieprzystającej do współczesnego świata, doktryny.
Podobne wątpliwości, chociaż pewnie mniej intensywne i mniej
doniosłe, nachodzą czasami również katolików. O ile niektóre
z elementów nauczania Kościoła, jak na przykład wymóg miłości
bliźniego, zdają się dla nich oczywiste, o tyle trudno jest im
zaakceptować w pełni naukę Kościoła dotyczącą antykoncepcji,
czystości przedmałżeńskiej czy świętości ludzkiego życia.

Osoby, które pragną pozostać członkami Kościoła, ale mierzą się
z podobnymi wątpliwościami, stają przed dylematem: czy
zaakceptować naukę, z którą po ludzku, na poziomie racjonalnym
się nie zgadzają, czy może zacząć traktować ją wybiórczo,
akceptując jedynie niektóre z jej elementów i liczyć na to, że
z czasem wyrzuty sumienia staną się mniej intensywne. Niektórzy
wybierają pierwszą możliwość i przyjmują katolicką doktrynę, ale
nie próbują dociekać jej zasadności, a zapytani o to, dlaczego tak
uważają, odpowiadają, że „przecież Kościół tak naucza”. Inni,
napotykając wątpliwości, zgłębiają temat i szukają racjonalnych
argumentów dla poparcia kościelnej nauki. Czasami docierają w ten
sposób do Prawdy i wówczas, kiedy posiadają już satysfakcjonujące
argumenty, łatwiej im uwierzyć. Są też i ludzie wyjątkowo



przekonani o sile swojego intelektu, którym trudno jest przyjąć, że
poglądy, z którymi się nie zgadzają albo których nie są w stanie
pojąć, mogą być słuszne. Jeszcze inni z ufnością po prostu
przyjmują do wiadomości, że istnieją prawdy, których ludzki umysł
nie zdoła objąć.

Ta ostatnia możliwość może mieć miejsce jedynie wówczas, kiedy
występuje w połączeniu z głęboką i szczerą wiarą, wiarą w to, że
Kościół nie jest zwyczajną wspólnotą wyznaniową, ale Ciałem
Chrystusa i nieprzerwanie od początku swojego istnienia kieruje
nim Duch Święty. Wiemy, że przed Objawieniem oświecał On
proroków i obdarzał natchnieniem autorów kolejnych biblijnych
ksiąg. Wierzymy też, że i dziś Duch Święty prowadzi lud Boży,
dlatego właśnie przywołujemy Go podczas ważnych wydarzeń,
przy okazji sprawowania sakramentów oraz podejmowaniu
znaczących życiowych decyzji. Nie znaczy to jednak, że podlegamy
jakiejś nieuniknionej władzy Ducha Świętego – nigdy nie działa On
przecież wbrew naszej woli, dlatego możemy otworzyć się na Jego
światło albo zignorować Jego działanie. Dotyczy to wszystkich
członków Kościoła, zarówno wiernych świeckich, jak i jego
najwyższych hierarchów. Nie będzie więc herezją przyjęcie, że
niektóre decyzje podjęte w Kościele na przestrzeni wieków Jego
istnienia nie były słuszne. Zawsze istnieje bowiem możliwość, że
podejmujące je osoby nie współpracowały z łaską Ducha Świętego
– czy to z powodu swojej złej woli, czy też jakichś braków w życiu
duchowym. Takie podejście prowadzi jednak czasami do wielu
nadinterpretacji. Przykładem mogą tu być niektóre istniejące w
ramach Kościoła środowiska, które są w stanie chwycić się każdej
argumentacji potwierdzającej że papież Franciszek nie został



wybrany pod wpływem działania Ducha Świętego tylko dlatego, że
nie zgadzają się z niektórymi spośród jego wypowiedzi. Oczywiście
ocena tego, czy dana decyzja podjęta została pod natchnieniem
nadprzyrodzonej natury, zawsze jest trudna. Konieczne jest
dokładne zbadanie jej w kontekście Tradycji i Objawienia, a do tego
z modlitwą na ustach.

Rozeznanie tego, co aktualnie mówi do Kościoła Duch Święty,
wydaje się jeszcze trudniejsze w dynamicznie zmieniających się
czasach, w których przebiegu coraz częściej, można odnieść
wrażenie, że świat zwyczajnie stanął na głowie. W samym Kościele
widać wiele prób podejścia do tej kwes�i. Wierni o bardziej
liberalnych poglądach uważają, że niektóre z elementów kościelnej
doktryny są zbyt wymagające dla współczesnego człowieka.
Zdaniem tych środowisk rzeczywistość zmieniła się w ostatnich
dziesięcioleciach na tyle, że Kościół powinien złagodzić niektóre
wymogi moralne. W przeciwnym razie jedyne, co osiągnie to
zniechęcenie wielu spośród swoich członków do praktykowania
wiary. Osoby o bardziej konserwatywnych poglądach twierdzą
wręcz odwrotnie – Kościół zbyt usilnie próbuje się dostosować się
do współczesnego świata, Jego nauka staje się przez to za mało
wymagająca i właśnie to zniechęca wiernych, którzyw katolicyzmie
szukają twardych zasad moralnych i jasnego przekazu.
Przedstawiciele tych środowisk wysuwają często tezę, że przez
ostatnie lata Kościół zbyt mało otwierał się na wskazówki Ducha
Świętego, dlatego wiele reform poszło nie w tę stronę, co powinno.

Na drodze rozwoju



Rozwiązaniem ma być zignorowanie skutków niekorzystnych zmian
i powrót do stanu rzeczy sprzed kilkudziesięciu lat.

Błędem jest jednak twierdzenie, że Kościół powinien przestać
zwracać uwagę na zmiany zachodzące poza Jego murami. Nie
chodzi tu oczywiście o ślepe podążanie za duchem czasów
i zmienianie swojej doktryny w zależności od upodobań większości
społeczeństwa. Prawdą jest jednak, że jednym z celów Ducha
Świętego jest prowadzenie Kościoła torem naturalnego rozwoju
ludzkiej myśli, wiedzy i mentalności. Społeczna wrażliwość rozwija
się w toku dziejów, a zmiany związane z tym rozwojem
wwiększości są dobre. Kiedyś chore i niepełnosprawne noworodki
zrzucano w przepaść, a dzisiaj mamy skodyfikowane prawa dziecka
i powszechnie mówimy o konieczności podmiotowego traktowania
również najmłodszych obywateli. Jeszcze nie tak dawno temu nie
dawaliśmy kobietom pełni praw politycznych, a dzisiaj żaden
rozsądny człowiek nie zaprzeczy, że ich obecność w przestrzeni
publicznej jest wartościowa. Co więcej, coraz częściej zdajemy
sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko naturalne
i z tego, jak ważną wartością jest pokój. I chociaż wiele ze zmian
idzie w niepokojącym kierunku, a niektóre prawa człowieka zostają
sprowadzone wręcz do absurdu, to nie ulega wątpliwości, że
społeczeństwa ogólnie są coraz bardziej świadome, wrażliwe
i odpowiedzialne.

Wiele spośród tych najbardziej konserwatywnych środowisk
katolickich za niejaki wzór duchowości stawia ludzi średniowiecza,
którzy powszechnie praktykowali pokutę, modlili się, śpiewając
chorał gregoriański, a rytm ich życia wyznaczały poszczególne



okresy roku liturgicznego. Zdaniem tradycjonalistów tak właśnie
wyglądać powinno idealne życie współczesnego katolika – ma być
przepełnione ascezą, ludowymi obrzędami i wszechobecną łaciną.
Te same środowiska podkreślają często piękno nadzwyczajnej
formy rytu rzymskiego, a ich bardziej skrajni przedstawiciele
uważają go za jedyny słuszny sposób uczestniczenia w Mszy
Świętej. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie
odchodzą dziś od wiary, jest ich zdaniem to, że Kościół na wielu
polach ulega bylejakości. Gdyby wierni zawsze mogli uczestniczyć
w tak pięknej, uroczyście sprawowanej liturgii, a do tego mieliby
pewność, że Kościół trwa przy głoszonych od setek lat prawdach
i nie rozmywa swojego przekazu, trwaliby w wierze.

Prawda jest jednak taka, że Duch Święty może działać w sposób,
który jest dla nas niezrozumiały. Dlaczego by więc nie przyjąć, że
zmiany, których doświadczamy w Kościele, są co do zasady dobre
i należy im zaufać? Można przecież podejrzewać, że Duch Święty
wie lepiej – wie na przykład, że większość współczesnych ludzi na
tyle utraciła zdolność skupienia, że nie byliby w pełni skorzystać
z mszy trydenckiej. Niektórym postawienie sprawy w ten sposób
wyda się pewnie smutne, a w każdym razie mało romantyczne. Nie
da się jednak ukryć, że zmiany mają miejsce, a zamiast przymykać
na nie oko, lepiej zastanowić się, jak z nich skorzystać. Wszystko to
nie oznacza oczywiście, że możemy traktować prawdy wiary
wybiórczo, przyjmując te elementy nauki Kościoła, które nam
pasują, a ignorując te mniej wygodne. Istnieją w końcu takie
katolickie prawdy, które trudniej nam realizować albo takie, których
geneza i sens nie są dla nas zrozumiałe. Jednak konsekwencją wiary
w Kościół jest zaufanie, że nie wzięły się one znikąd, że nie



wymyślił ich byle kto i że nie mają one na celu uprzykrzenia nam
życia, ale mają prowadzić nas ku jakiemuś większemu dobru, które
nam samym być może trudno jest dostrzec.

Zmiany społeczne sprawiają też, że zmienia się obraz ról
przyporządkowanych do poszczególnych płci czy też sposób, w jaki
możemy realizować nasze powołanie. Zamiast więc przykładać do
tych kwes�i wzorce sprzed kilkudziesięciu lat i przyklejać łatkę
„niewystarczających” katolików osobom, które wybierają mniej
konwencjonalną drogę życiową, warto zastanowić się, czy
przypadkiem nowe rozwiązania nie dają jeszcze więcej możliwości
rozwijania naszej wiary. Zaufanie Duchowi Świętemu wymaga od
nas także tego, abyśmy powstrzymywali się przed nazywaniem
heretykami wszystkich, którzy proponują dyskusję na trudne
tematy w ramach Kościoła. Zamiast tego powinniśmy zachować
otwartość umysłu, mieć świadomość tego, że świat się zmienia
i umieć dostrzegać w tych zmianach nie tylko upadek obyczajów,
lecz także szanse na docieranie z Dobrą Nowiną do większej liczby
ludzi.



„Wy
dajcie im jeść!”

PRZEMYSŁAW BANASIK



Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych,
którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień

począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy
przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc:

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi
i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć
żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On

rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś
powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie
ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności

dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem
mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do

swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się
gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu».
Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On
wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał

w niebo i odmówiwszy nad nimi
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by
podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy,

a zebrano jeszcze z tego, co im zostało,
dwanaście koszów ułomków.

Łk 9, 11-17



Ewangelia z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Pana Jezusa pokazuje, jak ważny dla ludzi jest pokarm. Na
ziemiach polskich nadal możemy zobaczyć, jak wielki jest
szacunek do chleba (nie tylko u ludzi starszych, lecz także
młodych). Chleb w historii ludzkości odegrał i nadal
odgrywa najważniejszą rolę jako pokarm. Przez wieki
nauczyliśmy się, że chleba marnować nie wolno, bo nie
wiadomo, kiedy nam go zabraknie, tak jak brakowało go
w wielu polskich domach. Ta uroczystość, potocznie
nazywana Bożym Ciałem, jest jednym z najpiękniejszych
momentów w roku kalendarzowym i liturgicznym, co
można zaobserwować już dzień przed, zwracając uwagę na:
ubieranie czterech ołtarzy, układanie dywanów
kwiatowych, zbieranie kwiatów przez dziewczynki do
sypania czy strojenie domów i okien. Mobilizują się
wszyscy, co szczególnie widać na wsiach. Nie ma się co
dziwić: pasterz wychodzi z miejsca „sacrum” do miejsca
„profanum”, na ulice, gdzie ludzie prowadzą życie
codzienne, gdzie grzechy są wielokrotnie popełniane.
Pasterz jednak wychodzi z wieczernika do swoich owiec.
Czy możemy zarzucić Chrystusowi, że nie opiekuje się
swoim ludem? Oczywiście, że nie. Zdarzają się jednak
opinie mówiące wprost o tym, że procesje nie powinny
miećmiejsca, bo są przeszkodą wwielorakim sensie. Nasza
chrześcijańska wiara daje nam możliwość manifestacji



właśnie tej wiary: wychodzimy na ulice, aby ugościć Jezusa
na naszych gospodarstwach, wśród domów, blokowisk,
gospodarstw, szkół i urzędów. Mamy 2022 rok, co oznacza,
że powinniśmy być dumni z tego, że możemy w wolności
robić to, co robimy, czyli publicznie adorować Boga.

W powyższej Ewangelii możemy rozważyć, jak bardzo Jezus
kocha tych, co do Niego przychodzą. Tak jak oni nie odeszli
wtedy głodni, tylko nakarmieni do syta, tak i my
powinniśmy iść ich drogą, a w czasie Eucharystii nie
odrzucać Boga, ale dać się Nim nakarmić do syta. On nam
daje całego siebie, a my, co można zobaczyć w statystykach,
bierzemy udział we Mszy Świętej, ale nie przyjmujemy
Komunii Świętej, odrzucamy Jego prawdziwąmiłość.Warto
zadać sobie samemupytanie: Czy ja tak jak Jezus daje siebie
cały innym? Brakuje nam odwagi, aby odpowiedzieć na to
pytanie, bo jeśli odpowiemy, okażemy się tchórzami. Jest to
sformułowanie mocne, ale też prawdziwe. Jezus do nas
mówi: „Wy dajcie im jeść!”, dajemy? Czy naprawdę dajemy
jeść naszym bliźnim? Czy może szczycimy się, że
wygoniliśmy osobę żebrzącą spod kościoła albo
wyśmialiśmy ludzi biednych, mniej zamożnych, ubogich?
W nich jest Chrystus! Daliśmy Mu jeść? A czy daliśmy Mu
naszą pomoc, otwartą dłoń?

Piękne słowa powiedział bł. Carlo Acutis: „Eucharystia to
moja autostradadonieba”. Czyż to nie wspaniałe? Poprzez
Eucharystię stajemy się świętymi, ale tylko wtedy, kiedy
nasze życie przepełniają dobre uczynki i modlitwa. Czynić
dobro to dziś wyzwanie: młodzi się wstydzą, starsi nie mają
czasu. Świat, odwracając się od Boga, odwraca się od



potrzebujących. Świat odwrócił się od Eucharystii, która
była dla niego siłą.

„Nie idę do Komunii Świętej, bo nie chce iść do spowiedzi…”
– bardzo dobrze znamy te słowa, zresztą sami nieraz je
wypowiedzieliśmy. Teraz, po przemianie serca, niektórzy
mogą powiedzieć, że to były najgorsze słowa. Chrystus
jednak zaprasza nas na drogę pokuty i pojednania, aby z tej
błędnej trasy zjechać na drogę szybkiego ruchu –
autostradę. Bł. Carlo, jeden z najmłodszych
błogosławionych Kościoła, okazuje się drogowskazem
danym nam od Boga. Powinien być właśnie tym światłem
dla młodych, którzy po swojej Pierwszej Komunii Świętej
zapomnieli o istocie Eucharystii, a także o sakramentach.

Stroje ludowe, chorągwie, feretrony, dzieci
pierwszokomunijne, służba liturgiczna, służby
zabezpieczające, krzyż, latarnie, Koła Żywego Różańca,
baldachim i On, jedyny w swoim rodzaju Jezus Chrystus
przemierzający ulice… Ile On wtedy ma obrońców wokół
siebie? Jak duże jest zaangażowanie ludzi w przebieg
procesji? Tłumy idą za Chrystusem, a następnego dnia,
podczas adoracji w świątyni jest garstka osób, a na Mszy
Świętej tylko 1/5 przyjmie tylko Komunię Świętą. Gdzie jest
ta ludzka świadomość? Gdzie są ci ludzie, którzy tłumnie
szli za Jezusem? Praca, nauka, inne obowiązki sprawiają, że
dla Boga ma się ograniczony czas, jeśli w ogóle on jest
wyznaczony przez nas. Nie ma wskazówek co do
nawrócenia. Po prostu my musimy sami skosztować
i zobaczyć, jak dobry jest Pan.



Pieśń „Kłaniam się Tobie” po wczytaniu się w nią jest
zachwycająca. Zapraszam zatem domodlitwy właśnie nią:

Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi

Otocz Go wkoło rzeszo wybrana
Przed twoim Bogiem zginaj kolana
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
On twoim Ojcem On przyjacielem

Nie dosyć było to dla człowieka
Że na ołtarzu co dzień Go czeka
Sam ludu swego odwiedza ściany
Bo pragnie bawić między ziemiany

Zielem kwiatami ścielcie Mu drogi
Którędy Pańskie iść będą nogi

I okrzyknijcie na wszystkie strony
„Pośród nas idzie błogosławiony"

Straż przy Nim czynią Anieli możni
Nie przystępujcie blisko bezbożni
Obyście kiedyś i wy poznali
Jakiegośmy to Pana dostali

On winy nasze przebaczać lubi
Jego się wsparciem nasz naród chlubi
W domu i w polu daje nam dary
Serc tylko naszych żąda ofiary

Niesiemy Ci je Boże niesiemy
Dawaj nam łaski sercać dajemy
I tej zamiany między stronami
Niebo i ziemia będą świadkami.



nieomylność Rzymu
PAWEŁ GŁOWACKI

Papież Honoriusz a supremacja i



Jednym z najczęstszych historycznych argumentów,
przytaczanym przez prawosławnych i protestanckich
apologetów przeciwko dogmatowi o supremacji
i nieomylności papieskiej, jest kwes�a papieża Honoriusza.
Gdy zacząłem studiować ten temat i czytać przeróżne
opracowania antykatolickie, zauważyłem, że przytaczane
przez polemistów potępienie tego biskupa Rzymu przez
Sobór Ekumeniczny w 681 roku jest uważane za swoistą
piętę achillesową katolickiej nauki o papiestwie. W kilku
słowach: jest to najdobitniejszy przykład falsyfikacji
katolickiej teorii o supremacji i nieomylności Rzymu. Kiedy
studiowałem na katolickim uniwersytecie w belgijskim
Leuven, miałem (o dziwo!) przyjemność przebywać głównie
w gronie protestanckich oraz prawosławnych studentów
i uczonych. Odbyłem mnóstwo ciekawych rozmów na temat
papiestwa z pierwszego tysiąclecia i najczęstszym
argumentem przeciwko katolickiej wykładni był właśnie
poruszany w tekście temat papieża Honoriusza,
monoteletyzmu i Soboru Konstantynopolitańskiego III.
Dlatego postaram się wykazać, że świadectwo to nie jest
dobrym argumentem przeciwko katolickiej nauce,
a wydarzenia, które miały miejsce w VII wieku, są jednym
z najlepszych przykładów świadczących pozytywnie za
supremacją i nieomylnością rzymskiej stolicy Piotra.



Początki Herezji

W 622 roku ówczesny bizantyjski cesarz, Herakliusz, odbył
wArmenii teologiczną dysputę z niejakim biskupem Pawłem,
który był przeciwnikiem Soboru Chalcedońskiego. Użył
w niej sformułowania jedno działanie w Chrystusie. Po
debacie zwrócił się do Cyrrusa, wtedy jeszcze biskupa Fazis,
z zapytaniem, czy taka terminologia jest rzeczywiście zgodna
z chalcedońską chrystologią i czy powinniśmy mówić
o jednym czy dwóch działaniach w Chrystusie. Cyrrus nie
znał odpowiedzi na to pytanie i zwrócił się do patriarchy
Konstantynopola, Sergiusza, o pomoc. Zapytał go również
o to, czy nie zna jakichś Ojców Kościoła, którzy mówili
o jednym działaniu w Chrystusie. Sam Sergiusz był
zafrasowany tym zagadnieniem i nie opowiedział się
jednoznacznie za żadnym z poglądów. Pomimo tego
Sergiusz był święcie przekonany, że o jednym działaniu
mówił poprzedni patriarcha Konstantynopola, Menas,
w liście skierowanym do papieżaWigiliusza. Dodam tylko, że
na Soborze Konstantynopolitańskim III w latach 680–681
dzięki szczegółowej analizie tekstów patrystycznych okazało
się, że ten list jest monoteleckim fałszerstwem. Taka
odpowiedź w zupełności wystarczyła Cyrrusowi, który
w międzyczasie został patriarchą Aleksandrii. Za jego
pontyfikatu w Aleksandrii w 633 roku został podpisany
dokument zwany Dziewięć Rozdziałów albo Pakt Jedności
między chalcedończykami, a monofizytami, w którym użyto
formuły jedno działanie w Chrystusie. Jest to herezja zwana



monoenergetyzmem. Przeciwko temu wystąpił wspomniany
wcześniej Sofroniusz, słusznie argumentując, że skoro
w Chrystusie są dwie natury, a nie jedna, tak jakby chcieli
monofizyci, to muszą być również dwa chcenia, dwa
działania, ponieważ działanie wypływa nie z osoby, lecz
z natury. Dlatego głoszenie jednego działania w Chrystusie
jest w rzeczywistości zaprzeczeniem Chalcedonu
i ortodoksyjnej chrystologii. Nie bez powodu monofizyccy
heretycy mówili: Nie myśmy przyszli do Chalcedonu, ale
Chalcedon przyszedł do nas. W sierpniu 633 roku Sergiusz po
proteście Sofroniusza wydaje dokument Psephos, zakazujący
wszelkich dyskusji na temat jednego działania lub dwóch
działań w Chrystusie. Niemniej jednak, zaniepokojony całą
sytuację, kieruje list do samego biskupa Rzymu, Honoriusza,
w którym opisuje powstały spór i prosi o jego stanowisko
w tej sprawie. Według patriarchy Konstantynopola
mówienie o dwóch działaniach w Chrystusie jest
problematyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma
patrystycznych świadectw, które mówią o tym, że
w Chrystusie są dwa działania. Nawet wielki intelektualista
i świątobliwy mnich Sofroniusz nie był w stanie przedstawić
ani jednego pozytywnego świadectwa. Po drugie, mówienie
o dwóch działaniach prowadziłoby do konfliktu wól
w Chrystusie. Nawiązując do wersetu z Ewangelii wg. św.
Mateusza (Mt 26,39), Sergiusz stwierdził, że wola boska
Chrystusa chce dopełnienia męki i zbawienia świata, ale
Jego wola ludzka sprzeciwiała się temu.
Z drugiej strony, mówienie o jednym działaniu jest tak samo
problematyczne, ponieważ według niektórych takie



sformułowanie zostało zaproponowane w celu usunięcia
nauki o dwóch naturach w Chrystusie, a przecież – jak mówi
Sergiusz – te natury zostały hipostatycznie złączone
w osobie Zbawiciela bez pomieszania, tak jak orzekł Sobór
Chalcedoński. Pod koniec listu stwierdza, że zakazuje
wszelkich dalszych dysput nad tym tematem, na co również
przystał sam Sofroniusz.

Papież Heretykiem Ex Cathedra?

Papież decyduje się na odpowiedź i pisze w 634 roku swój
pierwszy list do patriarchy Konstantynopola. To właśnie ten
list stał się przedmiotem sporu między katolickimi
a protestanckimi i prawosławnymi uczonymi. To właśnie na
podstawie tego listu antykatoliccy polemiści oskarżyli
papieża Honoriusza o dwie duchowe zbrodnie. Pierwsza
z nich dotyczy herezji monoteletyzmu, a więc wyznawania
poglądu, który głosi, że w Chrystusie znajduje się tylko jedna,
boska wola. Drugi zarzut odnosi się do tego, że papież
Honoriusz ogłosił ex cathedra – a więc korzystając
z charyzmatu nieomylności - naukę monoteletyzmu.
Oznacza to, że przykład papieża Honoriusza falsyfikuje
supremację i nieomylność papieską. Problem z takim
rozumowaniem jest dwojaki. Przy rzeczywistym
przeczytaniu papieskiego listu okazuje się, że ani papież nie
był monoteletą, ani nie ogłosił żadnej doktryny w sposób
uroczysty i ostateczny jako obowiązującej Kościół
powszechny zawsze i wszędzie. Odpowiadając na pierwszy



zarzut, najpierw zacytuję zdanie papieża Honoriusza, na
które powołują się zwolennicy tezy o wyznawania przez
biskupa Rzymu herezji monoteletyzmu: Wyznajemy jedną
wolę Pana naszego Jezusa Chrystusa… (Pierwszy list
Honoriusza do Sergiusza). Na pierwszy rzut oka mogłoby się
wydawać, że papież jest monoteletą, skoro stwierdza, że
wyznaje jedną wolę w Chrystusie. Jednakże przytoczmy to
zdanie w całości:

Wyznajemy jedną wolę Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo
jest rzeczą jasną, iż Bóstwo przyjęło naszą naturę, a nie winę —
tę, która została stworzona, zanim grzech się pojawił, a nie tę,
która zostaławypaczona przezwinę. (…) Nie nosił On w swoich
członkach innego prawa (zob. Rz 7,23) ani nie było
w Zbawicielu rozbieżnej czy przeciwnej woli, ponieważ urodził
się On ponad prawem naszej obecnej ludzkiej kondycji (Pierwszy
list Honoriusza do Sergiusza).

Papież, odpowiadając na zarzut sformułowany przez
Sergiusza, że mówienie o dwóch wolach prowadziłoby do
konfliktu wól w Chrystusie, stwierdza, że nie może być to
prawdą, ponieważ nasz Zbawiciel przyjął naturę ludzką
wolną od jakiegokolwiek grzechu. Dlatego, skoro Chrystus
przyjął człowieczeństwo takim, jakie było przed upadkiem
pierwszych rodziców, wolne od wypaczenia, skażenia
grzechem etc., to w Chrystusie nie może być przeciwnych
wól. Jego wola ludzka będzie dążyła do tego samego, co
Jego boska wola – obie wole będą zgodne ze sobą. Z tego
cytatu wynika wyraźnie, że papież Honoriusz przyjmował



istnienie ludzkiej woli w Chrystusie – co negowali
monoteleci – ponieważ stwierdził, że Chrystus miał taką
samą ludzką naturę, jaka występowała u Adama i Ewy, zanim
popadli w grzech, a przecież nasi prarodzice posiadali ludzką
wolę. Żaden chrześcijanin nie twierdził w VII wieku, że Adam
i Ewa nie posiadali woli. Tak więc pokazuje to, że Honoriusz
uznawał w Chrystusie zarówno istnienie ludzkiej woli, jak
i oczywiście woli boskiej, w ich pełnej zgodzie między sobą.
Papież Honoriusz nie użył sformułowania jedna wola
w znaczeniu monoteleckim, tzn. w Chrystusie ontologicznie
istnieje tylko jedna boska wola, lecz przez to sformułowanie
chciał wykazać, że w ludzkiej naturze Jezusa jest tylko jedna
ludzka, nieskażona wola, która nie podlega ciągłej walce
i grzesznym dążeniom, tak jak nasza, upadła, przez co mamy
jakby dwa sprzeczne działania w sobie: Nie czynię bowiem
dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7,19),
lecz jest wolą nieskażoną, zgodnie współpracującą z Jego
boską wolą.
Nie jest to moja osobista interpretacja słów Honoriusza.
Właśnie taką interpretację podał sam redaktor tego listu,
rzymski opat Jan Symponus, z którego pomocą biskup
Rzymu ułożył swój list. Właśnie na to bezpośrednie,
a z naszego historycznego punktu widzenia najważniejsze
świadectwo samego (wtedy jeszcze żyjącego)
projektodawcy tego listu, powołał się wielki grecki ojciec
Kościoła i mnich, Maksym Wyznawca w publicznej debacie,
jaką odbył w lipcu 645 r. w Kartaginie z monoteletą
Pyrrusem, który po skonfrontowaniu się z trafnymi
odpowiedziami i rzetelną argumentacją uznał się za



pokonanego i za namową Maksyma udał się do Stolicy
Apostolskiej w Rzymie, aby zostać ponownie przyjętym do
jedności Kościoła katolickiego przez samego biskupa Rzymu.
Wymiana zdań odnośnie do naszego tematu prezentowała
się następująco:

Pyrrus: Cóż masz odpowiedzieć za Honoriusza, który otwarcie
[pisał] do mojego poprzednika, ucząc jednej woli w naszym Panu
Jezusie Chrystusie?

Maksym: Kto jest godnym zaufania egzegetą tego listu, ten kto
skomponował go w osobie żyjącego Honoriusza, czy ci
w Konstantynopolu, którzy przemawiają własnym sercem?

Pyrrus: Ten, który go skomponował.

Maksym: Ta sama osoba [pisze] do świętego Konstantyna, który
został cesarzem, ponownie w imieniu Papieża Jana, który jest
wśród świętych i mówi, że: ‘Mówiliśmy o jednej woli w Panu, nie
o Jego boskości i człowieczeństwie, ale tylko o Jego
człowieczeństwie’. Bo ponieważ Sergiusz napisał to pewne
osoby stwierdzają w Chrystusie dwie sprzeczne wole, on
odpowiedział: ‘Powiedzieliśmy, że Chrystus miał jedną wolę,
a nie dwie sprzeczne wolę ciała i Ducha, jak my po upadku, co
w naturalny sposób charakteryzowało Jego człowieczeństwo…’
(PG 91, 328-329).

Zbijając drugi argument, że papież Honoriusz zdefiniował
w sposób ostateczny, definitywny i nieomylny naukę



monotelecką – co falsyfikowałoby tezę o nieomylności
papieskiej, ponieważ papież ogłosiłby ex cathedra błędną
naukę - trzeba stwierdzić, że papież nie zdefiniował żadnej
nauki w sposób nieomylny. Dla papieża kwes�a jednego czy
dwóch działań w Chrystusie, jednej czy dwóch woli była
problemem czysto akademickim, którego zresztą do końca
nie zrozumiał, dlatego nie rozpoznał tkwiącego w nim błędu
i zagrożenia:

O tym, że Pan Jezus Chrystus, Syn i Słowo Boże, przez które
wszystko się stało, działa jako ktoś jeden w Bóstwie
i człowieczeństwie, Pismo święte świadczy z całą jasnością. Czy
zaś ze względu na działania Bóstwa i człowieczeństwa należy
mówić i rozumieć o jednym czy dwóch działaniach, nie
powinniśmy się tym zajmować, zostawmy to gramatykom
(Pierwszy list Honoriusza do Sergiusza).

Zamiast zdefiniować ortodoksyjną naukę o dwóch wolach
i działaniach w Chrystusie i odrzucić błąd monoteletyzmu,
pochwala regułę ciszy Sergiusza z Konstantynopola, czyli
skłania się ku zaprzestaniu dyskusji nad tym problemem ze
względu na pokój w Kościele:

[Sergiusz] będzie to ogłaszać z nami, tak jak my jednogłośnie to
głosimy z Wami, zachęcającWas do unikania wprowadzonego
wyrażenia nowego słownictwa ‘jedne lub dwa działania’
(Pierwszy list Honoriusza do Sergiusza).



Tak samowypowiada się w swoim drugim liście do Sergiusza,
pisząc:
Co do reszty, o ile dotyczy to nauczania Kościoła i tego, co
powinniśmy się trzymać, a nawet głosić ze względu na prostotę
człowieka i dla uniknięcia kontrowersji musimy, jak już
powiedziałem, nie definiować ani jednej, ani dwóch działań
w pośredniku między Bogiem a ludźmi (1 Tm 2,5) ale wyznać,
że obie natury są zjednoczone w jednym Chrystusie w naturalnej
jedności, każda aktywna i skuteczna przy współpracy drugiej
[natury] (Drugi list Honoriusza do Sergiusza).

Na pytanie, czy papież Honoriusz był monoteletą, trzeba
odpowiedzieć przecząco. Podobnie, na podstawie materiału
źródłowego, powinniśmy przecząco odpowiedzieć na
pytanie, czy papież Honoriusz nieomylnie zdefiniował naukę
monoteletyzmu. Jednak, idąc za wyrokiem potępiającym
papieża Honoriusza wydanym przez Sobór
Konstantynopolitański III i potwierdzonym przez papieża
Leona II, należy stwierdzić, że papież Honoriusz był
heretykiem. Wina papieża była trojaka i każdy z tych
powodów był sam w sobie wystarczającym impulsem dla
starożytnych chrześcijan – ojców soborowych i papieża –
do potępienia go jako heretyka:

- użył heretyckiej terminologii, co spowodowało, że jego
błędny dobór wyrażeń zapewnił realne wsparcie
monoteletom,

- poparł politykę ciszy, która na równych warunkach tłumiła
ortodoksyjne i heterodoksyjne wyrażenia, zapewniając w ten



sposób materialną pomoc w szerzeniu herezji w Kościele.
Niestety, zestawił w jednej linii herezję z ortodoksją,
- nie zdefiniował nauki o dwóch działaniach i wolach
w Chrystusie, a więc dokonał poważnego zaniedbania
w swoich pasterskich obowiązkach jako biskup Rzymu.

Podsumowując pierwszą część rozważań, przypadek papieża
Honoriusza nie falsyfikuje katolickiej tezy o supremacji
i nieomylności rzymskiej stolicy Piotra. Jednak to, co nie jest
argumentem przeciwko papiestwu, nie staje się przecież od
razu historycznym argumentem za papiestwem. Dlatego
w kolejnej części przejdę do wykazania słuszności katolickiej
nauki o najwyższym i nieomylnym ustroju Kościoła
założonego przez samego Chrystusa (de divina ins�tu�one)
w Rzymskiej Stolicy Apostoła Piotra.

Supremacja i Nieomylność Rzymu

Z powodu monoteletyzmu patriarchów Konstantynopola nie
było zachowanej jedności kościelnej między Wschodem
a Zachodem. W celu przywrócenia wspólnej komunii cesarz
Konstantyn IV Pogonatos napisał 12 sierpnia 678 roku list
do papieża Donusa, aby przysłał delegację na konferencję,
na której omówionoby sporny temat monoteletyzmu. Papież
Donus jednak już nie żył i następca na tronie Piotrowym,
Agaton, przyjął list z radością. Zastrzegł przy tym, że nie
może być w tym temacie żadnej teologicznej dyskusji
i debaty, gdyż Rzym definitywnie i ostatecznie rozstrzygnął



tę kwes�ę na rzymskim Synodzie Laterańskim pod
przewodnictwem papieża Marcina I. Papiescy posłańcy
przynieśli do Konstantynopola wyznanie naszej wiary
apostolskiej nie jako ci, którzy chcieli walczyć o te rzeczy jako
niepewne, ale jako pewne i niezmienne, aby zobaczyć je w
krótkiej definicji... (NPNF 2.14.328). Oprócz tego legaci byli
zaopatrzeni w dwa listy: jeden był od papieża do cesarza,
a drugi – od Synodu Rzymskiego, odbytym pod
przewodnictwem papieża, w liczbie 125 biskupów,
skierowany do Soboru Ekumenicznego. Spotkanie Wschodu
i Zachodu przekształciło się w Sobór Konstantynopolitański
III obradujący w latach 680-681. Sobór, idąc za wytycznymi
papieża, potwierdził ortodoksyjną naukę o dwóch wolach
i dwóch działaniach w Chrystusie. W jaki jednak sposób ten
Sobór świadczył o słuszności katolickiej nauki na temat
papiestwa?

Mianowicie, jeden z najstarszych papieży w historii i do tego
Grek z pochodzenia, papież Agaton, w związku ze
zwołaniem soboru wysłał list dogmatyczny do cesarza
Konstantyna IV Pogonatosa. List ten został odczytany na
czwartej sesji Soboru Konstantypolitańskiego III po łacinie
i po grecku. Wschodni biskupi na ósmej sesji przyjęli treść
tego listu bez żadnego protestu i uznali go jako głos samego
apostoła Piotra. Dzięki temu list dogmatyczny papieża stał
się również oficjalnym dokumentem soborowym. Znajduje
się w nim jasna i jednoznaczna deklaracja o supremacji
i nieomylności Kościoła rzymskiego z ustanowienia samego
Chrystusa Zbawiciela:



Prawdziwe wyznanie [wiary], z powodu którego Piotr został
ogłoszony błogosławionym przez Pana wszystkich rzeczy,
zostało objawione przez Ojca z nieba [zob. Mt 16,16-17]
ponieważ otrzymał od Odkupiciela wszystkich, przez trzy
polecenia, obowiązek karmienia duchowych owiec Kościoła
[zob. J 21,15-17]; opierając się na opiece [Piotra], ten jego
Apostolski Kościół nigdy nie zboczył z drogi prawdy na
jakąkolwiek część błędu, a jego autorytet [Kościoła
Rzymskiego] był zawsze wiernie przestrzegany i przyjmowany
jako władza księcia apostołów przez cały Kościół Katolicki
i wszystkie Ekumeniczne Synody [Sobory] (…) a ten [Kościół
Rzymski], dzięki łasce wszechmogącego Boga nigdy nie
odszedł ze ścieżki tradycji apostolskiej ani nie uległ
nowościom heretyków; ale tak jak od początku otrzymał
wiarę chrześcijańską od swoich założycieli, książąt Apostołów
Chrystusa [tj. od Piotra i Pawła], tak pozostanie [Kościół
Rzymski] nieskalany do końca, zgodnie z boską obietnicą
samego Pana i Zbawiciela, który wypowiedział w świętych
Ewangeliach do księcia swoich uczniów mówiąc: ‘Szymonie,
Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak
pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara.
A ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich’
[Łk 22,31-32]. (…) Dlatego Święty Kościół Boży, matka waszej
najbardziej chrześcijańskiej mocy, niech będzie wybawiony
i wyzwolony z całą waszą siłą (z pomocą Bożą) od błędów takich
nauczycieli oraz ewangeliczna i apostolska rzetelność
ortodoksyjnej wiary, która została osadzona na mocnej skale
tego Kościoła błogosławionego Piotra, Księcia Apostołów,



który [Kościół Rzymski] dzięki jego łasce i opiece pozostaje
wolny od wszelkiego błędu, cała liczba władców i kapłanów,
duchowieństwa i ludu, powinna jednomyślnie wyznawać [tę
wiarę] i głosić z nami jako prawdziwe oświadczenie tradycji
Apostolskiej, aby podobać się Bogu i zbawić swoje dusze (Mansi
11, 239-242; 278).

Pamiętam, gdy w trakcie czytania tego listu miałem
nieodparte wrażenie, że nie czytam starożytnego
dokumentu zatwierdzonego przez Sobór Powszechny
złożony głównie ze wschodnich biskupów, lecz wypowiedź
pochodzącą z konstytucji dogmatycznej o Kościele
opublikowanej na Soborze Watykańskim I w 1870 r.
Rzeczywiście to starożytne nauczanie znalazło swoje
odbicie w tym Soborze, który podaje, że:

Ich naukę apostolską przyjmowali wszyscy czcigodni Ojcowie,
a święci i prawowierni Doktorzy czcili ją i wypełniali, ponieważ
byli w pełni świadomi, że ta Stolica św. Piotra pozostaje
zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu, zgodnie z Bożą
obietnicą Pana naszego i Zbawiciela, udzieloną księciu Jego
uczniów: ‘Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty
nawróciwszy się utwierdzaj twoich braci’ (Łk 22,32) (Pastor
Aeternus, rozdz. IV).

Na koniec Soboru Konstantynopolitańskiego III wschodni
ojcowie soborowi skierowali pismo do Konstantyna IV, tzw.
logos prospone�kos, w którym, mówiąc o liście papieża



Agatona wysłanym do cesarza i odczytanym na Soborze,
stwierdzają że:
To zwierzchnik i Książę Apostołów walczył u naszego boku.
Mieliśmy dla naszego umocnienia jego ucznia i następcę, który
w swoich listach wyjaśniał nam tajemnice nauki Bożej. To
starożytne miasto Rzym przysłało wam wyznanie wiary
napisane przez Boga i sprawiło, że z Zachodu nadszedł dla nas
dzień dogmatu.Wydawało się, że to papier i atrament, a to Piotr
przemówił przez Agatona (Mansi 11, 665).

Ponadto kierują kolejne swoje pismo, mające podobny ton,
do samego biskupa Rzymu, prosząc Ojca Świętego
o papieską ratyfikację Soboru:

Dlatego Chrystus, nasz prawdziwy Bóg, stwórcza moc
wszechrzeczy i rządząca nimi, dał nammądrego lekarza,Waszą
przez Boga uczczoną Świątobliwość, która dzielnie zwalcza
zarazę herezji lekarstwami prawdziwej wiary i użycza
ozdrowieńczej siły członkom Kościoła. Przeto w tym, co należy
czynić, zdajemy się na Ciebie, który jesteś zwierzchnikiem
pierwszej stolicy Kościoła powszechnego i opierasz się na
niewzruszonej skale wiary, a czynimy to po przeczytaniu listu
z wyznaniem wiary, który Wasza Ojcowska Świątobliwość
wysłała do najpobożniejszego cesarza i który uznajemy jako
napisany przez zwierzchnika apostołów [Piotra] z natchnienia
Bożego. (…)O czcigodna i święta Głowo, czy nauczono nas, my,
którzy uważamy Chrystusa, Pana wszechświata, być
jednocześnie łagodnym i kochającym człowieka w najwyższym
stopniu. (…) Modlimy się o twoją ojcowską świętość, aby



potwierdziła nasz dekret twoim zaszczytnym reskryptem
(Mansi 11, 684-685).
Papież Leon II zatwierdził szósty sobór powszechny – Sobór
Konstantynopolitański III – w dogmatycznym liście do
cesarza Konstantyna IV, datowanym na rok 682 bądź 683:

A ponieważ, jak powiedzieliśmy, doskonale głosi [Sobór] definicję
prawdziwej wiary, którą również z czcią przyjmuje Stolica
Apostolska Błogosławionego Piotra Apostoła (którego urząd
piastujemy niegodnie), przeto my i ta czcigodna Stolica
Apostolska przez naszą posługę, całkowicie i za pełną zgodą
zgadzamy się na sformułowane przez ten [Sobór] definicje
i autorytetem błogosławionego Piotra je potwierdzamy…
(Mansi 11, 730).

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zgodzić się ze
słowami wybitnego katolickiego patrologa, Jana Chapmana,
który, dogłębnie analizując materiał źródłowy, stwierdził, że:

Podsumowując, dochodzę do wniosku, że żaden [starożytny]
sobór przez swoje słowa i czyny pełniej nie uznawał władzy
i nieomylności Rzymu niż szósty sobór, który potępił –
słusznie potępił – papieża Honoriusza (J. Chapman, The First
Eight General Councils and Papal Infallibility, Catholic Truth
Society, Londyn 1928, s. 67).
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