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PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

W naszym społeczeństwie możemy spotkać się z najróżniejszymi
modelami wychowawczymi. Na ich kształt wpływać może wiele
czynników wynikających z określonego modelu rodziny, systemu
edukacji, czy też poziomu swobody dawanej młodym osobom.
Wychowywanie młodego człowieka może przybrać bardzo różne
oblicze.

Co jednak wpływa na to, jak wychowują się młode osoby? Jakie
konsekwencje dla procesu wychowawczego niesie za sobą obecność
bardzo współczesnych czynników zewnętrznych w życiu każdego
nastolatka? Czy współczesna rodzina, szkoła, a nawet Kościół, mają
jeszcze realny wpływ na kształtowanie młodzieży? Na te i wiele innych
pytań staramy się odpowiedzieć w tym numerze SIEJMY. Jak zwykle
zachęcamy również do podjęcia refleksji i dyskusji nad tak ważnym
tematem jakim jest wychowanie młodego pokolenia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury sierpniowego numeru SIEJMY!



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



DOMINIKAWRZAŁKO

BEZ STRESU
CZY BEZ KAR
- jak wychowywać

dzieci?



Kształtowanie charakteru dziecka i przygotowanie
go do samodzielnego życia to z pewnością spore

wyzwanie, do którego najlepiej podejść
w przemyślany i zorganizowany sposób. Wydaje
się, że wśród katolików przeważają zwolennicy
tradycyjnego modelu wychowania, z jasno
zarysowanymi wymaganiami i dyscypliną

egzekwowaną przez rodzica o silnym autorytecie.
W opozycji do tego wzorca często stawiane jest
tzw. wychowanie bezstresowe, w którym rodzic,

przynajmniej w teorii, nie wyznacza swoim
pociechom żadnych granic. W dynamicznie

zmieniającym się świecie trudno znaleźć idealny
model wychowania, jednak jak to bywa

wwiększości przypadków, skrajne rozwiązania
zazwyczaj nie są najlepsze. Zarówno stawianie
zbyt dużych wymagań, jak i pozwalanie dziecku
na wszystko może sprawić, że poczuje się ono
zagubione i trudno będzie mu wyrosnąć na

samodzielnego i świadomego siebie dorosłego.
Jak więc odnaleźć się w tym chaosie

pedagogicznych teorii?



WYCHOWANIE BEZWARUNKOWE

Piewcy tradycyjnego modelu wychowania stoją na stanowisku, że
dzieci, którym pozwala się na zbyt dużo, wyrastają na
rozpieszczone i egoistyczne jednostki mające problemy z relacjami
międzyludzkimi i nieumiejące wytrwale dążyć do swoich celów.
Receptą mają być więc dyscyplina, jasne stawianie wymagań
i wyciąganie konsekwencji z zachowań uznanych za niepożądane.
Takie podejście wywodzi się zazwyczaj z przekonania, że dziecko –
istota jeszcze nieukształtowana, niewidząca dalekosiężnych
skutków swoich czynów, nieumiejąca panować nad swoimi
emocjami, a do tego ponosząca konsekwencje grzechu
pierworodnego – potrzebuje silnego przewodnictwa swoich
rodziców. Oczywiście, uczenie młodego człowieka tego, jakie
zachowanie jest moralnie dobre, a jakie złe, wydaje się konieczne,
aby w przyszłości dobrze funkcjonował on w społeczeństwie.
Jednakże stawianie mu zbyt dużych wymagań i egzekwowanie ich
w nieodpowiedni sposób może mieć negatywne skutki dla jego
poczucia wartości i bezpieczeństwa. Istnieje wiele sposobów
wychowywania – można położyć nacisk na wymaganie
bezwzględnego posłuszeństwa i autorytetu albo skupić się na
budowaniu dobrej i pełnej miłości relacji z dzieckiem. To drugie
podejście ma o wiele więcej wspólnego z duchem ewangelicznym
niż wprowadzanie suchego zestawu kar i nagród, a wyraża się ono
w teorii wychowania bezwarunkowego 1.

Wychowanie bezwarunkowe oparte jest na miłości
bezwarunkowej, a więc takiej, w której kochamy dziecko za to, że
jest, a nie – jak w przypadku miłości warunkowej – za to, co robi.
Przeciwnicy tego rodzaju podejścia często utożsamiają je z tzw.
wychowaniem bezstresowym, które polega na – jak sama nazwa



wskazuje – oszczędzaniu dziecku niepotrzebnych stresów, napięć
i negatywnych emocji. Tego rodzaju model wychowania zaczął
zdobywać popularność w połowie XX wieku jako jeden z efektów
rewolucji obyczajowej, aczkolwiek jego podstawy znaleźć można
już w osiemnastowiecznych koncepcjach pedagogicznych, zgodnie
z którymi powinno się wspierać naturalny rozwój dzieci i uczyć je
tego, czego spontanicznie chcą one się uczyć. Zwolennicy
„wychowania bezstresowego” stoją więc na stanowisku, że należy
jak najmniej kontrolować rozwój dziecka, bo dzięki temu najlepiej
rozwija ono zmysł samodzielności i kreatywności. Tego rodzaju
podejście jest dziś krytykowane przez większość praktyków
i teoretyków wychowania. Badania wykazały bowiem, że
wychowanie bez jasnych norm i zasad wcale nie jest bezstresowe.
Dziecko pozbawione jakichkolwiek nakazów i zakazów zostaje
pozostawione samo sobie i czuje się zagubione w świecie, którego
jeszcze nie rozumie. Specjaliści podkreślają też, że dziecku nie
należy oszczędzać każdego rodzaju stresu – w końcu dobry stres
napędza myślenie, pobudza do działania i wpływa na rozwój
małego człowieka. Z kolei jasne granice dają przejrzystą przestrzeń,
która wspiera i motywuje, dodaje odwagi.2

Jest jednak nadużyciem zrównywanie wychowania
bezwarunkowego z „wychowaniem bezstresowym”. Zwolennicy
wychowania bezwarunkowego uważają, że rodzic wciąż powinien
być dla swojego dziecka autorytetem; zwracają jednak uwagę, że
celem wychowania nie jest „wytresowanie” młodego człowieka,
aby postępował on w określony sposób, ale przygotowanie go do
świadomego, dojrzałego i przede wszystkim samodzielnego życia.
Wychowanie bezwarunkowe zakłada, że zachowania są
uzewnętrznieniem uczuć i myśli, potrzeb i intencji. Liczy się więc nie
samo zachowanie, ale dziecko, które się w nie angażuje3. Teoretycy
wychowania bezwarunkowego zwracają uwagę, że dziecko, które



określamy jako „nieposłuszne” czy „niegrzeczne”, nie zachowuje się
w określony sposób dlatego, żeby uprzykrzyć życie dorosłym, czy
też dlatego, że z natury jest złe. Istnieje wiele powodów takiego
zachowania (na przykład frustracja, strach, stres itp.) i to do tych
powodów rodzic powinien próbować dotrzeć, zamiast skupiać się
tylko na wyciąganiu konsekwencji niepożądanych czynów dziecka
i modelowaniu jego zachowania.

BEZ KAR I NAGRÓD
Teorii wychowania bezwarunkowego swoją książkę pt.
„Wychowanie bez nagród i kar” poświęcił Alfie Kohn – amerykański
badacz interdyscyplinarny specjalizujący się w tematyce edukacji
i wychowania. Zwraca uwagę na praktyki rodziców, które z pozoru
są nieszkodliwe, które mają służyć kształtowaniu właściwych
postaw dzieci i które często przynoszą skutki, ale w rzeczywistości
mogą być dla dziecka krzywdzące. Jedną z nich jest tzw.
manipulowanie miłością, czyli obdarzanie dzieci uwagą i uczuciem
wtedy, kiedy są one „dobre” i odmawianie jej, kiedy zachowują się
źle. Istnieją różne sposoby odmawiania miłości. Niektórzy rodzice
stosują tę technikę w bardzo wyraźny sposób, np. mówiąc wprost:
„Nie kocham cię, jeśli zachowujesz się w ten sposób”, albo okazując
tego rodzaju postawę swoich zachowaniem, kiedy stają się
chłodniejsi w swoich uczuciach w stosunku do dziecka, często
nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Bardzo negatywną praktyką
jest również tzw. czasowe odosobnienie. Jednym z jego przejawów
jest pozostawienie na ulicy nieposłusznego dziecka, które
z płaczem błaga rodzica, aby ten nie odchodził. Podobne skutki ma
kazanie dziecku iść do swojego pokoju, aby przemyślało ono swoje
zachowanie i zostawienie go tam. Tego rodzaju sytuacja może być
trudna zwłaszcza dla małego dziecka, które nie wie, czy ta kara się
skończy, bo jest bardzo zależne od rodziców i nie ma poczucia



czasu, aby rozpoznać chwilowy charakter kary. Czasowe
odosobnienie jest co prawda mniej bolesne niż przemoc fizyczna,
ale może być dla dziecka równie krzywdzące i traumatyczne4.

Kohn krytykuje również oparcie swojego sposobu wychowania na
systemie kar i nagród (pochwał). Kary jego zdaniem niosą
przeciwny efekt, niż wydaje się większości rodziców:

Stosowane przez rodziców kary uświadamiają dziecku, że można
wykorzystywać siłę, aby osiągnąć swój cel; uczą przebiegłości
i kłamstwa, a także czynią dzieci egocentrykami. Pokazują też
młodemu człowiekowi, że to on, a nie inni ludzie, odpowiada za
swoje złe zachowanie. Równie negatywne skutki może mieć
szastanie pochwałami. Z pozoru tego rodzaju praktyka wydaje się
być nieszkodliwym przejawem miłości, w praktyce jednak dziecko,
które jest chwalone za swoje osiągnięcia, może nabrać
przekonania, że na miłość rodziców zasługuje tylko wówczas, kiedy
zrobi coś dobrze. Kohn zwraca uwagę, że największą motywacją
dla dobrego zachowania dla dziecka jest ta płynąca z wewnątrz –
tymczasem kary i nagrody to motywacje zewnętrzne.

Kara nie przemawia do sposobu rozumowania dziecka,
a to, co my uważamy za nauczkę, w jego oczach może

oznaczać odebranie naszej miłości. Generalizując,
ukarane dziecko czuje się jeszcze bardziej nieszczęśliwe,

zostawione samo sobie i pozbawione wsparcia. Kara
daje mu poczucie, że tylko wówczas jest kochane –
i zasługuje na kochanie – kiedy postępuje zgodnie

z oczekiwaniami rodziców5.



„NIEGRZECZNY” ALE WARTOŚCIOWY

Mam nadzieję, że powyższe rozważania pokazują, że
w wychowaniu bezwarunkowym nie chodzi o to, żeby nie stawiać
dziecku żadnych granic. Rodzicom, którzy wybierają ten model
przygotowywania do dorosłego życia młodego człowieka, zależy
na tym, żeby ich dzieci były jednostkami świadomymi swojej
wartości i dobrymi członkami społeczeństwa. Wciąż istnieją jednak
granice, a także zachowania pożądane i niechciane – rodzic jest od
tego, żeby przekazywać dziecku prawdę o świecie. Inny niż
w tradycyjnym wychowaniu jest tutaj sposób tego przekazu. Istotę
wychowania bezwarunkowego stanowi traktowanie dziecka
podmiotowo, a nieznający sprzeciwu autorytet zostaje tu
zastąpiony przez mądre przewodnictwo rodzica, który wciąż cieszy
się szacunkiem, jednak uważniej wsłuchuje się w potrzeby dziecka,
próbuje docierać do motywów jego postępowania
i w wyczerpujący sposób tłumaczy mu, dlaczego niektóre czyny są
złe. Budowanie takiej relacji wymaga porzucenia kilku
krzywdzących stereotypów. Zazwyczaj trudno się wyzbyć, bo
składa się na nie wiele metod wychowawczych i frazesów
funkcjonujących w społecznej świadomości od dawna, dlatego
mówienie o ich szkodliwości często uważane jest za dziwne
i kontrowersyjne.

Większość rodziców uważa na przykład, że najbardziej pożądaną
cechą dziecka jest bycie grzecznym i posłusznym. Kiedy
wyprawiają dzieci do babci albo kiedy do domu przychodzą goście,
mówią zazwyczaj: „Pamiętaj tylko, bądź grzeczny”, zamiast
chociażby życzyć mu dobrej zabawy. Tego rodzaju podejście jest
szkodliwe z dwóch powodów – po pierwsze, rodzice pokazują
w ten sposób, że o wiele ważniejsze od samopoczucia dziecka jest
dla nich to, żeby oni sami wyszli przed innymi na dobrych



i skutecznych wychowawców. Po drugie, ogromną
niekonsekwencją jest to, że w dzieciństwie wymagamy od młodego
człowieka, aby był posłuszny, w gronie osób dorosłych
zachowywał się cicho i powstrzymywał się od wyrażania swojego
zdania ciche, a później dziwimy się, że wyrasta on na zupełnie
nieasertywnego dorosłego, który nie potrafi mówić o swoich
potrzebach i wyznaczać swoich granic, co zdecydowanie utrudnia
mu funkcjonowanie chociażby w życiu zawodowym i budowanie
dobrych relacji z innymi. Oczywiście, bycie kulturalnym
człowiekiem jest ważne – warto nauczyć dziecko tolerancji, taktu
i wrażliwości na potrzeby innych. Jednakże bycie „grzecznym” jest
fikcją, frazesem, za którym nie kryje się nic konkretnego. Małe
dziecko nie zachowuje się bowiem „niegrzecznie” dlatego, że
celowo chce komuś zrobić przykrość – zazwyczaj za jego
zachowaniem kryją się jakieś niezaspokojone potrzeby, których nie
jest w stanie wyrazić, co budzi w nim frustrację. Zamiast zwracać
uwagę, że ma być „grzeczne”, warto się w te potrzeby wsłuchiwać
i próbować je rozumieć.

Niektórzy dorośli zdają się zapominać, że dziecko to też człowiek,
tyle że na innym etapie rozwoju – nie gorszym czy lepszym niż my,
ale innym. Często, zupełnie nieświadomie, traktują swoje pociechy
gorzej niż swoich przyjaciół albo gości. W końcu, kiedy widzimy, że
nasz przyjaciel po raz kolejny postąpił źle, nie krzyczymy na niego
z wyrzutem, tylko próbujemy z nim spokojnie porozmawiać
i wytłumaczyć mu nasz punkt widzenia. Z kolei, kiedy nasz gość
przez przypadek zbije talerz, nie mamy do niego pretensji, że jak
zwykle jest nieostrożny, co zdarza nam się notorycznie w stosunku
do dzieci. Zamiast tego zapewniamy, że nic złego się nie stało
i każdemu zdarza się chwila nieuwagi. Warto pamiętać więc, że
dzieci zasługują na tyle samo szacunku, co inni ludzie, z którymi
jesteśmy w bliskich relacjach.

Nie ma dzieci – są ludzie.
Janusz Korczak
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Czy masz jeszcze

długopis?
MONIKA PIOSIK



Wanda Malczewska, dziś już Czcigodna Sługa Boża,
w swoich zapiskach zanotowała takie oto słowa Jezusa:
„Dobrych i świętych kapłanów będziecie mieli, jeżeli rodzice
będą wychowywać dzieci moralnie i religijnie – zło będą
karcili nie przekleństwem, ale słowami przyzwoitymi. Jeżeli
w szkołach nauczyciele będą kształcili młodzież moralnie
i według zasad religijnych. Jeżeli społeczeństwo nie będzie
dawało zgorszenia, lecz będzie świeciło dobrymi
przykładami – wtedy będziecie mieli kandydatów do stanu
duchownego, a duchowieństwo będzie święte”¹.

Choć to w sumie tylko trzy proste zdania, to jednak warto
na ich podstawie przemyśleć najważniejsze aspekty
związane z wychowaniem.



Zwróćmy uwagę na to, że fragment bezpośrednio odnosi
się do kapłaństwa, przez to i do całego stanu duchownego
– pokazuje, skąd się biorą odpowiedni kandydaci, którzy
zostaną obdarzeni powołaniem. Wyraźnie widzimy, że
ludzie, którzy takie powołanie mają w sobie odkryć, muszą
mieć ku temu odpowiednie warunki, a więc nie mogą być
zamknięci na działanie Boga. Kapłaństwo jawi się w tym
kontekście jako swoiste ukoronowanie wysiłków
wychowawczych, nie tylko najbliższej rodziny
potencjalnego duchownego, lecz także całej społeczności,
która miała na niego wpływ. Co za tym idzie, moglibyśmy
zinterpretować liczbę powołań kapłańskich jako rodzaj
przywileju udzielonego przez Boga konkretnemu narodowi.
Zależność mogłaby przedstawiać się następująco: im więcej
wiary, gorliwości i pełnienia Bożej woli, tym więcej Jego
przedstawicieli otrzymają członkowie danej społeczności.
Tak więc można by na podstawie liczby powołań do stanu
duchownego stworzyć swoisty wskaźnik stanu ducha
narodu i próbować choćby tylko na tej podstawie określić
kondycję religijno-moralną konkretnego społeczeństwa,
a tym samym też prognozować kierunki rozwoju np.
prawodawstwa w danym kraju. Myślę, że trend
wyrysowany przez liczby powiedziałby nam dużo dobitniej
to, co dziś jedynie mgliście sobie wyobrażamy.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt, że
w zacytowanym fragmencie w pierwszej kolejności, jako
najważniejsi wychowawcy dzieci wskazani są ich rodzice.
Zatem to rodzice są tymi, którzy mają za zadanie pociągać



młode pokolenie ku Bogu. Mają być namacalnymi
świadkami istnienia bezgranicznej Bożej miłości – na Jego
obraz i podobieństwo: „nie karcić przekleństwem,
a słowami przyzwoitymi”. Rola rodziny w kształtowaniu
osobowości i przyszłych zachowań dziecka jest ogromna.

Cecylia Plater-Zyberk, jedna z wiodących polskich
pedagogów przełomu XIX i XX wieku, bezpośrednio
zwracała uwagę, że w katolickim świecie „[…] rodzina jest
czymś więcej: to ojciec – opiekun, rodziny przedstawiciel,
a więc siła, rozum, wytężona praca – podstawa bytu; to
matka, kapłanka znicza, a więc serce, troskliwość,
gospodarność; to dziecko wreszcie – składnik sił nowych,
nadzieja i przyszłość społeczeństwa”². Słowa te wręcz
podkreślają uporządkowanie, przypisanie konkretnych
zadań do pełnionych w rodzinie ról. Ojciec, matka i dziecko
– każdy członek rodziny ma dedykowane sobie obowiązki.
Stabilne wzorce ojca i matki są jak filary dające prawdziwe
oparcie i podwaliny pod nowe życie, które będzie mogło
owocować na wielu płaszczyznach. Z kolei dziecko
funkcjonujące w takiej rzeczywistości przyzwyczaja się do
ładu i zasad, do jasnych granic, do szacunku dla tradycji,
autorytetu i polecenia. Takie dziecko widzi, że wymagania
(jak również zakazy) stawia mu się z miłości – to pozwala nie
tylko łatwiej odróżnić dobro od zła, ale w ogóle pozwala
pokazać, jak funkcjonują Boża miłość i Boża logika.
Sakramentalna, kochająca się rodzina jest zwierciadłem
Boga: to w niej dzieci mogą kreślić pierwsze, nawet jeszcze
koślawe litery w swoim niebieskim zeszycie życia.



Wracając do Wandy Malczewskiej, w kolejnych zdaniach
cytowanego fragmentu wychodzimy już poza sferę
rodzinną, wkraczając bezpośrednio do szkół i dalej do
przestrzeni społecznej. Podkreślona została rola
wychowawców, nauczycieli czy innych pozarodzicielskich
autorytetów istotnych w procesie kształtowania młodego
człowieka. Zwraca również uwagę uwypuklenie wpływu,
jaki ogólny klimat i trendy panujące w społeczeństwie mają
na młodych, na to, co jest przez nich akceptowane, a co nie.
„Jeżeli społeczeństwo nie będzie dawało zgorszenia, lecz
będzie świeciło dobrymi przykładami”, a więc ważne jest to,
czym dziecko będzie mimowolnie nasiąkać, żyjąc w takim,
a nie innym środowisku.

Okazuje się zatem, że w pewien sposób rolę wychowawczą
pełnić będzie każdy z nas, przykładem własnego życia.
Warto się tutaj chwilę zastanowić, bo przykład, który
dajemy (nawet nieświadomie), może mieć w takim razie
o wiele dalej idące konsekwencje, niż nam się dzisiaj
wydaje.

Tak oto dotarliśmy do punktu, w którym należy zadać
pytanie o współodpowiedzialność każdego z nas za losy
całego społeczeństwa. Bo skoro przykład ma znaczenie, to
do czego prowadzi innych mój przykład, który daję swoim
zachowaniem, w swojej codziennej pracy, nauce, w swoich
obowiązkach?

Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności
w kontekście moralno-religijnym za losy swojego kraju nie
jest dziś popularnym postulatem w Polsce.



Wspomniana już Cecylia Plater-Zyberk łączyła
odpowiedzialność z duchem obywatelskim, z tym, że
sprawy ojczyzny, obywateli po prostu obchodzą. Tak
zdefiniowała postawę służby dla kraju: „Czym jest duch
obywatelski? To taki duch, który sprawia, że człowiek
odczuwając swą przynależność do tego wszystkiego, co
społeczność ojczystą obchodzi – w szerszym lub
ciaśniejszym zakresie – całą duszą oddaje się pracy dla tej
społeczności. Duch ten rodzi się z poczucia obowiązku”³.

Stwierdzenie „całą duszą oddaje się pracy dla tej
społeczności” jest kwintesencją wykorzystywania swoich
zdolności i talentów w służbie innym, jest definicją pełnego
zaangażowania w wykonywane obowiązki. Z kolei
wspominane „poczucie obowiązku” będzie miało swoje
źródło właśnie w sposobie wychowania. W procesie,
podczas którego najważniejsze i niedyskutowalne wartości
zostały takiemu człowiekowi przekazane i uświadomione.

Współodpowiedzialność pociąga też międzypokoleniową
kontynuację, troskę o to jedno dzieło, jakim jest Polska, bo
zakładając współodpowiedzialność zakładamy, że wszyscy
się do tego dzieła poczuwamy i czujemy się jego autorami.
Konieczność przejmowania sterów z pokolenia na
pokolenie oraz budowania, a nie rujnowania dokonań
poprzednich pokoleń możemy odczytać z zapisówmistyczki
Anny Dąmbskiej, która 25 stycznia 1991 r. zapytała: „A co
nam, Panie, będzie potrzebne dla młodzieży?” Na to Jezus
miał jej odpowiedzieć:



„To, co przejmą od was i rozbudują w sobie, dodając
szacunek dla praw moich i praw każdego człowieka: prawa
do wolności wyboru, prawa do szacunku dla godności
ludzkiej, prawa do sprawiedliwości i miłosierdzia oraz prawa
do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym wspólnoty
polskiej i obowiązek wnoszenia w jej życie wszystkiego, co
w każdym z nas jest najlepsze – wiedzy zdolności, talentów
zdolności osobistej i poczucia odpowiedzialności za
wspólne dobro”⁴.

W powyższym fragmencie widać potrzebę kontynuacji
dzieła poprzednich pokoleń: „przejmą od was i rozbudują”.
Te niebieskie zeszyty każdego Polaka układają się w jedną
wielką księgę. Krótkie opowieści życia przechodzą w długie
historie rodów. Raz zdefiniowane wzorce zachowań
przebijają na kolejne karty zapisków, mimo że czasem
pisane są już blaknącym tuszem.

Z przytoczonych słów wynika też paląca potrzeba
wychowania Polaków do współpracy. Zwrócenie uwagi na
dostępność „[…] prawa do czynnego uczestnictwa w życiu
społecznymwspólnoty polskiej i obowiązek wnoszenia w jej
życie wszystkiego, co w każdym z nas jest najlepsze”
potwierdza, że nie chodzi o bezmyślny kolektywizm,
a właśnie o wspominane już poczucie
współodpowiedzialności za losy kraju. Mamy się lubować
w czynie (nie w gadulstwie i narzekaniu), czerpiąc
maksymalnie dużo ze swoich możliwości i jednocześnie
oddając swoje zasoby, wedle osobistego powołania,
w służbie innym.



Dorastając w rodzinach uczymy się swoich talentów
i możliwości, ale dopiero potem, żyjąc w społeczeństwie,
dowiadujemy się, jak ich nie zakopać i nie zaprzepaścić.
Powinniśmy się zatem wzajemnie dopełniać, budując
wspólną przyszłość, bo tak naprawdę tą wyboistą drogą
wychowania prowadzi nas cały czas jeden i ten sam Bóg –
okazując na różne sposoby niuanse Swojej ogromnej
miłości do człowieka. I nie ma znaczenia to, ile kartek
zostało po drodze wyrwanych z tych niebieskich zeszytów,
ile stron jest już i tak pokreślonych i wymiętych. Za każdym
razem, gdy chwytasz długopis, chcąc napisać chociaż jeden
nowy wyraz – to wystarczy. Akt naszej skruszonej woli –
wystarczy. Bóg pragnie, byśmy wszystko to, co od Niego
otrzymaliśmy, wykorzystali, ale zrobimy to dobrze –
w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie – tylko
w całkowitym podporządkowaniu się Jego woli, i z pełną
świadomością, że „wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia” (Flp 4, 13).
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MŁODZI MŁODYM
Co jest problemem w wychowaniu młodzieży?

A czym powinniśmy zwalczać problem?

PRZEMYSŁAW BANASIK



Złość, kłótnie, bunt, krzyki, nałogi, brak zainteresowania
światem czy rodziną. Jedni mówią: „taka jest dzisiejsza
młodzież”, drudzy powiedzą: „źle wychowani!”, inni zaś
powiedzą, że wina takiego „zbuntowanym zachowania”
młodych tkwi znacznie głębiej, niż nam się wydaje,
ponieważ nie nam należy oceniać rodziców, opiekunów,
specjalistów od swoich dzieci. Oni starają się, aby dziecko
było takie jak oni sami, nawet czasem za bardzo
wyidealizowani. Czy to możliwe? Ciężko powiedzieć,
ponieważ jeżeli chcemy stać się idealni, musimy liczyć się
z tym, że świat nas ogarnie – ten świat, o którym czytamy
w Piśmie Świętym. Jest tam wiele takich fragmentów, które
otwierają nam oczy, np.

„Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata,
staje się nieprzyjacielem Boga.”

Jk 4,4b



Świat teraz dla nas staje się czymś, co albo porzucimy, albo
pokochamy; albo on nas porzuci, albo on nas pokocha. Świat
to: grzech, nałogi, materialność, pieniądze i władza,
bogactwo, chciwość i pycha. Tak! To jest właśnie świat:
pniemy się po szczeblach kariery, wydajemy pieniądze na
nasze „zachcianki”, chodzimy z podniesioną głową. I co? I źle
nam? Wręcz przeciwnie – bardzo dobrze, a nawet i za
dobrze. I jak od tego przepychu wszystkiego możemy
odciągnąć młodych czy dzieci? Tam mamy wszystko!

Czy już otworzyłem oczy?

Wiem, czym jest ten biblijny „świat”?

Zapraszam więc do lektury Listu św. Jakuba, a szczególnie
4. rozdziału, na którym się skupimy:

„Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie
skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach

waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą
zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki
i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.
Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie,

starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.”
Jk 4, 1–3

Młodzi, którzy są zapatrzeni w telewizję, telefony,
różnorakie formy manipulacji, nie chcą czytać Pisma
Świętego, nie chcą uczestniczyć w Mszy Świętej, nie mają
potrzeby poznać Boga, bo dla nich Bóg to jakaś granica,
ktoś, co im coś zabiera, jakiś rodzaj utraty wolności, blokady



życia. Czy taki właśnie jest Bóg? Czy nasz Bóg nas,
chrześcijan, ogranicza? Czy może daje nam tyle wolności, że
nasze życie staje się czymś wyjątkowym?

Św. Jakub pięknie wyjaśnia nam problemy, z którymi
borykamy się my i świat. Od razu mówimy „dość!”, że to są
brednie, że świat jest piękny! Sprzeciwiamy się słowom
świętego, bo prawda nas boli. Jest to taki ból, że potrafimy
wyjść na ulice i manifestować że „Bóg umarł!”, „Boga nie
ma!”. Ale czy na pewno jesteśmy świadomi tego, co
krzyczymy? Czy może jesteśmy omamieni „światem”, który
nas pragnie, który oczekuje od nas miłości względem siebie?
„Świat” nas zaprasza, my bez wahania przyjmujemy
zaproszenie, a następnie pomału topimy się niczym jak
w ruchomych piaskach. „Świat” powoli nas zjada, niszczy,
czasem pożera całkowicie, ale czasem okazuje się, że są
jeszcze tacy, którzy uratują nas i wyjdziemy z tych nałogów,
władzy i pychy silniejsi, umocnieni nie pieniędzmi,
imprezami, alkoholem czy innymi używkami, ale miłością
Boga.

Młodzież jest jeszcze silna – wie, że Kościół jest ostoją
i ratunkiem dla nich. W końcu Światowe Dni Młodzieży
zbierają ogromne ilości młodych z całego świata. Coroczne
spotkania Lednica 2000 także gromadzą tysiące młodych
Polaków i nie tylko, ale to nie koniec. Skauci Europy jako
harcerze wychowujący się na podstawach chrześcijaństwa
także stanowią liczną grupę. My, młodzi jesteśmy silni, pełni
zapału do tego, aby, tak jak mówi św. Jakub, stać się



przyjacielem Boga i nieprzyjacielem świata. Potrafimy
manifestować naszą wiarę, a co najważniejsze, potrafimy jej
się nie wstydzić. Jesteśmy przyszłością Kościoła, jak
wielokrotnie mówił św. Jan Paweł II.

Wychowanie dzieci i młodzieży jest zadaniem nie tylko
rodziców, lecz także rówieśników. Bardzo dobrze jest
zachęcać naszych znajomych do: skau�ngu, oazy, służby
liturgicznej, scholi czy chóru, do organizacji, które łączą,
a podstawą ich funkcjonowania jest Pismo Święte. Chociaż
młodzież ucieka z życia Kościoła, co można zauważyć po
tym, że znaczna jej liczba odchodzi ze wspólnoty po
I Komunii Świętej czy bierzmowaniu, to nie wszystko
stracone. Tak Jezus złapał Szymona Piotra za rękę
(Mt 14,31), tak i ja, i ty możemy złapać młodych i na nowo
rozpalić w nich miłość do Tego, który ich Stworzył.

Na koniec warto pomodlić się modlitwą za pośrednictwem
św. Moniki, matki św. Augustyna, który w młodym wieku
oddalił się od Boga:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana
Święta Moniko i proszę o pomoc i wstawiennictwo.
Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się
przed tronem Najwyższego za dziecko, czy młodego
człowieka, który odszedł od wiary i wszystkiego, co
starałem/am się je nauczyć. Wiem, umiłowana Moniko, że
nasze dzieci nie należą do nas, ale do Boga, i że Bóg często



pozwala na to błądzenie jako etap ich własnej drogi ku
Niemu. Twój syn Augustyn też błądził; a w końcu odnalazł
wiarę, i stał się jej prawdziwym nauczycielem. Pomóż mi,
zatem, mieć cierpliwość i wierzyć, że wszystko – nawet to
rozczarowujące odejście od wiary – służy ostatecznie
dobrym Bożym celom. W trosce o duszę mojego dziecka,
modlę się o zrozumienie tego i o ufność. Święta Moniko,
proszę naucz mnie wytrwać w wiernej modlitwie, jak
wytrwałaś Ty dla dobra swojego syna. Natchnij mnie, bym
swoim zachowaniem nie sprawił, że (moje dziecko/ młody
człowiek) będzie oddalać się jeszcze bardziej od Chrystusa,
ale przyciągnij jego/ją łagodnie ku Jego przedziwnej
światłości.

Proszę, naucz mnie tego, co wiesz o bolesnej tajemnicy
rozdzielenia, i tego, jak doprowadzić do zgody i zwrócenia
się naszych dzieci ku niebu.

O święta Moniko, która ukochałaś Chrystusa i Jego
Kościół, módl się za mnie i za (moje dziecko/młodego
człowieka) byśmy mogli posiąść niebo, łącząc się tam
z Tobą, by z wdzięcznością na wieki chwalić Boga. Amen.

Al. Przemysław Banasik



WYCHOWANIE
DO ŻYCIA

POZARODZINĄ
PIOTR ZIEMECKI



Czy nastolatek dorastający w trzeciej
dekadzie XXI wieku potrzebuje jeszcze
rodziny i szkoły w swoim procesie
wychowawczym? Chyba nie ma osoby, która nie
odpowiedziałaby na tak postawione pytanie twierdząco.
Owszem, każdy młody człowiek dla prawidłowego rozwoju
potrzebuje domowego azylu, pełnej i wolnej od patologii
rodziny, a także dobrze zorganizowanej edukacji szkolnej.
Bylibyśmy jednak ignorantami, gdybyśmy nie zauważyli, że
jest to pewien stan pożądany – ideał, do którego warto (pod
pewnymi warunkami) dążyć. Rzeczywistość nas otaczająca
wygląda jednak zgoła inaczej. Współczesny nastolatek
w dużej mierze czerpie nauki życiowe i wzorce zachowań
poza sterylnym środowiskiem rodziny i szkoły. W dobie
dostępu do niemal każdej informacji, która w sekundę może
znaleźć się w zasięgu naszych urządzeń mobilnych
podłączonych do sieci, a także w trakcie tak szybko
postępujących zmian społecznych i technologicznych,
współczesny młody człowiek coraz bardziej wychowuje się
sam – z dala od rad, życiowych lekcji czy też nakazów
i zakazów otrzymywanych od rodziców i nauczycieli.



Zauważmy, że nawet na poziomie języka używamy
stwierdzenia, że ktoś wychowuje się w określonym domu,
rodzinie czy środowisku szkolnym. Gdyby głębiej się nad
tym zastanowić, to używana przez nas na co dzień mowa
potoczna podpowiada nam, że proces wychowania
młodego człowieka dokonuje się w nim samym i –
przynajmniej przeważająco – jego własnymi siłami.
Środowisko, w którym się wychowujemy, oczywiście
dostarcza nam określonych wzorców zachowań, kreuje
przeróżne nakazy i zakazy, ale wszystkiemu temu
współczesny nastolatek bez większego trudu może się
przeciwstawić i dalej wychowywać się samemu. Zajęci
karierą i własnym spełnieniem rodzice, ograniczeni do swej
dziedziny nauczyciele (którzy często nie są pedagogami,
lecz wyłącznie osobami przekazującymi pewną dawkę
encyklopedycznych informacji), czy też tym bardziej
duszpasterze z ograniczonym (i regularnie podważanym)
autorytetem, zbierają jedynie żniwo swobody ich młodego
wychowanka, który nieraz na ich oczach się zatraca.

Otwartą kwes�ą pozostaje to, czy jest to proces
nieodwracalny – historia uczy nas bowiem, że niejedna
zmiana społeczna bywała z czasem wypierana przez inną
lub też nawet w mniej lub bardziej radykalny i naturalny
sposób „odwoływana”. W tym miejscu pochylmy się jednak
nad stanem obecnym. Każda dorosła osoba powinna
zastanowić się, w jaki sposób dotrzeć dzisiaj do młodego
człowieka i jak ustrzec go przed popełnieniem
nieodwracalnych błędów na drodze wychowywania się
poza wiedzą i zgodą swoich pierwotnych wychowawców



(rodziców, nauczycieli). Czas poważnie zastanowić się nad
kwes�ą odpowiedzialnego wychowania do życia
poza rodziną. W umyśle i realnej rzeczywistości nastolatka
to życie bowiem już istnieje. Pytanie, czy zadbaliśmy o jego
prawidłowy przebieg. Jeżeli nie możemy odwrócić (na razie)
procesu, w którym współczesną młodzież wychowują
media społecznościowe, Ne�lix i niezwykle przebiegłe
formy reklamy produktów konsumpcyjnych, to postarajmy
się chociaż przygotować ich do tego, co czeka ich na drodze
tej pozornie samodzielnej drogi wychowania.

Samowychowanie
Doskonałą intuicją w poruszanych tu kwes�ach wykazał się
już w latach 80. św. Jan Paweł II. W swoim liście do młodych
Para� semper z 1985 roku wskazywał na ogromną rolę
„samowychowania” młodego człowieka, które dokonuje się
właśnie poza rodziną czy szkołą. Co ciekawe, Ojciec Święty
nie wyrażał się o tym procesie negatywnie, ale uznawał go
wręcz za konieczny i przyrodzony. Równocześnie jednak
uczulał każdego z nas na zagrożenia, jakie mogą płynąć
z niewłaściwej ścieżki „samowychowania”.

„Jeśli bowiem nie ulega wątpliwości, że rodzina wychowuje,
że szkoła kształci i wychowuje, to równocześnie tak

działanie rodziny, jak i szkoły pozostanie niekompletne,
(a może nawet zostać wręcz zniweczone) — jeżeli każdy

i każda zWas, Młodych, sam nie podejmie dzieła swojego
wychowania. Wychowanie rodzinne i szkolne może tylko
dostarczyćWam elementów do dzieła samowychowania”.

Jan Paweł II, Para� semper, par. 13



Czy zatem papież chciał, aby młodzież wychowywała się
niemal samodzielnie, według własnych kryteriów (a tak
naprawdę narzuconych przez inne niż rodzina i szkoła
czynniki zewnętrzne, mające często na celu osiągnięcie
zysku i niestroniące od osiągnięcia go za pomocą
przeróżnych manipulacji i kłamstw)? Oczywiście nie. Jak
czytamy dalej w liście do młodych:

„Takiej bowiem wewnętrznej struktury, gdzie „prawda czyni
nas wolnymi”, nie można zbudować tylko „od zewnątrz”.

Każdy musi ją budować „od wewnątrz” — budować
w trudzie, z wytrwałością i cierpliwością, (o którą młodym
nie zawsze tak łatwo). I ta właśnie budowa nazywa się
samowychowaniem. Pan Jezus mówi o tym również, gdy

podkreśla, że tylko „w cierpliwości” możemy „posiąść dusze
nasze”. „Posiąść swoją duszę” — oto owoc

samowychowania”.

Jan Paweł II, Para� semper, par. 13

Istotą samowychowania jest bogata struktura wewnętrzna
oparta na prawdzie i wolności. Budować ją można
natomiast wyłącznie poprzez ciężką pracę, unikając przy
tym łatwych rozwiązań, które nieraz dostarcza nam świat,
a które zwykle mogą okazać się jedynie ulotną
przyjemnością i ryzykiem popadnięcia w jeszcze większe
problemy.

Jeżeli zatem uznamy, że młody człowiek w istotnej części
swojego życia wychowuje się sam, to w tej niewielkiej (choć



fundamentalnej) rzeczywistości wychowania rodzinnego
i szkolnego powinniśmy nauczyć go przede wszystkim
wytrwałości, cierpliwości i odwagi w podejmowaniu ciężkiej
pracy. Nie mniej istotne jest także generalne przygotowanie
do obrony przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą
zniewolić człowieka na etapie jego dorastania.

Wychowanie wwolności
W samowychowaniu oraz przygotowaniu młodego
człowieka do życia poza rodziną niezwykle ważna jest
wolność. Wychowanie do życia w wolności – do
umiejętnego z niej korzystania i prawidłowego jej
rozumienia – jest fundamentem jego prawidłowego
rozwoju. Z pewnością tym, co czeka tuż za progiem domu
rodzinnego i szkoły, jest pełna wolność. To oczywiste, że
wwielu (o ile nie wwiększości) przypadków przekształca się
to u młodego człowieka w niszczącą samowolę i popadanie
w liczne zniewolenia będące zaprzeczeniem wolności.
Wiedzą o tym doskonale (lub dowiedzieli się już po czasie)
nastolatkowie uzależnieni od: gier, mediów
społecznościowych, pornografii czy różnych używek. We
wszystko to młody człowiek może bowiem popaść
w sytuacji niezrozumienia istoty wolności – tego, czym ona
jest, na czym się opiera i do czego służy. Czy jednak młoda,
niedoświadczona osoba może sama zrozumieć rzecz tak
trudną jak prawdziwa wolność? Z pewnością nie i dlatego to
właśnie w tym miejscu otwiera się pole dla wychowawców
domu rodzinnego i szkoły.



Wewspomnianym już liście do młodych papież Jan Paweł II
również pisał o wychowywaniu do prawdziwej wolności:

„A co to znaczy być wolnym? To znaczy: umieć używać swej
wolności w prawdzie — być — «prawdziwie» wolnym. Być

prawdziwie wolnym — to nie znaczy, stanowczo nie znaczy:
czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę.
Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę
prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. Jest
zakłamaniem wolności. Być prawdziwie wolnym — to

znaczy: używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym
dobrem. W dalszym ciągu więc: być prawdziwie wolnym —

to znaczy: być człowiekiem prawego sumienia, być
odpowiedzialnym, być człowiekiem «dla drugich»”.

Jan Paweł II, Para� semper, par. 13

Ponownie więc trzeba uznać, że tylko życie w prawdzie jest
warunkiem prawidłowego rozwoju i samowychowywania;
jest warunkiem życia w wolności. Znając prawdziwą naturę
wszelkich uzależnień, możemy uchronić się przed
popadnięciem w zniewolenia lub wyjść z ich sideł.

Nie możemy też zapominać, że to sam Bóg obdarzył nas
prawem do wolności, które musi być obecne na naszej
drodze do zbawienia. Już w proroctwie Jeremiasza możemy
przeczytać:

Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela

po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa



i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,

oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:

„Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego

poznają Mnie - wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,

a o grzechach ich nie będę już wspominał.
Jr 31, 33-34

Jeszcze pełniej kwes�a ta objawia się nam w Nowym
Testamencie, wraz z nadejściem Syna Bożego
i przekazaniem nam Ewangelii miłości i wolności. W Liście
św. Jakuba Apostoła możemy przeczytać:

„Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności,
i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do
zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je,

otrzyma błogosławieństwo.”
Jk 1, 25

„Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na
podstawie Prawa wolności.”

Jk 2, 12

Rodzic czy nauczyciel, który boi się kształtować młodego
człowieka w duchu wolności, rychle przekona się, że
prowadzi tym samym swego wychowanka na drogę ku



zniewoleniu. Samowychowanie i życie poza rodziną i szkołą
wymaga wyposażenia w swego rodzaju narzędzia obronne
stojące na straży wolności nastolatka. Powiedzmy sobie to
wprost – świat zewnętrzny, a więc wielkie koncerny
produkujące przeróżne dobra konsumpcyjne
i technologiczne, nie są zainteresowane kształtowaniem
w pełni wolnego człowieka. Aby uchronić nastolatka przed
konsumpcyjnym niewolnictwem, musimy na tym niewielkim
polu wychowania rodzinnego i edukacji szkolnej wyposażyć
go w stosowne formy obrony. Bez tego każda próba
samowychowania i każda forma wolności wpisana w nasze
serca przez samego Boga zamieni się w degenerację
i niewolę.

Podsumowanie
Przygotowanie młodego człowieka do odpowiedzialnego,
odważnego, kreatywnego i – wreszcie – samodzielnego
etapu swojego wychowania jest zadaniem trudnym
i wymagającym od wychowawców ogromu cierpliwości
i wytrwałości. Wydaje się jednak, że tylko taka droga
wychowawcza, a więc akceptująca istotność
samowychowania i wolność młodego człowieka, może go
uchronić przed wejściem na złą ścieżkę. We wspomnianym
tu kilkukrotnie liście Para� semper znajdziemy takie
ostrzeżenie, skierowane co prawda do młodych, ale wydaje
się, że pośrednio również do wychowawców:

„Nie możecie zakrywać oczu przed zagrożeniami, jakie
czyhają naWas wmłodości. I one również mogą wycisnąć

swoje piętno na całym życiu.”
Jan Paweł II, Para� semper, par. 13



Okres młodości na niejednym człowieku odcisnął piętno
rzutujące na całe jego życie. Ten niezwykły czas odkrywania
świata i kształtowania swojego potencjału dla wielu bywał
niestety okresem nieudanych prób, wielu porażek
i grzechów. Mimo że tekst ten nie dotyka bezpośrednio
tego tematu, to jednak warto tu podkreślić, że w życiu
człowieka prawdziwie wierzącego nie ma spraw, których nie
dałoby się naprawić. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego, a każda nasza rana – również ta wynikająca
z błędów wychowawczych naszej młodości – może zostać
uzdrowiona. Rzecz jednak w tym, abyśmy bogatsi może
o własne trudne doświadczenia, czy też najzwyczajniej
o wyniki naszych uważnych obserwacji zmian społecznych
rodzących się wokół nas, umieli wyposażyć dzisiejsze młode
pokolenie w mechanizmy obronne przed tym, co –
w negatywnym tego słowa znaczeniu – „światowe”, ale nie
poprzez odebranie ich wolności i obszaru
„samowychowania”, a poprzez wskazanie im drogi: prawdy,
wytrwałości, cierpliwości i nieustannej ciężkiej pracy nad
sobą samym.

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka

jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne
i co doskonałe.”

Rz 12, 2



Św. Augustyn
a święci w niebie:
katolicka czy protestancka perspektywa?

PAWEŁ GŁOWACKI



Czy św. Augustyn z Hippony podzielał katolicką naukę
o komunii świętych? Czy wierzył w to, że święci w niebie są
świadomi tego, co się dzieje na Ziemi i ofiarują za nas swoje
modlitwy przed majestatem wiecznego Boga? Czy ukazał na
konkretnych historycznych przykładach, jak wielką moc ma
modlitwa wstawiennicza męczennika przed Bogiem? Czy
zachęcał modlić się do nich, polecając się ich modlitwie
wstawienniczej? Czy ostatecznie sam dał temu najdobitniejszy
przykład? Na te konkretne pytania jest tylko jedna odpowiedź
i brzmi ona: TAK! Pomimo to wielu protestantów, dla których
Augustyn jest bohaterem, twierdzi, że ten najwybitniejszy
ojciec Kościoła stoi po ich stronie w opozycji do Kościoła
katolickiego. Niektórzy nawet nie wahają się nazwać go
proto-protestantem, zaliczając go do jednego z najważniejszych
prekursorów XVI-wiecznej reformacji protestanckiej. Nic
bardziej mylnego. Św. Augustyn był katolickim biskupem
pozostającym w jedności z widzialnym centrum Kościoła
katolickiego czyli ze Stolicą Piotra w Rzymie (mieszczącą się
obecnie w Watykanie). Co ważne dla naszego tematu, to ten
doktor łaski – ku zaskoczeniu wielu protestantów – podzielał
nie protestancką, lecz katolicką wiarę w świętych obcowanie.
Wykażę to na podstawie czterech punktów zawartych
w dalszej części artykułu.



Ojcowie Soboru Trydenckiego w Dekrecie O wzywaniu, czci
i relikwiach świętych oraz świętych obrazach z 3 grudnia 1563
roku potwierdzili starożytną praktykę wstawiennictwa świętych
w opozycji do protestanckich reformatorów:

Święci, którzy królują razem z Chrystusem, zanoszą do Boga własne
modlitwy za ludzi. Jest rzeczą dobrą i pożyteczną błagalnie wzywać
ich i uciekać się do ich modlitw, wsparcia i pomocy w uzyskaniu
dobrodziejstw od Boga, przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa Pana
naszego, który jako jedyny jest naszym Odkupicielem
i Zbawicielem. Bezbożnie myślą ci, którzy zaprzeczają, że święci,
którzy cieszą się wiecznym szczęściem w niebie, mają być wzywani;
lub którzy twierdzą, że albo nie modlą się za ludzi, albo że ich
wezwanie do modlitwy za każdego z nas jest bałwochwalstwem,
albo że jest sprzeczne ze słowem Bożym i sprzeciwia się czci
jedynego Pośrednika Boga i ludzi, Jezusa Chrystusa; lub, że głupotą
jest błagać głośno lub myślowo tych, którzy królują w niebie (Sobór
Trydencki, Sesja XXV, Dekret: Wzywanie, cześć i relikwie świętych
oraz święte obrazy).

Co na to powiedziałby sam św. Augustyn z Hippony? Zajrzyjmy
do jego pism!

1) Święci w niebie modlą się za chrześcijan
na Ziemi.

Dlatego nie wspominamy ich przy stole Pańskim tak jak tych, którzy
spoczywają w pokoju. Za nich bowiem my się modlimy, podczas
gdy tamci modlą się za nami, abyśmy szli w ich ślady. Oni wypełnili



nakaz miłości od której, według słów Pana, nie ma nic większego.
Dali swoim braciom to, co sami wzięli ze stołu Pańskiego (Homilie
na Ewangelię Jana 84,1).

Lud chrześcijański natomiast czci pamięć męczenników
uroczystościami religijnymi zarówno dla pobudzenia do
naśladowania, jak też po to, żeby towarzyszyły mu ich zasługi
i wspomagały ich modlitwy (Przeciw Faustusowi 20,21).

Doskonała jest sprawiedliwość męczenników, ponieważ w samej
męce osiągnęli doskonałość. Dlatego nie zanosi się za nimi modłów
w Kościele. Za innych zmarłych wiernych modli się, za
męczenników nie modli się. Oni bowiem odeszli tak doskonali, że
nie muszą być przez nas wspierani, lecz są naszymi obrońcami
[advoca�] (Kazanie 285,5).

Ja kocham męczenników, ja im się przyglądam. Kiedy czyta się
opis ich męki, rozważam [go] (Kazanie 17,7).

Kazanie 313E Augustyn wygłosił w 410 roku z okazji narodzin
dla nieba św. Cypriana z Kartaginy. W kazaniu zaświadczył
o potężnej mocy wstawienniczej świętych w niebie:

Tak więc, moi bracia i siostry, zaklinam was, aby wasze serca były
mocne i gotowe w Bogu. A my wszyscy módlmy się do Boga, aby
Pan prowadził nas drogami, które zna najlepiej, i strzegł nas w nich
w ciele i duchu; widzisz, nic się nie stanie ani mnie, ani tobie, czego
on nie chce. Ale nie wyobrażaj sobie też, że modlitwy świętych za
nas wszystkich mogą być bezskuteczne dla Boga; to dzięki ich
modlitwom, modlitwy wasze i moje nie zostaną zmarnowane
u Boga. (…) Tak jak [Tabita] została przywrócona ze śmierci
modlitwami biednych wdów, w ten sam sposób Pan jest w stanie
przez modlitwy błogosławionego Cypriana i wszystkich świętych
wybawić nas również od wszelkiego zła (Kazanie 313E,8).



2) Św. Augustyn zachęcał chrześcijan, aby
kierowali swoje modlitwy do świętych
wniebie.

W kazaniu 159, wygłoszonym w 417 bądź w 418 roku,
św. Augustyn stwierdził następująco:

Jednak w tym życiu można znaleźć jakąś doskonałość i męczennicy
ją osiągnęli. Dlatego, jak wiedzą wierni, jest zwyczajem Kościoła, że
w miejscu, gdzie odmawia się imiona męczenników przed ołtarzem
Bożym, nie modlimy się za nich, natomiast modlimy się za innych
zmarłych braci i siostry, którzy są tam wspominani. Byłoby
niegodziwe modlić się za męczennika, którego modlitwom my
powinniśmy się polecać (Kazanie 159,1).

Ks. prał. dr hab. Tomasz Kaczmarek w taki sposób
scharakteryzował myśl św. Augustyna:

Pomoc udzielana Kościołowi przez męczenników ma swoje źródło
w ich szczególniejszym uczestniczeniu przez miłość w zbawczej
misji Kościoła. Właśnie oni, jako członkowie Kościoła ogarnięci
płomienną miłością służby dziełom Bożym i „sprawiedliwości”, po
dopełnieniu swojej ofiary dla Kościoła jeszcze bardziej wstawiają się
za nim w modlitwach. Augustyn wprost upomina swoich
słuchaczy w mowie 159, że nie można traktować męczenników
jak innych zmarłych chrześcijan, za których Kościół zanosi swoje
modlitwy: „Byłoby niegodziwemodlić się za męczennika, którego
modlitwom my powinniśmy się polecać”. Wspominanie w czasie
liturgii ich świadectwa wiary w Chrystusa, który otworzył drogę
do życia wiecznego, jest zachętą do polecania się ich



wstawiennictwu, gdyż wspólnota męczenników z żyjącymi na
ziemi przekracza bariery śmierci. Augustyn powie nawet, że
chrześcijanie żyjący na ziemi są w pewnym stopniu owocami ich
męki. W tym znaczeniu stwierdza, że wprawdzie my ogarniamy ich
miłością, ale oni czynią to w jeszcze większym stopniu wobec nas;
my radujemy się razem z nimi, ale oni zawsze modlą się za nas. Jak
zaznacza w jednej z mów na „dzień narodzin” św. Cypriana,
męczennicy nie oczekują od nas, żebyśmy ich wysławiali, choć sami
nie przestają się wstawiać za nami. To daje motyw do zanoszenia
jeszcze żywszej prośby do tegoż męczennika, aby jak zachęcał za
życia swoim słowem i przykładem, tak teraz wyjednał u Pana dla
Kościoła niezłomną wolę trwania. Taka modlitwa męczenników
w jedności Kościoła, w przekonaniu Augustyna sprawia, że
modlitwy chrześcijan proszących o to, by mogli naśladować
przykład ich męstwa, nabierają nowej wartości przed Bogiem
(T. Kaczmarek, Kult męczenników oraz cuda za ich
wstawiennictwem według św. Augustyna, Włocławskie
Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2012, s. 82-83).

3) Św. Augustyn przywoływał przykłady
modlitw kierowanychdo świętychwniebie.

W jednym z kazań św. Augustyn opowiedział swoim wiernym
historię pewnej chrześcijańskiej matki, której dziecko zmarło
nieochrzczone. Zrozpaczona matka, przerażona tym, że jej
ukochane dziecko zmarło bez sakramentu chrztu, który gładzi
winę grzechu pierworodnego, zaczęła błagać w modlitwie
św. Szczepana o pomoc. Dokonał się prawdziwy cud. Bóg za



wstawiennictwem swojego świętego przywrócił do życia
dziecko na czas długi na tyle, aby przyjęło wszelkie sakramenty,
w tym sakrament konieczny dla naszego zbawienia, czyli
chrzest. Następnie jej dziecko, przyjąwszy zbawienie, zostało
ponownie zabrane z tego świata:

Przepełniona poczuciem pewności siebie podniosła martwe
dziecko i pospieszyła do świątyni błogosławionego męczennika
Szczepana i zaczęła domagać się od niego zwrotu syna, mówiąc:
„Święty męczenniku, widzisz, że zostałem bez żadnej pociechy.
To znaczy, nie mogę powiedzieć, że mój syn wyprzedził mnie,
skoro dobrze wiesz, że zginął. Przynajmniej rozumiesz, dlaczego
jestem tak pogrążona w żałobie. Oddaj mi mojego syna, abym
miała go przed obliczem tego, który cię ukoronował”. Kiedy
modliła się w tych i podobnych słowach, a jej łzy nie pytały, ale, jak
powiedziałem, domagały się wysłuchania, jej syn wrócił do życia.
(…) Ona ze swojej strony poprowadziła jego pogrzeb z tak
spokojnym wyrazem twarzy, że wydawało się, że kładzie go nie
w ciszy grobu, ale na kolanach męczennika Szczepana. Wierne
serce kobiety zostało wypróbowane i przeszło próbę. Czy zatem
Bóg nie mógł uzdrowić tych dwojga w miejscu, w którym dokonał
takiego cudu, jak przez swojego męczennika? (Kazanie 324,1).

Druga historia zawarta jest w dwudziestej szóstej księdze dzieła
powstałego i skompletowanego ostatecznie ok. 426 roku.
W rozdziale ósmym i dziewiątym św. Augustyn wskazuje na
cuda zawarte w Nowym Testamencie, które wydarzyły się po
to, aby świat uwierzył w Chrystusa. Jednak nie należą one tylko
do przeszłości, lecz także do jego czasów – wtedy nadal się
dzieją. Są one dobitnym świadectwem wiary w prawdziwość



zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa z Nazaretu.
Św. Augustyn opisał wiele takich niezwykłych, fascynujących
i niewytłumaczalnych wydarzeń (koniecznie przeczytaj, drogi
Czytelniku, całe rozdziały 8 i 9 z 22 księgi Państwa Bożego).
Jedną z nich jest historia biednego, starszego, ale pobożnego
chrześcijanina Florentego. W swojej niedoli materialnej zwrócił
się on w modlitwie do słynnych świętych, 20 Męczenników,
którzy męczeńsko stracili życie za wiarę w Chrystusa za czasów
cesarza Dioklecjana. Z racji tego, że głośno wołał i błagał ich
o pomoc, usłyszeli to młodzi ludzie, którzy zaczęli się z niego
naśmiewać i kpić, że modlił się do świętych w niebie. Pomimo
tych przykrych słów, które musiał usłyszeć od grupy szyderców,
modlitwa starca została wysłuchana i święci w niebie dzięki
łasce Bożej pomogli mu – dokładniej to Pan Bóg za
pośrednictwem swoich świętych okazał mu swoje miłosierdzie:

Był pewien staruszek, Florenty, tutejszy, Hippończyk, człowieczyna
pobożny ale biedny. Utrzymywał się z kopania ziemi. Stracił jakoś
swój płaszcz, a nie miał za co kupić drugiego. Modlił się do
Dwudziestu Męczenników, którzy mają bardzo słynną
pamiątkową świątynię w naszym mieście, błagając wyraźnym
głosem, aby mógł być ubrany. Tę jego głośną modlitwę posłyszeli
przypadkowo tam obecni młodzi naśmiewcy i gdy wyszedł, ci szli za
nim, kpiąc sobie z niego, że prosiłmęczenników o pięćdziesiątaka
na zakup płaszcza. Staruszek, nic nie mówiąc, szedł sobie, gdy
wtem ujrzał na brzegu wody wielką rzucającą się rybę. Przy
życzliwej pomocy tych samych młodzieńców pochwycił ją i zaniósł
do jadłodajni, gdzie już przyprawione sprzedają potrawy i tam
opowiedziawszy o wszystkim pewnemu kucharzowi, Ka�osowi,
dobremu chrześcijaninowi, sprzedał mu tę rybę za trzysta



miedziaków. Zamierzał za to kupić wełny, z której by mu żona jako
taki przyodziewek zrobiła. Tymczasem kucharz, rozcinając rybę
znalazł w jej żołądku złoty pierścionek i wnet wzruszony i wiarą
powodowany oddał go człowiekowi owemu, mówiąc: „Patrz, oto
jak cię Dwudziestu Męczenników przyodziało” (Państwo Boże
XXII, VIII).

4) Św. Augustynmodlił się do świętychwniebie.

Kazanie 316 św. Augustyn wygłosił pod koniec swojego życia,
w 425 roku w sanktuarium św. Szczepana, na jego liturgiczne
wspomnienie. W kościele, w którym głosił św. Augustyn jako
biskup, znajdował się – jak sam mówi – piękny obraz ukazujący
scenę kamienowania św. Szczepana oraz nawrócenie Szawła.
Właśnie przed tym obrazem św. Augustyn wraz ze swoją grupą
wiernych pomodlił się do św. Pawła i św. Szczepana, wiedząc,
że zwracając się do świętych w niebie, może uzyskać ciche
i spokojne życie dla Kościoła na Ziemi:

Taki piękny obraz, na którym można zobaczyć ukamienowanie
Świętego Szczepana, można zobaczyć, jak Saul trzyma płaszcze
tych, którzy kamienują. (…) Królujesz [tj. św. Paweł] z tym, którego
ukamienowałeś [tj. św. Szczepan], królujesz z Chrystusem. Tam
oboje możecie się widzieć, oboje możecie usłyszeć teraz moje
kazanie; oboje proszę, módlcie się za nas. Wysłucha was obojga,
ten, który was ukoronował (…) Pierwszym był wtedy baranek
[św. Szczepan], drugim wilk [tj. św. Paweł]; teraz jednak oboje są
jagniętami. Niech nas rozpoznają baranki i zobaczą nas w owczarni
Chrystusa. Niech pochwalą nas do Niego w swoich modlitwach,
aby uzyskać ciche i spokojne życie dla Kościoła ich Pana
(Kazanie 316,5).



Na koniec naszych rozważań zachęcam każdego do
odmówienia przepięknej modlitwy ułożonej przez św. Jana
Pawła II na obchody 1650. rocznicy urodzin św. Augustyna
(2004):

O wielki Augustynie, nasz ojcze i nauczycielu,

znawco pełnych światła Bożych dróg

i krętych ścieżek człowieka,

podziwiamy wspaniałe rzeczy, które łaska Boża

uczyniła w tobie, byś stał się gorliwym świadkiem

prawdy i dobra, w służbie braci.

Na początku nowego tysiąclecia,

naznaczonego Chrystusowym krzyżem,

naucz nas odczytywać dzieje

w świetle Bożej Opatrzności,

która je prowadzi

ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem.

Skieruj nas na drogi wiodące do pokoju,

rozbudzając w naszych sercach

twe gorące umiłowanie wartości,

na których mocą pochodzącą od Boga

można zbudować «miasto» na miarę człowieka.

Niech głęboka nauka, którą czerpałeś

z ciągle żywych źródeł Pisma Świętego,



badając je cierpliwie i z zamiłowaniem,

oświeci tych, których kuszą zgubne miraże.

Wyproś dla nich odwagę, by mogli wejść na drogę

prowadzącą do «człowieka wewnętrznego»,

tam gdzie czeka Ten,

który jako jedyny może dać pokój

naszym niespokojnym sercom.

Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi

straciło nadzieję na to,

że pośród sprzecznych ideologii

uda się im dotrzeć do prawdy,

której przecież tak bardzo pragną

w głębi swego serca.

Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań,

i zachować przekonanie,

że ich trud nagrodzi w końcu spotkanie,

które zaspokoi ich pragnienia,

spotkanie z najwyższą Prawdą,

źródłem wszelkiej prawdy stworzonej.

Roznieć również w nas, św. Augustynie,

iskrę żarliwej miłości do Kościoła,

katolickiej Matki świętych,



która cię wspierała i pokrzepiała w trudach

wieloletniego posługiwania.

Spraw, abyśmy idąc razem

pod przewodnictwem prawowitych pasterzy,

doszli do chwały niebieskiej Ojczyzny,

gdzie wraz ze wszystkimi błogosławionymi

będziemy mogli zjednoczyć się w nowej pieśni

Alleluja, której nie będzie końca. Amen.
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