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Każdy na swój sposób przeżywa Wielki Post. Dla jednych jest to czas
szczególnego wysiłku związanego z podjęciem ambitnych postanowień,
dla innych całkiem zwyczajne – choć w jakiś sposób uduchowione –
przygotowanie do Wielkanocy, a dla jeszcze innych jest to czas
wzmożonego wysiłku mającego na celu porzucenie swoich grzechów
i nawrócenie się ku Panu Bogu.

Kościół na przestrzeni wieków wypracował pewne uniwersalne wzorce
przeżywania Wielkiego Postu. Widzimy je chociażby w trzech
najważniejszych atrybutach tego okresu, którymi są post, modlitwa
i jałmużna. Wszystkie one na swój sposób są dla nas propozycją
wielkopostnej drogi. Pomimo odmiennego rozumienia Wielkiego Postu,
pomimo różnic w duchowości i charyzmatach, każdy z nas może odnaleźć
swoją wielkopostną drogę w tych trzech wskazanych elementach.

Marcowym numerem SIEJMY chcemy zainspirować każdego Czytelnika
do podjęcia tego wyzwania i odważnego wejścia na wielkopostną drogę.

Wraz z całą Redakcją, życzę owocnej lektury marcowego numeru SIEJMY!

PIOTR ZIEMECKI
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Okres Wielkiego Postu jest czasem niezbędnym do
tego, by wyostrzyć nasze zmysły na rzeczywistość
duchową. Bóg potrzebuje naszego zatrzymania,
konkretnych wyrzeczeń i praktyk duchowych po to by
nas przemieniać, by uwolnić nas z niewoli grzechu.

To post i modlitwa hartują naszą duszę, pozwalając jej
trwać w przyjaźni z Bogiem, bo zbliżają ją coraz bardziej
do tego, co Wieczne. Post wydobywa na powierzchnię
nasze największe słabości i najbardziej nieuświadomione
grzechy, a modlitwa pozwala przyznać się do nich, zerwać
z nimi oraz naprawiać nasze wnętrze. Efektem tej drogi
jest szczera pokuta oraz zadośćuczynienie, które
rozniecają w duszy ogień Bożej miłości. Na tej drodze
chciałabym wyróżnić pewne etapy, które wydają mi się
istotne w procesie świadomego przeżywania naszych
wielkopostnych, duchowych zmagań.

Zatrzymaj się — dostrzeż Boga

Na co dzień zabiegani, z kalendarzem pełnym spotkań
i głową pełną planów - gonimy czas - niekiedy całkowicie
zapominając, że jedynym co mamy jest ta chwila tu
i teraz. Ten właśnie „obecny moment” należy do Boga.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że życie ciągłymi
oczekiwaniami i wyobrażeniami o tym co będzie, jest dla
nas duchowo bardzo destrukcyjne. Nie możemy odcinać
się od tego co bieżące, musimy naszą teraźniejszość
przeżywać świadomie i czujnie – nie zagłuszając jej tanimi
rozpraszaczami.



„[…] Nie wybiegaj myślami poza dzień dzisiejszy i nie folguj
wyobraźni. Troska o jutro i wyobraźnia to teren szczególnie
intensywnego działania mocy złego. Teraźniejszość należy do
Mnie. Ja ją kształtuję na miarę twej ufności i umiłowania woli
Mojej. […]” (Słowo pouczenia, 452).

Obecność w teraźniejszości jest kluczem do budowania
relacji z Bogiem. Trzeba Go wybierać w każdej chwili,
w każdym momencie zapraszać Go do tego, by przenikał
nasze działania. Spowoduje to, że zaczniemy na bieżąco
walczyć z naszymi słabościami. Dostrzegając w naszych
codziennych zmaganiach odniesienie do Boga
zrozumiemy, jak często Go ranimy i jak jesteśmy słabi bez
pomocy Jego łaski.

Przestań być samodzielny

Nasza wiara bardzo często przykryta jest grubą warstwą
egoizmu, dogadzania samemu sobie i porównywania się
do innych ludzi. Każdy z nas, chce dla siebie jak najlepiej
– ale przy tym wszystkim niestety uważa, że doskonale
sam wie co to „jak najlepiej” oznacza. Nie dopuszcza do
siebie innych planów niż swoje własne. Nie chce się
przyznać, że droga, którą aktualnie idzie prowadzi go na
manowce, na skraj przepaści - dokładnie tam, gdzie nigdy
nie znajdzie szczęścia.



„Dziecięctwo Boże polega na całkowitym uzależnieniu się od
Boga.

Największym błędem jest samodzielność. Jest to jak gdyby
powiedzenie Bogu: nie jesteś mi potrzebny, i jest w tym ślad
pogardy i stawiania siebie ponad Bogiem. […]

Walka z Bogiem jest zawsze walką z drugim człowiekiem.
Stąd tyle krwi przemocy i śmierci. […]

Dziecięce oddanie się Bogu jest zatem najdoskonalszą
decyzją stworzenia rozumnego. Najdoskonalszym dążeniem
i pragnieniem człowieka - Mojego umiłowanego dziecka,
któremu dałem rozum i serce zdolne do miłości. […]” (Słowo
pouczenia, 459)

Bóg pragnie byśmy dołączyli do jego drużyny, przestali
z Nim walczyć w naszych codziennych wyborach,
zachowaniach oraz priorytetach. Chce byśmy usunęli
w cień swoje własne ego i zrobili mu miejsce, tak aby
faktycznie mógł wkroczyć, a potem realizować w nas swój
Boży plan.

Poproś o pomoc - nie tylko dla siebie

Sami tylko upadamy. Każdy dzień, każdy poryw serca
w stronę Boga jest łaską, zupełnie niezasłużoną. Z tego
powodu bardzo ważne jest to, by umieć żyć
świadomością darów, którymi dysponujemy. Za każdym
razem powinniśmy doskonalić siebie, ale też patrzeć, jak
pomóc innym. Koniecznie potrzebujemy w tym procesie



prosić Boga o wsparcie. Tylko On może przeniknąć naszą
słabość i nędzę, po to byśmy mogli coraz bardziej zbliżać
się do Stwórcy. Mogli działać w całkowitej pokorze,
szukając odpoczynku i ratunku w Jego Mocy - nigdzie
indziej.

„Oddaj Mi to, co cię zwodzi i Mnie zasłania, i proś
o miłosierdzie. Proś nieustannie i żarliwie o miłosierdzie dla
wszystkich, bo każdy podobnie jak ty szamocze się w ranach
swoich – często na oślep kalecząc się jeszcze bardziej
i kalecząc bliźnich swoich.

Każdy jest obolały i każdy potrzebuje Mojej pomocy, by
ocaleć.

Straszne jest to jak wielu tej pomocy nie chce. Za nich więc
ofiaruj swoje dolegliwości duszy i ciała, aby zostali uratowani.
I za nich błagaj o miłosierdzie, byś nie marnowała tego co jest
ci dane, dopóki możesz czynić pokutę za siebie i za innych.”
(Słowo pouczenia, 453)

Tylko tu na ziemi mamy możliwość pokutować
i dobrowolnie oddawać Bogu swój czas, całe Niebo nam
tego zazdrości. Korzystajmy z możliwości
zadośćuczynienia, kiedy sposoby na jego realizację są na
wyciągnięcie ręki. Możemy ratować też innych, przybliżać
Boga tym, którzy go z różnych powodów nie chcą.
Samemu zbliżając się do Niego, mamy możliwość realnej
przemiany otaczającej rzeczywistości. Bóg zadziała swoją
Mocą tam, gdzie człowiek nic nie poradzi. Trzeba jednak
poprosić, dać Mu ku temu możliwość, skierować naszą
wolę na współpracę z Nim.



Zanurz się w Krwi Chrystusa

Wielki Post prowadzi nas do tajemnicy
Zmartwychwstania, ale żeby tam dotrzeć musimy przejść
przez Chrystusową Mękę. To ona ma wymiar zbawczy –
dobrowolna ofiara Krwi niewinnego Baranka. Dzięki niej
możemy uzyskać przebaczenie naszych win, bo one są już
odkupione przez Najwyższego.

„Nie spodziewaj się niczego po sobie poza skłonnością do
grzechu. Poza Mną nic nie jest dobre dla ciebie, tym bardziej
teraz w czasie szatańskich ciemności nad światem. Szatan
jest wszędzie, a schronieniem są tylko Moje Rany – one
otwierają bramy zbawienia.” (Słowo pouczenia, 451)

Rany i Krew Chrystusa są tym, co pozwala nam obcować
z Bogiem, już tutaj na ziemi - doceńmy tę Ofiarę.
Spójrzmy na Mękę Jezusa z prawdziwą czcią
i uwielbieniem. Spróbujmy uczestniczyć w Drodze
Krzyżowej z większą wdzięcznością niż zwykle.
Poświęcimy nasz czas na Adorację Męki Pańskiej.
Chciejmy zanurzyć się w Ranach i Krwi Chrystusa, które
mają moc nas oczyszczać, przemieniać i chronić przed
złym. Zarezerwujmy czas na to, by wejść bardziej
świadomie niż zwykle w Tajemnicę Ofiary Krzyżowej, tak
by ona mogła nas porazić swoją głębią i mocą. Po to
byśmy zrozumieli, że Bóg jest nieskończoną miłością i cała
historia zbawienia jest historią miłości, na którą człowiek
zupełnie nie zasłużył.



Daj się przemienić Miłości

Bez warunków i bez zastrzeżeń, pójdź za tym co oferuje
Bóg. Tak jak On ciebie kocha, tak i ty staraj się kochać
Jego. Miłość charakteryzuje się tym, że jest radykalna,
zagarniająca i gotowa do poświęceń.

„[…] W miłości nie może być czasu wydzielonego,
fragmentarycznego, dozowanego.

Albo kochasz i jesteś cała zawsze dla Mnie albo nie kochasz
Mnie, tylko siebie i swoje aktualne upodobania. Miłość nie
znosi oddzielenia serc, pragnie, bo dąży do zjednoczenia
coraz głębszego i wszechogarniającego, tak, jak
powiedziałem: całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich
sił. Wyrazem tego jest oddanie na ślepo, na przepadłe
z radosnym: „Jezu, ufam Tobie”. To rodzi błogosławione
owoce: poczucie bezpieczeństwa, pokój i radość. […]” (Słowo
pouczenia, 456)

Bóg zbuduje w Tobie postawę zaufania, tylko nie opieraj
się Mu i nie przeszkadzaj. Daj się prowadzić przez
wszystkie te dni, w których On pokazuje ci twoje słabości,
lęki i grzechy. Po prostu nie ustawaj w codziennym
powstawaniu i każdego dnia próbuj być bliżej Niego.

* * *

Bóg dał nam okres Wielkiego Postu po to, by
przypomnieć nam o tym, że mamy poświęcać Mu swój
czas. Te 40 dni, które dostajemy przygotowując się na
tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, a właściwe



36 dni, bo już potem zaczyna się Wielki Tydzień – to jest
dziesiąta część roku. Można zatem powiedzieć, że
dziesięcina obowiązuje również w przypadku naszego
życia duchowego, czyli czasu, który przecież od Boga
otrzymaliśmy¹. Tym samym dziesięcina ma wymiar
szerszy, niż sprawy czysto materialne i jałmużna (chociaż
to też jest ważne). W Wielkim Poście szczególnie
pamiętamy o praktykach duchowych: poście, modlitwie
i jałmużnie. Niemniej jednak nie chodzi tylko o materialne
ofiary - przede wszystkim chodzi o ofiarę z naszego czasu.
O naszą faktyczną obecność obok Boga, o świadomą
decyzję, która dopuszcza Go do działania w naszym życiu.
W Wielkim Poście Bóg oczekuje właśnie naszego
zaangażowania w życie Ewangelią. Chce byśmy i my Jemu
poświęcili to, co mamy najcenniejszego - nasz czas, a tym
samym i nasze życie.

Źródła:

[1] ks. D. Chmielewski, SDB, Rozpraw się ze swoimi demonami,
Krosno, Sanktuarium św. Jana Pawła II, 7.02.2023r., h�ps://
www.youtube.com/watch?v=jwDGMIlMhxc (dostęp: 5.03.2023r.)

Wszystkie cytaty w tekście pochodzą z: A. Lenczewska, Słowo
pouczenia, Wydawnictwo Agape, Poznań 2021.
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W paragrafie 540 Katechizmu Kościoła
Katolickiego czytamy, że Kościół co roku przez
czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się
z tajemnicą Jezusa na pustyni. Z kolei
Konstytucja o Liturgii Świętej – w punkcie 109 –
przypomina nam, że ma on podwójny wymiar
obejmujący z jednej strony przypomnienie chrztu
oraz z drugiej – pokutę. Oba te wymiary mają nas
prowadzić do właściwego obchodzenia
uroczystości paschalnych. Trzema nieodłącznymi
elementami tego okresu w roku liturgicznym są
post, modlitwa i jałmużna. Wszystkie te obszary
są na swój własny sposób naznaczone rezygnacją
z wygody codziennego życia.



Post, modlitwa, jałmużna

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie praktyki postne –
bez względu na swoją formę, zawsze są rezygnacją
z jakiegoś dobra lub przyjemności. Opierają się one na
pewnej „niewygodzie”. Oczywiście dyskomfort
towarzyszący naszemu postowi ma swój jasny, duchowy
cel, a przez to również swoje granice. Nie może on
zatem prowadzić do grzechu. Już przedsoborowa nauka
duszpasterska Kościoła w tym zakresie odwoływała się
do umiaru w poszczeniu, aby np. nie doprowadzić do
sytuacji, w której przez odmawianie posiłków znacząco
ucierpimy zdrowotnie lub na skutek uczucia głodu
staniemy się nerwowi i będziemy reagować złością
wobec otaczających nas bliźnich. Również Pismo Święte
– słowami Apostoła Pawła w Liście do Kolosan –
przestrzega nas przed fałszywą ascezą pozbawioną
mądrości i sensu (Kol 2, 16-23). Jednak prawidłowo
rozumiane praktyki postne zawierają w sobie zdrową
i potrzebną rezygnację z czegoś, a w konsekwencji –
patrząc tylko z perspektywy doczesności – skutkują
znalezieniem się w sytuacji niewygodnej. Czy
odmawianie sobie jedzenia, na które nas stać, które
posiadamy, a które obiektywnie przecież dostarcza nam
sił witalnych i którego brak powoduje nieprzyjemne
uczucie głodu, jest (czysto po ludzku) „wygodne”? Mimo
to wielu z nas regularnie pości – czy to w formie
piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych,



czy w innego rodzaju wstrzemięźliwości podejmowanych
w okresie Wielkiego Postu. Akceptujemy i świadomie
wkraczamy w stan niewygody, gdyż stoi za tym coś
więcej. Podejmujemy tego rodzaju wyrzeczenia, aby
skupić się na tym, co duchowe lub zawalczyć o jakąś
wartość na poziomie ducha. To realizacja słów samego
Zbawiciela, który mówi nam przecież, że nie samym
chlebem żyje człowiek. Towarzysząca nam przy tym
„niewygoda” nie jest zatem wartością samą w sobie, lecz
dość istotnym wyznacznikiem szczerości naszego
poszczenia i jego sensu w ogóle.

Podstawą modlitwy, jak możemy przeczytać
w Katechizmie Kościoła Katolickiego (par. 2559-2565),
jest pokora. Sama zaś modlitwa jest przede wszystkim
spotkaniem z Panem Bogiem i musi wypływać z naszego
szczerego pragnienia zbliżenia się do Stwórcy.

Modlitwa zawsze opiera się na oddaniu swojego czasu
Panu Bogu. Bywa poświęceniem przyziemnych
przyjemności, wygody i nieraz obsesyjnie pojmowanej
produktywności na rzecz spotkania z Panem Bogiem
w ciszywłasnej duszy. Chęć podejmowania wielu innych
czynności – po ludzku często bardzo pożytecznych –
zamiast modlitwy, to jedna z większych pokus, z którymi
musimy się tu zmierzyć. Czy nie lepiej posprzątać
mieszkanie, zamiast zmówić w tym samym czasie
Różaniec? Albo czy nie lepiej zrezygnować danego dnia



z Mszy Świętej na rzecz napisania wreszcie tego
zaległego artykułu do katolickiego e-magazynu? Jak
doskonale widzimy, spotkanie na modlitwie wymaga od
nas poświęcenia czasu, w którym moglibyśmy robić coś
innego – przyziemnie „pożytecznego”. A jednak dla
każdego szczerze wierzącego chrześcijanina modlitwa
jest absolutną podstawą życia duchowego. Czas
poświęcony Panu Bogu nieraz w „niewygodnej” pozycji
klęczącej lub wymagający poważnego wyciszenia
i skupienia (które dla naszego przebodźcowanego
elektroniką mózgu jest czymś zdecydowanie
niewygodnym), nigdy nie może być pojmowany jako
czas stracony. Jest wręcz przeciwnie – życie modlitwą
leży u podstaw naszej wiary. Oczywiście i tutaj bywają
pewne nadużycia i patologie w postaci choćby
zaniedbywania tzw. Obowiązków stanu (np.
macierzyństwa, ojcostwa, małżeństwa itp.),
a tłumaczone czasem poświęcanym Panu Bogu.
Jednak w przeważającej większości przypadków dzieje
się odwrotnie i wskazany tutaj problem jest raczej
marginalny.

Również jałmużna – w najróżniejszych swoich formach
– bywa dla nas „niewygodna”. Jak wielu z nas nie stać
na proste okazanie drugiemu człowiekowi –
ekspedientce w piekarni, mijanemu na ulicy starszemu
panu lub np. współpasażerowi w komunikacji publicznej
– zwyczajnego gestu dobroci i życzliwości? Wiecznie się



gdzieś spieszymy, próbujemy zachować neutralny wyraz
twarzy i boimy się interakcji w przestrzeni publicznej
z przypadkowo napotkaną osobą. Dla swojej „wygody”
nie podziękujemy życzliwie za pokrojenie chleba
w piekarni, nie pomożemy nieść ciężkiej torby
z zakupami staruszkowi lub nie będziemy chcieli widzieć
osoby, która bardziej potrzebuje miejsca siedzącego
wmiejskim autobusie. Czasem zdarzy nam się przekazać
datki na organizacje pomagające bezdomnym lub
samotnym matkom czy osobom chorym, ale i to dzieje
się raczej wyjątkowo, bez określonej regularności. Nie
chodzi tutaj o szkodliwą generalizację, bo z pewnością
wśród nas jest wielu takich, którzy starają się okazywać
wspomnianą życzliwość, czy też pomagać innym
materialnie, choćby w pozornie nieznaczny sposób.
Każdy z nas musi jednak odpowiedzieć sobie w duchu
na pytanie, czy jest w stanie doświadczyć takiej
„niewygody”, przemóc się i dokonać choćby jednego
z drobnych gestów powyżej opisanych.

Skosztuj niewygody

Już ponad 60 lat temu papież Jan XXIII w swojej
encyklice o współczesnych przemianach społecznych w
świetle nauki chrześcijańskiej pisał o pewnej
konieczności wyrzeczeń w kontekście rosnącego
dobrobytu:



Lecz dziś niestety, wiele serc pochłania pogoń za nie
umiarkowanym życiem. Wydaje im się, że nie ma w życiu
nic bardziej godnego starań, jak pragnienie rozkoszy
i zaspokajanie tego pragnienia. Płyną z tego bezsprzecznie
bardzo poważne szkody nie tylko dla ducha, lecz także i dla
ciała. Ten nawet, kto ocenia te sprawyw świetle samej tylko
natury ludzkiej, musi przyznać, że rozum i roztropność
wymagają przestrzegania we wszystkim rozwagi i umiaru
oraz opanowania namiętności. Kto zaś wyrokuje o tych
rzeczach w świetle prawa Bożego, ten wie doskonale, że
Ewangelia Chrystusowa i Kościół katolicki, i przekazane
nam tradycje ascetyczne domagają się od chrześcijan
mężnego opanowywania namiętności oraz znoszenia
trudności życiowych ze szczególną cierpliwością. Cnoty te
nie tylko zapewniają stanowcze i rozważne panowanie
ducha nad ciałem, lecz także pomagają nam wydatnie
w zadośćuczynieniu za grzechy, od których – poza Jezusem
Chrystusem i Jego Niepokalaną Matką – nikt nie jest wolny.

- Mater et magistra, Jan XXIII, pkt 235

Mimo upływu tak wielu lat od napisania encykliki Mater
et magistra, nadal tak samo – a nawet jeszcze bardziej
– żyjemy w świecie rosnącej wygody i zaspokajania
wszelkich pragnień i namiętności. Jako chrześcijanie
musimy sobie jednak zdawać sprawę, jak ważne jest
umiarkowanie i świadome dopuszczanie do swojego
życia sytuacji „niewygodnych”. W istocie bowiem to
właśnie dzięki tym chwilom przemijającej niewygody



nasze życie będzie zmierzało do rzeczywistości
wiecznego szczęścia, w której nie odczujemy już
żadnego dyskomfortu. Obyśmy w naszych doczesnych
praktykach wielkopostnych: poszczeniu, poświęcaniu
czasu modlitwy Panu Bogu oraz rezygnacji z jakiegoś
dobra — obdarowując nim bliźniego w postaci jałmużny
— zawsze dostrzegali głębszy sens i nim umocnieni byli
zawsze gotowi na „skosztowanie” choćby odrobiny
niewygody.



MIŁOSZ ŻEMŁA

?
Może wyluzuj

w tym
Wielkim Poście



Upłynęło już trochę wielkopostnego czasu.
Prawdopodobnie teraz część z Was
skrupulatnie wypełnia swoje postanowienia,
inni dalej wymyślają. Patrząc realistycznie,
u części zapał upadł po kilku dniach. Nie udało
się i odpuścili? Ja też odpuszczam.

Każdego poranka tradycyjnie przeglądam najnowsze
wiadomości informacyjne. Dzisiaj zobaczyłem jeden
z artykułów, który odnosił się do przeżywanego aktualnie
Wielkiego Postu. Chyba pierwszy raz w życiu
zastanowiłem się, co tak konkretnie ma znaczyć słowo
„wielki” w nazwie tego okresu liturgicznego. No, ale dalej
przewijałem różne nagłówki. Wciąż jednak dawało mi
spokoju to krótkie i proste słowo. Co na przykład
znalazłem? ,,Wielki powrót [...]”, „Wielkie inwestycje […],
„Wielki transfer […]”, „Wielki sukces […]” czy „Wielkie
bohaterstwo […]”. Trochę za dużo tej wzniosłości.

Wielkie zawsze wydaje się lepsze. Ach, jak bardzo to
wyrażenie kochają twórcy reklam – „wielkie czyszczenie
magazynów”, „wielka promocja”, „wielka wyprzedaż”. Tak,
wiem – nie jeden z czytelników pomyśli, że tutaj zawsze
były treści na poziomie, z konkretnym merytorycznym
przekazem, bo przecież to porządne katolickie pismo, a ja
tu tak na luzie, niepoważnie o jakichś tytułach czy
reklamach, czepiając się jednego słowa. W sumie to nie
wiadomo, o co chodzi. No i właśnie tu jest pies
pogrzebany.



Chociaż zazwyczaj nie czytasz tutaj tekstów w tym tonie,
to może właśnie teraz jest czas, w którym jak nigdy można
zrobić coś inaczej. Czy nie nie na tym polega idea
Wielkiego Postu, aby coś zmienić i odwrócić o 180
stopni? Wydaje mi się, że tak naprawdę wielu z nas chyba
nie do końca ma świadomość, o co chodzi w tym
szczególnym czasie w roku liturgicznym. Niby rozumiemy,
że to przestrzeń pogłębienia życia duchowego,
przyglądania się własnemu wnętrzu i kontemplacja Męki
Chrystusa. No dobrze, ale czy nie mamy robić tego cały
rok – nie tylko 40 dni? Oczywiście, dlatego podejmujemy
specjalne decyzje, wyzwania – postanowienia. Tutaj
dopiero zaczyna się zabawa.

Szczerze mówiąc, większość moich znajomych to osoby,
które albo nie tworzą sobie wielkopostnych postanowień,
albo jak już je wymyślają, to są to bardzo ambitne
wyzwania – odpuścić słodycze do Wielkanocy, nie
używać telefonu czy komputera w wolnym czasie,
codzienna Eucharys�a lub lektura duchowa, której jedno
zdanie trzeba analizować godzinę. Bardzo fajnie, jeśli ma
się tak silną wolę, rozwinięty intelekt i możliwości.
Umówmy się jednak, że mało kto jest dzisiaj w stanie tak
funkcjonować. Jeśli ktoś chciałby mi zarzucić w tym
momencie, że upraszczam chrześcijaństwo czy
zniechęcam do podejmowania pokuty i rozwoju
duchowego, to chciałbym od razu odpowiedzieć – jesteś
w błędzie. Zdecydowanie popieram tego typu praktyki,
bo na pewno dobrze przeżyte przyczynią się do zbliżenia



z Bogiem. Stąpając jednak twardo po ziemi, zdaję sobie
sprawę, że nawet wśród praktykujących wiernych jest
niewielu, którzy są w tym momencie zdolni do takich
poświęceń. Przerastające wyzwanie z pewnością skończy
się zniechęceniem i upadkiem. Po co więc brać na swe
ramiona krzyż cięższy niż potrafimy udźwignąć? Krok po
kroku i do przodu. Wielkie nie zawsze jest korzystniejsze.
Może jednak postawić na mniejsze a skuteczne?

Na koniec muszę się przyznać, że początkowo chciałem
klasycznie napisać dłuższy, ambitny artykuł, ale inne
obowiązki, brak czasu oraz choroba, która zatrzymała
mnie na niemal tydzień, nie pozwoliły na więcej — ale
wyszło bardzo dobrze. W tym Wielkim Poście przegrała
rutyna – więcej słucham, niż mówię, więcej czytam, mniej
piszę. Moim postanowieniem są małe kroczki. Więcej
modlitwy – po prostu więcej, bez określenia czasu. Post,
czyli rezygnacja na bieżąco z jakiegoś dobra – nie jednego
i nie codziennie. Może dziś odpuszczę batonik, a jutro
będę siedział krócej na Instagramie. No i jałmużna, która
nie będzie rozdawaniem banknotów. Pieniądze za batonik
przekażę komuś potrzebującemu, a czas zaoszczędzony
na odłożeniu telefonu spędzę z tymi, których kocham.
Małe trybiki są w stanie zmienić ustawienie wielkich
wskazówek zegara. Ty też możesz diametralnie zmienić
swoje życie, dzięki pozornie niedostrzegalnym rzeczom.
Wszystko nie może być „wielkie”.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny (Łk 16, 10).



Uwolnij się
od rzeczy

DOMINIKAWRZAŁKO



Jednym ze sposobów realizowania zalecanego
nam w trwającym właśnie okresie liturgicznym
postu jest praktykowanie — większej niż
zazwyczaj — wstrzemięźliwości od jedzenia
i picia. Realizowanie wielkopostnych
postanowień nie może jednak sprowadzać się do
zaciśnięcia zębów i próby wytrzymania do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, żeby zaraz po
wielkanocnym śniadaniu wrócić do starych
przyzwyczajeń. Prawdziwym zadaniem na Wielki
Post powinna być trwała przemiana naszego
życia w celu jeszcze większego zbliżenia się do
Boga. Warto pamiętać przy tym, że post oznacza
nie tylko ograniczenie niektórych pokarmów, ale
również rezygnację z nadmiaru rzeczy, rozrywek
i innych przyjemności. Ten czterdziestodniowy
czas pokuty może być więc świetnym pretekstem
do przyjrzenia się temu, jakie przedmioty są
w naszym życiu zbędn e i które aktywności
zajmują przestrzeń przeznaczoną dla ducha.



Zero odpadów

Skoro mowa o ograniczaniu rzeczy, trzeba zwrócić
uwagę, że coraz bardziej popularnym podejściem do
kupowania, jest minimalizm, postulowany przez ruchy
takie jak tzw. „zero waste” (czyli „zero opadów”) czy też
jego mniej radykalną odsłonę, czyli „less waste” (czyli
„mniej odpadów”). Ich idea sprowadza się do tego, że
konsumpcjonistyczne podejście do życia musi mieć kres,
gdyż zasoby Ziemi nie są nieograniczone, a każda
z naszych aktywności powoduje emitowanie do
atmosfery gazów cieplarnianych, co prowadzi do
globalnego ocieplenia. Ratunkiem przed wyczerpaniem
bogactw naturalnych, a także zbliżającą się rzekomo
katastrofą klimatyczną powinna więc być powszechna
zmiana nawyków jednostek. Według Zero Waste
Interna�onal Alliance: „Zero Waste jest celem, który jest
etyczny, ekonomiczny, skuteczny i wizjonerski, aby
prowadzić ludzi ku zmianie stylu życia i praktyk, które
naśladują naturalne cykle odnawiania się, gdzie wszelki
materiał, którego się pozbyto jest zaprojektowany tak, by być
zasobem do wykorzystania przez innych. Zero Waste
oznaczana projektowanie i zarządzanie produktami oraz
procesami, aby systematycznie eliminować szkodliwość
odpadów i materiałów oraz zmniejszać ich objętość,
przetwarzać i odzyskiwać wszystkie zasoby, nie spalać ich
ani nie zakopywać. Zero Waste wyeliminuje uwalnianie
szkodliwych substancji do ziemi, wody czy też powietrza,
które są zagrożeniem dla zdrowia człowieka, zwierząt, roślin
i całej planety¹”.



Poglądów ruchów pragnących ograniczyć konsumpcję
nie można więc sprowadzić jedynie do listy radykalnych
postulatów, takich jak te obecne w ujawnionych
niedawno raporcie organizacji C40 Ci�es. Przypomnijmy,
że jego cel ambitny zakłada całkowity zakaz spożywania
mięsa i nabiału, możliwość kupienia tylko trzech ubrań
rocznie, żadnych prywatnych samochodów oraz jeden lot
samolotowy na trzy lata, a wszystko to do 2030 roku².
Minimalizm konsumencki to przede wszystkim praktyki,
które naszym babciom nie wydałyby się niczym
innowacyjnym. Należy do nich stawianie jakość
przedmiotów, a nie na ich ilość, znajdowanie dla starych
rzeczy nowego przeznaczenia, rezygnacja z markowych
sklepów na rzecz na przykład pchlich targów, kupowanie
ubrań nie w „sieciówkach”, ale także w ‘second-handach”
i nabywanie rzeczy nie tylko drogąa kupna, ale także
poprzez wymianę czy wypożyczaniewypożyczenie. To
wybieranie produktów lokalnych, które nie są
sprowadzane z daleka i podążanie za rytmem pór roku
przy planowaniu naszej diety. To takżePonadto lepsze
planowanie zakupów spożywczych i używanie
domowych metod konserwacji do ichna czas ich
przechowywania, tak aby ograniczać marnowanie
żywności.

Religia ekologizmu i globalizacja moralności

Czy jednak ograniczenie konsumpcji jest obowiązkiem
chrześcijanina, który powinien przecież mieć na



względzie dobro planety? A może to kolejny z modnych,
lewicowych trendów, które umrą szybciej, niż się
narodziły? Z jednej strony unikanie nadmiernego
przywiązania do rzeczy materialnych to oczywiście
postawa jak najbardziej godna pochwały. Z drugiej
jednak ruchy takie jak „zero waste” to nic innego niż
dorabianie niepotrzebnej ideologii do całkowicie
normalnych i praktykowanych od zawsze postaw.
W końcu jeszcze nie tak dawno temu na porządku
dziennym było cerowanie dziurawych skarpetek,
robienie na drutach swetrów, czy też, chociażby
wykorzystywanie plas�kowych pojemników po lodach
do mrożenia innych rzeczy. Jednocześnie praktyki te nie
miały chwytliwej angielskiej nazwy — była to po prostu
oszczędność i szacunek do tego, co się posiada.

Problemem jest to, że z perspektywy jednostki te
pojedyncze wybory dnia codziennego wydają się nie
mieć sensu. W końcu, jakie znaczenie ma to, że
zrezygnujemy z częstego kupowania ubrań, jedzenia
mięsa, a plas�kowe sztućce wymienimy na papierowe,
skoro wielkie koncerny wciąż produkować będą tony
śmieci. Tym, co najistotniejsze dla wielkiej korporacji jest
przecież zysk, a zysku nie będzie bez produkowania. I czy
nie stanowi hipokryzji to, że Unia Europejska pragnie
narzucać nam radykalne ograniczenia w zakresie
konsumpcji pod pretekstem walki ze zmianami
klimatycznymi, skoro to Chiny uwalniają do atmosfery
11 472 megatony CO2 rocznie (dane na 2022 r.),



podczas gdy cała UE emituje go rocznie jedynie nieco
ponad 2 megatony i to nie dlatego, że
zachodnioeuropejskie firmy ograniczają produkcję, ale
przenoszą swoje fabryki do Azji i Afryki. Niezależnie od
tego, czy nadchodząca katastrofa klimatyczna to jest
potwierdzonym naukowo faktem, czy fikcją (a to kwes�a
zbyt istotna i skomplikowana, żeby tu ją rozstrzygnąć),
analizując te fakty, odechciewa się tych wszystkich tego
typu ekologicznych gestów.

Faktem jest również to, że środowiska, które promują
ograniczanie konsumpcji, często same tę konsumpcję ją
napędzają. Z jednej strony zachęca się nas do tego, żeby
używać rzeczy latami, z drugiej tajemnicą poliszynela jest
to, że sprzęty elektroniczne produkowane są celowo
w taki sposób, aby psuły się zaraz po upływie okresu
gwarancji, a ceny części zamiennych windowane są na
takie poziomy, żeby ich wymiana się nie opłacała. Poza
tym trend na ekologię nie składnia do oszczędzania, ale
do kupowania coraz to nowszych i bardziej
ekologicznych gadżetów.

To wszystko składa się na jeszcze większy problem
współczesności — z troski o środowisko czyni się nową
religię. W naszym coraz bardziej pozbawionym wartości
świecie ludzie łakną jakiegoś sacrum. Ekologia jest nową
ideą wypełniającą tę lukę, a codzienne ekologiczne gesty
nabierają znaczenia nowych obrzędów. Co jeszcze gorsze
— środowiska zachęcające do walki z katastrofą



ekologiczną czynią z ograniczania konsumpcji — jako
jednego z elementów dbania o środowisko — element
wzbudzania u społeczeństwa poczucia winy. Tok
myślenia wygląda tak: dojście do obecnego etapu
rozwoju cywilizacji było okupione dużym zniszczeniem
środowiska, a wieloletnich zaniedbań w tym zakresie nie
da się teraz naprawić. Ludzie czują się z tego powodu
winni, a kompensację tego poczucia winy stanowi
właśnie jakiś ekologiczny rytuał. Jednocześnie, skoro
emisja CO2 skutkuje zagładą, to każdy, kto go emituje,
sprowadza na ludzi katastrofę. Takie postawienie sprawy
jeszcze bardziej potęguje poczucie winy u tych, którzy nie
wykonują tych drobnych ekologicznych gestów³.

Polski Ppublicysta Tomasz Sawczuk w jednym ze swoich
tekstów zauważył, że ostatnimi czasy mamy do czynienia
z „globalizacją moralności”. Jak pisze: „do tej pory punktem
odniesienia dla moralności była sytuacja autonomicznego
podmiotu – dopóki nikogo nie krzywdzę, to należy mi się
wolność w sensie negatywnym, wolność od ingerencji ze
strony innych ludzi. Innymi słowy, mogę jeść, co chcę,
i ubierać się, w co chcę, jeśli nikogo to nie krzywdzi. [...]
Wcześniej panowało przekonanie, że sposób, w jaki
podróżuję, jest moją prywatną sprawą – sposób
podróżowania znajdował się w domenie wolności
negatywnej, czyli wolności od wpływu ze strony innych ludzi.
Jeśli jednak podróże lotnicze wpływają negatywnie na
klimat, w bezpośredni sposób zagrażając wolności innych, to
nabierają one nowego znaczenia. Jeśli jem mięso, to



jednocześnie wiem, że przemysłowy chów zwierząt w moim
kraju może prowadzić do pandemii, a wraz z tym do kryzysu
gospodarczego i śmierci na drugim końcu świata. Co więcej,
masowa hodowla prowadzi do krzywdy zwierząt”⁴.

Dla publicysty Krytyki Politycznej, a więc środowiska
reprezentującego raczej lewicowe poglądy, opisane
powyżej zjawisko jest czymś pozytywnym. Warto jednak
zastanowić się, czy rzeczywiście ta drastyczna zmiana
sposobu myślenia o wolności jednostki i moralizowanie
każdego najdrobniejszego życiowego wyboru nie jest
czymś przesadnym, a nawet niebezpiecznym. Polski
publicysta Rafał Ziemkiewicz – publicysta – wyczuwa
tutaj pewnego rodzaju nowy purytanizm, który ma
korzenie w „utracie perspektywy metafizycznej
i zatarciue metafizycznych potrzeb”. Dla prawdziwych
purytanów (czyli przedstawicieli ruch religijnego
mającego na celu „oczyszczenie” Kościoła anglikańskiego,
które to środowisko w języku potocznym kojarzone jest
dzisiaj z przesadnym podejściem do zasad, szczególnie
moralnych) powodem narzucania reguł dotyczących,
chociażby wyboru stroju, czy sposobu odżywianiau, był
nakaz Boga objawiony przez Jego pośredników. Dla ich
współczesnych odpowiedników stanowi go
„determinizm naukowo udowodnionej słuszności”. Ta
wiara w prawdę objawioną i przyjętą przez oświecone
elity to kolejny skutek upadku wiary w pozaziemskie
autorytety.



Publicysta zauważa jeszcze jeden trend
konsumpcjonizmu. O ile na Na początku istnienia
kapitalizmu było naturalne, że skoro istnieje popyt, rodzi
się podaż. Teraz podaż jest, ale ludzie są już tak nasyceni,
że coraz trudniej znaleźć odbiorców dla nowych
produktów. Współczesne działania marke�ngowe
wielkich korporacji, skierowane są więc nie tyle na próbie
sprzedaży swoich produktów, ile stworzeniu nowych
potrzeb, których zaspokajanie, gdyby się nad tym
zastanowić, wcale nie jest dla człowieka konieczne⁵.

Można również zastanowić się, czy pewne aspekty
ograniczania konsumpcji, nie stanowią zagrożenia dla
wolności jednostki. Wynajmowanie czy wypożyczanie
rzeczy, zamiast ich kupowania, może być rozwiązaniem
rozsądnym i wygodnym, zwłaszcza w czasach, w których
ze względu na rosnące koszty życia coraz więcej osób nie
może pozwolić sobie na własne mieszkanie czy
samochód. Z drugiej własność zawsze była znaczącym
prawem rzeczowym. Od posiadania majątku
w starożytności uzależniano inne prawa obywatelskie,
a posiadanie na własność rzeczy i nieruchomości dawało
obywatelowi poczucie bezpieczeństwa. Nietrudno sobie
wyobrazić, że w świecie, w którym właścicielami będą
przede wszystkim wielkie korporacje, a jednostka będzie
korzystała z rzeczy jedynie na zasadzie najmu, łatwiej
będzie manipulować obywatelami, bojącymi się na
przykład nagłej utraty dachu nad głową.



Wołanie o ewangelizację

Jak więc z rozsądkiem podejść do problemu nadmiernej
konsumpcji? Kościół już wiele lat temu zauważył
opisywany tu problem, nazywając styl życia, w którym
najważniejsze jest zaspokajanie potrzeb dla uzyskania jak
największej przyjemności zmysłowej, mianem
konsumizmu.

„Zakłócenie równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat,
w istocie wiąże się z bardziej podstawowym zachwianiem
równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym
bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem.
Będąc stworzeniem, doświadcza on z jednej strony
wielorakich ograniczeń, z drugiej strony czuje się
nieograniczony w swych pragnieniach i powołany do
wyższego życia. Przyciągany wieloma pokusami, musi wciąż
wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej –
będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie
chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Bardzo wielu ludzi,
których życie skażone jest praktycznym materializmem,
odwraca się od jasnego ujęcia tego dramatycznego stanu
rzeczy, natomiast uciskani nędzą doznają przeszkody
w zastanawianiu się nad nim”⁶.

Zdaniem papieża Pawła VI konsumizm jest wynikiem
naszych czasów, w których dominuje hedonizm,
a największym dobrem staje się zaspokojenie
przyjemności. Jednocześnie, w postawie tej przejawia się
dramatyczne wołanie świata o zaspokojenie głębokich



potrzeb człowieka. Bardzo często bowiem zbyt
nadmierne skupienie na posiadaniu stanowi próbę
wypełnienia materialnymi rzeczami miejsca
przeznaczonego dla ducha.

„W łączności z sekularyzmem ateistycznym proponuje się co
dzień w przeróżnych postaciach cywilizację konsumpcyjną,
to jest »hedonizm« podniesiony do rangi najwyższego dobra,
wolę władzy i panowania oraz dyskryminacje wszelkiego
typu. Wszystko to stanowi nieludzkie tendencje
»humanizmu«. Ale w samym centrum współczesnego świata
– rzecz wręcz dziwna i paradoksalna – nie można zaprzeczyć
istnieniu prawdziwych punktów stycznych
z chrześcijaństwem, a nawet elementów ewangelicznych,
przynajmniej w postaci przeżywania pustki i pragnienia
dobra. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że chodzi tu
o jakieś gwałtowne i tragiczne wołanie o ewangelizację
świata”⁷.

Również Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu
poświęcił wiele miejsca zjawisku konsumizmu, które
zdefiniował jako „styl życia, który wyżej stawia dążenie do
tego, by mieć, aniżeli być, i chce więcej mieć nie po to, aby
bardziej być, lecz by doznać w życiu jak najwięcej
przyjemności”⁸. Zauważył także, że tego rodzaju podejście
sprzeczne jest z personalizmem, którego celem jest
otwarcie na drugiego człowieka, dawanie siebie
i skupienie nie na tym, co mogę otrzymać, ale na tym, co
mogę dać. Dzisiejszy świat wmawia nam, że do
zamanifestowania naszego indywidualizmu konieczne



jest posiadanie określonych rzeczy, które wyraża nasze
prawdziwe „ja”. Tymczasem indywidualizm rozumiany
w duchu personalizmu chrześcijańskiego to podejście do
każdej jednostki jako do osoby niepowtarzalnej
i niedającej się niczym zastąpić, ze względu na sam fakt
bycia człowiekiem i posiadanie przyrodzonej godności —
nie są do tego potrzebne żadne dodatkowe gadżety. Jan
Paweł II podkreśla, że pragnienie coraz lepszego życia nie
może być potępione, człowiek powinien jednak
rozsądnie określać swoje potrzeby i je zaspokajać.
Posiadanie dóbr samo przez się nie prowadzi do rozwoju
człowieka, o ile nie przyczynia się do dojrzewania
i realizacji jego powołania.

„Zło nie polega na „mieć” jako takim, ale na takim
„posiadaniu”, które nie uwzględnia jakości
i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr. Jakości
i hierarchii, które płyną z podporządkowania dóbr
i dysponowania nimi „byciu” człowieka i jego
prawdziwemu powołaniu”⁹.

Papież zwraca też uwagę na fakt, że skutkiem
konsumizmu jest degradacja godności osoby ludzkiej.
Tym, co tak naprawdę stanowi o istocie człowieka, jest
bowiem jego wola. Styl życia, zgodnie z którym
najważniejszym celem jest zaspokajanie potrzeb
zmysłowych, sprowadza istotę ludzką do jej zachcianek
i pożądliwości, co sugeruje, że kieruje nią nie rozum, ale
emocje — tak przecież zmienne i ulotne. Problemem jest



również to, że konsumizm wywołuje coraz to nowe
potrzeby człowieka i nowe sposoby ich zaspokajania,
a przez to prowadzi do wytworzenia nawyków
konsumpcyjnych i stylów życia obiektywnie szkodliwych
zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Niewłaściwy stosunek
do dóbr materialnych zostaje przeniesiony także na inne
obszary życia człowieka. Następstwami konsumizmu są
więc również liczne zagrożenia o charakterze
społecznym: niesprawiedliwy podział dóbr i ogromne
dysproporcje w poziomie zamożności pomiędzy
poszczególnymi grupami społecznymi, błędne koncepcje
rozwoju ekonomicznego i postępu naukowo-
technicznego, zniszczenie środowiska naturalnego,
kryzys rodziny, mentalność i zachowania godzące
w życie, pornografia i prostytucja] oraz wszelkiego
rodzaju uzależnienia. Konsumpcyjny styl życia przyczynia
się także do zanegowania potrzeby wiary, bo zasadę
samowystarczalności z dziedziny materialnej rozciąga się
więc na całą rzeczywistość ludzką. Konsumizm wpływa
również na relacje interpersonalne. Nawyki płynące
z nawyków tych dotyczących posiadania rzeczy
przenosimy bowiem na stosunki z innymi ludźmi.
W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w środowiskach
biznesowych i korporacyjnych, o relacjach powszechnie
mówi się jako o inwestycjach. Znajomości są o tyle
wartościowe, o ile mogą nam coś dać. Co więcej, coraz
częściej wartościujemy ludzi nie ze względu na to, jacy są,
ale ze względu na to, ile posiadają. Mowa tu nie tylko



o przedmiotach, ale również o umiejętnościach, stąd
wśród wielu osób taki pęd do rozwijania tak zwanychtzw.
kompetencji miękkich czy też uczestnictwo w kolejnych
kursach i szkoleniach.

Ubóstwow duchu

Nie ma więc wątpliwości, że nadmierna konsumpcja
szkodzi człowiekowi i prowadzi do jego zniewolenia.
Dobrze jest jednak patrzeć trochę szerzej i uważać, żeby
pod pretekstem ograniczania konsumpcji nie stać się
zwolennikiem ideologii, która tak naprawdę tę
konsumpcję napędza. Nie ma sensu ślepo podążać za
ruchem „zero waste” tylko dlatego, że opowiedział o nim
znany „instagramowy” twórca. Dokonując decyzji,
powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim dobro
drugiego człowieka oraz własny rozwój duchowy.
Z drugiej strony nie warto dopatrywać się moralności czy
jej braku w każdej czynności. Takie zachowanie prędzej
doprowadzi nas do neurozy, czy niepotrzebnego
poczucia winy, niż do ideału duchowego. Warto jednak
umieć stanąć w prawdzie przed samym sobą i zastanowić
się, czy przypadkiem nie kupujemy danej rzeczy, tylko
dlatego, że podążamy za jakąś modą, że oczarowała nas
reklama, czy też naprawdę rzeczywiście jej potrzebujemy.
Czy wyjeżdżamy na wakacje, żeby odpocząć albo
realizować nasze pasje, czyalbo może dlatego, że chcemy
zrobić sobie na plaży zdjęcia tak samo ładne, jakie
u naszej koleżankima koleżanka.



W końcu trzeba pamiętać, że dobra materialne są
z moralnego punktu widzenia obojętne. To człowiek
nadaje wartość rzeczom dostępnym mu w tym świecie
i porządkuje je jako środki do osiągnięcia wyznaczonego
celu. Przed negatywnymi konsekwencjach konsumizmu
może uchronić nas więc zbudowanie odpowiedniej
hierarchii wartości i traktowanie posiadania jako środka
i narzędzia, a nie jako celu i wartości samej w sobie.
Warto też powrócić do praktykowania ascezy, która
w naturalny sposób prowadzi do wykształcenia cnoty
umiarkowania. Bez ascezy i umiarkowania niemożliwe
jest z kolei zachowanie wewnętrznego porządku
i dokonywanie właściwych wyborów. Pełne umiaru
podejście nie oznacza oczywiście wyrzeczenia się
wszelkich przyjemności. Zgodnie z katechizmem Kościoła
katolickiego cnota umiarkowania "pozwala opanować
dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę
w używaniu dóbr doczesnych. Umacnia panowanie woli
i utrzymuje pragnienia w granicach godziwości" (KKK 1809).
Jak z kolei powiedział papież Franciszek podczas
rozważań przed modlitwą Anioł Pański 29 stycznia 2017:
„Gdy chodzi o dobra, o dobra materialne, owo ubóstwo w
duchu oznacza umiarkowanie; niekoniecznie wyrzeczenie,
ale zdolność cieszenia się tym, co istotne”. Umiarkowanie
jest więc narzędziem, które może pomóc nam właściwie
patrzeć na rzeczy. Dobrobyt społeczny, kulturowy,
duchowy i ekonomiczny powstanie tylko wtedy, kiedy
odejdziemy od nieumiarkowanej konsumpcji dóbr



doczesnych i będziemy unikać mnożenia sztucznych
potrzeb. Dlatego umiarkowanie i prostota muszą stać się
na nowo kryterium naszego codziennego życia.

Dbanie o środowisko nie powinno być jednak dla nas
obojętne. Katolik, jako osoba, dla której stawką jest
zbawienie duszy, naturalnie wykonuje każdy ze swoich
obowiązkówswoje obowiązki w każdej sferze życia
z jeszcze większą uwagą i sumiennością, bez pójścia na
jakikolwiek kompromis. Także w kwes�i troski o planetę
ważne jest więc, żeby wymagać od samego siebie więcej
i dbać o drobne gesty, nawet jeżeli będzie się to wiązać
z pewnymi wyrzeczeniami. Złotym środkiem jest wzięcie
pod uwagę, że zawsze kierować powinno nami
pragnienie wzrostu duchowego i troska o naszą własną
świętość, a nie służba wątpliwym ideologiom i próba
przypodobania się jakimkolwiek środowiskom.
Jednocześnie należy pamiętać, by często sprawdzać, czy
nie zbaczajmy z kursu, czy nasze pobudki są słuszne, czy
jakaś materialna rzecz zawładnęła nami zbyt bardzo i czy
nie usprawiedliwiamy pięknymi słowami zakupu, który
tak naprawdę służy tylko podsyceniu naszej próżności.
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Jedno Ciało,
jedna Głowa:
Kościół i Biskup Rzymu
jako głowa wszystkich Kościołów
w świadectwach historycznych (IV-IX w.)

PAWEŁ GŁOWACKI



Pamiętam jak na początku swoich studiów na temat
historyczności papieskich twierdzeń, spotkałem się
z katolicką nauką, która głosiła, że Stolica Apostolska
w Rzymie jest głową wszystkich innych kościołów,
a biskup Rzymu jest głową kolegium biskupiego
rozsianego po całym świecie. Widzialny Kościół
Chrystusowy opisany jest w metaforze żywego
organizmu ludzkiego, a relacja jaka zachodzi w nim jest
relacją między jedną głową, a wieloma członkami. Tą
głową jest Kościół Rzymski, a jego członkami są pozostałe
kościoły. Z drugiej strony Kościół Katolicki naucza, że
Kościół nie jest tylko opisany w jakiś metaforyczny
sposób, lecz rzeczywiście jest Mistycznym Ciałem
Chrystusa. Głową tego Ciała jest sam Chrystus Pan, który
rządzi Kościołem poprzez swoje widzialne sługi tj.
poprzez biskupów. Ten niewidzialny jak i widzialny aspekt
złącza się w jedno, tworząc pewną całość. Kościół i biskup
Rzymu będąc widzialną głową Kościoła w rzeczywistości
pełni tę funkcję, tylko dlatego, że działa w zastępstwie
Chrystusa-Głowy. W Katechizmie Rzymskim, ułożonym
z rozkazu papieża Piusa V w 1566 roku możemy znaleźć
następującą myśl:

Gdyby ktoś sprzeciwił się temu, że Kościół zadowala się jedną
Głową i jedną Małżonką Jezusa Chrystusa i nie potrzebuje
nikogo innego, odpowiedź jest oczywista. Jak bowiem
uważamy Chrystusa nie tylko za sprawcę wszystkich
sakramentów, ale także za ich niewidzialnego szafarza - to On



chrzci, to On rozgrzesza, chociaż ludzie są przez Niego
ustanowieni zewnętrznymi szafarzami Sakramentów - tak też
umieścił nad swoim Kościołem, którym rządzi Swoim
niewidzialnym Duchem, człowieka, który ma być Jego
zastępcą i sługą Jego mocy. Widzialny Kościół wymaga
widzialnej głowy;W związku z tym Zbawiciel ustanowił Piotra
głową i pasterzem wszystkich wiernych, gdy On powierzył
jego [tj. Piotra] opiece wykarmienie wszystkich Swoich owiec,
w tak obfitych ilościach, że chciał, aby ta sama władza
panowania i rządzenia całym Kościołem przeszła w ręce
następców Piotra. - (Katechizm Soboru Trydenckiego, tłum.
J. A. MacHugh and C. J. Cullan, TAN Books, Rockford
1982, str. 104)

Zauważyłem, że argument wystosowany przez niektórych
protestantów i prawosławnych, stwierdzający, że katolicy
nie wierzą w to, że to Chrystus jest głową Kościoła tylko
papież, jest całkowicie chybiony, gdyż opiera się na
błędnym zrozumieniu nauczania Kościoła Katolickiego.
Również spostrzegłem, że takie stanowisko można
odnaleźć wśród bardziej douczonych oraz nie
uprzedzonych do katolicyzmu, niekatolickich polemistów,
którzy z kolei wystosowują bardziej wysublimowaną
argumentację. Opiera się ona na historycznym
twierdzeniu, mówiącym, że w okresie patrystycznym, czy
szerzej w okresie pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa,
nie wierzono w to, że Kościół i Biskup Rzymu jest głową
Kościoła. Jest to wiara Kościoła średniowiecznego



z drugiego tysiąclecia, który został skażony fałszywą
nauką. Jeżeli dopuszczano jakiś historyczny wyjątek, to
stanowiła go ewentualna wzmianka o tym, że niektórzy
papieże jeszcze w starożytności posługiwali się metaforą
głowy i członków, opisując relację między Rzymem,
a pozostałymi Kościołami. Ale taki obraz był podzielany
tylko w samym Rzymie. Jak to światowej sławy
prawosławny patrolog, profesor Jean-Claude Larchet,
krytykując twierdzenie, że papież jest głową Kościoła
powszechnego, stwierdził:

Uważając papieża za wikariusza Chrystusa papiestwo uznało
go logicznie za głowę Kościoła (‘caput ecclesiae’), którą to
nazwę włączyła definicja Soboru Florenckiego (1439), ale
którą zaczęto powszechnie używać na przełomie XII i XIII
wieku. Już niektórzy papieże IV i V wieku posługiwali się
obrazem głowy i członków celem wyrażenia stosunku
pomiędzy Kościołem rzymskim i innymi Kościołami. - (J. C.
Larchet, Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między
Kościołami, Orthdruk Sp. z o.o., Białystok 2016, str. 40)

Wychodząc naprzeciw tego typu twierdzeniom, bez
względu na to czy są one powtarzane przez
protestanckich, prawosławnych czy nawet katolickich
uczonych, sporządziłem poniższe florilegium. Składa się
ono z wybranych przeze mnie wypowiedzi nie tylko
papieży ale również i biskupów pochodzących z Zachodu
jak i Wschodu chrześcijaństwa. Oprócz tego, głos



zabierają wschodni mnisi, cesarze bizantyjscy, starożytne
synody oraz Sobory, w sumie aż 25 świadków z okresu od
IV do IX wieku. Nie jest to lista cytatówwyczerpująca cały
temat, lecz przykładowy zbiór – w mojej skromnej ocenie
najbardziej reprezentatywnych przykładów – który
zapełniałem przez lata, fragment po fragmencie, studiując
temat papiestwa w starożytności. Postaram się pokrótce
zarysować historyczny kontekst siedmiu patrystycznych
wypowiedzi, który pozwoli lepiej zrozumieć powagę tych
konkretnych tekstów. Co do pozostałych przykładów,
kontekst został ukazany albo w innych moich artykułach,
albo jeżeli nie i tutaj go nie wyjaśniam, to z tego względu,
iż według mnie nie zmienia on powagi ani znaczenia
poniższych fragmentów.

Kontekst, kontekst, jeszcze raz kontekst
Najwcześniejsze zachowane świadectwo ukazujące
Stolicę Piotra w Rzymie jako głowę Kościoła
powszechnego wcale nie pochodzi z ust czy pióra
papieża, lecz od synodu w Sardyce z 343 roku.
Wypowiedź synodu reprezentuje stanowisko nie tylko
zachodnich biskupów, ale również i ortodoksyjnych
wschodnich biskupów pochodzących m. in. z Grecji,
Egiptu, Arabii czy Palestyny.

Fragment zaczerpnięty od św. Wincentego z Lerynu
również jest niezwykle interesujący. W rozdziale 30
swojego opus magnum opisuje Sobór odbyty w Efezie



z 431 r. i podaje na jakich świadków wiary powoływali się
ojcowie soborowi. Wspomina biskupów pochodzących ze
Wschodu, Afryki czy północnej Italii. Kiedy jednak mówi
o papieżach św. Feliksie (269-274 r.) i św. Juliuszu
(337-352 r.) określa biskupa Rzymu jako głowę świata.

Jesienią 457 roku nowo wybrany wschodniorzymski
cesarz Leon wysłał zapytanie do wschodnich biskupów
i papieża Leona Wielkiego z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na dwa pytania. Czy Tymoteusz o przezwisku
Ailorus (Łasica) powinien pozostać patriarchą Aleksandrii
oraz zadał pytanie co do ważności rozstrzygnięcia
dogmatycznego Soboru Chalcedońskiego. Biskupi
praktycznie jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko
Tymoteuszowi, a na korzyść Soboru Chalcedońskiego.
Listowne odpowiedzi biskupów zostały zebrane
w dokument tzw. Codex Encyclicus. Jeden z listów, który
zacytowałem we florilegium pochodzi z prowincji Mezji
Drugiej (Moesia Secunda) i Scy�i (Scythia), które należały
do Cesarstwa Wschodniorzymskiego i wchodziły w skład
diecezji Tracji formalnie stanowiącej część patriarchatu
Konstantynopolitańskiego od Soboru Chalcedońskiego
z 451 roku. Świadectwo tych wschodnich biskupów jest
niestety bardzo mało znane, a jednak niezwykle ważne.

18 lipca 520 roku papież Hormizdas otrzymał list od
afrykańskiego biskupa Possessora – przebywającego na
uchodźstwie w Konstantynopolu z powodu wypędzenia



go z ziemi ojczystej przez arian – w którym zwrócono się
do papieża z prośbą o wydanie przez niego osądu, co do
ortodoksyjności pism Faustusa z Rietz, a w szczególności
dzieła: De gra�a Dei et humanae men�s libero arbitrio.

Odnośnie do fragmentu z Synodu Laterańskiego, jest to
wypowiedź greckich i ormiańskich mnichów pod
przewodnictwem Jana, opata klasztoru św. Saby, którzy
podążając za myślą Szczepana z Dor, zwrócili się do
papieża Marcina w niezwykłych słowach.

List papieża Hadriana I napisany do patriarchy
Konstantynopola Tarazjusza w 785 r. został odczytany na
drugiej sesji Soboru Nicejskiego II. Po odczytaniu tego
listu legaci papiescy formalnie zapytali czy sobór
przyjmuje i uznaje list papieski czy nie. Wschodni ojcowie
soborowi odpowiadając, zawołali: Podążamy, przyjmujemy,
akceptujemy (Mansi XII, 1086).

Ostatni cytat z florilegium jest to list papieża Mikołaja I do
Focjusza, który został odczytany i zatwierdzony na
Soborze Konstantynopolitańskim IV w 869 roku.

Dokonać wyboru
Ostatecznie moje badania doprowadziły mnie do tego, że
poczułem się zmuszony – przez materiał źródłowy, jaki
odkryłem – do uznania Kościoła i biskupa Rzymskiego
jako rzeczywistej i widzialnej głowy Kościoła założonego



przez Chrystusa Pana. Mam nadzieję i głęboko modlę się
o to, że i Ty, drogi czytelniku, pójdziesz również tą drogą,
która zaprowadzi Cię tam, gdzie sam nasz Pan złożył
w osobie apostoła Piotra Swój boski autorytet i władzę,
ogłaszając – ‘Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr,
i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie’
[Mt 16,18-19].

Florilegium

1. Synod w Sardyce (343 r.):

To bowiem okaże się rzeczą najlepszą i dalece
najstosowniejszą, jeśli do głowy, czyli do siedziby Apostoła
Piotra zwróciliby się kapłani Pańscy w sprawie wszystkich
poszczególnych prowincji. - (Epistola ad Julium, 1)

2. Synod w Akwilei wraz z św. Ambrożym z Mediolanu
(381 r.):

Lecz nawet gdyby nie było [tego faktu], to i tak byłoby [naszą]
powinnością prosić waszą łaskawość, by mu nie pozwoliła
niepokoić Kościoła Rzymskiego, głowy całego rzymskiego
świata, i tej najświętszej apostolskiej wiary: stąd bowiem
[z Kościoła Rzymskiego] rozlewają się na wszystkie
[Kościoły] prawa ich czcigodnej komunii. - (List XI, 4)



3. Papież Syrycjusz (385 r.):

Nosimy brzemiona wszystkich, którzy są obciążeni; co
więcej, nosi je w nas święty Piotr Apostoł, który nas strzeże
we wszystkich, jak ufamy, sprawach swej administracji
i chroni jako swych dziedziców. (…) W tej części niech
wystarczy taka poprawka; teraz rzeczonej reguły niech
przestrzegają wszyscy kapłani, którzy nie chcą być
oderwani od apostolskiej skały, na której Chrystus
zbudował Kościół powszechny [zob. Mt 16,18]. (…)
Wyjaśniliśmy, jak mniemam, najdroższy bracie, wszystko co
zostało przedstawione jako skarga: i w poszczególnych
sprawach, które przez naszego syna, prezbitera Bassianusa,
wyłożyłeś Kościołowi rzymskiemu, niejako głowie twojego
ciała, daliśmy wystarczające, jak sądzę, odpowiedzi. (…)
I chociaż żadnemu kapłanowi Pańskiemu niech nie będzie
wolno nie znać postanowień Stolicy Apostolskiej… – (List
Syrycjusza do Himeriusza, biskupa Tarragony, Wstęp. 2.
Zakończenie)

4. Papież Innocenty I (ok. 410 r.):

Nie mogę się dziwić, że twoja miłość postępuje w ślad za
zwyczajami przodków i wszystko, co może budzić jakąś
wątpliwość, przedstawia nam jako głowie i szczytowi
episkopatu, aby zapytana o radę Stolica Apostolska na
podstawie spraw wątpliwych ogłosiła, co należy robić
w sposób pewny. - (List Innocentego do biskupa Feliksa,
Wstęp; PL 20, 603)



5. Św. Prosper z Akwitanii (ok. 429):

Rosnąca zaraza [pelagiańska] została najpierw przerwana
przez Rzym, stolicę Piotra, która stawszy się wobec świata
głową pasterzy, posiada dzięki religii [chrześcijańskiej] to,
czego nie posiada dzięki sile zbrojnej. – (Carmen de Ingra�s I,
39; PL 51, 96)

6. Sobór Efeski (431 r.):

Dziękujemy świętemu i czcigodnemu soborowi za to, że
czytając wam list naszego świętego i błogosławionego
papieża, swoimi świętymi wypowiedziami i aklamacjami
połączyliście święte członki [Kościoła] ze świętą głową [tj.
z biskupem Rzymu]; albowiem wasze błogosławieństwo
dobrze wie, że błogosławiony Piotr Apostoł jest głową
całego Kościoła, jak również i apostołów. - (II Sesja, 10
Lipiec; R. Price and T. Graumann, The Council of Ephesus of
431: Documents and Proceedings, Liverpool University
Press 2020, str. 375)

7. Św. Wincenty z Lerynu (434 r.):

I żeby się okazało, iż nie sama Grecja albo Wschód tylko, ale
że nawet Zachodni i Łaciński okrąg tegoż jest zdania, czytane
tamże były niektóre do pewnych osób listy św. Feliksa
męczennika i św. Juliusza, biskupówmiasta Rzymu.Aby zaś
nie tylko głowa świata, ale i inne strony temu zdaniu



świadectwo dały, użyty został od Południa błogosławiony
Cyprian biskup Kartagiński i męczennik, od Północy znowu
św. Ambroży, biskup Mediolański. - (Commonitorium XXX)

8. Sobór Chalcedoński (451 r.):

Otrzymaliśmy wskazówki z rąk najbardziej błogosławionego
i apostolskiego biskupa miasta Rzymu, który jest głową
wszystkich kościołów… - (Mansi VI, 579)

Dla wszystkich jesteś interpretatorem głosu świętego Piotra,
udzielając wszystkim błogosławieństwa jego wiary. (…) Bo
jeśli ‘dwóch lub trzech zebranych jest w imię Jego’, powiedział,
że wtedy ‘On jest pośród nich [zob. Mt 18,20], to czy nie
powinien być bardziej szczególnie obecny z 520 kapłanami
(…) Z których byłeś zwierzchnikiem, jako głowa członków,
okazując swoją dobrą wolę w osobie tych, którzy cię
reprezentowali. - (List 98, 1)

9. Codex Encyclius (457 r.):

Sobór [Chalcedoński] odbyty przez wielu świętych biskupów
na polecenie Biskupa Rzymu Leona, który jest prawdziwą
głową biskupów oraz znamienitego Biskupa i Patriarchy
Anatoliusza i ratyfikowany przez dwóch cesarzy, Sobór, który
my, wraz z całym duchowieństwem i ludem chrześcijańskim,
posiadamy jako naszą własność i w którym zamierzamy
pozostać. - (CE 19: ACO II 5. 32, 11-17)



10. Św. Eugeniusz, biskup Kartaginy (ok. 483 r.):

‘Powiedziałem bowiem, że jeśli król w swej mocy pragnie
poznać naszą wiarę, która jest jedyną i prawdziwą wiarą,
niech pośle do swoich przyjaciół, podczas gdy ja powinienem
napisać do moich braci, aby przybyli moi współbracia biskupi,
który razem z nami mogliby wyjaśnić tobie wspólną wiarę,
a w szczególności Kościół Rzymski, który jest głową
wszystkich kościołów’. - (Wiktor z Wity, Historia
Prześladowań Wandalskich w Afryce II, 43)

11. Synod w Rzymie (485 r.):

Ilekroć na terenie Italii z powodu spraw kościelnych,
zwłaszcza spraw wiary, zbierają się kapłani, przestrzega się
zwyczaju, że w imieniu wszystkich kapłanów całej Italii
według właściwej sobie troski o wszystkie kościoływszystko
ustanawia następca pasterzy stolicy apostolskiej, który jest
głową wszystkich, zgodnie ze słowami Pana do św. Piotra:
‘Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy
piekła go nie przemogą’ [Mt 16,18]. - (List do prezbiterów
i archimandrytów ustanowionych w Konstantynopolu
i w Bitynii XI, 4)

12. Św. Awit, biskup Vienne (ok. 515 r.):

Ponieważ wiesz, że w prawie synodalnym jest rutyną, że
w sprawach odnoszących się do stanu Kościoła, jeśli pojawią



się jakiekolwiek wątpliwości lub wahania, my, posłuszne
członki, niejako uciekamy się do najwyższego kapłana
Kościoła Rzymskiego, jako do naszej głowy. - (List 39;
PL 59, 253)

13. Św. Ennodiusz, biskup Pawii (473-521):

Odpowiem, że tylko do niego jednego powiedziano: ‘Ty jesteś
Piotr i na tej skale zbuduję swój Kościół’ [Mt 16,18]
i ‘Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie’
[Mt 16,19]. Następnie głosem świętych biskupów godność
jego [tj. Piotra] Stolicy stała się czcigodna na całym świecie,
ponieważ wszyscy wierni, gdziekolwiek się znajdują, są jej
[tj. Stolicy Rzymskiej] poddani, ponieważ uznaje się ją za
głowę całego ciała. - (Mansi VIII, 284)

14. Mnisi z prowincji Syria Secunda (517 r.):

Do najczcigodniejszego i świętobliwego patriarchy całego
świata Hormizdasa, zasiadającego na stolicy Piotra,
pierwszego apostoła, prośba i pokorne błaganie
archimandrytów i innych mnichów prowincji Syria Secunda.
(…) Błagamy więc, świętobliwy ojcze, pokornie prosząc,
abyście z zapałem i gorliwością powstali i ulitowali się nad
rozszarpanym ciałem (jesteście bowiem jego głową)
i pomścili wzgardzoną wiarę, zdeptane kanony, Ojców,
przeciw którym bluźniono i synod obłożony anatemą. Została
Wam dana przez Boga władza wiązania i rozwiązywania [Mt
16,19]. - (List mnichów i archimandrytów prowincji Syria
Secunda; Collec�o Avellana no. 139)



15. Possessor (520 r.):

Ilekroć chodzi o zdrowie członków, stosownym i celowym jest
odwołanie się do lekarstwa uzdrawiającego z głowy. Któż
bowiem bardziej troszczy się o swoich poddanych lub u kogo
można szukać stabilności dla zagrożonej wiary bardziej niż od
biskupa tej stolicy, której zarządca [tj. Piotr] usłyszał od
Chrystusa: ‘Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój
Kościół’ [Mt 16,18]? - (Corpus Scriptorum Ecclesias�corum
La�norum 35, 695)

16. Cesarz JustynianWielki (533 r.):

Nie możemy bowiem tolerować takiego stanu rzeczy, żeby
cokolwiek, co dotyczy porządku kościelnego, nie było
przedstawione Jego Świątobliwości, gdyż on jest Głową
wszystkich najświątobliwszych kapłanów Bożych i za
każdym razem, gdy powstali wśród nas heretycy, właśnie
wyrokiem i należytym osądem tej czcigodnej Stolicy byli
potępiani. – (List do patriarchy Konstantynopola,
Epifaniusza; Codex Ius�nianus I,1,7)

Z szacunkiem dla Stolicy Apostolskiej i Waszej
Świątobliwości, która jest i zawsze była wspominana
w Naszych modlitwach, zarówno teraz, jak i dawniej, oraz
szanując Wasze szczęście, jak jest to właściwe w przypadku
kogoś, kto jest uważany za ojca, my spieszymy, aby
przekazać dowiadomościWaszej Świątobliwości wszystko,



co odnosi się do stanu Kościoła, ponieważ zawsze
pragnęliśmy, aby jedność z waszą Stolicą Apostolską i stanem
Kościołów została zachowana, tak jak jest obecnie, bez
żadnych przeszkód. Dlatego staraliśmy się zjednoczyć
wszystkich Wschodnich kapłanów i podporządkować ich
StolicyWaszej Świątobliwości. (…) Albowiemnie pozwalamy,
aby żadna kwes�a, która jest podnoszona w sprawach
kościelnych, jakkolwiek oczywista i pewna, nie została
przedstawiona waszej Świątobliwości, ponieważ Ty jesteś
Głową wszystkich Kościołów. - (List do papieża Jana II;
Codex Ius�nianus I,1,8)

17. Św. Kolumban Młodszy (612 r.):

Wy bliscy jesteście mieszkańcom nieba, a Rzym jest głową
Kościołów całego świata, cieszącą się szczególnym
przywilejem miejsca Zmartwychwstania Pańskiego. - (List V,
11)

18. Św. Izydor z Sewilli (636 r.):

Jeśli chodzi o równość apostołów, Piotr góruje nad
pozostałymi, ponieważ zasłużył na to, aby usłyszeć od Pana:
‘Ty będziesz nazywał się Kefas; ty jesteś Piotr’ [J 1,42], i inne
rzeczy; i on pierwszy otrzymał w Kościele Chrystusowym
zaszczyt biskupstwa nie od nikogo innego, jak tylko od
samego Syna Bożego i Dziewicy. Po zmartwychwstaniu Syna
Bożego, powiedziano mu również: ‘Paś baranki moje’



[J 21,15], gdzie prałaci [tj. biskupi] kościołów są określani
terminem baranki. Chociaż jego [tj. Piotra] godność władzy
jest przekazywana wszystkim Katolickim biskupom, to jednak
w szczególny sposób i ze szczególnym przywilejem
pozostaje na zawsze wyżej w biskupie Rzymu jakow głowie
niż we wszystkich innych członkach. Tak więc ktokolwiek,
nie okazuje należnego mu [tj. biskupowi Rzymu]
posłuszeństwa z czcią, będąc oddzielonym od głowy, czyni
siebie winnym schizmy Akefalów… - (List VIII, 2-3; PL 83,
908)

19. Synod Laterański (649 r.):

Serca wszystkich spoglądają na ciebie, za Bogiem, wiedząc, że
zostałeś ustanowiony przez Chrystusa, naszego Boga, jako
przywódca i głowa kościołów. - (Mansi X, 908)

20. Sobór Konstantynopolitański III (681 r.):

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 XI,
685)

21. Cesarz Konstantyn VI i cesarzowa Irena (784 r.):

Dlatego, o najświętsza Głowo, spoczywa na nas i na Tobie,
abyśmy w sposób nieposzlakowany wiedzieli, co należy do



Niego, i w tym się ćwiczymy, gdyż od Niego otrzymaliśmy
godność cesarską, a Ty godność najwyższego kapłana. (...)
Ponieważ jesteś prawdziwym arcykapłanem, który
przewodniczy w miejscu i w stolicy świętego
i chwalebnego apostoła Piotra, niech twoje ojcowskie
błogosławieństwo spłynie na nas, jak powiedzieliśmy
wcześniej, i dodaj swoją obecność do wszystkich innych
kapłanów, którzy się tutaj zgromadzą, aby w ten sposób
wypełniła się wola Pana. - (P. Schaff, Nicene and Post-
Nicene Fathers, t. XIV, The Seven Ecumenical Councils,
Nowy Jork 1900, str. 529)

22. Papież Hadrian I oraz Sobór Nicejski II (787 r.):

Niech wszystkie chwasty zostaną wyrwane z kościoła
i niech się spełni słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa,
aby 'bramy piekielne go nie przemogły', a dalej: 'Ty jesteś
Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół. I dam ci klucze
królestwa niebieskiego; i cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie' [Mt 16,18-19]. Jego [tj.
Piotra] stolica [tj. w Rzymie] jaśnieje jako pierwotna na
całym świecie i jest głową wszystkich kościołów Bożych.
Dlatego ten sam błogosławiony Piotr Apostoł, pasący
Kościół na polecenie Pana [zob. J 21,15-17], nie
pozostawił niczego do zaniedbania, ale podtrzymuje
i zawsze podtrzymywał jej autorytet. - (List Hadriana I do
Tarazjusza, patriarchy Konstantynopola; Mansi XII, 1082)



23. Alkuin z Yorku (ok. 730 – 804 r.):

Widzisz, jak wiernie, jak rozsądnie i roztropnie wszystkie te
rzeczy zostały przekazane dla naszego przestrzegania.
Niech żaden katolik nie odważy się zaatakować
autorytetu Kościoła; niech żadna rozsądna osoba nie
odważy się zaatakować rozsądnego zwyczaju; niech nikt
z wiernych nie walczy z umysłem pobożności. I aby nie
został uznany za schizmatyka lub niekatolika, niech
podąża za najbardziej uznanym autorytetem Kościoła
Rzymskiego, abyśmy mogli zawsze mieć przykłady naszego
zbawienia z tego samego miejsca, w którym otrzymaliśmy
początki wiary katolickiej. Niech członkowie nie będą
oddzieleni od Głowy, aby posiadacz kluczy królestwa
niebieskiego nie wykluczył tych, o których wie, że odeszli
od jego nauk. - (List 137 do mnichów Sep�manii;
Monumenta Germaniae Historica t. IV, Berolini Apud
Weidmannos, 1895, str. 215)

24. Św. Teodor Studyta (ok. 820 r.):

Jednak kościół wśród nas niedawno odłączył się od czterech
patriarchów i bez powodu naruszył prawo chrześcijańskie.
Ale teraz jest sprzyjający czas, cesarzu, przyjacielu
Chrystusa, teraz jest dzień zbawienia, chwila pojednania
z Chrystusem, pod auspicjami i za pośrednictwem Twojej
władzy przyjaznej pokojowi, aby zjednoczyć się z Rzymem,
głową wszystkich Kościołów Bożych, a przez nią
[zjednoczyć się] z trzema patriarchami… - (List do cesarza
Michała II, II.74; PG 99, 1309)



25. Papież Mikołaj I oraz Sobór
Konstantynopolitański IV (869 r.):

Ponieważ cała rzesza wierzących szuka doktryny, prosi
o integralność wiary, a godni wyzwolenia od zbrodni — od
tego świętego Kościoła Rzymskiego, który jest głową
wszystkich kościołów, wypada nam, któremu jest
powierzona [trzoda Pańska], aby być zaniepokojonym
i gorliwiej czuwać nad trzodą Pańską... - (Mansi XVI, 69)
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