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Wszystkie liturgiczne uroczystości Wielkiego Tygodnia 
w Watykanie odbędą się bez fizycznej obecności 

wiernych. 

Pomyślmy w naszych parafiach i w Kościele w Polsce, 
w jaki sposób zorganizować święta paschalne, jeśli 

epidemia będzie się przedłużała. 

Jeśli okażemy w obecnym okresie dojrzałość wiary  
i cnotę roztropności, mniej ludzi umrze i mniej rodzin 

będzie dotkniętych cierpieniem. 

Dopiero wtedy będziemy mogli w naszych otwartych 
kościołach sprawować sakramenty w sposób 

zwyczajny. 
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WSPÓLNOTA STOŁU SŁOWA 

Ks. Wojciech Kućko 

Parafialne strony na Facebooku, konta na Twitterze  
i YouTubie zamieniły się w prawdziwe ambony. 

Możemy naprawdę wejść z Ewangelią  
do codziennego życia. 

 

W czasie wakacyjnego zastępstwa we Włoszech zostałem 
zaproszony do małej, urokliwej wioski Castello w północnych 
Włoszech, gdzie Celestina, właścicielka XVIII-wiecznego 
domu, pokazała mi intrygujący przedmiot, przypominający 
kratę. Z wielkim przejęciem tłumaczyła, że służył on 
kapłanom w słuchaniu spowiedzi w czasie epidemii, jakie 
nawiedzały te górskie miejscowości. Przypomniałem sobie 
o tym przenośnym konfesjonale, gdy w ostatnich tygodniach 
wzmogła się w Europie wielka dyskusja o praktykowaniu 
dzisiaj, w dobie szerzenia się koronawirusa, wiary 
i sakramentów.  

Kula u nogi w czasach pandemii 

Wierzący w Chrystusa, nawet w czasie nadzwyczajnym 
i  trudnym, powinni kierować się w życiu roztropnością, 
najważniejszą z czterech cnót kardynalnych, która „uzdalnia 
rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności 



naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych 
środków do jego pełnienia” (KKK, nr 1806). Takiego namysłu 
niewątpliwie nie brakowało osobom wierzącym, zwłaszcza 
kapłanom, także w czasach nadzwyczajnych, jak wojna, głód 
czy epidemia – czego świadectwem niech będzie wspomniana 
krata. 

Św. Tomasz z Akwinu w XIII wieku jeszcze bardziej 
wymownie ukazuje istotę tej cnoty, wyrażającą się 
w  rozmyś lnym i strategicznym podchodzeniu do 
rzeczywistości. Za nim Dante Alighieri woła: „A miej u nogi 
kulę ołowianą / I  stąpaj z wolna, jak człowiek znużony, / 
Zanim osądzisz rzecz nieoglądaną. / Bo gorzej głupca będzie 
poniżony, / Kto zbyt dorywczo rozstrzyga i sądzi, / Nie 
odróżniwszy wprzódy lepszej strony. / Taki się zmiesza 
zwykle i pobłądzi” (Dante Alighieri, „Boska Komedia, Niebo, 
Pieśń XIII”, w. 112-118, tłum. E. Porębowicz). 

Kula ołowiana u nogi w czasach pandemii może być 
najlepszym rozwiązaniem nie tylko dla poparcia akcji 
#zostańwdomu, ale także dla niektórych duchownych, którzy 
w nieroztropny sposób podchodzą do oceny możliwości 
i rzeczywistości praktyk religijnych w tym czasie. 

Kościół jako zona rossa 

Wydawało się, że takie słowa jak „zaraza”, „epidemia”, 
„morowe powietrze” pozostaną jedynie w książkach 
historycznych. Rozwijająca się wokół nas pandemia 
koronawirusa spowodowała, że przełożeni różnych wspólnot 
religijnych zostali zmuszeni do postawienia sobie pytań, 
których w naszym pokoleniu i szerokości geograficznej nie 
musieli sobie zadawać przynajmniej od ostatniej od epidemii 
grypy hiszpanki. 



W niektórych regionach włoskich już od 23 lutego 
zawieszono wszystkie czynności liturgiczne z udziałem 
wiernych. Wzbudziły się głosy oburzenia na włoskich 
biskupów, którzy w obliczu niepokonalnych trudności podjęli 
radykalną decyzję o zakazie udziału wiernych we Mszach 
świętych. W obliczu rozszerzania się epidemii kolejnym 
dekretem, z 8 marca, włoski premier Giuseppe Conte 
zarządził, że całe Włochy stają się  zona rossa, zawieszono 
wszelkie rozrywki, handel (poza żywnością i aptekami), 
a także aktywności religijne, łącznie z pogrzebami. 

Przykład Italii stał się ostrzeżeniem dla wielu państw 
Europy Zachodniej. Sytuacja zaczęła przyspieszać w Polsce, 
gdy odwołano zaplanowane na 12-13 marca posiedzenie 
Konferencji Episkopatu Polski, a Rada Stała KEP  wydała 
oświadczenie  o środkach prewencyjnych w sytuacji 
zagrożenia koronawirusem. Przede wszystkim do 29 marca 
udzielono dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we 
Mszy świętej osobom w podeszłym wieku, osobom 
z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich 
opiekunom, a także osobom, które czują obawę przed 
zarażeniem. 

Po komunikacie abp. Stanisława Gądeckiego z 13 marca 
kolejni biskupi polscy zaczęli wydawać zarządzenia dla 
swoich diecezji powtarzając wskazania przewodniczącego 
KEP (np. w archidiecezji warszawskiej), poszerzając je 
o  szczegółowe przepisy (np. w diecezjach płockiej czy 
warszawsko-praskiej) albo nawet idąc dalej – za przykładem 
Włoch – zakazując wiernym udziału we wszystkich Mszach 
świętych (w diecezji gliwickiej).  

Epidemia objawia stan umysłów 

http://wiez.com.pl/2020/03/12/koronawirus-w-polsce-episkopat-nie-odwoluje-mszy-ale-daje-zalecenia/
http://wiez.com.pl/2020/03/12/koronawirus-w-polsce-episkopat-nie-odwoluje-mszy-ale-daje-zalecenia/
http://wiez.com.pl/2020/03/13/rzad-zakazuje-zgromadzen-powyzej-50-osob-przewodniczacy-episkopatu-zastosujemy-sie/
http://wiez.com.pl/2020/03/14/biskup-jan-kopiec-zawiesza-publiczne-msze-w-diecezji-gliwickiej/


Sytuacja pandemii objawiła stan roztropności w narodzie 
polskim, ale także ukazała istniejące linie podziałów 
religijnych. Roztropne zarządzenia Konferencji Episkopatu 
Polski i biskupów polskich, spotykające się ze zrozumieniem 
wielu wiernych i kapłanów, niektórzy zaczęli krytykować, 
wysuwając oskarżenia, posądzając o brak myślenia 
i podporządkowanie Państwa Bożego państwu świeckiemu. 

Tym bardziej nieroztropne okazały się głosy krytyki tych 
zarządzeń wypowiadane przez kapłanów oraz świeckich, 
manipulujących wiedzą teologiczną, a także okazujących 
nieznajomość prawa Kościoła katolickiego. Wzbudzono 
dyskusję o tym, że nawet w czasach największych epidemii 
kapłani sprawowali Eucharystię, że nieodprawianie Mszy 
świętych z ludem to zwycięstwo masonów oraz że Komunia 
święta udzielana na rękę jest dziełem szatana. 

Tymczasem Kościół katolicki zawsze dbał o właściwe 
sprawowanie sakramentów – także w czasach zarazy. Nikt 
nigdy nie zakazywał kapłanom sprawowania Eucharystii 
w  czasie epidemii, ale w różnych okolicznościach Kościół 
podkreślał, jak ważne jest takie udzielanie sakramentów 
wiernym, aby sami kapłani uniknęli zarażenia i roznoszenia 
chorób, by byli obecni ciągle szafarze sakramentów. Stawiano 
również pytanie o to, które sakramenty w czasie epidemii są 
ważniejsze i których należy najpilniej udzielać dla zbawienia 
wiernych. 

Sakramenty zbawienia i Komunia na odległość 

Dawne podręczniki teologii moralnej z wiadomych 
względów poruszały temat zarazy. Szerzące się choroby – 
podobnie jak głód, ogień czy wojna – były najstraszniejszymi 
nieszczęściami, dotykającymi nie tylko wierzących.  



Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), patron 
spowiedników, opisując obowiązki duszpasterzy w czasie 
zarazy, pyta, czy są zobligowania do administrowania 
sakramentami z narażeniem życia („Istruzione, e pratica per 
li confessori”, t. 1, Venezia 1761, s. 217). Należy podkreślić, 
że jest to stan wyjątkowy, inny od normalnego 
funkcjonowania pasterskiego. Św. Alfons uczy, że w czasie 
zarazy kapłani bez wątpienia powinni zachować obowiązek 
rezydencji. Powołując się na dawniejsze przepisy, podkreśla, 
że co do sakramentów kapłani w czasie zarazy są 
zobowiązani do udzielania tylko tych, które dotyczącą 
zbawienia, a więc chrztu i pokuty. 

W innym podręczniku dla kapłanów – wydrukowanym 
w  1789 roku – którego autorem był prawdopodobnie bp 
Ravillon z Alet, cały rozdział dotyczy asystowania chorym 
w  czasie zarazy. Autor – w duchu epoki – stawia w nim 
pytania i udziela odpowiedzi: „Jakie reguły powinni 
zachować Proboszczowie i Wikariusze, by wypełnić swoje 
obowiązki w tym czasie? Natychmiast, gdy zdadzą sobie 
sprawę, że rozpoczyna się zaraza, powinni zwrócić się do 
biskupa, by otrzymać konieczne wskazania, ażeby mogli 
świadczyć chorym towarzyszenie duchowe, którego 
potrzebują, i zachować wszystkie możliwe ostrożności 
przeciwko złu, by mogli być użyteczni dla osób zdrowych, nie 
mniej niż dla chorych” („Istruzioni teologiche e morali per 
amministrare, e ricevere i sacramenti divise in due parti”, 
p. 1, Siena 1789, s. 252-253).  

Zastanawiano się także nad praktycznym sposobem 
udzielania sakramentów, aby nie zarazić się „morowym 
powietrzem” (wł.  aria cattiva) i w ten sposób uchronić 
kapłanów od wyłączenia ze sposobności pomocy parafianom. 
Autor wspomnianej książki, jak wielu innych pisarzy, 



podkreślał, że kapłani powinni zadbać najpierw o swój stan 
duchowy, wyspowiadać się, ale też okazywać ducha pokuty 
w  intencji swoich wiernych, będąc gotowymi jednocześnie 
na możliwość zarażenia, w imię nadzwyczajnej duchowej 
potrzeby bliźniego. Nie powinno ich to jednak zwalniać od 
roztropności w działaniu. 

Gdyby mieli pójść z posługą sakramentalną do chorych, 
powinni być sami przygotowani na ewentualność choroby. 
Mieli „stanąć w odległości dziewięciu lub dziesięciu kroków 
od chaty lub miejsca, do którego chorzy zostali oddaleni, 
stając po stronie, skąd wieje wiatr, i w ten sposób wysłuchać 
spowiedzi na odległość, zadowalając się krótkim pytaniem 
o najważniejszych grzechach w ich sytuacji, dając zarażonym 
rozgrzeszenie z tego samego samego miejsca” („Istruzioni 
teologiche e morali”, s. 253). Roztropność w zachowaniu 
dystansu od chorego, nawet w sprawowaniu sakramentu 
pokuty, była łączona z troską o wieczne zbawienie 
zarażonych.  

W podobnym duchu opisany jest obrzęd udzielania 
Komunii św. zarażonym, czyli Wiatyku. Kapłani „umieszczą 
konsekrowaną Cząstkę w większej hostii niekonsekrowanej, 
i  mając wszystko zawinięte w papier, położą na ziemi 
rozważnie daleko od chaty, zakryją to kamieniem z obawy, by 
nie zwiał wiatr, po czym oddalą się bardzo daleko, 
powiedziawszy choremu, gdzie jest konsekrowana Hostia; 
chory podejdzie ją zabrać sam lub przyniesie mu ją ten, który 
mu posługuje; [kapłani] będą uważni, aby chory wziął 
Hostię, i uczynią przed i po komunii modlitwy, które poleca 
Rytuał w udzielaniu świętego Wiatyku” („Istruzioni 
teologiche e morali”, s. 254). Co więcej, na pytanie, czy taki 
sposób udzielania wiernym chorym Komunii nie jest 
uwłaczający dla Eucharystii, autor stwierdza, że wierni w ten 



bezpieczny sposób nie będą pozbawieni wsparcia, a ponadto 
niegdyś to sami wierni bral i Host ie do domów 
i komunikowali samodzielnie. 

Gorszenie się w sytuacji epidemii udzielaniem Komunii 
świętej na rękę jest więc nieracjonalne, bo przez całe wieki 
w  taki sposób Kościół radził sobie z pogodzeniem 
roztropności w pracy apostolskiej i szacunku dla świętych 
postaci. Nie sprawiło w przeszłości problemu wiernym, aby 
po powrocie do zdrowia przyjmować Komunię do ust. 

Podobne zarządzenia z powodu epidemii hiszpanki wydał 
w 1918 roku kard. James Gibbons w amerykańskiej diecezji 
Baltimore: Msza święta recytowana w niedziele z udziałem 
niewielkiej liczby wiernych, w dni powszednie bez 
nabożeństwa, zawieszenie liturgii pogrzebowych. 

Św. Karol Boromeusz ze smartfonem 

W ważnym przemówieniu do Kurii Rzymskiej 21 grudnia 
ub.r. papież Franciszek zauważył, że doświadczamy dziś „nie 
tylko epoki zmian, ale zmiany epoki”, przede wszystkim 
w  dziedzinie mediów. „Nie chodzi już tylko o «używanie» 
narzędzi komunikacji – zauważył papież Bergoglio – ale 
o  życie w kulturze głęboko skomputeryzowanej, która ma 
bardzo mocny wpływ na pojęcie czasu i przestrzeni, na 
postrzeganie s iebie, innych i świata, na sposób 
komunikowania, uczenia się, zdobywania informacji, 
nawiązywania relacji z innymi”.  

Ta diagnoza współczesności okazała się trafna w czasie 
rozprzestrzeniania się wirusa. W pewnym sensie życie realne 
straciło na znaczeniu na rzecz świata wirtualnego, w którym 
jeszcze bardziej niż dotychczas zaczęło funkcjonować wiele 
osób: od uczniów i studentów, przez pracujących zdalnie, po 



ludzi starszych, śledzących w mediach ostatnie doniesienia 
o pandemii. 

Choć potem, w czasie ostatniej przed epidemią audiencji 
generalnej w tradycyjnej formie, papież apelował, by 
w  Wielkim Poście wyjść na pustynię i rozłączyć się 
z telefonem i połączyć się z Ewangelią, to właśnie obecność 
Kościoła i kapłanów w nowych mediach w okresie pandemii 
stała się kluczowa. Kiedy wspólnota Kościoła musiała 
zrezygnować na pewien czas ze wspólnej modlitwy wokół 
Stołu Eucharystii, okazało się, że można budować wspólnotę 
Stołu Słowa. Skorzystało z tego wielu kapłanów, którzy 
postanowili przez wypowiedzi, nabożeństwa, muzykę, 
a  nawet transmisję codziennych Mszy świętych być ze 
swoimi wiernymi. 

Parafialne fanpage’e na Facebooku, konta na Twitterze 
i YouTubie zamieniły się w prawdziwe ambony. Potwierdziło 
się, że możemy naprawdę wejść z Ewangelią do codziennego 
życia naszych dzieci, młodzieży, starszych i dać im namiastkę 
życia wiary w taki sposób. Nawet media, które Kościół 
odmieniały tylko przez „negatywne” przypadki, postanowiły 
transmitować Msze święte. Niestety, wiele parafii nie jest 
obecnych w tym wymiarze współczesnego funkcjonowania 
ludzi, nie posiadając żadnego z nowych mediów. Szkoda – 
tym bardziej, że działanie na Facebooku czy Twitterze nic nie 
kosztuje. 

Warto w tym kontekście postawić pewne pytania. Co 
zrobiłby w naszych czasach św. Karol Boromeusz, którego 
przykład tak chętnie przywołują oburzeni brakiem Mszy 
świętej organizatorzy wielkich akcji ewangelizacyjnych? 
Pewnie chodzi łby, jak w XVI wieku, do chorych 
z  sakramentami, ale zabrałby ze sobą tam iPhone’a 
i  pokazałby, dlaczego trzeba zostać w domu, by uniknąć 



niepotrzebnego cierpienia. Pewnie wracając od chorego 
odmawiałby online różaniec i Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, zapraszając do niej swoich parafian. Na pewno 
założyłby parafialnego Facebooka, żeby mieć kontakt ze 
swoimi wiernymi i przypominać im, jakie zasady sanitarne 
powinni zachowywać. Zrobiłby mapę ulic, na których 
mieszkają starsi i zorganizowałby im zakupy. Karol 
Boromeusz prowadziłby transmitowane rekolekcje parafialne 
z ambony swojego kościoła, nagrałby rachunek sumienia dla 
swoich penitentów, a na stronie internetowej parafii 
umieściłby linki do wartościowych artykułów, które mogliby 
przeczytać w okresie kwarantanny. Gdyby Karol Boromeusz 
żył w epoce koronawirusa i znał „Dzienniczek” św. Faustyny 
Kowalskiej, nie straszyłby ludzi gniewem Boga, ale 
zaczynałby opowieść o Nim od historii miłosiernego Ojca. Nie 
opowiadałby proroctw i nie szukał znaków kary Bożej, ale 
zastanowiłby się ze swoimi owcami, jak mogą razem, w tym 
szczególnym okresie postu, wrócić na drogę prawdy, dobra 
i piękna. Zacząłby zastanawiać się ze swoimi parafianami, na 
czym polega obecność zła w świecie, czym jest „tajemnica 
nieprawości” i jaki jest sens ludzkiego cierpienia. 

Można przypuszczać, że Karol Boromeusz kazałby swoim 
parafianom zostać w niedzielę w domu i nie przychodzić do 
kościoła z miłości do brata. Nawet jeśli we własnej epoce 
nigdy Boromeusz nie słyszał o wirusach i bakteriach, to – jak 
wszyscy kapłani – strzegł się morowego powietrza, by 
zachować życie i móc służyć dla dobra innych jako duchowny. 
Jak słusznie napisał biskup płocki: „Dni, w których 
koronawirus wystawia na próbę wiarę i wytrwałość wielu 
osób, dają nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak 
bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko 
w  sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu 



człowiekowi. Zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, 
budowania więzi i patriotyzmu”. 

Roztropność sakramentalna i porządek miłości 

Prefektura Domu Papieskiego 14 marca poinformowała, że 
„z uwagi na obecny międzynarodowy stan zdrowia wszystkie 
liturgiczne uroczystości Wielkiego Tygodnia [w Watykanie] 
odbywały się będą bez fizycznej obecności wiernych”. Tak też 
zrobiłby Karol Boromeusz. 

Już teraz warto pomyśleć w naszych parafiach i w Kościele 
w Polsce, w jaki sposób zorganizować święta paschalne, jeśli 
ta epidemia będzie się przedłużała. Im bardziej będziemy 
zdyscyplinowani, tym szybciej uda nam się ją pokonać 
i  powrócić do normalnego funkcjonowania w Kościele 
i  społeczeństwie. Jeśli okażemy w obecnym okresie 
dojrzałość wiary i cnotę roztropności, mniej ludzi umrze, 
mniej rodzin będzie dotkniętych cierpieniem z powodu 
choroby czy śmierci bliskich. Dopiero wtedy będziemy mogli 
w naszych otwartych bez przerwy kościołach sprawować 
w sposób zwyczajny sakramenty. 

Nieuczciwym i głęboko nieroztropnym jest fanatyczne 
nastawienie niektórych katolików do wiary i praktyk 
religijnych. Wzywanie do zbierania podpisów przeciwko 
przełożonym kościelnym, ograniczającym udział wiernych we 
Mszach świętych, odwoływanie się do gniewu Bożego i kary 
za grzechy przez zesłanie koronawirusa, brak wiedzy 
teologicznej na temat natury zła w świecie – raczej 
ośmieszają wierzących, niż budują poczucie bezpieczeństwa 
i pokoju. Kościół katolicki w Polsce i we Włoszech sprawuje 
sakramenty, ale czyni to roztropnością. Wskazania w tym 
względzie daje nam  ordo caritatis, czyli porządek miłości, 



który podpowiada jak, kiedy i komu spieszyć z pomocą, także 
duchową. 

Każdy, kto będzie potrzebował, otrzyma od kapłanów 
sakrament pokuty, namaszczenie chorych, Komunię świętą 
i towarzyszenie duchowe tak samo, jak w czasach św. Karola 
Boromeusza. Takich rekolekcji świat dawno nie przeżywał. 

Ks. Wojciech Kućko – ur. 1984, duchowny diecezji płockiej, 
doktor teologii moralnej, adiunkt w Wydziale Studiów nad 
Rodziną UKSW w Warszawie, wykładowca teologii moralnej 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, dyrektor 
Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. 



CHRZEŚCIJAŃSTWO NA CZAS 
ZARAZY TO SZTUKA 

PRZEMIANY 

Ks. Tomáš Halík 

Wiara znosi strach oraz otwiera przestrzeń na 
racjonalne, spokojne i odpowiedzialne decyzje, byśmy 

oddalili od siebie niebezpieczeństwo choroby. 

(Kazanie z II niedzieli Wielkiego Postu wygłoszone 
8  marca 2020 r. w kościele Najświętszego Zbawiciela 
w Pradze. Tekst skrócony i zredagowany) 

 

Zawsze, gdy dojdzie do jakiegoś nieszczęścia lub klęski 
naturalnej, budzą się agenci złego, mściwego Boga, którzy 
wieszczą, że karze On zepsuty świat za złe występki. Pewien 
znany ewangelikalny kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych 
pochwalił się pewnego razu, jak mocą modlitwy zmienił bieg 
tornada, dzięki czemu nie uderzyło w jego dom. Uderzyło za 
to w inny i zabiło jego mieszkańców. Taki wyobrażony bóg to 
tylko projekcja naszych strachów, wyraz wewnętrznego 
chaosu czy naszej nieprzyjaźni wobec innych. 

Owszem, istnieje w ludziach naturalna, psychologicznie 
uwarunkowana tęsknota, by traktować religię jako narzędzie 
do radzenia sobie z losowością i kruchością naszego życia. 



W czasach tragedii i katastrof najtrudniej nam sobie poradzić 
właśnie z brakiem racjonalności i niemożnością odczytania 
sensu. Dlatego w czasie katastrof naturalnych wielu ludzi – 
zarówno wierzących, jak i niewierzących – częściej zadaje 
sobie pytania o Boga, gdyż może On stanowić pewny punkt 
odniesienia w czasach niepewności. 

Lepiej jednak uważać ze zbyt łatwymi odpowiedziami. 
Przeczy im choćby Księga Hioba, która rozprawia się 
z  twierdzeniem, że każde nieszczęście jest karą od Boga. 
Księga Jonasza   w humorystyczny sposób pokazuje, jak 
prorok zapowiada wielkie kary spadające na ludzi, którzy się 
nie nawrócą. Ostatecznie Jonasz odchodzi z miasta wściekły 
na to, że do kar, które zapowiadał, nie doszło. Tak się na nie 
cieszył! 

Jezus w Ewangelii jeszcze mocniej rozprawia się 
z podobnymi wyobrażeniami, gdy mówi, że osiemnastu ludzi 
zabitych przez walącą się wieżę w Siloe wcale nie było 
większymi grzesznikami od innych. Nieszczęścia nie są 
skaraniem boskim. 

Jak głosić kazania w czasach szalejącego koronawirusa? 
Zignorować go i mówić o tych samych, pobożnych sprawach, 
co zawsze? Zdecydowanie nie. Należy się raczej pytać, jaką 
autentyczną odpowiedź na obecne wydarzenia niesie wiara. 
Sądzę, że tę odpowiedź należy podzielić na dwa kroki. 
Pierwszym jest ostrzeganie przed paniką, zamętem 
i  szaleństwem. Wiara znosi strach i otwiera przestrzeń na 
racjonalne, spokojne i odpowiedzialne decyzje, byśmy 
oddalili od siebie niebezpieczeństwo choroby. Podobne 
postulaty powstaną w środowiskach laickich, ale dla 
w i e r z ą c y c h d o d a t k o w ą s i ł ą w p o d e j m o w a n i u 
odpowiedzialnych, mądrych decyzji są wiara i nadzieja, czyli 



przeciwieństwa strachu i przesądu. A także miłość, czyli 
przeciwieństwo obojętności i nieodpowiedzialności. 

Dopiero, gdy wykonamy ten pierwszy krok wiary, możemy 
medytować nad tym, co Bóg chce nam przekazać w bieżących 
znakach czasu. Mówię o medytacji, to znaczy o rozważaniu 
w  duchu modlitwy, o wypływaniu na głębię i odrzucaniu 
tanich, łatwych odpowiedzi, choćby brzmiały niezmiernie 
pobożnie. 

Możemy medytować z Pismem. Gdy Jezus mówi 
o nieszczęśnikach zabitych w Siloe, dodaje też: „jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13, 4). Czyżby 
też straszył? Nie. Jego słowa oznaczają, że nasze życie jest 
naprawdę kruche, a świat podatny na zranienie. Upadek 
wieży, wojny czy epidemia przypominają nam o tym 
i  wzywają do czuwania. Ostrzegają też przed nadmierną, 
otępiającą pewnością siebie, że oto przed wszystkim nas 
ochroni wiedza techniczna, a także stawiają pytanie o to, co 
tak naprawdę jest zadaniem naszego krótkiego i podatnego 
na zranienie życia. 

Odpowiedź J e zusa j e s t j a sna – nawrócen i e . 
Przemiana,  metanoia. Ale co to znaczy? Nawrócenie jest 
głównym przedmiotem wystąpień Jezusa oraz jego postu. 
Ostrzegam przed banalizowaniem metanoi poprzez typowe, 
katolickie postanowienia postne, jak rezygnacja z papierosów 
czy czekolady. Nie ma w tym nic złego, ale to wszystko robią 
także poganie. Czy bycie chrześcijaninem polega na 
chodzeniu co niedzielę do kościoła i byciu przyzwoitym 
c z ło w i e k i e m ? Wi e l u z n a s t a k r o z u m i e s w o ją 
„chrześcijańskość”. Ale to jeszcze nie to. Zwłaszcza dziś, gdy 
świat przechodzi tak dramatyczną zmianę, to jeszcze za 
mało. 



Co jest podstawą naszego chrześcijaństwa? Przemiana. To 
więcej niż tylko poprawa. Chodzi o zmianę postrzegania 
siebie, świata i Boga, a także wprowadzenie w życie 
konsekwencji tych zmian. Dlaczego dziś tak popularne są 
religie wschodu? Bo oferują oświecenie, przemieniający 
kontakt z  sacrum. Podobną ofertę mają nowe Kościoły 
chrześcijańskie, pentekostalne i ewangelikalne, które 
rozwijają się niezwykle dynamicznie. Można je krytykować za 
fundamentalizm czy oparcie na sferze emocjonalnej, ale nie 
zmienia to faktu, że odpowiadają one na wielkie ludzkie 
pragnienie odnalezienia w chrześcijaństwie drogi do 
przemiany. 

Na górze Tabor nie przemienił się tylko Jezus. Przemienili 
się też Jego uczniowie i ich stosunek do Nauczyciela. Zaczęli 
rozumieć, kto wkroczył do ich życia. Dotychczas widzieli w 
Nim dobrego mistrza, wiarygodnego nauczyciela moralności 
i  modlitwy. Do dziś wielu ludzi, także chrześcijan, tak na 
Niego patrzy. Ale Jezus jest kimś znacznie większym. Św. 
Paweł ujmuje to w słowach: „w Nim mieszka cała pełnia 
Pełnia: Bóstwo” (Kol 2,9), a św. Jan: „Bogiem było 
Słowo” (J 1,1). Słowo, które stało się ciałem naszego świata. 

W Ewangelii o przemienieniu na górze Tabor czytamy, że 
„obłok świetlany osłonił ich” (Łk 17,5). Dogmaty, katechizmy 
i liczne kazania tłumaczą to za pomocą trudnych definicji 
o drugiej Osobie Boskiej, unii hipostatycznej i innych pojęć, 
które u osoby niezaznajomionej dogłębnie z patrystyką 
i scholastyką najpewniej wywołają odpowiedź: „nie wierzę w 
to”. Za tym prawdopodobnie kryje się komunikat: „nic z tego 
nie rozumiem, nie jestem w stanie sobie niczego podobnego 
wyobrazić”. 

Co jednak chce nam przekazać ten ewangeliczny obraz 
Przemienienia? Że wstąpili do obłoku tajemnicy i osłoniło ich 



światło. Czy doświadczyliśmy kiedykolwiek podobnej 
bliskości Boga? Może w czasie modlitwy lub liturgii dotknęła 
nas kiedyś prawdziwa świętość, coś absolutnego,  
niemożliwe do opisania piękno? A może doświadczyliśmy 
tego w czasie podziwiania przyrody, przy słuchaniu muzyki 
lub w bliskiej relacji z ukochaną osobą? Święte ma wiele 
twarzy i ukazuje się na wiele sposobów. Jako chrześcijanie 
powinniśmy być wrażliwi na te różne sposoby działania 
nadprzyrodzoności i gotowi pomagać innym w otwieraniu się 
na te przemieniające doświadczenia. 

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim przypomina nam 
jeszcze o jednej, ważnej rzeczy: abyśmy nie starali się 
zamieszkać w tych niebiańskich momentach. Nie stawiajmy w 
nich, jak chciał to zrobić Piotr, namiotów. W tym świecie będą 
one tylko błyskiem na niebie. Nasze życie jest podatne na 
zranienia i ambiwalentne. Nasze doświadczenie ze świętością 
są poddawane interpretacjom, możemy je uznać za 
przypadek lub przyjąć jako ślad transcendencji w naszym 
życiu. Przekonująco o tym mówi krótkie opowiadanie „Ślad” 
Karla Čapka. Świat i życie są niejednoznaczne – znajdziemy 
w nim piękno i brzydotę, światło i ciemność, muzykę Bacha 
i  koronawirusa. Tych samych uczniów, których wziął Jezus 
na górę Tabor, zabrał później w ciemności ogrodu Getsemani. 
Takie są bieguny życia. 

Jezus dzieli się z nami światłem i ciemnością swojego 
życia. Żyjemy w świecie ciągłego mieszania się światła 
i  cienia, dobra i zła, radości i smutku. I mimo że życie 
w  takim świecie jest nieprzejrzyste, musimy za każdym 
razem, w konkretnych sytuacjach wybierać między wiarą 
a niewiarą, nadzieją a rezygnacją, miłością a obojętnością. 

Tłum. Bartosz Bartosik 



Ks. Tomáš Halík – ur. 1948. Filozof, teolog i socjolog, 
profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, eseista. Był doradcą 
czeskiego prezydenta Václava Havla. Laureat Nagrody 
Templetona w roku 2014. W Polsce ukazało się wiele jego 
książek, m.in.: „Wyzwoleni, jeszcze nie wolni. Czeski 
katolicyzm przed i po 1989 roku”, „Wzywany czy 
niewzywany, Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z 
filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa”, „Cierpliwość 
wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą”, „Drzewo ma 
jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa”, „Przenikanie światów. Z 
życia pięciu wielkich religii”, „Hurra, nie jestem Bogiem!”,
„Zacheuszu. 44 kazania o sensie życia”, „Europejskie 
mówienie o Bogu i milczenie o Bogu”, „Chcę, abyś był”, 
„Dotknij ran: duchowość nieobojętności”, „Teatr dla aniołów: 
życie jako religijny eksperyment”, „Różnorodność 
pojednana”, „Żyć z tajemnicą”, „Żyć w dialogu". 



WIELKI POST PRAGNIENIA 

Ks. Andrzej Draguła 

Patrzymy na misterium Eucharystii z daleka, niby 
Mojżesz z Góry Nebo na Ziemię Obiecaną, z nadzieją 

jednak, że dane nam będzie do niej wkroczyć. 

 

Chciałbym Wam dziś powiedzieć o pragnieniu. Amélie 
Nothombe w książce zatytułowanej nie inaczej jak właśnie 
„Pragnienie” pisze tak: „Gdy przestajemy być głodni, zwie się 
to nasyceniem. Gdy przestajemy być zmęczeni, zwie się to 
wytchnieniem. Gdy przestajemy cierpieć, zwiemy to 
uśmierzeniem. Stan, w którym przestajemy odczuwać 
pragnienie, nie ma nazwy. Język w swojej mądrości pojął, że 
nie należy tworzyć antonimu pragnienia. Można ugasić 
pragnienie, lecz nie ma czegoś takiego, jak stan 
ugaszenia” (s. 41-42). 

Czy to nie o takim stanie mówiła Samarytanka do Jezusa? 
„Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać”. O, naiwna! Nie da się już nie 
pragnąć. Ze swej bowiem natury pragnienie jest przecież 
nieugaszone. Czyż nie doznawaliśmy niejednokrotnie takiego 
przedziwnego stanu, że gasząc pragnienie, czyniliśmy go 
jeszcze większym? Z punktu widzenia fizjologii człowieka 
prośba Samarytanki była nieracjonalna. Nie da się ugasić 
pragnienia na zawsze. Pragniemy dopóty, dopóki żyjemy. 
Nawet umierającym zwilżamy spieczone usta, a z ich warg 



jeszcze na krótko przed odejściem wydobywa się słabe 
wołanie o wodę. 

Dobrze wiemy, że pragnienie może być dwojakie. 
Pragnienie to najpierw – jak mówi słownik – „uczucie 
suchości w jamie ustnej”, ale także „gorąca chęć, życzenie 
sobie czegoś, żądza, pożądanie”. Między tymi pragnieniami 
jest duże podobieństwo. Kto wie, co to pragnąć, wie, co to 
pożądać. Pragnienia duszy są jak pragnienia ciała: 
nieugaszone, a często wzmagają się wraz z zaspokojeniem. 

W „Pragnieniu”, które jest – skądinąd momentami dość 
kontrowersyjnym – monologiem wewnętrznym Jezusa na noc 
przed śmiercią, autorka przypisuje swojemu bohaterowi takie 
słowa: „Nieprzypadkowo wybrałem ten region świata: nie 
wystarczyło mi, że był politycznie rozdarty. Potrzebowałem 
ziemi wielkiego pragnienia. Żadne uczucie nie kojarzy się tak 
bardzo z tym, które chcę wzbudzić, jak uczucie pragnienia. 
Zapewne jest tak dlatego, że nikt nie doświadczył go tak 
bardzo jak ja”. 

Jednym ze słów, które Jezus wypowie na krzyżu, 
przedostatnim słowem według św. Jana, będzie słowo 
„Pragnę”. Czy chciało Mu się tylko pić? Jezus żył jednym, 
wielkim, palącym i pełnym zatroskania pragnieniem 
zbawienia, które towarzyszyło Mu aż do ostatniej chwili. 

A. Nothombe pisze, że pragnienie to coś więcej niż 
metafora Boga. Autorka proponuje nam pewien eksperyment: 
„kiedy naprawdę od dłuższego czasu umieracie z pragnienia, 
nie wypijajcie kubka wody duszkiem. Weźcie łyk, przez kilka 
sekund zatrzymajcie go w ustach, zanim przełkniecie. 
Oceńcie swój zachwyt. To olśnienie jest Bogiem. […] Miłość, 
jaką czujecie właśnie w tej chwili do połykanej wody, to Bóg”. 

O wiele bardziej jednak przemawia do mnie Simone Weil, 
która tak pisała w „Świadomości nadprzyrodzonej”: „Ktoś pije 



szklankę wody. Woda to «kocham cię» Boga. Przez dwa dni 
przebywa na pustyni i nie ma co pić. Ta suchość w gardle to 
«kocham cię» Boga”. 

Jezus mówi dzisiaj do Samarytanki: „Każdy, kto pije tę 
wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja 
mu dam, nie będzie pragnął na wieki”. To On jest wiecznym 
zaspokojeniem naszych pragnień. Och, jakże chciałbym się 
jednak podpisać pod słowami Jezusa z powieści belgijskiej 
pisarki: „Miłość Boga jest wodą, która nie gasi pragnienia. Im 
więcej pijemy, tym więcej jesteśmy złaknieni. Oto rozkosz, 
która nie zmniejsza pożądania”. A może nie ma w tych 
słowach sprzeczności? To prawda, dopóki żyjemy, pragnienie 
Boga jest niezaspokajalne i zmaga się z każdym haustem. 
Dopiero w wieczności doznamy stanu ugaszenia, którego – 
jak pisała Nothombe – nawet język nie zna. 

Przeżywamy Wielki Post pragnienia, pragnienia 
Eucharystii, której zostaliśmy w dużej mierze pozbawieni. 
Pozbawieni udziału w uczcie i ofierze. Ograniczeni do 
Komunii duchowej, która choć jest prawdziwą Komunią, to 
przecież naznaczoną jakąś niepełnością, bo bez realności 
Cia ła Pańskiego. Pozbawieni udzia łu w pamiątce 
Zmartwychwstania. Nie wiemy jak długo potrwa ten Wielki 
Post eucharystyczny. Kto wie, czy Wielki Post pragnienia nie 
sięgnie nawet Wielkiej Nocy. 

Uczymy się pragnąć Komunii i Komunii pragnienia. 
Patrzymy na misterium Eucharystii z daleka, niby Mojżesz 
z Góry Nebo na Ziemię Obiecaną, z nadzieją jednak, że dane 
nam będzie do niej wkroczyć. Pan przeprowadza nas przez 
pustynię, a my czekamy na moment, kiedy wreszcie 
dojdziemy do Massa i Meriba, aby napić się wody życia 
z  towarzyszącej nam duchowej skały, którą jest Chrystus 
(por. 1 Kor 10, 4). Wielu z nas powtarza to samo pytanie, 



które stawiali spragnieni Izraelici na pustyni: „Czy Pan jest 
rzeczywiście wśród nas, czy też nie?”. 

Św. Grzegorz Wielki pisał: „Święta bowiem tęsknota 
rośnie, gdy nie znajduje przedmiotu swych pragnień. Gdy zaś 
czekanie usuwa tęsknotę, oznacza to, że nie była to 
p rawdz iwa tę sknota” . P rzed nami próba pos tu 
eucharystycznego, próba tęsknoty, próba „suchości w gardle”, 
próba nieugaszonego pragnienia. 

Ks. Andrzej Draguła – ur. 1966, ksiądz diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. Dr hab. teologii, profesor 
Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady 
Instytutu Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk 
Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicysta. Członek 
redakcji kwartalnika „Więź" i Rady Naukowej Laboratorium 
„Więzi". Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. 
Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad" im. bp. Jana 
Chrapka w roku 2018. Autor wielu książek, m.in. wydanych 
w Bibliotece „Więzi": „Ocalić Boga. Szkice z teologii 
sekularyzacji”; „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał 
między wiarą a niewiarą”; „Bluźnierstwo. Między grzechem a 
przestępstwem”; „Emaus. Tajemnice dnia ósmego". Mieszka 
w Zielonej Górze. 



GODZINA PRÓBY.  
EPIDEMIA I WIARA 

Ks. Andrzej Draguła 

Bóg nie karze ludzi cierpieniem. On przychodzi, aby 
wypełnić je swoją obecnością. 

 

Szafowanie kategorią kary za grzechy w kontekście 
epidemii jest nie tylko teologicznie niepoprawne, ale 
i  społecznie niebezpieczne. Poszukiwanie winnych kar 
zsyłanych jakoby przez Boga było powodem niejednego 
pogromu, po lowania na czarownice , here tyków 
i  bluźnierców. Dzisiaj – miejmy nadzieję – do tego nie 
do jdz ie , a le n ie da s ię wyk luczyć spo łecznego 
stygmatyzowania winnych. 

Przekonanie, że cierpienie jest bezpośrednią karą za 
grzechy, wynika z naturalnej religijności człowieka i wyrasta 
z  niewiedzy co do fizykalnych powodów cierpienia. Słowo 
Boże rozrywa ten przyczynowo-skutkowy związek. Czyni to 
już w opowiadaniu o Hiobie, a Jezus potwierdza tę 
perspektywę. Kompendium teologicznej koncepcji cierpienia 
zawiera list papieża Jana Pawła II „Salvifici doloris” 
o zbawczym sensie cierpienia. 

Hiob i jego przyjaciele 



Jan Paweł II przypomina historię Hioba, „tego 
sprawiedliwego człowieka, który bez żadnej ze swojej strony 
winy zostaje doświadczony wielorakim cierpieniem”. Trzej 
starzy przyjaciele przychodzą go „pocieszyć”. Usiłują go 
przekonać, że „skoro dotyka go tak wielorakie i tak straszliwe 
cierpienie, zatem musiał dopuścić się wielkiej winy. 
Cierpienie bowiem – mówią –przychodzi na człowieka 
zawsze jako kara za przestępstwo; zostaje ono zesłane przez 
bezwzględnie sprawiedliwego Boga i znajduje swoje 
uzasadnienie w porządku sprawiedliwości. […] Cierpienie 
w ich oczach może mieć sens wyłącznie jako kara za grzech, 
wyłącznie więc na gruncie sprawiedliwości Boga, który 
odpłaca dobrem za dobro, a złem za zło”. 

Nie trzeba nawet dodawać, że biblijni przyjaciele Hioba – 
Bildad, Sofar i Elifaz – mają i dzisiaj godnych siebie 
następców. Wystarczy posłuchać nagrania, w którym mówi 
się o zamkniętej jakoby bramie miłosierdzia i otwartej 
właśnie bramie sprawiedliwości. Są też i tacy, którzy potrafią 
wyliczyć całą listę przestępstw, za które Bóg zsyła dzisiaj tę 
właśnie karę: już to LGBT, już to  gender, już to 
homoseksualiści czy kobiety dokonujące aborcji. 

Autorzy tych „ostatecznych wyjaśnień” nie rozwiązują 
jednak tego problemu, przed którym stanęli Hiobowi 
doradcy: dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? 
Hiob – jak wiadomo – był człowiekiem sprawiedliwym, 
a więc niczym nie zasłużył na karę. Wiemy dobrze, że żadna 
epidemia nie działa wybiórczo, atakując jedynie tych, którym 
– w rozumieniu przyjaciół Hioba i ich potomków – słusznie 
się należy. 

Ani on, ani jego rodzice 



„Hiob – czytamy u Jana Pawła II – zaprzecza słuszności 
zasady, która utożsamia cierpienie z karą za grzech, a czyni to 
w imię swego doświadczenia. Świadom jest bowiem, że nie 
zasłużył na taką karę, owszem, przedstawia dobro, jakie 
czynił w swym życiu. W końcu także sam Bóg upomina 
przyjaciół Hioba za ich oskarżenia i przyznaje, że Hiob nie 
zawinił. Jego cierpienie jest cierpieniem niewinnego; trzeba 
je przyjąć jako tajemnicę, której człowiek nie jest zdolny do 
końca przeniknąć swym rozumem”. 

Historia Hioba nie neguje ostatecznego związku między 
grzechem a cierpieniem. Związek ten jest jednak natury 
transcendentnej, teologicznej, a nie ma charakteru 
przyczynowo-skutkowego, to znaczy nie można określonemu 
cierpieniu przypisać związku z jakimś popełnionym wcześniej 
przestępstwem. Inną rzeczą jest – o czym doskonale chyba 
wiemy – wewnętrzny związek, jaki istnieje między 
popełnianym złem a cierpieniem, jakie ono prowokuje. Czym 
innym jest cierpienie jako naturalna konsekwencja zła, czym 
innym – jako orzeczona i zesłana przez kogoś kara. 

Do kwestii tej wraca Jezus w rozmowie z uczniami przy 
okazji uzdrowienia niewidomego od urodzenia (J 9). To Jego 
uczniowie zapytali: „Kto zgrzeszył, że się urodził 
niewidomym: on czy jego rodzice?”. Pytanie to wynikało 
z  przekonania, że ślepota jest najgorszym rodzajem kary, 
a  fakt, że chory był niewidomy od urodzenia, nasuwał 
wątpliwość, czy przypadkiem nie odziedziczył on grzechu po 
rodzicach. Jezus odrzuca takie myślenie: „Ani on nie 
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim 
objawiły sprawy Boże”. 

Cierpienie tego człowieka nie jest karą ani za jego grzech, 
ani za czyjkolwiek. To znów cierpienie niewinnego. Nie ma 
też żadnego cierpienia zastępczego, które polegałoby na tym, 



że Bóg pomija winnych, a karze niewinnych, na przykład 
dzieci za grzechy ojców albo – co gorsza – rozciąga swój 
karzący gniew na całą populację. 

Obrażony majestat Boży 

Pytanie „kto zawinił”, a więc „kto zgrzeszył” będzie 
powracać w historii europejskiej cywilizacji. Stawiano je 
sobie przede wszystkim w okresach wojen, klęsk 
żywiołowych, epidemii, nieurodzajów. Wszystkie te 
nieszczęścia traktowano jako karę, którą na ludzi ściągnęło 
czyjeś grzeszne postępowanie. Trzeba było tylko zgadnąć, 
czyje i na czym polegało przestępstwo. W roku 1528 król 
Francji Franciszek I uznał wojny, zarazy i bezpłodność, które 
dotykają „królestwo, kraj i panów” za skutki bluźnierstw. 
Wzrost ilości oskarżeń o bluźnierstwa, czary czy herezje 
następował bezpośrednio po klęsce dotykającej dany kraj. 

Jak notował Jean Delumeau, według ówczesnych 
przywódców „bluźnierstwo jest czymś więcej niż gniewną 
reakcją. Jako wyzwanie rzucone Bogu ściąga Jego słuszną 
zemstę na całą zbiorowość”. Podobnie było z innymi 
przestępstwami, jak herezje, czary czy profanacje. 
Znamienne, że były to przede wszystkim te grzechy, które 
dotyczyły czci Boga i właściwej w Niego wiary. W ten sposób 
c ierpienie , które dotyka ło ludzi interpretowano 
w kategoriach Bożej zemsty za  znieważanie Jego majestatu. 
Co prawda, grzeszyli tylko niektórzy, ale gniew Boga miał 
dotykać wszystkich. 

Nawiedzające świat kolejno klęski żywiołowe, których 
powodów – przy ówczesnym stanie wiedzy – nie umiano 
wyjaśnić, nastrajały ludzi apokaliptycznie. Oczekiwano 
zbliżającego się końca świata, sądu ostatecznego 



i  powtórnego przyjścia Jezusa. Bardzo dobrze stan ten 
obrazuje Gustaw Herling-Grudziński w opowiadaniu „Drugie 
Przyjście”: „Zarazy szalały przez całe następne lata. Co dzień 
więc oczekiwano Drugiego Przyjścia, a tymczasem palono 
Żydów i heretyków pomawianych o profanowanie 
i wyśmiewanie Świętych Hostii”. Cierpienie rozumiane jako 
kara Boża domagało się znalezienia winnych, których 
należało ukarać. 

Krzyż moje życie uprościł 

Ale wróćmy do „Salvifici doloris”. Jan Paweł II pisze, że 
pytanie o powód cierpienia, a także o jego cel, zamyka się 
w pytaniu o sens. Przypomina mi się tutaj Edward Stachura 
z  pytaniem, „Czy życie ma jakiś cel?”, na które on sam 
odpowiada: „Życie oczywiście ma sens, / będąc sensem samo 
w sobie, / ale celu nie ma!”. 

Czy z cierpieniem jest tak samo? Niezupełnie. Pytanie 
o  cel cierpienia kryje w sobie niebezpieczeństwo bolesnego 
dydaktyzmu: że Bóg nas chce czegoś nauczyć. To byłaby 
bardzo bolesna pedagogika ze strony Boga. Jak zauważa Jan 
Paweł II, takie rozumienie może doprowadzić nawet do 
negacji Boga. 

Papież nie idzie w kierunku dydaktycznym, ale 
teofanijnym. Cierpienie nie jest po to, by cierpiący się czegoś 
nauczył, wbrew powiedzeniu, że „cierpienie uszlachetnia”. 
Cierpienie jest miejscem objawienia się Boga. Rzekłbym 
nawet, że najbardziej radykalnego objawienia się Boga. Jak 
pisał Paul Claudel, „Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić 
cierpienie, przyszedł, aby napełnić je swoją obecnością”. Czy 
cierpienie zostało wyjaśnione przez śmierć i krzyż Jezusa? 



Nie. Ono zostało przez Boga przeżyte. Ono zostało przez 
Niego sobą wypełnione. 

Może to jest ten stan, o którym pisała Ewa Szelburg-
Zarembina: „Oto jak krzyż moje życie uprościł”. Ile jednak 
trzeba przeżyć i co, by do tego stanu dojść? I czy każdy do 
niego dochodzi? Nie wiem. Wkraczamy przecież w przestrzeń 
tajemnicy życia Boga w człowieku. Tak czy inaczej, jak mówi 
Jan Pawe ł I I , męka Jezusa „ jes t  dostatecznym 
argumentem  za tym, ażeby odpowiedzi na pytanie o sens 
cierpienia nie wiązać bez reszty z porządkiem moralnym, 
opartym na samej sprawiedliwości”. To przecież cierpienie 
Arcyniewinnego. 

In tempore pesti 

I na koniec pytanie, którego nie można nie zadać. Po co 
śpiewać suplikacje, modlić się o oddalenie epidemii 
i wszelkiego zła do Kogoś, kto nie jest tego przyczyną? I tutaj 
musimy znów powrócić do Księgi Hioba. 

Papież pisze: „Jeśli Bóg godzi się doświadczyć Hioba 
c i e r p i e n i e m , t o – a b y w y k a z a ć j e g o 
sprawiedliwość. Cierpienie ma charakter próby”. I człowiek 
ma prawo o oddalenie tej próby wołać, aby nie stała się ona 
ponad miarę i zamiast przyczyną wiary nie stała się 
powodem zwątpienia, buntu, odrzucenia i niewiary. Czy 
świadomość bycia „złotem w tyglu” (por. Mdr 3,6) ułatwia 
przeżycie tej dramatycznej chwili epidemii? Wierzę, że tak, 
ale jednocześnie proszę o oddalenie tego tygla, w którym 
wypalać się ma moja wiara i ufność. 

W XVIII-wiecznej modlitwie franciszkańskiej do 
odmawiania  in tempore pesti (w czasie zarazy) znajdujemy 
takie oto wezwanie: „Boże miłosierdzia, Boże łaskawości, 



Boże dobroci, który ulitowałeś się nad cierpieniem Twojego 
ludu i powiedziałeś aniołowi godzącemu w Twój lud: 
wstrzymaj swą rękę przez wzgląd na miłość wobec pełnej 
chwały Gwiazdy, której piersi – bezcenne przeciw truciźnie 
naszych grzechów – tak słodko ssałeś. Okaż swą łaskę i udziel 
nam pomocy, a miłosiernie zostaniemy ocaleni od wszelakiej 
zarazy, nagłej śmierci i wszelkiej zagłady”. 

Ten barokowy styl może się wydawać nazbyt napuszony, 
ale  timbre  tej modlitwy bardzo mi odpowiada. Nie mówi 
ona o Bogu zagniewanym i oddaleniu Jego słusznego 
karania, jak to (zbyt) często obecnie czytamy. Jest tam za to 
mowa o Jego decyzyjnej mocy, bo to nikt inny jak tylko On 
może powstrzymać karzący miecz anioła zagłady. Jest mowa 
o lekarstwie przeciw truciźnie naszych grzechów, które 
odwo łu je s ię do i konogra f i c znego t ypu  M a r i a 
lactans (Maryja karmiąca). I jest – jak to bywa w katolickiej 
pobożności – powołanie się na wstawiennictwo Maryi – owej 
„pełnej chwały Gwiazdy”. Bo któż ma się za nami wstawić, 
jeśli nie Ta, która patrzyła na cierpienie niewinnego Syna? 

Ks. Andrzej Draguła 



Żadna to pobożność i żadne poświęcenie narażać 
siebie, a co gorsza innych, na infekcję. Prawa szabatu 

muszą ustąpić prawu miłości. 

Nie można zamykać Jezusa w kościele, w obrzędzie, 
w liturgii, gdyż jest On we wszystkim i ponad 

wszystkim, jak mówi Ignacy z Loyoli. Nie możemy też 
siebie zamykać w obrębie świątyni, jak też doktryny, 
gdyż wtedy wiara, religia, stają się ideologią, czymś 
użytecznym do np. uzasadnienia wszystkiego, czego 

człowiek zapragnie z największymi zbrodniami 
włącznie – o. Wacław Oszajca SJ 
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JAKO KOŚCIÓŁ WŁAŚNIE 
ZDAJEMY POWAŻNY 

EGZAMIN 

Abp Grzegorz Ryś 

Zostańmy w domach – niech nasze domy staną się 
w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi 

świątyniami.  

(List abp. Grzegorza Rysia do wiernych archidiecezji 
łódzkiej. Tytuł od redakcji) 

 

Drodzy Siostry i Bracia, 
Wiecie dobrze, że w związku z rozszerzającą 

się  pandemią koronawirusa wydałem szereg zarządzeń 
dotyczących naszego życia religijnego w najbliższych 
tygodniach. Nie chcę jednak poprzestać na przypomnieniu 
czy sformułowaniu jedynie prawnych regulacji. Chcę się 
także podzielić z Wami najważniejszymi myślami, które je 
uzasadniają. 

Wszyscy przechodzimy obecnie przez czas próby – jeszcze 
nie wiemy, jak wielkiej, jak szerokiej (gdy idzie o zasięg) i jak 
długotrwałej. Ta próba dotyczy każdego z nas osobiście, ale 
również dotyczy nas razem jako wspólnoty. Jako Kościół 
właśnie zdajemy poważny egzamin. Jest to najpierw egzamin 
z wiary i nadziei, a zaraz potem z będącej ich   owocem 



konkretnej (a nie deklaratywnej) miłości bliźniego, 
solidarności i wrażliwości na potrzeby drugich. 

Nasza wiara mówi nam przede wszystkim o tym, że Pan 
nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, 
choroby czy cierpienia. Przeciwnie, Jego obecność i miłość 
zawsze skierowana jest „bardziej” do tych, którzy są słabsi 
i  uciśnieni. PAN JEST BLISKO! PEŁEN MIŁOŚCI 
I MIŁOSIERDZIA! Tę obecność trzeba najpierw we właściwy 
sposób rozeznawać i dostrzegać. Pan nie przychodzi do nas 
jako epidemia. Pandemia nie jest twarzą Boga! JEGO 
TWARZĄ JEST MIŁOŚĆ – także ta, która w nas z nową mocą 
się rodzi w chwilach takich wyzwań: miłość, solidarność, 
sąsiedzka pomoc, wzajemna modlitwa za siebie. BÓG NIE MA 
INNEJ TWARZY NIŻ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. Każdy inny 
Jego portret – niezależnie od tego, kto go maluje – jest 
karykaturą… Trzeba tylko, byśmy na Bożą obecność i Boże 
działanie chcieli się otwierać. 

A to jest trudne w warunkach, jakie dyktuje nam – znów: 
nie tyle epidemia, ile miłość do ludzi, odpowiedzialność za 
siebie i drugich. Ta odpowiedzialność zabrania nam 
większych zgromadzeń: władze państwowe, a także kościelne 
ograniczyły możliwą liczbę ich uczestników do 50 osób. 
Zastosujmy się do tych zarządzeń! 

Przede wszystkim zostańmy w domach – niech nasze 
domy s taną s ię w tym czas ie na jważnie j szymi 
i  najaktywniejszymi świątyniami. Korzystajmy z transmisji 
Mszy świętych. Osobiście zobowiązuję się do przekazywania 
takiej transmisji z mojej kaplicy domowej – codziennie, tak 
długo, jak zajdzie tego potrzeba. W domach także można 
spokojnie podjąć medytację nad Męką Pańską (Droga 
Krzyżowa czy Gorzkie Żale). Poddanie się takim 
ograniczeniom każdy z nas może odczytać jako przyjęcie 



i  podjęcie własnego krzyża – równie ważne przecież, jak 
pobożna koncentracja na Krzyżu Jezusa. Pan Jezus mówi 
wszak: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż 
SWÓJ, i niech Mnie naśladuje”. 

Księży proszę: nie zwołujcie ludzi na żadne większe 
celebracje – również rekolekcje czy inne wielkopostne 
praktyki. Za to zostawcie kościoły otwarte na całodniową, 
prywatną modlitwę (również przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem); bądźcie też gotowi – przy 
zachowaniu wszystkich środków ostrożności i higieny – do 
indywidualnej posługi (w sakramencie pokuty i pojednania, 
czy poprzez udzielenie Komunii świętej). Bądźcie do 
dyspozycji BARDZIEJ niż zwykle. Sami – dbając o siebie – 
zostańcie w swoich świątyniach i na plebaniach (ograniczcie 
jakiekolwiek wyjazdy), i bądźcie w gotowości do posługi – 
zwłaszcza wobec osób chorych i starszych. Umieśćcie też przy 
drzwiach kościołów pojemniki z płynem dezynfekującym 
i sami dajcie pierwsi przykład korzystania z niego (zarówno 
przy wejściu, jak i wyjściu ze świątyni). 

Wrażliwość ewangeliczna każe mi skierować osobne słowa 
do tych spośród nas, którzy tworzą grupę największego 
ryzyka – a więc do najstarszych osób w naszej kościelnej 
wspólnocie. 

Drodzy, Kochani Seniorzy, 
kiedy piszę do Was te słowa, mam przed oczyma moich 

mamę i tatę. Mama ma 84 lata, tata – 86. Piszę do Was to, co 
ja i mój brat – lekarz – mówimy swoim rodzicom: proszę 
Was, zostańcie w domu. Nie narażajcie na zarażenie wirusem 
ani siebie, ani innych – również swoich najbliższych. 

Nie chodzi jedynie o to, że „to nie grzech” nie iść do 
kościoła w takich okolicznościach (zagrożenia zdrowia czy 
życia); chodzi o coś znacznie ważniejszego: wasze zostanie w 



domu to wyraz troski i rzeczywistej MIŁOŚCI do innych. I do 
siebie również. Możecie uczestniczyć we Mszy świętej dzięki 
licznym transmisjom: telewizyjnym, radiowym, czy 
internetowym (jeśli potrzeba, wasi bliscy czy duszpasterze 
pomogą Wam chętnie w dotarciu do nich). 

Macie również prawo poprosić kapłana (lub innego 
szafarza) o przyniesienie Wam do domu Komunii świętej. Ale 
wtedy – również w imię miłości (do Boga i do ludzi) – proszę 
Was: także w domu przyjmujcie Komunię świętą na rękę 
(szafarzy zaś jeszcze raz proszę o zachowanie wszelkich 
środków ostrożności i higieny). Wiem: zostaliście wychowani 
w wielkim szacunku do Eucharystii. Komunia święta „na 
rękę” w żaden sposób jej nie ubliża! 

Przyjrzyjcie się swoim rękom: one tak wiele o Was mówią 
– wypisane jest na nich wasze życie, wiele lat pracy i trudu, 
czasami choroby i słabości. Wasze ręce to czysta miłość. By 
przyjąć Pana Jezusa możecie je złożyć na krzyż – lewą dłoń 
na prawą; możecie przez moment zachwycić się tym 
widokiem Jezusa położonego na waszych dłoniach; a potem 
prawą dłonią podnieść Go do swoich ust. 

Krzyż z dłoni – jak objaśniali ten znak w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła – to prawdziwy 
TRON dla Jezusa. Jezus za swego życia nie znał, i nie chciał 
znać (!), innego tronu jak tylko Krzyż. Tak przecież o tym 
śpiewamy w czasie Wielkiego Postu: „Oto Bóg królował 
z  Drzewa”. Więc jeszcze raz proszę: ograniczcie swoje 
wychodzenie z domu do niezbędnego minimum, 
powstrzymajcie się od uczestnictwa we Mszy świętej 
w  kościele, poproście – jeśli takie są wasze pragnienia – 
o  Komunię świętą w domu, i przyjmujcie ją na rękę. 
Prawdziwa pobożność nie tylko nie kłóci się, ale z całą 



pewnością współdziała z troską o innych, więcej: motywuje 
do niej i uzdalnia. 

Rzecz jasna, te słowa – o Komunii świętej „na rękę” – 
kieruję do wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy 
w  sposób ODPOWIEDZIALNY zdecydują się pójść na Mszę 
świętą (odprawianą wyłącznie w małym gronie), jak i do 
tych, którzy o nią poproszą indywidualnie. Wszyscy lekarze 
są zgodni co do tego, że wirus przekazywany jest przede 
wszystkim drogą kropelkową, więc podawanie Komunii 
świę te j do us t n ies ie ze sobą bardzo poważne 
niebezpieczeństwo zakażenia. Nasza pobożność nie może 
stanowić zagrożenia dla innych, lub choćby ich lęku podczas 
obrzędu Komunii. 

Tak, potrzebny nam jest heroizm wiary – ale on jest 
przede wszystkim heroizmem miłości – a ta, tak jak Bóg, 
patrzy najpierw na słabszych, na chorych, i na tych, którzy się 
zwyczajnie boją. W imię tej miłości jesteśmy wezwani, by się 
„zaprzeć samych siebie” (por. Mt 16, 24) – swojego 
duchowego komfortu. Tym bardziej, że mówimy przecież 
jedynie o czasie pandemii. Po ustaniu zagrożenia każdy z nas 
będzie mógł powrócić do takiej formy przyjmowania Komunii 
świętej, jaka mu najbardziej odpowiada – Kościół szanuje 
każdą z nich i żadnej nie czyni obligatoryjną. 

Księży proszę, aby na każdej (!) Mszy świętej, 
bezpośrednio przed obrzędem Komunii zwracali się do 
Wiernych z komentarzem, nie tylko podkreślającym 
konieczność przyjmowania Komunii na rękę, ale także 
objaśniającym poprawne wykonanie, a przede wszystkim 
SENS tego gestu (choćby w formie przedstawionej przeze 
mnie powyżej). 

Przypominam także o innych koniecznych formach 
ostrożności podczas jakichkolwiek spotkań liturgicznych, jak 



powściągliwość w przekazywaniu znaku pokoju czy 
zachowanie odpowiednich odległości między uczestnikami. 

Na koniec zwracam się do wszystkich z prośbą 
o  prawdziwe rozpalenie w sobie „wyobraźni miłosierdzia”: 
rozglądnijcie się wokół siebie – choćby w najbliższym 
sąsiedztwie: czy nie ma tam osób (przede wszystkim 
starszych, samotnych i chorych, osób odbywających 
kwarantannę), które potrzebują konkretnej pomocy: 
zrobienia zakupów, przyniesienia posiłku, załatwienia jakiejś 
pilnej sprawy urzędowej. Jeśli mają oni pozostać w domu 
(a powinni to zrobić!) – ktoś musi zadbać o zaspokojenie ich 
najpilniejszych potrzeb. To bardzo ważne pole działania dla 
nas duchownych, dla naszych parafialnych grup 
charytatywnych, dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
świętej, dla wolontariuszy. 

Proszę, módlmy się wspólnie do Pana o ustanie epidemii. 
Módlmy się też serdecznie za jej ofiary i ich rodziny, za 
chorych i służbę zdrowia, za wszystkich, którzy niosą pomoc 
innym. Módlmy się za siebie nawzajem. 

Z serca wszystkim błogosławię 
Wasz 
Abp Grzegorz 

Abp Grzegorz Ryś – ur. 1964. Od września 2017 r. 
metropolita łódzki. Doktor habilitowany w dziedzinie historii 
Kościoła, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II. W latach 2007–2011 rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2011–
2017 biskup pomocniczy krakowski. Przewodniczący 
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji 
Episkopatu Polski. 



EUCHARYSTIA W CZASACH 
ZARAZY 

Ks. Andrzej Draguła 

Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. Być może 
i nas czeka długi, przymusowy, eucharystyczny post. 

 

Krytykowanie włoskich biskupów za poddanie się decyzji 
władz cywilnych w sprawie zawieszenia publicznych mszy 
i innych ceremonii religijnych do 3 kwietnia dowodzi – 
moim zdaniem – niezrozumienia powagi sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego. A odwoływanie się do wzniosłych 
przykładów z okresów średniowiecznych epidemii czy 
II wojny światowej jest co najmniej ahistoryczne. Liturgia, na 
którą gromadzą się ludzie, jest nie tylko wspólnotą duchową, 
ale także cielesną – ze wszystkimi tego konsekwencjami, 
których nie wolno ignorować. Stanowi potencjalne ognisko 
choroby. Nie znaczy to, że Kościół ma prawo opuścić swych 
wiernych. Przeciwnie – musi być z nimi bardziej niż 
kiedykolwiek, ale musi znaleźć inne środki niż gromadzenie 
ludzi na Mszy św. 

Najwięcej w Europie 

Czytam informacje z Włoch. Sytuacja w niektórych 
północnych rejonach jest na granicy kontroli. Na 9 marca 
zarejestrowano we Włoszech ponad 7300 przypadków 



zarażenia wirusem, to niewiele mniej niż w Korei Płd., gdzie 
zresztą liczba zarażonych maleje. Zmarło już 366 osób, 
w tym 100 ostatniej doby. Na oddziałach intensywnej terapii 
przebywa 650 osób. To najwięcej w Europie, więcej niż 
w  Iranie. Nie widać perspektywy opanowania choroby. 
Państwo próbuje przede wszystkim ograniczyć mobilność 
ludzi, stąd zakazy wjazdu i opuszczania niektórych rejonów. 
Izolacja jest podstawową formą profilaktyki. Niestety, wielu 
nic sobie z tego nie robi, wyjeżdżając z zapowietrzonych 
rejonów do innych. 

Przyjaciel mieszkający na Sardynii opisywał mi rosnące 
zaniepokojeni tamtejszych mieszkańców, którzy muszą się 
zmierzyć z nagłym napływem Włochów z północnych 
rejonów, a którzy mają tutaj swoje letnie domy (secondo 
casa). Wraz z nimi przyjeżdża prawdopodobnie choroba. Nikt 
nie wie, ilu jest zarażonych. Włosi nie należą do nazbyt 
zdyscyplinowanych narodów i wielu opuszcza domową 
kwarantannę. Niektórych szukają nie tylko lekarze, ale także 
– za złamanie zakazu – policja i prokuratura. 

Nowy wirus wykazuje stosunkowo dużą zaraźliwość 
i  śmiertelność, która rośnie wraz z wiekiem chorego. 
Podstawową metodą prewencji jest więc izolacja, 
ograniczenie mobilności, unikanie kontaktu, jeśli nie jest to 
tylko konieczne. Jak pokazują raporty także z innych krajów 
europejskich, największym źródłem zachorowań są duże 
skupiska ludzi. To w takim kontekście podejmowane są 
drastyczne decyzje rządu włoskiego. I w tym kontekście 
należy interpretować bezprecedensową decyzję włoskich 
biskupów. 

Kwestia odpowiedzialności 



Decyzje dotyczące ograniczeń sprawowania Mszy św. we 
Włoszech wynikają z podstawowej zasady ochrony 
epidemiologicznej: unikać kontaktów, izolować potencjalnie 
chorych, nie generować tłumów.  Przymusowy post 
eucharystyczny jest zapewne bolesny, ale – jak się wydaje – 
konieczny. Szafowanie argumentem, że Eucharystia jest 
sakramentem uzdrowienia jest w tej sytuacji pobożna 
demagogią i wystawianiem Boga na próbę. I nie chodzi 
o  możliwość przenoszenia wirusa przez Najświętszy 
Sakrament, ale o kontakt między obecnymi na mszy, który 
jest ryzykowny tak samo jak w każdej innej analogicznej 
sytuacji. Nie ma żadnej teologicznej przesłanki, która 
uprawniałaby nas do wnioskowania, że nadprzyrodzoność 
Eucharystii zawiesza prawa natury. Niejeden z nas wrócił 
z kościoła przeziębiony czy zarażony grypą. Tezy przeciwne 
urągają rozumowi i dowodzą przynajmniej na poły 
magicznego rozumienia Eucharystii. Ciało Pańskie 
rozwieszone na krzyżu chorowało. Takie są okrutne 
konsekwencje Wcielenia. 

Ograniczenie publicznego sprawowania Mszy św. to 
ochrona wszystkich, także księdza. Wyobraźmy sobie 
zakażonego kapłana w parafii, gdzie prócz proboszcza jest 
dwóch wikarych. A co z klasztorami kilkuosobowymi? 
Zdiagnozowanie choroby u jednego skutkuje kwarantanną 
wszystkich i paraliżem jakiejkolwiek dzia łalności 
duszpasterskiej, nawet spowiedzi w rozmównicy. A co 
powiedzieć  o Mszy św. odprawionej przez zarażonego 
księdza i potencjalnym zarażeniu? To jest sytuacja nie do 
opanowania, kwarantanna setek, a może tysięcy ludzi, do 
których trudno będzie dotrzeć, a którzy zetknęli się 
z zarażonym kapłanem, nawet jeśli tylko pośrednio. Pomijam 
panikę, jaką może to wywołać. Niestety, trzeba sobie 



wyobrażać także takie scenariusze. One są prawdopodobne. 
Kto weźmie odpowiedzialną moralność za rozprzestrzenianie 
się choroby? Kto weźmie na swoje sumienie zdrowie i życie 
ludzi? 

Bez Komunii, ale nie bez Boga 

„Lecz przyjdzie czas, kiedy  zabiorą im pana młodego, 
a wtedy, w ów dzień, będą pościć” – zapowiadał sam Pan 
Jezus (Mk 2, 20). Nikt nie przypuszczał, że zabrać nam może 
Oblubieńca wirus, jakiś patogen. Na wiele tygodni wierzący 
zostali pozbawienie Ciała Pańskiego. Wyobrażam sobie nawet 
Wielkanoc bez publicznych liturgii. Stawką jest po prostu 
zdrowie i życie ludzi. Tym, którzy zostali pozbawieni mszy, 
została tylko tęsknota, votum Eucharistiae. Ale brak Komunii 
to nie jest brak Jezusa. Kościół jednoznacznie naucza, iż 
w  sytuacji niemożności przystąpienia (uzyskania) 
sakramentu, wystarczy jego pragnienie: jest chrzest 
z pragnienia, jest votum Eucharistiae, jest żal doskonały. 

Sobór Trydencki w Dekrecie o Najświętszym Sakramencie 
Eucharystii w roku 1551 stwierdził: „Odnośnie do korzystania 
z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze 
rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni 
przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko 
duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów 
podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez 
miłość» –odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie 
przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo”. Żywa 
„wiara, która działa przez miłość”, czyli Komunia św. 
duchowa wciąż jest nam dostępna. 

O tych, którzy nie mogą przyjąć Komunii sakramentalnej 
św. Jan Paweł II pisał: „Chociaż, zjednoczeni z Kościołem za 



pośrednictwem pragnienia sakramentu, wydawaliby się 
zewnętrznie dalecy od niego, to wewnętrznie i rzeczywiście 
są w komunii z nim i dzięki temu otrzymują owoce 
sakramentu”. Nawet jeśli wspólnota wiernych jest chwilowo 
bez księdza i bez Komunii, to nie znaczy, że jest bez Boga. 

Czas Kościoła, czas caritas 

Nie znaczy to jednak, że Kościół może oddzielić się od 
ludzi zarażonych, chorych itd. Nie może, ale w sytuacji 
wysokiego zagrożenia epidemią – którego miejmy nadzieję 
nie będzie – powtórzmy: musi znaleźć inne formy obecności 
niż gromadzenie ludzi, wśród których mogą być potencjalni 
chorzy. 

Jest pokusa odseparowania się. Pamiętam, jakie wrażeni 
zrobi ło na mnie opowiadanie Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego pt. „Pietà dell’Isola”: „4 czerwca, na 
wiadomość o wylądowaniu dżumy, osiemnastu mnichów 
zamknęło na wszystkie spusty bramę Certosy i odcięło się od 
świata, tworząc chronioną grubymi murami wyspę na 
Wyspie. Mieszkańcy oniemieli ze zgrozy: jeśli kiedykolwiek 
klasztorna reguła odosobnienia i odwrócenia się plecami od 
ziemskich spraw była bardziej ucieczką od Krzyża niż jego 
przyjęciem, to właśnie w owych czasach dopustu Bożego. 
[…] Chodziło także – a może przede wszystkim – 
o  uczestnictwo w cierpieniu, niebezpieczeństwie i śmierci. 
Nic tak nie rozjątrza ludzkich serc, jak widok ramion 
uchylających się do dźwignięcia wspólnego losu”. 

Jest dla mnie jasne, że ramiona Kościoła, w tym ramiona 
osób duchownych i konsekrowanych nie mogą się od tego 
uchylać. Ale co można robić? Myślę, że potrzebna jest nam 
wierzącym wielka modlitewna mobilizacja: Komunia, gdzie 



jeszcze jest możliwa, a tam, gdzie nie, modlitwa w ukryciu, 
zgodnie z wielkopostnym nakazem. Sama modlitwa nie leczy 
wirusów. Ale człowiek wierzący, który wie, jak niewiele od 
niego zależy, ucieka się do Boga, w którego ręku – jak wierzy 
– są losy świata. „Od powietrza, głodu, ognia i wojny, 
zachowaj nas, Panie”, wołajmy, kiedy tylko możliwe. Póki co, 
kościoły są pootwierane. Indywidualnej adoracji nikt nam 
jeszcze nie zabronił. I modlitwy w domu też. 

Osobiście uważam, że kościoły powinny zostać otwarte, 
gdzie tylko są na to warunki. Nie rezygnowałbym z adoracji 
Najświętszego Sakramentu. A może nawet należałoby 
wprowadzić ją wszędzie tam, gdzie jest jeszcze możliwe. 
Ludzie potrzebują duchowego wsparcia i obecności kapłanów. 
Nie odmawiałbym też Komunii św. i sakramentów – na 
przykład sakramentu chorych, jeśli ktoś o nie poprosi – 
z  zachowaniem wszelkich higienicznych rygorów. Wirus 
rozprzestrzenia się drogą kropelkową, a więc w dość 
określony sposób. Trzeba to po prostu uwzględnić. 

I druga forma obecności wspólnoty Kościoła – miłość 
czynna. Czas zarazy to czas weryfikacji tego oblicza 
wspólnoty kościelnej. Wokół nas mieszka mnóstwo 
samotnych, starszych ludzi. O nich trzeba się zatroszczyć, bo 
to oni są najbardziej zagrożeni. Zrobić zakupy, zapytać, 
zainteresować się tymi, którzy są na przymusowej 
kwarantannie. Można to zrobić – jeśli ktoś się boi – bez 
bezpośredniego kontaktu. Obojętność jest równie groźna jak 
wirus. Czas zarazy to czas caritas. 

Wzdłuż dróg pielgrzymkowych 

Na koniec jeszcze chciałbym się odnieść do pełnych 
wzniosłości odwołań do średniowiecza. Że Kościół wówczas 



nie bał się iść pomiędzy ludzi, a odpowiedzią na Czarną 
Śmierć i inne epidemie były zbiorowe modlitwy. Nie jestem 
historykiem, ale nawet pobieżny  research  potwierdza 
słuszność podejmowanych współcześnie decyzji. Przekonanie 
panujące w średniowieczu, że epidemia jest karą za grzechy 
generowało zbiorowe modlitwy i procesje przebłagalne, które 
– jak się można domyślać – były doskonałym sposobem 
zarażania się i rozprzestrzeniania choroby. Wierząc 
w  n a d p r z y r o d z o ną g e n e z ę e p i d e m i i , s z u k a n a 
nadprzyrodzonego remedium. 

W filmie Ingmara Bergmana „Siódma pieczęć” jest 
znamienna scena. Zbliża się procesja pokutników, na czele 
której idzie mnich wzywający do nawrócenia w obliczu 
zarazy: „Bóg zesłał na was karę. Wszystkich dosięgnie czarna 
śmierć”. Tymczasem w karczmie rozmawiają ze sobą 
wieśniacy i kupcy. Jeden z obecnych mówi: „Tak, to prawda, 
zaraza wędruje zachodnim wybrzeżem”. I zaraz dopowiada: 
„Mówię wam, ludzi ogarnia szaleństwo. Porzucają rodzinne 
strony i roznoszą ze sobą zarazę”. Nie ma nic zaskakującego 
w diagnozach historyków, którzy mówią, że epidemie 
roznosiły się wzdłuż dróg handlowych i szlaków 
pielgrzymkowych. Choroba jest tam, gdzie są ludzie. 

Najmniej ucierpieli ci, którzy żyli na odizolowanych 
obszarach. I wcale nie dlatego, że mniej grzeszyli. Po prostu 
żyli w izolacji. Dopiero z czasem zrozumiano, że najlepszym 
sposobem na ograniczenie epidemii jest ograniczenie 
kontaktu z chorymi, dlatego zaczęto izolować zarażonych, 
oznaczać zapowietrzone domy i wywozić chorych 
w  odosobnione miejsca. Tak było na przykład w Wenecji, 
gdzie chorych izolowano na wyspach Lazzaretto Nuovo 
i  Lazzaretto Vecchio, od nazwy których wziął się nasz 
lazaret. 



Wodą święcona i woda mydlana 

Gdy kończę pisać ten tekst, jest poniedziałek, 9 marca 
2020 r., g. 18.00. W Polsce wykryto 17 potwierdzonych 
przypadków zarażenia koronawirusem. Wprowadza się 
kontrole sanitarne na granicach. Jak mówią specjaliści, 
wzrost liczby zachorowań w naszym kraju może być 
gwałtowny. Już teraz mnożą się apele, by nie organizować 
spotkań gromadzących ludzi. Przyczyną tak szybkiego 
rozprzestrzeniania się wirusa w Europie były imprezy 
masowe i nonszalancja osób z podejrzeniem zachorowania. 
Być może i polski episkopat będzie musiał rozważyć bardziej 
restrykcyjne środki. Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. 
Być może i nas czeka długi, przymusowy, eucharystyczny 
post. 

Można dać wiarę – sic! – rozumowi i nauce oraz poddać 
się rygorom sanitarno-epidemiologicznym. Można jednak – 
i  tak robią niektórzy – kreować teorie spiskowe: że to 
lewacka walka z Kościołem, która wykorzystuje groźną 
sytuację. Obawiam się jednak, że wirus się na takich teoriach 
nie wyznaje. I zarażać będzie kogo popadnie, nie biorąc 
zupełnie pod uwagę, czy kandydat na zarażonego weźmie go 
za wysłannika szatana, element lewackiego spisku czy nawet 
za dopust Boży. Nasze ręce – pobożne i chętne do pomocy – 
niech będą jednak dobrze umyte mydłem i zdezynfekowane. 
Podobno diabeł boi się święconej wody. Podobno. 
Koronawirus – mydlanej. A to jest akurat pewne. 

Ks. Andrzej Draguła 



CHODZI O WIĘCEJ NIŻ 
„KOMUNIA NA RĘKĘ” 

Ireneusz Cieślik 

Biskup ma obowiązek nie tyle apelować do wiernych, 
żeby unikali zarażenia podczas Komunii, ile zapewnić 

im takie warunki przyjęcia Komunii, żeby ryzyko 
zarażenia wykluczyć lub przynajmniej ograniczyć. 

 

W związku z ogarniającą świat pandemią koronawirusa od 
pewnego czasu media zaczęły donosić o coraz częstszych 
apelach biskupów do wiernych, by Komunię świętą 
przyjmowali „na rękę” (ewentualnie zalecano tzw. komunię 
duchową). Początkowo były to doniesienia z zagranicy 
i  bardziej byłem skłonny brać je za jakieś medialne 
przekłamania albo lapsusy językowe spanikowanych 
indywidualnych hierarchów, gdzieś z rejonów mocno 
dotkniętych epidemią. 

A le n ied ługo do tych g łosów do ł ączy ł także 
przewodniczący polskiego episkopatu, abp Stanisław 
Gądecki, który w swoim apelu napisał: „Ponieważ istnieje 
wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja 
między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby 
księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których 
pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym 



informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii 
świętej duchowej lub na rękę”. 

Jednym z ubocznych efektów tych kościelnych apeli jest – 
jak zauważa ks. Andrzej Draguła w opublikowanym na 
stronach Więź.pl świetnym artykule „Eucharystia: teologia i 
higiena”  – „powrót do dyskusji o (nie)godności 
przyjmowania Komunii świętej na rękę”. Byłem jednym 
z  najbardziej aktywnych uczestników dyskusji (sporów) 
o  Komunię na rękę, jakie przetoczyły się w Polsce przez 
katolickie media z górą 20 lat temu i od tamtej pory staram 
się publicznie w tej kwestii nie zabierać głosu. Dlatego 
również obecnie przez czas jakiś powstrzymywałem się przed 
wypowiedzią. Ale dłużej nie mogę. Bo według mnie chodzi tu 
o coś znacznie więcej niż „Komunia na rękę”. 

Co może biskup 

Najpierw cytat z tekstu ks. Draguły: „Przyjmowanie 
Komunii świętej na rękę z powodów higienicznych jest moim 
zdaniem uzasadnione. Będąc szafarzem Komunii, wiem 
dobrze, jak jest przyjmowana do ust. Kontakt z wargami, 
językiem, a czasami i z zębami (!) przyjmującego jest częsty 
i  de facto  nieunikniony. Ręce szafarza są potencjalnym 
wehiku łem dla wsze lk ich zarazków, w tym dla 
koronawirusa”. 

Ks. Draguła celnie wytknął też przewodniczącemu KEP 
niestosowność sugerowania, że przyjmowanie Komunii na 
rękę jest czymś wyjątkowym jedynie z racji epidemii, gdyż 
„taki sposób komunikowania jest w Polsce uznany przez 
prawo przynajmniej od roku 2005”. A ponieważ sprawą się 
zajmowałem, to wiem, że ta forma przyjmowania Komunii 

http://wiez.com.pl/2020/03/04/eucharystia-teologia-i-higiena/
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praktykowana była na zasadzie wyjątku (choć wcale nie aż 
tak rzadko) już co najmniej dziesięć lat przed tą datą. 

Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że w polskich 
kościołach Komunię na dłoń przyjmuje nie więcej niż kilka 
procent przystępujących do Komunii. Sądzę, że do zupełnych 
wyjątków należą liturgie, podczas których będzie to więcej 
niż 20 procent, i zapewne nie będą to liturgie w „przeciętnej” 
parafii. Tam najczęściej w tej formie nie przyjmuje Komunii 
nikt ze zgromadzonych. 

W niedzielę po apelu abp. Gądeckiego byłem na mszy 
u  krakowskich dominikanów, gdzie przyjmowanie Komunii 
na rękę już od z górą dwudziestu lat nie dziwi i stanowi 
normalną praktykę wybieraną przez pewną liczbę osób. 
Trudno mi wskazać, jaka to część uczestników Mszy – łatwiej 
to ocenić szafarzom – mam jednak wrażenie, że zwykle nie 
jest to więcej niż 10 proc., może nawet znacznie mniej. Czy 
coś się zmieniło po apelu? Jeśli nawet, to była to zmiana 
niewielka, dla przeciętnego uczestnika Mszy niezauważalna. 
W dalszym ciągu ogromna większość wiernych przyjmowała 
Komunię do ust. 

W tych okolicznościach proszę zatem postawić się na 
miejscu wiernego, który serio traktuje wymagania swojej 
wiary, w tym piątego przykazania Dekalogu – z motywowaną 
religijnie powagą podchodzi więc do ogłaszanego przez 
s p e c j a l i s t ó w a l a r m u j ą c e g o s t a n u z a g r o ż e n i a 
epidemiologicznego, a jednocześnie chce także poważnie 
potraktować apel przewodniczącego episkopatu. I spróbujmy 
– w kontekście przywołanego opisu ks. Draguły – 
odpowiedzieć sobie na pytanie: w aspekcie higienicznym, co 
komuś pomoże, że przyjmie Ciało Pańskie na dłoń, jeśli 
szafarz położy mu je palcami obślinionymi przez dziesięciu 



poprzedników, którzy akurat mimo tych apeli i tak wolą 
przyjmować wprost do ust? 

Tego typu biskupie apele stawiają sprawę na głowie! 
Biskup ma obowiązek nie tyle apelować do wiernych, żeby 
unikali zarażenia się podczas przyjmowania Komunii, ile 
zapewnić im takie warunki przyjęcia Komunii, żeby ryzyko 
zarażenia wykluczyć lub przynajmniej ograniczyć. Jeśli 
uważa, że dobrym rozwiązaniem jest tu forma udzielania 
Komunii na rękę, to nie powinien apelować do wiernych, lecz 
zobowiązać szafarzy do udzielania Komunii tylko w tej 
formie. 

Za, a nawet przeciw 

Co zatem powstrzymało naszych biskupów przed 
podjęciem takiego kroku? Przede wszystkim, jak sądzę, 
tchórzostwo. Biskupi doskonale bowiem zdają sobie sprawę, 
że dla sporej części katolików przyjęcie Komunii na rękę kłóci 
się z ich głębokim przeświadczeniem, iż jest to forma 
niegodna, a biskup, który zarządziłby ją jako formę 
obligatoryjną, przez wielu z tych wiernych okrzyknięty 
zostałby zdrajcą wiary katolickiej. 

Dlatego właśnie hierarchowie są „za, a nawet przeciw”, 
lawirują, apelują, wspominają, że to rozwiązanie 
wprowadzone tylko na ten czas… A żeby nie pominąć 
nikogo, komu się należy czy to świeczka, czy ogarek, 
dorzucają jeszcze, że można przyjąć komunię duchową. 
Dyskretnie przy tym przemilczając, że – jak w pełni słusznie 
podkreśla ks. prof. Draguła i czego każdy z biskupów uczył 
się w seminarium – „Komunia duchowa zastępuje tę 
sakramentalną tylko wtedy, gdy ta jest niemożliwa”. 



Czyli co? Nawołując do Komunii duchowej,  de 
facto  biskupi przyznają, że sakramentalna Komunia jest 
niemożliwa? A ta na rękę, na którą łaskawie i tymczasowo 
zezwalają, to tak naprawdę sakramentalną nie jest? Według 
jakiejże to teologii? Własnego widzimisię? Ks. Draguła 
wyciąga uczciwe wnioski, kiedy natychmiast dodaje: „Nie ma 
moim zdaniem argumentu za tym, by – jeśli można 
przystąpić do stołu Pańskiego – pozostać w ławce i tam 
«duchowo komunikować»”. Tak, tylko ks. Draguła myśli 
w kategoriach poprawnej katolickiej sakramentologii. Czym 
kierują się w swoich apelach biskupi? 

Moja kościelna komunia z przeciwnikami Komunii na rękę 
Zgadzam się ze zdaniem ks. Draguły. Chciałbym jednak 

zwrócić uwagę na znajdujące się w nim zastrzeżenie: „jeśli 
można przystąpić do stołu Pańskiego”. Kryje się za nim 
milczące założenie, że przeszkoda może być tylko fizycznej 
natury, a przy fizycznej obecności w kościele nie ma takiej 
przeszkody. A co, jeśli przeszkoda jest innej natury, np. 
moralnej? Co z tymi, którzy uważają Komunię na rękę za 
niedopuszczalną właśnie z racji swych przekonań religijnych? 
Przecież jeśli ta forma będzie rygorystycznie przestrzegana 
przez szafarzy, oznaczać to będzie w praktyce pozbawienie 
tych katolików możliwości przystąpienia do Komunii. Czyli – 
w najgłębszym sakramentalnym wymiarze – będzie to ich 
ekskomunikowanie. Chcę zapytać: jakim prawem? 

Nie przekonują mnie żadne argumenty radykalnych 
przeciwników Komunii świętej na rękę. Ale jeśli nawet 
uważam, że ich postawa opiera się na nieuprawnionym 
absolutyzowaniu pewnych poglądów teologicznych (moim 
zdaniem, niepoprawnych), to jest ona zgodna z ich 
przekonaniami i ich sumieniem. Choćbym był pewny (do 
czego nie pretenduję), że to sumienie jest obiektywnie 



błędnie ukształtowane, to w świetle nauki Kościoła nie tylko 
mają oni prawo, ale i obowiązek w zgodzie z nim 
postępować. 

Moja kościelna komunia z przeciwnikami Komunii na rękę 
ma znacznie głębsze podstawy i – chociażby oni mieli na ten 
temat inne zdanie – nie jest w stanie zburzyć jej nawet 
diametralna różnica poglądów co do dopuszczalności takiej 
czy innej formy jej przyjmowania. Dlatego też z punktu 
widzenia kościelnej wspólnoty uważam za niedopuszczalne 
łamanie ich sumień czy wykluczanie z sakramentalnej 
komunii poprzez wprowadzanie komunii na rękę jako 
obligatoryjnej formy (tym bardziej, że w uzasadniony sposób 
mogą się obawiać, że jest to wykorzystanie sytuacji, żeby 
„tylnymi drzwiami” wprowadzić tę formę jako powszechną – 
wszak wiadomo, że prowizorki są najtrwalsze). 

Tu oddzielni szafarze, tam bez zmian 

Powyższym obawom wychodzą naprzeciw  rozwiązania 
zalecone przez abp. Gądeckiego w archidiecezji 
poznańskiej. Zdają się one uwzględniać tę perspektywę, ale 
nie ograniczają się do samego tylko apelu. Zdecydowano 
tam, że zasadniczo Komunia ma być udzielana na rękę. 
„Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą 
uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym 
przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek 
Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez 
celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można 
rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę”. Od 
strony higienicznej sprawę potraktowano więc nieco lepiej 
(dla przyjmujących na rękę) niż u wspomnianych wyżej 
krakowskich dominikanów.  

http://archpoznan.pl/pl/w-archidiecezji-poznanskiej-obowiazuje-zarzadzenie-ws-koronawirusa?fbclid=IwAR1fhDAOXFUEYg_H6LUiZRiiig4XL7FAO3oG8TsNgUczC7vYIY23OQGJs8A
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Powyższe zalecenia mają jednak charakter ograniczony do 
jednej diecezji. Śmiem przypuszczać, że w większości 
polskich parafii zapewne niewiele się zmieni w stosunku do 
stanu poprzedniego. I tak decydujący głos należy do 
miejscowego proboszcza. Same ogólne apele na praktykę 
rozdzielania Komunii w wielu miejscach nie mają żadnego 
wpływu. A przecież w aktualnej sytuacji dotychczasowa 
praktyka nosi znamiona bezmyślnej nieodpowiedzialności. 

A już jakichkolwiek cenzuralnych słów komentarza 
brakuje, kiedy się czyta opublikowany 11 marca komunikat 
diecezji rzeszowskiej, w którym jeden z punktów głosi: 
„Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju przyjmowania 
Komunii świętej do ust. Jeżeli jednak wierni z obawy przed 
zarażeniem będą chcieli przyjąć Komunię świętą na rękę, 
n a l e ż y j e j u d z i e l i ć w t a k i e j f o r m i e ” . C z y l i 
nieodpowiedzialność zwielokrotniona!   

Dodać trzeba, że z taką „normalną” praktyką parafialną 
również wiąże się wykluczenie z sakramentalnej Komunii 
znacznej części wiernych – tych, dla których moralną 
przeszkodą niepozwalającą na przystąpienie do stołu 
Pańskiego jest świadomość , w jakich warunkach 
higienicznych udzielana jest Komunia. Czy na tym ma 
polegać nasza eucharystyczna pobożność, że sobie ich tak 
lekką ręką wykluczymy? To jest nasza komunijna postawa, że 
z pogardliwą wyższością pomyślimy sobie o ich marnej 
wierze i słabym zaufaniu Bogu, że się nie zarażą? 

Niestety, pojawiające się ostatnio często w różnych 
pobożnych enuncjacjach słowa o Komunii duchowej to 
w  rzeczywistości raczej obłudny frazes, za którym kryje się 
ekskomunikowanie tej czy innej grupy wiernych. Zauważmy 
przy tym, że wina leży nie po stronie tych wiernych, lecz 
bardziej po stronie szafarzy. Bo przecież jest to  de 

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2020/03/komunikat-kurii-diecezjalnej-ws-koronawirusa/
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facto odmowa udzielenia im Komunii tylko z racji określonej 
formy jej przyjmowania albo z tego powodu, że szafarzom 
nie chce się dołożyć wystarczających starań (lub nie są w 
stanie tego zrobić), by zapewnić wiernym przyjęcie Komunii 
świętej w tak rygorystycznych warunkach sanitarnych, by 
poważnie nie narażać ich zdrowia lub nawet życia. 

Pasterz i najemnik 

Czy jest tu jakieś inne wyjście? Ktoś mógłby powiedzieć: 
oczywiście. Można przecież zorganizować zgromadzenia 
liturgiczne w kościołach zgodnie z wszystkimi wymaganiami 
służb epidemiologicznych, żaden wierny nie będzie się stykał 
z innym, najlepiej ubrany będzie w odzież ochronną, 
a  szafarz przed Komunią i po udzieleniu jej każdemu 
z wiernych będzie pieczołowicie dezynfekował ręce… A te 
warunki to właściwie absolutne minimum… 

Pomijając już pytanie o sens tak wyglądającej liturgii, 
trzeba spytać, czy uważamy, że możliwe jest w praktyce 
spełnienie tych warunków? A przecież niezastosowanie się do 
nich – co już wiemy z innych krajów – to bezsensowne 
igranie z możliwością poważnego uszczerbku na zdrowiu 
wiernych lub z zagrożeniem utraty życia, praktycznie 
skazanie ich na zarażenie się. 

Osobiście chylę czoła przed tymi biskupami różnych 
diecezji na świecie, którzy w pokorze uznali, że spełnienie 
tych wymagań jest w realiach duszpasterskich ich diecezji 
niemożliwe i w poczuciu odpowiedzialności za swoich 
wiernych zawiesili na pewien czas wszystkie zgromadzenia 
liturgiczne (właśnie dowiedziałem się, że uczyniła to 
archidiecezja Seattle w USA). Każda inna postawa jest 



oszukiwaniem wiernych, nie wspominając już o wodzeniu 
Boga na pokuszenie. 

Okazuje się, że najprawdopodobniej mamy do czynienia 
z tak dramatyczną chwilą w historii Kościoła, że właściwym 
sposobem oddania czci Bogu i najlepszym wyrazem komunii 
między wiernymi jest powstrzymanie się od wspólnych 
zgromadzeń, właśnie ze względu na wzajemną miłość 
i  w  p o c z u c i u o d p o w i e d z i a l n o ś c i o r a z t r o s k i 
o  współwyznawców. Natomiast organizowanie tych 
zgromadzeń jest w istocie niszczeniem tej komunii 
i antyświadectwem miłości. 

Bycie sługą komunii to istota misji biskupa. Jeśli nie 
potrafi on rozpoznać takiej chwili i pomóc wiernym 
w podjęciu właściwej decyzji, to uchyla się przed ciążącą na 
nim odpowiedzialnością. W jaskrawy sposób okazuje się 
wtedy nie tyle dobrym pasterzem, ile – odwołując się do 
biblijnej przypowieści – pełnym lęków najemnikiem. Pasterz 
myśli o dobru owiec, a na czym skupia się najemnik?    

Ireneusz Cieślik – ur. 1961, teolog, regionalista. Autor 
książek „Starcy Pustelni Optyńskiej”, „Olkuskie prawosławie”. 
Współautor m.in. książek „Dzieci Soboru zadają pytania” 
i „Wolbromscy Żydzi”. Pomysłodawca „Więziowej” ankiety 
„Dlaczego chodzę, dlaczego nie chodzę do kościoła?” 
i autor jej książkowego opracowania. Członek Zespołu 
Laboratorium „Więzi”. Mieszka w Olkuszu. 



MODLITWA, NIE 
„OGLĄDANIE”. INSTRUKCJA 
OBSŁUGI TRANSMISJI MSZY 

ŚWIĘTEJ 

Ks. Andrzej Draguła 

Według niektórych teologów w misteryjnym 
przeżywaniu „uczestnictwa z oddalenia” bardziej 
pomocna jest transmisja radiowa niż telewizyjna. 

 

Tysiące polskich katolików zasiądą zapewne jutro przy 
komputerach, telewizorach i radioodbiornikach podczas 
transmisji niedzielnej Mszy świętej. Co się wtedy dzieje? 
Oglądamy Eucharystię? Słuchamy modlitw? Uczestniczymy 
w  liturgii? Dostępujemy łaski sakramentu? Jesteśmy 
w  komunii z Bogiem i współwyznawcami? Jak ma się 
transmisja do Mszy jako takiej? 

Świętowanie dnia świętego 
Zacznijmy od kwestii grzechu. Jest już jasne (po wielu 

wyjaśnieniach), że nie grzeszy ten, kto nie weźmie udziału 
w  liturgii z ważnych powodów (i własna choroba, 
i  zamknięcie kościołów, i motywacja z miłości bliźniego 
w czasach zarazy, i wiele innych). Wyjaśniali to także liczni 
biskupi – tak zbiorowo, jak indywidualnie. 



Nie grzeszy także ten, kto skorzysta z dyspensy, bo 
dyspensa oznacza zwolnienie od obowiązku wynikającego 
z  prawa. Udzielana przez biskupów diecezjalnych dotyczy 
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, 
sformu łowanego w kanonie 1247 Kodeksu prawa 
kanonicznego. Dyspensa nie obejmuje – co oczywiste – 
nakazu wynikającego z III przykazania Dekalogu „Pamiętaj, 
abyś dzień święty święcił”. Biskup nie może dyspensować z 
prawa Bożego, a jedynie z normy prawa kościelnego. 

Msza święta jest dla katolika podstawowym, ale nie 
jedynym sposobem świętowania niedzieli. Istnieją również 
inne formy uświęcania dnia świętego – jak choćby osobista 
modlitwa czy – szczególnie ważne w chwili obecnej, nie tylko 
w niedzielę – zainteresowanie się potrzebami sąsiadów, 
zwłaszcza osób samotnych lub starszych. Można – i trzeba! – 
wielbić Boga i świętować dzień Pański czynami miłości 
bliźniego. 

Obowiązek liturgicznego świętowania niedzieli wciąż 
jednak istnieje, nawet w sytuacji niemożności udziału 
w  Eucharystii, i można go wypełnić poprzez skorzystanie 
z medialnych transmisji Mszy świętej. 

Transmisja to nie Msza 
Trzeba jednak pamiętać, że transmisja Mszy świętej nie 

jest tożsama z samą Mszą. W związku z tym w sytuacji 
obiektywnej niemożności czy skorzystania z dyspensy 
obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej nie zostaje 
przeniesiony na korzystanie z transmisji. Transmisja nie 
zastępuje bowiem Mszy świętej, nie jest jej zastępczą czy 
ułomną formą, a ten, kto nie skorzysta z transmisji, nie 
zaciąga winy moralnej. Dlatego też formułowane zaproszenia 
do korzystania z transmisji mają charakter zachęty, a nie 
nakazu. 



Istotne uzasadnienie różnicy między Mszą a jej transmisją 
znaleźć można we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski 
z roku 1994 w sprawie nagrywania i fotografowania liturgii: 
„Jednakże zarówno na kliszy, jak i na taśmie aparatu 
audiowizualnego zostają «utrwalone» jedynie drugorzędne 
elementy spełnionej niegdyś czynności sakramentalnej. 
Słowa, dźwięki, gesty «zapisane» przy pomocy tych środków 
technicznych pozostają martwe. Nie można bowiem utrwalić 
ani ludzkich przeżyć, ani nieuchwytnego dla zmysłów 
działania Trójosobowego Boga, stanowiącego istotę – 
misterium – świętych czynności. «Pamiątki» produkowane 
przez fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego nie 
są w stanie utrwalić w czasie samego misterium zbawienia, 
jakiego dokonuje Bóg w sercu człowieka i jakie winno 
owocować w jego czynach”. 

Teologowie mediów są zgodni, że misterium zbawienia 
jest nie tylko niemożliwe do medialnego (analogowego, 
cyfrowego) utrwalenia, ale także do transmitowania za 
pomocą środków przekazu w czasie rzeczywistym. 
W przypadku transmisji telewizyjnej (audiowizualnej) mamy 
do czynienia jedynie z elektronicznym zapisem i transmisją 
zewnętrznego wymiaru liturgii (dźwięku i obrazu). 
W przypadku transmisji radiowej do odbiorcy dociera tylko 
dźwiękowa warstwa transmitowanego wydarzenia, w tym 
przypadku – liturgii. 

Jak przypomina Dyrektorium KEP z roku 2017 w sprawie 
transmisji Mszy świętej, „oglądanie Mszy w telewizji nie jest 
tym samym co bezpośrednie uczestnictwo”, ponieważ 
uczestnictwo „domaga się fizycznej obecności wiernych” 
w  miejscu sprawowania liturgii. W związku z tym, 
w  przypadku transmisji medialnej nie można mówić 
o  uczestnictwie czynnym (participatio actuosa) w sensie 



sakramentalnym i liturgicznym, jak o tym mówi Konstytucja 
o liturgii świętej. 

W dokumentach Kościoła używa się najczęściej określeń 
typu: zjednoczenie duchowe czy duchowa łączność, 
ewentualnie – uczestnictwo na odległość. Są to określenia, 
które najlepiej wyrażają sytuację, w jakiej pozostają odbiorcy 
transmisji w relacji do wspólnoty celebrującej liturgię 
w  określonym miejscu. Jak czytamy w „Dies Domini” Jana 
Pawła II, „telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się 
z  celebracją eucharystyczną w tym samym momencie, gdy 
jest ona sprawowana w miejscach świętych”. Należy unikać 
określeń typu śledzenie czy oglądanie, ponieważ wyrażają 
one jedynie zewnętrzny aspekt odbioru transmisji. 

Uczestniczyć jak najpełniej 
Transmisja – nawet Najświętszej Eucharystii – nie jest 

aktem duchowym samym w sobie. W liście Jana Pawła II 
o  świętowaniu niedzieli czytamy: „ci z wiernych, którzy 
z  powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej 
przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni 
dołożyć starań, aby jak najpełniej uczestniczyć z oddalenia 
w liturgii niedzielnej Mszy św., najlepiej przez lekturę czytań 
i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także 
przez wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii”. 

W tym „uczestnictwie z oddalenia” „transmisja telewizyjna 
lub radiowa stanowi cenną pomoc”, ale nie jest czymś 
a b s o l u t n i e n i e z b ę d n y m . M o ż e n a w e t i s t n i e ć 
niebezpieczeństwo, że transmisja – ze względu na swoją 
spektakularność, sprowadzona do samego zewnętrznego aktu 
oglądania – nie będzie miała żadnego duchowego znaczenia. 

Istotnym elementem owocnego skorzystania z transmisji 
jest wzbudzenie intencji, duchowe nastawienie, pragnienie 
Komunii. Według niektórych teologów w misteryjnym 



przeżywaniu „uczestnictwa z oddalenia” bardziej pomocna 
jest transmisja radiowa niż telewizyjna. Liturgia sprowadzona 
do dźwięku i słowa bardziej skupia na sobie niż liturgia 
w  wersji wizualnej, która często – poprzez swoją 
e f ek towno ś ć – skup ia odb io rcę na e l ementach 
drugorzędnych. Msza poddaje się regułom oka kamery ze 
wszystkimi konsekwencjami. 

Klękać czy nie? 
W dyskusjach na temat transmisji liturgicznych powraca 

pytanie o sposób obecności. Zachowanie odbiorcy podczas 
transmisji liturgii zależeć będzie od jego osobistej 
wrażliwości, a także od medium, z którego korzystamy. 

Komputer w sposób naturalny sytuuje odbiorcę na krześle 
przy biurku. Telewizor generuje sytuację podobną do ołtarza, 
wobec którego się zwracamy. Dźwięk radia – i tu jest jego 
przewaga – nie koncentruje nas na samym odbiorniku. 
W sposób naturalny media wizualne stawiają nas w sytuacji 
widza. Jak z tego wybrnąć? 

Nie ma ani przepisów, ani zgody między teologami, jak 
powinien zachowywać się odbiorca podczas transmisji. 
Oczywiście, może się zachowywać na sposób właściwy dla 
uczestnictwa we Mszy: odpowiadać na wezwania kapłana, 
wykonywać przepisywane gesty, zachowywać odpowiednie 
postawy itd. Od zewnętrznych gestów (participatio externa) 
ważniejsze jest jednak wewnętrzne nastawienie (participatio 
interna). 

Aby je właściwie ukształtować, to w odniesieniu do 
transmisji telewizzyjnej pomocna może być teologia obrazu. 
Zgodnie z nauczaniem Soboru Nicejskiego II (787 r.), cześć 
oddawana wizerunkowi przenosi się na osobę. W związku z 
tym, modląc się „przed obrazem”, nie modlimy się „do 
obrazu”, ale do Osoby, która jest na nim przedstawiona. 



Podobnie jest z obrazem elektronicznym. Nawet w przypadku 
wykonywania takich gestów jak przyklęknięcie, choć realnie 
realnym klękamy „przed telewizorem”, to – w sensie 
duchowym – klękamy wobec sprawowanego w innym 
miejscu misterium. 

Mówiąc inaczej, Msza święta nie odprawia się 
„w  telewizorze”, ale poza nim. Jest to w gruncie rzeczy 
nowoczesna, technologiczna wersja sygnaturki – dzwonu, 
który dzwonił na podniesienie, co skłaniało przechodniów czy 
pracujących w polu do chwili modlitewnego zjednoczenia 
z  toczącą się celebracją. Szczytem takiego „udziału 
z  oddalenia” jest Komunia duchowa, która dostępna jest 
wszystkim będącym w stanie łaski uświęcającej 
(patrz:  Instrukcja obsługi komunii duchowej  ks. 
Grzegorza Strzelczyka). 

Pomoc w modlitwie – nie zamiast modlitwy 
Na koniec należy przypomnieć, że dokumenty Kościoła nie 

dają wcale pierwszeństwa transmisjom w przeżywaniu 
niedzieli w sytuacji niemożności udziału we Mszy świętej. 
Kodeks prawa kanonicznego mówi, że gdy nie można 
uczestniczyć w liturgii, „zaleca się […] ażeby wierni 
poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną 
w rodzinie lub w grupach rodzin” (kan. 1248, § 2). Podobnie 
mówił Jan Paweł II, zachęcając do lektury czytań i modlitw 
z dnia. 

Intencją Kościoła jest danie pierwszeństwa żywej, 
indywidualnej bądź wspólnotowej modlitwie, w której 
transmisja ma jedynie pomóc. Nie ona jest bowiem celem 
samym w sobie, ale jest nim duchowe zjednoczenie 
z modlącym się Kościołem. Transmisja jest tylko środkiem, 
i to środkiem względnie koniecznym. 

http://wiez.com.pl/2020/03/12/instrukcja-obslugi-komunii-duchowej/


Zarówno Komunia święta duchowa, jak i samo duchowe 
zjednoczenie z Eucharystią, która zawsze ma wymiar 
publiczny, może się dokonać w każdym miejscu i w każdym 
czasie. Pragnienie uczestnictwa i doświadczenie pustki 
z braku Eucharystii jest bowiem ważniejsze niż oglądanie czy 
słuchanie transmisji, nawet tej – co ważne dla życia 
wspólnoty – transmitowanej z w łasnego kościo ła 
parafialnego. 

Ks. Andrzej Draguła 



INSTRUKCJA OBSŁUGI 
KOMUNII DUCHOWEJ 

Ks. Grzegorz Strzelczyk 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii 
św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – 
jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić 

pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu 
w dowolnej formie. 

 

Sobór Trydencki (1551) naucza o komunii świętej: 
„Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu 
ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego 
przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko 
sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, 
mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany 
niebiański chleb – żywą „wiarą, która działa przez miłość” – 
odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go 
zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, 
Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8). 

W PRAKTYCE ZATEM: W sytuacji, gdy nie ma możliwości 
przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, 
można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić 
pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu 
w  dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie 
z  Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski 
Najświętszego Sakramentu. 



Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie 
uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA – 
a  nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych 
rzeczy…). W innych przypadkach zacząć warto od aktu 
pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii 
duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem 
godzien…”. 

Szersze wyjaśnienie  (z książki „Znaki Tajemnicy. 
Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła”, Kraków 2018, 
s. 385): 

„KOMUNIA DUCHOWA 
Sobór Trydencki[1]  potwierdzi ł wypracowaną 

w  średniowieczu[2]  teorię rozróżniającą w sakramentach 
znak (łac. sacramentum) i właściwy skutek w porządku łaski 
(łac.  res) poprzez wskazanie możliwości przyjmowania 
sakramentów na trzy sposoby: [1] jedynie znak 
sakramentalny bez łaski (sacramentum) ci którzy nie mają 
odpowiedniej dyspozycji do przyjęcia sakramentu; [2] łaska 
bez znaku sakramentalnego (res): ci, którzy nie mają dostępu 
do znaku – np. chrzest pragnienia; [3] znak i łaska 
(sacramentum et res), czyli „normalny” sposób przyjęcia 
sakramentu. Teoria ta odnosi się także do Eucharystii. 
Zwykłym sposobem jej przyjmowania jest dostąpienie 
zjednoczenia z Chrystusem poprzez spożywanie Jego Ciała 
(i  Krwi). Natomiast osoba nieochrzczona lub nie będąca 
w  stanie łaski uświęcającej nie ma odpowiedniej dyspozycji 
do sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem (główny 
skutek Eucharystii w porządku łaski). Zatem w razie 
przystąpienia do komunii, przyjmuje wyłącznie znak 
sakramentalny (spożywa Ciało Chrystusa, pije Jego Krew –
 sacramentum, ale bez jednoczącego skutku). A już św. Paweł 
(zob. 1 Kor 11,27-29) przestrzegał przed zgubnymi duchowo 

http://wiez.com.pl/2020/03/12/instrukcja-obslugi-komunii-duchowej/#_ftn1
http://wiez.com.pl/2020/03/12/instrukcja-obslugi-komunii-duchowej/#_ftn2


skutkami niegodnego przyjmowania Eucharystii. Natomiast 
w  sytuacji, w której osoba odpowiednio dysponowana 
(w  stanie łaski uświęcającej) nie ma dostępu do Ciała lub 
Krwi Pańskiej (np. choroba, podróż, brak szafarza), może 
dostąpić skutków sakramentu Eucharystii (res) poprzez 
zwrócenie się do Chrystusa z prośbą wyrażającą pragnienie 
zjednoczenia sakramentalnego. Akt taki nazywany jest 
tradycyjnie komunią duchową (lub komunią pragnienia) i ma 
takie same skutki w porządku łaski jak spożycie Ciała lub 
Krwi Pańskiej. 

W ramach dyskusji dotyczących sytuacji osób żyjących 
w  związkach niesakramentalnych pojawiają się czasem 
sugestie, by osoby te – nie mogąc przyjmować komunii 
sakramentalnie – praktykowały komunię duchową. Należy 
podkreślić, że jest to opinia błędna i szkodliwa, bowiem 
skutki komunii duchowej mogą dokonać się jedynie w osobie 
dysponowanej do komunii sakramentalnej (w stanie łaski 
uświęcającej). Trzeba bardzo wyraźnie odróżnić komunię 
pragnienia (komunię duchową) od pragnienia komunii, czyli 
wyrażanego Bogu przez osobę nie będącą w stanie łaski 
uświęcającej pragnienia zjednoczenia. Pragnienie takie nie 
pociągnie za sobą skutków sakramentalnych, może jednak – 
jako że jest pewnym otwarciem na łaskę – przyczynić się do 
nawrócenia tej osoby”. 

[1]  Zob. Sobór Trydencki, „Dekret o Najświętszym 
Sakramencie Eucharystii” 8, [w:] „Dokumenty Soborów 
Powszechnych”, tom 4, red. A. Baron, WAM, Kraków 2007, 
452-455. 

[2] Zob. np. STh III, 80. 

Ks. Grzegorz Strzelczyk 

http://wiez.com.pl/2020/03/12/instrukcja-obslugi-komunii-duchowej/#_ftnref1
http://wiez.com.pl/2020/03/12/instrukcja-obslugi-komunii-duchowej/#_ftnref2


ODLICZANIE W DRZWIACH 
KOŚCIOŁA 

Monika Białkowska  

Ze smutkiem patrzę, jak biskupi, którzy mieli być 
pasterzami, rozpaczliwie zdają się szukać drogi, która 
pogodzi pobożność z nauką i która nie narazi ich na 

krytykę radykalnych środowisk. 

 

„Jeśli ktoś potrzebuje porady w sprawie finansów 
osobistych, oszczędności, inwestycji itp., to walić do mnie 
«jak w dym »”; „Jestem lekarzem okulistą. Jeśli ktoś z okolicy 
potrzebuje pilnej pomocy to niech napisze priv. A jeżeli 
mieszkacie dalej to spróbujemy ogarnąć przez internet”; 
„Mogę pomóc przy chorych zwierzętach – podawanie leków, 
robienie zastrzyków i kroplówek (podskórnych) lub zabranie 
do weterynarza”; „Mam trochę oszczędności. Jeśli ktoś przez 
wirusa znalazł się w kiepskiej sytuacji finansowej, to może do 
mnie napisać na priv, postaram się coś przelać”; „Jakby ktoś 
chciał a może bardziej pragnął nauczyć się szydełkowania, 
służę pomocą w tych ciężkich czasach”; „Oferuję bezpłatną 
konsultację psychoterapeutyczną przez Skype dla osób na 
kwarantannie i w trudnej sytuacji finansowej”; „Jakby komuś 
książki do czytania się skończyły, to chętnie oddam za darmo 
całą skrzynkę!”… 

Grupa, która spontanicznie powstała na portalu 
społecznościowym, rozrasta się w szaleńczym tempie. 



W  piątek wieczorem liczyła około dziewięciu tysięcy 
członków, następnego dnia w południe – ponad dwa razy 
tyle. Do „Widzialnej Ręki” dołączają ci, którzy chcą pomóc, ci, 
którzy szukają pomocy, prawdopodobnie też wielu takich, 
którzy – podobnie jak ja – zachwyceni są dziejącym się tam 
dobrem. 

Ufam, że są tam również ludzie, którzy identyfikują się z 
Kościołem, ludzie wierzący, szeregowi chrześcijanie, którzy 
wiedzą, że w trudnych czasach trzeba po prostu robić dobro – 
a im trudniejsze, tym tego dobra potrzeba bardziej. Ufam, że 
są szeregowi chrześcijanie wśród tych wszystkich ludzi, 
którzy uruchamiają swoją wyobraźnię, żeby szukać kolejnych 
sposobów na kochanie nawet obcych sobie ludzi.   Ufam, że 
są, choć tam nie opowiadają o wierze, nie snują 
apokaliptycznych wizji, nie straszą Bożym gniewem. 
Wyprowadzają psa, rozdają pieniądze, ratują innym ciało 
i  duszę. Ufam, że przez nich tam też jest Kościół, 
przemieniający świat jak sól. Ufam, że jest on w rodzinach, 
w  których rodzice z dziećmi siadają razem, grają w gry, 
wspólnie gotują – albo nagrywają piosenki, jak rodzina 
państwa Koprukowiaków z Otwocka, których dzieci śpiewają 
„Antywirusowy rap” o siedzeniu w domu,   o tym, żeby nie 
kaszleć na babcię. Ufam, że jest wszędzie tam Kościół, że jest 
żywy, bo skoro jest w nas siła i nadzieja, to jej źródło 
ostatecznie jest tylko jedno. 

Jednocześnie ze smutkiem patrzę na to, jak w sytuacji 
pandemii odnajduje się Kościół instytucjonalny. Jak biskupi, 
którzy mieli być pasterzami, rozpaczliwie zdają się szukać 
drogi, która pogodzi pobożność z nauką i która nie narazi ich 
na krytykę radykalnych środowisk. Ze smutkiem słucham 
tysięcy wylewanych na Kościół żali, i wiem, że nie umiem 
stanąć w jego obronie, bo sama mam w sobie te same żale 



i  ból. Bo – przynajmniej na razie – nie zdaliśmy tego 
egzaminu. Bo nie ma nas przy ludziach w ich kłopotach. Bo 
nie odpowiadamy na ich lęki, tylko precyzujemy kolejne 
punkty regulaminów. Bo tam, gdzie owce się organizują i idą 
dalej, pasterze zdają się stać bezradni. 

Przyglądam się grupie. Przyglądam się aktywności ludzi 
w  internecie (z domu nie wychodzę). Przyglądam się 
filmom, nagrywanym we Włoszech, gdzie ludzie śpiewają na 
balkonach, gdzie kolejne rodziny nagrywają kolejne wersje 
cudzych lub własnych przebojów. I widzę, że niezależnie od 
wiary, zarówno u wierzących, jak i niewierzących, jest głód 
Ewangelii, czyli głód miłości, głód nadziei, głód ofiary, 
braterstwa, solidarności. I widzę, że ludzie – wierzący 
i niewierzący – tę nadzieję, miłość i solidarność budują, że ją 
znajdują. Znajdują Ewangelię mimo Kościoła. 

Kościół w wymiarze instytucjonalnym wydaje kolejne 
bezosobowe komunikaty (szczytnym wyjątkiem jest tu 
jedynie dzisiejsze  słowo abp. Grzegorza Rysia), które 
często zaciemniają tylko sytuację. W Kościele w wymiarze 
instytucjonalnym czytam w ogłoszeniach parafialnych: „W tej 
trudnej sytuacji, gdy wielu skorzysta z dyspensy od 
uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, bardzo proszę 
o  odpowiedzialność materialną za funkcjonowanie naszych 
kościołów i spraw parafialnych. Ofiary możemy składać 
przelewem na konto”. 

Kościół instytucjonalny nie potrafił zbudować teologii, 
która łączyłaby głęboką wiarę ze współczesną wiedzą tak, 
żebyśmy na radzenie sobie z epidemią mieli odpowiedzi 
nowsze i bardziej adekwatne niż te z epoki przed odkryciem 
wirusów. Moi koledzy teologowie milczą, kiedy biskupi 
pozostają bezradni wobec braku argumentów, a wierni szerzą 
apokaliptyczne wizje lub zwykłe herezje. 

http://wiez.com.pl/2020/03/14/jako-kosciol-wlasnie-zdajemy-powazny-egzamin/


Kościół miał nieść otuchę. Kościół miał być świadkiem, 
pierwszym świadkiem odpowiedzialnej miłości i nadziei, 
która każe robić rzeczy wielkie. Kościół miał być twórczy 
w  miłości, miał mieć wyobraźnię miłosierdzia i odwagę 
miłosierdzia. Miał być pierwszym wśród potrzebujących. Jeśli 
tacy nie jesteśmy, kto i w imię czego uwierzy nam w to, co 
mamy najważniejszego do powiedzenia: że Jezus 
zmartwychwstał? Kim jest dla świata ten Jezus, skoro w Jego 
imię umiemy już tylko wydawać kolejne prawa i narażać 
życie nie swoje, a najsłabszych? Jak chcemy o nim mówić 
ludziom, których zawiedliśmy? 

Straciliśmy szansę – a kiedy my milczymy, zaczynają wołać 
kamienie. Kiedy my zamilkniemy, kiedy przestaniemy być 
takimi, do czego jesteśmy powołani, Ewangelia nie umrze: 
będzie głoszona w zupełnie innym miejscu niż to, w którym 
są dziś biskupi i wielu z nas. Dzieje się to właśnie na naszych 
oczach. Nadzieja i miłość przenika właśnie świat, a my stoimy 
w drzwiach kościoła, odliczając do pięćdziesięciu. Albo od 
pięćdziesięciu do jednego – tego ostatniego, który zgasi 
światło.  

Jezus żyje i Ewangelia nie zginie. A miłość do Kościoła 
mnie boli, choć przestać kochać nie umiem. Może dlatego 
właśnie tak boli, że wciąż kocham. 

Monika Białkowska – dziennikarka „Przewodnika 
Katolickiego”, doktor teologii fundamentalnej i członek 
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, 
autorka książki „Sukienka ze spadochronu” i współautorka 
„Teologii przy rosole” (z ks. Henrykiem Seweryniakiem). 



W tych dniach pojawia się ryzyko myślenia tylko 
o sobie samych. A ubodzy? Dla nich wszystko jest 

trudniejsze. Nie możemy i nie wolno nam zapomnieć 
o wyciąganiu ręki do tych, którzy potrzebują pomocy. 

W tych dniach nie sprawujemy Mszy św., ale 
umywamy nogi ubogim, co staje się rodzajem 

„celebracji eucharystycznej”. 

Szanując wyjątkowy stan związany z wirusem, 
kontynuujemy z ewangeliczną mądrością wychodzenie 

na ulice, by karmić. W imieniu papieża, który 
absolutnie o nich nie zapomina – kard. Konrad 

Krajewski, papieski jałmużnik 

Źródło: KAI. Fot. Archidiecezja Łódzka 



WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE 

Julianna z Norwich 

Jezus powiedział: „Grzech był nieunikniony, ale 
wszystko będzie dobrze, i wszystko będzie dobrze, i 

wszelkie sprawy skończą się dobrze”. 

(Fragment „Objawień Bożego miłosierdzia” Julianny 
z Norwich (Widzenie XIII, rozdział 27). Opublikowany w 
miesięczniku „Więź” nr 6/2007 pt. „Grzech, ból i radość”) 

 

Potem Pan przypomniał mi moją dawną tęsknotę do 
Niego. I zobaczyłam, że nic mi nie stoi na przeszkodzie, tylko 
grzech. I spojrzałam w ogólności na nas wszystkich, 
i  pomyślałam: „Gdyby grzech nie zaistniał, bylibyśmy 
wszyscy czyści i podobni do Pana naszego, tak jak nas 
stworzył”. Bo tak samo i wcześniej zastanawiałam się często 
w swojej głupocie, dlaczego przewidująca mądrość Boża nie 
powstrzymała grzechu; wtedy, jak mi się zdawało, wszystko 
bowiem byłoby dobrze. To poruszenie należało odrzucić, ale 
ja jednak trapiłam się tym i dręczyłam wielce, nie mając 
rozsądku i zrozumienia. 

Ale Jezus, który w tym widzeniu pouczył mnie 
o wszystkim, co mi było potrzebne, odpowiedział tak oto: 
„Grzech był nieunikniony, ale wszystko będzie dobrze, 
i  wszystko będzie dobrze, i wszelkie sprawy skończą się 
dobrze”. 

https://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,526


A przez to krótkie słowo „grzech” Pan nasz przywiódł mi 
na myśl ogólnie wszystko, co nie jest dobre, i całą tę pogardę 
i ostateczne unicestwienie, jakie zniósł dla nas w tym życiu 
i w śmierci; a także wszystkie bóle i męki wszelkich swoich 
stworzeń, duchowe i cielesne (bo wszyscy częściowo 
doznajemy unicestwienia i zostaniemy unicestwieni za 
przykładem naszego mistrza, Jezusa, aż do ostatecznego 
oczyszczenia, to jest pełnego unicestwienia naszego 
śmiertelnego ciała i tych naszych duchowych afektów, które 
nie są bardzo dobre); a widok tego wszystkiego, ze wszelkim 
cierpieniem, jakie kiedykolwiek było i kiedykolwiek będzie – 
a tu liczę także Mękę Chrystusa jako największy, wszystko 
przewyższający ból – to wszystko zostało ukazane w oka 
mgnieniu i szybko przeszło w pociechę, bo nasz dobry Pan 
nie chce, żeby dusza przeraziła się tym strasznym widokiem. 

Ale samego grzechu nie zobaczyłam; bo widzę, że nie ma 
on żadnej substancji ani żadnego istnienia, ani też nie daje 
się poznać, jak tylko przez ból, który sprawia. 

I dlatego ból jest czymś, na ile rozumiem, przez jakiś czas; 
bo oczyszcza i pomaga nam poznać samych siebie i prosić 
o  miłosierdzie. Bo Męka naszego Pana jest nam w tym 
wszystkim pociechą, a także Jego błogosławiona wola. 
A  z  serdecznej miłości, jaką nasz dobry Pan żywi do 
wszystkich, którzy będą zbawieni, pociesza On ich prędko 
i słodko, mówiąc tak: „To prawda, że grzech jest przyczyną 
całego tego bólu; ale wszystko będzie dobrze, i wszystko 
będzie dobrze, i wszelkie sprawy skończą się dobrze”. 

Te słowa powiedziane zostały z wielką serdecznością, bez 
żadnego przypisywania winy czy mnie, czy też komukolwiek, 
kto będzie zbawiony. Więc byłoby to wielką niewdzięcznością 
sarkać i winić Boga za mój grzech, skoro On mnie za mój 
grzech nie wini. A w tych słowach zobaczyłam zdumiewająco 



wzniosłą tajemnicę, ukrytą w Bogu; którą to tajemnicę da On 
nam poznać otwarcie w niebie, a w tym poznaniu 
prawdziwie zobaczymy przyczynę, dla której zniósł On 
pojawienie się grzechu. I w tym widzeniu będziemy się bez 
końca radować w naszym Panu, Bogu. 

Tłum. Małgorzata Borkowska OSB 

Julianna z Norwich – ur. ok. 1343, zm. ok. 1416, angielska 
pustelnica, jedna z najważniejszych przedstawicielek 
mistycyzmu chrześcijańskiego, nazwana przez Thomasa 
Mertona największą angielską mistyczką i teologiem, święta 
Kościoła anglikańskiego i starokatolickiego. 



Publikacja jest bezpłatna. Jeżeli będzie dla Państwa 
pożyteczna, prosimy o wsparcie „Więzi” w serwisie 
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