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Ryszard Hajduk 

Starzejące się społeczeństwa jako znaki czasu 

Streszczenie: Kościół ma obowiązek badania znaków czasu, czyli procesów i zjawisk społecznych, wobec których 

wyznawcy Chrystusa nie mogą przejść obojętnie. Znaki czasu to loci theologici. Nie można ich więc interpretować 

jako czyste fakty, lecz jako uprzywilejowaną przez Boga rzeczywistość, w której dochodzą do głosu plany i zamiary 

Boże. Do znaków czasu można zaliczyć starzenie się społeczeństw – zjawisko dotykające nie tylko kraje Zachodu, 

lecz także Europę Wschodnią i Rosję. Chociaż o ludziach starszych niejednokrotnie mówi się jako o ciężarze 

ekonomicznym dla młodszych pokoleń, to jednak trudno bez nich wyobrazić sobie życia społecznego. Odgrywają 

oni w nim doniosłą rolę, służąc pomocą swoim rodzinom, a także podejmując liczne inicjatywy na rzecz dobra 

wspólnego. Jako „strażnicy kolektywnej pamięci” (Jan Paweł II) osoby w podeszłym wieku pomagają ludziom 

młodym odkryć sens życia i kształtować ich osobową tożsamość. Ich mądrość i doświadczenie przyczynia się do 

budowania lepszego świata. Dla Kościoła oznacza to wyzwanie, by zarówno drzemiący w nich potencjał 

wykorzystać do rozwoju dzieła ewangelizacji, jak i otoczyć ich opieką duszpasterską, odpowiadając na ich 

duchowe potrzeby i pomagając im godnie przeżyć „jesień życia”. 

Słowa kluczowe: Kościół, duszpasterstwo, znaki czasu, społeczeństwo, ludzie starsi. 

 

Ryszard Hajduk 

Aging society as the signs of the time 

Summary: The Church has the duty of scrutinizing the signs of the time. They are processes and social 

phenomena to which followers of Christ can not be indifferent. Signs of the times are loci theologici. They can 

not be interpreted as pure facts, but as a reality privileged by God that He uses to show humanity His plans and 

purposes. The phenomenon of aging populations belongs to the signs of the time. It affects not only Western 

countries, but also Eastern Europe and Russia. Although older people are sometimes described as an economic 

burden for the younger generation, it is difficult to imagine social life without them. They play an important role 

in it, providing assistance to their families, as well as undertaking a number of initiatives for the common good. 

As “guardians of the collective memory” (John Paul II), elderly persons help young people to discover the meaning 

of life and to shape their personal identities. Their wisdom and experience contributes to building a better world. 

For the Church, this means a challenge to use their potential for the development of the work of evangelization 

and to provide them with pastoral support, responding to their spiritual needs and helping them to live with 

dignity in the “autumn of life”. 

Keywords: Church, pastoral, signs of time, society, elderly people. 
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Edward Wiszowaty 

STAROŚCI SIĘ NIE WYBIERA – WIEK SĘDZIWY W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNO-PASTORALNEJ 

Streszczenie: Starość jest naturalnym procesem życiowym. Nie można jej wybrać, lecz jedynie zaakceptować. 

Prawda ta znajduje wyraz m.in. w Biblii, w nauczaniu Ojców Kościoła i papieży.  

Teksty biblijne ukazują starość w sposób ambiwalentny. Z jednej strony dostrzegają w niej dar Boży, wychwalając 

wiedzę, doświadczenie, roztropność i mądrość życiową wieku sędziwego, z drugiej natomiast realistycznie 

odmalowują niedomagania związane z tym wiekiem. Sens starości Biblia upatruje w ziemskim dojrzewaniu ku 

wiecznemu szczęściu i zjednoczeniu z Bogiem. W sensie symbolicznym zwraca przy tym uwagę na przemianę 

„starego człowieka” (veti hominis) w nowego.  

Ta perspektywa biblijno-teologiczna stanowi przeciwwagę dla postrzegania starości w ponowoczesnym 

społeczeństwie, gdzie na wiek sędziwy patrzy się m.in. przez pryzmat kapitału społecznego, ról społecznych, 

demografii, rynku pracy, ekonomii, polityki społecznej, dostrzegając przede wszystkim konsekwencje społeczno-

gospodarcze procesu starzenia się. Jednostronność takiego spojrzenia może być zrównoważona przez refleksję 

teologiczno-pastoralną na temat starości.  

Kościół w swoim nauczaniu i posłudze duszpasterskiej przypomina o godności i posłannictwie ludzi starszych. 

Odwołując się od świadectwa życia osób starszych, a zwłaszcza ich cierpienia, pogłębionej religijności i 

pobożności, ukazuje chrześcijańską wizję starości. 

Słowa kluczowe: demografia, duszpasterstwo, starość, społeczeństwo, teologia pastoralna. 

 

Edward Wiszowaty 

Old age is not a matter of choice – the evening of life from theological and pastoral perspectives 

Summary: Old age is a natural life process. People do not choose it, they can only accept it. This truth is 

expressed, among other sources in the Bible, and in the teachings of the Fathers of the Church and of popes. 

Biblical texts present old age in an ambivalent manner. On one hand, they perceive it as God’s gift, by glorifying 

knowledge, experience, sagacity and wisdom while, on the other hand, they depict indispositions related to this 

age. The Bible sees old age in earthly maturation towards eternal happiness and unity with God. In a symbolic 

sense, it emphasizes the transformation of “an old man” (veti hominis) into a new one.  

This biblical and theological perspective provides a counterbalance to the perception of old age in postmodern 

society, where old age is looked at, among other things, through the prism of social capital, social roles, 

demographics, the labour market, economics and social policy, recognizing, first of all, the social and economic 

consequences of the process of ageing. The one-sidedness of such a view can be balanced by a theological and 

pastoral reflexion concerning old age. The Church in its teaching and pastoral care reminds us of the dignity and 

mission of the eldest. While referring to the life testimony of elderly persons, and particularly their suffering, it 

presents a Christian vision of old age.  

Keywords: demography, pastoral care, old age, society, pastoral theology. 
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Zaprzeczenie mądrości. Kondycja ludzi starszych w społeczeństwie postmodenistycznym 

Streszczenie: Starość była uważana przez długi czas za synonim mądrości. Inaczej to zjawisko jest postrzegane w 

płynnym społeczeństwie. Powody tej zmiany wynikają z paradoksalnej sytuacji, w której żyją dziś osoby starsze. 

Z jednej strony, średnia długość życia wydłużyła się w ostatnich dekadach i warunki materialne emerytów 

polepszyły się. Z drugiej strony, nowe choroby, które dotykają starszych, zakwestionowały zrównanie starości z 

mądrością. Natomiast koszty systemu emerytalnego, z powodu kryzysu gospodarczego, wydają się dziś nie do 

utrzymania, nawet w krajach rozwiniętych. Sytuacja osób starszych staje się zatem przykładem wyraźnie 

oddającym kondycję egzystencjalną typową dla naszych czasów. Wizja życia jako „projektu” generuje cierpienia 

i frustracje, które są wyrażone w lęku i depresji, tak powszechnych w naszych czasach, zwłaszcza wśród osób 

starszych. Tylko odzyskanie autentycznej wizji mądrości i transcendencji może pomóc przezwyciężyć te społeczne 

i kulturowe sprzeczności. 

Słowa kluczowe: edukacja, mądrość, transcendencja, starość, postmodernizm. 

 

Furio Pesci 

Denial of wisdom. The condition of elderly people in the post-modern society 

Summary: Senility has been considered synonymous with wisdom for a long time, but the condition of the elderly 

seems to be perceived otherwise in a liquid society. The causes of this change are due to the paradoxical situation 

in which the elderly live today. On the one hand, life expectancy has lengthened greatly in recent decades and 

the economic condition of pensioners has improved; on the other hand, the new diseases that affect the elderly 

have questioned the equation between senility and wisdom, while the costs of the pension system seem 

nowadays unsustainable even in advanced countries due to the economic crisis. The situation of the elderly 

becomes, then, a significant example of the existential condition typical of our time. A vision of life as a “project” 

generates suffering and frustration which are expressed in anxiety and depression, so widespread in our times, 

particularly among old people. Only the recovery of an authentic vision of wisdom and transcendence could help 

to overcome these social and cultural contradictions. 

Keywords: education, wisdom, transcendence, senility, postmodernism. 
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MĄDROŚĆ JAKO PRZYMIOT STAROŚCI. PERSPEKTYWA BIBLIJNA 

Streszczenie: Natchnieni autorzy Pisma Świętego w pierwszej kolejności przypisują mądrość samemu Bogu. 

Dotyczy to głównie dzieła stworzenia świata i człowieka. Mądrość ludzka z kolei stanowi Boży dar, o który ciągle 

trzeba prosić Stwórcę. Przykład takiej ufnej modlitwy o mądrość zostawił nam król Salomon, który nie prosił Boga 

o długie życie, bogactwo, czy o zgubę swoich nieprzyjaciół, ale o serce pełne rozsądku – w celu sądzenia 

i rozróżniania dobra od zła. Ta ludzka mądrość dotyczy głównie osób dojrzałych i starszych, ale to wcale nie znaczy, 

że jest ona zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych ludzi. Owa mądrość przejawia się przede wszystkim w 

pobożności, przestrzeganiu nakazów Prawa i bojaźni Bożej. Człowiek mądry może się także poszczycić wiedzą i 

bogatym doświadczeniem życiowym, dlatego to właśnie takie osoby dzieliły się swoją mądrością z innymi ludźmi 

(szczególnie z młodym pokoleniem), a gdy zaszła taka potrzeba – sądziły i doradzały. Starcy – odznaczający się 

mądrością – cieszyli się autorytetem i wielkim szacunkiem, a ich nagrodą była długowieczność i żywa pamięć 

wśród następnych pokoleń.  

Słowa kluczowe: mądrość, starość, bojaźń Boża, autorytet, długowieczność. 

 

Łukasz Florczyk, Paweł Brudek, Stanisława Steuden 

Wisdom as an attribute of old age. The biblical perspective 

Summary: The article shows what inspired the authors of Scripture in the first place to attribute wisdom to God 

alone. This mainly concerns the creation of the world and man. It also points to human wisdom, which is God's 

gift, of which there is still a need to ask the Creator. King Solomon left us an example of such trusting prayer for 

wisdom. He did not ask God for a long life, wealth, or the destruction of his enemies, but for a heart full of 

common sense – in order to judge and discern good and evil. This human wisdom applies primarily to mature 

and older people, but that does not mean that it is reserved only for them. That wisdom manifests itself primarily 

in piety, observance of the precepts and fear of God. A wise man can also boast extensive knowledge and life 

experience, because he can share his wisdom with other people (especially the young generation), and when the 

need arises he can think and advise. Old men – distinguished by wisdom – enjoyed great authority and respect, 

and the reward for their longevity and life was a living memory for future generations. 

Keywords: wisdom, senility, fear of God, authority, longevity. 
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MĄDROŚĆ JAKO EFEKT POZYTYWNEGO STARZENIA SIĘ. PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA 

Streszczenie: W literaturze przedmiotu z zakresu problematyki starzenia się i starości ostatni etap życia człowieka 

najczęściej kojarzony jest z mądrością. Z łatwością można również dotrzeć do wyników badań, które przekonują, 

że mądrość wzrasta wraz z wiekiem. Jednocześnie wielu autorów podkreśla, że wiek osoby, choć stanowi istotny 

warunek dla ujawnienia się mądrości, to jednak nie jest to warunek wystarczający. Wobec tego rodzi się pytanie, 

jak rozumieć mądrość oraz co przyczynia się do jej kształtowania i wzrostu, skoro sam czynnik czasu nie daje 

gwarancji jej ujawnienia się. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, należy zaznaczyć, że psychologiczne badania 

nad mądrością wciąż stanowią nowy obszar naukowej eksploracji. Pomimo tego mamy dziś do czynienia z 

wielością definicji i koncepcji omawianego konstruktu. Prezentowany artykuł to próba: 1) charakterystyki 

mądrości jako zmiennej będącej efektem zmian wynikających z procesu gerotranscendencji; 2) przybliżenia 

psychologicznej interpretacji mądrości; 3) ukazania znaczenia mądrości w psychospołecznym funkcjonowaniu 

seniorów.  

Słowa kluczowe: gerotranscendencja, koncepcje mądrości, starość, wiedza teoretyczna, wiedza zorientowana na 

mądrość. 

 

 

Łukasz Florczyk, Paweł Brudek, Stanisława Steuden 

Wisdom as a result of positive ageing. The psychological perspective 

Summary: In the literature on the issues of ageing and old age the last stage of human life is usually associated 

with wisdom. You can also easily observe the results of studies that argue that wisdom increases with age. At the 

same time many authors emphasize that the person's age, albeit an important condition for the manifestation 

of wisdom, is not a sufficient condition. In view of this it raises the question of how to understand wisdom and 

contribute to its formation and growth, since the time factor alone does not guarantee its manifestation. Seeking 

answers to this question, it should be noted that the psychological study of wisdom is still a new area of scientific 

exploration. Despite this, we are now faced with a multiplicity of definitions and concepts of this construct. The 

article is an attempt to: (1) define the characteristics of wisdom as a variable which is the result of changes 

resulting from the process of gerotranscendence; (2) identify approximations of both biblical and psychological 

interpretations of wisdom; (3) show the importance of wisdom in the psychosocial functioning of seniors. 

Keywords: gerotranscendence, concepts of wisdom, old age, theoretical knowledge, knowledge-oriented 

wisdom. 
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SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH: ŁASKA CZASU STAROŚCI 

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie sakramentu namaszczenia chorych w odniesieniu do osób w 

podeszłym wieku. Sakrament, tak często mylnie kojarzony przez wiernych jedynie z momentem umierania, staje 

się wyrazem bezsilności wobec śmierci i ostatnim akordem chrześcijańskiego życia. Tymczasem, w świetle 

doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, namaszczenie nie musi być aplikowane osobom umierającym, 

a jego przyjęcie nie jest wyznacznikiem kresu życia. Namaszczenie jest sakramentem dla ludzi chorych i tych, 

którzy przeżywają swoją starość, a jego łaska może pomagać w znoszeniu choroby i uciążliwości wieku 

podeszłego. Bycie osobą starszą uprawnia do przyjmowania sakramentu, chociaż, jak pokazuje praktyka 

duszpasterska, możliwość ta nie w pełni jest wykorzystywana. 

 W pierwszej części autor przedstawia historyczno-doktrynalne ujęcie podmiotu sakramentu 

namaszczenia: począwszy od zamieszczonego w Liście św. Jakuba nakazu namaszczania chorych, poprzez okres 

średniowiecza, dokonania soboru trydenckiego, po najnowsze nauczanie Magisterium. Następnie, w oparciu o 

Katechizm Kościoła Katolickiego, zostaje przedstawiona analiza sakramentu namaszczenia z perspektywy 

charytologicznej. Łaska sakramentu namaszczenia udzielanego osobom w podeszłym wieku może mieć wiele 

wymiarów, przede wszystkim pozwala na przeżywanie własnej starości w odniesieniu do sfery „sacrum”.  

Po tych rozważaniach autor ukazuje namaszczenie w aspekcie wsparcia osób starszych w odniesieniu do dwóch 

istotnych problemów związanych z „trzecim wiekiem”. Są to problemy społeczne oraz psychologiczne. 

Sakramentalna łaska może być wsparciem w zmaganiu się z nimi.  

Słowa kluczowe: sakrament namaszczenia chorych, starość, człowiek stary, Kościół, nauczanie Kościoła. 

Dominik Chechelski 

The Sacrament of the Sick: the grace of old age 

Summary: The aim of the article is to present the Sacrament of the Sick in the context of its recipients, who 

include elderly people. The Sacrament is often mistakenly associated by the faithful with the moment of death, 

becoming an expression of powerlessness against death and the last event of one’s Christian life. In view of the 

doctrinal statements of the Church Magisterium however, the Anointing of the Sick does not necessarily have to 

be applied to the dying and its reception does not mean the termination of life. The anointment is the sacrament 

designed for the sick and for those who painfully experience their old age, and its grace may assist in suffering 

an illness or various impairments of old age. Being an elderly person makes one eligible to receive the sacrament, 

although pastoral experience shows that this possibility is not taken advantage of to the full extent. 

The first part of the article presents historical and doctrinal approaches to the Sacrament of the Sick: starting 

with the obligation to anoint the sick found in the Letter of Saint James, through the Middle Ages, the 

accomplishments of the Synod Of Trent, up to the latest teachings of the Magisterium. Subsequently, on the 

basis of the Catechism of the Catholic Church, the analysis of the Sacrament of the Sick is made from the 

charitological perspective. The grace of the sacrament of anointment given to elderly people can have many 

dimensions and can provide them with an opportunity to experience their old age in relation to the sphere of 

“sacrum”.  

After this analysis the article shows the anointing in terms of providing support to elderly people in relation to 

two essential problems connected with “the third age”, i.e. social and psychological problems. Sacramental grace 

may provide support to cope with them.  

Keywords: Sacrament of the Sick, old age, an elderly person, Church, Church teaching. 
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WYCHOWANIE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY DO ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI STAROŚCI – UJĘCIE 

KATECHETYCZNE 

Streszczenie: Wychowanie katechizowanej młodzieży do zrozumienia i akceptacji starości wymaga różnych 

działań edukacyjnych. Do nich zaliczyć należy przekaz wiedzy o godności osób starszych, znaczeniu i roli seniorów 

w rodzinie oraz o wartości mądrości i doświadczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Wiedza 

ta jest niezbędna w zrozumieniu i akceptacji starości. Odwołanie do rzetelnej wiedzy na temat starości (a 

zwłaszcza do godności osób starszych, ich mądrości i doświadczenia) zasługuje na szczególną uwagę w 

ponowoczesnej kulturze. Zwykle osoby starsze postrzegane są przez młodych jako bezradne, zagubione, 

bezużyteczne, niesprawne fizycznie i intelektualnie, zalęknione, bierne, ograniczone, uciążliwe. Podważa się 

natomiast mądrość wynikającą z wieku i wartość doświadczenia człowieka.  

Wobec powyższego za znaczące należy uznać działania wychowawcze podejmowane w nauczaniu religii, które 

koncentrują się wokół wspierania młodzieży w zrozumieniu i akceptacji starości. Przekaz wiedzy o starości 

wymaga również zaangażowania w inicjatywy z udziałem seniorów i dla seniorów. Wspólne działanie sprzyja 

otwieraniu się dorosłych, dzieci i młodzieży na swoją różnorodność oraz wzajemnemu ubogacaniu. Umożliwia 

prowadzenie dialogu międzypokoleniowego. W takim klimacie możliwe staje się przekazywanie wartości, 

wzajemne uczenie się oraz tworzenie trwałych więzi międzyludzkich. Osiągnięcie takich celów edukacyjnych 

wymaga jednak odpowiednich inicjatyw pedagogicznych w nauczaniu religii. 

Słowa kluczowe: pedagogika, katechetyka, młodzież, starość, nauczanie religii.  

Anna Zellma 

Educating young people to understand and accept old age – a catechetic approach 

Summary: Educating young people at catechesis to understand and to accept old age requires diverse 

educational activities. These include sharing knowledge about the dignity of elderly people, about their 

importance in the family, and about the value of wisdom and experience in educating young people. Such 

knowledge is necessary to understand and to accept old age. Drawing on reliable knowledge about old age 

(especially the dignity of elderly people, their wisdom and experience) deserves particular attention in the post-

modernistic culture. Elderly people are usually perceived as helpless, confused, useless, unfit, both physically and 

mentally, anxious, passive, dull and troublesome. On the other hand, their wisdom, which comes with age and 

experience, is not undervalued.  

Therefore, it should be regarded as important that such activities are initiated in religious teaching which a focus 

on supporting young people in understanding and accepting old age. Passing on knowledge about old age also 

requires getting involved in initiatives with and for elderly people. Working together creates a favourable 

environment for the openness of adults, children and adolescents to each other’s diversity and facilitates inter-

generation dialogue. This is a climate in which values can be passed on, in which people can learn from one 

another and in which interpersonal bonds can be created. However, achieving these objectives requires 

appropriate pedagogic initiatives in religious teaching, which support students in acquiring the ability to 

understand elderly people, to learn and to cooperate.  

Keywords: pedagogy, catechetics, young people, old age, religious teaching. 
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Problem starości w założeniach programowych nauczania religii 

Streszczenie: W artykule omówiono treści nauczania dotyczące starości, które obecne są w założeniach 

programowych szkolnego nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce. Źródłem opracowania są dwa 

współcześnie obowiązujące dokumenty: „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, 

której tekst został uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski 8 marca 2010 r. i „Program nauczania religii 

rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, który przyjęto podczas posiedzenia Komisji Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 9 czerwca 2010 r. Na podstawie analizy wyżej wymienionych 

dokumentów, przedstawiono szczegółowo zagadnienia dotyczące starości oraz postawiono postulaty.  

Słowa kluczowe: nauczanie religii, katecheza, starość, choroba, śmierć. 

 

 

Adam Bielinowicz 

The issue of old age in curriculum guidelines for religious education 

Summary: The article presents the curriculum content related to old age included in the curriculum guidelines 

for Roman Catholic religious education in schools in Poland. The study is based on two documents that are 

currently in force: “Core Curriculum of the Roman Catholic Catechesis in Poland”, the text of which was adopted 

by the Polish Episcopal Conference on 8 March 2010, and the “Syllabus of the Roman Catholic Religious Education 

in Kindergartens and Schools”, adopted at the meeting of the Commission for Catholic Education of the Polish 

Episcopal Conference on 9 June 2010. Based on the analysis of the above-mentioned documents, issues 

concerning old age presented in detail have been proposed. 

Keywords: religious education, catechesis, old age, disease and death. 
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OCENA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE OSÓB W STARSZYM WIEKU 

Streszczenie: Pośród wielu okoliczności wpływających na funkcjonowanie człowieka, istnieją również te, wpisane 

w cykl życia indywidualnego, czyli wiek osoby, a także przypisane do niego cechy i przypadłości. Pośród nich na 

szczególną uwagę zasługuje okres starzenia się człowieka. W artykule opisano szereg zmian przyjmowanych za 

symptomy starzenia się i starości, badania potwierdzają bowiem, że mimo czasem znacznych różnic 

indywidualnych, można mówić o występowaniu pewnych znamiennych cech, określanych jako psychika starcza. 

Celem prezentowanego wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ zmian, których doświadcza 

człowiek w starszym wieku, na odpowiedzialność za podejmowane czyny. Poszukiwaniu temu pomaga m.in. 

przywołanie podstawowych informacji dotyczących czynu ludzkiego, a przede wszystkim ważne rozróżnienie na 

starzenie się patologiczne i fizjologiczne. 

Słowa kluczowe: starość, starzenie się, odpowiedzialność, czyn ludzki, osoba. 

 

 

Grzegorz Ciuła 

The rating of elderly people’s responsibility for their actions 

Summary. Among many circumstances affecting a person’s functioning there are also those inscribed in the 

individual life cycle, i.e. person’s age, as well as features and ailments connected with it. The time of ageing is 

especially interesting. The article describes a set of changes considered to be the symptoms of ageing and age 

itself, since research confirms that in spite of many individual differences, there is such a thing as a set of features 

called “the old age psyche”. The aim of this paper is to try to answer the question about the impact of changes 

experienced by an older person on the responsibility for actions taken. In this research, among other things, the 

recall of basic information about human acts, and the distinction between ageing pathologically and 

physiologically is very helpful. 

Keywords: old age, aging, responsibility, human act, person. 
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Jolanta Wójcik, Zbigniew Wójcik 

STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE AKTYWIZACJI ŚRODOWISKOWEJ OSÓB STARSZYCH 

Streszczenie: W artykule ukazano starość w perspektywie potrzeby przezwyciężania osamotnienia osób w 

poprodukcyjnym okresie życia. Opisano starość w perspektywie wyników badań GUS, dotyczących życia osób 

starszych w Polsce. Wykazano, że rodzina jest ważnym środowiskiem aktywizacji seniorów. Aktywność osób 

starszych wspierają zorganizowane struktury społeczne: uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora. W 

artykule wskazano obszary działalności obu tych struktur. 

Słowa kluczowe: starość, samotność, rodzina, funkcje rodziny, aktywność seniora. 

 

Jolanta Wójcik, Zbigniew Wójcik 

Senility in the perspective of the environmental activation of older persons 

Summary: The article shows senility from the perspective of the need to overcome people loneliness in the 

postproductive period of life. Old age is described from the perspective of findings from GUS (Central Statistical 

Office), concerning the life of older persons in Poland. The family is also shown as an important environment for 

the activation of seniors. The activity of older persons is supported and organized by social structures: 

Universities of the Third Age and seniors’ clubs. The article indicates the areas of activity of both of these 

structures. 

Keywords: senility, loneliness, family, the family features, senior's activity. 
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Jarosław Merecki 

DOJRZEWANIE DO WIECZNOŚCI. CZASOWY WYMIAR LUDZKIEGO ISTNIENIA W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGII 

KAROLA WOJTYŁY 

Streszczenie: Tematem artykułu są różne sposoby radzenia sobie z przygodnością, która jest nieodłączną częścią 

doświadczenia człowieka. Pierwszym z analizowanych form konfrontacji z przygodnością jest nowożytna nauka, 

która w dużym stopniu ogranicza przygodność, ale nie jest w stanie jej znieść. Drugą formą takiej konfrontacji 

jest religia, która udziela odpowiedzi na problem przygodności, ale też go radykalizuje. Autor skupia się na 

doświadczeniu przygodności egzystencjalnej, której wyrazem jest istnienie człowieka w czasie, korzystając z 

analiz dwóch autorów: R. Ingardena i K. Wojtyły. Według Ingardena człowiek w pewien sposób wznosi się ponad 

swoją przygodność wówczas, gdy oddaje się na służbę wartościom: prawdzie, dobru i pięknu. Również według 

Wojtyły transcendencja osoby polega na przekraczaniu siebie ku wartościom, ale jednocześnie wartości mogą 

trwać dlatego, że są zakorzenione w Osobie Boga. 

Słowa kluczowe: osoba, przygodność, czasowość, nauka, wartości. 

 

 

Jarosław Merecki 

Maturing Towards Eternity: The Temporality of Human Existence in the Light of Karol Wojtyła’s Anthropology 

Summary: The paper aims to show some possible ways of facing contingency, which is an inevitable element of 

human experience. The first of the discussed ways is modern science, which dramatically limits the contingency 

of human life, but cannot eliminate it completely. The other is religion, which not only offers a solution to the 

problem of the existential contingency of the human being, but also makes the problem even more radical. The 

paper analyzes existential contingence as expressed in the temporality of the human person, drawing on two 

authors: R. Ingarden and K. Wojtyła. According to Ingarden, the human person transcends contingency, realizing 

the values of Truth, Beauty and Good that persist in time. Wojtyła also states that the transcendence of the 

human person consists in realizing those values, but he adds that the values themselves can persist only if they 

are rooted in the eternity of the Absolute Person. 

Keywords: person, contingency, temporality, science, values. 
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Dominic Sheridan 

Starzenie wobec Wiecznego Teraz. Nieśmiertelność duszy i jej opór przeciw starzeniu 

Streszczenie: W artykule przedstawiono kwestię jak dusza i umysł nie starzeją się ani zmieniają tym samym 

sposobem co ciało i mózg. Ponieważ dusza i ciało są odmiennymi i rozdzielnymi substancjami, muszą ostatecznie 

należeć do różnych rzeczywistości. Z tego powodu, dusza nie może podlegać regułom tej rzeczywistości, która jej 

nie kontroluje. Rzeczywistość ciała jest czasowa i dlatego ciało starzeje się i umiera, podczas gdy rzeczywistość 

duszy jest wieczna, nie zestarzeje się ona ani nie umrze. W konsekwencji tego założenia, umysł, ponieważ jest 

zdolnością duszy, także się nie będzie starzeć i nie umrze tak jak mózg. Będzie natomiast wpływał pozytywnie i 

ujemnie na mózg, podczas gdy rzeczywistość życia doczesnego będzie przeciwstawna duszy. Umysł potrzebuje 

działania mózgu, żeby przeprowadzić procesy myślowe i rozumieniowe, doczesność staje się zatem przyczyną 

swoistej degeneracji umysłu w mózgu, choć w nie-czasowej rzeczywistości; umysł pozostaje nieporuszony. Ze 

względu na te zależności, musi istnieć także świadomość, że przyczynę znamionuje czasowość, natomiast 

ujawnienie znamionuje wieczność. Ciało także potrzebuje pożywienia, ale innego niż dusza. Ciało i dusza 

potrzebują pożywienia, ale każde w swoim rodzaju; popiół i proch dla ciała, a Bóg dla duszy. Ciało uczynione z 

popiołów i prochu; dusza uczyniona na Boży obraz. Zmiany zachodzące w funkcjach rzeczy stworzonych są tym, 

co determinuje kontynuację ich egzystencji i podczas gdy ciało się zmienia, dusza nie. Doczesność charakteryzuje 

się funkcjonowaniem w oparciu o gramatykę napełnienie-napięcie, ale to napięcie nie istnieje w wieczności, gdzie 

jest stałe „teraz”. Autor ukazuje, że pojęcia tej gramatyki nawet nie istnieją w tymczasowości, jak nie ma 

przeszłego lub przyszłego „istniejącego”. Teraźniejszość, będąca jedynym prawdziwie istniejącym czasem, jest 

także jedną prawdą, którą możemy dowieść o duszy, której funkcją stworzoną jest życie. To życie istnieje w 

wiecznym teraz, podczas gdy ciało starzeje się i umiera w czasowości. 

Słowa kluczowe: wieczność, czasowość, dusza, ciało, wymiar. 

Dominic Sheridan 

Aging Through the Eternal Now. The Immortality of the Soul and its Defiance against Aging 

Summary: This article is about why and how the soul and mind do not age or change in the same way as the body 

and brain. Because the soul and body are distinct and separate substances, they must ultimately belong to 

different realities, and because of this the soul cannot adhere to the rules of a reality of which does not control 

it. The reality of the body is temporal, and therefore it will age and die, whereas the reality of the soul is eternal 

and will not age and die. Further to this, because the mind is a faculty of the soul, it necessarily will not age and 

die like the brain, but it will be effected both positively and negatively by the brain during the reality of the 

temporal life, unlike the soul. Because the mind needs the brain in order to think and understand in the temporal 

reality, then it stands to reason that the mind will appear to degenerate like the brain, but in the non-temporal 

reality the mind remains unaffected. Because of these things, there must also be a realisation that reason is the 

domain of temporality, whereas revelation is the domain of eternity. Because of this, we will conclude that 

reason will ultimately fail and revelation will not. The body also needs nourishment, as does the soul, but this is 

different for each. The body and the soul need nourishment from their own kind; ashes and dust for the body, 

and God for the soul. The body is made from ashes and dust; the soul is made in God’s image. The changing of 

the created function of something is what determines its continued existence, and while the body changes, the 

soul does not. The use of tense-laden grammar is characteristic of the temporal reality, but tense cannot exist in 

eternity where there is a constant ‘now’. It is demonstrated that these grammar concepts do not even exist in  

temporality, as there is no past or future ‘existing’. The present, being the only true existing tense, is also the 

only truth we can assert about the soul whose created function is to live. It exists through the eternal now, while 

the body ages and dies in temporality. 

Keywords: eternity, temporal, soul, body, dimension. 
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Janusz Królikowski 

ESCHATOLOGICZNE POWOŁANIE CZŁOWIEKA KLUCZOWĄ INSPIRACJĄ W SPOJRZENIU NA ŻYCIE I ŚMIERĆ 

Streszczenie: Eschatologia jest nieodzownym światłem padającym na całe życie ludzkie, jak i na całe dzieje. 

Wskazuje na to przede wszystkim tradycja biblijna. Uwzględniając ten fakt, eschatologia jest punktem dojścia, 

szczytem do osiągnięcia, a więc oprócz sensu bezpośredniego, chronologicznego i horyzontalnego, posiada ona 

także wymiar wertykalny i jakościowy, wskazując na to, co najlepsze dla człowieka, a tym samym rzuca 

nieodzowne światło na powołanie człowieka, stając się jego zasadniczym wymiarem. Powołanie, będące 

wezwaniem skierowanym „po imieniu” przez Boga do człowieka, proponuje mu optymalną realizację siebie oraz 

tak samo optymalne wejście w bieg dziejów zbawienia, odznacza się charakterem wyraźnie eschatologicznym. 

Nie byłoby to powołanie Boże, gdyby nie jego absolutna kompletność, optymalny poziom, który jest możliwy do 

osiągnięcia zarówno pod względem osobistym, jak wspólnotowym. Wychodząc z tej ogólnej perspektywy, w 

niniejszym opracowaniu zwracamy uwagę na wymiar eschatologiczny powołania osoby, na znaczenie Kościoła 

dla urzeczywistniania tego powołania, a wreszcie na sposób, w jaki człowiek może zmierzyć się z niektórymi 

trudnościami, na które napotyka na drodze swojego powołania (przygodność, konfliktowość, śmierć). Całość 

poszukiwań zamyka zagadnienie ostatecznego wypełnienia powołania eschatologicznego, które urzeczywistni się 

w niebieskim Jeruzalem.  

Słowa kluczowe: eschatologia, powołanie, życie, śmierć, zmartwychwstanie. 

 

Janusz Królikowski 

The eschatological calling of Man as a key inspiration for a viewpoint on life and death 

Summary: Eschatology is an essential light falling on the entire human life, as well as on the history of mankind. 

It is primarily presented in the biblical tradition. Taking this into consideration, eschatology appears as a 

destination, a goal to achieve, and thus, along with a direct, chronological and horizontal meaning, it also 

possesses a vertical and qualitative dimension, showing what is best for Man and concurrently casting an 

essential light on the calling of Man and becoming its fundamental dimension. The calling is clearly eschatological 

in its nature. God, who addresses Man directly by his name, offers him an optimal self-realisation and optimal 

access to the course of the history of salvation. It would not be God’s calling if it did not have this absolute 

completeness, this ultimate level which is possible to achieve not only in a personal but also in a community 

dimension. Starting from this general perspective, we focus in this study on the eschatological dimension of the 

calling of a person, on the meaning of the Church for the realization of the calling, and finally on the way in which 

Man can overcome the difficulties that he meets during his calling (contingency, aggressiveness, death). The 

undertaken study is concluded by the issue of the ultimate fulfilment of the eschatological calling which will find 

its realization in Heavenly Jerusalem. 

Keywords: eschatology, vocation, life, death, resurrection. 
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QUATTUOR LIBRI SENTENTIARUM MAGISTRI PETRI LOMBARDI 

Streszczenie: Ks. Biskup Julian Wojtkowski, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej i – 

również emerytowany – profesor teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie obdarował miłośników i historyków filozofii i teologii średniowiecznej, ale nie tylko, polskim 

przekładem nieocenionego dla historii filozofii i teologii dzieła Piotra Lombarda: Sententiae in IV libris distinctae 

– Cztery księgi sentencji (tom I – Olsztyn 2013, ss. 638; tom II – Olsztyn 2015, ss. 695). Wydaje się, że ta okoliczność 

jest wystarczającym powodem, by przypomnieć osobę Mistrza Piotra i jego dzieło, tym bardziej że w polskiej 

literaturze filozoficzno-teologicznej nie poświęcano mu większej uwagi. W artykule omówiono życie Piotra 

Lombarda oraz jego twórczość naukową, egzegetyczno-teologiczną. Szczególną uwagę – zgodnie z tytułem 

artykułu – zwrócono na najsławniejsze jego dzieło, tj. Quatuor libri sententiarum, które było zakończeniem kilka 

wieków – od Boecjusza – trwającego modelu nauki jako gromadzenia i porządkowania wypowiedzi uznanych 

autorytetów, co było widoczne w rozwoju gatunków literatury naukowej, od zbiorów cytatów do 

uporządkowanych tematycznie ksiąg Sentencji, które z kolei przekształcą się w wielkie sumy. Nie dziwi więc fakt, 

że w dziele Piotra Lombarda odbija się poziom wiedzy patrystycznej wschodniej i zachodniej, a ze względu na 

jego charakter całościowy stało się ono podręcznikiem uniwersyteckich studiów filozoficzno-teologicznych 

prawie od chwili jego powstania do zakończenia soboru trydenckiego i to także jest wyjaśnieniem licznych 

komentarzy do Libri sententiarum Piotra Lombarda. 

Słowa kluczowe: Piotr Lombard, Quatuor libri sententiarum, Julian Wojtkowski. 

Stanisław Bafia 

Quattuor libri sententiarum magistri Petri Lombardi 

Summary: Bishop Julian Wojtkowski, the retired assisting Bishop of Warmian Archidiocese, as well as the retired 

professor of Theology in the Department of Theology at Warmia and Mazury University in Olsztyn, has bestowed 

on the admirers and historians of Philosophy and Medieval Theology and other aficionados, the Polish translation 

of the work by Peter Lombard, priceless for history and theology: Sententiae in IV libris distinctae – Four Books 

of Statements (Volume I – Olsztyn 2013, pp. 638; Volume II – Olsztyn 2015, pp. 695). It seems that this 

circumstance is a worthy reason to recall the person of Master Peter and his work, especially because his great 

work has not received as much attention as it should have. This article describes the life of Peter Lambert and 

his existential- theological scholarly work. Special attention – according to the title – is brought to the most 

famous of his works, that is Quatuor libri sententiarum, which marked the end of a few centuries, from Boecjusz 

– the existing model of the study of literature as the collection and organized statements of the recognized 

authorities which was visible in the development of this genre of scholarly literature, from the set of quotes to 

Books of Statements organized thematically which then would transform into a great sum. We are not surprised 

by the fact that in the work of Peter Lombard the level of Eastern and Western patristic knowledge is reflected, 

and due to its overall characteristic it has become the textbook for University Philosophical and Theological 

Studies from almost the beginning of its publication till the end of the Council of Trent, and that also explains the 

many commentaries to Libri sententiarum of Peter Lombard. 

Keywords: Peter Lombard, Quatuor libri sententiarum, Julian Wojtkowski. 

 


