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Jacek Salij OP 

KULT ŚWIĘTYCH JAKO POTWIERDZENIE JEDNOZNACZNEGO MONOTEIZMU 

s. 7-16 

Streszczenie: Św. Augustyn potępiał kult wielu bogów, ale jednocześnie wysławiał świętych, którzy 

osiągnęli życie wieczne. W pogańskich bogach dopatrywał się złych duchów. Biskup Hippony oddawał 

kult świętym męczennikom, a także odprawiał nabożeństwa w rocznicę ich śmierci. Wielokrotnie 

przedstawiał również przepaść, która dzieli kult bożków od czci przynależnej świętym. Religijny szacunek 

dla przodków w wierze jest widoczny w Piśmie Świętym. W Księdze Syracha aż siedem rozdziałów 

poświęcono wspomnieniu wielkich wybrańców Bożych, poprzez których Bóg obdarza swój lud mocą i 

łaską. W Liście do Hebrajczyków wyliczono po imieniu wielkich świętych Starego Testamentu. Modlitwa 

wstawiennicza, jaką zanoszą za nas święci w niebie oraz bliźni na ziemi nie narusza ścisłego monoteizmu. 

Jest ona ważną formą okazywania sobie wzajemnie miłości.  

Słowa klucze: monoteizm, politeizm, wstawiennictwo świętych, kult relikwii, św. Augustyn. 

 

The worship of saints as a confirmation of clear monotheism 

 

Summary: St. Augustine condemned the worship of many gods, but at the same time he praises the 

saints who have attained eternal life. He saw evil spirits in the pagan gods. Bishop of Hippo worshiped 

the holy martyrs, and celebrated the anniversary of their death. He presented also many times the gap 

between worship of idols, and worship of the saints. Religious reverence for ancestors in faith is evident 

in the Bible. In the Book of Sirach seven chapters are devoted to the memory of the great God's elects, 

through whom God gives his people strength and grace. The author of the Letter to the Hebrews 

enumerated the great saints of the Old Testament. Intercession of the saints in heaven and the 

neighbors on the earth does not violate the strict monotheism. It is an important form of showing each 

other love. 

Key words: monotheism, polytheism, intercession of the saints, worship of relics, St. Augustine. 
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Ks. Jerzy Szymik 

 

SCIENTIA SANCTITATI SUBALTERNATA. ŚWIĘTOŚĆ W TEOLOGII JAKO KULTURZE WIARY WEDŁUG 

JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI 

s. 17-31 

Streszczenie: Tożsamość teologii jako scientiae fidei konstytuuje – poza ściśle naukowym 

instrumentarium – doświadczenie duchowe, które z kolei implikuje ścisłe, wieloaspektowe powiązanie 

teologii ze świętością. W teologii współczesnej relację teologia–świętość akcentował w sposób 

szczególny H.U. von Balthasar. Podobnie J. Ratzinger/Benedykt XVI z eklezjalnego doświadczenia 

świętości wyciąga konsekwencje metodologiczne i postrzega świętość jako zasadniczą kategorię 

metateologiczną oraz hermeneutyczną. Jedynie świętość, rozumiana jako przebywanie w orbicie Bożej 

miłości, umożliwia teologiczne poznanie. Dlatego doświadczenie świętych jest koniecznym punktem 

odniesienia i kryterium poprawności wszelkiej teologicznej refleksji. W tym sensie teologia jest 

podporządkowana (podrzędna) świętości – sanctitati subalternata, zarówno w wymiarze 

indywidualnym (postawa teologa), jak i eklezjalnym (teologia jako nauka zakorzeniona w Kościele). Tak 

rozumiana i uprawiana teologia staje się zarazem doksologią, nauką oddającą chwałę Bogu. 

Słowa klucze: świętość, wiara, modlitwa, scholastyka, Joseph Ratzinger/Benedykt XVI.  

 

Scientia sanctitati subalternata. Holiness in the theology as a culture of faith according to Joseph 

Ratzinger / Benedict XVI 

Summary: Identity of theology as scientiae fidei constitutes – beyond strictly scientific instruments - 

spiritual experience, which implies a close, multi-faceted relationship between theology and holiness. 

In contemporary theology, the relationship “theology-holiness” emphasized especially H.U. von 

Balthasar. Similarly, J. Ratzinger / Benedict XVI draws the methodological consequences from ecclesial 

experience of holiness and treats holiness as an basic meta-theological and hermeneutic category. Only 

holiness, understood as being in the sphere of God's love, enables theological knowledge. Therefore, 

the experience of the saints is necessary reference point and criterion of correctness of all theological 

reflection. Theology is subordinated in this sense to the holiness (sanctitati subalternata), both in 

individual area (the attitude of the theologian) and ecclesial one (theology as a science rooted in the 

Church). Theology, understood and practiced in this way, becomes simultaneously doxology, science 

adoring God. 

Key words: holiness; faith; prayer; scholasticism; Joseph Ratzinger/Benedict XVI. 
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Dariusz Kowalczyk SJ 

KOŚCIÓŁ NA ZACHODZIE A SZACHY, CZYLI SACRUM I PROFANUM W GRZE KRÓLEWSKIEJ 

s. 33-47 

 

Streszczenie: Gry są elementem kultury, a zarazem jednym z jej źródeł. Wśród gier szczególne miejsce 

zajmują szachy, zwane grą królewską. Ich długa historia splotła się z historią Kościoła zachodniego, 

szczególnie w okresie od XI do XVI w. Z jednej strony nie brakuje kościelnych orzeczeń potępiających grę 

w szachy, jako że łączyła się ona niekiedy z hazardem, a ponadto zabierała czas, odwodząc od 

obowiązków. Z drugiej strony duchowni, w tym biskupi i papieże, z pasją w szachy grywali, widząc w nich 

nie tylko szlachetną rozrywkę, ale także metaforę losu jednostek i społecznego ładu. W XI w. kardynał 

Piotr Damiani surowo ocenił grę w szachy w liście do papieża Aleksandra II. Potępiali spędzanie czasu na 

grach, w tym na grze w szachy, wybitni kaznodzieje, jak Bernardyn ze Sieny i Hieronim Savonarola. W 

tym samym jednak okresie powstało wiele moralitetów szachowych, w których królewska gra została 

uznana za godną poważnych filozoficzno-teologicznych rozważań. Dziełem, które zdobyło największy 

rozgłos, był traktat De ludo scachorum, autorstwa włoskiego dominikanina Jakuba Cessolisa (zm. ok. 

1322). Można przyjąć, że ostateczna rehabilitacja szachów nastąpiła za pontyfikatu papieża Leona X, 

który sam był zapalonym szachistą. Teresa z Avila, ogłoszona patronką szachistów, w Drodze 

doskonałości robi analogie pomiędzy grą w szachy a życiem duchowym. Także dziś, choć szachy się  

„zsekularyzowały” (profanum), bywają one punktem wyjścia do rozważań o człowieku i Bogu (sacrum).  

Słowa kluczowe: gry, historia szachów, potępienia szachów, moralitety szachowe, patronka szachistów. 

 

The Church in the West and chess: sacrum and profanum in the King’s Game 

Summary: Games are an element of culture, and in the same time, they are one of its sources. Chess, 

often referred to as the “King’s Game”, has a special place among games. Its long history is intertwined 

with the history of the Church in the West, especially in the period from the 11th to the 16th century. On 

the one hand, there was a number of Church verdicts condemning the game of chess, as it was 

sometimes connected with gambling; moreover, it was time-consuming and distracted people from 

their obligations. On the other hand, the clergy, including bishops and popes, enjoyed playing chess, 

seeing it not only as a noble pastime, but also as a metaphor of the social order and the fate of 

individuals. In the 11th century, Cardinal Peter Damian severely criticized the game of chess in a letter 

to Pope Alexander II. Distinguished preachers, such as Bernardino of Siena and Girolamo Savonarola, 

condemned spending time on games, including chess. However, in the same time, numerous morality 

pieces were written, in which the King’s Game was regarded as deserving serious philosophical and 

theological considerations. The most famous work was the treatise entitled De ludo scachorum, written 

by Jacobus de Cessolis, an Italian Dominican monk (approx. death date: 1322). It can be assumed that 

chess was finally rehabilitated during the pontificate of Pope Leo X, who was an avid chess player 

himself. Teresa of Ávila, who was named a patron of chess players, in her Way of Perfection makes 

analogies between chess and spiritual life. Even now, although chess has been “secularised” (profanum), 

it is sometimes a starting point for considerations about human and God (sacrum).  

Key words: games; history of chess; condemnation of chess; chess morality texts; patron of chess 

players. 

  



Forum Teologiczne t. XVIII (2017) 

Kuca Zoja  

TEMATYKA HAGIOGRAFICZNA I IDEA ŚWIĘTOŚCI STARORUSKIEJ W TWÓRCZOŚCI BORYSA ZAJCEWA 

s. 49-59 

Streszczenie: Ideę świętości w twórczości Borysa Zajcewa można rozpatrywać na czterech 

płaszczyznach semantycznych: 1) świętość jako świętość, tzn. właściwość cechująca Boga i Jego 

wybrańców, której osiągnięcie jest dla nich możliwe w procesie theosisu  (ubóstwienia); 2) świętość 

jako numinosum, czyli szczególny wymiar transcendencji, wywołujący w psychice ludzkiej określone 

przeżycia; 3) świętość jako sacrum, czyli wyższa sfera bytu, ontologiczna rzeczywistość, pierwotne 

realia objawiające się w hierofaniach; 4) świętość jako doskonałość, cnota moralna osiągana przez 

człowieka w trakcie osobistego rozwoju. 

Wszystkie te semantyczne płaszczyzny idei świętości obecne są w utworach B. Zajcewa w 

mniejszym lub większym stopniu. Świętość jako transcendentna właściwość Boga, dostępna w 

sakramencie theosisu, pojawia się u bohaterów, którzy przechodzą transformację świadomości 

religijnej. Świętość jako sacrum, w bardziej uogólnionym znaczeniu, również zajmuje istotne miejsce 

w analizowanych tekstach literackich. Chodzi tu zwłaszcza o sakralizację Rosji przez pryzmat idei 

Świętej Rusi, ponowne przemyślenie jej podstaw moralnych, przegląd duchowych tradycji. Świętość 

jako doskonałość człowieka jest obecna w każdym utworze emigracyjnym B. Zajcewa.  

Słowa kluczowe: świętość, sacrum, emigracja, Zajcew, bohater, Święta Ruś, duchowa droga.  

 

Hagiographic Themes and the Idea of Old Ruthenian Sanctity in Boris Zaycev’s Works 

Summary: The phenomenon of holiness in Boris Zaycev’s works can be dealt with on four semantic 

levels: 1) holiness as holiness, i.e. a property characterising God and His chosen ones, the 

attainment of which is possible for them in the process of theosisu (deification/worship); 2) holiness 

as numinosum, which is a special dimension of transcendence, which creates particular experiences 

in human psyche; 3) holiness as sacrum, which is a higher sphere of being, an ontological reality, 

the primeval realities which reveal themselves in hirophanies/hyrophanies; 4) holiness as 

perfection, a moral virtue reached by a human being in the process of personal development.  

All of these semantic planes of the concept of holiness are present in B. Zaycev’s  works to 

a lesser or greater extent. Holiness as a transcendent attribute of God, accessible in the sacrament 

of theosisu appears in the heroes who undergo a transformation of a religious awareness. Holiness 

as sacrum, in a more general sense, also takes a significant place in the analysed literary texts. What 

is meant here is especially the sacralisation of Russia through the prism of the idea of the Holy Rus, 

a rethinking of its/her moral fundaments, a review of spiritual tradition. Holiness as perfectio n of 

man is present in every migratory work by B. Zaycev. 

Key words: Holiness; sacrum; emigration; Zaytsev; character; Holy Russia; spiritual path.  
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Anna Komendzińska  

,,OH, JOSEPH!” ,,WHAT DO YE WANT?” - ‘OLD’ JOSEPH IN TRADITIONAL POLISH CAROLS AND 

PASTORAL SONGS. THE ORDINARY SAINT 

p. 61-74 

 

Summary: St Joseph, the husband of Mary and guardian of Jesus, is silent in all of the four gospels. In 

spite of, or perhaps due to this fact, his veneration has been largely inspired by apocryphal imagery and 

folk piety. The article portrays St Joseph as a character in old carols, pastoral songs and pastoral plays 

and addresses the problem of roles performed by St Joseph at the manger. The author poses the 

question whether Joseph is a good-natured old man or an ideal of masculinity, a man who submits 

himself to God’s plans. She also explores Christmas songs where Joseph is not merely a stock character. 

The paper is enriched by numerous quotations from the collection Kantyczki karmelitańskie [The 

Carmelite Canticles] and anthology Staropolskie pastorałki dramatyczne [Old Polish pastoral plays] 

edited by Jan Okoń. Last but not least, the author makes use of the hitherto unpublished and unedited 

music manuscripts held at the Diocese Library in Sandomierz, believing that an analysis of Christmas 

songs should always incorporate their musical features. 

Key words: Saint Joseph; pastoral song; pastorella; Christmas; Holy Family. 

 

O Józefie! – Czego chcecie? - Józef „stary” w dawnych kolędach i pastorałkach. Święty – nieświęty 

Streszczenie: Święty Józef, mąż Maryi i opiekun Jezusa, jest postacią milczącą we wszystkich czterech 

przekazach ewangelistów. Mimo tego, a najprawdopodobniej dzięki temu – historia jego kultu w 

znacznej mierze czerpie z wyobrażeń apokryficznych i pobożności ludowej. Przedmiotem artykułu jest 

spojrzenie na św. Józefa jako na bohatera dawnych kolęd i pastorałek. W tekście podjęty zostaje m.in. 

problem ról, jakie odgrywa przy żłóbku św. Józef – autorka stawia pytanie o to, czy Józef to dobrotliwy 

starzec, czy też może pełen cnót wzór mężczyzny, który potrafi przedłożyć boskie plany ponad własne. 

Sięga także po utwory bożonarodzeniowe, w których Józef nie jest wyłącznie postacią drugoplanową. 

Pracę ilustrują liczne cytaty pochodzące z Kantyczek karmelitańskich opracowanych przez Barbarę 

Krzyżaniakową oraz z antologii Staropolskie pastorałki dramatyczne opracowanej przez Jana Okonia. 

Autorka sięga również do niewydanych jeszcze i nieopracowanych rękopiśmiennych muzykaliów 

przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, ponieważ uważa, że nieodłącznym 

elementem analizy utworów o tematyce bożonarodzeniowej jest ich aspekt muzyczny. 

Słowa klucze: Święty Józef, pastorałka, pastorela, Boże Narodzenie, Święta Rodzina. 
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Marta Kowalczyk 

WSZYSCY ŚWIĘCI W WIZJACH WYBRANYCH MISTYCZEK ŚREDNIOWIECZNYCH – ŚW. GERTRUDY 

WIELKIEJ, ŚW. BRYGIDY SZWEDZKIEJ I BŁ. DOROTY Z MĄTÓW 

s. 75-87 

Streszczenie: Zagadnienia związane ze wspólnotą Wszystkich Świętych odnaleźć można w objawieniach 

średniowiecznych mistyczek – św. Gertrudy Wielkiej, św. Brygidy Szwedzkiej oraz bł. Doroty z Mątów. 

Św. Gertruda Wielka podkreślała wartość wstawiennictwa wszystkich świętych, dlatego ułożyła litanię 

ku ich czci. Gertruda zachęcała ludzi, żeby obchodzili pamiątkę swojego chrztu, by w ten sposób 

odnawiać w sobie świadomość dziecka Bożego. Według Gertrudy Wielkiej ważną rolę w osiągnięciu 

osobistej świętości mają rozum, wolna wola i osąd sumienia, które decyduje o konkretnych wyborach i 

postępowaniu. W swoich pismach św. Brygida Szwedzka piętnowała to, co nieświęte, aby każdy 

wyraźniej rozpoznał to, co święte. Według Brygidy pamięć o wszystkich świętych jest ważna, bo 

towarzyszą Chrystusowi Królowi podczas sądzenia dusz i na zapowiadanym w Piśmie Świętym Sądzie 

Ostatecznym. Swoimi pismami św. Brygida walczyła o świętość i poprawę życia innych. Według bł. 

Doroty z Mątów podstawowym warunkiem na drodze ku wspólnocie Wszystkich Świętych jest 

przyjmowanie komunii św., czynienie uczynków miłosiernych i modlitwa. Dla bł. Doroty ważne jest 

naśladowanie przykładu Maryi i świętych. Według bł. Doroty Chrystus woli, żeby modlitwy i prośby 

kierować bezpośrednio do Boga, natomiast święci mają zajmować się innymi, ważniejszymi sprawami, 

niż zanoszenie poszczególnych modlitw do samego Chrystusa. Według mistyczek, ludzie, którzy pragną 

sacrum bez lęku i z otwartością na tajemnicę świętych obcowania powinni w swoim życiu, czerpiąc z ich 

przeszłości, spoglądać w przyszłość. 

Słowa klucze: Wszyscy Święci, mistyka, Brygida Szwedzka, Gertruda Wielka, Dorota z Mątów. 

 

All saints in visions of selected mystics from the Middle Ages – 

Gertrude the Great, Bridget of Sweden and Dorothea of Montau 

Summary: The issues related to the community of All Saints can be found in the revelations of the 

mystics from the Middle Ages – Gertrude the Great, Bridget of Sweden and Dorothea of Montau. 

Reflecting on the words of Christ, each of these mystics wished to be saint and wanted others to be 

saint. Gertrude the Great highlighted the value of intercession of all saints. This is why she prepared a 

litany in honor of All Saints. Gertrude encouraged people to celebrate their baptism in order to renew 

the awareness of being a child of God. According to Gertrude the Great, a crucial role in our personal 

holiness playe reason, free will and judgment of conscience which determine our decisions and 

behaviors. In her works, Bridget of Sweden stigmatizes what is unholy to make sure everyone is able to 

see what is holy. According to Bridget, it is essential that we remember about All Saints because they 

accompany Christ the King when judging souls and on the Judgment Day, as the Bible states. In her 

works, Bridget fought for holiness and improvement of other people’s lives. According to Dorothea of 

Montau, the primary condition on the way to community of All Saints is following Mary and the saints. 

As Dorothea claimed, Christ wants us to direct our prayers and pleas straight to God. According to 

Dorothea, saints are to deal with other more important issues than handing particular prayers to Christ. 

Mystics held that people who needed sacrum should be courageous and open to saints’ secrets and 

look into the future. 

Key words: St. Bridget of Sweden; Dorothy of Montau; Gertrude the Great; mysticism; All Saints. 
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Maria Piechocka-Kłos 

ŚWIĘCI I POSTACIE BIBLIJNE W HERBACH MIAST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 

s. 89-103 

 

Streszczenie: Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim aż trzynaście miast spośród czterdziestu 

dziewięciu w swoim herbie przywołuje świętych, postacie biblijne lub atrybuty i symbole z nimi 

związane. Wizerunek Matki Bożej widnieje na tarczy herbowej trzech warmińsko-mazurskich miast: 

Iławy, Fromborka i Pasymia. Jan Chrzciciel patronuje miastu Pisz. W miejskich herbach na terenie Warmii 

i Mazur swoje miejsce znaleźli także apostołowie: św. Jakub (Olsztyn), święci Piotr i Paweł (Olsztynek, 

Pieniężno) oraz św. Jan (Zalewo, Kisielice). W omawianym regionie w herbach miast znajdują się nie 

tylko postacie biblijne, ale również i postacie świętych, tj. św. Katarzyna patronuje miastu Działdowo, 

św. Rozalia miastu Susz, zaś św. Jerzy identyfikowany jest z miastem Ostróda. 

Słowa kluczowe: herby, święci, postacie biblijne, Warmia i Mazury, miasto, symbol religijny. 

 

Saints and biblical figures in the coats of arms of cities in the Province of Warmia and Masuria 

Summary: Fourteen cities of the forty-nine evoke currently the saints, biblical figures or symbols and 

attributes associated with them in their coats of arms in the province of Warmia and Masuria. The image 

of Our Lady appears on the shield of cities: Iława, Frombork and Pasym. John the Baptist is the patron 

of Pisz. The apostles find also their place in urban coats of Warmia and Masuria: St. Jacob (Olsztyn), St. 

Peter and Paul (Olsztynek, Pieniężno) and St. Jan (Zalewo, Kisielice). There are not only biblical figures, 

but also persons of saints in the coats of the cities, ie. St. Catherine in Działdowo, St. Rozalia in Susz and 

St. George is identified with the city of Ostróda. 

Keywords: coats of arms; saints; biblical figures; Warmia and Masuria; city; religious symbol. 
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Jan P. Strumiłowski OCist 

„SAKRAMENTALNY” CHARAKTER ESTETYKI IKONY JAKO PRZYKŁAD TEOLOGII OTWARTEJ 

s. 105-122 

 

Streszczenie: Współcześnie w literaturze teologicznej często mówi się o „sakramentalności” ikony. 

Określenie to nie świadczy o traktowaniu sztuki ikonicznej na równi z siedmioma kanonicznymi 

sakramentami, ale sugeruje, że ten szczególny rodzaj sztuki posiada właściwość uobecniania w swojej 

przestrzeni rzeczywistości Boskiej. Sposób partycypacji pierwiastka nadprzyrodzonego nie ma jednak tak 

radykalnego, jak np. w Eucharystii lub innych sakramentach, charakteru substancjalnego.  

Domeną sztuki ikonicznej, jak każdej innej, jest forma, zatem należy spodziewać się, że w 

aspekcie formalnym (estetycznym) znajdują się elementy świadczące o jej sakramentalności. Ponadto w 

ikonie sfera formalna mocno jest zestrojona z samą treścią wskazaną przez ikonę, zatem również 

teologia, jaką przywołuje ikona, poprzez sakramentalny charakter formy, powinna odznaczać się 

pewnego rodzaju otwartością na transcendencję. 

Słowa klucze: ikona, estetyka, forma, sakrament, teologia piękna, ikonoklazm. 

 

“Sacramentality” of icon as an example of an open theology 

Summary: Nowadays, the theological literature says more and more often about the “sacramentality” 

of icon. Obviously, this term does not intend to make equal the iconic art and the seven canonical 

sacraments, but suggests that this specific kind of art can somehow, in its domain, make present or 

participate in the God’s reality. However, the way of participation of the supernatural element has not 

so radical substantial character, as it is in the case of the Eucharist or of the other sacraments. 

The form constitutes the realm of the iconic art (as of the other arts). That is why one should 

assume that the elements of the “sacramentality” of this art may be found in its formal (aesthetic) 

aspect. Moreover, the icon’s formal aspect is very strongly harmonized with its very content, therefore 

the theology represented by icon should similarly be characterized by some openness to transcendence. 

Key words: icon; aesthetic; form; sacrament; theology of beauty; iconoclasm. 
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Ks. Paweł Rabczyński 

HISTORIA SACRA A HISTORIA PROFANA. SZKIC Z TEOLOGII HISTORII 

s. 123-134 

 

Streszczenie: Dwudziesty wiek przyniósł niezwykłe ożywienie zainteresowań historią. Widoczne jest 

zjawisko odnowienia zmysłu historycznego w różnych dziedzinach nauki i kultury. Historia zbawienia 

(historia sacra) koincyduje z historią świecką, uniwersalną, powszechną (historia profana). Fakt 

koekstensywności historia sacra i historia profana jest konsekwencją porządku Wcielenia. Nie znaczy 

to, że należy utożsamiać historię zbawienia z historią czysto ludzką, uniwersalną. Bóg wykorzystuje 

splot konkretnych wydarzeń historii ogólnej dla objawienia siebie, swej woli i swych planów. Historia 

uniwersalna jest nie tylko płaszczyzną, na której dokonuje się Objawienie i zbawienie, ale stanowi 

także medium demonstrationis Objawienia. Bóg bowiem objawił się w historii i przez historię, przez 

konkretne wydarzenia i słowa. Wykorzystał zwyczajny bieg historii powszechnej dla nadania jej faktom 

ściśle określonego znaczenia. W ten sposób zamanifestował również swą obecność w świecie. Jezus 

Chrystus – Wcielony Bóg jest nie tylko początkiem, centrum i wypełnieniem historia sacra, ale również 

historia profana. 

Słowa kluczowe: teologia historii, Wcielenie, historia sacra, historia profana. 

 

Historia sacra and historia profana. An outline from historical theology 

Summary: The 20th century brought about an exceptional increase in the interest in historical studies. 

The history of salvation (historia sacra) coincides with the secular, universal history (historia profana). 

The coextensiveness of the historia sacra and the historia profana is a consequence of the order of 

Incarnation. This does not mean that the history of salvation should be identified with the purely secular 

history. God uses the confluence of particular secular events to manifest Himself, His will and His plans. 

The universal history is not merely a platform on which revelation and salvation take place, but rather 

serves as the medium demonstrationis of Revelation. For God manifested Himself in history and through 

history, through particular events and words. He used the ordinary flow of universal history to assign a 

particular value to its facts. In this way, He also manifested His presence in the world. Jesus Christs – the 

embodiment of God – is not only the beginning, center and completion of the historia sacra, but also of 

the historia profana. 

Key words: historical theology; incarnation; historia sacra; historia profana. 
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LE ATTUALI FORME DELL’UMANESIMO POSTMODERNO. PARTE PRIMA 

p. 135-147 

 

Sommario: Il testo cerca di offrire una diagnosi nell’attuale società, ancora convenzionalmente definita 

postmoderna, in cui appaiono diverse forme dell’umanesimo. Questo termine è diventato 

recentemente molto attuale e discusso in diversi campi del sapere umano, ma soprattutto nella filosofia, 

nell’antropologia culturale, nelle scienze umane ecc. L’interesse dato alla tematica ha sollecitato perfino 

la ricerca del cosiddetto “nuovo umanesimo”. In effetti tale ricerca ha fatto nascere le diverse idee e 

impostazioni che saranno presentate qui, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività. I risultati 

raggiunti in questo lavoro, in seguito, diventeranno motivo di sviluppo della seconda parte nella quale 

si cercherà di fare una critica teologica alle diverse forme dell’umanesimo laico.  

Parole chiavi: umanesimo, postmodernità, nichilismo, immortalità, scienze. 

 

The current form of the postmodern civilization. The first part 

Summary: This article presents the one kind of diagnosis concerning a present state of postmodern 

civilization, in which there are manifold forms of humanism. The term humanism has become the 

subject of a great deal of interest in many areas of knowledge due to its deep and extensive social-

anthropological changes. The search, especially in the area of philosophy, introduced the term “new 

humanism”. As a result, new trends, ideas, directions of thought emerged. The results presented here 

are not definitive and complete, but in the second part of this volume (Theological Forum (XVIII / 2017), 

is presented the theological criticism of the present radical forms of laity humanism. 

Key words: humanism; postmodernism; nihilism; immortality; science. 

 

Aktualna kondycja cywilizacji postmodernistycznej. Część pierwsza 

Streszczenie: W niniejszym artykule postawiono pewien rodzaj diagnozy dotyczącej aktualnej kondycji 

cywilizacji postmodernistycznej, w której pojawiają się wielorakie formy humanizmu. Termin ten stał się 

aktualnie przedmiotem ogromnego zainteresowania wielu dziedzin wiedzy ze względu na głębokie i na 

szeroką skalę zakrojone dokonujące się zmiany socjoantropologiczne. Poszukiwania, szczególnie w 

obszarze filozofii, wprowadziły termin „nowy humanizm”. W efekcie zrodziły się nowe trendy, idee, 

kierunki myślenia itd. Rezultaty tutaj przedstawione nie mają charakteru definitywnego i kompletnego, 

niemniej jednak w drugiej części zamieszczonej w niniejszym tomie Forum Teologicznego (XVIIII/2017) 

zostanie zaproponowana krytyka teologiczna obecnych form humanizmu radykalnie laickiego. 

Słowa kluczowe: humanizm, postmodernizm, nihilizm, nieśmiertelność, nauka. 
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LA CRITICA TEOLOGICA DELL’ODIERNO UMANESIMO LAICO. PARTE SECONDA 

p. 149-162 

 

Sommario: Il testo si mette in continuità con la prima parte in cui è stato presentato l’attuale tentativo 

di formulare, nei tempi della crisi globale su diversi piani della vita sociale e individuale dell’uomo, un 

“nuovo umanesimo” del tutto laico e secolarizzato. In questa sede invece si cercherà di articolare ed 

esprimere la posizione dell’universo cristiano di fronte a tali proposte e mettere in risalto gli elementi 

vulnerabili e pericolosamente riduttivi dell’umanesimo puramente laico ed immanente alla luce della 

ragione e della fede.  Inoltre si cercherà di aprire gli spazi ad una eventuale elaborazione di un “nuovo 

umanesimo cristiano”. 

Parole chiavi: umanesimo, postmodernità, nichilismo, immortalità, scienze. 

 

The current form of the postmodern civilization. The second part 

Summary: In the article the Author carries on the matters concerning a phenomenon of a new 

humanism, showed the first part. He paid attention to the contemporary crisis in the global and 

individual dimension, the humanism absolutely laic and secularized, closed on every transcendent 

perspective. He showed us the Christian look on the matter of the new humanism. The answer the 

question of detail, he formed in the light of the faith and the intellect. He explained that the humanism 

exclusively laic and immanent, reduced dangerously the identity, the dignity and the ontological 

uniqueness of the human existence. 

Key words: humanism; postmodernism; nihilism; immortality; science.  

 

Aktualna kondycja cywilizacji postmodernistycznej. Część druga 

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę przedstawioną w pierwszej części, w której opisany został 

dzisiejszy fenomen stworzenia nowego humanizmu w dobie głębokiego kryzysu zarówno w wymiarze 

globalnym jak i indywidualnym; humanizmu zupełnie laickiego i zsekularyzowanego, zamkniętego na 

jakąkolwiek perspektywę transcendentną. W tym tekście zostanie ukazane chrześcijańskie ujęcie i 

odpowiedź, w świetle wiary i rozumu, na owe nie dające się utrzymać próby czysto laickiego i 

immanentnego humanizmu który niebezpiecznie redukuje tożsamość, godność i ontologiczną 

wyjątkowość bytu ludzkiego 

Słowa klucze: humanizm, postmodernizm, nihilizm, nieśmiertelność, nauka. 
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CHURCHES CONCERN FOR ENVIRONMENTAL ISSUES: MAKING SENSE OF A NEW CHRISTIAN DIAKONIA 

p. 163-179 

 

Summary: Last years have witnessed an abundance of statements by many Christian Churches aimed to 

address environmental issues, last one perhaps the Catholic Encyclical Laudato si’. These documents 

invite theological engagement, especially after becoming aware of the criticism that such proposals 

might raise in different social and intellectual settings. The present essay tries to expose such criticism 

and the reasons that could discourage Churches’ environmental engagement, to stimulate a critical and 

dialogical stance able to move into the ongoing discussion and to answer the most pressing questions.  

Key words: Christian diskonia; Laudato si’; Christian Churches; environmental engagement.  

 

Troska Kościoła dotycząca problemów środowiska: rozumienie nowej diakonii chrześcijańskiej 

Streszczenie: W ostatnich latach pojawiało się wiele wypowiedzi Kościołów chrześcijańskich, które 

miały na celu rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska. Niewątpliwie jedną z 

ostatnich była katolicka encyklika Laudato si’. Dokumenty te zachęcają do zaangażowania 

teologicznego, zwłaszcza gdy przedstawiona tu problematyka podlega osądom krytycznym różnych 

środowisk społecznych i intelektualnych. W niniejszym tekście starano się ukazać, jakie jest źródło tej 

krytyki i zrekapitulować powody, które mogą zniechęcać Kościół do zaangażowania na rzecz 

środowiska. Niewątpliwie rozeznanie tych kwestii jest podstawą do trwającej dyskusji i poszukiwań 

odpowiedzi na najpilniejsze pytania duszpasterskie. 

Słowa klucze: diakonia chrześcijańska, encyklika Laudato si’, Kościoły chrześcijańskie, zaangażowanie na 

rzecz środowiska.  
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MIŁOSIERDZIE DUSZPASTERSKIE W TRADYCJI KOŚCIELNEJ I W AMORIS LAETITIA PAPIEŻA FRANCISZKA 

s. 181-195 

Streszczenie: Papież Franciszek, wzywający duszpasterzy do odnowy działalności Kościoła w duchu 

miłosierdzia, jest kontynuatorem tradycji benignitas pastoralis, której przedstawicielami są św. Jan 

Chryzostom (349-407), św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787) oraz Henri J.M. Nouwen (1932-1996). 

Duszpasterstwo łagodności polega na naśladowaniu Boga zstępującego w Jezusie Chrystusie ku ludziom, 

aby dać się im poznać w sposób dostosowany do ich możliwości percepcyjnych i okazując zrozumienie 

dla ich słabości, wspierać ich w osiąganiu doskonałości. Dla papieża Franciszka Ewangelia nie jest 

zbiorem norm moralnych, lecz Dobrą Nowiną o miłosierdziu Boga pełnego czułości, cierpliwości i 

życzliwości dla ludzi. Zadaniem duszpasterzy naśladujących Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w którym 

wszystko mówi o miłosierdziu, jest podchodzić do ludzi słabych i zagubionych z łagodnością, nie 

potępiać, lecz wzywać do nawrócenia. Tak praktykowane duszpasterstwo miłosierdzia ma istotne 

znaczenie ze względu na jego podstawy biblijno-teologiczne, charakter personalistyczny, wartość 

pedagogiczną, oddziaływanie terapeutyczne oraz siłę ewangelizacyjną. W łagodności pastoralnej papież 

Franciszek dostrzega właściwą odpowiedź Kościoła na potrzeby duchowe ludzi będących w tzw. 

sytuacjach nieregularnych.  

Słowa kluczowe: Amoris laetitia, papież Franciszek, Kościół, duszpasterstwo, łagodność pastoralna, 

συγκατάβασις. 

 

The Pastoral Mercy in the Tradition of the Church and in Amoris laetitia of Pope Francis 

Summary: Pope Francis urges priests to renew the activity of the Church in the spirit of mercy. Thus, 

he is continuer of the tradition of benignitas pastoralis, whose representatives are St. John 

Chrysostom (349-407), St. Alfons Maria de Liguori (1696-1787) and Henri J.M. Nouwen (1932-1996). 

The pastoral mercy lies in the imitation of God, who descends in Jesus Christ to the people to let them 

know himself in a way adapted to their perceptive abilities and he shows understanding for their 

weaknesses in order to support them in achieving personal perfection. For Pope Francis, the Gospel is 

not a set of moral standards, but the good news of the mercy of God who is full of tenderness, 

patience and kindness for people. In Jesus Christ, the Son of God, everything speaks of mercy. The task 

of pastors, who are following him, is to approach weak and confused people with meekness, not to 

condemn, but to call them to conversion. The pastoral mercy is important because of its biblical and 

theological foundation, its personalist character, pedagogical value, therapeutic effects and power of 

evangelization. Pope Francis recognizes in the pastoral mercy the right answer of the Church to the 

spiritual needs of people who find themselves in so-called irregular situations, living together without 

the sacrament of marriage. 

Key words: Amoris Laetitia; Pope Francis; Church; pastoral care; mercy; συγκατάβασις. 
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LOGIKA INKLUZJI PAPIEŻA FRANCISZKA. 

PYTANIA OTWARTE NA MARGINESIE ADHORTACJI AMORIS LAETITIA 

s. 197-211 

 

Streszczenie: Dyskusja na temat adhortacji Amoris laetitia koncentruje się niemal wyłącznie na ósmym 

rozdziale tego dokumentu, przez co zawarte w niej ważne i wartościowe impulsy są całkowicie pomijane. 

Faktem jest jednak, że twierdzenie papieża, iż rozwiedzeni, którzy zawarli powtórne cywilne małżeństwo 

nie zawsze żyją w faktycznej sytuacji grzechu i w pewnych okolicznościach mogą zostać dopuszczeni do 

sakramentów, wydaje się kontrastować nie tylko z dotychczasową dyscypliną kościelną, ale także z 

katolicką nauką o małżeństwie. W niniejszym artykule zostaną postawione trzy krytyczne pytania: o 

rozumienie grzechu, o status drugiego cywilnego małżeństwa po rozwodzie oraz o pastoralne 

konsekwencje. Wydaje się, że nowe pastoralne rozwiązania tylko wtedy będą zgodne z dotychczasową 

nauką i Tradycją Kościoła, gdy zagadnienie ważności sakramentalnego małżeństwa pozostanie pytaniem 

kluczowym i właśnie w tym obszarze będzie się poszukiwało nowych prawnych i pastoralnych dróg, także 

takich, które by wykraczały poza dotychczasową praktykę. Wyłączenie tego zagadnienia poza nawias i 

skoncentrowanie duszpasterstwa na okresie trwania i kondycji powtórnego związku oraz na 

wypływających z niego moralnych zobowiązaniach uniemożliwiają, jak się wydaje, zachowanie 

integralności katolickiej nauki o nierozerwalności małżeństwa. 

Słowa kluczowe: papież Franciszek, małżeństwo sakramentalne, katolicka nauka o małżeństwie, 

rozwiedzeni powtórnie zaślubieni, ważność małżeństwa, inkluzja. 

 

Pope Francis’ logic of inclusion. 

Some open questions on the margin of the exhortation „Amoris Laetitia” 

Summary: The discussion about Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris Laetitia has unfortunately 

been focused on its eighth chapter so that many valuable and important impulses get lost. However it 

is a fact that the Pope’s statement that divorced and remarried people don't live in the state of mortal 

sin in every case and if so they can receive the sacraments under some conditions, seems to be contrary 

not only to the foregoing Catholic discipline but also to the Catholic teaching on marriage. There are 

three open questions in this article: the meaning of sin, the status of the second marriage after divorce 

and the pastoral consequences of the new propositions. It seems that the new pastoral proposals will 

remain in accordance with the Catholic teaching and Tradition only on condition that the focus will be 

focus on the question of the validity of the first marriage and on seeking new solutions. An 

underestimation or exclusion of these questions and the sole focus on the condition of the second 

marriage and on the new moral obligations resulting from it will make the preservation of the Catholic 

teaching on marriage impossible. 

Key words: Pope Francis; sacramental marriage; Catholic teaching on marriage; divorced remarried; 

validity of marriage; inclusion. 
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ÖKOLOGISCHE ERZIEHUNG IN DER ENZYKLIKA LAUDATO SI’:  

KATECHETISCHE IMPLIKATIONEN 

S. 213-227 

 

Zusammenfassung: Die Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus ist ein wertvolles Dokument, das den 

aktuellen Wissenstand über die Ökologie widerspiegelt und die Positionen der Kirche zu verschiedenen 

Aspekten dieser Frage thematisiert. In der Auffassung des Papstes ist die Katechese ein wichtiger Ort, 

an dem diese Kenntnisse vermittelt werden sollen. Ihre Rolle hat jedoch über die bloße Weitergabe des 

Wissens hinauszugehen. Große Bedeutung kommt auch der ökologischen Erziehung der Schüler zu, 

durch die sich ein richtiger christlicher Lebensstil entwickeln kann, der sich in der Sorge um die 

natürliche Umwelt und die Wertschätzung der Welt und ihres Schöpfers ausdrückt. Aus diesem Grund 

muss die gegenwärtige Katechese die päpstliche Perspektive der so verstandenen Ökologie 

berücksichtigen und sie in den erzieherischen Prozess integrieren, um reife Persönlichkeiten zu formen, 

die zum Zusammenleben mit den anderen Menschen und mit der Welt der Natur fähig und Gott für sein 

Werk der Schöpfung dankbar sind. 

Schlüsselworte: Franziskus, Ökologie, Erziehung, natürliche Umwelt, Katechese. 

 

Ecological education in Laudato si’ encyclical: catechesis implications 

Summary: Pope Francis`s Laudato si’ encyclical is a valuable document, which gives us a current 

knowledge of ecology and shows the Church`s view on it in its different aspects. According to the Pope, 

a catechesis is an important means to transmit the information. Not only should its role be limited to 

passing the knowlegde. Ecological upbringing of students has an essential meaning here. It should form 

a proper Christian lifestyle that shows a concern about the environment and a respect to the world and 

its Creator. Thus, a modern catechesis should take into account the Pope`s view on ecology and include 

it in the educational process in order to form a mature personality, able to co-exist with other people 

and the nature, and grateful to God for creation. 

Key words: Pope Francis; ecology; education; environment; catechesis. 

 

Wychowanie ekologiczne w encyklice Laudato si’: implikacje katechetyczne 

Streszczenie: Encyklika Laudato si` papieża Franciszka jest cennym dokumentem, który pozwala posiąść 

aktualną wiedzę o ekologii i ukazuje stanowisko Kościoła dotyczące tego zagadnienia w różnych jego 

aspektach. Zdaniem papieża ważnym miejscem przekazywania tych informacji jest katecheza. Jej rola 

winna jednak znacznie wykraczać poza sam przekaz wiedzy na ten temat. Istotne znaczenie ma tutaj 

wychowanie ekologiczne katechizowanych, które kształtuje właściwy styl życia chrześcijańskiego, 

przejawiający się troską o środowisko naturalne i szacunkiem do świata oraz Jego Stwórcy. Dlatego 

współczesna katecheza powinna uwzględnić papieskie spojrzenie na tak pojmowaną ekologię i włączyć 

je w proces wychowawczy, by kształtować dojrzałą osobowość zdolną do współistnienia z innymi ludźmi 

i światem przyrody oraz wdzięczną wobec Boga za dzieło stworzenia. 

Słowa klucze: Franciszek, ekologia, wychowanie, środowisko naturalne, katecheza. 
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PATROCINIA TRYNITARNE ORAZ DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH OSÓB BOSKICH, KOŚCIOŁÓW 

PARAFIALNYCH W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 

s. 229-240 

Streszczenie: W artykule omówiono współcześnie obowiązujące wezwania kościołów parafialnych 

diecezji pelplińskiej. Uwaga została skoncentrowana na wezwaniach trynitarnych, tj. odnoszących się do 

Trójcy Świętej jako Wspólnoty Osób oraz do poszczególnych Osób Boskich. Dokonana analiza ilościowa 

pozwoliła na uzmysłowienie sobie zakresu kultu Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego oraz 

funkcjonowania treści teologicznych w kulturze na terenie diecezji pelplińskiej. W artykule krótko 

ukazano historyczny proces kształtowania się diecezji. Następnie zestawiono dane ilościowe dotyczące 

wezwań trynitarnych. Podjęto również wstępną analizę semantyczno-teologiczną wybranych wezwań.  

Słowa kluczowe: Trójca Święta, Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty.  

 

The Trinitological Names of Parish Churches in the Diocese of Pelplin 

Summary: An aim of the article is to discuss existing calls parish churches of the diocese of Pelplin in 

terms of quantity. Attention has been focused on the trinitarian names, that is relating to the Trinity as 

a communion of the Holy Persons and individual Holy Persons of God. Made quantitative analysis will 

allow for the realization scope of the cult of God the Father, Jesus Christ and the Holy Spirit, and built 

their image in culture for example the church’s name. The article was first briefly presented the history 

of the formation of the Diocese of Pelplin. This was followed by compilation of quantitative data about 

the calls concerning the Holy Trinity and Its Persons. Sequentially specified amount trinitarian names for 

other calls parish churches of the diocese. In the last section we analyze the semantic and theological 

names. The whole article is crowned with a short summary. 

Key words: the Trinity; God the Father; Jesus Christ; the Holy Spirit. 


