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Streszczenia/Abstracts 

 

Jacek Jezierski 

 
KAROL WOJTYŁA’S SERMON FOR THE CENTENARY OF MARIAN APPARITIONS IN GIETRZWAŁD 
Summary: This article analyses the sermon which has been delivered by Cardinal Karol Wojtyła, 
during the Holy Mass, on September, 11 in 1977, in Gietrzwałd, during the ceremony of the 100th 
anniversary of the Marian apparitions. The cardinal begins his sermon from the letter to Hebrews 
(1,1-2) which discusses the historic culmination of the God’s Revelation in the person of Jesus. He 
then explains the historic context of the apparitions in Gietrzwałd and accentuates the clue of the 
Polish speech in the message of Our Lady and develops the theme of human culture, expressed 
through language and words. He reminds us that Polish culture is based in Christianity and he justifies 
the right of Poles to manifest religiousness in their culture. The Blessed Virgin, because her 
message was delivered in Polish, is called Our Lady of Gietrzwałd by the Cardinal. 
Keywords: Gietrzwałd, Wojtyła, Marian apparitions, the Polish culture, Christian origins of the 
culture. 

Kazanie kard. Karola Wojtyły w stulecie objawień maryjnych 
w Gietrzwałdzie 
Streszczenie: W artykule omówiono kazanie kardynała Karola Wojtyły, wygłoszone podczas 
Mszy św. 11 września 1977 r. w Gietrzwałdzie podczas obchodów setnej rocznicy objawień maryjnych. 
Kardynał rozpoczyna od Listu do Hebrajczyków (1,1-2), w którym jest mowa o historycznej 
kulminacji Bożego objawienia w osobie Jezusa. Następnie wyjaśnia historyczny kontekst objawień 
gietrzwałdzkich. Akcentuje wątek polskiej mowy w orędziu maryjnym. Rozwija aspekt kultury 
ludzkiej, wyrażanej poprzez język i słowo. Przypomina chrześcijańskie podstawy kultury polskiej. 
Uzasadnia prawo Polaków do uzewnętrzniania religijności poprzez kulturę. Maryja przekazująca 
orędzie w języku polskim jest nazwana Panią Gietrzwałdzką. 
Słowa kluczowe: Gietrzwałd, Wojtyła, objawienia maryjne, kultura polska, chrześcijańskie korzenie 
kultury. 
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Kazimierz Brzozowski 

 
THE PASTORAL ASPECTS OF THE CALL TO SOBRIETY IN THE APPARITIONS OF THE MOTHER OF 
GOD IN GIETRZWAŁD IN 1877 
Summary: Addiction is among the many illnesses that modern man suffers from. One of the most 
extreme and dangerous addictions is alcoholism. A person suffering from alcoholism is unable 
– using his own strength – to stop its destructive character, both in the psycho-physical and the spiritual 
spheres. Many public institutions provide various forms of help, and among them the Church 
certainly plays a significant role. The primary task of the Church is to bring all of its members to the 
ultimate goal of eternal salvation. The apparitions at Gietrzwałd, which took place 140 years ago, 
seem to confirm the care that the Mother of God has for the salvation of every human being, especially 
one afflicted with the reality of drunkenness. She calls abusers of alcohol to conversion and 
to break with such a life. The exhortation contained in the Gietrzwałd message imposes particular 
tasks on the pastors of the shrine to care for those who are afflicted by any sort of addiction. The 
shrine, because it was chosen by the Mother of God, is equipped with special pastoral tools to 
undertake these tasks zealously. The effectiveness of fulfilling this sacred mission will certainly 
depend on cooperation with the Heavenly Mother, and in terms of those combatting sinful ailments, 
it will depend on the spiritual struggle, which must be accompanied by a child-like trust. After 
all, Mary assured all her perpetual help with these words: “Do not be sad, because I will always be 
with you”. 
Keywords: Mary, Rosary, sin, drunkenness, alcoholism, conversion, sobriety. 

Pastoralne aspekty wezwania do trzeźwości w objawieniach Matki Bożej 
w Gietrzwałdzie w 1877 roku 
Streszczenie: Spośród wielu schorzeń, na które cierpi współczesny człowiek, dotkliwe są różnego 
rodzaju uzależnienia. Jednym z nich i wyjątkowo groźnym jest alkoholizm. Człowiek dotknięty 
chorobą alkoholową nie jest w stanie, o własnych siłach, zatrzymać jej wyniszczającego charakteru 
i to zarówno w sferze psychofizycznej, jak również w sferze duchowej. Z pomocą przychodzą mu  
różne instytucje publiczne, a wśród nich znaczącą rolę spełnia Kościół. Pierwszorzędnym zadaniem 
Kościoła jest doprowadzenie wszystkich jego członków do celu ostatecznego, jakim jest wieczne 
zbawienie. Gietrzwałdzkie objawienia sprzed 140 lat wydają się potwierdzać troskę Matki Bożej 
o zbawienie każdego człowieka, a w szczególności pogrążonego w grzechu pijaństwa. 
Nadużywających alkoholu wzywa do nawrócenia i zerwania z grzesznym życiem. Upomnienie 
zawarte w gietrzwałdzkim orędziu nakłada na duszpasterzy sanktuarium szczególne zadania 
w zakresie otoczenia pasterską troską ludzi dotkniętych w jakikolwiek sposób problemem uzależnienia. 
Sanktuarium z racji szczególnego wybraństwa przez Matkę Bożą wyposażone jest 
w specjalne narzędzia duszpasterskie, aby podjąć się gorliwie tych zadań. Skuteczność wypełnienia 
tej świętej misji będzie z pewnością zależało od współpracy z Niebieską Matką, a po stronie 
zmagających się z grzeszną dolegliwością – od podjętej walki duchowej, której winna towarzyszyć 
dziecięca ufność. Wszak Maryja wszystkich zapewniała o swojej nieustannej pomocy tymi słowami: 
„Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”. 
Słowa kluczowe: Maryja, różaniec, pijaństwo, alkoholizm, trzeźwość. 
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Dawid Galanciak 

 
BARBARA STANISŁAWA SAMULOWSKA – THE WITNESS OF MARIAN APPARITIONS IN 
GIETRZWAŁD 
Summary: The one hundred and fortieth anniversary of Marian apparitions in Gietrzwald invites us 
to reflect upon Barbara Stanisława Samulowska’s life and actions – the witness of those apparitions. 
This article shows all stages of her life: childhood, her life in Congregation of the Sisters of Marcy 
and her ministry in Guatemala. We also learn about the fruits of these events, Samulowska’s spirituality 
and her relations with the clergy. The apparitions, which Samulowska witnessed deeply affected 
her life, the local community and many pilgrims coming to Gietrzwald. Barbara Samulowska 
deserves the title of the Servant of God. The process of her canonization is currently at the stage of 
the Congregation for the Saints. 
Keywords: private apparitions, Marian apparitions, Barbara Samulowska, Gietrzwald, Sister 
of Mercy. 

Barbara Stanisława Samulowska – świadek objawień maryjnych w Gietrzwałdzie 
Streszczenie: Sto czterdziesta rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie skłania do refleksji 
o życiu i działalności Barbary Samulowskiej – świadka tych objawień. W artykule opisano kolejne 
etapy jej życia: dzieciństwo, życie w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia i jej posługę w Gwatemali. 
Dowiadujemy się też o owocach tych wydarzeń, duchowości Samulowskiej i jej relacji do duchowieństwa. 
Objawienia, których Samulowska była świadkiem, głęboko wstrząsnęły jej życiem, 
a także lokalnej wspólnoty i wielu pielgrzymów przybywających do Gietrzwałdu. Barbara 
Samulowska otrzymała tytuł sługi Bożej. Aktualnie w Kongregacji ds. Świętych toczy się jej proces 
beatyfikacyjny. 
Słowa kluczowe: prywatne objawienia, objawienia maryjne, Barbara Samulowska, Gietrzwałd, 
Siostry Miłosierdzia. 
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Alicja Święcicka 

 
“REVELATIONS” IN GIETRZWAŁD AND CONTEMPORARY APPARITIONS OF MARY 
Summary: The “Revelations” in Gietrzwałd and contemporary apparitions of Mary is a subject 
worth analysing, especially so since June 2017 was the 140th anniversary of the Apparitions of Mary 
in Gietrzwałd. Saint John Paul II perceived the revelations as a sign of the times, upon which the 
Church shall constantly consider, in order to read them and interpret them anew. The Gietrzwałd 
“revelations” have much in common with other Marian apparitions, but it is worth noting that every 
appearance of the Mother of God on Earth is special and unique. There are some differences among 
the revelations, which suggest a reason for the selection of a given place for Mary’s visit. There is 
a need to look closely at the apparitions in Gietrzwałd, as this is a site in Poland where the events 
have been officially recognized by the Catholic Church as true and authentic, but despite that, they 
are not widely known or valued. The 140th anniversary of those apparitions is a good chance to increase 
awareness of them, particularly Mary’s widespread wish for us to pray the rosary every day. 
Keywords: Marian apparitions, Gietrzwałd, La Salette, Kibeho, Fatima, Lourdes. 
 
 

„Objawienia” w Gietrzwałdzie i współczesne objawienia maryjne 
Streszczenie: „Objawienia” w Gietrzwałdzie i współczesne objawienia Maryi są przedmiotem analizy 
wartym odnotowania, tym bardziej że w czerwcu 2017 r. obchodziliśmy 140. rocznicę objawień 
maryjnych w Gietrzwałdzie. Święty Jan Paweł II postrzegał objawienia jako znaki czasu, nad którymi 
Kościół nieustannie się zastanawia, aby je odczytać i ponownie zinterpretować. Objawienia 
gietrzwałdzkie mają wiele wspólnego z innymi objawieniami maryjnymi, ale należy zauważyć, że 
każde pojawienie się Matki Bożej na ziemi jest wyjątkowe i unikatowe. Istnieją pewne różnice 
między objawieniami, które sugerują powód wyboru danego miejsca na wizytę Maryi. Stąd należy 
inaczej postrzegać objawienia Maryi w Gietrzwałdzie, ponieważ jest to miejsce w Polsce, gdzie 
wydarzenia zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki za prawdziwe i autentyczne, choć nie 
są powszechnie znane ani docenione. Objawienia gietrzwałdzkie należy upowszechniać, zwłaszcza 
w zakresie najważniejszego życzenia Maryi, aby każdego dnia odmawiać różaniec. 
Słowa kluczowe: objawienia maryjne, Gietrzwałd, La Salette, Kibeho, Fatima, Lourdes. 
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Bogusław Kochaniewicz OP 

 
EKLEZJALNY WYMIAR FATIMSKIEGO ORĘDZIA 
Streszczenie: Interwencje Matki Jezusa w historii ludzkości przypominają nam, że królestwo Boże 
nie jest z tego świata. Podkreślają one prawdę o Bogu, Jego królestwie, sensie egzystencji ludzkiej, 
życiu wiecznym. Objawienia maryjne, zwłaszcza te zatwierdzone przez Kościół, odnoszą się do 
życia ludzkiego. Dotyczą one nie tylko nawrócenia tych, którzy są dalecy od Boga, ale również 
zwracają uwagę na konieczność stałego nawracania się chrześcijan. Dlatego przyjęcie objawień 
maryjnych nie powinno ograniczać się do sentymentalnych emocji, pogoni za sensacją i nowych 
form pobożności, ale powinno prowadzić do jeszcze bardziej radykalnego zjednoczenia 
z Chrystusem, opartego na autentycznym przeżywaniu wiary, miłości do Kościoła, wyrażającej się 
m.in. w postawie obrony wartości życia ludzkiego, sakramentalnego wymiaru małżeństwa, jedności 
rodziny. 
Słowa kluczowe: objawienia maryjne, Matka Jezusa, Fatima, Kościół, pobożność. 
 

Ecclesiastical dimension of the message from Fatima 
Summary: The interventions of the Mother of Jesus in the history of humanity remind us that the 
kingdom of God is not of this world. They remind man of the truth about God, his kingdom, the 
sense of human existence and eternal life. Marian apparitions, especially those approved by the 
Church, refer to human life. They concern not only the conversion of those who are far from God, 
but also refer to the constant conversion of Christians. Therefore, the acceptance of Marian messages 
should not be limited to sentimental emotions, new forms of worship or the pursuit of sensation, 
but should result in a radical turn towards Christ, based on an authentically lived faith, life in union 
with Christ, love for the Church, expressing itself, among others, in defending the fundamental 
values of human life, the sacramental value of marriage, the family unity at the basis of which Christ is, 
yesterday and today, the same forever. 
Keywords: Marian apparitions, Mother of Jesus, Fatima, Church, piety. 
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Katarzyna Parzych-Blakiewicz 

 
HAGIOLOGICAL PERSPECTIVE OF THE FATIMA MESSAGE 
Summary: This paper presents a theological analysis of the content of the Fatima message, carried 
out according to hagiological assumptions. The analysis of Fatima sources, taking into account the 
aspect of hagiological research, made it possible to claim that holiness granted by Divine grace 
grows in a human being at the stage of his or her earthly life. Human history should develop the 
salvific course through cooperation between the human being and God upon the principle of dialogical 
relations. In the dialogue of salvation, God gives His grace to a human being, which is necessary 
to create a culture favouring the development of humanity, i.e. humanizing. Dialogical activity 
means acting in accordance with the theological hierarchy of values. The effects of dialogical cooperation 
are perceived in humanism favouring the improvement of humanity in the human person, 
humanity modelled on the humanity of Jesus Christ. The Marian aspect in the hagiological perspective 
is seen as a guideline showing the right direction of required historico-salvific changes. 
Keywords: Fatima, Marian apparitions, visionaries, interdisciplinary research, historico-salvific 
theology. 
 

Hagiologiczna perspektywa orędzia fatimskiego 
Streszczenie: W artykule przedstawiono teologiczną treść orędzia fatimskiego w oparciu o założenia 
hagiologiczne. Analiza źródeł fatimskich, uwzględniająca aspekt badań hagiologicznych, pozwoliła 
stwierdzić, że świętość jest celem życia ludzkiego w historii, zaś dojrzewa ona w osobie 
ludzkiej na etapie życia doczesnego. Historia ludzka powinna rozwijać nurt zbawczy przez współpracę 
człowieka z Bogiem na zasadzie relacji dialogicznych. W dialogu zbawienia Bóg obdarza człowieka łaską niezbędną do 
tworzenia kultury sprzyjającej rozwojowi człowieczeństwa – czyli 
humanizującej. Aktywność dialogiczna człowieka oznacza postępowanie zgodne z teologalną hierarchią 
wartości. Efekty dialogicznej współpracy są dostrzegalne w humanizmie sprzyjającym doskonaleniu 
w osobie ludzkiej człowieczeństwa wzorowanego na człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. 
Aspekt maryjny, w perspektywie hagiologicznej jawi się jako wskazówka określająca właściwy 
kierunek koniecznych zmian historiozbawczych. 
Słowa kluczowe: Fatima, objawienia maryjne, wizjonerzy, badania interdyscyplinarne, teologia 
historiozbawcza. 
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Andriy Oliynyk CSsR 

 
OBJAWIENIE FATIMSKIE JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI DLA MARIOLOGII O. ROMANA 
BAKHTALOVSKYY’EGO (1897–1985) 
Streszczenie: O. Roman Bakhtalovskyy jest mistykiem i mistagogiem w nowoczesności, gdyż jego 
pobożność, duchowość, posługa kapłańska oraz piśmiennictwo czerpią inspirację z objawień fatimskich. 
W jego poglądach mariologicznych znajdujemy wiele symboli nawiązujących do wydarzeń 
z 1917 r., jakie miały miejsce w Portugalii. One ukształtowały jego wiarę opartą na oddawaniu czci 
Niepokalanemu Poczęciu Bogarodzicy, nabożeństwie do Jej Najświętszego Serca, doskonaleniu relacji 
synowskich według założeń królestwa Bożego. Nadzieja i wiara w ostateczne zwycięstwo 
chrześcijaństwa nad ideologią ateizmu jest kluczem do zrozumienia jego bezkompromisowej pozycji 
w walce ze złem oraz wierności Kościołowi i obrony własnych przekonań religijnych w sytuacji 
reżimu komunistycznego. Dla o. Romana wszystko, co dzieje się w Związku Sowieckimnie jest nacechowane 
smutkiem ani rozpaczą, wręcz jest klarowne, gdyż biorąc pod uwagę dialogi Maryi 
Dziewicy z wizjonerami w Fatimie, były przewidziane czasy „wielkiej apostazji” w XX w., brutalne 
prześladowania chrześcijan w krajach komunistycznych. Jednocześnie chrześcijanie otrzymali 
ogromną zachętę, by na rzecz królestwa Bożego, solidarności, nawrócenia, cierpliwości oraz wytrwałości 
wierze. Doświadczenie życiowe oraz „Dzieło Fatimy” ukształtowały o. R. Bakhtalovskyy’ego 
jako żywego i wiarygodnego świadka wydarzeń historycznych XX w. wewnątrz „Imperium zła” 
(R. Reagan) Związku Sowieckiego. Osobistym wnioskiem o. Romana w celu odnowy wiary i moralności 
chrześcijańskiej w Ukrainie była sprawa założenia żeńskiego Zgromadzenia Najświętszego 
Serca Maryi Fatimskiej (NSMF) oraz troska o jego przetrwanie w trudnych warunkach istnienia podziemnego 
Kościoła. Dlatego wszelkie działania i inicjatywy o. R. Bakhtalovskyy’ego zmierzające do 
realizacji zadań z Fatimy był przyspieszeniem nadejścia wolności narodu i Kościoła na Ukrainie. 
Słowa kluczowe: objawienia fatimskie, komunizm, Związek Sowiecki, duchowość maryjna, Zgromadzenie 
Najświętszego Serca Maryi Fatimskiej. 
 
 

The Fatima apparitions as the source of inspiration for Marian theology 
of Father Roman Bakhtalovskyy (1897–1985) 
Summary: Father Roman Bakhtalovskyy is a kind of mystic and mystagogist in modernity, because 
his piety, spirituality, priestly ministry and writing draw inspiration from the Fatima apparition. In 
his Marian views, we find many symbols of harking back to events of 1917 in Portugal. They formed 
his faith based on: the worship of the Immaculate Conception Mother of God, the service to Her 
Sacred Heart, the improvement of filial relations according to foundations of the kingdom of God. 
The hope and the faith in the final victory of Christianity over the ideology of atheism is a key to the 
understanding of his uncompromising position in the fight with evil, the faithfulness to the Church 
and the protection of own religious convictions in the situation of the communist regime. For Father 
Roman, everything that happened in the Soviet Union was no cause for astonishment, sadness or 
despair, because the dialogues of the Blessed Virgin with visionaries in Fatima foretold “of the great 
apostasy” in the XXth century, brutal persecutions of Christians in Communist countries and, simultaneously, 
the invitation of Christians to the activity in the interest of the kingdom of God, through 
solidarity, conversion, patience and the persistence to the faith. The vital experience and “Fatima’s 
Opus” made Father Bakhtalovskyy a lively and unimpeachable witness of historical events of the 
XX century inside the “Evil empire” (R. Reagan) of the Soviet Union. The personal conclusion for 
Father Roman, for the renovation of faith and Christian morality in Ukraine, was the founding of 
a female congregation of the Sacred Heart of Mary from Fatima and ensuring its survival in the 
difficult conditions of the existence of an underground Church. Therefore, all activities of Father 
Bakhtalovskyy regarding Fatima were an acceleration of the arrival of freedom to the nation and the 
Church in Ukraine. 
Keywords: Fatima apparitions, communism, the Soviet Union, Marian spirituality, The Congregation 
of the Sacred Heart of Mary from Fatima. 
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Janusz Kręcidło MS 

 
RELEVANCE OF THE APPARITION OF OUR LADY AT LA SALETTE (SEPTEMBER 19, 1846) FOR 
THE CONTEMPORARY WORLD FROM THE BIBLICAL-THEOLOGICAL PERSPECTIVE 
Summary: This article focuses on two main issues. In the first part, the apparition of the Blessed 
Virgin Mary at La Salette is briefly recounted. This is a necessary ground to foster in the second part 
of the article the main investigation on the relevance of the La Salette apparition for the contemporary 
world. The methodological procedure applied in the paper aims to demonstrate how the vital 
theological motives in the narrative circumstances of the La Salette event and in the content of Our 
Lady’s message are rooted in God’s revelation bequeathed in the Old and New Testaments. 
Keywords: apparitions of Mary, La Salette, biblical theology, Mariology, Christology. 
 
 

Aktualność objawień maryjnych w La Salette (19 września 1846 r.) 
dla współczesnego świata z perspektywy teologiczno-biblijnej 
Streszczenie: Autor skupił się na dwóch głównych kwestiach. Po pierwsze krótko opisał objawienie 
Błogosławionej Dziewicy Maryi w La Salette. Dało to podstawę do wysnucia głównych wniosków 
badawczych, odnoszących się do objawień w La Salette. Po drugie metoda badawcza przyjęta przez 
autora została ukierunkowana na uwypuklenie wagi teologicznych motywów, które można odczytać 
z samych objawień w La Salette, a zwłaszcza z orędzia maryjnego, zakorzenionego w Objawieniu 
Bożym, zapisanym w Starym i Nowym Testamencie. 
Słowa kluczowe: objawienia Maryjne, La Salette, teologia biblijna, mariologia, chrystologia. 
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Ryszard Hajduk CSsR 

 
OUR LADY OF APARECIDA – THE PATRON OF BRAZIL 
Summary: The Shrine of Our Lady of Aparecida is located on the road between the two most important 
cities in south-eastern Brazil – São Paulo and Rio de Janeiro and is one of the largest of the 
Marian sanctuaries in the world. Every year, 12 million people come to this place to honour the 
Patron of Brazil. It presents a figure of the Black Madonna, which in October 1717, fishermen found 
in the Paraíba river. The dark colour of the Madonna’s skin from Aparecida reminds their descendants 
of slaves imported to Brazil from Africa. The Brazilians make pilgrimages to their Mother to 
ask her for help and discover the power of God’s love, which is reflected by the motherly love of Our 
Lady of Aparecida. Arriving at the sanctuary, the faithful find a sense of security, but also experience 
belonging to a living community of faith. From Mary – the first and perfect disciple of Jesus, they 
learn the authentic Christian life. In her presence, they strengthen their dignity as children of God 
and take an attitude of readiness to participate in the mission of transforming this world into the 
kingdom of God. 
Keywords: evangelization, sanctuary, pilgrimage, Virgin Mary, popular piety. 
 

Matka Boża z Aparecida – Patronka Brazylii 
Streszczenie: Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida znajduje się na drodze między dwoma najważniejszymi 
miastami w południowo-wschodniej Brazylii – São Paulo i Rio de Janeiro – i należy 
do największych na świecie. Każdego roku przybywa do niego 12 milionów ludzi, aby oddać cześć 
Patronce Brazylii. Przedstawia ją figura Czarnej Madonny, którą w październiku 1717 r. kilku rybaków 
znalazło w rzece Paraíba. Ciemny kolor skóry Madonny z Aparecida przypomina mieszkających 
w tym kraju potomków niewolników sprowadzanych z Afryki. Pielgrzymują oni do swojej 
Matki, aby prosić Ją o pomoc i odkrywać moc Bożej miłości, której odblaskiem jest matczyna miłość 
Bogurodzicy. Przybywając do sanktuarium w Aparecida, wierni odnajdują poczucie bezpieczeństwa, 
ale także doświadczają przynależności do żywej wspólnoty wiary. Od Maryi uczą się 
autentycznego życia chrześcijańskiego, w Jej obecności umacniają swoja godność dzieci Bożych 
i przyjmują postawę gotowości do udziału w misji przemiany tego świata w królestwo Boże. 
Słowa kluczowe: ewangelizacja, sanktuarium, pielgrzymka, Najświętsza Maryja Panna, pobożność 
ludowa. 
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Luis Llanos Sanchez 

 
LA FIESTA DE LA VIRGEN DE URCUPIÑA 
Resumen: En el presente artículo se describe la festividad de la Virgen de Urcupiña en el departamento 
de Cochabamba – Bolivia. Esta fiesta mariana ha traspasado las fronteras bolivianas ya que 
durante el mes de agosto de cada año acoge a peregrinos de todo el país y otros países. En general 
los migrantes bolivianos regresan a venerar a la imagen de la Virgen de la asunción en su advocación 
de Urcupiña. En la primera parte se presenta el origen de la festividad y la tradición que se relata de 
las apariciones de una bella señora a una niña pastorcita de ovejas en el cerro de cota en Quillacollo. 
Asimismo, se desarrolla las acciones pastorales que realiza la arquidiócesis de Cochabamba para 
acrecentar la devoción y piedad a Maria. Estas acciones como la peregrinación, la celebración eucarística 
como eje central de esta fiesta y la practica de algunos rituales del hombre y mujer andinos 
de estas tierras. Finalmente, la práctica de rituales ancestrales que reflejan el sincretismo religioso de 
una nueva reinterpretación de rituales como la k´oa, la ch´alla y el encendido de velas. Por tanto, es 
una fiesta impregnada de profunda religiosidad popular que congrega a multitudes en donde exhiben 
su piedad, su folclore y algunos rituales precolombinos. 
Palabras claves: Virgen de Urcupiña, religiosidad popular, rituales andinos y peregrinación. 
 

The feast of the Virgin of Urcupiña 
Summary: This article describes the feast of the Virgin of Urcupiña which is popular in the district 
of Cochabamba – Bolivia. Celebrations of this Marian feast have crossed the Bolivian borders. 
Pilgrims from all over the country and from abroad are welcomed here in August each year. In general, 
Bolivian immigrants return to celebrate the image of the Virgin during celebrations in 
Urcupiña. First, the article shows the origin of the feast and the tradition associated with the appearance 
of a beautiful Woman to a little shepherd girl on the hill Quillacollo. Since that time, pastoral 
projects of the archdiocese of Cochabamba have been developing to increase devotion and piety for 
Our Lady. These initiatives include the pilgrimage, the Eucharist as the central axis of the celebrations 
and the practice of some Andean rituals performed by men and women from these territories. 
The cult of ancestors is maintained here which reflects religious syncretism grew out of the reinterpretation 
of rituals such as k’oa, ch’alla and lighting candles. They are therefore ceremonies penetrated 
by deep popular religiosity, which gathers crowds manifesting their piety, folklore and some 
pre-Columbian customs. 
Keywords: Virgin of Urkupiña, folk religiosity, Andean rituals and pilgrimages. 
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Eugeniusz Sakowicz 

 
OBJAWIENIA PRYWATNE W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH 
Streszczenie: W religiach niechrześcijańskich nie ma „ostrego” rozdzielenia tego, co stanowi sacrum 
(„święte”) i tego, co jest profanum („świeckie”). Jedna sfera przenika drugą. Rozumienie objawień 
prywatnych w religiach niechrześcijańskich z tej racji jest diametralnie inne od pojmowania 
ich przez katolicyzm. 
O ile chrześcijaństwo jest religią teocentryczną, sytuującą w centrum (zgodnie z nazwą) Boga, 
o tyle religie niechrześcijańskie mają wymiar kosmocentryczny. W religiach kosmocentrycznych 
(np. w religiach ludów pierwotnych) dojść może do „nałożenia się” na siebie tego, co immanentne 
i transcendentne. Skoro człowiek i Bóg jeszcze za życia istoty ludzkiej stanowić mogą jedno (jak 
chce hinduizm czy sufizm – mistycyzm islamski), to przekonanie o istnieniu „objawień prywatnych” 
może być w tych przypadkach wątpliwe. 
W buddyzmie pierwotnym jest brak przekazów o tzw. objawieniach prywatnych, których miałby 
doświadczać Budda. Budda nie tęsknił za żadnym objawieniem. Nie wypowiadał się ani o istnieniu, 
ani o nieistnieniu bóstw. Wraz z ekspansją misyjną buddyzmu pojawiły się nurty tzw. buddyzmu 
ludowego, w którym jego adepci zaczęli doświadczać zjawień samego Buddy oraz bodhisattwów, 
czyli postaci historycznych, które zrezygnowawszy z osiągnięcia swojego wyzwolenia służyły innym 
ludziom na ich drodze ku nirwanie. 
W islamie „prywatne objawienia” wiążą się z Mahometem. Najwyższy Prorok islamu otrzymał 
od Allaha ostateczne objawienie. Zamykały one cykl objawień znanych w judaizmie, a sięgających 
Abrahama. O ile w Kościele katolickim „objawienia prywatne” nastąpiły i następować będą po 
zakończeniu objawienia publicznego (do którego niczego nowego nie wniosły i nie wniosą), o tyle 
np. w islamie „objawienia prywatne” Mahometa zainicjowały nowe rozumienie monoteizmu, wnosząc 
dużo nowego do wcześniejszych systemów jedynobóstwa. 
Słowa kluczowe: objawienie prywatne, religie niechrześcijańskie, Mahomet, islam, Budda, buddyzm. 
 

Private revelations in non-Christian religions 
Summary: In non-Christian religions, there is no clear-cut division between the sacred and the 
profane; one sphere permeates the other. Therefore, private revelations are construed and perceived 
in non-Christian religions in a totally different way than in Catholicism. 
While Christianity is a theocentric religion and situates God in the centre, non-Christian religions 
have a cosmocentric dimension. In cosmocentric religions (e.g. religions of indigenous peoples), 
the immanent and the transcendent can be superimposed on each other. Since man and God 
can be one already during the lifetime of a human being (according to Hinduism or Sufism – Islamic 
mysticism), the belief in the existence of “private revelations” can be doubted in these cases. 
In original Buddhism, there is no mention of private revelations that Buddha would have experienced. 
Buddha did not yearn for any revelation. He spoke neither about the existence nor the non-existence 
of deities. Along with Buddhism’s missionary expansion, there appeared trends of the so-called 
popular Buddhism, whose proselytes began to experience the revelations of Buddha himself and of 
bodhisattvas, i.e. historical figures who, out of compassion, forgo nirvana in order to save others. 
In Islam, “private revelations” are linked with Muhammad. The highest Prophet of Islam received 
the ultimate revelation from Allah. They ended the cycle of revelations known in Judaism and 
reaching back to Abraham. While in the Catholic Church, “private revelations” have occurred and 
will be occurring after the completion of the public revelation (to which they have not, and will not, 
contribute anything new), Muhammad’s “private revelation” initiated a new understanding of monotheism 
in Islam, making a major new contribution to earlier monotheistic systems. 
Keywords: private revelation, non-Christian religions, Muhammad, Islam, Buddha, Buddhism. 
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Kazimierz Rynkiewicz 

 
THE FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF THE POSSIBILITY 
OF GOOD. INFLUENCING THE SECURITY OF THE INDIVIDUAL 
AND SOCIETY THROUGH THE SENSE OF RESPONSIBILITY 
FOR THE GOOD 
Summary: This essay examines the problems of the family in the context of the possibility of goodness, 
which occurs in various forms in everyday life. The perception of responsibility for goodness 
has a positive effect on the security of the individual and society. The family as a specific social cell is 
concerned not only with the experience of freedom, but also with the shaping of responsibility on the 
individual and social levels. On the basis of this experience, the perspective of a good life is shown, 
which is also based on the authentic experience of love, happiness and holiness. When the family realizes 
its basic tasks, it clearly shows that it not only unites in itself different types of goods, which are 
necessary for the development of the individual and the society, but is also an irreplaceable good. 
Keywords: family, security, freedom, responsibility, good life. 
 

Familie aus der Perspektive der Möglichkeit des Guten. 
Beeinflussung der Sicherheit des Einzelnen und der Gesellschaft 
durch das Verantwortungsbewusstsein für das Gute 
Zusammenfassung: Der Aufsatz befasst sich mit der Problematik der Familie im Kontext der 
Möglichkeit des Guten, das in diversen Formen im Alltag auftritt. Das Wahrnehmen der 
Verantwortung für das Gute wirkt sich positiv auf die Sicherheit des Einzelnen und der Gesellschaft 
aus. Familie als spezifische soziale Zelle kümmert sich nicht nur um das Erleben der Freiheit, sondern 
auch um das Gestalten der Verantwortung auf der individuellen und der gesellschaftlichen 
Ebene. Auf der Basis dieser Erfahrung zeigt sich die Perspektive eines guten Lebens auf, das auch 
auf dem authentischen Erleben von Liebe, Glück und Heiligkeit beruht. Wenn die Familie ihre grundlegenden 
Aufgaben realisiert, zeigt sie ganz deutlich, dass sie nicht nur in sich verschiedene Typen 
von Gütern verbindet, welche für die Entfaltung des Einzelnen und der Gesellschaft notwendig sind, 
sondern auch selbst ein unersetzbares Gut darstellt. 
Schlüsselwörter: Familie, Sicherheit, Freiheit, Verantwortung, gutes Leben. 

 
Rodzina w perspektywie możliwości dobra. Poczucie odpowiedzialności za dobro mające wpływ 
na bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa 
Streszczenie: Autor podejmuje zagadnienie rodziny w kontekście możliwości dobra występującego 
w różnych formach w życiu codziennym. Poczucie odpowiedzialności za dobro wpływa pozytywnie 
na bezpieczeństwo jednostki i całego społeczeństwa. Rodzinie – jako specyficznej komórce społecznej 
– przyświeca nie tylko troska o przeżywanie wolności, lecz także o kształtowanie poczucia odpowiedzialności 
w wymiarze indywidualnym i społecznym. Na bazie tego doświadczenia wyłania 
się perspektywa dobrego życia, opartego na autentycznym przeżywaniu miłości, szczęścia i świętości. 
Realizując swoje podstawowe zadania rodzina pokazuje wyraźnie, że nie tylko łączy w sobie 
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różne typy dóbr koniecznych dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, lecz sama też stanowi niezastępowalne 
dobro. 
Słowa kluczowe: rodzina, bezpieczeństwo, wolność, odpowiedzialność, dobre życie. 
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Jarosław Merecki SDS 

 
NOTES ON SOME INTERPRETATIONS OF AMORIS LAETITIA 
Summary: After the Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris laetitia of the pope Francis there 
emerged many different, and sometimes conflicting, interpretations of the pastoral indications contained 
within the document. The question regards the admission to the sacrament of Eucharist for the 
divorced living in a new union. According to some authors, the document changes the sacramental 
discipline valid till now, while others see the continuity with the previous teaching of the Church on 
that matter. The essay analyses in particular the arguments in favor of the change, adding some 
critical notes, and comes to the conclusion that the problem calls for a further clarification. 
Keywords: Eucharist, marriage, divorce, conscience, moral norm. 
 

Na marginesie kilku interpretacji Amoris laetitia 
Streszczenie: Po opublikowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża 
Franciszka pojawiły się różne, czasami ze sobą sprzeczne interpretacje wskazań duszpasterskich, 
które są zawarte w tym dokumencie. Problem dotyczy możliwości dopuszczenia do sakramentu 
Eucharystii osób rozwiedzionych, który zawarły powtórny związek małżeński. Według niektórych 
autorów wspominany dokument zmienia dotychczasową dyscyplinę sakramentalną, podczas gdy 
inni autorzy twierdzą, że w mocy pozostaje dotychczasowe nauczanie Kościoła w tej kwestii. Autor 
analizuje przede wszystkim argumenty wysuwane na rzecz twierdzenia o zmianie dotychczasowego 
nauczania, przedstawiając swoje uwagi krytyczne w odniesieniu do nich, i dochodzi do wniosku, że 
problem wymaga dalszego wyjaśnienia. 
Słowa kluczowe: Eucharystia, małżeństwo, rozwód, sumienie, norma moralna. 
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Marlena Mazur 

 
FAMILY AND PRO-FAMILY POLITICS IN ANCIENT ROME 
Summary: A Roman family consisted of the pater familias, his wedded wife, two or three children, 
house slaves, freedmen, friends and customers. In ancient Rome, the husband ruled the family and 
his wife was subjected to him. Was marriage a relationship similar to today’s marriages? An analysis 
of source materials will bring answers to those questions. Family – related politics applied by Roman 
emperors, marital law, paternal authority and protective law will be presented. Romans attributed the 
following features to women: modesty, weakness, lack of endurance, unfamiliarity with state affairs, 
and also purity and faithfulness to the husband. In ancient Rome, wives and mothers were supposed 
to manage the household and raise children. A fully valid marriage for Romans was a relationship 
called matrimonium legitimum, and only such relationship had social and legal impact. Legal marriage 
existed in Rome as either a marriage with authority over the wife, this was the cum manu relationship, 
or as matrimonium without the authority of the husband – the sine manu marriage. 
Keywords: family, ancient Rome, marriage, pro-family politics, Imperial Rome, marital law. 
 

Rodzina i polityka prorodzinna w starożytnym Rzymie 
Streszczenie: Rzymską familią określano ojca rodziny, żonę, dwoje lub troje dzieci, niewolników 
domowych, wyzwoleńców oraz przyjaciół i klientów. W starożytnym Rzymie w rodzinie rządził 
mąż, a żona była mu poddana. Czy małżeństwo było związkiem podobnym do dzisiejszych małżeństw? 
Analiza źródłowa pozwoliła sformułować odpowiedź na tak postawione pytanie. Jednak 
czytelnik na podstawie klarownie nakreślonej w artykule ówczesnej polityki dotyczącej rodziny 
i prawa małżeńskiego będzie mógł sam sformułować wnioski w zakresie podjętego problemu, bowiem 
prawnie zawarte małżeństwo u Rzymian oznaczało po prostu władzę nad żoną, ale również 
istniały małżeństwa bez władzy męża jako sine manu. Rzymianie uważali, że kobietom przystoi: 
wstydliwość, słabość, brak wytrwałości, nieznajomość spraw państwowych, jak również czystość 
i wierność mężowi. Żona i matka w starożytnym Rzymie miała zarządzać gospodarstwem i zajmować 
się wychowaniem dzieci. 
Słowa kluczowe: rodzina, starożytny Rzym, małżeństwo, polityka prorodzinna, Imperium Rzymskie, 
prawo małżeńskie. 
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Bartosz Lisiecki 

 
MARRIAGE, BIRTH AND DEATH IN THE BELIEFS AND RELIGIOUS CUSTOMS OF ANCIENT 
GREEKS 
Summary: The family – in the past and today – remains the basic nuclear family. Since the topic is 
very extensive, only three aspects of the family life are covered: marriage, the birth of a child and 
the death of a family member. In these moments, an important part was the beliefs of the ancient 
Greeks. On the wedding day, all the rituals were carefully fulfilled. For good fortune, sacrifices were 
made to the gods, and on the day of the wedding at night, they wandered with torches for the joy of 
Hestia and to drive off the nightly spirits. When the child was born, the mother had to perform a ritual 
purification. But accepting a newborn child depended on the father. If he accepted the child, he 
walked around the hearth, the domain of Hestia. Death is an inseparable moment in every family. 
What were the family’s duties for the gods and deceased ancestors? They tried to provide the grave 
with all the important things, so that the soul would safely go to Hades. The family provided a honey 
cake for Cerber’s dog and an obolon for Charon. In a Greek family, religion was important and was 
an inseparable element in ancient Greece. 
Keywords: family, ancient Greece, religion, gods, marriage, birth, death, funeral, beliefs. 
 

Małżeństwo, narodziny i śmierć w wierze oraz w zwyczajach religijnych 
antycznych Greków 
Streszczenie: Rodzina – dawniej oraz dzisiaj – była i jest podstawową komórką społeczną. Ze 
względu na ogrom materiału w zakresie podjętego tematu, autor skupił się tylko na trzech aspektach 
z życia rodziny: zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka oraz śmierć członka rodziny. Te momenty 
życiowe były bardzo ważne dla Greków, bowiem właśnie wtedy odwoływano się do konkretnych 
rytuałów religijnych. Aby uzyskać pomyślność bogów, zawsze składano im ofiary. Przykładowo, 
w dniu ślubu w porze nocnej wędrowano z pochodniami ku uciesze Hestii oraz żeby odpędzić nocne 
i niemiłe bóstwa. Kiedy rodziło się dziecko, matka musiała dokonać rytualnego oczyszczenia. 
Jednak czy nowo narodzone dziecko miało zostać uznane, zależało tylko od ojca. Jeśli przyjął je do 
swego domu, obchodził wokół ognisko domowe, którym opiekowała się bogini Hestia. Natomiast 
jeśli jeden z członków rodziny umierał, dokładano starań, aby do grobu włożyć zmarłemu wszystkie 
potrzebne mu rzeczy, by mógł bezpiecznie dotrzeć do Hadesu. Pilnowano, by dostał miodowe ciastko 
dla psa Cerbera, a także obola dla Charona. Religia i związane z nią wierzenia oraz rytuały były 
nieodłącznie wpisane w codzienne życie mieszkańców starożytnej Grecji. 
Słowa kluczowe: rodzina, starożytna Grecja, religia, bogowie, ślub, narodziny, śmierć, pogrzeb, 
wierzenia. 
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Cezary Opalach 

 
WARMIAN AND MASURIAN FAMILIES IN THE PERSPECTIVE OF MASLOW’S THEORY OF NEEDS 
Summary: This study analysed the hypothesis that Warmian and Masurian families are characterized 
by a lower level of satisfaction of their needs, as defined by A. Maslow in his theory of needs, 
than in other regions of Poland. The conducted studies show that there is only one dependence 
according to the relationship between socio-economic conditions and the fulfilment of needs which 
were described in it. This concerns the need for regular nutrition, which is less often satisfied by 
Warmian and Masurian spouses. Other differences, such as less openness in expressing one’s views 
at home and the more frequent availability of one’s own room by a member of the family, may be 
explained by the reduced religious affiliation of these spouses and having fewer children, with fewer 
of them currently living at home. 
Keywords: family, needs according to Maslow, living conditions, communication, religious 
community. 
 

Rodzina z Warmii i Mazur w perspektywie teorii potrzeb Abrahama Maslowa 
Streszczenie: Autor w artykule podjął się przeprowadzenia weryfikacji hipotezy, na podstawie której 
założył, że rodziny z Warmii i Mazur funkcjonują gorzej niż z innych regionów Polski. 
Przeprowadzone badania wskazały na istnienie tylko jednej zależności pomiędzy warunkami społeczno- 
ekonomicznymi a realizacją potrzeb w niej opisanych. Dotyczy to potrzeby regularnego 
odżywania, która jest rzadziej zaspokajana przez małżonków z Warmii i Mazur. Pozostałe różnice, 
jak np. mniejsza otwartość w wyrażaniu swoich poglądów w domu, można raczej tłumaczyć rzadko 
praktykowaną przynależnością do wspólnoty religijnej małżonków z badanej grupy oraz posiadaniem 
mniejszej liczby dzieci, co przekłada się na równie mniejszą liczbę osób aktualnie przebywających 
w domu i wpływa na komunikację między nimi. 
Słowa kluczowe: rodzina, potrzeby według Maslowa, warunki życiowe, komunikacja, wspólnota 
religijna. 
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Stanisław Bafia CSsR 

 
O ŹRÓDŁACH TEOLOGII MELCHIORA CANO PRZESTROGĄ DLA TEOLOGÓW 
Streszczenie: W artykule podjęto zagadnienie dotyczące ważnego okresu w rozwoju teologii katolickiej. 
Pozakościelne ruchy reformatorskie stały się swoistym impulsem do podejmowania prób 
tworzenia nowej teologii i tak rzeczywiście się stało. Szczytem XVI-wiecznej reformy Kościoła 
katolickiego był bez wątpienia Sobór Trydencki. Wśród teologów szczególną pozycję zajmuje 
Melchior Cano, dzięki dziełu O miejscach teologicznych, udostępnionemu polskiemu Czytelnikowi 
przez ks. bp. prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego we własnym przekładzie, za co należy się mu 
wdzięczność i szacunek. Oby wyrazem tych postaw była lektura tegoż dzieła. Szczególną uwagę 
– z powodu zainteresowań autora artykułu – poświęcono tu roli filozofii w teologii w ujęciu 
Melchiora Cano. 
Słowa kuczowe: De locis theologicis, miejsca teologiczne, teologia trydencka, źródła teologii, 
Melchior Cano. 
 

Melchior Cano’s De locis theologicis as the warning for theologians 
Summary: This article analyses a problem concerning an important period in the development of 
the Catholic theology. Extrachurch reform movements have constantly provided a specific impulse 
to create new theological views. The major event of the reform of the Catholic Church was without 
a doubt the Tridentine Council, as the theologians’ efforts were officially accepted by chief Church 
institutions. Among theologians, a special position is occupied by Melchior Cano because of the De 
locis theologicis (O źródłach teologii) – an opus is delivered to Polish readers by professor Bishop 
Julian Wojtkowski. For this, we should show great gratitude and respect. Let us hope that the expression 
of these attitudes will be the reading of this book. Because of the interests of the author of the 
article, special attention is placed on the meaning of this philosophy in theology according to 
M. Cano. 
Keywords: De locis theologicis, theological places, the Tridentine theology, sources of the theology, 
Melchior Cano. 
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Maksym Adam Kopiec OFM 

 
LA SINTESI FILOSOFICO-TEOLOGICA NELL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA DI EDITH STEIN 
Sommario: Mette in rilievo quanto – riguardo allo sviluppo spirituale, intellettuale ed etico 
– Edith Stein prende in considerazione la necessità di andare oltre i limiti della concezione fenomenologica 
della „pura ragione”. La Stein si rende perfettamente conto del processo della conoscenza 
e dell’accesso alla verità. Nel mondo cristiano scopre il bisogno e il valore della via spirituale, anzi 
mistica sul piano epistemologico. Il riduttivo „ritorno all’essenza” (Husserl), non costituisce l’ultimo 
fine del cammino cognitivo della filosofia. Secondo la Stein, indispensabile è la via spirituale, 
ma non come la intendeva Husserl – misticismo. La spiritualità è irrinunciabile nella sana gnoseologia, 
particolarmente nell’antropologia sia filosofica che teologica. Decisivo per il suo progresso 
scientifico era „l’incontro” con i rappresentanti del pensiero cristiano classico come Agostino, 
Tommaso, Bonaventura, Giovanni Duns Scoto e quelli moderni. Il personalismo cristiano aperto alla 
(Auto-) Trascendenza, l’idea del logos, uscire fuori se stesso senza abbandonare l’auto-soggettività, 
permettono di evitare un egoismo soggettivistico epistemologico, in effetti, il relativismo che non 
conduce da nessuna parte, se non al nichilismo. Spetta al lettore valutare la prospettiva offerta da 
Edith Stein, la sua originalità, il valore per l’intelligenza della fede; ma anche la capacità dell’autore 
di entrambi gli articoli, di prospettare la problematica in modo sintetico evidenziando però gli aspetti 
particolori della produzione scientifica della Stein. 
Parole chiave: epistemologia, essenza, personalismo, trascendenza, misticismo. 
 
 

Filozoficzno-teologiczna synteza antropologii chrześcijańskiej Edyty Stein 
Streszczenie: W niniejszym tekście autor wykazuje, w jakim stopniu – gdy chodzi o rozwój intelektualny, 
duchowy, etyczny – Edith Stein uwzględnia konieczność wyjścia poza fenomenologiczną 
koncepcję „czystego rozumu”. Stein zdaje sobie sprawę, jak złożony jest proces poznania i wysiłek 
docierania do prawdy. W myśli chrześcijańskiej odkrywa konieczność drogi duchowej i mistycznej 
na płaszczyźnie epistemologicznej. Wyłączny „powrót do istoty/rzeczy” (Husserl) nie jest ostatecznym 
celem poznawczego postępowania filozofii. Niezbędna jej zdaniem jest droga duchowa, która 
nie ma nic wspólnego z mistycyzmem – w takim znaczeniu, jakie nadawał mu Husserl. Duchowość 
jest niezbędna w gnozeologii, szczególnie w takich obszarach wiedzy, jak antropologia filozoficzna 
i teologiczna. Decydujące dla jej rozwoju naukowego było „spotkanie” z autorami klasyki chrześcijańskiej 
(Augustyn, Tomasz, Bonawentura, Jan Duns Szkot) oraz innymi bardziej jej współczesnymi. 
Personalizm chrześcijański, otwartość na Transcendencję (autotrenscendencja), koncepcja „logosu”, 
„wyjście poza siebie bez opuszczania własnej subiektywności”, pozwalają na uniknięcie 
epistemologicznego egoizmu, subiektywizmu i w efekcie relatywizmu – drogi donikąd (nihilizm). 
Czytelnikowi pozostaje ocenić wartość perspektywy Edith Stein, jej oryginalność, miejsce w myśli 
chrześcijańskiej oraz trafność syntetycznego ujęcia problemu w artykule. 
Słowa kluczowe: epistemologia, istota, personalizm, transcendencja, mistycyzm. 
 
 

The philosophical-theological synthesis of Christian anthropology 
of Edith Stein 
Summary: The present text shows in which degree – touching the development intellectual, spiritual, 
ethical – Edith Stein takes into account the necessity of the exit outside the phenomenology 
conception „of the pure mind”. Stein is conscious of the composed the process of the recognition and 
the effort of getting of the truth. Inwards Christian discovers the necessity of the spiritual path and 
mystical on the epistemological plane. The sole „return to the creature/of the thing” (Husserl) is not 
an ultimatum of the cognitive conduct of the philosophy. Indispensable, according to her mind, is the 
spiritual path which does not have nothing in common with the mysticism – in such meaning which 
Husserl granted to it. The spirituality is indispensable in the gnosiology, especially in such areas of 
the knowledge as philosophical and theological anthropology. Decisive for her researching development 
was „the meeting” with authors of the Christian classics of such as Augustine, Thomas, 
Bonaventure, Jan Duns Szkot and other more contemporary. The Christian personalism, the opening 
to the Transcendences (auto-trenscendency), the conception „of the logos”, „the exit outside themselves 
without leaving of the own subjectivity”, you let on will avoid the epistemological egoism, 
the subjectivism and in effect the relativism – ways nowhere (the nihilism). It is up to the reader to 
appraise the value of the Edith Stein’ perspective, her originality, the place inwards Christian and the 
rightness of the synthetic seizure of the problem in the article. 
Keywords: the epistemology, the creature, the personalism, the transcendence, the mysticism. 
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MASS MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR EVANGELIZATION AND RELIGIOUS UNITY IN 
NIGERIA 
Summary: Since religion is of paramount importance to the human person, where there are religious 
differences, there are also bound to be essential and overriding disagreements. Today, more than 
ever and with uncommon ease, men and women can participate in a worldwide exchange of ideas 
and information, having overcome the initial constraints of space and time. Owing to the effectiveness 
and tremendous benefits in this information age, with the advancement and the increased availability 
of the mass media at the disposal of the modern world, made it most accessible and most 
effective means of reaching every man and woman. Therefore, the mass media qualifies in the opinion 
of many as the chief means of information, education, and guidance in today’s world. 
Experience, however, shows that there is indeed a growing cleavage between theory and practice, 
between the overrun rhetoric and the reality as far as the Church’s use of the media for evangelization 
is concerned. There is a sense, therefore, in which a constant habit and neglect of the means of 
evangelization is alarming, as many tried to draw the attention of the Church to this neglect of the 
media with its attendant consequences in the society today. This piece, therefore, intends to express 
the effectiveness of the mass media for the Churches evangelization mission as well as religious 
unity and ecumenism in Nigeria. 
Keywords: Denominations, Evangelization, Ecumenism, Religion Unity and Mass Media. 
 

Mass media jako skuteczne narzędzie ewangelizacji i religijnej jedności w Nigerii 
Streszczenie: Skoro religia ma pierwszorzędne znaczenie dla osoby ludzkiej, to tam, gdzie istnieją 
różnice religijne, pojawiają się też istotne rozbieżności. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek i z niezwykłą 
łatwością, wszyscy są w stanie uczestniczyć w wymianie idei oraz informacji w skali całego 
świata, pokonując wcześniejsze ograniczenia czasu i przestrzeni. Dzięki skuteczności i ogromnym 
korzyściom obecnej „epoki informacji” ma miejsce łatwy dostęp do środków masowego przekazu. 
Są one najprostszym i najskuteczniejszym sposobem dotarcia do każdego z nas. Środki masowego 
przekazu uznawane są powszechnie jako główny transfer informacji, edukacji oraz rodzaj „przewodnika” 
w dzisiejszym świecie. Doświadczenie pokazuje jednak, że rzeczywiście istnieje coraz 
większa przepaść między teorią a praktyką, między retoryką a rzeczywistością, jeśli chodzi o wykorzystanie 
przez Kościół środków przekazu dla ewangelizacji. Istnieje zatem przekonanie, że zaniedbywanie 
środków ewangelizacji jest alarmujące. Zwracano uwagę Kościoła na ten fakt, który generuje 
szereg konsekwencji w życiu społeczeństw. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie 
skuteczności środków masowego przekazu dla pełnienia misji ewangelizacyjnej Kościołów, a także 
jedności religijnej i ekumenizmu w Nigerii. 
Słowa kluczowe: denominacje, ewangelizacja, ekumenizm, jedność religijna i mass media. 


