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Wstęp

„Forum Teologiczne” [ISSN 1641-1196] jest rocznikiem naukowym wydawanym 
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, na Wydziale Teologii. Ukazuje 
się nieprzerwanie od 2000 roku. Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: ks. Władysław 
Nowak – przewodniczący, ks. Marian Machinek, s. Jadwiga Ambrozja Kalinowska, ks. 
Zdzisław Żywica. Opracował on trzy pierwsze tomy. Kolejne wydania – tomy od IV 
do XV – przygotował zespół w składzie: ks. Marian Machinek – redaktor naczelny, 
ks. Stanisław Bafia, Michał Wojciechowski, Piotr Sroga, Anna Zellma. Tomy od XVI 
do XIX – zespół w składzie: Katarzyna Parzych-Blakiewicz – redaktor naczelna, ks. 
Marek Jodkowski, ks. Marek Karczewski, ks. Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Tomkie-
wicz. W pracach nad tomem XX do zespołu dołączyli: ks. Adam Bielinowicz, ks. Ry-
szard Hajduk, o. Maksym Adam Kopiec. 

W dwudziestu tomach opublikowano 262 artykuły o tematyce teologicznej, historycz-
nej, prawno-kanonicznej oraz z pogranicza nauk teologicznych i innych dyscyplin. 
Wszystkie artykuły są recenzowane. W każdym tomie jest miejsce na teksty, które 
są tłumaczeniami niepublikowanymi dotychczas w języku polskim lub tekstami histo-
rycznymi o charakterze źródłowym, a także komunikaty, omówienia publikacji i spra-
wozdania. „Forum Teologiczne” zgromadziło grono autorów polskich i z ośrodków 
zagranicznych. Dominują artykuły w języku polskim, są także teksty w języku angiel-
skim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. 

Polityka wydawnicza realizuje misję prac redakcyjnych, skupioną na tworzeniu i roz-
wijaniu platformy naukowego spotkania specjalistów, którzy badają kwestie doty-
czące etosu religijnego z akcentem na wartości chrześcijańskie, osoby ludzkiej jako 
podmiotu aktywnego w świecie i odpowiedzialnego za jakość moralną relacji rodzin-
nych i społecznych, a także rodziny i życia społecznego w perspektywie uniwersalnej 
i regionalnej, z uwzględnieniem dziejowego aspektu ukazującego specyfikę przemian 
kulturowych. „Forum Teologiczne” zaprasza teologów, historyków, prawników i in-
nych specjalistów do podzielenia się wynikami badań z obszaru własnych specjalności. 
W ten sposób czasopismo pełni funkcję platformy naukowych spotkań interdyscypli-
narnych. Każdego roku proponowany jest autorom temat przewodni. Czasopismo kie-
ruje się polityką otwartego dostępu, dlatego poszczególne tomy, w pełnej wersji, tożsa-
mej z wydaniem papierowym, są publikowane na stronie internetowej czasopisma oraz 
w „czytelni” Wydawnictwa UWM w Olsztynie. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie, 
bez logowania się, z pełnego dostępu do plików „pdf”, a od tomu XX także „MOBI” 
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i „ePUB”, poprzez komunikację ze stroną internetową za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej lub aplikacji „iFT”, pobierając plik na własne urządzenie. Wersja papie-
rowa jest drukowana w nakładzie 160 egzemplarzy. Kolejne tomy czasopisma są odda-
wane do rąk Czytelnika w listopadzie każdego roku. Czasopismo kieruje się zasadami 
etyki publikacyjnej, zgodnymi z wytycznymi COPE. 

Niniejsze opracowanie jest zbiorem spisów treści oraz polskich streszczeń i słów klu-
czowych wszystkich artykułów, które ukazały się w tomach: od I (2000) do XX (2019). 
Do książki jest dołączona CD z elektroniczną wersją pełnych wydań wszystkich tomów.
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„FORUM TEOLOGICZNE”, tom I (2000)
ISSN: 1641-1196; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

e-mail: forum.teologiczne@uwm.edu.pl
Dostęp online do całego tomu:

<http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/>

Spis treści
Słowo Metropolity Warmińskiego abp. Edmunda Piszcza [„Forum Teologiczne” 

t. I (2000), s. 9-10]
Ks. Alojzy Szorc, Wstęp [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 11-12]

Rozprawy i artykuły

Ks. Henryk Damian Wojtyska CP 
Uniwersytet naszych marzeń (refleksja oparta na przesłankach historycznych) 

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 13-20]

Streszczenie: Na podstawie historii uniwersytetów autor przedstawia refleksję nad 
swobodą nauczania i uczenia się oraz konieczną realizacją zasady komplementarności, 
czyli zazębiania się i uzupełniania nauk sformułowanych przez J.H. Newmanna. Autor 
odnosi się również do aktualności K. Jaspersa, który sformułował apel o zachowanie 
nierozerwalnego związku między badaniami naukowymi, nauczaniem i edukacją. Au-
tor uważa, że przestrzeganie tych zasad, które są podstawą funkcjonowania wolnej 
uczelni, może być początkiem rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który 
reprezentuje „jedność różnorodności” (e pluribus unum).

Słowa kluczowe: Uniwersytet, wydział (facultas), katedra, wykładowcy, studenci, na-
uka, jedność nauk, wolność badań naukowych.

__________

Ks. Tomasz Garwoliński 
Maryja w Jubileuszu Roku 2000  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 21-32]

Streszczenie: Od pierwszych dni swojego pontyfikatu Jan Paweł II podjął ideę Wiel-
kiego Jubileuszu roku 2000. Zapowiada go w pierwszej encyklice „Redemptor ho-

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/
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minis”, ale obszernie o tym pisze w liście apostolskim „Tertio milenio adveniente” 
oraz w bulli „Incarnationis mysterium”. Przede wszystkim Wielki Jubileusz ma wy-
miar chrystologiczny. Z niego rozwija się szczegółowo wyjaśniony wymiar maryjny. 
Papież rozważa stosunek Dziewicy do Chrystusa, podkreślając Jej wiarę jako przed-
stawiciela nowego Izraela, Kościoła i Jej oddanie Kościołowi. Narodziny Chrystusa 
i narodziny Kościoła są dziełem Ducha Świętego. W obu aspektach Maryja pozostaje 
Matką, jednocząc moment wcielenia i moment narodzin Kościoła. Jan Paweł II odnosi 
się do Matki Pana jako kobiety nadziei, ponieważ, podobnie jak Abraham, była w sta-
nie przyjąć wolę Boga i pokładać w Nim całą ufność. Papież przygląda się też relacji 
między Maryją a Bogiem Ojcem, analizując pojęcia „córki” i „oblubienicy” oraz pod-
kreślając, że jest Ona doskonałym przykładem miłości Boga i człowieka.

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, Jan Paweł II, Jubileusz, Maryja, Wcielenie. 
__________

Ks. Jan Guzowski 
Wolność religijna podstawą wolności kultury w nauczaniu Jana Pawła II  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 33-42]

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę rozwiązania problemu związku między wolno-
ścią religii a wolnością kultury w nauczaniu Jana Pawła II. Poruszono problem wol-
ności religijnej w państwie i społeczeństwie. Ważne jest tutaj podkreślenie praw nie 
tylko osoby ludzkiej, ale także praw różnych społeczności. Przeanalizowano również 
koncepcję „wolności kultury”, która ma szczególne znaczenie w kontekście globaliza-
cji pluralizmu kulturowego.

Słowa kluczowe: wolność kultury, wolność sumienia, kultura, prawda, wolność religii.
__________

Ks. Stefan Ewertowski 
Nauczanie Jana Pawła II wobec kryzysu kultury  

[„ForumTeologiczne” t. I (2000), s. 43-57]

Streszczenie: Jakie nadzieje i obawy żyją w kulturze europejskiej XX wieku? Na po-
czątku swojego pontyfikatu Jan Paweł II skierował do świata swoje dobrze znane mot-
to „Non abbiate paura!” Jako zaproszenie do dzielenia się nadzieją, odzwierciedlające 
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stosunek papieża do dekadenckich tendencji, które żyły w umysłach wielu myślicieli. 
Po stronie pesymistów można znaleźć takie nazwiska, jak na przykład Edmund Hus-
serl, Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler, Martin Heidegger, a także wielu współcze-
snych filozofów, którzy mówią o człowieku i jego kulturze w duchu ponowoczesnej 
filozofii. Istnieją także optymiści, tacy jak Karl Popper czy Philip Bagby. Oryginalność 
myśli Jana Pawła II polega na całościowej wizji człowieka. Papież tutaj rysuje rodzaj 
„ontologii”. Należy podkreślić, że Jan Paweł II w swoim przepowiadaniu jest zawsze 
optymistą. Widzi dziś świat we wszystkich jego połączeniach technicznych i kulturo-
wych, jako przestrzeń narodzin lepszej przyszłości. Tę przyszłość należy budować na 
podstawie niezbywalnych praw osoby ludzkiej.

Słowa kluczowe: nauczanie Jana Pawła II, kryzys kultury, nihilizm, nadzieja, pesy-
mizm i optymizm w kulturze europejskiej.

__________

Katarzyna Parzych 
Dialog Kościoła z kulturą. Nowe spojrzenie na Vaticanum II

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 59-68]

Streszczenie: Sobór Watykański II zapoczątkował nowy rozdział w historii Kościoła, 
charakteryzujący się otwarciem chrześcijaństwa na wszystkie kultury. Refleksja nad 
doktryną Soboru wymaga ciągłej odnowy, która wiąże się z przewrotami we współ-
czesnym świecie. Należy spojrzeć na Vaticanum II w nowy sposób z punktu widzenia 
wielu problemów. Podobnie „dialog Kościoła z kulturą” wymaga przeformułowania. 
Świat składa się z wielu grup kulturowych. Każda kultura ma swoje korzenie, własne 
tradycje i własną hierarchię wartości oraz pewne określone zachowania z nią związa-
ne. Część światowej populacji ludzkiej nie jest związana z tradycją chrześcijańską, 
można też obserwować kultury bez Boga. Kościół jest zaangażowany w głoszenie 
ewangelii w tych miejscach, a Sobór podkreśla osobistą obecność, o charakterze dialo-
gicznym. Kościół jako rzeczywistość Bosko- ludzka jest słowem Bożym skierowanym 
do wszystkich ludzi. Mamy tu do czynienia z trzema poziomami osobowej rzeczy-
wistości: Kościół, dialog, kultura. Według wizji soborowej, konieczny jest wysiłek 
Kościoła skierowany na doskonalenie człowieczeństwa poprzez dialog z kulturą, aby 
można było głosić ewangelię aż „na krańce ziemi” (Dz 1,8).

Słowa kluczowe: dialog, miejsce, personalizm, kultura.
__________
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Anna Zellma 
Problematyka wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 69-86]

Streszczenie: Edukacja regionalna jest problemem wymagającym troski. W artykule 
wskazano na teorię edukacji, która zwraca uwagę na elementarne czynniki procesu 
edukacyjnego. Następnie opisano zakres pojęcia „dziedzictwo kulturowe w regionie”. 
Dokonano analizy edukacyjnych i organizacyjnych aspektów dziedzictwa kulturowe-
go w regionie. Wykazano integralność treści i jej wymiar aksjologiczny oraz bogactwo 
form edukacji. Kompletność artykułu poszerzono o konkretne aspekty metodyczne, 
które dotyczą wychowania do udziału w życiu kulturalnym regionu.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, region, wychowanie, edukacja regionalna.
__________

Ks. Marian Borzyszkowski 
Filozofia ks. Konstantego Michalskiego (1879-1947)

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 87-104]

Streszczenie: Konstanty Michalski (1879–1947), profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, stał się znany przede wszystkim jako badacz filozofii średnio-
wiecznej. Liczne traktaty, które napisał o Tomaszu z Akwinu, Johnie Buridanusie, Joh-
nie Mirecourcie, A. Dantym, a także o krakowskich albertach i szkotach, są nadal czę-
ściowo aktualne. Michalski napisał także kilka książek filozoficznych i teologicznych. 
W filozofii Boga, traktuje Boga jako immanentnego, transcendentnego i działającego 
przez człowieka. W historii filozofii Michalski był przede wszystkim tomistą. Jednak 
traktuje tę filozofię jako otwartą naukę, którą lubi poszerzać o współczesną psycho-
logię. Według Michalskiego filozofia kultury jest procesem, w którym człowiek stara 
się upodobnić do Boga. Bóg działa w świecie jako stwórca, człowiek próbuje twórczo 
podążać za Bogiem i tworzy nowy świat, świat kultury ducha. W filozofii człowie-
ka Michalski posługuje się poglądami Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Człowiek 
jednoczy w sobie duszę i ciało. W człowieku dusza odgrywa szczególną rolę. Dzięki 
duszy człowiek jest homo sapiens, może myśleć i próbować osiągnąć nieskończoność. 
Michalski rozwinął także psychologię edukacyjną. Był przeciwnikiem psychologii 
atomistycznej. Człowiek, według Michalskiego, chce być nieśmiertelny. Edukacja 
młodego człowieka musi opierać się na umyśle. Wynika to z rozwoju rozumu i woli. 
Pedagogika Michalskiego jest silnie związana z etyką. Jest to etyka wartości, której 
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najwyższym poziomem jest Bóg. Człowiek stara się dotrzeć do Boga w taki sposób, 
że wybiera dobro i coraz bardziej zbliża się do najwyższego dobra. Heroizm dotyczy 
postawy nadludzkiej. Heroizm potrzebuje więcej dobra niż cnoty. Michalski łączy he-
roizm z pobożnością, odwagą, strachem przed Bogiem i myśleniem. Przeciwieństwem 
heroizmu jest bestialstwo. Jest ono przeciw duchowemu życiu w człowieku. Opiera się 
na biologii zwierząt i wymianie genów.

Słowa kluczowe: tomizm, immanencja, psychologia pedagogiczna, humanizm chrze-
ścijański.

__________

Ks. Ludwik Nadolski 
Wspólna Deklaracja w spawie nauki o usprawiedliwieniu

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 105-113]

Streszczenie: W artykule ukazano tło historyczne powstania Wspólnej Deklaracji 
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Przedstawiono i przeanalizowano treść Dekla-
racji. Uwzględniono stanowisko Soboru Trydenckiego na temat Luterańskich Ksiąg 
Wyznaniowych. W konkluzjach wskazano na wspólne elementy w nauce o usprawie-
dliwieniu Marcina Lutra i Soboru Watykańskiego II.

Słowa kluczowe: Wspólna Deklaracja, ekumenizm, luteranizm, łaska, wiara, Pismo 
Święte, dobre uczynki, usprawiedliwienie.

__________

Ks. Marian Machinek MSF 
Etyczno-religijny system L.N. Tołstoja w oczach współczesnych  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 115-129]

Streszczenie: L.N. Tołstoj zasłynął na całym świecie ze swoich wielkich powieści 
„Wojna i pokój” i „Anna Karenina”. Natomiast jego krytyczne pisma społeczne i re-
ligijne są mało znane. Miały one jednak znaczący wpływ na wydarzenia polityczne 
w Rosji i poza jej granicami za życia wielkiego rosyjskiego poety. Oprócz głosów 
krytycznych, które w umysłach Tołstoja widziały tylko utopijne marzenia, nie było 
niewielu wyznawców tego „apostoła” niestosowania przemocy. Dla państwa, ale także 
dla Kościoła prawosławnego, Tołstoj był czerwonym suknem. Jego prace nie mogły 
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pojawiać się w Rosji aż do 1906 roku, a Synod Ortodoksyjny wykluczył go z kościoła 
w 1901 roku. To znacznie przyczyniło się do jego światowej popularności, czyniąc 
jego dom w Jasnej Polanie miejscem pielgrzymek. Jednak próby utworzenia komite-
tów tołstojskich w Rosji, Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych, które powinny żyć 
zgodnie z jego doktryną, zakończyły się niepowodzeniem. Sam poeta nie pochwalał 
tych prób. Z drugiej strony jego wpływ na ruch rewolucyjny w Rosji był znaczny. 
Wbrew swojej głównej idei niestosowania przemocy przygotował grunt pod rewolucję 
proletariacką poprzez bezwzględną krytykę państwa i Kościoła. Wpływ Tołstoja moż-
na również znaleźć w ideach religijnego socjalizmu. Przemienienie wczesnego kościo-
ła jako społeczności komunistycznej i krytyka ustanowionych kościołów była wspól-
nym mianownikiem Tołstoja i religijnych socjalistów. Najbardziej interesujący wydaje 
się wpływ Tołstoja na młodego Gandhiego i jego udaną ideę biernego oporu. Tołstoj 
pozostaje wielkim rosyjskim poetą, ale w jego dziełach są elementy dziwaczne i nie-
zrozumiałe, sprawiające wrażenie, że „dzieło porwało za sobą mistrza” (R. Rolland).

Słowa kluczowe: Tołstoj, Tołstojanie, socjalizm religijny, opór bez używania przemo-
cy, utopie.

__________

Ks. Ryszard Sztychmiler, 
Prawo do skargi powodowej wyrazem praw człowieka w Kościele  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 131-144]

Streszczenie: Jedną z podstawowych form korzystania z praw człowieka jest korzy-
stanie z pomocy sądu. Ochrona praw człowieka została wzmocniona w Kodeksie pra-
wa kanonicznego z 1983 r. Analiza tych norm pozwala ustalić, że prawa człowieka są 
chronione we wszystkich normach, na wysokim poziomie. Korzystanie z prawa powo-
dowego jest formą realizacji praw człowieka, jest środkiem i niezbędnym warunkiem 
korzystania z drogi sądowej w obronie własnych praw.
Najwyższym wyrazem uznania praw człowieka w dążeniu do sprawiedliwości w Ko-
ściele jest norma, zgodnie z którą każdy może występować przed sądem. Chodzi głów-
nie o stawienie się w sądzie jako powód lub pozwany. Ustawodawca kościelny bardzo 
szeroko otworzył dla wszystkich ludzi prawo do korzystania z sądów Kościoła katolic-
kiego. Pozew jest niezbędnym warunkiem formalnego rozpoczęcia procesu. Kluczo-
wą rolę na początku procesu odgrywa powód, a nie sędzia. Aby sprawa mogła zostać 
omówiona, musi zawierać wszystkie elementy przewidziane w ustawie. W kan. 1504 
ustawodawca kościelny wprowadził wszystkie niezbędne wymogi prawne dotyczące 
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roszczenia. Prawo kościelne daje stronom wiele uprawnień, ale warunkiem ich użycia 
jest znajomość tych norm.

Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, prawo procesowe, prawa człowieka, skarga po-
wodowa, wszczęcie procesu kanonicznego.

__________

Ks. Zdzisław Żywica 
Tożsamość stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi  

(studium egzegetyczne Ap 14,1-5)  
[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 145-170]

Streszczenie: Pojedyncza analiza Ap 14,1-5 pozwala stwierdzić, że 144 000 osób ze-
branych na Górze Syjon, wyposażonych w pieczęć Baranka i jego ojca, wykupionych 
przez Baranka z mocy ziemi i ludu, całkowicie różni się od innych ludzi, ale zachowuje 
różnorodne cechy, które odróżniają jednostki od siebie. Ta różnorodność cech odzwier-
ciedla różnorodność sytuacji życiowych. Widać tu ludzi, którzy złożyli ślub czystości 
w Chrystusie i żyją zgodnie z tym ślubem, zachowując dziewictwo i chroniąc się przed 
wszelką nieczystością liturgiczną, która utrudnia ciągłe naśladowanie Baranka. Obec-
ni są także inni, którzy pobłogosławieni łaskami Ducha na swój sposób współpracują 
z Chrystusem w dziele odkupienia świata i budowania królestwa Bożego. To także ci, 
którzy bezwarunkowo przyjęli prawdę Chrystusa i żyją nią w mowie i czynach aż do 
męczeństwa, oddając w ten sposób wieczną cześć Bogu i Barankowi.

Słowa kluczowe: Baranek, Syjon, 144 000 wykupionych, imię, głos, niebo, tron, 
Księga, pieśń nowa, 24 Starców, 4 Zwierzęta, dziewictwo, idolatria, kłamstwo, skaza.

__________

Maria Łudczak 
Teoria katechezy biblijnej w Polsce w latach 1945-1961  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 171-189]

Streszczenie: Katecheza biblijna w latach 1945–1961 jest kontynuacją katechezy mię-
dzywojennej. Programy nauczania postrzegały historię biblijną jako jeden z przedmio-
tów edukacji religijnej. Zakres tematów wskazuje na kontynuację przesłanek z czasów 
ich powstania, czyli historyczną analizę tekstów biblijnych. Historia biblijna powinna 
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wspierać katechetyczne nauczanie wiary i moralności, jednak nie zostały uwzględnio-
ne teksty biblijne dotyczące wychowania moralnego. Tutaj mamy do czynienia z kon-
tynuacją moralizmu Oświecenia. Treść biblijna służyła rozbudzaniu uczuć religijnych 
dzieci poprzez analizę sytuacji biblijnych. Analiza była dość liberalna i często nie 
miała nic wspólnego z autentycznym stwierdzeniem autora natchnionego. Wyrażenia 
moralizmu, historiografii, psychologizacji pedagogicznej i koncepcji skoncentrowa-
nych na katechizmie właśnie wskazują na służącą rolę katechezy biblijnej w latach 
1945–1961. Wspomniane wyżej rozbieżne opinie świadczą o powolnym otwieraniu 
polskiej katechezy na nowe nurty. Jednocześnie w latach 1945–1961 uwagi biblistów 
stają się coraz głośniejsze. Przedstawienie postulatów sformułowanych przez nich 
prowadzi do odkrycia wielkiej luki między ich postrzeganiem pisma a traktowaniem 
Biblii przez katechetyków.

Słowa kluczowe: historia biblijna, katecheza, nauczanie religii, prawda religijna.
__________

Ks. Edward Wiszowaty 
Duszpasterstwo Policji w krajach Europy  

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 191-216]

Streszczenie: Duszpasterstwo Policji jest rodzajem kategorycznej opieki duszpaster-
skiej, której celem jest zapoznanie się i dobroczynne towarzyszenie codziennemu ży-
ciu ludzi, często zagrożonych, w służbie demokratycznego państwa i społeczeństwa 
demokratycznego. Duchowni Zakonu Pasjonistów w Irlandii jako pierwsi rozpoczęli 
duszpasterstwo funkcjonariuszy Policji. W Niemczech funkcjonował Polizeiseelsorge. 
W innych krajach europejskich poradnictwo policyjne rozwijało się zgodnie z lokalny-
mi tradycjami i okolicznościami, czasem w związku z kapelanem wojskowym (np. we 
Włoszech). We Francji, ze względu na koncepcję państwa ściśle świeckiego, nie ma 
formalnego kordonu policyjnego. Jego funkcję spełniała organizacja „Police et Hu-
manisme – Communauté Chrétienne des Policiers de France”, której głównym celem 
było promowanie zasad etyki chrześcijańskiej w szeregach francuskich policjantów. 
We wszystkich krajach działania opieki policyjnej charakteryzują się poszanowaniem 
zasad wolontariatu, wolności sumienia i wolności wyznania. Również w Polsce dzia-
łalność duszpasterska rozpoczęła się wśród funkcjonariuszy Policji wkrótce po po-
wstaniu policji państwowej w 1919 r., przerwana atakiem przez nazistowskie Niemcy 
i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. Antyreligijna postawa reżimu komunistycz-
nego, wbrew oficjalnie propagowanej zasadzie wolności sumienia i religii, uniemoż-
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liwiła działalność duszpasterską w szeregach milicji w okresie powojennym. Police 
Sickness Care w Polsce, a także w niektórych krajach byłego bloku wschodniego, 
powraca dopiero po fali demokratycznych wstrząsów po 1989 roku.

Słowa kluczowe: duszpasterstwo, policja, etyka chrześcijańska, posługa.
__________

Ks. Stanisław Kozakiewicz 
Wpływ Stanisława Hozjusza na konwersję  

Fabiana Kwadrantyna  
[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 217-235]

Streszczenie: Stanisław Hozjusz jest jedną z największych postaci Kościoła katolickie-
go w XVI wieku. Wyróżniał się wielkim zapałem duszpasterskim, aby zachować jed-
ność Kościoła na Warmii i chronić go przed „wiadomościami” Lutra (jak nazywał refor-
mację). Niemniej, Hozjusz otaczał troską młodzież pochodzącą z rodzin niekatolickich, 
także protestanckich. Jako kardynał czuł się odpowiedzialny za cały Kościół. Jednym 
z ulubionych protegowanych Hozjusza był młody obywatel niemiecki, Fabian Kwadran-
tyn, który pochodził ze Starogardu Gdańskiego, z rodziny protestanckiej. Pobierał nauki 
w Kolegium Jezuickim w Braniewie. Pod wpływem swojego mecenasa – Wielkiego 
Patrona, został katolikiem, skończył studia teologiczne, został duchownym. Nawrócenie 
młodego człowieka było sukcesem kardynała, ale w tym sensie, że przez niego młodzie-
niec rozpoznał Chrystusa w Kościele, w którym posługa papieska i sukcesja apostolska 
są znakami jedności, a kapłani odprawiają Mszę Świętą i inne sakramenty.

Słowa kluczowe: dogmaty eucharystyczne, heretyk (herezja), katolicyzm, kontrrefor-
macja, konwersja, literatura hagiograficzna, reformacja protestancka.

__________

Ks. Alojzy Szorc 
Andrzej Batory jako koadiutor Marcina Kromera (1584-1589)

[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 237-283]

Streszczenie: Król Stefan Batory przysposobił młodego Andrzeja Batorego, syna 
swojego brata Andrzeja, który zmarł w młodym wieku. Młody Andrzej spędził pięć lat 
w kolegium jezuickim w Braniewie, gdzie miał uczyć się zgodnie z życzeniami króla. 
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Tymczasem król, kanclerz Jan Zamoyski i następni nuncjusze w Polsce przeprowa-
dzili szerokie konsultacje na temat wychowania tego młodego człowieka. Były dwie 
możliwości: mógł podjąć karierę państwową lub kościelną. Wybrano trzecią ścieżkę 
pośrednią: postanowiono, że Andrzej zostanie najpierw przedstawiony kręgom hie-
rarchii kościelnej, aby później przekwalifikować jego karierę w dyplomatyczną. Pod 
wpływami królewskimi Andrzej został kanonikiem warmińskim w 1581 r., opatem 
Jędrzejowa i Czerwińska 1583 r. oraz koadiutorem 1584 r. z sukcesją biskupa warmiń-
skiego Marcin Kromera. Ten ostatni fakt napotkał opór kapituły i władz państwowych, 
ponieważ Andrzej nie miał pruskiego prawa do samodzielnego prowadzenia działal-
ności oraz był nieletni. Marcin Kromer również nie był zadowolony ze znalezienia 
koadiutora, ale z szacunku dla króla i najwyższego autorytetu kościelnego nie prote-
stował i ostatecznie się zgodził. Dzięki interwencji nuncjusza Andrzej został powo-
łany na koadiutora. Pełnił to stanowisko do śmierci w 1589 roku. W rzeczywistości 
nie pełnił żadnych funkcji duchowych i pozostawał poza diecezją. Władzę na Warmii 
przejął po śmierci Kromer i rządził aż do swojej tragicznej śmierci 2 listopada 1599 r.

Słowa kluczowe: dominium warmińskie, koadiutoria z prawem następstwa, Kuria 
Rzymska.

__________

Irena Makarczyk 
Biskup Tomasz Ujejski wobec problemów wojskowych w dobie wojny szwedzkiej 

(1650-1660)  
[„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 285-311]

Streszczenie: Różnorodne działania Tomasza Ujejskiego w latach pięćdziesiątych 
XVII wieku koncentrowały się na kwestiach wojskowych. Był to czas, gdy republika 
była niemal nieprzerwanie militarnie aktywna przez lata. Warmia jako jedna z prowin-
cji była również zobowiązana do ponoszenia ciężarów wojennych. Podporządkowanie 
tego stosunkowo małego kraju, którego terytorium w tym czasie pokrywało się z die-
cezją warmińską, zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi obowiązującymi, sta-
ło się szczególnie trudne na Warmii. Panowie ówczesnych dwóch warmińskich ziem, 
biskup Leszczyński i kapituła Fromborska kilkukrotnie próbowali na dworze kró-
lewskim, przynajmniej częściowo, uwolnić Warmię od obowiązku wysokich podat-
ków. Osobą, która poparła lub nawet zastąpiła biskupa w tych staraniach, był dawny 
prepozyt kapituły fromborskiej Tomasz Ujejski. Korespondencja (w języku polskim) 
Ujejskiego z kapitułą fromborską i jego poszczególnymi kanonikami pokazuje, jak 
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silny był on dla pełnego lub przynajmniej częściowego zapobiegania płatności wyso-
kich podatków wojennych dla wojska. Materiał źródłowy zawiera ważne informacje 
na temat opisu działalności publicznej Tomasza Ujejskiego w czasie drugiej wojny 
szwedzkiej.

Słowa kluczowe: armia koronna w poł. XVII w., kontrybucje na wojsko z Warmii 
w poł. XVII w., biskupstwo warmińskie, kapituła warmińska, prepozyt w kapitule.

Materiały i komunikaty

Bp Jacek Jezierski, Theobalt – kronika ekumenicznego dialogu [„Forum Teologiczne” 
t. I (2000), s. 313-315]

Ks. Romuald Weksler-Waszkinel, Żydzi i judaizm w jubileuszowym rachunku sumie-
nia [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 317-327]

Ks. Stanisław Kozakiewicz, 50-lecie kapłańskiej posługi biskupa Jana Obłąka [„Fo-
rum Teologiczne” t. I (2000), s. 329-339]

Recenzje i omówienia

Enchiridion indulentiarum. Normae et concessiones (bp Julian Wojtkowski) [„Forum 
Teologiczne” t. I (2000), s. 341-342]

Bp Wacław Świerzawski “Idźcie i nauczajcie”. Uniwersytet w życiu Kościoła (Anna 
Kołakowska) [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 342-346]

Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogiczno-religijne 
(ks. Władysław Nowak) [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 346-351]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 353]
Indeks osób [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 355-365]
Indeks miejscowości [„Forum Teologiczne” t. I (2000), s. 367-370]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Cyprian Rogowski, Małgorzata Tatala  
Wymiar moralno-wychowawczy kultury  

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 7-17]

Streszczenie: Artykuł odnosi się do problemów kultury w kategoriach moralnych 
i edukacyjnych. Refleksja tego tematu wskazuje, że kultura jest związana ze społecz-
nym i historycznym wymiarem człowieka. Chociaż wymienione tutaj formy są nie-
zbędne do jego istnienia, należy jednocześnie podkreślić, że nie jest to jedyny wymiar 
ludzkiej egzystencji. Człowiek jako twórca kultury zmienia środowisko poprzez swoją 
działalność i doskonali się, w tym kontekście duchowy wymiar jego istnienia staje się 
jasny. W konstytucji Gaudium et spes Kościół po raz pierwszy w historii podkreśla 
zasadę, że ideał kultury wiąże się z otwartą postawą, która akceptuje wszystkie auten-
tyczne wartości, materialne i duchowe. W odniesieniu do Soboru Watykańskiego II 
brany jest pod uwagę aspekt moralno-wychowawczy rodziny, a w zsekularyzowanym 
świecie podkreśla się szczególną rolę szkoły i Kościoła w wychowaniu dzieci. Na 
podstawie analizowanej literatury można stwierdzić, że w obecnej dyskusji teologicz-
nej antropologia kulturowa musi być nadal rozważana o wiele bardziej intensywnie. 
Dla Kościoła i teologii oznacza to „problem hermeneutyczny”, a jednocześnie nowe 
zadanie, a także wyzwanie, które oznacza otwarcie się na nowe.

Słowa kluczowe: kultura, historia i kultura, system wartości, wychowanie moralne.
__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/
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Ks. Zdzisław Kunicki 
Kulturowy idol a religijny dystans  

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 19-30]

Streszczenie: Kryzysy kulturowe zawsze były związane z religijnym wymiarem kultu-
ry. Obecne zamieszanie wokół sacrum ma bezpośredni wpływ na sposób zaspokajania 
potrzeb religijnych, a także na kulturę. Najważniejsza oś, która wyznacza przesunię-
cia, przebiega między uzupełniającymi się zjawiskami desakralizacji i resakralizacji. 
Procesy desakralizacji spotkały się z ideami biblijnymi (idea gotycka) rozpowszech-
nionymi w kulturze zachodniej, a także z ich przedstawicielami instytucjonalnymi. 
Proces ten nie wyeliminował naturalnej religijnej potrzeby człowieka, ale zamiast tego 
powoduje ponowną sakralizację niektórych elementów kulturowych pochodzących od 
samego człowieka. Bezpośrednim efektem tych zjawisk jest horyzontalizacja Boga 
i zastąpienie Go idolem kultury. Dlatego bardzo ważne jest, aby w dyskusji nad sa-
crum postrzegać je nie tylko jako antytezę dla profanum, ale rozumieć w szerokim 
kontekście idei Boga i Boskości. W tych wysiłkach konieczny jest powrót do metafi-
zycznych prób rozwiązania filozofii religii.

Słowa kluczowe: pojęcie idola, desakralizacja kultury, resakralizacja elementów kul-
tury, idea Boga, antropologia religijna.

__________

Ks. Zdzisław Kunicki 
Pułapka agnostycyzmu a metafizyczne wypełnienie  

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 31-43]

Streszczenie: Określenie sacrum jako rzeczywistego przedmiotu badań nad feno-
menem religii napotyka znaczne trudności w wiedzy. Zarówno na poziomie teore-
tycznym, jak i praktycznym istnieją wielkie różnice interpretacyjne, które utrudnia-
ją odpowiednią odpowiedź. Próby zdefiniowania przez socjologię i fenomenologię 
przyczyniły się do postępu w opisie fenomenu religii, jednak nie były w stanie szcze-
gółowo wyjaśnić interesującego nas problemu. Niektórzy badacze (np. Z. Zdybicka) 
podkreślają kantowskie podstawy sacrum, zgodnie z którymi, rozważając fenomen 
religii, akcent przesuwa się z obiektywnych rozwiązań w kierunku wolności i war-
tości. Postuluje się agnostycyzm i zwrot do rozwiązań metafizycznych. Realistyczna 
metafizyka bada układ elementów między istotami, które są częścią relacji religijnej. 
Sacrum nie jest już faktycznym przedmiotem doświadczenia religijnego, ale drugo-
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rzędnym elementem wynikającym z dynamicznej natury relacji między człowiekiem 
a Bogiem.

Słowa kluczowe: sacrum, agnostycyzm poznawczy, boskość, filozofia religii a meta-
fizyka, Byt Boski.

__________

Ks. Zdzisław Żywica 
Z badań nad strukturą literacką Księgi Apokalipsy  

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 45-54]

Streszczenie: W trwającej już od dziesięcioleci dyskusji o strukturze literackiej Księgi 
Apokalipsy pojawiło się wiele mniej lub więcej różnych propozycji. Próbowano roz-
wiązać ten problem na podstawie niektórych elementów literackich, treściowych lub 
teologicznych. W tej dyskusji Ugo Vanni, profesor Papieskiego Instytutu Biblijnego 
w Rzymie, wyraził się, przedstawiając nowe rozwiązanie tego kontrowersyjnego te-
matu. W swoich badaniach oparł się na następujących elementach literacko-struktural-
nych księgi: prolog i epilog, fraza ha dei genesthai, większe jednostki składające się 
z siedmiu części, trojakie ouai, proroczy porządek, charakterystyczna formuła astra-
pai kai fonai kai brontai i doksologia. W wyniku szczegółowej analizy całej księgi 
i jej elementów, a także wcześniejszych opracowań, zaproponował strukturę literac-
ką składającą się z dwóch części, poprzedzonych prologiem, a następnie epilogiem. 
Pierwsza część podzielona jest na trzy fazy, druga część składa się z pięciu elementów. 
Jeśli chodzi o ramy tekstowe Prologów, Epilogów i pierwszej części, zasadniczo ist-
nieje zgodność z wcześniejszymi propozycjami. Jednak U. Vanni wprowadza wiele 
nowych i naukowo uzasadnionych rozwiązań w konstrukcji struktury drugiej części, 
która ostatecznie ujawnia prostą, jasną, harmonijną i wewnętrznie spójną strukturę 
całej księgi. Ta propozycja struktury Księgi Apokalipsy uwzględnia jednocześnie kry-
tycznie i kompleksowo wszystkie elementy literackie, merytoryczne i teologiczne, 
które autor mógł zobaczyć. Z tego powodu, w kontekście wcześniejszych prób, ta 
sugestia zasługuje na podkreślenie, aby umożliwić szerszemu kręgowi czytelników 
głębsze zrozumienie jednego z najtrudniejszych pism biblijnego kanonu.

Słowa kluczowe: struktura literacka, dialog, doksologia, Bóg, Chrystus-Baranek, Ko-
ściół, Niewiasta, Smok, Bestia.

__________
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Ks. Sławomir Ropiak 
Teologia biblijna w książce „Duch pracy ludzkiej” Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Prymasa Polski  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 55-71]

Streszczenie: Książka „Duch ludzkiej pracy” Stefana Wyszyńskiego została po raz 
pierwszy wydana we Wrocławiu w 1946 r. Jej treść jest nasycona cytatami biblijnymi, 
co dało autorowi pozytywną odpowiedź na wezwania papieży w tym czasie, zwłasz-
cza Piusa XII. Książka zawiera szeroką i obszerną interpretację ludzkiej pracy, która 
koncentruje się na czterech aspektach: godności ludzkiej pracy, twórczej działalności 
Boga, współpracy między Bogiem a człowiekiem, a także pracy związanej z bliźnimi. 
Kardynał Wyszyński odwołuje się do Biblii jako głównego źródła swoich argumentów 
i przykładów. Często koncentrował się na aspektach wtórnych, których znaczenie do-
stosowywał do stylu swojej interpretacji dydaktyczno-społecznej. Spośród ponad 180 
cytatów biblijnych tylko dziesięć ściśle odnosi się do dzieła, a kolejne 15 może wiązać 
się z problemem pracy. Ogólnie książka Kardynała Wyszyńskiego charakteryzuje się 
starym stylem teologii potrydenckiej.

Słowa kluczowe: Pismo Święte, praca, służba Bogu i ludziom, Stefan Wyszyński.
__________

Ks. Marian Machinek 
 O politycznym potencjale Kazania na Górze  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 73-84]

Streszczenie: Czy w ogóle istnieje związek między ewangelią a polityką? Przy zacho-
waniu niezbędnej odległości między wiarą chrześcijańską a działaniami politycznymi 
istnieje taki związek. Według egzegetów, Kazanie na Górze jest swego rodzaju podsu-
mowaniem fundamentów nauczania Jezusa. Artystycznie skomponowany, używa sze-
rokiego zakresu środków literackich. Kontekst teologiczny całej Ewangelii Mateusza, 
który powstał we wspólnocie judeochrześcijańskiej, ujawnia w Kazaniu na Górze 
ostateczną i autorytatywną interpretację Tory. Nawet liczba interpretacji tego tekstu 
wskazuje na wyzwanie, jakie ta część ewangelii stanowiła dla chrześcijan wszystkich 
pokoleń. Próby „oswojenia” Kazania na Górze poprzez zredukowanie podanych wska-
zań i standardów do konkretnej sfery życia (np. sfery prywatnej) lub określonej grupy 
osób (np. zakonnika) nie stały się ani tekstem, ani jego duchem. Chociaż na przestrzeni 
wieków panował powszechny konsensus, że instrukcji Kazania na Górze nie można 
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bezpośrednio włączyć do działań politycznych, nie oznacza to wcale, że magna charta 
etyki chrześcijańskiej jest jedynie przewodnikiem dla ‘wielbicieli’. Chrześcijanie, któ-
rzy zajmują urząd polityczny, powinni włączyć standardy Kazania na Górze do działań 
politycznych, nawet jeśli nie można im narzucić tych zasad polityki. Powinni także 
przyjąć postawę chrześcijańskiej odmowy wykonania zadań, urzędów i zachowania, 
które sprzeciwiają się prawu działającemu według Kazania na Górze.

Słowa kluczowe: Kazanie na Górze, społeczeństwo, nauka o dwóch królestwach, ety-
ka tymczasowa, błogosławieństwa, polityka.

__________

Ks. Ludwik Nadolski 
Tradycyjne określenie śmierci jako rozdziału duszy od ciała w ujęciu współczesnej 

teologii katolickiej  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 85-99]

Streszczenie: Śmierć ludzka jest rozumiana jako oddzielenie duszy od ciała. Jest to 
klasyczna definicja oparta na konkretnym systemie filozoficznym. Współcześni teo-
logowie, tacy jak K. Rahner, L. Boros, M. Schmaus, W. Beinert, traktują fenomen 
śmierci jako wydarzenie osobiste. W tym ujęciu śmierć ludzką określa się jako pełnię 
wiedzy, wolności i miłości. Jakość ostatecznej decyzji w chwili śmierci zależy od in-
dywidualnych wyborów dokonanych w ciągu życia. Śmierć jedynie podkreśla ludzkie 
wysiłki.

Słowa kluczowe: śmierć ludzka, hipoteza o śmierci L. Borosa, zmartwychwstanie cia-
ła, śmierć jako wydarzenie osobowe.

__________

Ks. Stanisław Jóźwiak 
Radykalizm wiary warunkiem skutecznej ewangelizacji

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 101-116]

Streszczenie: Pojęcie życia moralnego, które uwidacznia się w dokumentach kościel-
nego Magisterium (Veritatis splendor), a także w moralnej literaturze teologicznej, ma 
charakter dynamiczny i widzi wysiłek moralny w perspektywie historii zbawienia. 
Dojrzałość chrześcijańska zostaje osiągnięta poprzez odpowiedź na wezwanie moral-
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ne, które najpierw objawia się na poziomie prawa naturalnego i rozwija się w tradycji, 
a kulminuje w błogosławieństwach. To odpowiada indywidualnemu procesowi roz-
woju duchowego. Człowiek czuje się wezwany do podejmowania moralnych decyzji. 
Jednak jego wysiłki często kończą się niepowodzeniem i zamiast postępu doświadcza 
bezradności. Zaczyna szukać rozwiązań swoich konfliktów moralnych na głębszym 
poziomie i znajduje zaproszenie do życia w duchu Błogosławieństw. Jednak odkrycia 
głębszego wymiaru moralności można dokonać jedynie w perspektywie wiary, po-
nieważ przenosi ona człowieka z poziomu naturalnego na nadprzyrodzony. Tworzy 
ona fundament wiary, rozumiany jako kompleksowe ukierunkowanie człowieka i jego 
działania na jedność z Bogiem. Wiara ta osiąga pełnię poprzez urzeczywistnienie du-
chowego ubóstwa. Proces rozwoju wiary powinien z jednej strony uwidocznić własną 
grzeszność w jej obecnym, jak i potencjalnym wymiarze. Ma także na celu odkrycie 
miłości Boga, danej człowiekowi pomimo jego grzechów i do pewnego stopnia z po-
wodu jego słabości. Dynamika wiary wyraża się w paradoksie: im większa świado-
mość grzechów, tym większe zaufanie do Bożego Miłosierdzia. Tylko ktoś, kto jest 
uciśniony złem, rozumie konieczność interwencji Boga, na którą również z niecierpli-
wością czeka. Wiara naznaczona duchowym ubóstwem jest także gwarancją skutecz-
ności apostolskiej. Nawrócenie wielu odbywa się w pewnym stopniu przez radykalizm 
ewangeliczny. Podstawą ewangelizacji w tej perspektywie jest pokora, wyrzeczenie 
i posłuszeństwo Bogu.

Słowa kluczowe: wiara, ewangelizacja, przykazania, błogosławieństwa, ubóstwo, 
świętość, świadectwo.

__________

Katarzyna Parzych 
Nowa Ewa towarzyszką Jezusa i matką zbawionych. Porównanie nauki Katechizmu 

Rzymskiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 117-129]

Streszczenie: W artykule porównuje się nauczanie Katechizmu Rzymskiego i Kate-
chizmu Kościoła katolickiego w odniesieniu do dogmatów mariologicznych. Patrząc 
na antytezę Ewa-Maryja na drodze od Katechizmu Rzymskiego do Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego, można zaobserwować pogłębienie refleksji, która przedstawia 
zbawienno-historyczne znaczenie Nowej Ewy. Maryja, w przeciwieństwie do pierw-
szej matki, jest Nową Ewą. Wiernie wypełniając swoje powołanie, była zawsze blisko 
Jezusa, Nowego Adama. Świadomie uczestniczyła w dziele zbawienia. Kulminacją 
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dzieła odkupienia były nowe narodziny człowieka. Wyznając wiarę w powszechność 
zbawienia, nazywa się Maryję „Nową Ewą”. Maryja współpracowała z Bogiem w tym 
dziele Jezusa Chrystusa. Dla ludzi stała się matką Boga, który poprzez wcielenie przy-
jął ludzką naturę. W tym sensie imię Maryi jako Nowej Ewy podkreśla, że jest Ona 
towarzyszką Odkupiciela i duchową Matką Odkupionych.

Słowa kluczowe: Maryja, Nowa Ewa, Druga Ewa, Nowy Adam, Matka zbawionych, 
macierzyństwo duchowe.

__________ 

Anna Zellma 
Fundamentalne zasady dydaktyczno-wychowawcze edukacji regionalnej, 

realizowanej w nauczaniu katechetycznym  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 131-157]

Streszczenie: Realizacja podejścia do edukacji regionalnej w nauczaniu katechetycz-
nym pomaga dzieciom wzmocnić własną tożsamość i znaleźć ważne wartości w śro-
dowisku rodzinnym, także w lokalnym Kościele. To wzmacnia dziedzictwo regional-
ne jako część narodowego skarbu. Aby połączyć treść ewangelii z tematami edukacji 
regionalnej, należy przestrzegać podstawowych zasad dydaktyczno-wychowawczych, 
które stanowią rdzeń tej edukacji. Z tego powodu w artykule najpierw nakreślono 
główne elementy strukturalne koncepcji edukacji regionalnej, podkreślając dodatko-
wo zasady dydaktyczno-wychowawcze tej koncepcji, które mogą być istotne w po-
wiązaniu przesłania ewangelicznego z edukacją regionalną. Następnie odniesiono się 
do szeregu zasad, mianowicie zasady wierności Bogu i człowiekowi, zasady prawdo-
mówności i regularności w przekazywaniu wiedzy o własnym regionie, zasady ukazy-
wania wartości. Przestrzeganie tych zasad umożliwia korelację treści katechetycznych 
z tematami zawartymi w modelu edukacyjnym edukacji regionalnej i regionalnego 
dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie nie narusza się wierności przesłaniu ewange-
lii, a rodzina dziecka jest doceniona jako najbliższe otoczenie, tworzące pierwszy krąg 
wspólnoty regionalnej i kościelnej.

Słowa kluczowe: edukacja regionalna, nauczanie katechetyczne, zasady dydaktycz-
no-wychowawcze.

__________
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Ks. Jarosław Michalski 
Analiza transakcyjna a wychowanie moralne człowieka

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 159-175]

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane elementy analizy transakcyjnej, 
psychologicznej metody, która może być pomocna w organizacji i hierarchizacji sys-
temów wartości w życiu ludzkim. Teoretyczne podstawy analizy transakcyjnej oparte 
są na trojakiej potrzebie („głodzie”) człowieka. Obejmują one potrzebę stymulowania, 
wspierania i ustalania czasu oraz potrójną potrzebę zaspokaja doświadczenie głębokiej 
relacji z inną osobą. Twórca analizy transakcyjnej, Eric Bern, był zdania, że osobo-
wość człowieka składa się z różnych warstw, tak zwanych „stanów ego”, które odpo-
wiadają różnym systemom myślenia, działania i odczuwania, takim jak: ja – dziecko, 
ja – dorosły i ja – rodzic. Każdy stan ego spełnia określone funkcje i, jeśli zostanie 
odwrócony, może mieć poważne konsekwencje, szczególnie w życiu emocjonalnym, 
ale także w religijnym doświadczeniu Boga i człowieka, a także innych stanach moral-
nych. Stany ego wywierają wielki wpływ na moralne wykształcenie człowieka. Wybo-
ru między dobrem a złem dokonuje się na podstawie informacji pochodzących z wyżej 
wymienionych stanów ego. Analiza transakcyjna może być wykorzystana do znale-
zienia sposobów rozwiązania problemów moralnych wynikających z faktów z prze-
szłości i teraźniejszości lub odnoszących się do przyszłości. Pozwala także zrozumieć 
motywację własnych działań i podkreśla rolę motywacji w rozwoju systemu wartości. 
Metoda analizy transakcyjnej ma ogromne znaczenie w kształtowaniu porządku etycz-
nego, który jest jednocześnie obiektywny i możliwy do zarządzania. Stara się zgłębić 
osobowość człowieka i motywy jego działań w perspektywie relacji międzyludzkich. 
Chociaż ludzie różnią się zasadami etycznymi, niekoniecznie oznacza to, że mogą zre-
zygnować z poszukiwania zgodnego z prawem i obiektywnym porządkiem etycznym. 
Analiza transakcyjna może okazać się bardzo pomocna w sytuacjach konfliktowych, 
ponieważ szanuje ludzką wolność i godność. Uświadamia człowiekowi, że jest on od-
powiedzialny za własne decyzje i radzenie sobie z problemami życiowymi.

Słowa kluczowe: wychowanie moralne, analiza transakcyjna, wartości moralne, rela-
cje interpersonalne.

__________
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Ks. Jacek Jan Pawlik 
Pochodzenie zła w afrykańskiej tradycji religijnej  

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 177-190]

Streszczenie: Zgodnie z afrykańską tradycją religijną zła nie można rozumieć jako 
kategorii filozoficznej lub teologicznej. Pojawia się bowiem w postaci konkretnych 
nieszczęść i cierpień, takich jak choroba, śmierć lub obsesja. Oprócz najpoważniej-
szych naruszeń norm moralnych (zabójstwo, kradzież), zło na ogół nie ma jakości 
moralnej. Odpowiedzialność człowieka jest najczęściej rozumiana jako konsekwencja 
ignorancji lub zaniedbania jego zobowiązań wobec istot nadprzyrodzonych. Autor zaj-
muje się problemem pochodzenia zła na czterech poziomach, mianowicie na poziomie 
relacji interpersonalnych, istot nadprzyrodzonych, przodków i Istoty Najwyższej. Po-
mimo rosnącego wpływu idei europejskiej zło w afrykańskiej mentalności pozostaje 
siłą zewnętrzną, która jest ambiwalentna i związana z naturą świata. Ich negatywną 
moc można zneutralizować za pomocą odpowiednich rytuałów.

Słowa kluczowe: zło, przyczynowość, religie tradycyjne, Afryka.
__________

Ks. Marian Borzyszkowski 
Św. Jerzy w kulturze religijnej Warmii i jej sąsiedztwa

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 191-214]

Streszczenie: Św. Jerzy mieszkał w Kapadocji i zmarł jako męczennik około roku 303. 
W ikonografii jest reprezentowany przede wszystkim jako rycerz i pogromca smoków 
na koniach. Przybył on na Warmię pod wpływem niemieckiego zakonu. W zakonie 
krzyżackim, oprócz Maryi jako Matki Bożej i św. Elżbiety z Turyngii, św. Jerzy jest 
czczony jako trzeci patron zakonu krzyżackiego. W diecezji warmińskiej kościoły św. 
Jerzego są w Kętrzynie, Szalmii, Radostowie, a konsekrowana kaplica we Fromborku. 
Był on patronem leprozoriów i szpitali w Elblągu, Fromborku, Olsztynie, Braniewie, 
Lidzbarku Warmińskim, Reszlu, Tolkmicku, Ornecie, Pieniężnie. W Elblągu i Branie-
wie istniały bractwa św. Jerzego do 1945 r.

Słowa kluczowe: święty Jerzy, Warmia, kultura religijna, hagiografia.
__________
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Barbara Fijałkowska 
Wokół niedoszłej wizyty Pawła VI w Polsce  

[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 215-231]

Streszczenie: W artykule podjęto temat odmowy przez PRL możliwość wizyty w Pol-
sce papieża Pawła VI. Wskazano motywy cofnięcia zezwolenia na wjazd do kraju. Ob-
chody Tysiąclecia Chrztu Polski nie zostały wówczas jeszcze zatwierdzone przez rząd 
komunistyczny. Wiele wskazuje na to, że strona rosyjska, której interesy różniły się od 
interesów polskiego rządu, interweniowała w negocjacjach między Polską a Watyka-
nem. Władcy PRL postrzegali to jako okazję do legitymizacji „rządów ludu” zarówno na 
poziomie międzynarodowym, jak i przede wszystkim wobec własnego narodu katolic-
kiego. W artykule przedstawiono tło pro-polskich sympatii Pawła VI, a także ostatecznie 
nieudane próby wyjazdu do Polski na uroczystości z okazji tysiąclecia chrztu Polski. 
W celu zbadania tego problemu konieczne było przestudiowanie długich negocjacji 
między wysłannikami PRL a Stolicą Apostolską. W tych negocjacjach kluczową rolę 
odegrał Andrzej Werblan po stronie polskiej, a biskup Agostino Casaroli po stronie Wa-
tykanu. Przedstawiono także wysiłki Prymasa w kierunku pozytywnego wyniku planu 
pielgrzymki papieskiej. Zwrócono także uwagę na próby partii komunistycznej zdyskre-
dytowania głowy polskiego Kościoła. W artykule wykorzystano dokumenty Biura Po-
litycznego i Wydziału Administracyjnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej zawarte w archiwach w Warszawie. Ponadto korzystano z dokumen-
tów departamentu do spraw religijnych.

Słowa kluczowe: idea pielgrzymki, potencjalne profity dla PRL, negocjacje i nego-
cjatorzy, niesuwerenność decyzji, sowieckie priorytety, dyskredytowanie Prymasa, 
rzymscy informatorzy.

__________

Ks. Andrzej Kopiczko 
Tworzenie metropolii w Europie Środkowej i Północnej w XI-XIV w.  

Zarys problematyki  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 233-240]

Streszczenie: Wraz z chrystianizacją Europy Środkowej i Północnej powstały nowe 
diecezje i metropolie. Proces ten został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi wy-
danymi przez papieża Mikołaja I Wielkiego w „Responsa ad Consulta Bulgarorum”. 
Do obowiązków biskupa, po wejściu na obszary misji, należało prowadzenie ewan-
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gelizacji i zakładanie lokalnych kościołów; wraz ze wzrostem liczby wierzących po-
wstała terytorialna organizacja kościelna, co doprowadziło do powstania metropolii. 
W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę i proces rozwoju metropolii w Pol-
sce, Czechach, Chorwacji, Czarnogórze i na Węgrzech. Druga część opisuje powstanie 
sieci metropolitalnej w Danii, Norwegii, Szwecji, Irlandii, Szkocji i Prusach. Podsu-
mowując, podkreślono różnice w procesie chrystianizacji w Europie Środkowej i Pół-
nocnej. Miały na to wpływ gęstość sieci parafialnej i liczba biskupstw.

Słowa kluczowe: historia Kościoła, Kościół w średniowieczu, organizacja kościelna, 
metropolia, biskupstwa, Europa, Europa Północna, Europa Środkowa.

__________

S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska 
Stanisław Hozjusz (1504-1579) biskup i kardynał warmiński  

jako mecenas nauki i kultury  
[„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 241-252]

Streszczenie: Na początku artykułu wyjaśniono sens badań na temat działalności pa-
tronalnej Stanisława Hozjusza. Ponadto podano szkic historyczny dotyczący instytucji 
mecenasa kultury. Stanisław Hozjusz jest najpierw przedstawiany jako stypendysta, 
a później jako patron i opiekun biednych i uzdolnionych młodych mężczyzn w Polsce 
i za granicą. Jego działalność była motywowana świadomością długu wobec jego pa-
tronów. Starania S. Hozjusza i kolejnych pokoleń o utworzenie uniwersytetu na War-
mii zostały z powodzeniem ukoronowane dopiero w 1999 roku. W tym roku założono 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Wydziałem Teologicznym.

Słowa kluczowe: Stanisław Hozjusz, mecenat, kultura, nauka.

Materiały i komunikaty

Ks. Waldemar Wesoły, Polski katolik w nowej demokracji [„Forum Teologiczne” t. II 
(2001), s. 253-260]

Ks. Roman Szewczyk, Kościół i jego porządek prawny wobec jednoczącej się Europy 
[„ForumTeologiczne” t. II (2001), s. 261-262]
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Recenzje i omówienia

Andrzej Stogowski, Fritjofa Capry mistyczny paradygmat wyjaśniania rzeczywistości 
(ks. Stefan Ewertowski) [„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 263-265]

Barbara Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944-1955  
(ks. Andrzej Kopiczko) [„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 266-270]

Sprawozdanie z Kongresu Katolickich Katechetyków-Docentów w Berlinie w dniach 
24-27 IX 2000 r. (ks. Cyprian Rogowski) [„Forum Teologiczne” t. II (2001),  
s. 270-272]

Eschatologia tematem spotkania mediewistów w Kolonii. 31. Kölner Mediaevisten-
tagung 13-15 IX 2000 r. (ks. Marian Borzyszkowski) [„Forum Teologiczne” t. II 
(2001), s. 273-278]

Sympozja naukowe organizowane przez Katedrę Kultury Chrześcijańskiej Wydziału 
Teologii UWM w Olsztynie w roku akademickim 1999/2000 (ks. Marian Borzysz-
kowski) [„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 279-282]

IV Europejskie Sympozjum „Kościoły – Stróże bezpieczeństwa publicznego – Na-
rody”, Rzym 1-5 X 2000 r. (ks. Edward Wiszowaty) [„Forum Teologiczne” t. II 
(2001), s. 283-287]

XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny w Rzymie. II mistero delia Tri-
nitä e Maria (ks. Władysław Nowak) [„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 288-295]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. II (2001), s. 297-298]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Roman Krawczyk 
Historyczne początki starożytnego Izraela. Wprowadzenie w problematykę  

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 7-12]

Streszczenie: Historyczne początki starożytnego Izraela są wciąż żywo dyskutowane 
w nauce. W świetle danych biblijnych Izrael przybywa jako lud Abrahama, Sary i in-
nych patriarchów. Okres ten nazywany jest tak zwaną prehistorią Izraela. Natomiast 
exodus z Egiptu pod przywództwem Mojżesza i stopniowa kolonizacja Kanaanu są 
postrzegane jako początek świadomości państwowej Izraela. Badania i odkrycia ar-
cheologiczne kwestionują wcześniejsze opinie na temat początków Izraela. W odnie-
sieniu do historycznych początków Izraela, dzisiejsi badacze pokazują dwa rodzaje 
fliszu przy użyciu „metody historycznej”. Jedna grupa opowiada się za usunięciem 
Izraelitów z Kanaanu, podczas gdy druga twierdzi, że Kanaan jest miejscem pocho-
dzenia Izraelitów. Autor artykułu porównuje dwie teorie.

Słowa kluczowe: Izrael, wyjście z Egiptu, Kanaan, zasiedlenie.
__________

Ks. Zdzisław Żywica 
La comunità ecclesiale sul monte Sion insieme all’Angello – Cristo Risorto  

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 13-24]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Wspólnota Kościoła na górze 
Syjon wraz z Barankiem – Chrystusem zmartwychwstałym. Chrześcijanie uczestniczą-
cy aktywnie w życiu Kościoła mogą rozpoznać się również i dziś w liczbie osób wy-

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/
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kupionych z ziemi i spośród ludzi przez Baranka Chrystusa zmartwychwstałego. Są 
nimi ci, którzy prowadzą w Kościele religijne życie kontemplacyjne i aktywne pośród 
braci i sióstr, życie kapłańskie i świeckie konsekrowane oraz wszyscy inni tworzący 
wielkie i różnorodne bogactwo życia religijnego. Wszyscy oni naśladują Chrystusa 
i z pewnością zostaną zaliczeni ostatecznie do grona symbolicznej liczby stu czterdzie-
stu czterech tysięcy wykupionych jako pierwociny dla Boga i dla Baranka, jeśli tylko 
to ich pójście za Jezusem będzie radykalne i bezwarunkowe, pełne nieustannego tru-
du praktyki świętości, czystości i sprawiedliwości, a odrzucające choćby najmniejsze 
przejawy niemoralności i fałszu.

Słowa kluczowe: wspólnota Kościoła, góra Syjon, Baranek, Chrystus zmartwych-
wstały, moc mesjańska, sto czterdzieści cztery tysiące odkupionych, naśladowanie, 
historia zbawienia.

__________

Ks. Stefan Ewertowski 
Historyczno-kulturowe źródła „Europejskiego Ducha”

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 25-44]

Streszczenie: Wiele publikacji europejskich o procesie integracji używa terminu 
„duch europejski”. Należy zatem zbadać treść tego terminu, który jest przydatny w po-
szukiwaniu tożsamości Europy. Papież Jan Paweł II wyraźnie wskazuje na podstawo-
wą wartość „europejskiego ducha chrześcijańskiego”. Natomiast politycy, zwłaszcza 
lewicowi, wydają się celowo ignorować to źródło. Jednak wydarzenia historyczno-
-kulturowe wyraźnie pokazują chrześcijańską tożsamość Europy. Europa obejmuje 
nie tylko chrześcijaństwo, ale także wiele innych elementów kulturowych. Dlatego 
mówiąc o tożsamości Europy należy dodać, że nie definiuje się Europy, ale ją opisuje. 
Trzeba ją opisać, biorąc pod uwagę najważniejsze elementy składowe. Ogólnie rzecz 
biorąc, Europa jest zjawiskiem „jedności w różnorodności”. Tradycja sięga początków 
Europy, obejmując kultury Jerozolimy, Aten i Rzymu, z których wszystkie były nasy-
cone doktryną chrześcijańską, niemożliwe jest poszukiwanie „europejskiego ducha” 
poza chrześcijaństwem, chrześcijańskim systemem etycznym, a także chrześcijańskim 
rozumieniem rzeczywistości człowieka i jego relacji społecznych.

Słowa kluczowe: Europa, chrześcijańska tożsamość Europy, źródła jedności oraz róż-
norodności Europy, integracja.

__________
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Ks. Janusz Mariański 
Religia i moralność w społeczeństwie polskim: współzależność czy autonomia? 

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 45-63]

Streszczenie: Autor poddaje analizie z socjologicznego punktu widzenia, relację mię-
dzy religią a moralnością w dzisiejszych pluralistycznych społeczeństwach i społe-
czeństwie polskim. Około połowa nastolatków i dorosłych respondentów nie zgłosiła 
sprzeciwu wobec zasad moralnych wiary katolickiej. Mniejsza liczba respondentów 
zajęła wybiórcze stanowisko, kwestionując niektóre normy moralne głoszone przez 
Kościół katolicki. Około pięć procent respondentów całkowicie odrzuciło moralność 
religijną. W odniesieniu do poszczególnych problemów odrzucenie zasad moralnych 
wiary katolickiej prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej wyraźne. Empiryczni so-
cjologowie w Polsce są w stanie dokładniej opisać procesy dystansowania się Polaków 
od doktryny moralnej Kościoła. Mają jednak trudności z uchwyceniem oddolnego pro-
cesu organizowania autonomicznej moralności. Na poziomie ogólnych deklaracji do-
tyczących relacji moralności i religii, procesy współzależności są tak samo widoczne, 
jak procesy autonomicznego rozwoju.

Słowa kluczowe: religia, moralność, społeczeństwo, współzależność, autonomia.
__________

Ks. Antoni Misiaszek 
Informacja jako osiągnięcie i zagrożenie wyzwaniem pastoralnym w XXI w.  

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 65-75]

Streszczenie: XXI wiek będzie miał swoje własne „znaki czasu”, które staną się 
jego znakiem rozpoznawczym. Wielkie osiągnięcia cywilizacji staną się takim 
„znakiem czasu”. Rozwój informatyki jest szybki, z czasem w nierozważny sposób 
wpłynie na losy człowieka. Zastąpi także bezpośredni kontakt człowiek-człowiek, 
gdyż pomiędzy ludźmi ustawiane są urządzenia mechaniczne. Kościół już odzwier-
ciedla i podkreśla potrzebę zbawienia wspólnoty. Opieka duszpasterska obejmuje 
także rodzinę jako wspólnotę naturalną. Wszystkie inne społeczności odzwiercie-
dlają tę podstawową społeczność. Parafia staje się prawdziwą wspólnotą wspólnot. 
Osobiste kontakty duszpasterza z wiernymi stają się normalne. Potrzeby i zadania 
duszpasterstwa w XXI wieku wymagają nowej formacji pracowników duszpaster-
skich. Obecna edukacja pozostaje pod wpływem systemu totalitarnego. Ateistyczna 
propaganda w społeczeństwie wymagała postawy przepraszającej i pewnego rodza-
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ju centralizmu w duszpasterstwie. Duszpasterz czekał na wytyczne przełożonych. 
Nowa formacja przygotowuje duszpasterza do podejmowania działań niezależnych, 
z ponoszeniem za nie odpowiedzialności.

Słowa kluczowe: informacja, technika, człowiek, internet.
__________

Ks. Piotr Sroga 
Etyczny wymiar przezwyciężania kryzysu państwa socjalnego. Refleksja nad 

dokumentem „O przyszłość w solidarności i sprawiedliwości”  
[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 77-88]

Streszczenie: Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: jakie zasady etyczne mogą 
stanowić podstawę reformy państwa opiekuńczego? Materiał źródłowy do analiz do-
starcza dokument „O przyszłości w solidarności i sprawiedliwości”. Po przedstawie-
niu historii tego „słowa” przedstawiono ekonomiczne, instytucjonalne i aksjologiczne 
przyczyny kryzysu państwa opiekuńczego. Autor zaczyna od rozważań bezpośrednio 
związanych z tematem artykułu, antropologią, która wyobraża sobie człowieka jako 
stworzoną przez Boga, wolną, racjonalną i społeczną istotę obdarzoną godnością. Ta 
prawda pokazuje również kierunki pożądanej reformy: opcja na rzecz ubogich, spra-
wiedliwość, solidarność i pomocniczość, zrównoważony rozwój. Każda z tych zasad 
została przedstawiona w perspektywie terapii państwa opiekuńczego, co nadało im 
aktualny i konkretny charakter.

Słowa kluczowe: państwo socjalne, koncepcja człowieka, sprawiedliwość, solidar-
ność, pomocniczość, długotrwałość.

__________

Ks. Wiesław Łużyński 
Dobro wspólne i sprawiedliwe prawo  

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 89-99]

Streszczenie: Najważniejszym zadaniem państwa jest troska o dobro wspólne. Re-
alizując ten cel, społeczność polityczna, oprócz funkcji w dziedzinie kultury i ekono-
mii, musi także wypełniać cały zakres zadań w zakresie zagwarantowania porządku 
prawnego. Prawo stworzone przez suwerenne państwo powinno opierać się na prawie 
naturalnym, na prawdzie o człowieku. Przede wszystkim fundacja ta powinna mieć 
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konstytucję stanowiącą podstawę państwa demokratycznego. Konkretnym przykła-
dem praw opartych na prawie naturalnym są prawa człowieka. Ochronę instytucjo-
nalną gwarantuje ustawodawstwo stworzone przez suwerenne państwo. Jan Paweł II  
opowiada się również za tradycyjnym podziałem władzy w organach ustawodaw-
czych, wykonawczych i sądowniczych. Prawo wiąże nie tylko obywateli, ale także 
władców. Nie jest celem samym w sobie, ale jego podstawą i celem jest osoba ludzka. 
Szeroko rozpowszechniona dziś koncepcja praworządności jest niewątpliwie wielkim 
osiągnięciem społeczeństw demokratycznych, ale jej zagrożenie wynika z samoogra-
niczenia wyłącznie do procedur demokratycznych w procesie decyzyjnym.

Słowa kluczowe: dobro wspólne, prawo naturalne, konstytucja, trójpodział władzy, 
prymat prawa, państwo prawa, prawa człowieka.

__________

Matthias Scharer 
Das gesellschaftlich-kirchlish kommunikationsdilema als Herausforderung einer 

„Kommunicativen Theologie”  
[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 101-116]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Społeczno-kościelny dylemat 
komunikacji jako wyzwanie dla „teologii komunikatywnej”. Teologia Komunikatywna 
jako „teologia w procesie” podejmuje w sposób krytyczny założenia teorii interakcji 
skupionej na tematach (Themenzentrierter Interaktion – TZI) R.C. Cohna, usiłując zba-
dać jej możliwości poznawcze, jak i możliwości działania oraz powiązać ją z pokrew-
nymi koncepcjami. W tym kontekście prowadzone są dalsze badania zarówno nad samą 
teorią TZI, jak również badania w zakresie uczenia i uczenia się traktowane jako przy-
czynki do procesów kształcenia w społeczności, w szkole w pracy z dorosłymi. W tych 
obszarach zostaje zastosowana opisana w artykule i ciągle dalej rozwijana kryteriologia. 
W związku z tym rozwój badań w ramach kierunku „teoria komunikatywna” oraz in-
nych pokrewnych kierunków stanowi szerokie pole działania. Badania te są zintegrowa-
ne w programie badawczym. W odniesieniu do problematyki przemocy i rozwiązywa-
nia konfliktów, wiążąca się z każdą ludzką komunikacją. Teologia komunikatywna stoi 
w ścisłym związku z teologią dramatyczną. Międzykulturowe i międzyreligijne zainte-
resowania łączą się w niej z pytaniem o porządek ogólnoświatowy.

Słowa kluczowe: teologia komunikatywna, interakcja skoncentrowana na temacie, 
badania w zakresie uczenia się.
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__________

Anna Zellma 
Wielostronne aktywizowanie katechizowanej młodzieży do bycia wychowawcą 

samego siebie 
[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 117-131]

Streszczenie: Dzisiejsza koncepcja zintegrowanej edukacji, inspirowana wartościa-
mi chrześcijańskimi, podkreśla potrzebę takiego wsparcia młodzieży, aby wziąć na 
siebie odpowiedzialność i podjąć inicjatywę w poszukiwaniu nowych i kreatywnych 
rozwiązań w życiu indywidualnym i społecznym. Dzisiejsza katecheza nie pozostaje 
obojętna na te wyzwania. Ma ona na celu edukację dzieci i młodzieży, w kierunku wy-
kształcenia świadomości wypełniania obowiązków i aktywnego uczestnictwa w życiu 
społeczności regionalnej, narodowej i kościelnej. Katecheza szuka sposobów, które 
nie ograniczają się do przekazywania prawd wiary i zasad życia chrześcijańskiego, 
ale są nastawione na wspieranie młodzieży w niezależnym myśleniu i poszukiwaniu 
autentycznych wartości chrześcijańskich i ludzkich. Katecheza stara się wzbudzić po-
trzebę podjęcia wysiłku, by objąć nią własny wymiar osobowości. Pokazuje także cele 
wysiłków w tej dziedzinie. Artykuł dotyczy problemu aktywizacji młodzieży do sa-
mokształcenia w ramach katechezy. Model wieloaspektowej aktywizacji młodzieży do 
samokształcenia w kontekście katechezy uwzględnia następujące aspekty: podstawo-
we zasady („wszechstronna aktywacja”, „bycie własnym wychowawcą”), osobliwość 
wieloaspektowej aktywizacji młodzieży w dziedzinie katechezy, samokształcenie, 
metody, formy i środki, które wspierają aktywizację młodzieży do samokształcenia.

Słowa kluczowe: katecheza, młodzież, wychowanie, wychowanie samego siebie, ak-
tywizowanie.

__________

Ks. Jerzy Fidura 
Eschatologia Marcina Lutra a pobożność ludowa XIX w.

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 133-152]

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji między eschatologicz-
nymi poglądami założyciela kościoła protestanckiego, Marcina Lutra, a popularnymi 
przekonaniami, które znalazły odzwierciedlenie w modlitwach i pieśniach XIX wieku. 
Tradycja duchowa luteranów, z ich rozumieniem śmierci jako rozdziału duszy i cia-
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ła, z sądem szczegółowym i zmartwychwstaniem ciał w Dniu Paruzji, niewiele różni 
się od tradycji (katolickiej), która została odrzucona w wyniku reformacji. Doktryna 
o ostatnich rzeczach człowieka, charakterystyczna dla reformatora, jest reprezentowa-
na w pobożności ludowej okresu badanego tylko w ograniczonym zakresie. Przyjęcie 
odnosi się, w większym lub mniejszym stopniu, do takich problematycznych kwestii, 
jak ludzkie życie na ziemi, rozumiane jako tęsknota za wieczną boskością, przygoto-
wanie do pokonania lęku przed śmiercią, oddanie się Chrystusowi w godzinie śmierci. 
Uczestnictwo już w przyszłej chwale lub karze, w zbawieniu lub potępieniu, które 
dokonuje się w wieczności, czasami znajduje wspólny grunt. Najwyraźniejsze różnice 
wiary widoczne są w koncepcjach nieśmiertelności człowieka, pośrednim stanie duszy 
(czyśćcu) i zmartwychwstaniu.

Słowa kluczowe: pobożność i wiara ludu, doktryna eschatologiczna, nieśmiertelność 
i śmierć, sąd Boży, paruzja, zmartwychwstanie, stan wiecznego szczęścia i potępienia.

__________

Ks. Jacek Bramorski 
Antropologiczny wymiar symboliki przestrzeni sakralnej w ujęciu Mircei Eliadego  

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 153-162]

Streszczenie: Artykuł dotyczy źródeł Mircei Eliadego. Doświadczenie przestrzeni 
reprezentuje jedną z egzystencjalnych podstawowych kategorii: człowiek rozpoznaje 
i kształtuje relacje między sobą a przestrzenią, w której wydziela specjalne miejsca, 
które następnie nazywane są „środkiem świata”. Problem ten jest jednym z najważ-
niejszych. W swoich analizach Eliade nie ograniczył się tylko do danych religijno-et-
nograficznych, ale próbował wniknąć w naturę religii i zrozumieć jej osobowy sens. 
W antropologii Eliadego ważną rolę odgrywa termin homo religiosus, który wyra-
ża fakt otwartości i orientacji człowieka na transcendencję, a urzeczywistniający się 
w doświadczeniu religijnym, którego istotą jest podział rzeczywistości na sacrum 
i profanum. Między człowiekiem a sacrum ukazuje się on w przestrzennych hierofa-
niach, z których wyłania się relacja egzystencjalno-religijna, potwierdzająca ludzkie 
pragnienie odniesienia do prawdziwej i absolutnej istoty.

Słowa kluczowe: symbolika środka świata, homo religiosus, sacrum, hierofania prze-
strzenna, mit tęsknoty za rajem.

__________
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S. Jadwiga A. Kalinowska OSB 
Erudycja klasyczna i biblijna Stanisława Hozjusza (1504-1579)  

[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 163-178]

Streszczenie: Klasyczna i biblijna erudycja Stanisława Hozjusza rozwinęła się pod-
czas jego formacji intelektualnej: w domu jego rodziców, na Uniwersytecie Krakow-
skim, w elitarnych biskupstwach krakowskich, w Kancelarii Królewskiej oraz na stu-
diach w Padwie i Bolonii. Ślady tej nauki były widoczne do końca jego życia w po-
stawie i twórczej działalności biskupa i kardynała warmińskiego, szczególnie w jego 
młodzieńczej poezji.

Słowa kluczowe: Stanisław Hozjusz, erudycja klasyczna, Biblia, carmina iuvenilia, 
philologia sacra, humanizm renesansowy, humanizm chrześcijański, Erazm z Rotter-
damu.

Recenzje i omówienia

Zbigniew Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła 
(ks. Janusz Mariański) [„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 179]

Rémi Brague, La sagesse du monde. Historie de l’expérience humaine de l’univers (ks. 
Zdzisław Kunicki) [„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 183]

Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego, pod red.  
J. Gałkowskiego, M.L. Niedzieli (Beata Kosiba) [„Forum Teologiczne” t. III (2002), 
s. 187]

Anna Zellma, Katechetyczny wymiar edukacji regionalnej (ks. Stanisław Kulpaczyń-
ski) [„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 192]

Gemeinden – Gaststtätten Gottes – Seelsorge zwischen den Sakramenten. (Wspólo-
ty – Boże gospody – duszpasterstwo międzysakramentalne) (Karl Heinz Schmitt) 
[„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 194]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. III (2002), s. 201]
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ISSN: 1641-1196; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

e-mail: forum.teologiczne@uwm.edu.pl
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Wojciech Misztal 
Życie w jedności z Duchem i dzięki Duchowi (Status quo, postawa i możliwości 

chrześcijanina według Listu do Galatów 6,8)  
[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 7-25]

Streszczenie: W Liście do Galatów św. Paweł pisze, że „kto sieje w ciele swoim, jako 
plon ciała zbierze zagładę; kto w duchu, jako plon ducha zbierze życie” (6,8). Słowa te 
mogą być postrzegane jako synteza niektórych głównych aspektów duchowości, które 
apostoł wiąże ze swoim powołaniem. Gal 6,8 odnosi się do problematyki „duchowej”, 
która jest ważna dla duchowości chrześcijańskiej. W tym tekście motyw chrześcija-
nina wydaje się jednak ważniejszy: według Pawła człowiek poprzez własne decyzje 
i działania przygotowuje szczęśliwą lub nieszczęśliwą wieczność chrześcijanina – 
albo ducha, albo ciała. Apostoł rozumie tę sytuację w kategoriach radykalnej asyme-
trii. Człowiek nie może uniknąć decyzji między duchem a ciałem. Konkretne wyni-
ki odpowiadają ludzkiemu działaniu. Według Gal 6,8 ostateczną troską jest wieczne 
zbawienie lub jego utrata. Myśl paulińską należy rozumieć w kontekście człowieka 
„dzisiaj”: na początku bycia chrześcijaninem człowiek jest wystarczająco obdarzony, 
by mieć dość wsparcia do podejmowania decyzji, które służą wiecznemu zbawieniu. 
Apostoł omawia kwestie współpracy między Duchem Świętym a chrześcijanami.

Słowa kluczowe: Duch Święty, życie w Duchu, człowiek cielesny, życie wieczne, 
grzech, współdziałanie Ducha z człowiekiem.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/
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Ks. bp Jacek Jezierski 
Starotestamentowe korzenie kapłaństwa Nowego Testamentu  

według Josepha Ratzingera  
[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 27-33]

Streszczenie: W swojej pracy teologicznej kardynał Joseph Ratzinger sprzeciwia się 
rozumieniu kapłaństwa jako funkcji kościelnej o czysto proroczym (wychowawczym) 
i społecznym charakterze. Kardynał rozwija ontyczną i sakramentalną teologię ka-
płaństwa, stosując wzorce ze Starego Testamentu. Uważa, że istnieje ciągłość między 
przesłaniem Starego i Nowego Testamentu.

Słowa kluczowe: kapłaństwo Nowego Testamentu, Ratzinger, kapłaństwo ontyczno-
sakramentalne, kapłaństwo funkcjonalno-socjalne.

__________

Ks. Andrzej Franciszek Dziuba 
Jezus Chrystus eschatologiczny dar pełni czasu
[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 35-51]

Streszczenie: Osobliwością eschatologii chrześcijańskiej jest wydarzenie Jezusa 
Chrystusa. Nowy Testament zawiera trzy aspekty zmartwychwstania Chrystusa:  
a) tożsamość Jezusa ukrzyżowanego ze zmartwychwstałym Chrystusem, b) Je-
zus ukrzyżowany żyje, został wzbudzony ze śmierci, c) przez zmartwychwstanie 
Chrystus został umieszczony po prawicy Ojca jako „Pan” i „Odkupiciel” nad świa-
tem i człowiekiem. Wiara rodzącego się Kościoła nie ogranicza się do wyznania 
zmartwychwstania Chrystusa. Nawet tytuł „Kyrios” nadaje Chrystusowi boski 
atrybut, a teologia Hebrajczyków zapisuje postęp w refleksji nad boskim cha-
rakterem Jezusa Chrystusa i nad jego ludzką naturą, w kierunku jedności bóstwa  
i  człowieczeństwa w Chrystusie. Św. Łukasz widzi w śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa zbawczy akt Boga i uważa ziemskie życie Jezusa za pełnię zbawienia. 
Teologia św. Jana przedstawia głęboką wizję eschatologicznego charakteru tajem-
nicy Chrystusa – jednorodzonego Syna Bożego – nadającą ostateczny sens jego 
ziemskiej egzystencji. Wraz z przyjściem Chrystusa na świat Słowo Boże weszło 
do historii i „zamieszkało wśród nas”. Pomimo różnic Nowy Testament ukazuje 
Chrystusa jako urzeczywistnienie ludzkiej egzystencji Syna Bożego aż do zmar-
twychwstania. W ludzkiej rzeczywistości Chrystusa Słowo Boże wypełniło się 
ostatecznie nad Mesjaszem, nad ludzkością i światem. Wcielenie, śmierć i zmar-
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twychwstanie Syna Bożego to trzy główne momenty tego samego wydarzenia, 
które należy interpretować w sposób współzależny.

Słowa kluczowe: eschatologia, chrystologia, powołanie człowieka, Duch Święty.
__________

Ks. Ireneusz Celary 
W poszukiwaniu istoty święta  

[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 53-62]

Streszczenie: Czy pisanie o świętowaniu nie jest nieporozumieniem? Zawsze oczeki-
wane święto jest rzeczywistością, która chce być przeżywana i doświadczona. Święto-
wanie uroczystości było ostatnio przedmiotem dyskusji, licznych wypowiedzi i teorii 
naukowych. Klasyczne święta zawsze miały charakter sakralny. Były związane z od-
nawiającą się działalnością bóstwa, a w chrześcijaństwie z anamnezą aktu zbawienia 
Chrystusa. Dziś jest coraz więcej festiwali o charakterze profanum, co sugeruje sekula-
ryzację świąt. Autor próbuje w artykule odpowiedzieć na pytanie, jak starożytni ludzie 
myśleli o obchodzeniu świąt, co mówi o tym Biblia i jaka jest istota chrześcijańskiego 
świętowania. Porusza także kwestię tego, jak dziś można przeżyć ucztę Paschalną.

Słowa kluczowe: święta żydowskie, święta chrześcijańskie, kryzys świętowania, 
świętowanie Eucharystii, niedziela.

__________

Clemens Breuer 
Die Tyrannentötung als sozialethisches und moraltheologisches Problem  

[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 63-84]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Zabicie tyrana jako problem 
socjalno-etyczny i teologiczno-moralny. Pytanie o moralną dopuszczalność „unieszko-
dliwienia” tyrana jest stawiane ciągle na nowo. W literaturze problem ten najczęściej 
jest ujmowany jako „mord tyrana”. Autor opowiada się raczej za określeniem „zabicie 
tyrana”, ponieważ „mord” nie może być uznany za środek dopuszczalny. Rozpatrując 
rozwój myśli w odniesieniu do ogólnego problemu spisku lub też szczególnego pro-
blemu zabicia tyrana, uzyskujemy szerokie spektrum: od obalenia tyrana dla ratowania 
wolności, aż po zamach stanu służący ustanowieniu samowolnej władzy. Historia za-
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chowała w pamięci tych, których działania, zmierzające do zabicia tyrana w imię idei 
wolności jaką się kierowali, spełzły na niczym i którzy przypłacili to życiem. Tomasz 
z Akwinu nawiązuje do obecnego już w literaturze antycznej rozróżnienia między pra-
wowitym władcą (tyran w sposobie sprawowania władzy) a uzurpatorem (tyran samo-
władczy). Podczas gdy przeciw prawowitemu władcy można wystąpić jedynie za po-
mocą uprawomocnionych środków, uzurpatora można zwalczać wszelkimi środkami, 
a w razie konieczności może on zostać zabity. W ubiegłych dziesięcioleciach rzadko 
tematyzowano „mord tyrana”. Raczej omawiano ten problem łącznie z ogólnym tema-
tem „prawa do aktywnego sprzeciwu”. Wśród współczesnych teologów moralistów 
istnieje daleko idąca zgoda co do tego, że „zabicie tyrana” może zostać określone 
jako moralnie dopuszczalne bądź też usprawiedliwione jedynie jako racja ostateczna 
(ultima ratio).

Słowa kluczowe: tyran, mord tyrana, zabicie tyrana, teologia moralna, Stowarzysze-
nie Göresa, ultima ratio, sprzeciw.

__________

Ks. Piotr Morciniec 
Ewolucja i treść medycznych kodeksów deontologicznych

[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 85-94]

Streszczenie: Jako nauka, deontologia określa konkretne obowiązki, które są specy-
ficzne dla konkretnej grupy zawodowej, ale które nie pokrywają się z obowiązkami 
wynikającymi z ogólnej etyki. Celem tych zasad jest troska o dobrą reputację i przy-
zwoitość tej grupy zawodowej. W medycynie termin ten był używany na początku 
XX wieku. Artykuł jest próbą nakreślenia głównych przyczyn pojawiania się recept 
lekarskich w celu krytycznego zbadania zasad tradycyjnego medycznego kodeksu 
etycznego. Wynik, który dowodzi ich nieadekwatności, prowadzi do identyfikacji 
niektórych fundamentalnych kanonów, które lepiej pasowałyby do rozwoju obecnego 
etosu zawodu lekarza.

Słowa kluczowe: deontologia lekarska, kodeksy etyczne, przysięga Hipokratesa, do-
bro pacjenta.

__________
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Ks. Sławomir Ropiak 
Idea Exodusu w polskich hymnach Liturgii godzin okresu paschalnego  

[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 95-106]

Streszczenie: W posoborowej polskiej liturgii przewidziano dziewięć hymnów na 
okres wielkanocny, które nie mają odpowiednika w powszechnej liturgii rzymskiej. 
Włączenie nowych kompozycji do liturgii podniosło kwestię zawartych w nich tre-
ści teologicznych. Analiza ujawniła w nim biblijną soteriologię, która ze szczegól-
nym naciskiem wyraża motyw tajemnicy nowego życia. Cała koncepcja teologiczna 
koncentruje się na pięciu etapach Wyjścia: typowym egipskim exodusie, Babilońskim 
exodusie, centralnym exodusie Jezusa Chrystusa oraz liturgicznym i eschatologicz-
nym exodusie. Polskie teksty są odpowiedzią na wezwanie do reformy hymnów (patrz  
KL 93). Wskazują na najgłębszą i najbardziej fundamentalną tradycję liturgiczną 
związaną z tajemnicą zbawienia.

Słowa kluczowe: Wyjście, Exodus, Pascha, Liturgia godzin, hymny.
__________

Ks. Edward Wiszowaty 
Zadania duszpasterstwa w Polsce w kontekście nowej ewangelizacji i przemian 

zachodzących w sferze religijności  
[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 107-119]

Streszczenie: W sensie antropologicznym opieka duszpasterska jest służbą człowie-
kowi w szerokim tego słowa znaczeniu. Określenie jej celów i zadań jest możliwe tyl-
ko w świetle przesłanek teologicznych, w tym w świetle zadań Kościoła jako podmio-
tu opieki duszpasterskiej. Ich konkretyzacja musi uwzględniać obecną, egzystencjalną 
sytuację człowieka, jeśli opieka duszpasterska chce pozostać wierna zarówno Bogu, 
jak i ludziom. W artykule podjęto próbę spojrzenia na zadania duszpasterskie w kon-
tekście trwających wstrząsów w polskim społeczeństwie w dziedzinie religijności.

Słowa kluczowe: ewangelizacja, duszpasterstwo, liturgia, moralność, religijność, wiara.
__________
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S. Jadwiga A. Kalinowska 
Działalność edukacyjna Stanisława Hozjusza w kontekście katolickiej reformy 

potrydenckiej  
[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 121-137]

Streszczenie: Artykuł dotyczy historycznych zasług biskupa Stanisława Hozjusza dla 
rozwoju edukacji katolickiej w okresie renesansu w obliczu protestanckiego zagroże-
nia. Działalność edukacyjna Hozjusza została podzielona na dwa okresy: przedtrydenc-
ki i potrydencki. Ostatnim etapem był międzynarodowy charakter inwestycji Hozjusza 
w Braniewie, a także uznanie i wdzięczność, ale także wsparcie materialne, które Hozjusz 
otrzymał od polskiego króla Zygmunta Augusta, i miał służyć jako wsparcie przy wdra-
żaniu decyzji Soboru Trydenckiego w dziedzinie edukacji katolickiej na Warmii.

Słowa kluczowe: szkolnictwo katolickie i protestanckie, kształcenie dziewcząt, Sta-
nisław Hozjusz, sobór trydencki, katolicka reforma potrydencka, jezuici na Warmii, 
seminarium, konwikt i bursa w Braniewie, konstytucje hozjańskie.

__________

Anna Zellma 
Osobowościowe determinanty nawiązywania przyjaźni wśród katechizowanej 

młodzieży  
[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 139-154]

Streszczenie: Przyjaźń, którą młodzi ludzie nawiązują ze sobą, zależy od wielu czyn-
ników. Jednym z nich są determinanty osobowości. Charakter podobieństw i indywi-
dualnych różnic jednostek ma znaczący wpływ na to, z kim się zaprzyjaźniają, a to 
wpływa na jakość działań i udział w życiu grup, do których należy dana osoba, takich 
jak rodzina, grupa wiekowa lub grupa katechetyczna. W artykule poszukiwano od-
powiedzi na pytanie, jakie są predyspozycje osobowości w nawiązywaniu przyjaźni 
w kontekście edukacji religijnej. Aby zbliżyć się do rozwiązania problemu, najpierw 
omówiono problemy terminologiczne. Odniesiono się do zakresu pojęć „przyjaźń” 
i „osobowość”. Następnie ekstrawersję i introwersję przedstawiono jako podstawowe 
wymiary młodzieńczej osobowości. Tworzą one w dużej mierze predyspozycje do na-
wiązywania przyjaźni wśród młodzieży szkolnej.

Słowa kluczowe: katecheza, młodzież, osobowość, przyjaźń, rozwój osobowy.
__________
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Ks. Jarosław Michalski 
Szkoła katolicka miejscem ewangelizacji  

[„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 155-175]

Streszczenie: Szkoła katolicka, która odbudowuje znaczenie dwóch skrzydeł ludz-
kiego umysłu, zarówno wiary, jak i rozumu, znajduje się szczególnie w sytuacji kwe-
stionowania tych dwóch skrzydeł „przez relatywistów i cyników”. Taka szkoła nie 
manipuluje uczniem. Nie wyróżnia i nie wybiera nieludzkich kryteriów, ale szkoła ka-
tolicka może wychowywać w postawie służby, ponieważ jest w stanie wyznaczyć cele 
oparte na Ewangelii, które przekraczają egoistyczne interesy jednostki. Artykuł jest 
próbą odpowiedzi na pytanie, kiedy i na jakich warunkach szkoła katolicka w Polsce 
może spełnić te oczekiwania. Można zaobserwować dwa pojęcia: tak zwaną „inicja-
cję duszpasterską” i „integrację pedagogiczną”. Biorąc pod uwagę zalety i wady obu 
koncepcji, autor opowiada się za połączeniem elementów obu w tak zwanej „anima-
cji duszpasterskiej szkoły”. W tej koncepcji szkoła pozostaje tym, czym jest przede 
wszystkim, ale poprzez duszpasterstwo. Tylko takie podejście pozwala zrozumieć na-
turę kształcenia szkolnego, a następnie można mówić o szkole katolickiej jako
„laboratorium” działań ewangelicznych.

Słowa kluczowe: szkoła katolicka, ewangelizacja, wychowanie religijne, kultura, 
proces wychowania, program wychowawczy, pedagogika religii.

Teksty

Michał Wojciechowski, Stoickie definicje cnót według Arejosa Didymosa [„Forum 
Teologiczne” t. IV (2003), s. 177]

Recenzje i omówienia

Cyprian Jan Wirchowicz OP, Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym (o. An-
drzej Derdziuk) [„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 185]

Frank Sanders, Die rein kirchliche Trauung ohne zivilrechtliche Wirkung. Eine ka-
nonistische Reflexion zu einem langwährenden pastoralen Problem aufgrund von  
§ 67 Personenstandgesetz (ks. Ryszard Sztychmiler) [„Forum Teologiczne” t. IV 
(2003), s. 187]



43

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

Ilse Müllner, Peter Dschulnigg, Jüdische und christliche Feste, Die Reihe Neue Echter 
Bibel – Themen (ks. Bogdan W. Matysiak) [„Forum Teologiczne” t. IV (2003),  
s. 189]

Sprawozdanie z Artystycznych Spotkań IMoDaL (o. Jacek Jan Pawlik) [„Forum Teolo-
giczne” t. IV (2003), s. 193]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. IV (2003), s. 197]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Stefan Szymik MSF 
Biblia o powszechności zbawienia  

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 7-21]

Streszczenie: Autor artykułu przedstawia przesłanie Biblii o powszechnym zbawie-
niu: po pierwsze, uniwersalne akcenty są analizowane w historycznych księgach Sta-
rego Testamentu. Często można je znaleźć zarówno w historii początków (Rdz 1-11), 
jak i późniejszej historii Izraela, nawet tej, która pochodzi z rąk Deuteronomisty (Joz 
2,1nn., 9,1nn. 1 Krl 10,1-10, 1 Krl 17,17-24, 2 Krl 5,1-27). Druga część artykułu do-
tyczy przede wszystkim Księgi Izajasza i jego licznych tekstów, które mówią o uni-
wersalnej naturze zbawienia. Przepowiednie proroków spełniły się w Jezusie Chry-
stusie i dziejach Ludu Bożego Nowego Przymierza. Od tego czasu Dobra Nowina jest 
głoszona całemu światu, od Jeruzalem do granic świata (Dz 1,8), co zostało przed-
stawione w trzeciej części artykułu. Podsumowując, te opinie, które widzą w Starym 
Testamencie jedynie świadectwo izraelskiego partykularyzmu, które powinny być 
odpowiedzialne za ostre rozgraniczenie Izraela od ościennych ludów, muszą zostać 
poprawione. Zarówno dla judaizmu, jak i chrześcijaństwa istniały zarówno tendencje 
partykularne, jak i prądy religijne o wyraźnie uniwersalistycznym charakterze. Pod-
czas gdy w judaizmie zwyciężył partyzm, w chrześcijaństwie uniwersalizm zbawienia 
zyskał przewagę.

Słowa kluczowe: uniwersalizm, uniwersalizm w Starym Testamencie, powszechność 
zbawienia, Jezus a poganie, powszechna misja Kościoła.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/
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O. Jacek Jan Pawlik SVD 
Uniwersalizacja kultury i jej implikacje  

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 23-39]

Streszczenie: Zjawisko globalizacji, które promuje jednolitość, rodzi pytanie o możli-
wość uniwersalizacji kultury. Artykuł przedstawia ewolucję problemu uniwersalizacji 
w minionych stuleciach. Chociaż ludzie od początku doświadczali pewnej uniwersal-
ności od samego początku, proces uporządkowanej refleksji na ten temat rozpoczął się 
od wielkich odkryć i dotarł do nich z czasem dojrzewania Oświecenia. Jednocześnie 
narodziła się idea relatywizmu kulturowego, diametralnie sprzeciwiająca się wszelkim 
wysiłkom zmierzającym do prawdziwej uniwersalizacji. Dzisiejsze doktryny wielo-
kulturowe należy również postrzegać jako przeciwstawiające się prawdziwej uniwer-
salności. Postmodernistyczna mentalność, która podkreśla różnice i zaprzecza możli-
wości poznania prawdy, odsuwa projekt uniwersalności kultury na drugi plan. Zamiast 
tego podkreśla się znaczenie kreatywności kulturowej w postaci pastiszu i hybrydyza-
cji. Uniwersalizacja kultury odniesie sukces tylko wtedy, gdy osoba ludzka pozostanie 
w centrum. Dlatego postawa dialogu jest podstawowym warunkiem tego projektu.

Słowa kluczowe: uniwersalizacja, relatywizm kulturowy, wielokulturowość, hybry-
dyczność.

__________

Ks. Bogusław Wójcik 
W poszukiwaniu bioetyki uniwersalnej  

[„ForumTeologiczne” t. V (2004), s. 41-53]

Streszczenie: Rozwój bioetyki, który towarzyszy szybkiemu postępowi biomedycznemu, 
stawia obecnie klasyczne pytanie o możliwość uniwersalizacji etyki. Autor odniósł się 
w tym kontekście do wybranych warunków, w których formułuje się paradygmat bioetyki. 
Zbadał, w jakim stopniu warunki te mogą wpływać na możliwą jednolitość bioetyki. Pro-
pozycje wydają się nieadekwatne do realizacji projektu uniwersalizacji w oparciu o ogólną 
teorię lub prawo naturalne. Wskazano również, że oprócz szeroko rozumianych wyjaśnień 
religijnych musimy pogodzić się z „niedokończonymi” projektami etycznymi.

Słowa kluczowe: bioetyka uniwersalna, paradygmat, normatywność, naturalizacja, 
prawo naturalne.

__________
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O. Andrzej Derdziuk OFM 
Uniwersalizm powołania zakonnego  

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 55-65]

Streszczenie: Osoby konsekrowane stanowią niewielką część Kościoła, którego misją 
jest ucieleśnienie prawdy o chrześcijańskim powołaniu do życia zgodnie z Ewange-
lią. Szukając świętości przypominają całemu Kościołowi o prawdziwym istnieniu po-
wszechnego powołania do świętości, zakorzenionego w tajemnicy chrztu. Ujawniają 
powszechność powołania każdego człowieka do kontrolowania własnych impulsów 
zmysłowych i racjonalizacji życia poprzez dążenie do lepszego i bardziej dojrzałe-
go ewangelicznego promowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poprzez sposób 
życia we wspólnocie braterskiej, osoby konsekrowane potwierdzają społeczną naturę 
człowieka i stają się znakiem, że możliwe jest stworzenie właściwych relacji między 
ludźmi. Poprzez uświadomienie sobie charyzmy założycieli i powołania do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu ubogich i potrzebujących, osoby konsekrowane pokazują 
potrzebę połączenia tradycji z wyzwaniami współczesności.

Słowa kluczowe: uniwersalizm, teologia, powołanie do świętości, życie konsekrowa-
ne, wspólnota zakonna.

__________

Michał Wojciechowski 
Kanoniczność Księgi Tobiasza  

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 67-78]

Streszczenie: Wczesne chrześcijańskie świadectwa świadczą o kanoniczności księgi Tobia-
sza. Księga ta stale pojawia się w starożytnych rękopisach biblijnych. Jest cytowana w 79 
pracach patrystycznych, z których wiele uważa cytowane fragmenty za cytaty biblijne (Poli-
karp, Klemens Aleksandryjski, Hipolit, Jan Chryzostom, Cyprian, Ambroży, Augustyn). Jed-
na część relacji kanonicznych uwzględnia księgę Tobiasza, druga – pomija, ze względu na 
listy, które znajdują się pod wpływem kanonu żydowskiego. Byli też autorzy, którzy wyraź-
nie cytowali księgę Tobiasza jako Pismo, mimo że nie wymieniali jej na listach kanonicznych 
(Orygenes, Atanazy, Jerome). Średniowiecze utrzymywało kanoniczność księgi Tobiasza. 
Protestanci po raz pierwszy wepchnęli ją do grupy apokryfów, choć w XVI wieku wciąż 
cieszyła się pewnym zainteresowaniem. Później jednak została zignorowana i niedoceniona 
w protestantyzmie. W katolicyzmie i prawosławiu jest uważana za księgę kanoniczną.

Słowa kluczowe: Tobiasz, Tobit, kanoniczność, księgi deuterokanoniczne.
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__________

Ks. Jan Guzowski 
L’ethos della misericordia nella dimensione della conversione

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 79-93]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Etos miłosierdzia w wymia-
rze nawrócenia. O etosie miłosierdzia można mówić w różnych wymiarach: miłości, 
sprawiedliwości i nawrócenia. Autor zajmuje się wymiarem nawrócenia. Wychodzi 
z założenia, że podstawą nawrócenia jest wierność Bogu i człowieka samemu sobie. 
Nawrócenie jest wyrażeniem obecności miłosierdzia w życiu codziennym człowieka 
i chrześcijanina. Proces nawrócenia człowieka dokonuje się pod wpływem miłosier-
dzia Bożego. Miłosierdzie, jako źródło nawrócenia, urzeczywistnia się w przebacze-
niu grzechów przez Boga. Przebaczenie staje się, w ten sposób, podstawową zasadą 
chrześcijaństwa, całkowicie opartą na moralności ewangelicznej. Widocznym skut-
kiem etosu miłosierdzia w wymiarze nawrócenia jest pojednanie człowieka z Bogiem 
i bliźnim.

Słowa kluczowe: etos, miłosierdzie, przebaczenie, moralność ewangeliczna, pojed-
nanie.

__________

Marta Przyszychowska 
Co dzieje się z dziećmi po śmierci? Teologiczne znaczenie traktatu „O dzieciach 

przedwcześnie zmarłych” Grzegorza z Nyssy  
[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 95-106]

Streszczenie: Dzieło św. Grzegorza z Nyssy jest jedynym zachowanym starożytnym 
tekstem poświęconym całkowicie przeznaczeniu dzieci po śmierci, mimo że problem 
ten był omawiany w czasach starożytnych we fragmentaryczny sposób. Cytowane 
na początku fragmenty są śladami tej dyskusji. Jednak żaden z ówczesnych autorów 
nie traktuje tego tematu tak dokładnie jak Grzegorz. Najpierw analizuje on podstawy 
antropologiczne i rozważa problemy natury ludzkiej. Na podstawie tych przesłanek 
dochodzi do wniosku, że zmarłe dzieci nie mogą osiągnąć zbawienia, ponieważ naru-
szałoby to boską sprawiedliwość. Jednak nie można odmówić im zbawienia, ponieważ 
boska wizja jest naturalnym stanem człowieka, a dzieci nie miały okazji zrobić nic, 
aby zmienić swój stan. Wyjście Grzegorza z tego dylematu jest zaskakujące. Zgadza 
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się, że zmarłe dzieci jakoś będą szczęśliwe, ale sedno problemu leży w determinacji 
„jakoś”. Szczęście dzieci nie jest doskonałe, ponieważ są one zbyt małe, aby w pełni 
cieszyć się niebiańską radością. Wreszcie Grzegorz rozróżnia trzy stany pośmiertne: a) 
najgorszy jest los niegodziwych, ponieważ ich kara nigdy się nie skończy; b) najlepszy 
dla tych, którzy ciężko pracowali nad swoją doskonałością, c) trzeci jest dla dzieci, 
które są szczęśliwe, ale nie tak bardzo, jak ludzie, którzy nabyli cnoty.

Słowa kluczowe: Grzegorz z Nyssy, zmarłe dzieci, natura ludzka, Boża sprawiedli-
wość, szczęście, rozwój duchowy.

__________

Piotr Krajewski 
Sytuacja ludzi starych w wysoko rozwiniętych społeczeństwach Zachodu  

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 107-118]

Streszczenie: Celem programów społecznych dla osób starszych jest zminimalizowa-
nie konsekwencji zmniejszonej zdolności do wzajemnej opieki i utrzymania integracji 
z resztą społeczeństwa. Ale w rzeczywistości sytuacja wielu osób, które odeszły z za-
wodu, charakteryzuje się samotnością, chorobą, ubóstwem i poczuciem zbyteczności. 
Te negatywne zjawiska, zaostrzone przez wstrząsy społeczne, ale także przez przedłu-
żoną długość życia i związane z tym wysokie koszty opieki, sprzyjają debacie na temat 
eutanazji w niektórych społeczeństwach zachodnich. Konieczność opieki nad osobami 
starszymi jest postrzegana jako zmniejszenie możliwości rozwoju zdrowej, produk-
tywnej części społeczeństwa. Śmiertelną konsekwencją takich tendencji jest rosnąca 
fizyczna, ale przede wszystkim emocjonalna, odległość między osobami starszymi 
a młodszym pokoleniem. Pogorszenie relacji rodzinnych, ale także brak zaintereso-
wania ze strony władz państwowych, zmusza wielu ludzi, którzy pomogli zbudować 
współczesny dobrobyt, do utraty życia w zapomnieniu i cierpieniu. Moment śmierci, 
często spowodowany własną ręką, jest przez nich uważany za zbawienie.

Słowa kluczowe: starość, starzenie się populacji, odosobnienie ludzi starych, eutana-
zja, śmierć.

__________
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Maria Łudczak 
Katecheza parafialna w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (1990-2002) 

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 119-130]

Streszczenie: Po powrocie edukacji religijnej do szkoły wielu wskazało na niedo-
statek katechezy scholastycznej i potrzebę jej uzupełnienia o katechezę obywatelską. 
Dokumenty robocze II Polskiego Synodu Plenarnego postulowały także ustanowienie 
równoległej katechezy sakramentalnej we wspólnocie. Problem ten był omawiany na 
wszystkich polskich synodach diecezjalnych w tym okresie. Teologiczne i antropo-
logiczne uzasadnienie poszukiwania nowych form katechezy wspólnotowej i jej in-
tensyfikacji przedstawiono na podstawie dokumentów nauczania Kościoła. Najwię-
cej uwagi poświęcono kościelnemu i liturgicznemu wymiarowi katechezy parafial-
nej, która przygotowuje do przyjęcia sakramentu. Coraz bardziej oczywiste staje się 
także zaniepokojenie katechezą dorosłych, co uzasadnia podwójny argument: dorośli 
potrzebują katechezy dla własnego dojrzewania religijnego i lepszego kształtowania 
rzeczywistości, ale także jako inspiracji i pomocy w edukacji religijnej swoich dzieci.

Słowa kluczowe: katecheza parafialna, polskie synody diecezjalne, katecheza sakra-
mentalna, katecheza dorosłych.

__________

Ks. Andrzej Penke 
Chrystus u Fiodora Dostojewskiego na podstawie legendy „Wielki Inkwizytor” 

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 131-141]

Streszczenie: Powieść „Wielki Inkwizytor” to jedyny tekst Fiodora Dostojewskiego, 
w którym Chrystus jest główną postacią, na której skupia się cała uwaga. To, co naj-
bardziej urzeka czytelnika w tej legendzie, to milczenie Chrystusa. Wymiar powieści 
rosyjskiego pisarza, często nazywany„ewangeliczną ciszą”, osiąga swój szczyt w po-
staci całkowicie bezbronnego Chrystusa podczas spotkania z Inkwizytorem. Chrystus 
może być określony przez tę ciszę przed inkwizytorem. Milczenie można tu interpre-
tować jako wymiar teologiczny, ponieważ odnosi się do zwycięstwa dobra. Chrystus 
nie musi być usprawiedliwiony słowami. Omawiając trzy pokusy, które kilkakrotnie 
powtarza Wielki Inkwizytor reprezentujący Antychrysta, Chrystus pokazuje, że wol-
ność bez miłości jest tak samo niemożliwa jak miłość bez wolności.

Słowa kluczowe: Dostojewski, Chrystus, milczenie ewangeliczne, Wielki Inkwizytor, 
Antychryst.
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__________

O. Waldemar Wesoły SVD 
Partie polityczne w świetle katolickiej doktryny społecznej  

[„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 143-149]

Streszczenie: Według Katolickiej doktryny społecznej zarówno rządzące, jak i opozy-
cyjne partie powinny realizować cele i zadania państwa: bezpieczeństwo wewnętrzne 
i zewnętrzne, sprawiedliwość i pokój, bezpieczeństwo i wspólne dobro wszystkich 
obywateli. Stosunek Kościoła do partii, niezbędnych w systemach demokratycznych, 
jest ogólnie regulowany w relacjach między Kościołem a państwem. Społeczność po-
lityczna i kościół są niezależne i autonomiczne w swojej dziedzinie. Nie ma „partii 
kościelnej”, ponieważ nie ma „chrześcijańskiej polityki” ani „chrześcijańskiej gospo-
darki”. Są partie, które nazywają siebie „chrześcijańskimi”, ale nikt nie ma prawa wy-
rażania swojej opinii w powoływaniu się na autorytet Kościoła (GS 43). Chrześcijanin 
może zatem zostać członkiem każdej partii, której program nie narusza doktryny ko-
ścielnej. Gdy partia polityczna dąży do celów sprzecznych z chrześcijańską doktryną 
i moralnością, zabrania uczestnictwa i wyborów katolików (kardynał Joseph Höff-
ner). Nie partia powinna być „chrześcijańska”, ale wierzący politycy i mężowie stanu 
powinni reprezentować chrześcijańskie zasady i kształtować swoją politykę zgodnie 
z chrześcijańskim wizerunkiem człowieka.

Słowa kluczowe: partia, dobro wspólne, katolicka doktryna społeczna, relacja Kościół 
– państwo, Kościół a ugrupowania polityczne, katolik partyjny.

Teksty

Ks. Stanisław Bafia, „Dlaczego Bóg człowiekiem?” Anzelma z Canterbury [„Forum 
Teologiczne” t. V (2004), s. 151]

Recenzje i omówienia

Matthieu Périchaud, „L’Europe et la globalisation” (Europa i globalizacja) (ks. Bole-
sław Antoni Bieniek) [„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 167]

Federico Major, Przyszłość świata (ks. Stefan Ewertowski) [„Forum Teologiczne”  
t. V (2004), s. 170]
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Jarosław Różański OMI, Eccelsia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce 
Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II (ks. Andrzej Miotk 
SVD) [„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 173]

Bruno Forte, Sui sentieri dell’Uno. Metafisica e teologia (Na szlakach Jednego. Meta-
fizyka i teologia) (ks. Stanisław Mycek) [„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 177]

Magdalena Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego  
(ks. Marian Machinek) [„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 179]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. V (2004), s. 183]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Waldemar Chrostowski 
Status zwierząt w Biblii  

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 7-22]

Streszczenie: W katolickich i szeroko zakrojonych chrześcijańskich studiach biblij-
nych refleksja teologiczna nad statusem zwierząt jest jedną z najbardziej zaniedbywa-
nych. Po dwóch tysiącach lat nie ma w Kościele święta Bożego Stwórcy, ani nie jest on 
pomyślany w kontekście liturgicznym piękna i wielkości stworzenia. Obecna refleksja 
sygnalizuje dwa problematyczne obszary: miejsce zwierząt w dziele stworzenia, a tak-
że ich status w odkupieńczej działalności człowieka nad światem. Temat znaczenia 
zwierząt w dziele stworzenia ukazują przede wszystkim dwie narracje o stworzeniu 
(Rdz 1,1-2,4a i 2,4b-24), które otwierają całą Biblię. Mamy tu do czynienia z jedną 
polaryzacją: z jednej strony podkreśla się pochodzenie i przeznaczenie ludzi i zwie-
rząt, z drugiej zaś ich radykalną różnorodność, z której wyższość człowieka nad zwie-
rzętami wpisana jest w naturę boskiego stworzenia. Problem statusu zwierząt w dziele 
zbawienia wskazuje na ludzką solidarność ze zwierzętami i obecność zwierząt w wielu 
znaczących epizodach historii zbawienia. Ważna jest także biblijna perspektywa uboju 
zwierząt, zarówno w celu żywienia ludzi, jak i ze względów rytualnych: jako ofiary dla 
Boga. Należy tu zauważyć, że cierpienie zwierząt jest oznaką cierpienia niewinnych 
na świecie. To cierpienie nie może być bez znaczenia w oczach Boga.

Słowa kluczowe: Bóg, ekologia, zwierzęta, stworzenie, odkupienie.
__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ft/on-line/
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Eugeniusz Sakowicz 
Znaczenie zwierząt w religiach świata  

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 23-40]

Streszczenie: Zwierzęta odgrywają ważną rolę w dziedzinie ludzkiej religijności. Są 
postrzegane przez człowieka na różne sposoby – albo ubóstwiane, albo pogardzane. 
W tradycjach religii monoteistycznych podkreśla się prymat człowieka jako „pana 
stworzeń”, przyrody i całego kosmosu. Zwierzęta wskazują również na wielkość 
Stwórcy. W judaizmie i islamie zwierzęta mają pewne „prawa”, a człowiek pewne 
obowiązki wobec nich. Ponieważ Bóg jest miłosierny dla człowieka, boskiego obrazu 
i zarządcy ziemi, utrzymywanie zwierząt przy życiu i opieka nad nimi jest przedłuże-
niem boskiego miłosierdzia. Religie monoteistyczne przestrzegają własnych szcze-
gółowych rytualnych zasad dotyczących pokarmów dla zwierząt. Religie Dalekiego 
Wschodu uważają zwierzęta za ludzkich towarzyszy losu. Wiara w reinkarnację pro-
wadzi do obecności „zdegradowanego” człowieka w zwierzęciu. Niektóre religie Da-
lekiego Wschodu podkreślają prawo Ahimsy, zgodnie z którym zabroniona jest jaka-
kolwiek agresja na zwierzętach, a zasady moralne zabraniają przeprowadzania ekspe-
rymentów naukowych na nich. Wszystkie religie badane w artykule mają szczegółowe 
zasady etyczne dotyczące zwierząt. Praktyka wegetariańska, czyli praktyka żywienia 
bezmięsnego, odgrywa niezwykłą rolę w religiach Dalekiego Wschodu.

Słowa kluczowe: judaizm, islam, hinduizm, dżinizm, buddyzm, wegetarianizm, ahim-
sa, reinkarnacja, prawa zwierząt, status zwierząt.

__________

Michael Rosenberger 
 „Nicht bis zum letzten Blutstropfen…” Das Schlachten der Tiere in den 

monotheistischen Religionen  
[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 41-50]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: „Nie do ostatniej kropli 
krwi…” Ubój zwierząt w religiach monoteistycznych. Decyzja niemieckiego Try-
bunału Konstytucyjnego z 15 stycznia 2002 r. zezwalająca również muzułmanom 
na nieograniczony ubój zwierząt bez znieczulenia spowodowała gwałtowną debatę 
dotyczącą etycznej i prawnej dopuszczalności tej praktyki religijnej. W odróżnieniu 
od tej reakcji analiza tego problemu w obrębie teologii chrześcijańskiej jeszcze się 
w ogóle nie rozpoczęła. Autor analizuje najpierw praktykę uboju w świetle trzech re-
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ligii monoteistycznych. Podczas gdy judaizm i islam zachowały przepisy Tory aż do 
dzisiaj, chrześcijaństwo już po kilku dziesięcioleciach zdystansowało się od nich, by 
wyjść naprzeciw chrześcijanom pogańskiego pochodzenia. W ten sposób chrześcijań-
stwo zrezygnowało z jakiegokolwiek rytualnego czy etycznego unormowania procesu 
uboju, co spowodowało całkowitą jego sekularyzację. W drugiej części artykułu au-
tor przedstawia sytuację prawną w Niemczech. Zapewnia ona pierwszeństwo prawu 
człowieka do wolności religijnej przed podniesioną w międzyczasie do rangi jednego 
z priorytetów działań państwowych ochroną zwierząt i tym samym pozostawia prak-
tykę uboju w zakresie odpowiedzialności poszczególnych religii. Również w większo-
ści innych krajów europejskich obowiązuje zasada pierwszeństwa wolności religijnej. 
W tym kontekście pojawia się pytanie, jak dalece sięga tolerancja społeczeństwa plu-
ralistycznego. Autor opowiada się za dialogiem międzyreligijnym, który uwzględniłby 
pozytywne symboliczne wartości uboju, poddając je krytycznej racjonalnej analizie. 
Efektem powinno być znalezienie takiej metody znieczulania, która dałaby się pogo-
dzić z przepisami dotyczącymi rytualnego uboju.

Słowa kluczowe: ubój rytualny, zakaz spożywania krwi, wolność religijna, ochrona 
zwierząt, dialog międzyreligijny.

__________

Michał Wyrostkiewicz 
Status zwierząt we współczesnych koncepcjach ekologicznych  

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 51-64]

Streszczenie: Obecna dyskusja naukowa pokazuje różnorodne koncepcje ekologicz-
ne. Chociaż mają wiele wspólnych elementów, ich założenia i metody oraz wnioski 
są czasami bardzo różne. Widać to także w pytaniu o status zwierząt. Ekologia kla-
syczna, która postrzega siebie jako naukę biologiczną, widzi u zwierząt poszczególne 
żywe elementy ekosystemu, w których odgrywają one swoją rolę, ewoluując poprzez 
adaptację i specjalizację. Z punktu widzenia pozycji holistycznych sens istnienia zwie-
rząt w wyjaśnianiu wielości form życia, a także w zachowaniu ciągłości i stabilności 
w świecie, który reprezentuje jedność, jest wyczerpany. Holistyczne koncepcje z bio-
centrycznym nastawieniem próbują udowodnić, że każde zwierzę ma wartość, którą 
należy chronić. Wartość ludzi tutaj jest równa wartości zwierząt. W teorii, która uwa-
ża organizmy za „rozszerzone fenotypy”, zwierzęta są losowymi produktami genów, 
a celem ich istnienia jest zapewnienie genom możliwości zachowania i samoreplika-
cji. Z drugiej strony podkreśla się różnicę statusu między nimi: zwierzęta są elementa-
mi środowiska naturalnego, w którym człowiek zajmuje centralne miejsce.
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Słowa kluczowe: ekologia, status zwierząt, ekologia ludzka, biocentryzm, holizm, 
etyka ekologiczna.

__________

Franciszek Przała 
Kryteria dopuszczalności użycia zwierząt do badań naukowych i dydaktyki 

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 65-74]

Streszczenie: W historii filozoficznej refleksji nad statusem zwierząt, różne koncepcje 
obejmują obiektywne rozważanie kwestii dotyczącej zwierząt, umiarkowany szacu-
nek związany z ustaleniem podrzędnego statusu zwierząt w stosunku do ludzi oraz 
biocentryczną równoważność wszystkich żywych istot, w tym człowieka. W artykule 
krótko omówiono poglądy filozofów: B. Benthama, P. Singera, T. Regana, P. Taylo-
ra. Uderzająca jest jedność badanych filozofów, polegająca na tym, że uważają oni, 
iż zwierzę nie może być postrzegane jako rzecz, chociaż każdy z nich wyciąga inne 
konsekwencje z tej przesłanki. Poglądy tych myślicieli w różnym stopniu wpłynęły 
nie tylko na pracę różnych organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt, ale tak-
że na ustawodawstwo cywilizowanych państw. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci 
coraz więcej osób twierdziło, że zwierzę jest bliźnim, wrażliwym na ból i wyposażo-
nym we własne potrzeby oraz z pewnym prawem do życia. Ludzie są zobowiązani do 
ostrożnego i życzliwego podejścia do zwierząt. Ochrona prawna, ale także skrupulatna 
kontrola sprawowana przez lokalne komitety etyczne, ma na celu zagwarantowanie, że 
wykorzystywanie zwierząt do eksperymentów naukowych i dydaktycznych zachowu-
je etyczne granice i jest ograniczone do niezbędnego minimum.

Słowa kluczowe: Św. Franciszek z Asyżu, J. Bentham, P. Singer, T. Regan, P. Taylor, 
ochrona zwierząt doświadczalnych, Lokalne Komisje Etyczne, kryteria 3 R, inwazyj-
ność badań, humanitarna eutanazja.

__________

Ks. Piotr Morciniec 
Status zwierząt w kontekście możliwości ksenotransplantacji

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 75-93]

Streszczenie: Dyskusja na temat statusu żywych istot, prowadzona bardzo intensyw-
nie w ubiegłym wieku w dziedzinie etyki, zaostrzyła społeczną wrażliwość na ety-
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kę zwierząt. Obecnie koncentruje się na problemie transplantacji międzygatunkowej, 
w której zwierzęta są wykorzystywane jako źródła narządów, a także biorcy narządów 
doświadczalnych. Problem ten rozwiązany jest po raz pierwszy w szerokim kontekście 
kulturowym i religijnym, w tym w tradycji biblijnej. A artykule przedstawiono szero-
kie spektrum częściowo skrajnie różnych pozycji w stosunku do statusu moralnego 
zwierząt, przy czym punktem wyjścia jest wyjaśnienie koncepcji tego statusu. Okazuje 
się, że zwierzęta są obiektami moralnymi i należą do moralnej wspólnoty z ludźmi. 
Dlatego podejmowane wobec nich działania wymagają moralnej legitymizacji. Ponie-
waż niektóre gatunki zwierząt są wykorzystywane w ksenotransplantologii, nawiązuje 
się do „optymalnych dawców narządów” i omawia się konsekwencje takiego wyboru. 
Argumenty zwolenników i przeciwników ksenotransplantacji odgrywają ważną rolę 
w etyce. Na koniec sformułowano praktyczne imperatywy działań, które wynikają 
z normy fundamentalnej dla kwestii ksenotransplantacji: ludzie nie mają prawa do 
nieograniczonego wykorzystywania zwierząt, ani nie wolno zabronić ich odpowie-
dzialnego użytkowania.

Słowa kluczowe: ksenotransplantacje, zwierzę, zwierzę transgeniczne, status moralny,
instrumentalizacja, zachowanie gatunku.

__________

O. Jacek Salij OP 
Kontrowersyjni przyjaciele zwierząt 

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 95-106]

Streszczenie: Piękno i niegodność miłości wobec zwierząt można rozpoznać po tym, 
że ten, kto kocha zwierzęta, także kocha ludzi. Bardzo często prawdziwa miłość do 
ludzi jest przenoszona na inne żywe istoty. Niestety istnieje także rodzaj zwierzęcej 
miłości, która idzie w parze z obojętnością, a nawet wrogością wobec ludzi. W artyku-
le przedstawiono liczne przykłady tego bardzo rozpowszechnionego zjawiska. Jednym 
z jego źródeł są niewątpliwie poglądy, które mówią o rzekomej fundamentalnej rów-
ności ludzi i zwierząt. Takie koncepcje są konsekwencją materialistycznego poglądu 
ludzi, którzy uważają to wyłącznie w perspektywie ziemskiego życia i odrzucają wia-
rę w życie wieczne. Artykuł przypomina, że antropologia chrześcijańska podkreśla 
szczególną pozycję człowieka w porównaniu do wszystkich innych stworzeń na ziemi. 
Wskazuje również na obecne odrodzenie gnostycznej irytacji na cierpienie w przyro-
dzie oraz na wiele innych źródeł starożytnego i współczesnego wegetarianizmu, które 
nie mają nic wspólnego z życzliwością dla zwierząt.
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Słowa kluczowe: troska o zwierzęta, zwierzęta – ustawy, relacja człowieka do zwie-
rząt, wyjątkowość człowieka, „okrucieństwo” natury, manichejski wegetarianizm.

__________

Anna Zellma 
Postawa wobec zwierząt w dokumentach programowych nauczania religii 

w polskiej szkole  
[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 107-117]

Streszczenie: W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytania o znaczenie stosunku 
do zwierząt w programach nauczania religii w polskiej szkole. Jakie postawy ludzi 
wobec zwierząt są podkreślane w badanych programach, a także w innych polskich 
dokumentach katechetycznych? Zasadniczo pytania te dotyczą problemu w zakresie 
merytorycznym, a także jego związku z celami edukacji religijnej. Przeprowadzono 
szeroko zakrojone analizy w celu oceny statusu zwierząt w programach zalecanych 
od 2001 r.: „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i „Pro-
gram nauczania religii”. Badanie ujawniło treść religijnego programu edukacyjnego 
dotyczącego obszaru zoosfery, który pokazuje zaangażowanie katechezy szkolnej 
w edukację nastolatków w zakresie szacunku dla zwierząt. W ostatniej części artykułu 
podjęto próbę ustalenia statusu zwierząt na podstawie badanych programów naucza-
nia. Sformułowano także postulaty katechetyczne dotyczące stosowania nauczania 
religii w przekazywaniu teologicznego poglądu na żywą materię. Postulowane jest 
także wsparcie uczestników edukacji religijnej w rozwijaniu odpowiedniego stosunku 
do zwierząt.

Słowa kluczowe: status zwierząt w nauczaniu religii, katecheza a biologia, katecheza 
a edukacja ekologiczna, dokumenty programowe szkolnego nauczania religii.

__________

Ks. Krzysztof Bielawny 
Ruch trzeźwości w diecezji warmińskiej w latach 1844-1945  

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 119-135]

Streszczenie: Ruch trzeźwościowy, który został założony w diecezji warmińskiej 
w połowie XIX w., rozwinął się w latach czterdziestych XX w. Założona została spo-
łeczność abstynencka, powstały liczne grupy abstynencyjne, które propagowały ideę 
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abstynencji i trzeźwego życia. Zalety tych inicjatyw były cenne nie tylko dla osób 
dotkniętych alkoholizmem i ich rodzin, ale dla całego społeczeństwa. Inicjatywy te 
zwiększyły wrażliwość na problem alkoholizmu, jednocześnie zmniejszając tolerancję 
na nadmierne picie. Rozprzestrzeniła się również kultura umiarkowanego spożycia 
alkoholu. Niewątpliwie objawienia maryjne w Gietrzwałdzie stanowią dodatkowy, in-
tensyfikujący impuls dla ruchu abstynencyjnego, który został potwierdzony orędziem 
maryjnym. Pod wpływem objawień, w diecezji warmińskiej pojawił się ruch absty-
nencki. Inicjatywy dotyczące abstynencji miały charakter lokalny. Po 1910 r., istotną 
rolę odegrał tak zwany Kreuzbund, którego członków rekrutowano z szeregów alko-
holików.

Słowa kluczowe: Gietrzwałd, ruchy abstynenckie, Warmia, trzeźwość, choroba alko-
holowa.

__________

Josef Römelt 
Theologie des Menschenrechts. Zwischen Rezeption und theologischer 

Begrenzung des Menschenrechtsgedankens  
[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 137-151]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Teologia praw człowieka. 
Między recepcją i teologicznym ograniczeniem idei praw człowieka. Pojęcie praw 
człowieka zostaje – w toczącej się w ramach etyki społecznej dyskusji – poddane kry-
tycznemu oglądowi, szczególnie w odniesieniu do jego uzasadnienia i zakresu. Cho-
ciaż prawa człowieka uchodzą za podstawę, na której zbudowane jest demokratyczne 
państwo prawa, to jednak nowe wyzwania, związane m.in. z postępem medycyny, sta-
ją się źródłem nacisku w kierunku rewizji koncepcji praw człowieka. Laicka idea praw 
człowieka doczekała się w ramach katolickiej nauki społecznej krytycznej recepcji. 
W odróżnieniu od wcześniejszych koncepcji prawa naturalnego, według których fun-
damentem działania ludzkiego oraz społeczeństwa były statyczne struktury empirycz-
nej natury, współczesna nauka społeczna Kościoła traktuje jako fundament wszelkich 
struktur społecznych ludzką osobę wraz z jej wolnością i samostanowieniem. Wolność 
ludzka nie stoi tutaj w relacji konkurencji do Bożego panowania, ale została właśnie 
przez fakt stworzenia umożliwiona. Stąd z teologicznego punktu widzenia ludzka au-
tonomia pozostanie zawsze autonomią teonomiczną. Teologiczno-społeczna refleksja 
uzupełnia koncepcję praw osoby o istotne elementy. Z jednej bowiem strony wskazuje 
ona na znaczenie dobra wspólnego, które musi pozostać punktem odniesienia dla wol-



59

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

ności osoby, gdyż w przeciwnym razie fundamenty, na których zbudowane jest spo-
łeczeństwo, będą zagrożone. Z drugiej strony, ściśle teologiczny wymiar odkupienia, 
którego potrzebuje każda ludzka rzeczywistość, pozwala na krytyczne spojrzenie na 
wszelkie społeczne struktury i chroni przed ich absolutyzacją.

Słowa kluczowe: prawo naturalne, prawa osoby, teonomiczna autonomia, teologiczna 
etyka prawa, idea dobra wspólnego.

__________

Ks. Andrzej Miotk 
Podłoże i rola męczeństwa w działalności misyjnej Kościoła

[„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 153-168]

Streszczenie: Artykuł przedstawia problem męczeństwa chrześcijan jako niezwykle 
owocny sposób ewangelizacji. Istnieją różne formy męczeństwa. W pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa męczennicy byli szczególnie czczeni. Ich śmierć obchodzono 
przy okazji sprawowania liturgii. Jako chrześcijanie wzmocnieni ofiarą Jezusa, stawia-
li czoła swoim prześladowcom z wielką determinacją i siłą. Artykuł chronologicznie 
pokazuje wybrane postacie i grupy, które były i nadal mają ogromne znaczenie dla 
młodych lokalnych kościołów na całym świecie. Męczennicy z nowych lokalnych ko-
ściołów świadczyli również o głębokich korzeniach wiary na obszarach misyjnych. 
Czasami represje, które miały zatrzeć wiarę, przyniosły nieoczekiwany owoc. Innym 
razem prześladowania były spowodowane przez samych chrześcijan, czasem nieświa-
domie z powodu braku szacunku dla lokalnych tradycji religijnych. Niektórzy mi-
sjonarze zostali przypadkowo zabici, mimo że od samego początku spodziewali się 
utraty życia z powodu choroby, klimatu i problemów komunikacyjnych. W ostatnich 
dziesięcioleciach, które szczycą się postępem i humanizacją warunków życia, liczba 
męczenników gwałtownie wzrosła. W ubiegłym stuleciu wielu męczenników oddało 
życie za zaangażowanie na rzecz praw człowieka.

Słowa kluczowe: męczeństwo, świadek, ewangelizacja, św. Bonifacy, „Nowy Świat”, 
męczennicy Dalekiego Wschodu i Ameryki Północnej, Karol Lwanga, powstanie bok-
serów, męczennicy franciszkańscy.



60

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

Teksty

Ks. Stanislaw Bafia, Jana z Głogowa Quaestiones in octo libros Physicorum Aristote-
lis [„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 169]

Recenzje i omówienia

Mariachiara Tallacchini, Fabio Terragni, Le biotechnologie. Aspetti etici, sociale  
e ambientali (Piotr Krajewski) [„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 181]

Jan Walkusz, „Gdyby o Polskę pytali…”. Z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wiel-
kopolski w XIX i XX wieku (ks. Andrzej Kopiczko) [„Forum Teologiczne” t. VI 
(2005), s. 184]

Ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele 
w Starym Testamencie (ks. Bogdan Poniży) [„Forum Teologiczne” t. VI (2005),  
s. 186]

Marek Pyc, Chrystus piękno – dobro – prawda. Studium chrystologii Hansa Ursa von 
Balthasara w jej trylogicznym układzie (ks. Stanisław Mycek) [„Forum Teologicz-
ne” t. VI (2005), s. 189]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. VI (2005), s. 193]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Piotr Sroga 
Bogactwo i ubóstwo w perspektywie ludzkiej wolności  

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 5-13]

Streszczenie: W artykule podjęto próbę analizy związku między ubóstwem i bogac-
twem z jednej strony a wolnością człowieka z drugiej. Pierwszym poziomem wyjaśnień 
są systemowe koncepcje liberalizmu i marksizmu oraz ich krytyka w nauce społecznej 
Kościoła. Doktryna społeczna Kościoła potwierdza własność prywatną jako podstawę 
życia politycznego i społecznego i odrzuca koncepcję rzekomego wyzwolenia społecz-
nego poprzez jego zniesienie. Jednak absolutyzacja własności prywatnej, jako wyraz 
absolutnej wolności, jest również odrzucana. Wolność i prawicowy postęp społeczny 
można zagwarantować jedynie dzięki zasadzie równowagi, która uwzględnia zarówno 
wymiar indywidualny, jak i społeczny. Druga część dyskusji dotyczy poziomu indywi-
dualnego. Bada wpływ ubóstwa i bogactwa na wolność jednostki. Doktryna Kościoła 
podkreśla wewnętrzny wymiar ludzkiej wolności. Nie polega ona na nieposkromionym 
posiadaniu, ale jest gwarantowana przez zdolności osoby ludzkiej: wolę i umysł. Wolny 
jest każdy, kto nie traci samokontroli w stosunku do świata materii. Trzeci problem do-
tyczy społecznych gwarancji wolności. Problem ten związany jest z opieką nad rodziną 
i zapewnieniem jej istnienia. Wolność społeczna wiąże się z równością szans, zwłaszcza 
w dziedzinie edukacji. Dlatego Kościół podkreśla potrzebę sprawiedliwego wynagro-
dzenia rodzinnego. Na życie rodziny ma również wpływ sytuacja ekonomiczna kraju 
rodzinnego. W przypadku braku suwerenności gospodarczej, możliwości realizacji wła-
snych planów życiowych są utrudnione. Dlatego konieczne jest poszanowanie w polity-
ce międzynarodowej podstawowych zasad etycznych, które gwarantują taki dostęp do 
dóbr ziemi, aby zapewnić wolność jednostki i narodów.

Słowa kluczowe: własność prywatna, bogactwo, nędza, wolność.

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumVII.pdf
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__________

Ks. Marek Karczewski 
„Wszystko mieli wspólne” (Dz 2,44b). Pierwsi chrześcijanie wobec dóbr 

materialnych  
[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 15-28]

Streszczenie: Artykuł jest próbą zrekonstruowania stosunku wierzących chrześcijan 
do dóbr materialnych w pismach Nowego Testamentu (z wyjątkiem Ewangelii). Z po-
wodu koniecznego uwzględnienia literackiej osobliwości poszczególnych pism pro-
blematyka została potraktowana na podstawie odpowiednich kontekstów biblijno-teo-
logicznych. Analizy składają się z dwóch rozdziałów. Pierwsza część dotyczy różnych 
aspektów chrześcijańskiego solidaryzmu, które były różne dla poszczególnych środo-
wisk. Tutaj szczególnie interesujący wydaje się problem wspólnoty własności, o której 
mówią Dzieje Apostolskie. Ważne jest jednak również tło konkretnych gestów solidar-
ności między pogańskimi chrześcijanami i wyznawcami judaizmu. Problem pomocy 
wewnątrz Kościoła, zarówno w aspekcie ogólnym, jak i indywidualnym, jest również 
przedmiotem listów Pawła lub pism Jana. Wspólnym elementem jest szeroko prakty-
kowana gościnność, rozumiana jako udział w dziele ewangelizacji. Druga część do-
tyczy polemicznych akcentów bogactwa i własności. Taką treść zawiera List Jakuba. 
Szczególnie interesujące są symboliczne przesłania w Objawieniu Jana, które ukazują 
rodzaj ubóstwa konsumpcji. Bardzo delikatną kwestią jest problem wynagrodzeń za 
głoszenie ewangelii. Tematem tym zajmowali się zarówno Paweł, jak i Piotr. Uważne 
czytanie tekstów biblijnych pozwala na relatywizację ogólnej, ale błędnej idealizacji 
pozycji pierwszych chrześcijan. Okazuje się, że większość sformułowanych wówczas 
postulatów pozostaje aktualna do dziś.

Słowa kluczowe: Kościół apostolski, Dzieje Apostolskie, solidaryzm chrześcijański, 
wspólnota dóbr, wsparcie, gościnność, bogactwo, posługa apostolska.

__________

Klaus Donaubauer, Josef Binder 
Kirchliches Finanzwesen am Beispiel der Kirche von Augsburg  

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 29-48]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Kościelny system finansowy 
na przykładzie Kościoła augsburskiego. Od czasów pierwszych chrześcijan Kościół 
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może tylko wtedy sprostać swoim zadaniom wobec Boga i ludzi, gdy dysponuje nie-
zbędnymi do tego środkami, np. finansowymi. Są one pozyskiwane z różnych źró-
deł, przede wszystkim z dobrowolnych składek wiernych, ofiar i kolekt. Historyczne 
uwarunkowania sprawiły, że w Niemczech pobiera się od wiernych także podatek ko-
ścielny, który wynosi 8% całej sumy podatku od wynagrodzeń. Ze względu na zmniej-
szającą się liczbę wiernych, Kościół w Niemczech został zmuszony do zredukowania 
swoich wydatków. Budżet diecezji augsburskiej w 2005 r. wynosił 231,3 mln Euro, 
co oznacza redukcję o 4,3% w stosunku do roku ubiegłego. Środki te umożliwiają 
nie tylko przeprowadzenie niezbędnych remontów obiektów i prowadzenie nowych 
przedsięwzięć budowlanych oraz zapłatę wynagrodzeń personelu kościelnego, ale tak-
że służą utrzymaniu licznych placówek i projektów użyteczności publicznej (przed-
szkola, domy opieki, instytucje związane z „Caritas”, duszpasterstwo młodzieży itd.). 
Kościół, służąc Bogu i ludziom, podejmuje także inicjatywy ogólnospołeczne, na któ-
re – w Niemczech i innych krajach Wspólnoty Europejskiej – otrzymuje pewne świad-
czenia od państwa. Ani ze strony Kościoła, ani ze strony władz państwowych nie ma 
obecnie powodu, by w ramach tworzonej „Europy ojczyzn” kwestionować bawarskie 
czy ogólnoniemieckie ustalenia prawne między państwem a Kościołem. Gdyby w Eu-
ropie doszło do ujednolicenia stosunków między państwem a Kościołem, należałoby 
poszukiwać regulacji sytuujących się między Kościołem państwowym a ścisłym od-
graniczeniem Kościoła od państwa. Wiele zdaje się przemawiać za modelem pośred-
nim, który może być także korzystny dla społeczeństwa.

Słowa kluczowe: Finanse Kościoła, diecezja Augsburg, podatek kościelny, ofiary, ko-
lekty, Kościół a państwo.

__________

Ks. Mirosław Kosek 
Czy możliwa jest recepcja niemieckiego modelu podatku kościelnego w Polsce 

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 49-62]

Streszczenie: W artykule podjęto próbę przedstawienia systemu podatków kościel-
nych w jego klasycznej wersji praktykowanej w Niemczech, a także omówiono kwe-
stię jego ostatecznego przyjęcia w Polsce. Pierwsza część koncentruje się, jak się wy-
daje, na kluczowych zagadnieniach charakterystycznych dla modelu niemieckiego, 
ale które również wydają się mieć znaczenie dla jego odbioru w Polsce. Druga część 
dotyczy zgodności niemieckiego modelu podatku kościelnego z polską sytuacją praw-
ną. Chociaż model państwa wyznaniowego w Europie został praktycznie – i całkiem 
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słusznie – porzucony, nie oznacza to, że współpraca państwo-kościół byłaby całkowi-
cie niemożliwa. W tym sensie istnieje fundamentalna możliwość wprowadzenia po-
datku kościelnego. Adaptacja modelu niemieckiego wydaje się jednak bardzo trudna, 
jeśli nie całkowicie niemożliwa. Największą przeszkodą jest fakt, że niemiecki system 
opiera się na ogłoszeniu w zeznaniu podatkowym informacji o spowiedzi podatkowej 
podatnika. Jest to jednak sprzeczne z polskim prawem, które gwarantuje, że każdy 
obywatel nie będzie musiał ujawniać swoich przekonań religijnych i ideologicznych. 
Problemy takie nie byłyby jednak powiązane z modelem fakultatywnego opodatkowa-
nia stosowanym we Włoszech i na Węgrzech. Odbiór takiego systemu byłby możliwy 
w Polsce w kontekście dzisiejszej sytuacji prawnej.

Słowa kluczowe: podatek kościelny, stosunki państwo-Kościół, ochrona danych oso-
bowych, państwo wyznaniowe, dobro wspólne.

__________

Patrizio Foletti 
Le finanze della Chiesa cattolica in Svizzera  

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 63-80]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Finanse Kościoła katolickiego 
w Szwajcarii. Finansowanie Kościoła katolickiego (jak też Kościołów reformowa-
nych) opiera się w Szwajcarii na podatku kościelnym. Mimo to istnieją liczne rozwią-
zania, gdyż zgodnie ze szwajcarską ustawą zasadniczą w poszczególnych kantonach 
kształtują się odmienne sposoby relacji między Kościołem a państwem. W większości 
kantonów (także niemieckojęzycznych) istnieją wspólne państwowo-kościelne orga-
ny: gminy kościelne (struktury paralelne do kanonicznych parafii) i organizacje kanto-
nalne, które w wielu przypadkach określane są jako kościoły krajowe (Landeskirchen). 
Wysokość podatków kościelnych, ale także budżet i poziom wydatków, ustalane są 
demokratycznie przez gminy kościelne. Cztery z dwudziestu sześciu kantonów nie 
pobierają podatku kościelnego. Kurie biskupie są finansowane częściowo z przycho-
dów z nieruchomości oraz składek i ofiar wiernych. Gminy kościelne przekazują także 
na kurie 1% pobranego podatku kościelnego. Współfinansowanie Kościoła pochodzi 
także z Rzymsko-Katolickiej Centralnej Konferencji (RKZ) oraz akcji „Fastenopfer” 
(ofiara postna), działających na obszarze całej Szwajcarii. RKZ dostarcza 5,3 milionów 
franków szwajcarskich, natomiast „Fastenopfer” – 2,7 milionów. W wielu kantonach 
francuskojęzycznych (Westschweiz) i włoskojęzycznych (Tessin) istnieje odmien-
na organizacja finansów kościelnych. W kantonach Genf (Genewa) oraz Neuenburg 
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Kościół i państwo są rozdzielone, nie istnieją zatem struktury państwowo-kościelne. 
W kantonach Waadt i Wallis Kościoły są jeszcze finansowane bądź wspierane przez 
państwo. W kantonie Tessin Kościół ma wprawdzie osobowość prawną, nie istnieją 
jednak żadne wspólne struktury, a podatek kościelny jest pobierany jedynie w jednej 
piątej parafii. Problemem są także wystąpienia z Kościoła. Chociaż ich liczba nie jest 
w ostatnich latach zbyt wielka (ok. 20 tysięcy osób rocznie), to jednak w dalszej per-
spektywie mogą one negatywnie wpłynąć na finansowanie Kościoła.

Słowa kluczowe: podatek kościelny, Kościoły krajowe, Rzymsko-Katolicka Central-
na Konferencja Szwajcarii, ofiara postna, współfinansowanie, wystąpienia z Kościoła.

__________

O. Waldemar Wesoły SVD 
Internet w życiu Kościoła  

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 81-97]

Streszczenie: Internet – dosłownie „sieć pośrednia” – składa się z wielu sieci lokalnych 
połączonych razem we wspólnej sieci. Ma zasięg globalny i jest dostępny dla każdego, 
kto ma komputer podłączony do linii telefonicznej, modemu lub linii dzierżawionej 
i oprogramowania. W 2005 r. 7 milionów polskich właścicieli komputera korzystało 
z połączenia internetowego. Internet znajduje zastosowanie w wielu rodzajach działań 
i programów religijnych, zwłaszcza w dziedzinie ewangelizacji, zarówno nowej ewan-
gelizacji, jak w tradycyjnej misji ad gentes, ale także w katechezie i innych formach 
pracy wychowawczej. Można również wspomnieć o takich obszarach, jak admini-
stracja, ale także o niektórych formach duszpasterstwa i duchowego przewodnictwa. 
Jednak sieć nie może zastępować prawdziwej komunikacji interpersonalnej ani nie 
powinna zastępować świętego życia, liturgii i bezpośredniego głoszenia ewangelii. 
Istotną cechą Internetu jest pewna anonimowość, która ułatwia otwarcie, jednocze-
śnie jednak zapewnia pewien stopień bezkarności. Nierzadko są zatem wulgarne ko-
mentarze świadczące o braku kultury osobistej autorów. Z tego powodu Internet nie 
powinien w żaden sposób zastępować bezpośredniego kontaktu z prawdziwą osobą. 
Chociaż Internet na pierwszy rzut oka nie ma wiele wspólnego z religią i Kościołem, 
okazuje się być bardzo przydatnym narzędziem w pracy kościelnej.

Słowa kluczowe: pojęcie „Internet”, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przeka-
zu, Internet w teologii i duszpasterstwie, znaczenie Internetu w życiu Kościoła.
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__________

Ks. Stanisław Mycek
Doświadczenie i wyznanie wiary. Kilka uwag na temat teologii religijnego 

pluralizmu i jej interpretacji chrześcijaństwa
[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 99-108]

Streszczenie: Artykuł rozpoczyna się tezą teologiczną dotyczącą pluralizmu religijnego 
w odniesieniu do aktu wiary rozważanego w kontekście komunii kościelnej. Propozycje 
teologii pluralizmu religijnego zostały przedstawione w kontekście krytycznych wypo-
wiedzi Kongregacji Wiary, zawartych w dokumentach „Mysterium Fidei”, „Misterium 
Ecclesiae” i „Dominus Iesus” Dokumenty te pochodzą z różnych czasów i różnych kon-
tekstów, są przynajmniej częściowo związane z tematem pluralizmu religijnego lub mają 
znaczenie w dyskusji. Okazuje się, że pluralistyczne założenia nawiązują do religijnego 
doświadczenia i relatywizują je, wykluczając akt wiary z jego naturalnego środowiska 
we wspólnocie kościelnej. To doświadczenie jest opisywane jako niezwykle subiektyw-
ne, a zatem oderwane od kontekstu doświadczeń innych i Kościoła. Takie poglądy za-
grażają zatem formowaniu prawdziwie żywej wiary opartej na prawdzie i miłości. Struk-
tura osobowa człowieka wymaga, oprócz indywidualno-subiektywnego, także elementu 
obiektywno-wspólnotowego, który należy wziąć pod uwagę. Widać to w Kościele za-
łożonym przez Chrystusa jako instytucji i sakramentu. Wezwanie Jezusa do posłusznej 
wiary uwidacznia tajemnicę Stwórcy i Odkupiciela wszystkich ludzi. Wiara integralna 
wymaga wglądu, doświadczenia i spowiedzi, czyli aspektów antropologicznych, ekle-
zjologicznych i trynitarnych, które są od siebie zależne.

Słowa kluczowe: teologia pluralizmu, teologia religii, wiara, Kościół.
__________

Ks. Michał Drożdż
Sumienie jako konieczna instancja medialna 

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 109-123]

Streszczenie: We współczesnych analizach etycznych komunikacji medialnej czło-
wiek jest często przedstawiany jako nieokreślone źródło osądu, jako ten, kto podlega 
podmiotowości i skrajnej wolności oceny. Subiektywność oceny etycznej jest często 
mieszana z subiektywnym doświadczeniem wartości estetycznych. Ta ocena odbywa 
się zasadniczo w sumieniu. Podstawą prawidłowej oceny etycznej jest rzetelne i wy-
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uczone sumienie. Doświadczenie reprezentuje sumienie – jako rzeczywistość zwią-
zaną z podmiotem, dotykającą i odzwierciedlającą wnętrze człowieka jako podmiotu 
działającego. Ta rzeczywistość sumienia jest stale związana z wolnością i prawdą. 
Prawdziwa autonomia sumienia ujawnia największą zależność od wolności w praw-
dzie. Prawdziwa komunikacja sumienia za pośrednictwem mediów pojawia się tylko 
wtedy, gdy człowiek, który sam siebie określa, żyje w prawdzie. Właściwą autonomię 
sumienia kształtują uniwersalne normy wynikające z obiektywnych właściwości ludz-
kiej natury. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy sumienie osoby zostało wewnętrznie 
uformowane na podstawie prawdy o niej. Bo człowiek nie jest „stwórcą” prawdy, ale 
„odkrywcą”. W perspektywie personalizmu „norma personalistyczna”, z całym jej bo-
gactwem treści, stanowi podstawę i miarę niezbywalnych zasad prawdziwego sumie-
nia, co prowadzi do wszystkich dogłębnych zasad formacji prawdziwego sumienia, tj. 
zasady „autonomii właściwego uczestnictwa”, zasady „niekanonizowania zła”, zasady 
personalizacji różnorodnego rezonansu medialnego.

Słowa kluczowe: komunikacja medialna, sumienie, subiektywność, wartości, prawda, 
wolność.

__________

Ks. Andrzej Luter
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

,,Odrodzenie” w Wilnie jako prekursor ekumenizmu i dialogu  
katolicko-żydowskiego w Polsce  

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 125-138]

Streszczenie: Przed II wojną światową polski katolicyzm cechowały następujące wła-
ściwości: ścisły związek między świadomością religijną i narodową oraz identyfikacja 
lojalności wobec Kościoła, a także lojalności narodowej. Jednym z negatywnych prze-
jawów tego okresu był brak ustalonych relacji między duchowieństwem a inteligen-
cją, a duża odpowiedzialność za tę sytuację spoczywała na duchowieństwie z powodu 
ich odseparowania. Separatyzm: okoliczności specyficzne dla polskiego katolicyzmu 
doprowadziły do powstania nowych stowarzyszeń świeckich katolików, próbujących 
zmienić sytuację, jednym z nich jest Akademicki Związek Młodzieży Katolickiej „Od-
rodzenie”. Artykuł analizuje poglądy narodowe i religijne tych młodych ludzi, a także 
nowość ich stowarzyszenia wśród innych ówczesnych organizacji. Przedmiot analiz 
wymaga ograniczenia do okresu 1928–1932. Ten okres był decydujący dla kreatywno-
ści i osobliwości „Odrodzenia” w Wilnie.
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Słowa kluczowe: Stowarzyszenie „Odrodzenie”, Wilno, dialog katolicko-żydowski, 
ekumenizm, patriotyzm.

__________

Ks. Stefan Ewertowski 
Zanik wartości i tradycji w Europie jako zagrożenie dla instytucji rodziny  

[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 139-154]

Streszczenie: Przewroty cywilizacyjne, procesy industrializacji, pojawienie się kultu-
ry masowej i masowej konsumpcji, a także idee pluralizmu religijnego i względności 
hierarchii wartości, mają w Europie na progu między dwudziestym a dwudziestym 
pierwszym wiekiem relatywizm w dziedzinie seksualności i erozję znaczenia trady-
cyjnego poglądu na małżeństwo i rodzinę. Rodzina jest w głębokim kryzysie. Oznaką 
tego kryzysu jest nie tylko coraz większa liczba rozwodów, ale także malejąca liczba 
urodzeń. Ludzie nie mówią już o społecznym znaczeniu rodzenia dzieci, ale decyzja 
o tym jest uważana za kwestię czysto prywatną. Wstrząs stabilnością rodziny przy-
czynia się również do alternatywnych, niewiążących modeli współżycia mężczyzn 
i kobiet. Wydaje się, że tylko skoordynowane działania polityczne, gospodarcze i kul-
turalne są w stanie powstrzymać te negatywne tendencje, które podważają znaczenie 
i wartość rodziny w życiu społecznym, a także w indywidualnych decyzjach. Życie 
społeczne tworzy jedność. To jest jak system przeplatanych obszarów. Aby działało 
poprawnie, ważne są wiarygodne informacje, które przyczynią się do powstania wła-
ściwej hierarchii wartości. Chodzi o kształtowanie kultury przyjaznej rodzinie, ale tak-
że o to, że sprzyjające warunki ekonomiczne wspierające rozwój rodziny są możliwe.

Słowa kluczowe: rodzina, polityka prorodzinna, przemiany cywilizacyjne, życie spo-
łeczne, erozja wartości, tradycja.

Teksty

Irena Makarczyk, Testament Adama Sarnowskiego (ok. 1632-1693) sekretarza królew-
skiego, kanonika warmińskiego [„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 155-169]
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Recenzje i omówienia

M. Szulakiewicz, Z. Korpus (red.), Fundamentalizm i kultury (ks. Zdzisław Kunicki) 
[„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 171-176]

Ks. Robert Skrzypczak, Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle perso-
nalizmu papieża Jana Pawła II (ks. Jarosław Różański OMI) [„Forum Teologicz-
ne” t. VII (2006), s. 176-179]

Ks. Antoni Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza (Nowy Komentarz Biblijny 
Nowy Testament, t. 1, cz. I), (ks. Zdzisław Żywica) [„Forum Teologiczne” t. VII 
(2006), s. 179-182]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. VII (2006), s. 183]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Andrzej Czaja
Naczelna zasada i przewodnie idee teologii Josepha Ratzingera

[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 5-18]

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę podstawowych idei teologii kardynała 
Josepha Ratzingera, a w szczególności badane są cztery obszary: interpretacja natu-
ry chrześcijaństwa, interpretacja misji i tajemnicy Kościoła, koncepcja natury litur-
gii oraz ich reforma i zrozumienie boskiego objawienia i teologii. Artykuł pokazuje 
również, jak Benedykt XVI rozwija te myśli i koncepcje oraz pogłębia je w swoich 
papieskich wypowiedziach, odwołując się do zasady, którą przyswoił sobie, czytając 
św. Augustyna. Chrześcijaństwo opiera się na akcie wiary, który polega na przyjęciu 
uosobionej Caritas Boga w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, a Kościół realizu-
je siebie i swoją misję dynamicznie, przyjmując boskie dary i dzieląc się z innymi. 
Uczestnictwo w liturgii nie powinno być mylone z ludzką twórczością, ani Boże Obja-
wienie nie powinno ograniczać się do przekazywanych treści, a teologia powinna być 
wierną służbą prawdzie.

Słowa kluczowe: Kard. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Boże Objawienie, eklezjo-
logia, liturgia, teologia.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumVIII.pdf
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Patrick de Laubier
La loi naturelle au risque de l’évolution: un diagnostic du cardinal  

Joseph Ratzinger
[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 19-29]

Streszczenie: Artykuł w języku francuskim, polski tytuł: Prawo naturalne w obliczu 
ewolucji: diagnoza kard. Josepha Ratzingera. Pojęcie prawa naturalnego, mimo dłu-
giej tradycji sięgającej czasów antycznych, a zwłaszcza scholastyki, nie należy obec-
nie do kategorii zbyt często używanych tak w naukach humanistycznych, jak i w filo-
zofii. Od czasów nowożytnych poprzez XIX-wieczny rozwój nauk przyrodniczych, aż 
po myśl współczesną obserwujemy stałą tendencję do semantycznego i filozoficznego 
podważenia zasadności tego pojęcia. Tylko Kościół katolicki w swym nauczaniu pod-
trzymuje ważność prawa naturalnego jako wartości wspólnej dla całej ludzkości. Głos 
w tej sprawie zabierał kard. J. Ratzinger jeszcze przed rozpoczęciem pontyfikatu jako 
papież Benedykt XVI. Zwracał on uwagę na niezastępowalne miejsce, jakie prawo 
naturalne zajmuje w kontekście etycznych aspektów obrony praw człowieka. Chodzi 
o uznanie istnienia naturalnego faktu ‘bycia człowiekiem’ jako normy i podstawy uza-
sadniającej wartość prawa naturalnego oraz o katalog podstawowych jego uprawnień. 
Ratzinger przeciwstawia się tendencjom pozytywistycznym, skrajnie liberalnym oraz 
naturalistycznym związanym z neodarwinizmem, które dążą do osłabienia lub nawet 
zniesienia idei prawa naturalnego oraz związanych z nim moralnych uprawnień czło-
wieka do zachowania swej bytowej integralności. Jest to problem szczególnie żywy 
w kontekście eksperymentów z pogranicza genetyki i techniki. Element krytyczny 
musi być uzupełniany przez nieustanny dialog nauczania kościelnego z szeroko rozu-
mianym poznaniem naukowym (od nauk szczegółowych poprzez społeczne i humani-
styczne) oraz filozofią tak, by zmieniające się formy wiedzy o człowieku i środowisku 
jego życia nie pozbawiły nas całościowej wizji antropologicznej. Człowiek nie może 
być postrzegany jako ‘materiał’ na drodze niewątpliwych sukcesów w rozwoju nauki 
i techniki. Broniona przez Kościół idea prawa naturalnego oznacza obronę racjonal-
ności, która może się stać platformą do podjęcia dyskusji etycznej nad ograniczeniami 
tego rozwoju w imię zachowania ludzkiej podmiotowości.

Słowa kluczowe: nauka a religia, prawo naturalne, ewolucjonizm, neodarwinizm.
__________
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Józef Majewski 
Ecclesia „in” et „ex” Eclesiis. Teologiczna debata między Walterem Kasperem 

i Josephem Ratzingerem o relację między Kościołem powszechnym  
i Kościołem lokalnym  

[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 31-44]

Streszczenie: Artykuł przedstawia jedną z najszerzej komentowanych debat teolo-
giczno-eklezjologicznych po Soborze Watykańskim II. Debata została poprowadzona 
między kardynałami Walterem Kasperem i Josephem Ratzingerem i odniosła się do 
związku między Kościołem powszechnym a lokalnymi kościołami. Debata dotyczyła 
jednego z najważniejszych aspektów fundamentalnego problemu eklezjologii, odzie-
dziczonego po Vaticanum II: na czym polega, teoretycznie i praktycznie, podstawowa 
zasada „jedności w różnorodności”? Kardynał Ratzinger opowiedział się za uniwersal-
nym stanowiskiem, podkreślając prymat Kościoła powszechnego nad Kościołami lo-
kalnymi, jedność w różnorodności, podporządkowanie Kościołów lokalnych Kościo-
łowi powszechnemu. Bronił uzasadnionej autonomii lokalnych kościołów, popierając 
stanowisko uniwersalistyczno-partykularne, które podkreśla komplementarną rów-
nowagę między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi. Najważniejszym 
przedmiotem dyskusji była teza – broniona przez Ratzingera i krytykowana przez Ka-
spera – o historycznym i ontologicznym prymacie powszechnego Kościoła przed lo-
kalnymi kościołami. Autor artykułu uważa, że brak zgody między poglądami Kaspera 
i Ratzingera wynika z różnic w ich poglądach trynitologicznych.

Słowa kluczowe: spór teologiczny, eklezjologia, trynitologia, Kościół powszechny, 
Kościół lokalny, stanowisko uniwersalistyczne, stanowisko partykularystyczne, ekle-
zjalna jedność w różnorodności.

__________

Ks. Andrzej Michalik 
„Czerpiąc z głębi swej wiary”. Kardynała Josepha Ratzingera  

spojrzenie na judaizm  
[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 45-56]

Streszczenie: Kardynał Józef Ratzinger miał wiele okazji do wyrażenia swojej opinii na 
temat judaizmu. Jego pogląd charakteryzuje się dwoma aspektami. Inspiruje go wiara 
chrześcijańska („czerpie z głębi wiary”), widzi on ‘problem’ w szerokiej perspektywie 
historii religii i historii zbawienia, ponieważ jedną z nich jest wola Boga i jego praca nad 
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człowiekiem w historii. Ten punkt wyjścia prowadzi do próby pojednania tego, co, jak 
się wydaje, jest już ostatecznie podzielone, oraz do przybliżenia tego, co zostało usu-
nięte w historii, często naznaczonej wzajemną wrogością. Punktem końcowym refleksji 
Kardynała jest krzyż. Kard. Ratzinger pokazuje w jaki sposób krzyż, zgodnie z wolą 
Boga, jest dla wszystkich, dla żydów i pogan. Chrystus, który jest najbardziej podzie-
lony, jest jednocześnie tym, który prowadzi razem. Kluczowym znaczeniem wniosków 
teologicznych Ratzingera było wcześniejsze porównanie Starego i Nowego Przymierza 
oraz nacisk na jedność przymierza Boga z człowiekiem, urzeczywistniający się w ko-
lejnych wydarzeniach. Na wielu etapach widoczny jest jeden nurt. Kardynał Ratzinger 
zaprasza do postrzegania chrześcijaństwa jako uniwersalnej wersji judaizmu, a judaizm 
jako religię przymierza otwartego dla wszystkich narodów.

Słowa kluczowe: historia religii, historia zbawienia, plan Boży, judaizm, chrześcijań-
stwo, przymierze, krzyż, naród żydowski.

__________

Zdzisława Kobylińska 
„Nowa Ewa” nowej ery. Wizja kobiety w nauczaniu Josepha

Ratzingera na tle postmodernizmu  
[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 57-68]

Streszczenie: Obecna era, nazywana postmodernistyczną, proponuje nową wizję ko-
biet w jednym ze swoich nurtów, feminizmie. To wizja wyemancypowanej, „nowocze-
snej” kobiety wolnej od męskiej dominacji. Prawa do roszczeń zerwania ze wszystkimi 
restrykcyjnymi powiązaniami, takimi jak małżeństwo, macierzyństwo, prowadzenie 
domu, a nawet naturalna produkcja (zgodnie z logiką feministyczną Maryja nie potrze-
bowała mężczyzny aby zostać matką). Zupełnie inny pogląd na kobietę przedstawia 
kard. Józef Ratzinger. Wskazuje na chrześcijańską koncepcję kobiety, podkreślając 
równość w godności osobowej mężczyzny i kobiety. Ratzinger uważa, że kobiety za-
wsze odgrywały ważną rolę na świecie, ale także w Kościele. Pomagały kształtować 
Kościół, chociaż nie zostały dopuszczone do kapłaństwa. Odmowa wyświęcania ko-
biet nie powinna być błędnie interpretowana jako akt dyskryminacji ze strony Kościo-
ła, ale nawiązanie do suwerennej decyzji Jezusa, który wyznaczył mężczyzn do kręgu 
Dwunastu. Tradycja potwierdza tę decyzję. Niemniej jednak kobieta ma ważne zada-
nia do spełnienia. Model kobiecości znajduje się w Maryi – „nowej Ewie”. Jej „fiat” 
jest przykładem akceptacji woli Bożej w każdym aspekcie życia kobiety.

Słowa kluczowe: postmodernizm, feminizm, emancypacja, równość płci, odmienność 
płciowa, chrześcijańska wizja kobiety, ordynacja kobiet, Maryja jako wzór kobiecości.
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__________

Rudolf Kutschera 
Kardinal Ratzinger/Papst Benedikt XVI. und die katholische Integrierte Gemeinde: 

30 Jahre Wegbegleitung  
[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 69-81]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Kard. Ratzinger/Papież 
Benedykt XVI i Katolicka Wspólnota Zintegrowana: 30 lat towarzyszenia w drodze. 
Artykuł przybliża historię kontaktów między Katolicką Wspólnotą Zintegrowaną 
(Katholische Integrierte Gemeinde) a teologiem, biskupem, kardynałem i papieżem 
– Józefem Ratzingerem, mających miejsce w ostatnich trzydziestu latach istnienia 
stowarzyszenia. Te spotkania nie były dotąd odnotowywane przez szeroką opinię pu-
bliczną, zwłaszcza w Niemczech. Po raz pierwszy prof. Ratzinger odwiedził Wspólno-
tę w roku 1976. W ślad za tą wizytą były następne. W artykule zamieszczono wyjątki 
z przemówień i listów kard. Ratzingera, które pisał u początków działalności Katolic-
kiej Wspólnoty Zintegrowanej. Wspomagał ją w sposób szczególny, będąc profesorem 
i arcybiskupem Monachium. Autor artykułu omawia m.in. liczne spotkania zarów-
no w Rzymie, dotyczące teologicznego „korzenia Izraela”, jak i te odbyte w ramach 
wspólnego świętowania w Akademii (Akademie für die Theologie des Volkes Gottes) 
w Villa Cavalletti pod Rzymem. Artykuł nawiązuje do wydanej w listopadzie 2006 r. 
w Bad Tölz w Niemczech książki, zawierającej bogatszy i uzupełniony licznymi zdję-
ciami materiał – 30 Jahre Wegbegleitung. Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. und 
die Katholische Integrierte Bemeinde.

Słowa kluczowe: Joseph Kard. Ratzinger/Benedykt XVI, Katolicka Wspólnota Zinte-
growana, odnowa parafii, lud Boży, uniwersalność Kościoła.

__________

Krystyna Czuba 
Moralne fundamenty polityki w nauczaniu Jana Pawła II

[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 83-97]

Streszczenie: W całym swoim pontyfikacie Jan Paweł II komentował wiele kwestii po-
litycznych, podkreślając potrzebę ich moralnych podstaw. Moralna, teologiczna inspi-
racja życia politycznego była dla niego związana z doktryną Soboru Watykańskiego II.  
Zgodnie z nią, osoba ludzka i jej godność są podstawowym kryterium życia społecz-
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no-politycznego. Szacunek dla każdej osoby gwarantuje właściwy porządek politycz-
ny, zarówno w życiu społecznym narodów, jak i w wymiarze międzynarodowym. Jan 
Paweł II podkreślił temat politycznego zaangażowania wszystkich obywateli. Uważał 
wspólne dobro za lepsze od dobrobytu jednostki. Podstawą polityki powinny być pra-
wa oparte na prawie naturalnym, które uznają prawdę, wolność, sprawiedliwość i soli-
darność za wskazujące drogę. Szczególne postulaty w polityce skutecznego tworzenia 
dobra wspólnego obejmują uczciwość w kontaktach między władcami i obywatelami, 
przejrzystość życia politycznego, szacunek dla przeciwników politycznych i uczciwe 
wykorzystanie środków publicznych. Papież opowiedział się za władzą polityczną 
działającą zgodnie z etosem służby. Podkreślił także potrzebę współpracy państwo- 
Kościół z korzyścią dla ludzi, którzy są członkami obu. Doktryna Jana Pawła II stano-
wi ważny wkład w nauczanie społeczne Kościoła.

Słowa kluczowe: polityka, godność osoby, wspólne dobro, etos służby, prawda, wol-
ność, prawo.

__________

Ks. Leon Siwecki 
Eklezjalny wymiar rodziny w świetle nauczania Jana Pawła II

[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 99-110]

Streszczenie: Rodzina oparta na sakramencie małżeństwa stanowi najdoskonalszą 
przestrzeń, w której dzięki obecności Chrystusa powstaje miłość, która promieniuje 
na zewnątrz. Zaczyna się ona w boskim źródle wszelkiej miłości. Istota powołania 
mężczyzny i kobiety wyrasta z tajemnicy Boskiej Istoty Ojca. Zatem małżeństwo jest 
szczególną analogią Bożej miłości do człowieka. Miłość Boga oznacza bezinteresow-
ność, twórcze zaangażowanie i pragnienie zjednoczenia. Miłość Boga jest dynamiczną 
i wszechobejmującą rzeczywistością. Te cechy powinna mieć także miłość w rodzinie, 
ponieważ tylko dzięki prawdziwej, bezinteresownej i głębokiej miłości mężczyzny 
i kobiety, w kościele domowym, Bóg może realizować swój plan zbawienia poprzez 
swoją obecność. Podstawą małżeństwa jest wzajemna afirmacja oparta na miłości 
i spełnianiu się we wzajemnej służbie, która wyraża się w gotowości do wypełniania 
zarówno obowiązków małżeńskich i rodzicielskich, jak i obowiązków apostolskich. 
Miłość w małżeństwie i rodzinie nie pozostaje bez wpływu na stan społeczeństwa. 
Przetrwanie cywilizacji będzie zależeć od jej zdolności do wcielania relacji między-
ludzkich w rodzinie poprzez prawdziwą miłość. Analizy uzupełniono uwagami Jana 
Pawła II na temat eklezjalnego wymiaru rodziny, jej roli w tajemnicy Jezusa Chrystusa 
i Kościoła, w którym realizowany jest Boski plan zbawienia.
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Słowa kluczowe: rodzina, powołanie rodziny, communio personarum, sakrament mał-
żeństwa, apostolstwo rodziny, mężczyzna i niewiasta.

__________

Ks. Krzysztof Bielawny
Przejmowanie kościołów ewangelickich przez ludność katolicką na terenie diecezji 

warmińskiej w latach 1945-1946 
[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 111-120]

Streszczenie: Ludność w większości katolicka, która osiedliła się w powojennych 
osadach na Warmii, Mazurach i Powiślu, zajęła ewangeliczne budynki kościelne dla 
własnego kultu. Administracje powiatowe nie podejmowały własnych decyzji w tym 
zakresie bez konsultacji z administracją regionu. Ze swojej strony zażądali oni więcej 
informacji na temat liczby ludności katolickiej i protestanckiej, a także stanu konkret-
nego budynku kościoła i jego aktualnego wykorzystania. Zwrócono się także o opinie 
innych instytucji, np. Rada Narodowa i Międzypartyjny Komitet Porozumiewawczy. 
W pierwszych dwóch latach powojennych państwo w większości przekazało kościoły 
protestanckie katolikom. Oprócz przejęcia kościołów zdarzały się również sytuacje, 
w których protestanccy pasterze, biorąc pod uwagę sytuację ludnościową na konkret-
nym terenie, przekazali swoje budynki kościelne katolikom. Zmiany te jednak zakłóci-
ły reorganizację kierownictwa Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Warmii i Ma-
zurach. Ich przedstawiciele wezwali do zwrotu przejętych kościołów. Aby rozwiązać 
ten problem, 21 czerwca 1946 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowa-
no konferencję, pomimo ożywionej dyskusji i wymiany poglądów konfliktu nie udało 
się całkowicie rozwiązać.

Słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki, Kościół ewangelicko-augsburski, świą-
tynie poewangelickie, diecezja warmińska, konferencja wyznaniowa.

__________

Ks. Jacek Socha
Wybrane kryteria rozeznania duchowego na przykładzie tzw. zjawiska upadku 

[„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 121-131]

Streszczenie: W historii chrześcijaństwa opracowano kryteria teologiczne, aby ocenić 
autentyczność spotkania Boga z człowiekiem. Klasycznym dziełem w tym względzie są 
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ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli. Dla wielu chrześcijan jego dzieło stało się cennym 
przewodnikiem w życiu duchowym. Seria dokumentów z Malines została właśnie opu-
blikowana, będąc ważną pomocą zarówno dla teologów, jak i duszpasterzy. Służą one do 
właściwej oceny autentyczności doświadczeń w ramach rozwijania religijności. Przede 
wszystkim dotyczy to kręgów wiernych związanych z odnową charyzmatyczną. Szósty 
i ostatni z dokumentów zatytułowany jest „Odpoczynek w Duchu”. Zjawisko „spoczyn-
ku w duchu” wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo rzadkie i marginalne. Jego analiza 
w świetle pozostałych dokumentów może być jednak bardzo pomocna w ocenie innych 
zjawisk, które znajdują się na skrzyżowaniu duchowości i psychologii oraz w uwiary-
godnieniu doświadczeń religijnych. Zjawisko spoczynku w duchu należy rozpatrywać 
w kontekście prawdy Wcielenia, a także natury Boga, ale także w świetle cnoty religijno-
ści. Wydaje się, że jednym z wielkich niebezpieczeństw dla dzisiejszych chrześcijan jest 
pokusa manipulowania Bogiem. Niebezpieczna może być także niecierpliwość, która 
uwidacznia się w zjawisku tzw. odpoczynku w duchu. W tym kontekście inicjatywa Kar-
dynała Suenensa i grupy teologów, którzy opublikowali całą serię publikacji na temat 
duchowego rozeznania, należy postrzegać jako bardzo cenną.

Słowa kluczowe: cnota religijności, charyzmaty, „spoczynek w Duchu”, dokumenty 
z Malines, duchowe rozeznanie.

Teksty

Ks. Marian Machinek MSF, Kard. Joseph Ratzinger – W poszukiwaniu pokoju [„Fo-
rum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 133-148]

Recenzje i omówienia

Agata i Zbigniew Judyccy, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wice-
prowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, 
Belgii i Luksemburgu (Piotr Majer) [„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 149-151]

Marcel Neusch, Le traces de Dieu. Eléments de théologie fondamentale (ks. Paweł 
Rabczyński) [„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 151-155]

Brice de Malherbe, Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion. Une 
alternative à la bioéthique à partir de l’attention aux personnes en état végétatif 
chronique (ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC) [„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), 
s. 155-158]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. VIII (2007), s. 159]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Marek Karczewski
Oddzielanie jako działanie Boga Stwórcy w Rdz 1,1.-2,4a

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 5-16]

Streszczenie: Kunsztownie utkana struktura literacka pierwszego biblijnego opisu 
stworzenia nie ma wiele wspólnego ze skomplikowanymi obliczeniami astrofizycz-
nymi. Niemniej jednak jasny opis, oparty na sześciu dniach, jest pięknym poematem 
o stworzeniu wszystkich rzeczy. Poszukiwanie teologicznej interpretacji „rozdzia-
łu” jako twórczej działalności Boga prowadzi do jasnych wniosków: Bóg jest praw-
dziwym źródłem światła, podobnie jak całego wszechświata, jest jego wynalazcą. 
Struktura wszechświata nie jest wynikiem przypadku, ale wszystkie przejawy cha-
osu i zamieszania nie są trwałe i muszą ustąpić mocy Boskiemu Słowu. Podstawową 
funkcją relacji o stworzeniu jest głoszenie Boga Stwórcy, który jest wszechmocny, 
niepowtarzalny i cudowny, i nieporównywalny z bogami pogańskimi. Na podstawie 
Rdz 1,1-2,4a należy zgodzić się, że rozbieżność między biblijnym opisem stworzenia 
a hipotezami naukowymi jest tylko pozorna, a nawet nieobecna, ponieważ przedmiot 
badań w teologii różni się od zainteresowań nauk ścisłych. Z tego powodu można 
wyrazić nadzieję, że w coraz bardziej ideologicznych debatach o pochodzeniu świata 
nie zabraknie głębokiego czytania biblijnego opisu stworzenia. Teksty biblijne, które 
opisują piękno stworzenia, zawsze robiły wrażenie i inspirowały minione pokolenia 
w wyjątkowy sposób.

Słowa kluczowe: prehistoria biblijna, stworzenie świata, oddzielnie, światłość/ciem-
ność, sklepienie, teologia tradycji kapłańskiej.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumIX.pdf
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Ks. Adam Świeżyński
Początek Wszechświata – kreacja czy ewolucja? 

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 17-27]

Streszczenie: Problem powstania wszechświata odnosi się do najbardziej kontro-
wersyjnej współczesnej debaty, która znajduje się na styku nauki, filozofii i teologii. 
Pytanie o pochodzenie świata jest zasadniczo pytaniem o pochodzenie „naszego” 
świata, który jest teraz dostępny dla doświadczenia. Proponowane rozwiązania cza-
sami reprezentują skrajne stanowiska. Istnieje szereg radykalnych, materialistycznych 
lub kreacjonistycznych opinii. Materializm ewolucjonistyczny twierdzi, że istnienie 
wszechświata można wyczerpująco wytłumaczyć materialistyczną zasadą, podczas 
gdy kreacjonizm ewolucjonistyczny szuka spójnego modelu ewolucji wszechświata, 
w którym zarówno teza o ewolucji wszechświata reprezentowana przez nauki przy-
rodnicze, jak i teistyczna doktryna stworzenia przez Boga są brane pod uwagę i zhar-
monizowane. Nie ma problemów z teorią Big Bang, aby harmonizować ją z doktryną 
stworzenia. Z teologicznego punktu widzenia stworzenie jest aktem zakładającym 
inteligencję, wydaje się, że nauka rozszyfrowuje krok po kroku pewne elementy tej 
inteligentnej intencji, która jest znakiem twórcy świata.

Słowa kluczowe: Wszechświat, początek, kreacja, ewolucja, przyczyna, kosmologia 
kwantowa.

__________

O. Nicanor Austriaco OP, Michael G. Loudin
Understanding the Controversy Over Intelligent Design and the Acceptability  

of Intelligent Causality in Science 
[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 29-39]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Zrozumieć spór wokół „Inte-
ligentnego Projektu” i akceptacji rozumowej przyczynowości w nauce. Jak należy rozu-
mieć kontrowersję wokół teorii „Inteligentnego Projektu”? Czy jest do debata religijna, 
czy też naukowa? „Ruch Inteligentnego Projektu” (Inteligent Design Movement – ID) 
opiera się na dwóch koncepcyjnych filarach. Pierwszym jest negatywna postawa wo-
bec darwinistycznego wyjaśnienia pochodzenia życia. Drugim filarem jest pozytywne 
założenie, że przyjęcie rozumowej przyczynowości lepiej wyjaśnia różnorodność życia 
na naszej planecie niż czyni to ewolucjonizm. Pierwsza z przedstawionych tez nie jest 
nowa. Teoria Darwina była kwestionowana od samego jej początku zarówno ze względu 
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na niekompletność dowodów kopalnych, jak też na podstawie badań wykazujących, że 
struktura molekularna żywych organizmów jest na tyle kompleksowa, iż nie może być 
wynikiem stopniowego nagromadzenia zmian. Nauka nie może jednak ograniczyć się 
jedynie do krytyki i dlatego musi zaproponować spójną alternatywę dla teorii Darwina. 
W ramach teorii „Inteligentnego Projektu” proponuje się przyjęcie inteligentnych przy-
czyn, które są odpowiedzialne za powstanie życia na ziemi. W sformułowaniu takiej tezy 
posłużono się matematycznym algorytmem, za pomocą którego można stwierdzić dzia-
łanie inteligentnej przyczyny w ramach każdego systemu. Metoda ta była już w nauce 
stosowana, np. w projekcie poszukiwania pozaziemskiej inteligencji (Search for Extra-
-terrestrial Intelligence – SETI). W świetle przedstawionych argumentów debata wokół 
ID nie wydaje się mieć ani religijnego, ani naukowo-przyrodniczego charakteru, ale jest 
filozoficznym sporem o możliwości zaakceptowania inteligentnej przyczynowości nie 
tylko w kontekście fizyki, ale także biologii.

Słowa kluczowe: inteligentny projekt, paradygmat darwinowski, kreacja, przyczyno-
wość w nauce, pochodzenie życia, inteligentne przyczyny.

__________

Abp Józef Życiński
Naturalistyczne a chrześcijańskie interpretacje ewolucji

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 41-53]

Streszczenie: W artykule jest przedstawiona filozoficzna ocena dyskusji nad chrze-
ścijańską koncepcją ewolucjonizmu. Autor omawia filozoficzne przesłanki w krytyce 
ewolucjonizmu, naturalizm metodologiczny wobec naturalizmu ontologicznego oraz 
naturalizm teistyczny. Wyjaśnia pojęcie Boga jako autora kosmicznego programu. 
Ukazuje godność człowieka na tle koncepcji ewoluującego wszechświata. Stwierdza 
potrzebę uwzględnienia zasadniczej różnicy między różnymi wersjami ewolucyjnego 
naturalizmu i poszanowania tradycji tak zwanego naturalizmu chrześcijańskiego, któ-
rego wariantem jest ewolucjonizm chrześcijański. Istotną cechą ewolucjonizmu onto-
logicznego jest teza, że całą rzeczywistość można sprowadzić do poziomu obiektów 
fizycznych, których naturę można wyczerpująco wyjaśnić naukami empirycznymi. 
W przeciwieństwie do tego, chrześcijański naturalizm bierze pod uwagę możliwość 
interpretacji, która podaje, że proces ewolucyjny został zapoczątkowany przez bo-
skiego atraktora, który kieruje rozwój ku przyszłym celom. Akceptacja perspektywy 
ewolucyjnej niekoniecznie musi wiązać się z utratą godności ludzkiej, ale jej szcze-
gólna pozycja w procesie ewolucyjnym jest poparta. Z tego powodu należy promować 
dialog interdyscyplinarny.
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Słowa kluczowe: proces ewolucyjny, ewolucyjny naturalizm, chrześcijański ewolu-
cjonizm, Boski Atraktor.

__________

Ks. Józef Turek
Kosmiczne uwarunkowania ewolucji biologicznej 

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 55-68]

Streszczenie: W artykule są zobrazowane kosmiczne warunki końca życia, a tym sa-
mym zilustrowany związek między ewolucją jednostki a globalną ewolucją wszech-
świata. Ze względu na swoje struktury i funkcje, biologiczna forma życia, dostępna 
w codziennych doświadczeniach, wymaga specyficznych i różnorodnych warunków 
środowiskowych. Chodzi przede wszystkim o obecność niektórych podstawowych 
substancji i związków bioaktywnych. Ale obejmuje również: określony przedział 
temperatur, długości fal elektromagnetycznych wymaganych do fotosyntezy, czynni-
ki przyjazne dla życia i wiele innych warunków. Wszystkie te niezbędne warunki są 
obecne dzięki wzajemnej koordynacji stałych fizykochemicznych i parametrów ko-
smologicznych. Świadczy to o ścisłym związku między ewolucją biologiczną i ko-
smiczną. Ostateczne i wyczerpujące wyjaśnienie nie może zostać przedstawione wy-
łącznie w kontekście danych naukowych, ponieważ problem wykracza poza granice 
metody empirycznej. Problemy pochodzenia praw natury wymagają wyjaśnienia poza 
teoriami naukowymi, a zatem stają się przedmiotem filozofii. Często te wyjaśnienia 
przybierają formę teorii naturalistycznych lub teistycznych.

Słowa kluczowe: ewolucja Wszechświata, ewolucja biologiczna, kosmiczne koincy-
dencje, pierwiastki biogenne, biomateria.

__________

O. Stanisław Kuśmierz SVD
Alte Kontroverse neu entfacht. Vermittlungsversuche im Streit zwischen 

Evolutionismus und Kreationismus 
[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 69-86]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Dawna kontrowersja na 
nowo zaogniona. Próby mediacji w sporze między ewolucjonizmem a kreacjoni-
zmem. Konflikt między teorią ewolucji a wiarą w stworzenie świata przez Boga był 
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w ciągu ostatniego stulecia bardzo szeroko dyskutowany i będzie niewątpliwie także 
żywotny w przyszłym wieku. Można wskazać dwa zasadnicze czynniki, przeszka-
dzające w owocnej debacie na ten temat. Jednym jest brak ostatecznie zweryfikowa-
nej wiedzy z zakresu nauk empirycznych, drugim czynnikiem jest brak otwartości 
z obu stron konfliktu. Istnieje szeroko rozpowszechniony w naszych czasach pogląd, 
że relacja między Kościołem i nauką nie jest dobra oraz że wiara i życie stoją wobec 
siebie w otwartym konflikcie. Kościół postrzegany jest przy tym jako zasadniczy 
czynnik hamujący, natomiast nauka jako czynnik wyzwalający. W powierzchownym 
oglądzie również ewolucjonizm i wiara w stworzenie świata wydają się być zupełnie 
odmiennymi myślowymi światami. Bliższa analiza wskazuje jednak, że idea prze-
mian i rozwoju gatunków może być niesprzecznie wkomponowana w augustyńską 
bądź tomaszową teologię stworzenia. Stworzenie jest w tym kontekście postrzegane 
jako creatio continua. Wiara w stworzenie i ewolucja nie stoją w sprzeczności, jeżeli 
tylko uzna się stworzenie jako ciągły proces, a Boga Stwórcę jako pierwszą przy-
czynę. Ta pierwsza, przez nic innego „nieprzyczynowana przyczyna” jest aktywna 
poprzez stworzenie przyczyn wtórnych, dzięki którym dokonuje się dalszy rozwój 
świata. Zwolennicy ściśle neoewolucjonistycznego i neodarwinistycznego świato-
poglądu nie dostrzegają faktu, że jego materialistyczne tezy przekraczają granice 
doświadczenia.

Słowa kluczowe: ewolucjonizm, kreacjonizm, Intelligent Design, stworzenie, neodar-
winizm.

__________

Ks. Kazimierz Wolsza
Nowy spór teologii z teorią ewolucji?  

O niektórych aspektach debaty z lat 2005-2006 
[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 87-100]

Streszczenie: W dniach 1–3 września 2006 r. W Castel Gandolfo odbyła się konferen-
cja z papieżem Benedyktem XVI na temat stworzenia i ewolucji. Debata Creation and 
Evolution (2005-2006) wskazywała zarówno na stare, jak i nowe problemy. Dobrze 
rozumiana teoria ewolucji i dobrze rozumiana wiara w stworzenie w żadnym wypadku 
nie są ze sobą sprzeczne. Jednak teorię ewolucji naukowej należy odróżnić od ewolu-
cjonizmu ideologicznego. Kluczowe pytanie w dyskusji brzmi: gdzie w teorii ewolucji 
działa prawdziwa nauka i gdzie są elementy filozoficzne lub ideologiczne? Kościół 
katolicki (Vaticanum I) był zawsze przekonany o możliwości poznania Boga w natu-
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rze. W kosmosie można rozpoznać celowy projekt, ale należy odróżnić doktrynę teo-
logiczną racjonalnego projektu od tak zwanego ruchu inteligentnego projektu. W dys-
kusji o stworzeniu i ewolucji wysunęła się kolejna kontrowersja: jaką rolę odgrywa 
przypadek w ewolucji? Większość biologów jest dzisiaj przekonanych, że przypadek 
odgrywa fundamentalną i kluczową rolę w ewolucji. Wydaje się, że jest to całkowicie 
sprzeczne z wiarą w stworzenie. Człowiek nie może być przypadkowym i bezsensow-
nym produktem ewolucji. Z drugiej strony, jak twierdzą niektórzy badacze, przypadek 
można rozumieć jako część aktu stworzenia.

Słowa kluczowe: ewolucja, teoria ewolucji, ewolucjonizm, stworzenie, Intelligent 
Design, przypadek, nauka a wiara.

__________

Michał Wyrostkiewicz
Dialog ewolucjonizmu z kreacjonizmem – możliwości, potrzeby, konsekwencje 

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 101-115]

Streszczenie: Opinie na temat możliwości dialogu między zwolennikami ewolucjo-
nizmu i kreacjonizmu różnią się między sobą. Dyskusja między zwolennikami tych 
dwóch stanowisk jest konieczna. Może ona przyczynić się do lepszego zrozumienia 
świata, a także zachęca do odpowiedzi na niektóre pytania egzystencjalne. Oba sta-
nowiska należy rozumieć jako teorie naukowe oparte na danych empirycznych lub 
teologicznych twierdzeniach dotyczących boskiego stwórcy świata. Dyskusja pozwala 
spojrzeć na życie, człowieka i świat z różnych punktów widzenia. Promuje wiedzę 
wielodyscyplinową i umożliwia jej wzajemną weryfikację, a tym samym poszerzanie 
wiedzy i jej rozwój. Nie należy zapominać, że pytanie o „pochodzenie” świata i czło-
wieka jest ostatecznie kwestią celu. Jest fundamentalnym pytaniem. Ważne jest, aby 
szukać odpowiedzi w dialogu między ewolucjonizmem i kreacjonizmem, otwierają-
cym na prawdę, chęć zrozumienia i metodologiczne wyjaśnienie pojęć.

Słowa kluczowe: kreacjonizm, ewolucjonizm, dialog interdyscyplinarny, wiara i ro-
zum.

__________
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Karl-Heinz Peschke SVD
Ewolucja człowieka i prawa naturalnego 

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 117-130]

Streszczenie: VIII Międzynarodowe Sympozjum Johannesa Messnera odbyło się  
w St. Gabriel pod Wiedniem w dniach 20-23 września 2007 r., pod tytułem „Prawo czło-
wieka i prawo naturalne w ewolucji”. Temat dyskusji o stworzeniu i ewolucji zainicjowany 
przez kardynała Schönborna. W wypowiedziach inaczej nacisk kładziony jest na temat 
„Człowiek w ewolucji”, a inaczej – „Prawo naturalne w ewolucji”. Pierwszą tematykę 
biorą pod uwagę autorzy w prelekcjach: „Benedykt XVI i prawo naturalne” (A. Rauscher), 
„Wyzwanie relatywizmu i fundamentalizmu dla chrześcijańskiego prawa naturalnego”  
(L. Roos) i „Pojęcie ‘rozwoju’ w doktrynie społecznej Kościoła” (J. Spindelböck). Dru-
gi temat wybrzmiewa w prelekcjach: „Niezmienność i dynamika prawa naturalnego”  
(K.-H. Peschke) oraz „Prawo naturalne w rozwoju z perspektywy japońskiego przyrodni-
ka” (H. Yamada). Johannes Messner, patron sympozjum, pisze w 1980 r., że po II wojnie 
światowej został poproszony o udział w debacie na temat zmienności prawa naturalnego. 
Rozróżniał on bezwzględne i względne prawo naturalne, przy czym to ostatnie wiązał z cza-
sem. Wrócił do tej kwestii, w zapytaniu „dokąd byśmy doszli, gdyby prawo naturalne nie 
było absolutne i niezależne od czasu?” Ta postawa obronna i lęk przed zmiennością prawa 
naturalnego nie były zauważalne na sympozjum. Zasadniczo istniała zgoda, że prawo natu-
ralne ewoluowało nie w jego absolutnych lub pierwotnych zasadach, ale w jego względnych 
lub wtórnych zasadach. Pod tym względem istnieje zmienność prawa naturalnego. Równie 
właściwe jest mówienie o historyczności prawa naturalnego lub o jego dynamice.

Słowa kluczowe: ewolucja prawa naturalnego, historyczność prawa naturalnego, nie-
zmienność prawa naturalnego, teologia w prawie naturalnym, relatywizm, Benedykt 
XVI a prawo naturalne.

__________

Ks. Zdzisław Żywica
Źródło niewiary w Jezusa oraz jej konsekwencje dla wyznawców judaizmu według 

ewangelisty Mateusza (23,13-24,2)
[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 131-144]

Streszczenie: Egzegeza Mt 23,13-24,2 upoważnia nas do stwierdzenia, że według 
Ewangelisty Mateusza przyczyną niewiary w Jezusa są religijne elity żydów i ich wy-
znawców, odrzucenie nowego i ostatecznego objawienia JHWH w Jezusie i Jego Ko-
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ściele. Przyczyną odrzucenia jest również błędne zrozumienie i błędna interpretacja 
Pisma Świętego, skupienie się na trywialności prawa i nadrzędnym przestrzeganiu 
norm moralnych, które są żywym Słowem Bożym. Jest to obłudne podejście do Boga 
i do człowieka, reprezentujące apostazję drogi sprawiedliwości, której konsekwen-
cją jest zabójstwo Jezusa oraz prześladowania i morderstwa Jego wyznawców. Z tego 
powodu królestwo Boże zostanie odebrane żydom i przekazane kościołowi. Jedynie 
dom pozostanie, dom bez Boga JHWH i Jego Syna. Odtąd uczniowie będą gromadzić 
się w Kościele, który opuści Jeruzalem i świątynię i wejdzie do diaspory, aby czynić 
uczniów Emmanuela wśród wszystkich ludów (28,16-20). Sama świątynia, która nie 
jest już siedzibą Boga, będzie jedynie zwykłym domem, w którym zapanuje ohyda 
spustoszenia (24,15). Będzie to trwało dopóty, dopóki Żydzi nie uwierzą w tego, który 
przyjdzie w imieniu Pana, czyli dopóki nie uznają Jezusa z Nazaretu (21,11).

Słowa kluczowe: Kościół, judeochrześcijaństwo, niewiara, hipokryzja, Objawienie, 
świątynia.

__________

Piotr Koprowski
Wolność, ale jaka? Janusz Stanisław Pasierb o polskiej rzeczywistości po 1989 roku 

[„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 145-157]

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę wspólnego wizerunku społeczeństwa na 
początku procesu transformacji politycznej w Polsce (po 1989 roku). Chodzi tu o wa-
runki, konkretne zmiany i wstrząsy, które miały miejsce u progu lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce. Przeanalizowano poglądy myśliciela tam-
tych czasów, księdza katolickiego Janusza Stanisława Pasierba (1929–1993). Pasierb 
zwraca szczególną uwagę na dylematy ideologiczne i religijne tego okresu, związa-
ne z rozwojem wolności odzyskanej po upadku socjalizmu. Wskazuje, że niedojrzały 
i niewłaściwy plan wolności prowadzi do spłaszczenia egzystencji poprzez zbytnie 
skupianie się na osiągnięciu materialnych celów. Sekularyzacja i relatywizacja stan-
dardów moralnych stwarza przestrzeń dla „cywilizacji śmierci”. Naraża to tożsamość 
mieszkańców kraju nad Wisłą i pokojową strukturę społeczną. Przełamie kryzysu pol-
skiego społeczeństwa, zdaniem Pasierba, możliwe jest wtedy, gdy ten proces będzie 
uwzględniał chrześcijańskie kategorie moralno-religijne.

Słowa kluczowe: pluralizm, społeczeństwo pluralistyczne, wolność, cywilizacja 
śmierci, realny socjalizm, człowieczeństwo, polskość.
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Teksty

Stanisław Bafia CSRS, Jan z Głogowa o wieczności świata [„Forum Teologiczne”  
t. IX (2008), s.159-176]

Recenzje i omówienia

Patrizia Funghi, Fausto Giunta (red.), Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la 
loro dimensione normativa (Medycyna, bioetyka i prawo. Problemy i ich wymiar 
normatywny) (Piotr Krajewski) [„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 177-179]

Marcin Karas, Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV 
wieku (Mieczysław Markowski) [„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 180-185]

Sprawozdanie z sympozjum „Joseph Ratzinger – teolog uniwersalny” zorganizowane-
go przez Wydział Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego 21 listopada 2007 r. (Ma-
rian Pułtuski) [„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 185-188]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. IX (2008), s. 189]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Stefan Szymik MSF
Nowy człowiek w Chrystusie. Wybrane aspekty antropologii biblijnej 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 7-18]

Streszczenie: Opracowanie należy do obszaru antropologii biblijnej. Przeanalizowano 
najważniejsze prawdy dotyczące ludzkiej godności. Takie podejście wydaje się szcze-
gólnie istotne w kontekście sporu o człowieka, w którym radykalne dualistyczne wizje 
osoby zostały zestawione z antropologią chrześcijańską. Człowiek został stworzony 
przez Boga na podobieństwo Boże, aby być podobnym do Niego w życiu i pracy. 
Jednak przez nieposłuszeństwo ludzkie, grzech i śmierć weszły na świat. Można je 
pokonać jedynie posłuszeństwem Syna Człowieczego. Jezus Chrystus wziął na sie-
bie grzech ludzki i przywrócił utraconą niegdyś godność dziecka Bożego. Jako nowe 
stworzenie człowiek jest powołany do komunii z Bogiem i do życia wiecznego. Postę-
pując zgodnie z tymi podstawowymi prawdami biblijnymi, autor najpierw analizuje 
zapisy Starego Testamentu, które podkreślają ludzką godność i ludzkie pochodzenie 
od Boga, ale także jego nieposłuszeństwo i konsekwencje grzechu (Rdz 1-3). Przyjście 
Jezusa Chrystusa na świat było odpowiedzią Boga na ludzki grzech. Misja Chrystusa 
nie miała charakteru narodowego ani politycznego – jej celem było odkupienie i zba-
wienie człowieka, na co sam wskazał (Mk 8,31; 10,35-45; 14,24-25). W trzeciej części 
przedstawiono skutki odkupieńczego dzieła Chrystusa, dla całego rodzaju ludzkiego. 
W wierze i przez chrzest (Rz 6,3-18) człowiek staje się nowym stworzeniem (2 Kor 
5,17) i otrzymuje godność dziecka Bożego (Ga 3,26-27).

Słowa kluczowe: Paweł z Tarsu, antropologia, antropologia biblijna, zbawcze dzieło 
Chrystusa, nowe stworzenie.

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumX.pdf
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__________

Eugeniusz Sakowicz
Ciało ludzkie w pozachrześcijańskich tradycjach religijnych

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 19-35]

Streszczenie: Ciało ludzkie odgrywa ważną rolę w doktrynie antropologicznej każdej 
tradycji religijnej, a opis tego zjawiska, jego istoty i znaczenia zależy od filozofii przy-
jętej w danym społeczeństwie. Wśród niechrześcijan istnieją różne postawy wobec cia-
ła. Ciało często ma wymiar święty, jest przedmiotem kultu i symbolem. Jako symbol 
skupiający wiele znaczeń i odniesień (religijnych, egzystencjalnych, artystycznych) 
daje nam wiele do myślenia. Może być postrzegany jako ciało Boga lub ciało bożka 
(jak to ujęły monistyczne systemy filozoficzne), lub inny (oprócz duchowego) element 
stanowiący człowieka zgodnie z dualistyczną wizją. W religiach ludów pierwotnych 
naturalnie święte ciało jest przedmiotem wielu rytuałów (związanych z narodzinami, 
dojrzewaniem, małżeństwem, śmiercią). W islamie, który jest religią absolutnego pod-
dania się Bogu, ciało jest własnością człowieka. Człowiek musi wielbić Boga poprzez 
właściwe korzystanie z ciała,wskazywać na moc i miłosierdzie. Życie ziemskie przy-
gotowuje człowieka (a więc i jego ciało) na wieczne przyjemności w niebie. Jednym 
z głównych elementów hinduizmu jest reinkarnacja, tj. przenoszenie duszy z jednego 
ciała na drugie. Dusza nakłada różne ciała, w zależności od czynów dokonanych w ży-
ciu. W hinduizmie możemy spotkać różne interpretacje dotyczące ludzkiego ciała. 
Buddyzm odrzuca koncepcję Boga lub bożka. Wpływa na sposób rozumienia czło-
wieka w ogóle, także w kwestii jego ciała. Buddyści uważają ciało za źródło wszelkiej 
chciwości, a zatem przyczynę cierpienia.

Słowa kluczowe: ciało ludzkie, duch, dusza, fenomenologia ciała, wcielenie, religie 
ludów pierwotnych, islam, hinduizm, buddyzm.

__________

Ks. Andrzej Muszala
Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej 
[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 37-48]

Streszczenie: Autor podejmuje próbę syntetycznego opracowania poglądów Ojców Ko-
ścioła na temat człowieka, a zwłaszcza jego ciała. W pierwszej części przedstawiono 
dwa podstawowe poglądy, które leżą u podstaw późniejszej refleksji teologicznej. Pierw-
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szymi z nich były opinie starożytnych greckich filozofów. Niektórzy opowiadali się za 
materialistyczno-monistyczną naturą człowieka (Empedokles, Demokryt, atomiści). 
Inne poglądy reprezentowały dualistyczny pogląd, zgodnie z którym człowiek składa się 
z dwóch elementów – ciała i duszy. Podstawą tego drugiego poglądu była myśl biblijna, 
zgodnie z którą ciało ludzkie jest podmiotem duszy, ma pozytywny wymiar i zostało 
podniesione do szczególnej godności przez wcielenie i zmartwychwstanie Syna Bożego. 
Druga część to analiza sensu stricto poglądów wczesnych teologów chrześcijańskich, na 
ciało ludzkie. Wszyscy potwierdzili współistnienie obu elementów w człowieku: ciała 
i duszy. Większość z nich realizowała koncepcję dualistyczną w wersji neo-platońskiej. 
Spowodowało to reperkusje w myśli dojrzewającej w kolejnych wiekach – z rezerwą 
patrzono na cielesność, seksualność lub prokreację. Orygenes i Augustyn należeli do 
teologów, którzy mieli największy wpływ na rozwój nauki na ten temat. Tertulian po-
szedł inną drogą – zakładał materialny charakter ludzkiej duszy, więc nie dążył do jej 
osłabienia; dążył raczej do wywyższenia ludzkiego ciała i podniesienia go do szczegól-
nej godności. Najbardziej dojrzałymi teologami – jeśli chodzi o ich podejście do ludzkiej 
cielesności – byli dwaj ojcowie greccy: Grzegorz z Nyssy i Maksym Wyznawca.

Słowa kluczowe: patrystyka, ciało ludzkie, dualizm, hylemorfizm, Tertulian, Grze-
gorz z Nyssy, Maksym Wyznawca.

__________

Ks. Antoni Jucewicz SVD
Absorpcja wstydu przez miłość. Rozważania na kanwie teologii wstydu Jana Pawła II 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 49-66]

Streszczenie: Artykuł dotyczy teologii wstydu i relacji między wstydem a miłością, 
jako wartości leżących u podstaw osobowości oraz podlegających wpływowi grzechu 
pierworodnego. Ten podział wydaje się być doświadczeniem podstawowym dla zro-
zumienia teologii wstydu. Grzech pierworodny zerwał życiodajną więź, która połą-
czyła człowieka z Bogiem, przez co człowiek nie może przyjąć postawy ofiarowania 
siebie samego jako daru. Przedstawiono także problem wstydu w jego antropologicz-
no-etycznym aspekcie. Chociaż rzeczywistość ciała jest bezpośrednim przedmiotem 
wstydu, to jednak pośrednim przedmiotem pozostaje osoba i stosunek do osoby. Za-
sadniczo wstyd wyraża postawę obronną człowieka, którego podmiotowość i godność 
jest zagrożona w przestrzeni relacji międzyludzkich. Kwestia wyrażona w tytule od-
nosi się do kwestii „pochłaniania wstydu przez miłość” i „wartości kreującej osobę” 
w miłości. Gdy doświadczamy wspólnoty osób, a przestrzegana jest dyscyplina daru, 
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to z tego wynika „pochłanianie wstydu przez miłość”. Doświadczenie komunii osób 
wywołuje satysfakcjonujące odczucie ciała jako rzeczywistości oblubieńczej. W świe-
tle tych refleksji jasno ukazana jest prawda, że miłość stanowi nie tylko konkretną war-
tość osobową, ale także ontologiczną podstawę bytu ludzkiego. Bez miłości człowiek 
nie może zrealizować się i doświadczyć pełni życia.

Słowa kluczowe: absorpcja wstydu przez miłość, wstyd seksualny, grzech pierworod-
ny, osobotwórczy wymiar miłości.

__________

Ks. Ireneusz Mroczkowski
Caro cardo salutis. O nadziejach związanych z teologią ciała 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 67-80]

Streszczenie: Teologia ciała, przedstawiona przez papieża Jana Pawła II podczas słyn-
nych środowych katechez (1979–1984), jest często przywoływana w dyskusjach na 
temat tożsamości seksualnej człowieka. Wydaje się jednak, że należy zająć się odpo-
wiednimi zagadnieniami w ramach szerszego projektu badawczego. W rzeczywistości 
nie można wypracować teologii ciała bez uprzedniego zastanowienia się nad istotą 
bycia człowiekiem. Wymóg stosowania uczciwości jako niezbędnego kryterium doty-
czy zarówno duchowości, jak i cielesności ludzkiej. Konieczne jest także zastosowa-
nie osiągnięć nauk antropologicznych. Autor tego artykułu sugeruje skonfrontowanie 
teologii ciała zarówno z wcześniejszym nauczaniem Kościoła, jak i ideami współcze-
snych teologów dogmatycznych. Potrzebna jest dogłębna analiza historycznych źródeł 
teologii ciała przedstawionych w nauczaniu Kościoła oraz konfrontacja z nauczaniem 
tak wybitnych teologów, jak K. Rahner i W. Pannenberg. Myśl Rahnera w znacznym 
stopniu poszerza horyzonty antropologiczno-teologiczne, podczas gdy W. Pannenberg 
uczy, jakie podejście przyjąć wobec wyników współczesnych nauk antropologicz-
nych. Filozofii, której przedmiotem badań jest refleksja nad tożsamością człowieka, 
nie można również zignorować. Teolodzy ciała nie mogą ignorować zwłaszcza dzieł 
R. Spaemanna i P. Ricoeura, którzy są otwarci na przesłanie biblijne. Dokładny opis 
osoby, z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej biologii i psychologii, nie wyklucza 
duchowości, ale raczej obejmuje ją w obszarze samostanowienia podmiotu.

Słowa kluczowe: teologia ciała, tożsamość osoby, odkupienie ciała, godność ciała.
__________
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Ks. Piotr Kieniewicz MIC
Teologiczny wymiar mowy ciała w kontekście nauczania Jana Pawła II  

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 81-92]

Streszczenie: Komunikacja niewerbalna stanowi niezwykle ważny element relacyj-
nego wymiaru osoby ludzkiej. Według niektórych badań ponad połowa dostarczonych 
informacji ma charakter niewerbalny, według innych udział części niewerbalnej jest 
nadal większy, nawet do 65 procent. Świadomość możliwości wywierania wpływu 
na innych może z pewnością również prowadzić do prób nadużyć w celu uzyskania 
pewnych korzyści. Nie ma wątpliwości, że używanie mowy ciała przebiega zgodnie 
z tymi samymi kryteriami, co używanie języka i innych narządów artykulacyjnych. 
Kłamstwa i nadużycia należy oceniać jako moralnie podłe. Z drugiej strony świadome 
użycie mowy ciała może i powinno przyczynić się do pełnej otwartości na innych 
i stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania. Ponadto znajomość mowy ciała pomaga 
szanować ludzkie potrzeby i godność oraz chronić własną intymność przed agresją ze 
strony świata zewnętrznego. Bardzo ważne jest, aby teologicznie interpretować język 
ciała i jego konsekwencje w świetle prawdy i nie używać go w celu narzucania kaj-
dan poważnie ograniczających ludzką wolność. Właściwe postrzeganie pełnej praw-
dy o człowieku, prawdy o znaczeniu jego gestów i czynów, daje ludziom możliwość 
świadomego i swobodnego wyrażania się w dialogu miłości. Język ciała realizowany 
swobodnie i świadomie, a jednocześnie w zgodzie z prawdą, może stać się narzędziem 
kształtowania osobowości oraz głębokich i silnych relacji międzyludzkich.

Słowa kluczowe: mowa ciała, prawda, osoba, seksualność, małżeństwo.
__________

O. Jarosław Kupczak OP
Ciało jako ikona. O znaczeniu teologii ciała Jana Pawła II  

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 93-104]

Streszczenie: Rewolucja seksualna, która zbiegła się z odkryciem i rozpowszech-
nieniem antykoncepcji farmakologicznej w latach 60. ubiegłego wieku, niewątpliwie 
zmieniła sposób, w jaki patrzymy na ciało, seksualność i relacje między mężczyznami 
i kobietami. Seksualność nie zbliża już ludzi, stała się jakoś przerażającym, nierzad-
ko szalonym i patologicznym rytuałem narcystycznej samorealizacji i hedonistycznej 
samokontroli. Nie jest to już sakrament zjednoczenia, ale raczej trudny do wytłuma-
czenia rytuał dominacji i posiadania. Teologia ciała wypracowana przez Jana Pawła 
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II wskazuje właśnie na możliwość zatrzymania i odwrócenia tej dramatycznej inflacji 
znaczenia ciała, seksualności i płci, z którymi mamy do czynienia i które są wyraźnie 
przedstawione przez wspomnianych autorów. Papieskiej sugestii poddania ludzkie-
go ciała i seksualności rewizji, terapii i odnowie w celu przywrócenia ich wartości 
w oczach i życiu ludzi nie należy traktować powierzchownie. Powinno to raczej zo-
stać uznane za zaproszenie do wzbogacenia się przez chrześcijańską antropologię za-
korzenioną w Objawieniu nadprzyrodzonym, ze szczególnym uwzględnieniem ciała. 
Teologia ciała Jana Pawła II ujawnia zatem wiecznie wiążące „znaczenie” ludzkiego 
ciała, które świadczy o wielkości i pamięci Bożego stworzenia, a jednocześnie podlega 
odkupieńczemu dziełu Chrystusa. Teologiczna sensowność ludzkiego ciała i seksual-
ności ma charakter sakramentalny, tzn. to, co niewidzialne i fundamentalne, staje się 
widzialne, znaczone i doświadczane przez widzialne znaki.

Słowa kluczowe: ciało jako ikona, mowa ciała, teologia ciała, obraz i podobieństwo 
Boga, Jan Paweł II.

__________

Christopher West
In-Vitro Fertilization and the Hermeneutic of the gift 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 105-113]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Zapłodnienie in vitro a her-
meneutyka daru. Teologia ciała Jana Pawła II ukazuje klucz interpretacyjny do zrozu-
mienia tego, kim jest człowiek oraz jak ma żyć w postaci „hermeneutyki daru”. Autor 
artykułu pragnie ukazać, że zapłodnienie in vitro oraz inne techniki reprodukcyjne 
zastępujące zjednoczenie małżeńskie, stanowiąc zasadnicze zaprzeczenie owego „wy-
miaru daru” i jako takie są również fundamentalną „zdradą” człowieczeństwa. Z teo-
logicznego punktu widzenia „wymiar daru” odnosi się przede wszystkim do wymiany 
miłości wewnątrz Trójcy Świętej, na wzór i podobieństwo której człowiek został stwo-
rzony mężczyzną i niewiastą. Stąd też miłość oblubieńcza między kobietą i mężczy-
zną jest miłością całkowitego obdarowania sobą we wzajemnym oddaniu. Człowiek 
jest jednością duszy i ciała, dlatego jego „wewnętrzny wymiar daru” potwierdza się na 
zewnątrz, widzialnie w jego ciele. Dziecko, które jest owocem zjednoczenia cielesne-
go małżonków, stanowi uosobienie ich bycia „jednym ciałem” – żyjący znak ich wza-
jemnego oblubieńczego obdarowania. Dlatego też, pomimo niejednokrotnie dobrych 
intencji tych, którzy uciekają się do metody in vitro, sztuczne techniki zapłodnienia 
całkowicie niszczą „dynamikę daru”; niszczą „dar” pomiędzy Bogiem a człowiekiem, 
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między mężczyzną i kobietą oraz pomiędzy rodzicami i dzieckiem. Chociaż bowiem 
istnieje wiele aktów, poprzez które może zostać poczęte dziecko (zjednoczenie mał-
żeńskie, gwałt, cudzołóstwo, zdrada, kazirodztwo, techniki reprodukcyjne), to jednak 
tylko jeden zabezpiecza godność dziecka jako Bożego daru. Jest to akt widzialnego 
oblubieńczego obdarowania, na wzór niewidzialnej wymiany miłosnej Trójcy Świętej, 
który wyraża się w oblubieńczym zjednoczeniu małżonków.

Słowa kluczowe: zapłodnienie in vitro, hermeneutyka daru, oblubieńcze znaczenie 
ciała, dziecko jako dar.

__________

Karolina Korobczenko
Problem aktualizacji oblubieńczego sensu ciała w teologii ciała Jana Pawła II 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 115-133]

Streszczenie: Świadomość płci i właściwe zrozumienie oblubieńczego charakteru cia-
ła są rzadkie we współczesnej kulturze. Kwestia ta została wybrana i opracowana przez 
papieża Jana Pawła II w jego badaniach nad znaczeniem „compositum humanum” 
(Miłość i odpowiedzialność oraz środowe konferencje katechetyczne na temat teologii 
ciała). Papież inspiruje się fragmentami Biblii, które zawierają pewne istotne elementy 
antropologiczne. Próbuje wyjaśnić człowieczeństwo, w rozróżnieniu płciowym. Ob-
lubieńczy charakter osoby ludzkiej przejawia się w jej konstrukcji seksualnej (męskiej 
lub żeńskiej), która sugeruje i zakłada orientację do życia w komunii interpersonalnej. 
Wspólnotowy sposób ludzkiej egzystencji, wpisany w jego komplementarność seksu-
alną, może być realizowany w powołaniu i stanie życia każdego człowieka. Oznacza 
to, że cała istota ludzka została stworzona dla duchowego, emocjonalnego, psycholo-
gicznego i interpersonalnego zjednoczenia, które w przypadku urzeczywistnienia się 
w prawdzie i miłości odzwierciedla pewne podobieństwo do jedności między trzema 
Osobami Trójcy (KDK 24). W małżeństwie osiąga się realizację jedności międzyoso-
bowej przede wszystkim poprzez wspólne dzielenie się obowiązkami związanymi ze 
statusem żony/męża i spełnianie się w akcie małżeńskim. W samotnym życiu oznacza 
to rezygnację ze zjednoczenia z drugą osobą w celu budowania bardziej uniwersalnej 
jedności i wspólnoty na obraz królestwa Bożego.

Słowa kluczowe: oblubieńczy sens ciała, komplementarność płciowa, komunia osób, 
małżeństwo, bezżenność, czystość.

__________
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Anna Zellma
Uczniowie liceum i studenci teologii wobec problematyki ludzkiej cielesności 

(studium porównawcze) 
[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 135-150]

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę opinii uczniów szkół średnich i stu-
dentów teologii uniwersyteckiej na temat własnego ciała. Dane te zostały uzyskane 
w wyniku badań diagnostycznych za pomocą kwestionariuszy i ankiet. Odpowiedzi 
respondentów przeanalizowano pod względem ich liczby i zawartości, dane staty-
styczne oszacowano ogólnie. Wyniki badań wśród losowo wybranych studentów wy-
kazały znaczną różnorodność pod względem liczby podobnych odpowiedzi dotyczą-
cych ludzkiego ciała i cielesności. Niektóre podobne odpowiedzi występowały spo-
radycznie w niektórych kategoriach. Pod tym względem nastąpiła większa zbieżność 
opinii studentów teologii uniwersyteckiej z nauczaniem Kościoła. Może to świadczyć 
o pozytywnym wpływie wiedzy teologicznej na postawy badanych. Z drugiej strony 
uczniowie szkół średnich często przedstawiali własne odpowiedzi, podkreślając, że 
sami decydują, co myśleć i jaką wartość przypisać swojemu ciału i innych ludzi. Nie-
które z wypowiedzi dotyczących uczestnictwa w lekcjach religii wydawały się dość 
zaskakujące. Respondenci spośród uczniów szkół średnich mieli bardzo negatywne 
opinie – według nich lekcje religii nie mają wpływu na sposób, w jaki rozumieją swoje 
ciało i ciało innych ludzi. Studenci spojrzeli na to pytanie z perspektywy czasu. W ich 
retrospektywnym spojrzeniu można było dostrzec pozytywne podejście do naucza-
nia religii, co zdaje się determinować ich wiedza katechetyczna i teologiczna, a także 
doświadczenie zdobyte podczas praktycznych działań pedagogicznych. Takie opinie 
mogą być również zdeterminowane zainteresowaniem katechetyczną posługą Kościo-
ła w przyszłości.

Słowa kluczowe: teologia ciała, ciało, cielesność, młodzież, lekcja religii, moralność, 
nauczanie Kościoła.

__________

Michael Waldstein
Three Kinds of Personalism: Kant, Scheler and John Paul II

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 151-171]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Trzy rodzaje personalizmu: 
Kant, Scheler i Jan Paweł II. W dyskursie akademickim wszyscy wykładający teolo-
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gię ciała muszą zadać sobie pytanie, w jakim kontekście powinna być ona rozwijana 
i wykładana? Najprostsza odpowiedź na to pytanie powinna być podana w kontekście 
nauki Kościoła, gdyż jej trzonem są Katechezy środowe Jana Pawła II. Bywa jed-
nak przez wielu przyjmowana sceptycznie. Nie brakuje także propozycji usiłujących 
wkomponować treści teologii ciała w nowy kontekst filozoficzny. Szczególnie odpo- 
wiednie wydają się tu być różne rodzaje personalizmu. Autor artykułu analizuje i po-
równuje trzy rodzaje personalizmu. Personalizm Maksa Schelera i Emanuela Kanta 
jest zestawiony z myślą personalistyczną Karola Wojtyły. Personalizm Wojtyły, który 
obficie czerpie z dorobku starożytnej greckiej, ale też średniowiecznej myśli, odróżnia 
się od personalistycznych koncepcji Schelera i Kanta przede wszystkim sformułowa-
niem celu ostatecznego. Personalizm, który akceptuje Boga jako cel ostateczny, będzie 
różnił się w wielu zasadniczych kwestiach od koncepcji personalistycznych, dla któ-
rych jedynym celem jest osoba ludzka. Z tej racji, że myśl personalistyczna Wojtyły 
jest mocna zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji filozoficzno-teologicznej, właśnie 
ten punkt odniesienia wydaje się być najlepszą glebą dla uprawiania naukowej reflek-
sji w ramach teologii ciała.

Słowa kluczowe: personalizm, teologia ciała, norma personalistyczna, prawo daru, 
Gaudium et spes.

__________

Ks. Jerzy Kostorz
Podstawowe kwestie katechetyczne w nauczaniu Benedykta XVI

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 173-182]

Streszczenie: Współczesna katecheza sięga czasów nauczania papieży, którzy czyta-
jąc znaki czasu często wskazywali właściwy kierunek, w którym powinna iść praca 
duszpasterska, zwłaszcza praca z dziećmi i młodzieżą. Nauczanie Benedykta XVI jest 
przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków katechezy. W homiliach, prze-
mówieniach i dokumentach papieskich (głównie adhortacjach i encyklikach) papież 
często podejmuje kwestie istotne dla współczesnej katechezy; i chociaż Benedykt XVI 
nie ogłosił żadnego oficjalnego dokumentu poświęconego bezpośrednio katechezie, 
uczynił kwestie katechetyczne jednym z głównych tematów swojego nauczania. Poza 
tym nauczanie papieża jako takiego często przyjmuje formę katechezy skierowanej 
do różnych odbiorców, głównie młodzieży i dorosłych. W artykule są przedstawione 
podstawowe zagadnienia katechetyczne, podjęte przez Benedykta XVI. Są analizo-
wane niektóre przemówienia i dokumenty przypominające o ewangelicznym wymia-
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rze katechetycznej misji Kościoła. Uwzględniane są te wypowiedzi Benedykta XVI, 
które pokazują młodzież jako współczesną i jednocześnie aktywną w odbiorze dzia-
łań ewangelizacyjnych. Nauka ta wyraża troskę o młodych, koncentruje się przede 
wszystkim na tych młodych, którzy doświadczają problemów w podejmowaniu zadań 
społecznych w zmieniającej się rzeczywistości. Szczególną uwagę poświęcono kwe-
stii kształtowania życia w młodości, w zgodzie z Chrystusem i duchem ewangelii.

Słowa kluczowe: Benedykt XVI, katecheza, katechizacja, ewangelizacja, nauczanie 
papieskie, młodzież, Kościół.

__________

Ks. Paweł Rabczyński
Sprawa Jezusa trwa nadal. Odpowiedź na pluralistyczną teologię religii 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 183-195]

Streszczenie: We wspólnym języku często słyszymy stwierdzenia w rodzaju: wszyst-
kie religie są równe; wszyscy wierzymy w tego samego Boga. Idealnie pasują one do 
współczesnej kultury, określanej przez wielu jako postmodernizm. Wyraźnym obja-
wem tego rodzaju myślenia jest dobrze rozwijająca się pluralistyczna teologia religii, 
która proponuje uznać wszystkie religie za równe pod względem ich prawdziwości 
i zawierające orędzie zbawienia, a to prowadzi w praktyce do kwestionowania trady-
cyjnej koncentracji na Chrystusie. John H. Hick, Paul F. Knitter i Raimondo Panikkar 
są głównymi przedstawicielami tego nurtu. Pluralistyczna teologia religii jest jednym 
z trzech modeli współczesnej chrześcijańskiej teologii religii. Pozostałe dwa to eks-
kluzywność i inkluzywność. Tezy pluralistycznej teologii religii pogłębiają przepaść 
między historycznym Jezusem a Chrystusem wiary, co ma coraz mniejszy wpływ na 
wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego, postrzeganego w osobistym akcie wiary 
i przekazywanym przez Kościół. W artykule, nauczanie Kościoła jest skonfrontowane 
z tendencjami pokazanymi we współczesnym pluralizmie religijnym, relatywizują-
cym Osobę Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Przedstawiono trzy dokumenty doktrynal-
ne, które są najbardziej reprezentatywne i aktualne: dogmatyczne wypowiedzi Soboru 
Chalcedońskiego, deklaracja Dominus Iesus oraz notatka o książce Jacque Dupuis 
„Chrześcijańska teologia pluralizmu religijnego”.

Słowa kluczowe: pluralistyczna teologia religii, absolutność Jezusa Chrystusa, Sobór 
Chalcedoński, deklaracja Dominus Iesus.
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__________

Ks. Stefan Ewertowski
Diagnosis – solitudo. Antidotum – praesentia 

[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 197-213]

Streszczenie: Samotność jest jednym z największych źródeł cierpienia. Doświadcze-
nie samotności nie zawsze musi być destrukcyjne. Może prowadzić do konfrontacji 
i ujawnić egzystencjalną pustkę. Samotność budzi u człowieka świadomość własnej 
osobowości. Doświadczenie samotności może czasem prowadzić do wzmocnienia po-
czucia własnej wyjątkowości, niezbędności i wieczności, więc staje się doświadcze-
niem wzbogacającym. Taką pozytywną samotność należy postrzegać jako odmienną 
od osamotnienia. Poczucie samotności, izolacji, pozostawania w spokoju, jest złym 
doświadczeniem, ponieważ oznacza brak kontaktu z innymi ludźmi. Takiej samot-
ności na różnych poziomach i w różnym stopniu doświadcza mężczyzna lub kobieta 
jako osoba porzucona. Autor analizuje doświadczenie samotności i osamotnienia wy-
stępujące u chorych, którzy muszą pozostać w szpitalu i koncentruje się na obowiąz-
kach personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarek. ‘Antidotum’, które może pomóc 
w ograniczeniu i łagodzeniu niszczących i destrukcyjnych rezultatów samotności, to 
dar obecności. Praca pielęgniarki / położnej wymaga odpowiedniego podejścia i holi-
stycznej opieki. W szpitalu, ale także w wielu innych podobnych okolicznościach, po-
mocna dłoń i obecność pielęgniarki mogą być ‘cudownym lekarstwem’. Pielęgniarka, 
która wierzy w głęboko ludzkie podejście do chorego wołającego o pomoc i złagodze-
nie cierpienia, udziela ‘duszy’ opiece medycznej i nadziei ludziom.

Słowa kluczowe: samotność, obecność, etos pielęgniarki, nadzieja, opieka nad chory-
mi, towarzyszenie.

Teksty

Ks. Marcin Wysocki, Godność ciała ludzkiego w dziele Tertuliana ,,O zmartwychwsta-
niu ciała” - wybrane fragmenty [„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 215-228]

Recenzje i omówienia

Jarosław Babiński, Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnień, Pelplin 
2005, ss. 320 (Piotr Koprowski) [„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 229-231]
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Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Alternatywa dla sztucznej reprodukcji? 
Medyczne, etyczne i teologiczne aspekty naprotechnologii” (Krzysztof Guzek) 
[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 232-235]

Sprawozdanie z IX Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM pt. ,,Na progu 
życia. Teoria ewolucji wobec wiary chrześcijan” (Katarzyna Parzych-Blakiewicz) 
[„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 235-240]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. X (2009), s. 241]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Michał Wojciechowski
Gospodarowanie i przedsiębiorczość w świetle Biblii

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 7-20]

Streszczenie: Wiele tekstów biblijnych rzuca pośrednie światło na moralne zasady 
ekonomii. Biblia potwierdza prawo do ziemi i własności prywatnej, zabraniając kra-
dzieży (Wj 20,15; Pwt 5,19; por. Mt 20,15; Dz 5,4). Ludzie zdobywają dobra mate-
rialne poprzez swoją pracę, która wydaje się być głównym źródłem dóbr (Prz 10,4; 
2 Tes 3,10-12 itd.). Odsetki są odrzucane, ale tylko w przypadku pożyczek dla braci 
i ubogich; później Jezus zaakceptował odsetki bankowe (Mt 25,27). Celem działal-
ności gospodarczej jest zapewnienie środków utrzymania w wystarczającej ilości. 
Niektóre późniejsze teksty dotyczą bezpośrednio biznesu i biznesmenów. W 1Krl 
9,26-28 i 10,28-29 chwalono międzynarodowe przedsiębiorstwo handlowe Salomo-
na. Prz 31,10-31 zawiera wyidealizowany portret wzorowej bizneswoman; prowadzi 
ona przedsiębiorstwo, sprzedaje produkty, kupuje w dobrej cenie, inwestuje, uzyskuje 
spory dochód i wydaje go na siebie, rodzinę i potrzebujących. Syr 42,1.3-5 wymienia 
niektóre źródła dochodów kupców jako rzeczy honorowe, nawet jeśli handel wiąże się 
z ryzykiem moralnym (Syr 27,1-2 por. Tt 1,7,11; Jk 4,13; Zach 14,21). Przypowieść 
o talentach (Mt 25,14-30) pokazuje inwestowanie milionów i otrzymywanie podwój-
nej liczby jako przykładu do naśladowania i modelu życia zakonnego. Pomimo po-
ważnych zagrożeń moralnych związanych z bogactwem, uzyskanie dóbr materialnych 
poprzez legalną własność, pracę i efektywny biznes należy ocenić pozytywnie.

Słowa kluczowe: Biblia a ekonomia, przedsiębiorczość, etyka biznesu, etyka gospo-
darcza, chrześcijańska nauka społeczna, katolicka ocena gospodarki.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXI.pdf
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Ks. Gabriel Witaszek CSsR
Complementarieta tra giustizia e solidarieta. Il pensiero profetico  

dell’VIII secolo a. C. e la profezia contemporanea 
[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 21-34]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Komplementarność sprawie-
dliwości i solidarności. Myśl prorocka VIII wieku przed Chr. a profetyzm współczesny. 
Opracowanie koncentruje się na ukazaniu relacji pomiędzy sprawiedliwością a soli-
darnością widzianą przez pryzmat proroków VIII w. przed Chr., tj. Amosa, Ozeasza, 
Izajasza i Micheasza. Sprawiedliwość była najczęstszym motywem, którym zajmowa-
li się prorocy. Miało to miejsce zwłaszcza w chwilach kryzysowych i podczas wielkich 
zmian historycznych w dziejach narodu wybranego. Słowo prorockie było niejako 
„prowokowane” przez określone sytuacje historyczne, które z kolei ukierunkowywały 
treściowo interwencje proroków. To wszystko uczyniło ich współuczestnikami histo-
rii powszechnej. Prorocy kładli szczególny nacisk na przywrócenie sprawiedliwości, 
wspieranej przez zasadę solidarności, która prowadzi do sprawiedliwego podziału tego 
wszystkiego, co jest konieczne do prowadzenia godnego życia. Bycie solidarnym jest 
podstawowym obowiązkiem sprawiedliwości. Zagadnienie solidarności, począwszy 
od Soboru Watykańskiego II, przewija się nieustannie w dokumentach nauczania spo-
łecznego Kościoła. Magisterium podkreśla równość wszystkich w zakresie godności 
i prawa do budowania wspólnego dobra ludzi i narodów. Dał temu wyraz Benedykt 
XVI w encyklice Caritas in veritate, podkreślając, że solidarność, pomagając w roz-
woju ubogich krajów, może być drogą do rozwiązania globalnego kryzysu, który 
aktualnie ma miejsce w świecie. Solidarność jest wezwaniem do radykalnej zmiany 
sposobu i kultury stylu życia. Chodzi o taki kształt struktur, które gwarantowałyby 
podmiotowość człowieka i jego osobowy rozwój.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, solidarność, myśl prorocka VIII w. przed Chr., pro-
roctwo współczesne.

__________

O. Andrzej Derdziuk OFMCap
Świadectwo wartości w polityce 

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 35-50]

Streszczenie: Społeczeństwo ludzkie może się rozwijać i osiągać szczęście tylko wte-
dy, gdy promuje wartości, które służą najwyższemu dobru ludzi. Gdy sztukę polityki 
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rozumie się jako dążenie do osiągnięcia wspólnego dobra, to jest w nim miejsce na te 
wartości. Każdy chrześcijanin, rodzina i społeczność lokalna są niejako przekaźnika-
mi wartości w polityce. Ci politycy, którzy pozwalają się kierować ewangelią, pono-
szą wyjątkową odpowiedzialność, ponieważ ich podstawowym zadaniem jest dawa-
nie świadectwa swojej wierze i przekonanie innych o znaczeniu całej sfery religijnej 
w życiu ludzkim jako jedynej mocy zdolnej do udzielenia poczucia ludzkiej egzysten-
cji i podtrzymywania nadziei w pokonywaniu różnych trudnych wyzwań życiowych. 
Tam, gdzie brakuje wiary religijnej zaangażowanej w poszukiwanie racjonalnych pod-
staw ludzkiej egzystencji, rozkwitają różne ideologie i irracjonalne koncepcje ludzkiej 
egzystencji. Do wartości, które należy pielęgnować i rozwijać w życiu społecznym, 
należą wolność religijna i szacunek dla życia ludzkiego, a także zapewnienie, że praw-
da, sprawiedliwość i właściwe warunki pomagają każdemu prowadzić życie w atmos-
ferze miłości. W polityce nie wystarczy wyznanie dobrych założeń teoretycznych i so-
lidnych podstaw aksjologicznych. Trzeba do tego dodać odpowiednią i skuteczną stra-
tegię, aby zarówno uniknąć naruszenia norm etycznych, jak i pielęgnować i ulepszać 
prawdziwe dobro wspólne zgodnie z normami moralnymi. Strategia ta jest wdrażana 
przez społeczności lokalne i partie polityczne.

Słowa kluczowe: wartości, polityka, życie społeczne, teologia moralna, uczestnictwo.
__________

O. Jacek Gniadek SVD
Społeczny wymiar własności prywatnej w gospodarce wolnorynkowej  

w ujęciu Ludwika von Misesa 
[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 51-66]

Streszczenie: Według Ludwiga von Misesa, największego zwolennika kapitalizmu 
i krytyka socjalizmu w XX wieku, własność prywatna środków produkcji jest podsta-
wową instytucją gospodarki rynkowej. Bez prawa do własności prywatnej racjonalne 
obliczenia są niemożliwe, a bez obliczeń ekonomicznych nie może istnieć ekonomia. 
W ramach gospodarki wolnorynkowej jednostka ma swobodę działania w sferze wła-
sności prywatnej. Jego wybory w tej dziedzinie są ostateczne i w żadnym wypadku nie 
powinny być ograniczane przez rząd. Austriacki ekonomista podkreśla, że w systemie 
wolnorynkowym właściciel środków produkcji, jeśli nie chce zbankrutować, jest zmu-
szony do korzystania z nich zgodnie z życzeniami konsumentów. Własność środków 
produkcji jest zatem zawsze związana ze zobowiązaniem społecznym i odwołanie się 
do interwencji państwa nie jest konieczne. Kościół uczy, że nie ma absolutnego prawa 
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do własności prywatnej i wzywa do uznania funkcji społecznej jakiejkolwiek formy 
własności prywatnej. Pojęcie suwerenności konsumenckiej Misesa pozwala nam zro-
zumieć społeczny wymiar prawa do własności prywatnej w gospodarce wolnorynko-
wej i gwarantuje, że ludzkie działanie zawsze będzie odpowiadać ludzkiej godności, 
która należy wyłącznie do człowieka jako osoby. Siódme przykazanie „Nie będziesz 
kradł” jest gwarancją, że prawo do własności prywatnej zachowa swój wymiar spo-
łeczny, ale dla integralnego rozwoju ludzkiej miłości logika rynku – jak naucza Bene-
dykt XVI – zawsze musi być uzupełniona logiką bezwarunkowego daru.

Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa, własność prywatna, powszechne przeznacze-
nie dóbr, liberalizm, personalizm, suwerenność konsumenta, logika daru.

__________

Ks. Zdzisław Kieliszek
Michaela Novaka koncepcja miejsca i roli chrześcijaństwa w demokratycznym 

kapitalizmie
[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 67-82]

Streszczenie: Według Michaela Novaka demokracja i kapitalizm są dwoma różnymi 
elementami tego samego systemu społecznego, które są ze sobą nierozerwalnie zwią-
zane. Z tego powodu nazywa ten system demokratycznym kapitalizmem. Jego początki 
można prześledzić od zarania Stanów Zjednoczonych Ameryki. To wtedy gospodarka 
wolnorynkowa i demokracja zostały po raz pierwszy w historii połączone w jeden sys-
tem polityczny. Demokratyczny kapitalizm można znaleźć w większości współczesnych 
państw należących do tak zwanej cywilizacji zachodniej. Analiza tego systemu pokazuje, 
że aby zapewnić jego prawidłowe wdrożenie i sprawne funkcjonowanie, społeczeństwo 
musi przyjąć światopogląd skoncentrowany wokół pewnego zestawu norm moralnych. 
Podczas gdy na początku demokratycznego kapitalizmu normy te były powszechnie 
uznawane przez różne społeczeństwa, teraz już tak nie jest. Zmiany są wynikiem róż-
nych specyficznych procesów, które są generowane przez sam kapitalizm i demokrację. 
Powodują one stopniowy upadek norm moralnych w świadomości społecznej, co z ko-
lei grozi samemu kapitalizmowi demokratycznemu całkowitą destrukcją. Odkupienie 
polega na ich odnowie w świadomości społecznej. Refleksja teologiczna ujawnia, że 
światopogląd skupiony na normach moralnych jest głęboko powiązany z niektórymi 
najważniejszymi wierzeniami chrześcijańskimi. Właśnie dlatego Novak opowiada się za 
pełnym udziałem chrześcijan w domenie publicznej demokratycznego kapitalizmu jako 
środka ciągłego odnawiania tego poglądu na świat w świadomości społecznej.
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Słowa kluczowe: Michael Novak, demokracja, kapitalizm, wolny rynek, gospodarka, 
etos.

__________

Adam Zadroga 
Zaangażowanie katolików świeckich w świecie ekonomii  

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 83-95]

Streszczenie: Ewangelizacja zawsze była głównym zadaniem Kościoła. Świeckich 
wzywa się do odegrania bardzo ważnej roli w tym zadaniu. Jednym z najważniejszych 
obszarów życia społecznego, w którym świeccy mogą spełnić to wezwanie, jest świat 
gospodarki. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici wskazuje na 
potrzebę aktywnego zaangażowania świeckich w rozwiązywanie problemów ekono-
micznych współczesnego świata. Chrześcijanie powinni także uczestniczyć w proce-
sach decyzyjnych dotyczących organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Artykuł 
przedstawia powołania świeckich jako aktywne włączenie się w ogólną gospodarkę, 
a także w kwestie bezpośrednio wpływające na pracę człowieka. Tekst jest podzielo-
ny na trzy części. Pierwsza część to podsumowanie podstawowych argumentów za 
zaangażowaniem świeckich w organizację życia w świecie. Kolejna część dotyczy 
makroekonomicznych problemów życia społecznego. Autor stara się znaleźć odpo-
wiedź na pytanie, w jaki sposób powinny iść rozwiązania tych problemów. Dodaje, 
że należy tego dokonać przy aktywnym udziale świeckich. Ostatnia część dotyczy 
szczególnych problemów moralnych na poziomie mikroekonomicznym, czyli funk-
cjonowania przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: katolik świecki, ekonomia, przedsiębiorstwo, ewangelizacja, apo-
stolstwo.

__________

Ks. Lucjan Świto 
Podatki a etyka obywatelska. Opodatkowanie osób duchownych w Polsce  

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 97-111]

Streszczenie: Artykuł dotyczy zasadności płacenia podatków i dopuszczalności ich 
nieuiszczenia. Biblia, pisma Ojców Kościoła, dokumenty Soboru Watykańskiego II 
– jasno określają obowiązek płacenia podatków przez wszystkich obywateli. Państwo 
ma prawo oczekiwać od swoich obywateli – w tym duchownych – spełnienia tego 
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obowiązku, aby zapewnić wspólne dobro. Prawo wewnętrzne kraju służy zapewnieniu 
godności osobistej każdego obywatela. Każdy akt pogardy dla prawa stanowi zagro-
żenie dla całego systemu legislacyjnego państwa. W kraju demokratycznym każdy 
obywatel ma obowiązek przestrzegać prawa. To stwierdzenie jest ważne, nawet je-
śli niektórzy obywatele – świeccy lub duchowni – wątpią w uzasadnienie niektórych 
szczegółowych przepisów. Tylko w wyjątkowo niesprawiedliwych sytuacjach (na 
przykład finansowaniu operacji wojennych) obywatelskie nieposłuszeństwo może 
być dopuszczalne. Wbrew powszechnemu przekonaniu duchowieństwo w Polsce nie 
jest zwolnione z płacenia podatku. Opodatkowanie duchowieństwa w Polsce regulują 
dwie ustawy parlamentarne: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
zryczałtowana stawka podatku dochodowego od niektórych ustaw o dochodach oso-
bistych. Bliższe zbadanie tych metod płacenia podatku pokazuje pewne kontrowersje 
prawne.

Słowa kluczowe: podatki, etyka, obywatelstwo, duchowni, moralność.
__________

O. Waldemar Wesoły SVD 
Idea dobra wspólnego w encyklikach społecznych
[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 113-125]

Streszczenie: Dobro wspólne jest w centrum katolickiej tradycji nauczania społeczne-
go. Filozofowie starożytnej Grecji i Rzymu oraz wielcy katoliccy myśliciele wnieśli 
znaczący wkład w tej materii. Największe zasługi należą się jednak papieżom ostat-
nich stu dwudziestu lat i ich encyklikom społecznym: Leon XIII (Rerum novarum), 
Pius XI (Quadragesimo anno), Jan XXIII (Mater et magistra; Pacem in terris), Paweł 
VI ( Populorum progressio), Jan Paweł II (Laborem exercens; Solicitudo rei socialis; 
Centesimus annus), Benedykt XVI (Deus Caritas est; Caritas in veritate). Ich naucza-
nie stanowi integralną część współczesnego nauczania Kościoła katolickiego na te-
maty społeczne. Pojęcie dobra wspólnego można podsumować jako stworzenie odpo-
wiednich warunków optymalnych dla każdego człowieka dla jego rozwoju osobistego, 
niezależnie od jego pozycji rasowej lub społecznej. Obejmuje sumę takich warunków 
życia, w których każdy może osiągnąć swoją doskonałość w szybszy i bardziej kom-
pletny sposób. Niezbędnym warunkiem jest poszanowanie praw człowieka i obowiąz-
ków. Składa się na nie aspekt instytucji i warunków umożliwiających indywidualnym 
osobom i mniejszym grupom społecznym osiągnięcie osobistego rozwoju i ukształ-
towanie segmentów kultury, i to w ramach pokojowej współpracy. Dobro wspólne 
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zawsze dotyczy dobra wszystkich ludzi. Zawsze koncentruje się również na rozwoju 
osobistym. Kościół zawsze nauczał, że najwyższym dobrem jest sam Bóg, a wszyscy 
ludzie są uczestnikami tego dobra.

Słowa kluczowe: pojęcie dobra, dobro wspólne, encykliki społeczne, katolicka nauka 
społeczna.

__________

Ks. Józef Grzywaczewski 
Christianity of Gaul according to Sidonius Apollinaris (c. 430-486)  

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 127-144]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polska wersja tytułu: Chrystianizacja Ga-
lii według Sydoniusza Apolinarego (ok. 430-486). Artykuł przybliża postać Sydoniusza 
Apolinarego, który uchodzi za ostatniego Rzymianina w Galii opanowanej przez barba-
rzyńców. W jego pismach znajdujemy wiele informacji na temat chrześcijaństwa w Ga-
lii: ukazuje on sytuację Kościoła zwłaszcza po upadku cesarstwa. Wojny spowodowały 
wiele zniszczeń: zburzone kościoły, diecezje pozbawione biskupów, parafie bez kapła-
nów. Jednakże po ustaniu walk następuje odnowa: odbudowuje się świątynie, mianowa-
ni są nowi biskupi, zwiększa się liczba wiernych. Dzieła Sydoniusza zawierają cenne 
informacje na temat sytuacji w V w., lecz jest to obraz niepełny, bowiem Galia w jego 
ujęciu jawi się jako panteon wybitnych osób, nie widać natomiast ludzi przeciętnych; au-
tor bowiem, nawet jako biskup, zdawał się ich nie dostrzegać. Wydaje się, że można by 
porównać Sydoniusza do Sienkiewicza. Polski pisarz ukazuje słynnych rycerzy, takich, 
jak Wołodyjowski, Kmicic, Skrzetuski, wyolbrzymiając ich bohaterstwo. Sydoniusz pre-
zentuje takich ludzi jak Lampridius, Nicetius, Claudianus, Faustus de Riez, eksponując 
ich kulturę osobistą, wykształcenie, prawość moralną oraz troskę o edukację innych. 
Podczas lektury pism Sydoniusza obserwuje się przejście od wizji Rzymu jako potęgi 
militarnej do dynamizmu kulturowego. Rzym, w jego ujęciu, nawet po upadku cesar-
stwa, zachowuje swą pozycję już nie jako państwo, lecz jako naród o wysokiej kultu-
rze. Jednakże w zakresie kultury następuje ewolucja: dziedzictwo greckie oraz rzymskie 
podlega chrystianizacji, dawne rzymskie virtutes są zastąpione przez cnoty chrześcijań-
skie, a samo pojęcie romanus staje się synonimem christianus.

Słowa kluczowe: Sidonius, Galia, chrystianizacja, ewangelizacja, najazdy barbarzyń-
ców, kultura starożytna, kultura chrześcijańska.

__________
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Ks. Roman Buchta 
Katecheza dorosłych jako szansa urzeczywistnienia się dialogu Kościoła ze światem  

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 145-158]

Streszczenie: Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate mówi o tym, że 
różne religie mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju ludzkości, ale tylko 
pod warunkiem, że Bóg jest rzeczywiście uwzględniony we wszystkich aspektach ży-
cia ludzkiego, zwłaszcza gdy dochodzi o wymiar społeczny, ekonomiczny, kulturowy 
i polityczny. Dialog ze światem kultury, polityki i ekonomii jest jednym z najważniej-
szych zadań Kościoła. Katecheza dorosłych może odgrywać ważną rolę w tym dia-
logu. Dokumenty katechetyczne Kościoła zawierają wiele odniesień i zaleceń z nim 
związanych. Niestety, zalecenia te nie zostały dotychczas wystarczająco wdrożone 
w duszpasterstwie w Polsce. Niektórzy eksperci twierdzą, że polska praktyka duszpa-
sterska jest po prostu zadowolona z istniejących form katechezy, jednocześnie prze-
ceniając ich wartość praktyczną i pomniejszając konieczność właściwego rozeznania 
rzeczywistych potrzeb i oczekiwań wiernych. Autor wykazuje, że katecheza dorosłych 
może służyć jako środek inicjowania i podtrzymywania dialogu między Kościołem 
a światem. W pierwszej części artykułu stara się rzucić nieco światła na samą naturę 
dialogu z perspektywy teologicznej. Następnie podejmuje próbę wskazania niektórych 
kwestii społecznych, które powinny wchodzić w zakres zainteresowania katechezy 
dorosłych. Kończy szkicem wybranych zasad katechezy jako całości, które mają za-
stosowanie do faktycznej organizacji i przebiegu katechezy dorosłych. Autor czerpie 
z refleksji i doświadczeń duszpasterskich biskupa Herberta Bednorza, słusznie nazy-
wanego pasterzem robotników śląskich.

Słowa kluczowe: katecheza dorosłych, dialog, katolik w polityce, bp Herbert Bednorz.
__________

Ks. Mirosław Pawliszyn CSsR
Subiektywista i obiektywista – czy możliwe jest spotkanie pomiędzy nimi?  

Refleksja przy lekturze „dowodu ontologicznego”
[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 159-169]

Streszczenie: Artykuł przedstawia nowe spojrzenie na kontrowersje obiektywizmu 
i subiektywizmu w teorii wiedzy. Tradycyjny pogląd filozoficzny utrzymuje, że su-
biektywizm i obiektywizm stoją naprzeciw siebie. Autor został zainspirowany twór-
czością św. Anzelma z Canterbury, monologiem i proslogionem, a zwłaszcza słyn-
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nym „argumentem ontologicznym”. Zdaniem autora powinniśmy zajmować się od-
kryciem ukrytego sensu dzieła Anselma, otwierając nowe możliwości zrozumienia, 
zamiast czynić go przedmiotem sporu. Wchodząc do świata duchowego i dokonując 
aktu głębokiego subiektywizmu, można znaleźć obiektywizm. Obiektywizm opisany 
za pomocą doświadczenia mistycznego. Analiza oparta jest na fragmentach mistycz-
nej filozofii E. Stein. Autor dochodzi do wniosku, że subiektywiści i obiektywiści nie 
muszą być uwięzieni w permanentnym sporze. Żadnego z ich poglądów nie można 
uznać za lepszy od drugiego. Obiektywizm można odsłonić także w głębi mistycznego 
doświadczenia. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zwolennicy obu stanowisk 
filozoficznych nie pozostaną zakorzenieni we własnych przekonaniach, ale podejmą 
wysiłki, aby się wzajemnie zrozumieć.

Słowa kluczowe: subiektywizm, obiektywizm, dowód ontologiczny, filozofia mi-
styczna, duch ludzki.

__________

Ks. Jan Wiśniewski
Święty Wojciech na ziemi „pomezańskich” Prusów 

[„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 171-183]

Streszczenie: Historycy zgadzają się, że Życie i Pasja Tegernsee to dwa najbardziej 
wiarygodne historyczne zapisy męczeństwa św. Wojciecha. W rejonie Bągartu, Świę-
tego Gaju i Kwietniewa przeprowadzono badania archeologiczne na podstawie dowo-
dów zawartych w tych dwóch pracach. Ujawniono istnienie mostu prowadzącego do 
rzeki Dzierzgonka, w pobliżu wsi Bągart. Dzierzgonka stanowiła część trasy na grani-
cy polsko-pruskiej, prowadzącej do pruskiego miasteczka Cholinum. Samo Cholinum 
zostało zidentyfikowane w pobliżu współczesnej wsi Święty Gaj. Święty Wojciech 
odwiedził Cholinum ze swoim bratem Radzimem-Gaudentym i Benedyktem-Bogu-
szem. Zmarł on w pobliżu bramy miasta Cholinum. Jego ciało spoczęło w „tymcza-
sowym grobie”, w którym pozostawało przez kilka tygodni, aż do wypłacenia okupu 
przez Bolesława Chrobrego. Historia ta była przekazywana z pokolenia na pokolenie 
przez pogańskich Prusów. Nawet na początku XIII wieku Chomor Sancti Adalberti 
był uważany za miejsce pochówku męczennika, gdzie cystersi zbudowali małą świą-
tynię na jego cześć. Badania historyczne i archeologiczne potwierdziły pierwszeństwo 
kultu męczennika w tradycji pomezańskiej, przed oficjalnym Kościołem Sambijskim. 
Roszczenia o śmierć Wojciecha w Sambii złożył Przemysł II Odoaker dopiero w 1255 
roku. Dzięki staraniom i wpływom zakonu krzyżackiego, Tenkitten został ogłoszony 
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miejscem męczeństwa Wojciecha. Dowody archeologiczne wskazują na Pomezanię 
(miasto Cholin i grób w Chomor Sancti Adalberti) jako region, w którym zmarł biskup 
Wojciech.

Słowa kluczowe: Jan Kanapariusz, Żywot I, Pasja z Tegernsee, Cholinum w Pomeza-
nii, potwierdzenie archeologiczne.

Teksty

Ks. Zdzisław Kunicki, Charles Journet, O moralności politycznej [„Forum Teologicz-
ne” t. XI (2010), s. 185-200]

Recenzje i omówienia

Filip Krauze, Jedna prawda, dwie księgi. Nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku 
Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 223 (ks. Paweł Rabczyński) [„Forum Teolo-
giczne” t. XI (2010), s. 201-204]

Sprawozdanie z konferencji pt. „Being a young Theologian in the World”, 6-7 li-
stopada 2009 r. (Lena Szturomska-Jóźwik) [„Forum Teologiczne” t. XI (2010),  
s. 204-209]

Card. Zenon Grocholewski, La legge naturalne nella dottrina della Chiesa, a cura di 
Luigi Cirillo, Consult Editrice, Roma 2008, ss. 68 (ks. Ryszard Sztychmiler) [„Fo-
rum Teologiczne” t. XI (2010), s. 209-214]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XI (2010), s. 215]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

O. Jacek Salij OP 
Jakiej filozofii potrzebuje teologia?  

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 7-21]

Streszczenie: Autor, czerpiąc inspirację z encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, wy-
suwa argument, że filozofia jest niezbędna do odpowiedzialnego uprawiania teologii 
katolickiej. Taka filozofia powinna zawierać sześć następujących cech: 1) Podstawo-
wym zadaniem filozofii jest poszukiwanie prawdy; inne cele, takie jak subiektywna 
pewność lub praktyczna użyteczność, mogą mieć co najwyżej drugorzędne znaczenie. 
2) Filozofia nie powinna unikać pytań o ostateczny cel człowieka i świata. Rzeczywi-
stość i prawda nie są krępowane granicami tego, co rzeczywiste i empiryczne; filozofia 
nie może przywiązywać większej wagi do granic i wyznaczników ludzkiego rozumu, 
niż na to zasługuje, aby nie porzucić wiary w zdolność człowieka do poznania prawdy. 
3) Nie wolno zapominać, że także rozum musi być podtrzymywany podczas wszyst-
kich poszukiwań poprzez ufny dialog i szczerą przyjaźń. Klimat podejrzeń i nieufno-
ści, który może być przedmiotem badań spekulatywnych, ignoruje nauczanie starożyt-
nych filozofów, którzy proponowali przyjaźń jako jeden z najbardziej odpowiednich 
kontekstów dla zdrowych dociekań filozoficznych. 4) Prawdę o naszym ludzkim „by-
ciu” musi uzupełniać miłość i dobroć. 5) Również filozof powinien szukać prawdy 
w pokorze. Nie wolno mu zapominać, że ludzki umysł jest poznawczą własnością 
wykończonej istoty. 6) Warto zapamiętać nauczanie starożytnych filozofów, że tylko 
moralna prawość poszukiwacza potwierdza autentyczność jego poszukiwania prawdy.

Słowa kluczowe: filozofia, filozofia starożytna, teologia, fideizm, metafizyka.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/stas/wydawnictwo/forumXII.pdf
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O. Antoni Jucewicz SVD
Jakiej antropologii filozoficznej potrzebuje dziś teologia?

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 23-38]

Streszczenie: Autor identyfikuje rodzaj antropologii filozoficznej, której dziś potrze-
buje teologia. Ze względu na złożoność człowieka i jego transcendencję, w granicach 
filozofii antropologicznej istnieje potrzeba ciągłego poszukiwania odpowiedzi na py-
tania o człowieka. W swojej analizie problemu autor stwierdza, że zadaniem filozofii 
antropologicznej powinna być refleksja nad strukturą ontologiczną człowieka i jego 
auto-transcendencją. Ponieważ antropologia chrześcijańska powinna przede wszyst-
kim dotyczyć głównych cech istoty ludzkiej, oznacza ona powrót do metafizyki; me-
tafizyka jest nie tylko rdzeniem filozofii chrześcijańskiej, ale także i przede wszystkim 
najszerszą i ostateczną – na poziomie umysłu – znajomością prawdy. Jednym z zadań 
filozofa podejmującego refleksję nad człowiekiem jest wieloaspektowe wyjaśnienie 
zjawiska moralności. Filozofię antropologiczną, oprócz jej metafizycznego rdzenia, 
należy wzmocnić cechą personalistyczną – fenomenologiczną, egzystencjalną i dialo-
giczną. Niezbędne momenty ludzkiej egzystencji, takie jak zło i cierpienie, nadzieja 
i rozpacz, wolność i prawo lub jego agapetyczny wymiar, powinny znaleźć swoje miej-
sce w odzwierciedleniu tej filozofii. Istnieje potrzeba zbudowania takiej refleksji an-
tropologicznej, która byłaby oparta na paradygmacie powołania i odpowiedzialności. 
Antropologia powinna również zawierać cechę mądrości jako sposobu poszukiwania 
ostatecznego i kompleksowego sensu życia ludzkiego i odpowiadać Słowu Bożemu.

Słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, fenomenologia personalistyczna, filozofia 
dialogu, Fides et ratio, logoterapia, postmodernizm.

__________

Fiona Ellis
Some reflections on the relation between philosophy and theology

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 39-54]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Refleksje nad związkiem po-
między filozofią a teologią. Autorka podejmuje próbę określenia związku pomiędzy 
filozofią a teologią z perspektywy współczesnych trendów występujących w filozofii 
wartości. Głównym punktem zainteresowania będzie pewien rodzaj naturalizmu, któ-
ry zostanie tu przedstawiony jako przeciwstawiający się scjentyzmowi, niemniej jed-
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nak nie odrzucający ateistycznego formatu myślenia. W porównaniu z naturalizmem 
scjentystycznym, poszerzone zostaną znaczenia kluczowych pojęć, takich jak „natura” 
i „filozofia”. Ta koncepcyjna ekspansja ma umożliwić konstruktywne otwarcie się filo-
zofii na refleksję teologiczną. Autorka twierdzi, że tę możliwość otwarcia na teologię 
ze strony naturalizmu scjentystycznego należy potraktować poważnie, zwłaszcza że 
nie zostaną tu złamane zasady przyjęte przez jego zwolenników. Zgodnie z tym podej-
ściem możliwe jest poparcie argumentu, że Bóg angażuje się w naturę i że teologia ma 
znaczenie dla filozofii. Do tego wniosku można dojść posługując się typem argumen-
towania przyjętym przez przedstawicieli rozumowania ateistycznego. Jedynym wa-
runkiem jest gotowość odrzucenia naturalizmu scjentystycznego. Trudno przewidzieć, 
czy da się rozwinąć i wytłumaczyć szerzej tego typu teistyczną defensywę. Autorka 
sugeruje, że nie należy zaprzestawać inicjowania kolejnych prób w tym kierunku. 
Dyskusja kończy się deklaracją filozoficzno-teologicznego optymizmu.

Słowa kluczowe: filozofia, teologia, naturalizm, nadprzyrodzoność, natura, łaska, 
scjentyzm, redukcjonizm.

__________

Krzysztof Wieczorek
Filozofia śladu i obecności. W poszukiwaniu filozoficznych perspektyw poznawania 

Boga poprzez słowo i pismo 
[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 55-71]

Streszczenie: Pytanie o pożądany związek między teologią a filozofią należy umieścić 
w określonym kontekście kulturowym. Dzisiaj istnieją filozofie, których współpra-
ca z teologią przynosi namacalne i niekwestionowane wzajemne owoce. Na drugim 
końcu spektrum znajdują się zwolennicy systemów filozoficznych, którzy są bardzo 
odlegli od uznawania artykułów wiary głoszonych przez Kościół katolicki oraz od 
teologicznych szkół myśli, które je badają i wyjaśniają. Pomiędzy tymi przeciwień-
stwami istnieje ogromna przestrzeń do rozwoju, w której można znaleźć tego rodzaju 
dyskurs filozoficzny, który – starając się osiągnąć jak najlepszą zgodność z obecnymi 
poglądami na świat, wynikającą z kulturowej absorpcji badań naukowych – niemniej 
pozostaje otwarty na myśl religijną. Istnieją nurty, które proponują potencjalne rozwią-
zania w określaniu praktycznych zadań  teologii, dotyczących potrzeb dialogu dusz-
pasterskiego z człowiekiem kształtowanym przez współczesną cywilizację. Dlatego 
warto przyjrzeć się bliżej antropologicznym opisom człowieka widzianym oczami 
współczesnej filozofii, a także zbadać sposoby interpretacji konstytutywnych tekstów 
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kulturowych, w tym Biblii, która jest jedną z najważniejszych źródeł naszej wiedzy 
o Bogu i najważniejszych artykułów wiary chrześcijańskiej. Miejsce Biblii w kulturze 
podlega jednak zmianom. Podejmując dialog z takimi systemami filozoficznymi, które 
proponują, na przykład F. Ebner, J. Derrida, E. Levinas, E. Havelock lub A. Gawroń-
ski – możemy napotkać wiele problemów dotyczących funkcji słowa i Pisma Świętego 
jako pośrednika między Bogiem a człowiekiem w całkiem nowym świetle.

Słowa kluczowe: Bóg, Biblia, prawda, metafora, ślad, obecność.
__________

O. Robert Plich OP
Proporcjonalizm: pokusa utylitaryzmu w teologii moralnej

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 73-86]

Streszczenie: Podczas posoborowej odnowy katolickiej teologii moralnej, niektórzy 
teolodzy opracowali metodę rozumowania moralnego zwaną „proporcjonalizmem”. 
Zgodnie z tą metodą, działający człowiek jest zobowiązany wybrać opcję, która praw-
dopodobnie zapewni najlepszą proporcję między dobrem przedmoralnym i złem. Pro-
porcjonalizm wydaje się atrakcyjny, ale zawiera pewne poważne wady. Chociaż jego 
zwolennicy twierdzą, że różni się on od utylitaryzmu ze względu na swoją teorię dobra, 
obie metody podzielają konsekwencjalistyczne podejście, od którego proporcjonaliści 
nigdy nie byli w stanie oddzielić swojego systemu. Innymi słowy, proporcjonaliści za-
pożyczyli od utylitarystów zasadę użyteczności i próbowali połączyć ją z pewnym ro-
zumieniem obiektywnego dobra. Wysiłek ten okazał się bezowocny, ponieważ nie ma 
jednego uniwersalnego standardu, względem którego można by zmierzyć podstawowe 
dobra ludzkie w ich konkretnych egzystencjalnych realizacjach. Chociaż proporcjonali-
ści odrzucają tradycyjne nauczanie katolickie na temat wrodzonego tak zwanego „złego 
działania” twierdzą oni, że ich rozumienie tak zwanego „proporcjonalnego rozumu” jest 
zakorzenione w tradycji. Jednak tradycyjny warunek proporcjonalnego rozumu, który 
jest jednym z elementów zasady podwójnego skutku, nie wymaga, aby dobry skutek 
przeważał nad złym, ale aby osoba dążąca do zamierzonego dobrego celu wybrała dobry 
środek, który powoduje jak najmniej zła niezamierzonego. Proporcjonalizm został od-
rzucony przez papieża Jana Pawła II w encyklice Veritatis splendor, 74-75.

Słowa kluczowe: proporcjonalizm, konsekwencjalizm, utylitaryzm, kalkulacja dóbr, za-
sada podwójnego skutku, absolutne zakazy moralne, przedmoralne i moralne zło/dobro.

__________
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Ks. Michał Drożdż
Aksjologia daru w komunikacji 

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 87-106]

Streszczenie: Szukając podstaw komunikacji medialnej, nie można pominąć kategorii 
„daru osobistego”. Etyka mediów może spełnić swoją rolę tylko wtedy, gdy dostrzeże 
i ochroni w procesie komunikacji medialnej istotną cechę tego ostatniego, tj. osobowego 
wyposażenia. Patrzenie na komunikację medialną z perspektywy wyposażenia staje się 
jeszcze bardziej istotne w kontekście procesów komercjalizacji, instrumentalizacji i ma-
nipulacji, które mają miejsce w sferze mediów. U podstaw personalistycznego charakte-
ru komunikacji leży doświadczenie człowieka uczestniczącego w procesie obdarowania, 
zgodnie ze schematem: „ja – media – ty”. To obdarowywanie w jakiś sposób „nakłada 
się” i identyfikuje się z komunikacją wartości. Wielowymiarowy charakter osobistego daru 
wchodzi w podmiotowość „drugiego” człowieka, co prowadzi nie tylko do jego potwier-
dzenia, ale także do autentycznego „doświadczania drugiego człowieka jako mnie same-
go”. Osobiste wyposażenie jest i powinno być komunikatywnym doświadczaniem dobra, 
dzięki któremu komunikacja medialna staje się godną podziwu komercją, autentyczną wy-
mianą i przekazywaniem wartości. Komunikacja za pośrednictwem mediów jest przeja-
wem ludzkiej racjonalności. Jej źródłem jest transcendencja osoby działającej. Ta kwestia 
jest eksponowana w pracach K. Wojtyły, w związku z czym, odrzucając całkowicie zasadę 
całkowitej komercjalizacji mediów, w artykule przyjmuje się założenie, że komunikacja 
medialna ma wymiar ludzki, ponieważ uwzględnia, oprócz czynników ekonomicznych, 
zasadę bezinteresowności, wzajemności, uniwersalności i afirmacji dobra.

Słowa kluczowe: komunikacja, dar, wartości, uczestnictwo, personalizm.
__________

Ks. Ryszard Hajduk CSsR
Mistagogia – chrześcijańska majeutyka 

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 107-119]

Streszczenie: We wczesnych czasach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła używali mi-
stagogii, aby pomóc neofitom przekształcić doświadczenie sakramentów wtajemni-
czenia w żywe doświadczenie obecności Boga. Wczesnochrześcijańska mistagogika 
przybrała formę katechez, które były ogłoszone podczas pierwszego tygodnia wiel-
kanocnego, po sprawowaniu sakramentów podczas Wigilii Paschalnej. Ich celem nie 
było przekazywanie wiedzy religijnej, ale wprowadzenie neofitów w tajemnicę ży-
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wego Boga, który udziela ludowi swojej łaski poprzez znaki sakramentalne. Ta me-
toda przypomina starożytną maieutykę, która jest indukcyjnym sposobem dialogu. 
Maieutika została zaproponowana przez słynnego greckiego filozofa Sokratesa, jako 
metoda nauczania, pomagająca komuś wyartykułować idee, które już istnieją w jego 
umyśle. Filozof odgrywa rolę intelektualnej położnej, która pomaga w narodzinach 
prawdy. Dlatego można opisać mistagogię jako położną duchową, ponieważ jest ona 
rodzajem wsparcia duszpasterskiego, które umożliwia chrześcijanom nawiązanie ży-
wej więzi z Bogiem. Zgodnie ze wzorem antycznych katechez mistagogicznych, nie-
miecki teolog Karl Rahner skonstruował współczesny model mistagogicznej opieki 
duszpasterskiej. Jego mistagogia duszpasterska jest rodzajem maieutycznej metody, 
która prowadzi do pierwotnego doświadczenia Boga. Takie doświadczenie religijne 
sięga korzeni ludzkiej egzystencji. Z tego powodu nowa mistagogia wierzy, że ludzie 
poddani mogą jedynie doświadczyć obecności Boga i Jego dzieła zbawienia w życiu 
codziennym. W tej perspektywie, zadaniem pastora jest służenie jako mistagog wspie-
rający kogoś w ujawnieniu jego osobistej więzi z Bogiem jako wydarzenia wiecznej 
łaski. Taki styl opieki duszpasterskiej uwzględnia potrzeby współczesnych ludzi, któ-
rzy pragną głębszego życia duchowego i chcą nadać swojemu życiu prawdziwy sens.

Słowa kluczowe: mistagogia, majeutyka, duszpasterstwo, doświadczenie Boga.
__________

Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Elementy filozofii dialogu w antropologii paschalnej ks. Wacława Hryniewicza 

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 121-132]

Streszczenie: Artykuł składa się z trzech części. Część otwierająca opisuje symetrycz-
ne i asymetryczne koncepcje dialogu. Część środkowa dotyczy paschalnych aspektów 
teologii, a w części końcowej jest analiza dialogiki paschalnej w oparciu o wskazaną 
treść dialogiczną i teologiczną. Wyjaśnienia pochodzą z klasycznej filozofii dialogu, 
interpretowanej we współczesnym dialogu filozoficznym i teologicznym. Autorka 
bada treść soteriologiczną książki ks. Wacława Hryniewicza Zarysy teologii paschal-
nej. Symetryczna koncepcja dialogu kładzie nacisk na równość partnerów, połączoną 
z najgłębszym doświadczeniem „ja”. Asymetryczna koncepcja dialogu zwraca uwagę 
na nierówność partnerów wynikającą z okoliczności aksjologicznych ich życia osobi-
stego. Teologia paschalna Hryniewicza koncentruje się wokół Męki Jezusa Chrystusa 
postrzeganej z jednej strony jako wydarzenie historyczne, ale z drugiej strony ponadhi-
storyczne, ujawniające swój sens we wszystkich czasach i miejscach. Celem wydarzeń 
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Paschalnych jest zbawienie człowieka i całego wszechświata. Antropologia paschalna 
koncentruje się na wydarzeniu paschalnym, które ma miejsce w człowieku. Podkreśla 
relacyjne i ekstatyczne aspekty istoty ludzkiej, leżące u podstaw dialogu zbawcze-
go. Elementami filozofii dialogu, z których teologia paschalna czerpie wyjaśnienia, są 
dwie koncepcje dialogu: symetryczna i asymetryczna. Ich komplementarność została 
udowodniona poprzez teologiczną realizację obu dialogicznych treści. Dzięki temu 
antropologia paschalna ujawniła tendencję rozwoju dialogiki filozoficznej w teologii.

Słowa kluczowe: dialogika, filozofia dialogu, filozofia twarzy, teologia dialogu, teolo-
gia historiozbawcza, teologia paschalna.

__________

Ks. Robert J. Woźniak,
Relacje filozofii i teologii w perspektywie wydarzenia wcielenia.  

Zarys koncepcji Karla Rahnera 
[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 133-144]

Streszczenie: Autor omawia główne elementy koncepcji relacji Karla Rahnera mię-
dzy filozofią a teologią. Okazuje się, że myślenie Rahnera w tej dziedzinie zależy od 
jego teologii i podlega jej. Głównym kryterium teologicznym, które Rahner stawia 
przed filozofią, jest akceptacja i filozoficzna otwartość na wydarzenie Wcielenia. Pro-
blem relacji między filozofią a teologią umieszcza w swojej własnej teologii przyro-
dy i łaski (we wzajemnym związku) z perspektywy Wcielenia. Obejmuje obie dzie-
dziny wiedzy w podstawowy, a jednocześnie znacznie szerszy wzór interpretacyjny 
oferowany przez katolicką charytologię z jej ideą natury. Przedstawiona tutaj opcja 
Rahnera jest obarczona konsekwencjami merytorycznymi i metodologicznymi. Jasne 
i konkretne warunki, które teologia stawia filozofii jako warunek wstępny potencjalnej 
współpracy, niekoniecznie naruszają jej autonomię. W rzeczywistości Rahner uznaje 
ogromne znaczenie teologii dla filozofii; pierwsze sprawia, że pytania zadawane przez 
drugie są tym bardziej dalekosiężne i istotne. W wizji Rahnera teologia pomaga utrzy-
mać pytania otwarte postawione przez filozofię i odpowiada na nie w sposób, który 
czyni je radykalnie i stale otwartymi. Służy również teologii. Granica między filozofią 
a teologią, oparta na Wcieleniu i łasce, jest zatem organicznie wzajemnie połączona.

Słowa kluczowe: Karl Rahner, łaska, wcielenie, filozofia, teologia.
__________
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Ks. Radosław Chałupniak
Zagadnienia filozoficzne w katechezie szkolnej 

[„ForumTeologiczne” t. XII (2011), s. 145-161]

Streszczenie: Autor podejmuje problem obecności filozofii w nauczaniu religii 
w szkołach. Pierwsza część zwraca uwagę na kwestie prawne i organizacyjne. Druga 
część koncentruje się na problemie treści nauczania. Jako podstawowy materiał do 
analizy, autor wykorzystał zaktualizowane dokumenty katechetyczne (program na-
uczania i program nauczania religii rzymskokatolickiej). Okazuje się, że niektóre za-
gadnienia filozoficzne są obecne – choć w różnym stopniu – na wszystkich poziomach 
edukacji, poczynając od szkoły podstawowej. Można zauważyć wysiłki zmierzające 
do połączenia wiary i jej zrozumienia podczas praktyk religijnych, jak i edukacji. Au-
torzy podręczników katechetycznych powołują się na tradycyjną formułę fides quae-
rens intellectum, która wymaga połączenia elementów wiary i rozumu, wskazując na 
rzeczy, które mogą usprawiedliwić wiarę w języku zrozumiałym dla współczesnego 
człowieka. Znaczenie zagadnień filozoficznych najlepiej widać w korelacji między 
nauczaniem religii a nauczaniem innych przedmiotów. Jest najbardziej rozpowszech-
niony na czwartym poziomie edukacji, czyli w szkołach z rozszerzonymi programami 
nauczania. Wiedząc o współczesnych warunkach edukacji religijnej w szkołach, ko-
nieczne jest umiejętne połączenie wiary i rozumu, fides et ratio. Jak powiedział kiedyś 
Jan Paweł II: dzisiejszy człowiek potrzebuje obu skrzydeł.

Słowa kluczowe: lekcja religii, katecheza szkolna, filozofia, religia, podstawa progra-
mowa katechezy, program nauczania religii.

__________

Ks. Edmund Kowalski CSsR
Tutti siamo ex-embrioni. 

Principali criteri valutativi dello status dell’embrione umano 
[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 163-175]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Wszyscy jesteśmy eksembriona-
mi. Główne kryteria oceny statusu ludzkiego embrionu. W artykule wskazano i prze-
analizowano podstawowe cechy charakterystyczne, dzięki którym możliwe jest (lub 
nie) zdefiniowanie koniecznych i wystarczających warunków do określenia „statusu 
moralnego” ludzkiego embrionu. Według kryteriów zewnętrznych (pochodzących 
od faktorów zewnętrznych), bardzo płynnych i subiektywnych, nie można przyznać 
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żadnej wartości wsobnej ludzkiemu embrionowi. Nie tylko on, ale także każda istota 
ludzka jest zespołem tkanek i komórek, procesów i zależności, które same w sobie nie 
różnią się od analogicznych zjawisk w świecie innych istot żywych. W tym kontekście 
wskazaliśmy również kryteria wewnętrzne, które dotyczą podstawowych cech cha-
rakterystycznych samego embrionu. W świetle niniejszych kryteriów oceny wynika 
zasadniczo, że embrion posiada ludzki i indywidualny status biologiczny od momentu 
poczęcia. Wykazane jest, że dwubiegunowa kategoria „cel/środek” lub „absolutny/
relatywny” może i powinna być używana jako kategoria etyczna pod warunkiem, że 
zostanie przyjęta radykalna i nieodwołalna dystynkcja, która wskaże na bycie człowie-
kiem-osobą jako „proto kategorię” całej i każdej etyki: istota ludzka jest celem samym 
w sobie i nie może być zredukowana do roli środka. W ramach konkluzji przywołany 
jest jeszcze jeden argument: każda z obecnie żyjących osób jest „eksembrionem”. Jej 
życie rozpoczęło się w stadium embrionalnym i odtąd rozwija się nieprzerwanie z za-
chowaniem unikalności i tożsamości osobowej.

Słowa kluczowe: ludzki embrion, status moralny, kryteria wewnętrzne, kryteria ze-
wnętrzne.

__________

O. Jarosław Kupczak 
Naprotechnologia a zapłodnienie in vitro – różnica antropologiczna  

[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 177-190]

Streszczenie: Autor omawia nieporozumienia występujące w etycznej ocenie zapłod-
nienia in vitro oraz niektóre procedury związane z leczeniem niepłodności w NaPro-
Technology (Natural Procreative Technology). Nieporozumienie ma swoje źródło 
w dwóch podstawowych zasadach: absolutnym szacunku dla życia ludzkiego i tro-
sce o prawdziwie ludzki początek życia. Zasady te ukazane są w świetle antropologii 
chrześcijańskiej, która ułatwia lepsze zrozumienie i podaje przyczyny odrzucenia za-
sad chrześcijańskich we współczesnej kulturze. To odrzucenie napędza siłę do zmian, 
które miały miejsce we współczesnych czasach w rozumieniu człowieka i natury. 
Docenianie przyrody, w tym natury ludzkiej, nie jest już wystarczająco silne, aby za-
chować normy etyczne. Współczesna kultura traktuje naturę jako coś plastycznego 
i głupiego, w czym człowiek spełnia swoją racjonalność i wolność, będąc jedynym 
źródłem i twórcą wszystkich norm etycznych. Takie traktowanie przyrody uniemożli-
wia właściwe zrozumienie etyki chrześcijańskiej, szczególnie tam, gdzie wymaga ona 
zachowania zgodnego z naturą lub ostrzega przed tym, co jest sprzeczne z naturą. Do-
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piero powrót do klasycznej idei przyrody, wzbogaconej chrześcijańską teologią stwo-
rzenia, pozwala nam zrozumieć i zaakceptować normy etyczne omówione w artykule.

Słowa kluczowe: antropologia, autonomia, ciało, dualizm antropologiczny, napro-
technologia, natura, norma etyczna, wolność, zapłodnienie in vitro.

__________

Ks. Andrzej Pryba MSF
Małżeństwo i rodzina w dobie polskich przemian 
[„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 191-205]

Streszczenie: Małżeństwo między mężczyzną i kobietą, które tworzy rodzinę, ma nie-
podważalną wartość i dobro społeczne. Na poparcie tego stwierdzenia można przy-
toczyć wiele argumentów teologicznych i socjologicznych. Z drugiej strony można 
słusznie powiedzieć, że radykalne zmiany w wielu sferach życia, które miały miejsce 
w ostatnich czasach, szczególnie po roku 1989, odcisnęły swoje piętno na całej sferze 
wartości i moralności. Pluralizm w kulturze symboli, światopoglądu i etyki prowadzi 
– między innymi – do rozprzestrzeniania się relatywizmu i poglądów na temat norm 
etycznych obowiązujących w życiu małżeńskim i rodzinnym. Ten relatywizm wyraża 
się w ułożeniu życia w tak zwane formy alternatywne, na przykład we wspólnym 
mieszkaniu, zwanym także konkubinatem lub jako singiel, który nie jest małżonkiem. 
Można także zauważyć charakterystyczną cechę polskich rodzin, jaką jest niewielka 
liczba dzieci i osłabienie więzi małżeńskich. Jakość rodziny zależy od jakości małżeń-
stwa. Tęsknota za szczęśliwym życiem rodzinnym, tak często wyrażanym przez wielu 
respondentów, jest autentyczna. Ale zrozumienie tego szczęścia jest bardzo różne, co 
często ma dalekosiężne konsekwencje dla małżeństw, rodzin i całych społeczeństw. 
Zmiany społeczne i kulturowe powodują zakłócenie normalnego funkcjonowania mał-
żeństwa i rodziny, spowodowane wpływem różnych opiniotwórców propagujących 
alternatywne formy życia rodzinnego.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, dobro społeczne, kohabitacja, życie w poje-
dynkę, więź małżeńska.
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Teksty

Ks. Stanisław Bafia CSsR, Św. Tomasz z Akwinu, Teologia jako nauka w prologu 
Komentarza do Sentencji Piotra Lombarda [„Forum Teologiczne” t. XII (2011),  
s. 207-225]

Recenzje i omówienia

Gregory M.A. Gronbacher, Personalizm ekonomiczny, Instytut Liberalno-Konserwa-
tywny, Lublin 1999, ss. 70 (ks. Karol Jasiński) [„Forum Teologiczne” t. XII (2011), 
s. 227-230]

Piotr Mrzygłód, Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficzno-spo-
łeczne, Wydawnictwo Lamis, Wrocław 2009, ss. 491 (ks. Zdzisław Kieliszek) [„Fo-
rum Teologiczne” t. XII (2011), s. 230-234]

François Euvé SJ, Darwin i chrześcijaństwo, przekł. K. Chodacki, Wyd. WAM, Kra-
ków 2010, ss. 194 (o. Jacek Poznański SJ) [„Forum Teologiczne” t. XII (2011),  
s. 234-238]

Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea AZI- Universität heute, Editura Funda-
tiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010, ss. 181 (ks. R. Sztychmiler) [„Fo-
rum Teologiczne” t. XII (2011), s. 238-242]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XII (2011), s. 243]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Antoni Bartoszek
Moralne aspekty duszpasterstwa osób w separacji i po rozwodzie 

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 7-23]

Streszczenie: W artykule jest przedstawione zestawienie opieki duszpasterskiej roz-
wiedzionych, którzy nawiązali nowe relacje, oraz opieki duszpasterskiej osób w sepa-
racji i rozwiedzionych, którzy nie weszli w ponowne związki. Aby osiągnąć założo-
ny cel, konieczna była moralna ocena rozwodu i separacji. Twierdzenie, że separacja 
w ogóle jest ostatecznym rozwiązaniem dramatycznych problemów małżeńskich, uka-
zuje właściwy kształt tych dwóch obszarów działalności duszpasterskiej. Duszpaster-
stwo osób w separacji powinno leczyć rany emocjonalne pozostawione przez kryzysy 
małżeńskie i pomagać w umacnianiu postawy wierności w kontekście samotności. 
Z drugiej strony duszpasterska opieka nad rozwiedzionymi powinna obejmować dwa 
kierunki: zachęcanie do zerwania z nowym partnerem i zobowiązanie się do życia 
w czystości. Kierunki te zwykle dotyczą dwóch ekstremalnych etapów ludzkiego ży-
cia; po pierwsze, osobom, które właśnie weszły w nowy związek, a po drugie, osobom 
starszym lub chorym. Jeśli żaden z powyższych nie jest wyborem, intencją duszpaster-
skiej reakcji jest duchowa pomoc niesiona małżeństwom, aby mogły one zachować 
relację z Kościołem. Zestawienie dwóch obszarów duszpasterskich pokazuje wyraź-
niej niektóre wyzwania i inspiruje księży do rozwijania bardziej wrażliwej moralno-
ści. Należy jednak pamiętać, że opieka duszpasterska nad rozwiedzionymi, ponownie 
wchodzącymi w związek, nie może nigdy podważać wierności ślubom małżeńskim 
wspólnym dla osób żyjących w separacji lub rozwiedzionych.

Słowa kluczowe: małżeństwo, separacja, rozwód, związki niesakramentalne, duszpa-
sterstwo.

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/stas/wydawnictwo/09.23/forum_teologiczne_13.pdf
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__________

Ks. Konrad Glombik
Odpowiedzialność w obliczu rozwodu. Perspektywa współczesnego dyskursu 

teologicznomoralnego 
[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 25-38]

Streszczenie: Zjawisko rozwodu dotyczy obecnie znacznej liczby małżeństw, w tym 
małżeństw sakramentalnych. Zjawisko rozwodu jest najczęściej przedmiotem zainte-
resowania socjologów i prawników. Rzadziej rozwód staje się przedmiotem refleksji 
teologii moralnej, a gdy tak jest, to przy rozważaniu kwestii warunków moralnej akcep-
tacji rozwodu i konsekwencji duszpasterskich dla życia sakramentalnego. Chociaż są 
to ważne tematy bardzo złożonej kwestii, wydaje się, że nie obejmują one niektórych 
aspektów, które są niezbędne w przypadku podejmowania decyzji dotyczących separacji 
małżonków, rozpadu życia małżeńskiego i jego skutków dla samych małżonków, rodzi-
ny i społeczności, w której żyją. Kategoria, która w systematyczny sposób uwzględnia 
złożoność zagadnień moralnych związanych z rozwodem, jest odpowiedzialnością ro-
zumianą jako obowiązek doświadczany przez każdą osobę w jej sumieniu i obowiązek 
podjęcia działania. Pojęcie to jest ściśle związane z osobistą odpowiedzialnością za roz-
liczenie każdego działania lub jego zaniechania, a także z uznaniem wynikającej z niego 
winy oraz pokuty. W przypadku decyzji o rozwodzie najważniejsza jest odpowiedzial-
ność małżonków za siebie nawzajem, za potomstwo, ale także za wspólnotę wierzących 
– Kościół. Artykuł jest próbą przedstawienia złożonych aspektów odpowiedzialności, 
które powstają w obliczu rozwodu na trzech wspomnianych płaszczyznach życia.

Słowa kluczowe: rozwód, małżeństwo, odpowiedzialność, potomstwo, sakramental-
ność małżeństwa.

__________

Michał Wojciechowski
Oddalenie żony czy rozwód? Język Biblii a dzisiejsze postrzeganie małżeństwa 

i jego rozpadu 
[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 39-51]

Streszczenie: W Biblii istnieje wiele modeli małżeństwa: małżeństwo jako przymie-
rze (np. Malachiasza), jedno ciało (Księga Rodzaju), namiętna miłość (Pieśń nad pie-
śniami), czasem także użyteczność żony dla męża (Przysłowia) i uprawomocnienie 



122

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

w małżeństwie pożądania seksualnego (1 Kor 7). Żaden z tych modeli nie pozostawia 
miejsca na rozwód. Wykluczają to przymierze, jedność ciała i miłość: możemy sobie 
wyobrazić zerwanie takiego małżeństwa, ale nie legalny rozwód. Dwa inne modele 
można by chyba zharmonizować z rozwodem, ale Biblia ani nie proponuje rozwodu ze 
złą żoną, ani nie dopuszcza powstrzymywania się od życia małżeńskiego z powodów 
ascetycznych. Następnie, co jest na ogół pomijane, małżeństwo przedstawione w Bi-
blii można również wyjaśnić metaforą (wzajemnej) własności (por. Wj 20,17; PnP 
2,16; 6,3; Tb 7,12; Mk 10,11-12; 1 Kor 7,2-4; Ef 5,21). Model ten wyklucza również 
rozwód (por. 1 Kor 7,1–5, 11–12), ale także pomaga wyjaśnić biblijne teksty o klę-
skach małżeńskich. Pwt 24,1 odnosi się do odesłania niedawno poślubionej żony, gdy 
nie jest ona zdolna do małżeństwa (przypadek odrazy). Ozeasz i Mateusz (5,32; 19,9) 
uważają małżeństwo z prostytutką za niemożliwe, najwyraźniej dlatego, że nie może 
ona być wyłączną własnością męża (przypadek prostytucji, błędnie zwany „klauzulą 
rozwodową”). Termin „rozwód” wywodzący się z prawa rzymskiego nie pasuje do 
takich sytuacji, interpretując je ze współczesnego punktu widzenia. W tłumaczeniach 
biblijnych i opracowaniach powinniśmy tego unikać. Zamiast tego powinniśmy mó-
wić o odesłaniu, o niemożności małżeństwa lub o nieważności małżeństwa.

Słowa kluczowe: małżeństwo w Biblii, rozwód w Biblii, rozpad małżeństwa, kryzys 
rodziny, odesłanie żony.

__________

Ks. Zdzisław Żywica
Klauzula rozwodowa a „większa sprawiedliwość” według ewangelisty  

Mateusza (5, 31-32; 19, 3-9)  
[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 53-67]

Streszczenie: Przedstawione studium przypadku wskazuje na dalsze argumenty za 
autorstwem Mateuszowym klauzuli rozwodowej zawartej w logionie Jezusa na temat 
małżeństwa (5,31-32; 19,3-9). Odnosi się do mieszanych małżeństw, w których jedna 
ze stron wyznawała judaizm, ale stała się naśladowcą Jezusa. Takie związki zostały 
uznane za nieważne przez stronę judaistyczną, która żądała rozwodu od strony judo-
-chrześcijańskiej z tego powodu, że wiara w Jezusa była uważana za coś odrażającego, 
tj. cudzołóstwo i zdradę jedynego Boga, JHWH. Trwały upadek tych małżeństw i ro-
dzin spowodowany ostatecznymi różnicami między Kościołem Jezusa a faryzeusza-
mi – synagogą rabiniczną, wymagał ewangelicznych przepisów dotyczących byłych 
małżonków. Mateusz umieszcza ten problem w centrum wezwania ewangelicznego, 
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by służyć najwyższej sprawiedliwości w zakresie zbawienia dokonanego przez Syna 
Bożego – Jezusa Mesjasza. Jest to tak cenny skarb i perła (13,44-46), że należy prze-
strzegać i poświęcić wszystko, nawet odrzucając – dar Boży – małżonka i rodzinę. 
Postępowanie powinno być takie samo jak pierwszych uczniów, którzy pozytywnie 
odpowiedzieli na powołanie Jezusa, pozostawiając za sobą miejsca pracy i rodziny, 
a następnie podążając za Nim, aby żyć zgodnie z Jego ewangelią (4,18-22). W czasach 
Ewangelisty takie działania były w pełni uzasadnione, gdy strona żydowska podjęła 
decyzję o zerwaniu małżeństwa i rozpadzie rodziny, dostarczając dokument rozwodo-
wy stronie judeo-chrześcijańskiej,

Słowa kluczowe: małżeństwo, małżeństwa nieważne, małżeństwa mieszane, cudzo-
łóstwo, klauzula, rozwód, większa sprawiedliwość, porneia, judaizm, judeochrześci-
jaństwo.

__________

Ks. Lucjan Świto
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego 

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 69-83]

Streszczenie: Małżeństwo jest instytucją, poprzez którą tworzy się rodzina jako 
podstawowa komórka życia społecznego, co czyni je przedmiotem zainteresowania 
i troski wielu podmiotów, w tym państwa i Kościoła. Troska o małżeństwo i rodzinę 
wykazywana przez państwo i Kościół wyraża się przede wszystkim w opracowywa-
niu odpowiednich przepisów gwarantujących trwałość małżeństwa i prawa rodziny. 
Jednak nie wszystkie małżeństwa cieszą się stabilnością i trwałością. Szczególnie nie-
dawno, w naszej cywilizacji i kulturze, można zaobserwować coraz więcej rozwodów. 
W artykule przedstawiono podobieństwa i różnice w przepisach dotyczących separa-
cji małżonków w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego. Analiza separacji, 
stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego, nieistnienia i nieważności mał-
żeństwa obywatelskiego, rozwodu cywilnego, rozwiązania utrudnionego małżeństwa 
kanonicznego i, ze względu na „przywilej wiary”, prowadzi do wniosku, że najwięk-
szą ochronę systemową trwałości i nierozerwalności małżeństwa, oprócz separacji, 
która służy temu samemu najwyższemu celowi w obu kodeksach prawa, zapewnia 
prawo kanoniczne. Małżeństwo zawarte przez dwóch ochrzczonych małżonków, któ-
rzy spełniają warunki, korzysta z ochrony absolutnej nierozerwalności. Ze względnej 
nierozerwalności mogą korzystać tylko te małżeństwa, które zostały zawarte przez 
osoby nieochrzczone lub te, które nie zostały skonsumowane. Natomiast polskie pra-
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wo, mimo że opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa i wzywa do ochrony rodziny 
założonej przez małżonków, dopuszcza rozwody, a także unieważnienie małżeństwa 
po spełnieniu odpowiednich warunków. W związku z tym należy stwierdzić, że ochro-
na małżeństwa w prawie polskim jest wadliwa.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, rozwód, separacja, nieważność małżeństwa.
__________

Ks. Cezary Opalach
Psychologiczne czynniki wspierające małżeństwo 
[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 85-96]

Streszczenie: W artykule autor pokazuje, że czynnikami zapobiegającymi rozpadowi 
małżeństwa są: dojrzała osobowość, umiejętność porozumiewania się i rozwiązywa-
nia konfliktów, religijność, samorozwój i pochodzenie rodzinne. Pierwszym elemen-
tem jest dojrzała osobowość: stabilność emocjonalna, odpowiedzialność, dojrzała 
motywacja i właściwa hierarchia wartości. Te cechy są bardzo ważne dla stworzenia 
głębokiego i stabilnego związku, jakim jest małżeństwo. Kolejnym czynnikiem jest 
umiejętność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Właściwa komunikacja 
pozwala małżonkom dzielić się doświadczeniami, lepiej się poznawać, budować at-
mosferę otwartości i bezpieczeństwa, a także rozwiązywać pojawiające się konflikty. 
Kolejnym czynnikiem jest religijność. Pozwala ona nawiązać dialog z Bogiem i drugą 
osobą, a także umacnia postawę nieegocentryczną, która stawia Boga w centrum ży-
cia. Wynikiem tego jest altruizm małżonka w życiu małżeńskim. Kolejnym czynni-
kiem jest gotowość do samorozwoju. Takie podejście nie pozwala małżonkom ukryć 
się za ich niedojrzałymi mechanizmami obrony przed słabościami i błędami, ale każe 
im podjąć wewnętrzną pracę nad ich likwidacją, a rezultatem jest zwiększenie stabil-
ności związku. Ostatnim czynnikiem jest pochodzenie rodzinne, które jest naturalną 
przestrzenią dla właściwego kształtowania wszystkich poprzednich elementów. Dzięki 
temu ludzie z takich rodzin nie będą manipulować małżonkami, aby zrealizować swo-
je potrzeby rozwojowe, ale pokażą im prawidłowy obraz małżeństwa, który będzie 
punktem odniesienia przy tworzeniu własnego małżeństwa.

Słowa kluczowe: komunikacja, konflikty, małżeństwo, osobowość, religijność, rodzi-
na pochodzenia, samorozwój.

__________
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Urszula Dudziak
Psychologiczne skutki rozwodu rodziców dla ich dzieci 

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 97-108]

Streszczenie: Rosnąca liczba rozwodów i ich akceptacja społeczna wymagają zwróce-
nia większej uwagi na konsekwencje, jakie powodują. Psychologiczne wyniki rozwo-
dów pojawiających się wśród rozwiedzionych małżonków, ich dzieci, a nawet wśród 
dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców pokazują, do czego prowadzi pomijanie 
Prawa Bożego i społecznej normy nierozerwalności małżeństwa. Istnienie tych efek-
tów potwierdzają badania empiryczne prowadzone przez Barbarę Kaję wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym i Henryka Cudaka wśród uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów. Długoterminowe skutki u dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców opisali 
Jim i Sally Conway, Judith Wallerstein i John Bradsaw. Negatywne skutki rozwodu 
przejawiają się u dzieci niską samooceną, wycofaniem lub nadmierną reakcją emocjo-
nalną na różne sytuacje życiowe i problemy z nawiązaniem relacji z innymi. Rozwód 
jest wieczną „szansą” na wiele negatywnych doświadczeń, depresję, a także trudności 
poznawcze, edukacyjne, organizacyjne i relaksacyjne. Powoduje utratę prawdziwego 
obrazu siebie i sprzyja odgrywaniu roli „szczęściarza” lub „kozła ofiarnego”. Rezul-
taty rozpadu rodziny są długotrwałe i dalekosiężne, powodują niekończące się cier-
pienia i rozprzestrzeniają się z pokolenia na pokolenie. Rezultaty są szkodliwe dla 
ustanowienia przyszłych więzi rodzinnych i są bardzo szkodliwe dla samego dziecka, 
jego małżonka, dzieci i społeczeństwa. Zrozumienie tych wyników i przypomnienie 
wymogu dotrzymywania ślubów małżeńskich powinny stanowić dodatkową zachętę 
do intensyfikacji zapobiegania rozwodom.

Słowa kluczowe: rozwody, skutki rozwodów, dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców.
__________

Ks. Mirosław Pawliszyn
Helplessness as a reason for relationship breakdowns

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 109-122]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Bezsilność jako przyczyna 
rozpadu związku. Małżeństwo pomiędzy kobietą a mężczyzną, zawarte w Kościele, 
ma charakter nierozerwalny. Małżonkowie ślubują sobie jedność, która jest bezpo-
średnim efektem ich wzajemnej miłości. Zdarza się jednak, że na skutek różnych oko-
liczności w małżeństwie dochodzi do kryzysu, a nawet rozpadu i rozejścia się stron. 
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Zazwyczaj skłonni jesteśmy za zaistniały stan obwiniać jedną ze stron. Warto jednak 
spojrzeć na ten problem z innej perspektywy. Jedną z przyczyn rozpadu związku może 
być coś, co nazwać można bezsilnością. Oto jedna ze stron traci siły, by ratować upa-
dające małżeństwo. Nie ma już w sobie tyle mocy, by podjąć jeszcze jedną próbę 
odbudowania jedności. W artykule podjęto próbę zanalizowania zjawiska bezsilności. 
Analiza ta ma charakter filozoficzny. Bezsilność ukazuje się jako niemożność podjęcia 
czynu, jako sparaliżowanie samej istoty człowieka. W przypadku, kiedy dotyka ona 
jedną ze stron małżeństwa, jawi się jako szczególnie bolesna. Oto ten, który z natury 
ma być pomocą i wsparciem staje się dotkliwie nieobecny, niewrażliwy na los drugie-
go. Bezsilność osiąga tutaj swój szczyt i staje się ostatecznym argumentem na rzecz 
odejścia. W artykule nie ma usprawiedliwienia negatywnego zjawiska rozpadu rodzi-
ny. Jest to raczej próba spojrzenia od innej strony na ten bolesny fakt, wypływa z chęci 
zrozumienia tajników ludzkiej egzystencji, która nie zawsze zdolna jest do stawiania 
czoła wszystkim trudnościom.

Słowa kluczowe: bezsilność, jedność, miłość, nierozerwalność, rozpad.
__________

Anna Zellma
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w opinii wybranych grup

katechizowanej młodzieży
 [„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 123-138]

Streszczenie: Pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, wraz ze zmianami 
społecznymi, politycznymi i moralnymi w Polsce, nastąpiły także zmiany w modelu 
współczesnej rodziny i sposobie postrzegania jej zasadniczych atrybutów. Pomimo 
obecności katechezy w szkole widoczne jest osłabienie wpływu Kościoła katolickiego 
na kształtowanie poglądów młodych ludzi na jedność, trwałość, płodność i nieroze-
rwalność małżeństwa. W związku z tym uzasadnione jest badanie opinii katechizo-
wanej młodzieży, która uczestniczy w lekcjach religii w szkole. Służyły temu badania 
empiryczne przeprowadzone w 2011 r. w szkołach średnich w Olsztynie i Wodzisła-
wiu Śląskim. Do przeprowadzenia tych badań wykorzystano kwestionariusz. Kwe-
stionariusz składał się z pytań dotyczących zrozumienia trwałości i nierozerwalności 
małżeństwa, opinii respondentów na temat przyczyn rozwodu, aprobaty nauczania 
Kościoła na temat trwałości małżeństwa i roli lekcji religii w zrozumieniu prawdy 
o nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Po pierwsze, zebrane informacje zostały 
zestawione statystycznie. Po drugie, przeprowadzono analizę ilościową i jakościową. 
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Obserwowano podobieństwa i różnice między młodzieżą z Olsztyna a Wodzisławem 
Śląskim, zwłaszcza w przypadku deklaracji dotyczących zatwierdzenia nauk Kościoła 
o nierozerwalności małżeństwa i roli lekcji religii w zrozumieniu prawdy o nieroze-
rwalności małżeństwa. Na jego podstawie wprowadzono wnioski duszpasterskie i ka-
techetyczne.

Słowa kluczowe: trwałość małżeństwa, nierozerwalność małżeństwa, rozpad małżeń-
stwa, młodzież, katecheza, nauczanie religii.

__________

John M. Grondelski
Divorce in America. Reflections on the National Marriage Project 

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 139-153]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Rozwód w Ameryce. Rozwa-
żania na temat „National Marriage Project”. Twierdzi się często, że liczba rozwodów 
w Stanach Zjednoczonych jest tak wysoka, iż jedno na dwa małżeństwa kończą się 
rozwodem. Jednak ta statystyka źle przedstawia rzeczywistość, wskazuje ona bowiem, 
że amerykańska skala rozwodów jest raczej ogólnie rzecz biorąc wysoka, chociaż jest 
ona znacząco niższa w pewnych grupach demograficznych (np. wierzących, osób 
z wyższym wykształceniem itd.). Artykuł niniejszy podzielony jest na dwie główne 
części. W pierwszej części wskazano na czynniki kulturalne wiodące do wprowadze-
nia w całych Stanach Zjednoczonych rozwodów „bez orzeczenia winy” (gdzie jedna 
strona może twierdzić, że małżeństwo jest „nieodwracalnie rozbite” i stąd otrzymuje 
rozwód). Część druga zawiera szczegółowe rozważania na temat badań nad „Narodo-
wym Projektem Małżeńskim” (National Marriage Project – NPM), prowadzonych na 
uniwersytecie w Wirginii. NPM jest rocznym projektem badawczym mającym udoku-
mentować stosunek Amerykanów do małżeństwa, rozwodu, i rodzicielstwa, i w świe-
tle tych danych sformułować propozycje skierowane do polityków wskazujące na to, 
jak najlepiej wzmocnić małżeństwo i jego powiązanie z rodzicielstwem. Autor w re-
zultacie sugeruje, że NPM przedstawia model studiów nad małżeństwem, który powi-
nien znaleźć naśladownictwo w Europie.

Słowa kluczowe: rozwód, Stany Zjednoczone, rozwód bez orzeczenia winy, National 
Marriage Project.

__________



128

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

D. Vincent Twomey SVD 
Ratzinger on Modern Culture, Truth and Conscience

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 155-170]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Ratzinger o współczesnej 
kulturze, prawdzie i sumieniu. „Dobra Nowina do pewnego stopnia zakłada kulturę; 
nigdy jej nie zastępuje, ale odciska na niej swoje piętno” (Joseph Ratzinger). Teza 
ta zostaje potwierdzona, gdy bada się ogólnie rolę kultury w refleksji teologicznej, 
jak też w szczególności wpływ ewangelii na kulturę (wartości, instytucje, a przede 
wszystkim język społeczeństwa). Ratzinger analizuje interakcję kultury, która zawsze 
pozostaje partykularna, z uniwersalną prawdą Objawienia, zakotwiczonego ze swej 
strony w partykularnej kulturze. Spotkanie pomiędzy kulturą a ewangelią jest moż-
liwe dzięki roli, jaką pełni sumienie w poznaniu prawdy, przez co przekracza grani-
ce kultury. Ratzinger rozumie sumienie w pierwszym rzędzie nie jako akt sądzenia, 
ale jako ontologiczne uwarunkowanie tegoż aktu, tzn. jako zdolność i egzystencjalną 
możność poznania prawdy i dobra. Nie jest ono sprawą prywatną, ale ma głębokie po-
lityczne i kulturowe konsekwencje. Sumienie, jak wszystkie ludzkie sprawy, nie działa 
w próżni, ale w kontekście osobistej siatki kulturowej, która jest zawsze ambiwalent-
na. Wszystkie kultury potrzebują ewangelizacji, ale ewangelizacja współczesnej kul-
tury Zachodu wiąże się ze szczególnymi problemami ze względu na to, że kultura ta 
sama w sobie stanowi produkt uboczny chrześcijaństwa. Charakterystyczne jest dla 
niej zjawisko modernizmu, którego pochodzenie musi zostać uwzględnione, aby spo-
tkanie z tą kulturą miało być owocne. Centralnym jej objawem jest agnostycyzm, czyli 
praktyczna negacja istnienia Boga. Jeżeli jednak nie ma Boga, to czy Jego głos może 
rozbrzmiewać w ludzkim sercu? Czy ta misja jest możliwa?

Słowa kluczowe: kultura, sumienie, prawda, Dobra Nowina, ewangelizacja, wiara, 
misja Kościoła, polityka, współczesność, sekularyzm, agnostycyzm.

__________
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S. Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB 
Siostry Benedyktynki Misjonarki wobec przemocy systemów totalitarnych. Szkice 

do historiografii dramatycznych dziejów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek (1917-1989)  

[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 171-185]

Streszczenie: Autorka przedstawia genezę (1917) i trudne losy Zgromadzenia Misjo-
narek Benedyktynek i ich podopiecznych powiązane ze zmieniającymi się polityczny-
mi systemami totalitarnymi. Zgromadzenie podzieliło losy Polski na Wschodzie. Od 
początku Zgromadzenia (1917 r.) można dostrzec sposoby, w jakie młoda wspólnota 
benedyktyńska zaczęła służyć Bogu i człowiekowi. W latach 1921–1939 wspólnota 
zakorzeniła się na wschodnich obszarach przygranicznych drugiej Rzeczypospolitej, 
w województwie wołyńskim. Brutalna przemoc bolszewików w Białej Cerkwi w 1920 r.,  
a następnie II wojna światowa i agresja radziecka na Wołyń spowodowały ogromne 
szkody materialne, dewastację domu i podwórza oraz pozbawiły siostry wszelkich 
możliwości spełnienia ich misji. Pozostała nadzieja w dywersji, z której skorzystały 
siostry. Musiały one opuścić swoje – zajęte przez bolszewików – placówki, a w 1945 r.  
szukać schronienia w centralnej Polsce. Klęska nazistowskich Niemiec w 1945 r. nie 
oznaczała triumfu wolności w Polsce. Po wojnie, Związek Radziecki wprowadził 
swoje rządy do Polski. Drastycznymi środkami, między innymi, prowadzono walkę 
z Kościołem, poprzez werbunek osób duchownych do tajnej służby. Ta akcja była kon-
tynuowana do 1989 roku. Warto wspomnieć, że Zgromadzenie dowiodło swojej siły 
ducha po każdym historycznym uderzeniu losu i było w stanie się ponownie rozwinąć.

Słowa kluczowe: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, systemy totalitar-
ne, przemoc, PRL, represje, sądy, amnestia.

__________

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn 
Anglosasi na tropie Symfozjusza. Przyczynek do twórczości Biskupa Aldhelma  

(ok. 639-709)  
[„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 187-200]

Streszczenie: Artykuł przedstawia profil Aldhelma (639–709), który był przedstawicie-
lem anglosaskiej monastycznej kultury chrześcijańskiej i przyczynił się do polaryzacji 
klasycznej enigmy – Symfozjusza – z nieco innym „świeżym” charakterem. Populary-
zował zagadkę na Wyspach Brytyjskich i ostatecznie stworzył nowy gatunek – zagadki 
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staroangielskiej. Aldhelm świadomie wziął wzór zagadki od Symfozjusza i harmonijnie 
połączył elementy ludowe i sakralne. We wczesnym średniowieczu zagadkę stosowa-
no w religijnej edukacji misyjnej. Gatunek zagadki i jego omówienie idealnie łączą się 
z chrześcijańskimi symbolicznymi metaforami. Zagadka ujawniła i odkryła całe bogac-
two literatury i talent autora. Między rywalami anglosaskimi i irlandzkimi doszło do 
ostrej konkurencji w walce o prymat intelektualny. Biskup Sherborne – Aldhelm (639-
709) – nazywany jest „najstarszym klasycystą Anglii”, a także wieszczem angielskim. 
Ten dobrze wykształcony mnich był przedstawicielem pierwszej kultury anglosaskiej, 
a jego pisarstwo jest początkiem angielskiej literatury narodowej. Bogate dziedzictwo 
Aldhelma, które jest swoistym połączeniem rodzimej kultury brytyjskiej z wpływami 
Irlandii, Rzymu i wschodniej Grecji, pokazuje, jak wzniosła była jego retoryka. Dzięki 
Aldhelmowi udało się opracować pierwszą chrześcijańską zagadkę i było to tak udane, 
że przyszłe pokolenia brytyjskie kontynuowały tradycję zapoczątkowaną przez biskupa 
Sherborne. Jego zagadka przemawia głosami Izydora Sewilli, Wergiliusza i Owidiusza 
oraz odniesieniami do Biblii, towarzyszącymi fragmentom inspirowanym Eneidem 
i Metamorfozami. Powszechność i ponadczasowość Aldhelma polega na jego charakte-
rystycznym, oryginalnym i niepowtarzalnym humanistycznym traktowaniu kultury.

Słowa kluczowe: Aldhelm, Symfozjusz, historia literatury łacińskiej, kultura łaciń-
sko-anglosaska, zagadka staroangielska, Anglosasi.

Teksty

Ks. Sławomir Nowosad, Międzynarodowa komisja anglikańsko-katolicka, „Życie 
w Chrystusie:moralność, komunia i Kościół” (nr 59-77) [„Forum Teologiczne”  
t. XIII (2012), s. 201-219]

Recenzje i omówienia

Stanisław Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 246 (ks. Karol Jasiński) [„Forum Teologiczne”  
t. XIII (2012), s. 221-226]

Ks. Marek Leśniak, ks. Antoni Świerczek, Spowiednik wobec wymogów etyki seksu-
alnej. Posługa w konfesjonale, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2009,  
ss. 84 (ks. Zbigniew Wanat) [„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 226-229]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 231]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Edward Wiszowaty 
Czas wolny w perspektywie teologiczno-pastoralnej

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 7-20]

Streszczenie: Czas wolny w kategoriach czasu wolnego od pracy to okres, którym 
osoba może swobodnie dysponować i który jest wolny od wiążących obowiązków. 
Jako powszechnie dostępny, pojawił się dopiero w XX wieku, który zyskał w ten spo-
sób nawet nazwę „cywilizacji czasu wolnego”. W artykule wskazano, że czas wolny 
jest swoistym znakiem czasu, kairos, „czasu na”, że pozwala zrozumieć, że sens życia 
nie ogranicza się tylko do pracy i stanowi szansę na zbudowanie relacji osobistych 
z innymi (zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie). Wątki związane z czasem wolnym 
(elastyczne godziny pracy, kwestionowanie niedzieli jako dnia wolnego) wydają się 
mieć dwa źródła. Pierwszy nazywa się „elastycznym kapitalizmem”, definiowanym 
jako dziecko globalizacji. Drugi jest uniwersalnym zjawiskiem komercjalizacji. W ob-
liczu tych zagrożeń działalność duszpasterska Kościoła powinna dążyć do opraco-
wania strategii w zakresie współczesnych postaw chrześcijańskich w kierunku czasu 
wolnego. Strategia ta z jednej strony powinna obejmować ukazanie chrześcijańskiego 
wymiaru czasu wolnego (katecheza, głoszenie, media katolickie), z drugiej strony po-
winna być wyrażona w formie silnego poparcia dla wszystkich wysiłków zmierzają-
cych do zachowania określonego statusu niedzieli, a także awans na diecezjalnym po-
ziomie systematycznych działań skupiających się na praktycznej realizacji wymagań 
zawartych w nauczaniu.

Słowa kluczowe: czas wolny, elastyczny kapitalizm, konsumpcja, odpoczynek, teolo-
gia pastoralna, wychowanie.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXIV.pdf
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Ks. Antoni Jucewicz SVD 
Lenistwo i pracoholizm w perspektywie duchowego zagubienia  

współczesnego człowieka  
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 21-34]

Streszczenie: Tematem artykułu są: lenistwo i pracoholizm, badane w kontekście 
utraconej duchowości człowieka. Współczesne formy lenistwa wynikają z kryzysu 
ideologicznego i egzystencjalnej pustki. Formy te przekształcają się w apatię, depresję 
i acedię – duchowe odrętwienie. A wszystko to leży u podstaw ateizmu. Utrata z oczu 
nadprzyrodzonego horyzontu egzystencji człowieka nieuchronnie prowadzi do upo-
śledzenia jego samoświadomości, w tym tak istotnych aspektów jego życia, jak praca, 
dążenie do samodoskonalenia, służba i poświęcenie bliźnim. Ilekroć Bóg znika z ho-
ryzontu człowieka, jego punkty odniesienia i powody kreatywności również znikają. 
Z tej perspektywy pracoholizm wydaje się być formą ucieczki od integralności życia 
ludzkiego. Jest także wynikiem nietrwałości, wypływającej z materialistycznej antro-
pologii, która umieszcza spełnienie człowieka w perspektywie czysto horyzontalnej. 
Człowiek – z perspektywy teologicznej – nie jest niewolnikiem świata. Nie został też 
stworzony dla bierności i lenistwa. Człowiek jest zapraszany do panowania nad świa-
tem i do racjonalnego przekształcania go zgodnie z wolą Boga. Zarówno lenistwo, 
tj. unikanie pracy, jak i redefiniowanie jej znaczenia, zaprzeczają Bożemu planowi 
wobec człowieka. Praca, odpoczynek i biesiadowanie znajdują swoje najbardziej sa-
tysfakcjonujące uzasadnienie i perspektywę w świetle Objawienia Bożego.

Słowa kluczowe: lenistwo, pracoholizm, acedia, ateizm, duchowy kryzys osoby.
__________

Ks. Jacek Bramorski 
Muzyka. Od recreatio do contemplatio  

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 35-49]

Streszczenie: Starożytni myśliciele, zwłaszcza Arystoteles, podkreślali znaczenie mu-
zyki w relaksacji jako wewnętrznego „przebudzenia” człowieka. Muzyka zajmowała 
ważne miejsce w arystotelesowskiej koncepcji wśród czterech dyscyplin stanowią-
cych podstawę edukacji (gramatyka, gimnastyka, muzyka i rysunek). Nie było tak, 
gdy pozostałe trzy dyscypliny podporządkowały się jakiejś działalności lub użyteczne-
mu celowi, ale nauczyły człowieka, jak się relaksować w przyzwoity sposób. Muzyka 
nie stanowiła elementu wspólnej rozrywki, lecz charakteryzowała postawę diagogé, 
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w której przyjemność łączyła się z pięknem w sensie etycznym. W kulturze rzymskiej 
wyraził ją łaciński termin otium – wskazujący przede wszystkim na swobodę plano-
wania czasu. W starożytnej myśli zrozumienie relaksacji zapewnianej przez muzykę 
(otium musicum) nie ograniczało się tylko do wymiaru rekreacyjnego, ale odnosiło 
się do głębszego sensu duchowego. Muzyka doprowadziła człowieka do kontemplacji 
piękna. Przekonanie to zostało podjęte przez Ojców Kościoła, a zwłaszcza św. Augu-
styna. Biskup Hippony pokazał to w „Dialogu o muzyce” jako dyscyplinie filozoficz-
nej, która stanowi podstawowy warunek kontemplacji poprzez oczyszczenie umysłu 
i upomnienie moralne. Teologia średniowieczna rozumiała także muzykę nie tylko 
jako estetyczną formę rozrywki, ale przede wszystkim jako wyraz kosmicznej harmo-
nii mundi, znajdującej swoje odbicie w duchowości człowieka. Muzyka jako jeden ze 
sposobów wewnętrznego przebudzenia (recreatio) prowadzi człowieka do kontempla-
cji (contemplatio), innymi słowy, do postawy podziwu wobec tajemnicy Boga. Takie 
rozumienie muzyki ujawnia jej wymiar teologiczny – jak za pośrednictwem pulchri-
tudinis.

Słowa kluczowe: muzyka, odpoczynek, rekreacja, kontemplacja, otium.
__________

Ks. Roman Krawczyk 
Szabat. Odpoczynek formą świętowania  

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 51-65]

Streszczenie: Autor omawia niezwykle ważny problem, a mianowicie znaczenie od-
poczynku w naszym życiu. Obecnie większość ludzi ma mało czasu lub nie ma czasu 
na odpowiedni odpoczynek, z powodu skupienia na maksymalizacji wydajności i osią-
gnięcia celów zawodowych, co często odbywa się kosztem utraty zdrowia. Dlatego 
problem odpoczynku w sensie biblijnym zasługuje na szczególną uwagę. Taką analizę 
odpoczynku przeprowadza autor na podstawie izraelskiego szabatu, który obecnie jest 
dniem wolnym od pracy i świętem. Najpierw autor analizuje terminologię i treść teolo-
giczną związaną z szabatem. Następnie przedstawiono teorię początków i sakralizacji 
szabatu. Innym ważnym aspektem jest próba opisania obrzędów i rytuałów związa-
nych z dniem szabatu jako dniem celebracji, a nie jako obowiązkiem nałożonym na 
ludzi. Ostatnia część pracy zawiera następujące wnioski na temat uniwersalnych in-
spiracji związanych z szabatem: 1. Ważnym aspektem szabatu starotestamentowego 
(i chrześcijańskiej niedzieli) jest regeneracja fizyczna i psychiczna, która pozwala lu-
dziom docenić wartość ich życia i cieszyć się nim zarówno podczas ciężkiej pracy, jak 
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i podczas odpoczynku. 2. Odpoczynek ma wartość wewnętrzną (wartość samą w so-
bie), wartość zdrowotną (regenerację fizyczną, umysłową i duchową) oraz wartość 
instrumentalną, która stwarza okazję do zaspokojenia własnych potrzeb i aspiracji.  
3. Odpoczynek (szabat – niedziela) to czas dla rodziny, służący wzmocnieniu zarówno 
więzi rodzinnych, jak i relacji społecznych.

Słowa kluczowe: szabat, odpoczynek, świętowanie, praca, regeneracja sił ludzkich.
__________

Ks. Andrzej Pryba MSF 
Świętowanie Dnia Pańskiego umocnieniem wspólnoty Kościoła domowego  

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 67-78]

Streszczenie: Niedziela jest dniem poświęconym Bogu. Wspólnota Kościoła przy-
pomina pierwszy dzień istnienia świata z dziękczynieniem i uwielbieniem. To jest 
dzień Pana. Zgodnie z Bożym planem jest to także dzień odpoczynku. Stwórca od-
dzielił niedzielę od pozostałych dni. W ten sposób odpoczynek stał się wyznacznikiem 
prawidłowego funkcjonowania człowieka w jego ziemskiej egzystencji. Aby jednak 
doświadczyć Dnia Pańskiego w ten sposób, trzeba być świadomym właściwego zna-
czenia odpoczynku, a człowiek powinien żyć nim w chwale i dziękowaniu samemu 
Stwórcy. Dzień Pański to dzień, w którym człowiek powinien wyrazić swój ludzki 
związek z Bogiem poprzez modlitwę. Zwłaszcza w tym dniu mamy pamiętać o wiel-
kich dziełach Boga i powinniśmy odpocząć w Bogu w postawie dziękczynienia, uwiel-
bienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni. Ponadto niedziela jest tak-
że Paschą i Zesłaniem Ducha Świętego, gdy wierni świętują zwycięstwo Chrystusa 
nad grzechem i śmiercią oraz wylanie Ducha Pocieszyciela z Jego darami. Niedziela 
jest szczególnym dniem, a w jej centrum powinna znajdować się Eucharystia, która 
ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty kościelnej. Szczególnym 
miejscem we wspólnocie Kościoła jest kościół macierzysty, zwany także Kościołem 
w miniaturze. Wspólnota ta musi przeżywać niedzielę w sposób charakterystyczny dla 
Kościoła powszechnego, spotykając się na modlitwie i łamaniu chleba we wspólnocie 
Kościoła. Dlatego rodzina jako kościół domowy powinna żyć Eucharystią, która jest 
sakramentem miłości Oblubieńca i Oblubienicy, wzmacnia jedność i sakramentalną 
miłość małżonków. Celebracja Dnia Pańskiego na podstawie sprawowania Eucharystii 
pomaga umacniać jednostki i indywidualną wspólnotę małżeńsko-rodzinną.

Słowa kluczowe: niedziela, dzień Pański, rodzina, Kościół domowy, Eucharystia.
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__________

Maria Piechocka-Kłos 
Vis comica w komediach Publiusza Terencjusza Afera

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 79-90]

Streszczenie: Podczas ludowych walk gladiatorów Rzymianie lubili wyścigi rydwanów, 
dzikie polowania, inscenizowane bitwy morskie oraz występy cyrkowe i teatralne. Pod-
czas tych gier na scenie pojawiły się także komedie Terence’a. Do tej pory zachowało 
się sześć jego sztuk, które Rzymianie oklaskiwali jako widzowie w latach 166-160 pne. 
Są to: Andria (The Andrian Girl), Hecyra (The Mother-in-Law), Heauton timoroume-
nos (The Self-Tormentor), Eunuchus (The Eunuch), Phormio, Adelphoe (The Brothers). 
Zgodnie z założeniami tekstu wszystkie te sztuki zostały przeanalizowane pod kątem 
zawartej w nich siły komicznej (vis comica). Fabuła, postacie i język sztuk stały się 
obszarem badań w tym kontekście. Powodem wyboru Terence’a i jego komedii do obec-
nych badań jest fakt, że jest on autorem, który był czytany, komentowany, analizowany, 
publikowany, kopiowany i wystawiany – nie tylko w starożytności, ale także od śre-
dniowiecza do czasów współczesnych. Jego sztuki były czytane i wystawiane zarów-
no w czasach pogańskich, jak i chrześcijańskich. Zawarty w nich dowcip niewątpliwie 
przyczynił się do wielkiej popularności Terence’a i zainteresowania jego dziełami przez 
wieki. Przeprowadzone badania potwierdziły również, że pisarz ten wpłynął także na 
rozwój komedii jako gatunku literackiego w późniejszych wiekach.

Słowa kluczowe: vis comica, Terencjusz, komedia, igrzyska, teatr.
__________

Ks. Marek Jodkowski 
Dni świąteczne diecezji warmińskiej w XIX wieku  
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 91-102]

Streszczenie: Po ogłoszeniu papieskiej bulli De salute animarum w 1821 r., oprócz 
kwestii reorganizacji diecezji, władze państwowe były zainteresowane wprowadze-
niem ogólnego pruskiego porządku świątecznego, który obowiązywałby w każdej 
parafii. Zadanie opracowania projektu takiej listy świąt powierzono przyszłemu bisku-
powi Trieru – Josefowi von Hommerowi. Przygotował on propozycję tylko dziesięciu 
świąt. Liczba ta została uznana przez katolickich biskupów tzw. diecezji staropruskich 
za niezadowalającą. Opowiadając o wyżej wymienionym projekcie, biskup warmiń-
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ski Joseph Hohenzollern przedstawił listę trzynastu świąt religijnych, które miały stać 
się oficjalnymi świętami państwowymi. Niezależnie od trwających negocjacji, miesz-
kańcy diecezji warmińskiej w połowie lat trzydziestych obchodzili Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, dwa dni Pięćdziesiątnicy, Nowy Rok, Dzień Wniebowstąpienia, Objawie-
nie Pańskie, Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, Zwiastowanie, Dzień Świętego 
Wojciecha (Dzień Pokuty), Boże Ciało, Dzień Świętego Piotra i Pawła, Dzień Wszyst-
kich Świętych, Niepokalanego Poczęcia i Dzień Świętego Andrzeja Apostoła. Kolej-
ność tych świat, ogłoszona jako papieska w 1788 r., została zatwierdzona przez króla 
Fryderyka Wilhelma II. Innymi świętami obchodzonymi w diecezji warmińskiej były 
tak zwane „ślubowane dni” (gelobte Tage). Zostały wprowadzone przed przyłącze-
niem Warmii do Królestwa Prus. Zwykle występowały w dni powszednie, kiedy nie 
wykonywano żadnej pracy uważanej za służebną. W niektórych miejscach uroczysto-
ściom kościelnym towarzyszyła pielgrzymka. W 1838 r. obchody „ślubowanych dni” 
zostały przeniesione na niedzielę bezpośrednio po nich.

Słowa kluczowe: „dzień ślubowany”, świętowanie, pielgrzymki warmińskie (łosiery), 
Prusy Wschodnie, Niemcy w XIX wieku, diecezja warmińska.

__________

Stefan Iloaie 
Herabsteigen der Vernunft in die Herzenstiefe. Das „Herzensgebet”

in der christlichen östlichen Tradition. Eine Einführung  
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 103-111]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Zejście umysłu w głąb serca. 
„Modlitwa serca” w chrześcijańskiej tradycji wschodniej. Wprowadzenie. W chrześci-
jaństwie wschodnim, zgodnie z Jezusowym Nieustannie się módlcie, mnisi opracowali 
niemal od początku tak zwaną „modlitwę serca” czy „modlitwę Jezusową”. Modlitwa 
ta miała wiele wersji, wszystkie z nich bardzo krótkie. Dziś najbardziej znana wersja 
zawiera się w formule: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesz-
nikiem”. W naszym świecie, w którym udział rozumu w rozwoju człowieka i ludzkości 
jest coraz bardziej potwierdzany, nawet do tego stopnia, że oddziela się rozum od uczuć, 
modlitwa serca jest zalecana jako rezygnacja z dominacji rozumu i kontrola naszych 
myśli i doświadczeń poprzez „przefiltrowanie” ich przez serce. To nie serce znajduje 
odpoczynek w umyśle, ale umysł znajduje odpoczynek w sercu, i to w głębi serca, ści-
śle zjednoczonej z głębią Boga będącego „przedmiotem” ludzkich poszukiwań. Umysł, 
który „zszedł” na poziom serca, spotyka Boga nie poprzez idee, ale przez doświadczenie 
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Jego obecności. To ono pozwala na sprawdzenie w rzeczywistości tego, co umysł my-
śli. Oznacza to, że rozum nie jest w stanie zrozumieć Boga w taki sposób, jak czyni to 
serce. W kontekście relacji człowieka z Bogiem serce jest dla umysłu rodzajem narządu, 
niezbędnego do osiągnięcia równowagi. Współczesny człowiek jest bardzo niespokoj-
ny w kwestii racjonalnego zrozumienia Boga, świata i siebie. „Modlitwa serca” oferuje 
mu ponowne odkrycie zapomnianej relacji wskazując, że pomiędzy umysłem i sercem, 
w sumieniu człowieka, w jego codziennej egzystencji i w świecie może istnieć więcej 
spokoju, więcej harmonii i spełnienia. A tym samym – więcej Boskiej obecności.

Słowa kluczowe: modlitwa Jezusowa, modlitwa serca, modlitwa, duchowość wschod-
nia, hezychazm.

__________

Ks. Ryszard Hajduk CSsR 
Von den Hindernissen auf dem Weg des Evangeliums zum modernen Menschen 

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 113-129]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: O przeszkodach na drodze 
Ewangelii do współczesnych ludzi. Głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie 
Chrystusie jest łaską i właściwym powołaniem Kościoła, jego najgłębszą tożsamością 
(por. EN 14). Aby wypełnić swoje posłannictwo, Kościół musi mieć na uwadze kon-
tekst społeczno-ideowy, który wywiera wpływ zarówno na kształt przekazu ewangelii, 
jak i stwarza konkretne trudności w komunikowaniu ludziom prawdy chrześcijańskiej. 
Można do nich zaliczyć przeszkody zewnętrzne, na które Kościół nie ma bezpośredniego 
wpływu. Wśród nich istotną rolę odgrywa postmodernizm, który jako ideologia odrzu-
ca chrześcijaństwo i promuje myślenie relatywistyczne. Inne przeszkody zewnętrzne to 
zmiany w postawach ludzkich wynikające z takich procesów społecznych, jak społecz-
ne zróżnicowanie oraz indywidualizacja. W ewangelizacji przeszkadzają także czynniki 
wewnętrzne, czyli zjawiska występujące w życiu Kościoła i jego członków, które osła-
biają motywację i studzą zapał do proklamacji słowa Bożego. Należą do nich takie prze-
szkody, jak np. rozpowszechnianie błędnych poglądów teologicznych, braki w komu-
nikacji międzyosobowej oraz bierność wspólnot kościelnych. Poznanie zewnętrznych 
oraz wewnętrznych faktorów utrudniających prowadzenie dzieła ewangelizacji pozwala 
na bardziej świadome i owocniejsze głoszenie dobrej nowiny współczesnym ludziom.

Słowa kluczowe: ewangelizacja, Ewangelia, Kościół, duszpasterstwo, przepowiada-
nie, społeczeństwo, duch czasów.
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__________

Ks. Karol Jasiński 
Man and Religious Experience  

[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 131-141]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Człowiek i doświadcze-
nie religijne. Artykuł dotyczy problemu doświadczenia religijnego rozpatrywanego 
z punktu widzenia refleksji filozoficznej. Przeprowadzone w nim analizy mają na celu 
ukazanie, że bezpośrednim przedmiotem religijnego doświadczenia człowieka nie jest 
nigdy osobowy Bóg. Z takim bowiem przekonaniem możemy się spotkać bardzo czę-
sto u osób wierzących. Do takiego wniosku upoważnia analiza różnych form ducho-
wych przeżyć człowieka, której podjęli się przedstawiciele niektórych tradycji filozo-
ficznych. W artykule ograniczono się do prezentacji wyników badań jedynie czterech 
ważnych myślicieli. W. James interpretuje doświadczenie religijno-mistyczne w ka-
tegoriach uczucia szczęścia, będącego wynikiem nagłego oddziaływania na ludzką 
świadomość sfery podświadomej i różnych treści zmagazynowanych w jej głębiach. 
Ch. Taylor ujmuje doświadczenie duchowe jako określony sposób życia człowieka 
we wspólnocie religijnej, której istnienie i funkcjonowanie oparte jest na określonych 
czynnościach (rytach) kultycznych oraz postępowaniu według konkretnych reguł ob-
jawionych przez Boga i przekazanych przez tradycję. R. Otto i J. Hick sprowadza-
ją doświadczenie religijne do przeżycia tajemniczej rzeczywistości noumenalnej, do 
której mamy dostęp za pośrednictwem uczuć wywoływanych przez nią w człowieku 
(Otto) lub dzięki nadprzyrodzonej interpretacji świata wyrażonej w siatce pojęć reli-
gijnych (Hick). W końcu P. Moskal, dla którego bezpośrednie doświadczenie Boga jest 
niemożliwe z racji ludzkich warunków poznawczych oraz radykalnej transcendencji 
istoty boskiej, sprowadza doświadczenie religijne do aktu przeżycia różnych treści 
przedmiotowych (stanów świadomości lub ciała, form poznawczych, znaków mate-
rialnych, faktów kosmologiczno-antropologicznych i czynności religijnych).

Słowa kluczowe: człowiek, doświadczenie religijne, Bóg, wiedza, uczucia.
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__________

Ks. Tomasz Kraj 
What fundamentals do natural law and biology hold in common? The normative 

significance of biological principles  
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 143-151]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Co prawo naturalne ma 
wspólnego z biologią? Moralna normatywność parametrów biologicznych. Wielu lu-
dziom słyszącym o prawie naturalnym kojarzy się ono z prawami, jakimi rządzi się 
przyroda. Tymczasem definicja prawa mówi, że jest to ordinatio rationis. Także prawo 
moralne, którym powinien się kierować człowiek, winno mieć charakter rozumny. Wy-
daje się zatem, że rozumność tego prawa nie może się ograniczać jedynie to „odczy-
tywania” praw przyrody po to, by im przypisać znaczenie normatywne. Traktowanie 
prawidłowości biologicznych jako zobowiązujących uważane jest za wypaczenie idei 
prawa, za jego fałszywe ujęcie, co zresztą odzwierciedla nazwa takiego błędu: byłoby 
to zafałszowanie naturalistyczne. Tymczasem w swoim nauczaniu moralnym Magiste-
rium Kościoła mówi o prawie naturalnym i o normatywnym znaczeniu pewnych pra-
widłowości (parametrów) biologicznych, a jednocześnie zaprzecza oskarżeniom o za-
fałszowanie naturalistyczne. W nauce o odpowiedzialnym rodzicielstwie jest mowa 
o uszanowaniu naturalnego rytmu płodności, o odrzuceniu antykoncepcji; w bioetyce 
natomiast raz mówi się o zachowaniu zastanych parametrów biologicznych, innym ra-
zem o ich zmianie. Rozwiązanie tych kwestii można znaleźć w klasycznej teorii prawa 
naturalnego, opracowanej przez św. Tomasza z Akwinu. Jest tam mowa o tym, co to 
jest prawo naturalne, jak je poznajemy oraz w jaki sposób prawidłowości biologiczne 
stają się moralnie zobowiązujące. Dzieje się to dzięki odniesieniu do pojęcia dobra, 
które zawsze powinno być przedmiotem wyboru moralnego.

Słowa kluczowe: prawo naturalne, błąd naturalistyczny, cogito ergo sum, scjentyzm, 
parametry biologiczne, dobro moralne.

__________
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Sylwia Górzna 
Dialog z Islamem w nauczaniu papieża Pawła VI  
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 153-165]

Streszczenie: Otwarcie Kościoła katolickiego na dialog z innymi religiami ma swoje 
korzenie w Soborze Watykańskim II (1962–1965). Deklaracja dotycząca relacji Ko-
ścioła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate rozpoczęła proces reorientacji Ko-
ścioła między innymi na islam. Na uwagę zasługuje ustanowienie dykasterii rzymskiej 
zajmującej się dialogiem międzyreligijnym. W artykule omówiono nauczanie papie-
ża Pawła VI, który zaangażował się w dialog międzyreligijny, także z muzułmanami. 
Wskazane są obszary, w których według Pawła VI potrzebny jest dialog. Na szczegól-
ną uwagę zasługują dokumenty ogłoszone przez papieża Pawła VI, omawiające pro-
blem tego dialogu, w tym: Encyklika Ecclesiam suam (1964) i Populorum progressio 
(1967), adhortacje apostolskie Postrema sessio (1965) i Evangelii nuntiandi (1975). 
Podczas pielgrzymek apostolskich, między innymi do Ziemi Świętej (1964), Fatimy 
(1967) i Turcji (1967), papież Paweł VI apelował o dialog, pokój i współpracę ponad 
podziałami. W artykule wspomniano również o przemówieniach papieża Pawła VI 
z okazji Światowego Dnia Pokoju. Uwzględniona jest działalność Papieskiej Rady ds. 
Sprawiedliwości i Pokoju lustitia et Pax. Ze względu na zaangażowanie na rzecz po-
koju Paweł VI został nazwany „Papieżem pokoju”. W artykule podkreślono, że dzia-
łalność pokojowa między religiami i narodami podczas pontyfikatu papieża odbywa 
się w politycznym wymiarze dialogu międzyreligijnego.

Słowa kluczowe: dialog międzyreligijny, islam, Paweł VI, pokój, Sobór Watykański II.
__________

Magdalena Stach-Hejosz 
Wolna szkoła waldorfska. Wokół różnic światopoglądowych  

i dydaktyczno-metodycznych  
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 167-181]

Streszczenie: Pierwsza szkoła waldorfska została założona przez Rudolfa Steinera 
w 1919 roku w Stuttgarcie, dla dzieci pracowników fabryki Waldorf-Astoria. Doktryna 
antropozoficzna stworzona przez Rudolfa Steinera, która powstała na podstawie myśli 
teozoficznej znanej okultystki Heleny Bławackiej, stanowi podstawę światopoglądu 
promowanego w szkole. Przyjęta w edukacji waldorfskiej antropozoficzna koncepcja 
człowieka i świata determinuje metody pracy szkoły. Dlatego w młodszych klasach 
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stosuje się odpowiednio wybrane bajki i legendy, które przygotowują do formułowania 
w przyszłości myśli i osądów. Najważniejszym tematem, często nazywanym „sercem 
szkoły”, jest rytmika. Jest to specyficzna sztuka ruchu, gestu, znaku i symbolu, która 
pozwala uczniom osiągnąć harmonię ciała i duszy w doświadczeniach estetycznych 
i muzycznych. Nazywa się to świętą sztuką inicjacyjną samych antropozofów. Fakt, 
że podstawową podstawą szkoły waldorfskiej jest antropozofia przyjmująca reinkar-
nację, samozbawienie i Szatana jako dobre bóstwo, a Jezusa Chrystusa jako bóstwo 
słoneczne, uniemożliwia jej akceptację w chrześcijaństwie.

Słowa kluczowe: szkoła, światopogląd, antropozofia, różnice, dydaktyka, metodyka, 
Rudolf Steiner.

Teksty

Ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Babilońskie zaklęcie przeciw bólowi zęba [„Forum Teo-
logiczne” t. XIV (2013), s. 183-189]

Recenzje i omówienia

Bertrand Russell, Religia i nauka, tłum. B. Stanosz, Instytut Wydawniczy Książka 
i Prasa, Warszawa 2011, ss. 203 (ks. Mirosław Pawliszyn CSsR) [„Forum Teolo-
giczne” t. XIV (2013), s. 191-195]

Jean Porter, Ministers of the Law: A Natural Law Theory of Legal Authority, Grand 
Rapids/Cambridge, Eerdmans 2010, ss. XVI+368 (ks. Sławomir Nowosad) [„Fo-
rum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 196-198]

Ian James, New French Philosophy, Cambridge 2012, ss. 221 (ks. Zdzisław Kunicki) 
[„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 198-201]

Gabriele Kuby Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, 
tłum. D. Jankowska, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2013, ss. 419 (ks. Marian 
Machinek MSF) [„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 201-206]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XIV (2013), s. 207]
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Spis treści

Rozprawy i artykuły

Ks. Stefan Szymik MSF 
Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 7-21]

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza koncepcji ludzkiego sumienia, rozwiniętej 
w Starym Testamencie, w pismach wczesnego judaizmu oraz w literaturze greckiej 
i rzymskiej jako literackiego, religijnego i kulturowego tła teologii Nowego Testa-
mentu. Trzy części artykułu obejmują szeroką panoramę pojęcia sumienia i jego ter-
minologii. W pierwszej części autor omawia najważniejsze teksty hebrajskiej Biblii 
i Septuaginty, w szczególności przenośne i metaforyczne użycie „serca” jako sumienia 
oraz użycie greckiej terminologii w Septuagincie (Hi 27,6; Syr 10,20; Mdr 17,10). 
Żydowskie pisma z okresu Drugiej Świątyni również odzwierciedlały pojęcie sumie-
nia. W ich pismach znajdują się odniesienia do Biblii hebrajskiej lub jednocześnie do 
idei biblijnych i greckich. Dzieła Filona zawierają najlepsze opracowanie sumienia. 
Badanie tego tematu w literaturze greckiej i rzymskiej kończy analizę. Symboliczny 
i metaforyczny obraz sumienia jest znany w literaturze greckiej. Z drugiej strony au-
torzy greccy i łacińscy sformułowali własną specjalną terminologię i różne opinie na 
omawiany temat. Jednak trzeba powiedzieć, że wśród starożytnych autorów nie ma 
jednolitego, stałego pojęcia ani opisu (definicji) ludzkiego sumienia.

Słowa kluczowe: serce, sumienie, syneidësis, conscientia, antropologia biblijna.
__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXV.pdf
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Ks. Zdzisław Żywica 
Paweł Apostoł o sumieniu chrześcijańskim w Pierwszym Liście do Koryntian  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 23-38]

Streszczenie: Św. Paweł określa sumienie jako wewnętrzny „trybunał” oceniający 
i doradzający chrześcijanom w ich postępowaniu. Jednak nie jest ani absolutnie do-
skonały, ani niepowtarzalny w swoich ocenach i opiniach. W ten sposób będzie on 
stale doskonalony poprzez uznanie Boga i Jego woli. To szczególne poznanie odnosi 
się nie tylko do wiedzy intelektualnej, ale przede wszystkim wiąże się z egzystencjal-
nym doświadczeniem Bożej miłości Odkupiciela i miłości odkupionych. Co więcej, 
wiedzę o Bogu zdobędzie się także poprzez miłość do Niego, o ile absolutna komunia 
z Nim dotyczy doskonałej harmonii jako wiecznego odkupienia i miłości do całego 
stworzenia. Dla św. Pawła, jego wewnętrzna siedziba sądu w istocie oznacza poznanie 
Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa w miłości i przez nią. Jednak dla Apostoła 
nie ma zewnętrznej rzeczywistości w stosunku do podmiotu, lecz wydaje się, że jest 
to intelektualnie-duchowa substancja podmiotowa, która formuje się i poprawia dzięki 
poznaniu Boga w miłości. Konstytucyjna funkcja tej substancji zależy od ocen i opinii 
podmiotu w kategoriach dobra i zła, zbawienia lub potępienia oraz przyjęcia lub od-
mowy wiecznej nagrody.

Słowa kluczowe: sumienie, wiedza, miłość, wolność, mięso, idolatria, grzech, zba-
wienie.

__________

Maria M. Boużyk 
Filozoficzna koncepcja sumienia w ujęciu Mieczysława A. Krąpca  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 39-53]

Streszczenie: W swojej analizie autorka wydobywa z dzieł filozoficznych M.A. Krąp-
ca najważniejsze dzieła dotyczące sumienia moralnego i odnosi je do problemów spo-
łeczno-kulturowych, takich jak dezorientacja aksjologiczna, absolutyzacja wolności 
i obiektywizacja osoby ludzkiej. Zwraca uwagę, że teoria sumienia moralnego Krąpca 
jest metafizyczna i nawiązuje do tradycji filozofii klasycznej, np. Arystotelesa i Tomasza 
z Akwinu. Według Krąpca, sumienie moralne to: norma regulująca ludzkie postępowa-
nie (np. praktyczny osąd, który mówi człowiekowi, co ma robić); świadomość, która to-
warzyszy ludzkiemu działaniu w sposób refleksyjny lub nieodbijający; kluczowy czyn-
nik w rozwoju ludzkiej wolności; norma, która sama w sobie jest znormalizowana przez 
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obiektywne dobro i dlatego może podlegać edukacji. Ludzie mogą kształtować własne 
postępowanie, chociaż nie można w pełni zracjonalizować ludzkich zachowań. Dlatego 
Krąpiec zwraca uwagę na to, że człowiek musi pracować nad poprawą swego moralnego 
osądu (świadomości moralnej): rozpoznania w każdej dostępnej sprawie tego, co jest 
dobre a co złe. Badania Krąpca pozostawiają miejsce na badania psychologiczne, socjo-
logiczne i teologiczne w tej dziedzinie. Co więcej, jego wyjaśnienie kwestii sumienia 
moralnego może przyczynić się do sformułowania zintegrowanej teorii sumienia mo-
ralnego, tj. teorii, w której uwzględniane są wyniki badań w różnych dziedzinach nauki 
i w której przestrzegana jest autonomia różnych metod naukowych.

Słowa kluczowe: poznanie praktyczne, wolność, norma działania, wychowanie.
__________

Ks. Marcin Składanowski 
Wolność sumienia i odpowiedzialność Kościoła. Problem argumentacji moralnej 

w katolicko-protestanckich dialogach na temat aborcji  
[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 55-65]

Streszczenie: We współczesnym ruchu ekumenicznym obserwuje się to, że różnice 
etyczne między Kościołami i wspólnotami eklezjalnymi stają się coraz wyraźniejsze. 
Trudność tę można dostrzec w różnych, czasem sprzecznych, sądach moralnych for-
mułowanych przez wyznania chrześcijańskie. Z tego powodu wiele uwagi poświęcono 
kwestiom etycznym w dokumentach dialogowych. Autor omawia odmienne rozumie-
nie relacji sumienia do moralnego nauczania Kościoła w katolickich protestanckich 
dialogach ekumenicznych. Różnice te przejawiają się wyraźnie w podejściu do proble-
mu aborcji. W pracy przedstawiono wybrane dokumenty ekumeniczne na ten temat. 
Autor wskazuje, że dla wspólnot protestanckich (z wyjątkiem ewangelików) wolność 
sumienia jest najważniejszą kwestią w moralnym osądzie aborcji. Z tego powodu mo-
ralne nauczanie wspólnot protestanckich nie zabrania wyraźnie aborcji, ale odnosi 
się do moralnych decyzji podejmowanych przez wierzących indywidualnie zgodnie 
z ich sumieniem. Z katolickiego punktu widzenia sprawia, że protestanckie nauczanie 
moralne (etyka teologiczna) jest wysoce indywidualistyczne i subiektywne. Dlatego 
pojawiają się wątpliwości co do jego znaczenia, ponieważ nie jest on w stanie po-
dać wierzącym jasnych wskazówek etycznych. W rezultacie różnice etyczne między 
Kościołem katolickim a wspólnotami protestanckimi stają się coraz wyraźniejsze. To 
z kolei rodzi poważne pytania dotyczące wiarygodności ruchu ekumenicznego.

Słowa kluczowe: sumienie, aborcja, prawo moralne, dialog ekumeniczny.
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__________

Rene Balak 
Mandatory vaccination and conscientious objection  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 67-82]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Obowiązkowe szczepienia 
a sprzeciw sumienia. Obowiązkowe szczepienia stanowią problem bioetyczny wywo-
łujący burzliwe kontrowersje w sferze moralności i medycyny, szczególnie w przy-
padku katolickich rodziców. Za sięgnięciem po narzędzie sprzeciwu sumienia przema-
wia fakt, że szczepionki są wytwarzane kosztem licznych aborcji, a także istnieje nie-
bezpieczeństwo skażenia dzieci zawartymi w nich szkodliwymi substancjami dodat-
kowymi, poza tym jest wiele innych negatywnych skutków ubocznych szczepionek. 
Prawo do sprzeciwu sumienia stanowi realizację ochrony osobistej wolności religijnej 
oraz wolności sumienia. Sprzeciw sumienia bądź też wolność sumienia w obszarze 
obowiązkowych szczepień oznacza, że osoba czuje się zobowiązana do posłuszeństwa 
głosowi własnego sumienia nawet wtedy, gdy społeczeństwo bądź państwo oczekuje 
i prawnie nakazuje inne postępowanie. Państwo, które nie akceptuje sprzeciwu sumie-
nia rodziców, staje się automatycznie totalitarne, biorąc pod uwagę, że neguje przez to 
wolność istoty ludzkiej, tzn. wolność sumienia. Rodzice, którzy sięgają po sprzeciw 
sumienia w oparciu o usprawiedliwione argumenty, muszą być bezwarunkowo chro-
nieni przed wszelkimi atakami oraz prawnymi, dyscyplinarnymi czy ekonomicznymi 
szkodami. Sprzeciw sumienia i jego implementacja w systemie prawnym w odniesie-
niu do obligatoryjnych szczepień ma chronić każdego rodzica bądź dziecko, respektu-
jąc ich religijne przekonania i wywodzone z nich postawy moralne.

Słowa kluczowe: szczepienie, sprzeciw sumienia, wolność religijna, wolność sumie-
nia, godność ludzka.

__________

Joanna Haberko 
Sumienność lekarza a odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego  

niezgodnego z sumieniem  
[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 83-96]

Streszczenie: W artykule przedstawiono wymagany zakres sumienności medycznej 
w przypadku usług zdrowotnych. Sumienność lekarza oznacza postępowanie zgodne 
ze sztuką zawodu i aktualną wiedzą medyczną. Przedmiotem dyskusji jest analiza obo-
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wiązków medycznych określonych w art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art. 
4 ustawy o zawodach lekarza i dentysty. Obowiązek oznacza działanie zgodnie z jego 
sumieniem jako lekarza. Świadomość należy postrzegać jako sytuację, w której lekarz 
odnosi się do niezgodności czynności z własnym sumieniem. Autor analizuje aktu-
alną wiedzę medyczną, która określa standard praktyki lekarskiej i jego sumienność 
w stosunku do pacjenta. Odmowa wykonania zabiegu przez lekarza zależy od tego, 
czy jest uwzględniony w aktualnej wiedzy medycznej. Autorka artykułu odpowiada na 
pytanie, czy przypadki odmowy świadczenia usług zdrowotnych, gdy są przykładami 
standardowej praktyki i są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, powinny być trakto-
wane inaczej niż przypadki, w których nie mają takiego charakteru. Określa zakres 
sumienności lekarza w przypadku klauzuli sumienia.

Słowa kluczowe: staranność, sumienność, klauzula sumienia, świadczenie zdrowotne, 
wina, bezprawność, aktualna wiedza medyczna.

__________

Sławomir Cebula 
Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie karnym  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 97-107]

Streszczenie: Gwarantowana przez prawo międzynarodowe i Konstytucję Rzeczy-
pospolitej Polskiej wolność sumienia i wyznania jest również chroniona przepisami 
rozdziału XXIV polskiego kodeksu karnego (1997), zatytułowanego „Przestępstwa 
przeciwko wolności sumienia i religii”. Kodeks karny określa trzy rodzaje prze-
stępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, w tym: dyskryminacja religijna 
(art. 194), zakłócanie wykonywania obrzędów religijnych lub pochówków (art. 195) 
oraz obrażanie uczuć religijnych (art. 196). Definiowanie tych przypadków jako 
przestępstw wskazuje, że ustawodawca uznał je za szczególnie drastyczną formę 
przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Chociaż treść artykułów 
Kodeksu karnego odwołuje się do przepisów prawnych obowiązujących wcześniej 
w Polsce, ich praktyczne zastosowanie napotyka szereg trudności. Jurysdykcja i ko-
mentarze pomagają rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne. Na poziomie fun-
damentalnej analizy odnosi się również do najbardziej kontrowersyjnych kwestii, 
którymi są: obecność symboli religijnych w urzędach publicznych lub rozróżnie-
nie między przestępstwem obrażania uczuć religijnych a działalnością artystyczną 
i wolnością słowa. Powtarzające się publiczne dyskusje na temat zrozumienia gra-
nic wolności religijnej lub elementów zbrodni przeciwko wolności sumienia i religii 
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z pewnością nie są spowodowane niedokładnością przepisów prawnych, lecz raczej 
dyskursem ideologicznym.

Słowa kluczowe: wolność sumienia i wyznania, prawo karne, dyskryminacja wyzna-
niowa, przeszkadzanie w obrzędach religijnych, obraza uczuć religijnych.

__________

Anna Zellma 
Formacja sumienia uczestników lekcji religii w czasach „płynnej nowoczesności” 

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 109-120]

Streszczenie: W czasach „płynnej nowoczesności” brakuje jasno określonych reguł 
społecznych. Następuje poważne zaprzeczenie wartości ogólnoludzkich. Uniwersalne 
„ja” jest traktowane jako najwyższa norma postępowania. Pod wpływem zmian spo-
łeczno-kulturowych zmienia się również mentalność uczestników lekcji religii wraz 
z ich podejściem do kwestii moralnych. Celem analiz podjętych w artykule jest próba 
odpowiedzi na pytanie, jak kształtować sumienie uczestników lekcji religii w czasach 
„płynnej nowoczesności”. W poszukiwaniu odpowiedzi podano krótki opis „płynnej 
nowoczesności”. Wspomniano o braku trwałych zasad moralnych, pustce aksjologicz-
nej, braku zakorzenienia w tradycji, mobilności, wewnętrznej niepewności i fragmen-
taryzacji. Następnie scharakteryzowano stałe i zmieniające się elementy formacji su-
mienia. Punktem odniesienia były przesłanki edukacji religijnej w polskich szkołach 
dotyczące pojęcia i rodzajów sumienia, a także kształtowania sumienia. Zaobserwo-
wano, że w programach nauczania pominięto współczesne czynniki społeczno-kultu-
rowe, które wpływają na kształtowanie się sumienia uczniów. Opisując zmieniające 
się elementy, zwrócono uwagę na metody edukacji religijnej, które wspierają formację 
sumienia. Wśród nich najważniejsze to: motywowanie uczniów do codziennego ra-
chunku sumienia, prowadzenie dialogu i dyskusji, rozwiązywanie problemów egzy-
stencjalnych lub metody sytuacyjne. Podkreśla się także znaczenie świadectwa wiary 
ze strony nauczyciela religii.

Słowa kluczowe: formacja sumienia, sumienie, nauczanie religii, „płynna nowocze-
sność”, nauczyciel religii, uczestnicy lekcji religii.

__________
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Urszula Dudziak 
Dojrzałość moralna fundamentem właściwych wyborów  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 121-132]

Streszczenie: Na zintegrowany rozwój osoby składa się nie tylko sfera fizyczna, 
psychologiczna i społeczna, ale także duchowa. Rozwój sfery moralnej zasługuje na 
szczególną uwagę. Określa jakość dokonanych wyborów i konkretnych działań. La-
wrence Kohlberg wspomina o trzech poziomach rozwoju moralnego: przedkonwen-
cjonalnym, konwencjonalnym i postkonwencjonalnym. Osiąganie kolejnych pozio-
mów nie odbywa się spontanicznie, ale wymaga szczególnych wysiłków. Istnieje 
wiele czynników, które mogą powodować demoralizację i odczulanie sumienia. Ich 
wpływ zaburza rozwój osobisty, a zachowanie jednostek jest jego zewnętrznym wy-
razem. Brak doświadczenia moralnego prowadzi do niewłaściwych wyborów i za-
chowań, przed którymi należy chronić zarówno jednostkę, jak i społeczeństwo. Pro-
mowanie rozwoju moralnego dzieci i młodzieży jest edukacyjną odpowiedzialnością 
starszego pokolenia za młodsze. Odbywa się to poprzez ochronę przed czynnikami 
zakłócającymi rozwój moralny oraz poprzez zapewnienie modeli sprzyjających roz-
wojowi. Rodzina ma w tym względzie szczególne zadanie. Rodzina stymuluje roz-
wój i jest szkołą właściwych decyzji poprzez nauczanie norm, ukazanie kontekstu 
przyczynowo-skutkowego zachowania, dawanie szansy naśladowania właściwego 
zachowania i pomoc w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

Słowa kluczowe: moralność, rozwój, demoralizacja, wychowanie, akceptacja norm, 
rodzina.

__________

Karl Hunstorfer 
Medizin in einer multikulturellen und multireligiösen

Gesellschaft. Eine herausforderung für die ärztliche Praxis  
[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 133-148]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Medycyna w wielokultu-
rowym i wieloreligijnym społeczeństwie. Wyzwanie dla praktyki lekarskiej. Konflikty 
w praktyce lekarskiej mogą mieć różne przyczyny. Mogą być też przedstawione 
w zależności od każdorazowego punktu widzenia, czyli w odmienny sposób. Pro-
blemy dotyczące terapii, decyzje terapeutyczne, pytania o sens stosowania środków 
intensywnej opieki medycznej, problemy we wzajemnej komunikacji w relacji le-
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karz–pacjent aż do zagadnień u początku bądź kresu życia, mogą wygenerować kon-
flikty. Nie zawsze dostrzegany, jednak coraz częściej występujący i widoczny obszar 
problemowy wiąże się z tym, że medycyna musi spełniać swoje obowiązki w wielo-
kulturowym i wieloreligijnym społeczeństwie. Relacji między pacjentem a lekarzem 
przypada w tym kontekście bardzo ważna rola. Nie tylko prawa i autonomia pacjenta 
sprzyjają udanej współpracy lekarzy i pacjentów, ale także związana z etyką za-
wodową otwarta postawa lekarza wobec różnic kulturowego pochodzenia i religij-
nej przynależności pacjentów i pacjentek. W niniejszym artykule zawarto analizę 
działalności lekarskiej w wielokulturowym i wieloreligijnym społeczeństwie. Czy 
można sformułować propozycje i wskazania dotyczące właściwej relacji lekarza 
i pacjenta, które byłyby godne miana medycyny o ludzkim obliczu? Tematyka ta 
była już przedmiotem licznych naukowych debat i publikowanych analiz. Prace te 
zostały w niniejszym artykule uwzględnione, a punktem wyjścia do dyskusji stał się 
obszar onkologii i medycyny paliatywnej.

Słowa kluczowe: relacja lekarz-pacjent, wielokulturowe i wieloreligijne społeczeń-
stwo, lekarski etos zawodowy, etyka medyczna.

__________

Damian Wąsik
Stosunek wielkich religii do sekcji zwłok  

[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 149-159]

Streszczenie: Sekcja zwłok jest jedną z procedur medycznych, która zawsze budziła 
kontrowersje i podejrzenia. W niektórych przypadkach autopsja jest obowiązkowa (jako 
dowód lub postępowanie medyczne), w niektórych przypadkach jest przeprowadzana 
warunkowo za zgodą rodziny zmarłego. Jedną z najczęstszych przyczyn odmowy jest 
religia i brak pewności, czy taka procedura jest zgodna z założeniami wiary. Autor po-
dejmuje kwestię dopuszczalności przeprowadzenia sekcji zwłok w odniesieniu do nauki 
głównych religii (judaizmu, islamu, chrześcijaństwa i buddyzmu). Stara się zidentyfiko-
wać determinanty pogodzenia interesu publicznego z potrzebą opinii lekarskiej i z wol-
nością wyznania, biorąc pod uwagę najważniejsze tematy akceptacji i przyczyny nieto-
lerancji dla sekcji zwłok. Głównym wnioskiem jest przekonanie o dopuszczalności au-
topsji w wymiarze religijnym, pod warunkiem poszanowania godności zmarłego i jego 
rodziny oraz szacunku dla ludzkiego ciała. Według autora pomysł ten jest niezbędny nie 
tylko do stworzenia pozytywnego stosunku społeczeństwa do procedury autopsji, ale 
także wskazuje na stanowienie prawa związane z przeprowadzaniem sekcji. Informacje 
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podane w artykule opierają się na prawie dwudziestu pracach polskiej i zagranicznej 
literatury z zakresu teologii, filozofii religii, religii i nauk medycznych.

Słowa kluczowe: autopsja, swoboda wyznania, poszanowanie zwłok ludzkich, rozwój 
medycyny.

__________

Tomasz Tulejski 
Starotestamentowe źródła Augustyńskiej teorii wojny sprawiedliwej. Rozważania 

nad fragmentem Contra Faustum  
[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 161-173]

Streszczenie: Autor twierdzi, że augustiańska teoria sprawiedliwej wojny nie stano-
wi jedynie chrześcijańskiej wersji poglądów Cycerona. Wskazuje, że Augustyn wy-
ciągnął argument ze Starego Testamentu i zamieścił go w swoim traktacie Contra 
Faustum napisanym już przed jego słynnym De Civitate Dei. To właśnie w Contra 
Faustum Augustyn określił główne elementy sprawiedliwej wojny – właściwy organ, 
sprawiedliwa sprawa, właściwa intencja i pokój jako ostateczny cel wojny. Idąc tym 
tokiem myśli, autor rekonstruuje pojęcie sprawiedliwej wojny, jak opisano to w nar-
racjach Starego Testamentu dotyczących wojen prowadzonych przez Naród Wybrany. 
Autorytet do rozpoczęcia wojny należał pierwotnie do sędziów, a później do proro-
ków, którzy przekazali wolę Boga ludowi Izraela. Wojny te były prowadzone z uza-
sadnionej przyczyny, tj. szkody wyrządzonej Izraelowi przez inne plemiona. Byli oni 
motywowani właściwą intencją, ponieważ za wojną stała wola Boża, która wskazywa-
ła na to, co naprawdę należało do Izraela, a nie na pragnienie Izraela, aby krzywdzić 
innych. Wreszcie ostatecznym celem tych wysiłków był pokój. Autor twierdzi, że ten 
argument prawny odegrał znaczącą rolę w uzasadnieniu różnych działań wojskowych 
podejmowanych przez starożytny Izrael. W związku z tym stwierdza, że chrześcijań-
skie pojęcie sprawiedliwej wojny ma podwójne pochodzenie – cycerońskie i biblijne 
– wywodzące się ze Starego Testamentu.

Słowa kluczowe: św. Augustyn, Contra Faustum, wojna sprawiedliwa, sprawiedliwy 
pokój, Stary Testament.
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Teksty

O. Michał Mrozek OP, Tomasz z Akwinu. Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, II, 
d. 24, q. 2, a. 3-4 [„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 175-191]

Recenzje i omówienia

Andrzej Pietrzak, Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latyno-
amerykańskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 457 (Eugeniusz Sakowicz) 
[„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 193-196]

Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il 
cinquantesimo di sacerdozio, a cura Mons. M. Jędraszewski, don J. Słowiński, Po-
znań 2013, ss. 615 (ks. Ryszard Sztychmiler) [„Forum Teologiczne” t. XV (2014), 
s. 196-201]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XV (2014), s. 203]
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Spis treści

Artykuły

Gerhard Marschütz 
Gewalt gegenüber Familien. Theologisch-ethische Herausforderungen 

 [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 9-22]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Przemoc wobec rodzin. Teo-
logiczne wyzwania etyczne. Mówiąc o przemocy w kontekście rodzinnym, przeważnie 
bierze się pod uwagę przemoc wewnątrz rodzin. W wielu badaniach przeanalizowano 
to zjawisko. Autor artykułu zajmuje się formami strukturalnej i kulturowej przemocy 
nad rodzinami, którą spotyka się w naszych społeczeństwach. Najpierw wyjaśnia kon-
cepcję przemocy, zwłaszcza przemocy strukturalnej i kulturowej. Następnie omawia 
strukturalne, kulturowe i indywidualne procesy pluralizacji w nowoczesnym społe-
czeństwie oraz ich wpływ na rodziny. Wreszcie zwraca uwagę na kluczowe aspekty 
przemocy kulturowej i strukturalnej, na które napotykają rodziny. Aspekty te wskazują 
na utrudnienia w zakładaniu rodzin oraz obrazują, w jaki sposób wpływają na życie 
rodzin już istniejących. Analiza problematyki w perspektywie teologiczno-etycznej 
pozwoliła na wniosek o konieczności wzywania do odpowiedzialnej polityki rodzinnej 
i upewniania się, że małżeństwo i rodzina są wspierane zgodnie z potrzebami wynika-
jącymi z godności oraz logiki.

Słowa kluczowe: rodzina, przemoc strukturalna, przemoc kulturowa, godność czło-
wieka, etyka teologiczna.

__________

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXVI.pdf
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Ks. Marcin Składanowski 
Problem przemocy wobec kobiet w pracach Światowej Rady Kościołów  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 23-32]

Streszczenie: Przedstawiany tekst ma na celu zarysowanie ważnego fragmentu 
ekumenicznej działalności na rzecz kobiet, jakim jest chrześcijańska analiza zjawi-
ska przemocy wobec kobiet oraz jej przeciwdziałanie. Problem ten został ukazany 
na przykładzie działalności największej organizacji ekumenicznej – Światowej Rady 
Kościołów (ŚRK), założonej w 1948 r., gromadzącej większość chrześcijańskich Ko-
ściołów i Wspólnot. Wprawdzie Kościół katolicki nie jest członkiem Światowej Rady 
Kościołów, niemniej jednak aktywnie z nią współpracuje. Z tego powodu również 
z katolickiego punktu widzenia celowe wydaje się przyjrzenie się wspomnianemu 
obszarowi działalności ŚRK. Artykuł jest prezentacją głównych elementów analizy 
zjawiska przemocy wobec kobiet obecnych w wypowiedziach ŚRK oraz teologów 
i teolożek związanych z Radą. W dalszym etapie przedstawione są ważniejsze inicja-
tywy ŚRK na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Autor artykułu omawia 
elementy refleksji teologicznej, ważniejsze inicjatywy społeczne, polityczne i eduka-
cyjne oraz związane z nimi trudności o charakterze światopoglądowym i etycznym. 
Tekst kończy się zestawieniem wniosków i zarysowaniem perspektyw dalszej ekume-
nicznej działalności w omawianym kierunku.

Słowa kluczowe: przemoc, kobiety, Światowa Rada Kościołów, ekumenizm.
__________

Damian Wąsik, Bogusław Sygit, Mariusz Dubiel 
Medyczne, społeczne i prawne aspekty rytualnego obrzezania kobiet  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 33-44]

Streszczenie: W publikacji poruszono zagadnienie różnych aspektów jednej z najnie-
bezpieczniejszych form przemocy XXI w. – obrzezania kobiet. Ten krwawy zwyczaj 
traktowany jest w wielu współczesnych państwach jako część tradycji lokalnych spo-
łeczności. Co prawda, zagadnienie dotyczy głównie krajów afrykańskich, niemniej 
jednak imigracja może spowodować, że stanie się on problemem np. państw europej-
skich. Medyczne aspekty obrzezania kobiet skupiają się na przedstawieniu znanych 
sposobów dokonywania rytuału oraz jego konsekwencjach zdrowotnych. W aspek-
cie społecznym sprowadza się do określenia źródeł zwyczaju i często podnoszonych 
związków z religią. Obrzezanie kobiet ukazano jako pewien rozdźwięk w prawie mię-
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dzynarodowym i prawach człowieka, jako że z jednej strony jest to zachowanie prawa 
do kultywowania zwyczajów i odrębności kulturowej, a z drugiej naruszenie prawa do 
nietykalności osobistej i zakazu tortur.

Słowa kluczowe: obrzezanie kobiet, przemoc, medycyna, prawa człowieka, prawo 
zwyczajowe.

__________

Małgorzata Tomkiewicz 
„Przestępstwa z nienawiści” na tle wyznaniowym w prawie polskim  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 45-59]

Streszczenie: Wolność sumienia i wyznania jest jedną z fundamentalnych zasad 
współczesnych, demokratycznych społeczeństw, zakorzenioną w aktach krajowego 
i międzynarodowego porządku prawnego. Obejmuje ona wolność posiadania przeko-
nań religijnych, przyjmowania i odrzucania religii według własnego wyboru, a także 
wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub pry-
watnie religii bądź przekonań. Uzewnętrznianie to może wyrażać się w uprawianiu 
kultu, modlitwach, praktykach religijnych bądź w nauczaniu. Gwarantem tej wolności 
są m.in. regulacje prawnokarne zakazujące dyskryminacji ze względów religijnych. 
W polskim prawie karnym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność wyzna-
niową lub bezwyznaniowość zawiera expressis verbis art. 118 k.k.. art. 118a § 3 pkt.2 
k.k., art. 119 k.k. art. 194 k.k. zaś w art. 256 k.k. i art. 257 k.k. Ustawodawca penalizu-
je publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo ze względu 
na bezwyznaniowość oraz publiczne znieważanie grupy ludności lub poszczególnych 
osób z tych względów. Zagadnienie „mowy nienawiści” (hate speech) oraz przestępstw 
popełnianych z motywów dyskryminacyjnych, w tym na tle wyznaniowym (hate cri-
me; biased-motivated crime) staje się coraz częstszym zjawiskiem i problemem za-
równo na świecie, jak i w Polsce. Przekonanie o wzroście skali zjawiska nie znajduje 
jednakże przełożenia na liczbę postępowań karnych prowadzonych w tym względzie 
w Polsce. Taki stan skłania do pytania o przyczynę owej nikłej efektywności organów 
ścigania w wymienionej materii. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie.

Słowa kluczowe: dyskryminacja, nienawiść, przekonania religijne, mowa nienawiści, 
różnice wyznaniowe.

__________
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Lucjan Świto 
Penalizacja przemocy seksualnej w prawie polskim i w prawie kanonicznym

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 61-75]

Streszczenie: Przemoc seksualna jest zjawiskiem, które niemal od początku towarzy-
szy historii człowieka, a wielość form i różnorodność zachowań mających kontekst 
seksualny kreuje coraz to nowe formy przemocy. Zjawisko nadużyć seksualnych zdaje 
się dziś przybierać na sile tak dalece, że staje się już nie tylko podłożem wielu pato-
logii społecznych, ale wręcz patologią samą w sobie. Świadomość zagrożeń, jakie 
ze zjawiska tego wynika, skłania ustawodawców wielu państw, w tym ustawodawcę 
polskiego, do podejmowania różnych inicjatyw w zakresie szeroko pojmowanej pre-
wencji, przy czym działania te w głównej mierze odbywają się na płaszczyźnie norma-
tywnej. Biorąc pod uwagę, że sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej bywają oso-
by nie tylko bezwyznaniowe, ale również identyfikujące się z Kościołem katolickim, 
rodzi się pytanie, czy przemoc seksualna jest penalizowana tylko w wymiarze prawa 
polskiego, czy również w wymiarze prawa kanonicznego? Czy problem przemocy 
seksualnej dostrzega tylko prawodawca świecki, reagując na pojawiające się zagroże-
nia i dostosowując prawo do zmieniających się realiów, czy również ustawodawca ko-
ścielny? W prezentowanym artykule poprzez prawnoporównawczą analizę najczęściej 
występujących przestępstw seksualnych, tj. zgwałcenia, wykorzystania seksualnego 
osoby małoletniej, bezradnej i niepoczytalnej, wykorzystania seksualnego w stosunku 
zależności oraz pornografię, autor próbuje odpowiedzieć na postawione pytania.

Słowa kluczowe: przemoc seksualna, wykorzystanie seksualne, krzywdzenie seksu-
alne, seksualne nadużycie.

__________

Marek Karczewski 
Przemoc w Biblii w interpretacji Papieskiej Komisji Biblijnej w dokumencie 

„Natchnienie i prawda Pisma Świętego” [s. 77-91]

Streszczenie: W artykule autor podejmuje temat przemocy w Biblii w interpretacji Pa-
pieskiej Komisji Biblijnej w dokumencie Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Tek-
sty biblijne mówiące o legalnej przemocy, prawie „herem” i psalmach złorzeczących, 
z perspektywy chrześcijańskiej są trudne do interpretacji. Papieska Komisja Biblijna 
wskazuje hermeneutyczne zasady niezbędne dla ich właściwego zrozumienia. W ar-
tykule omówiono istotę i znaczenie wytycznych Komisji w kontekście dyskusji teolo-
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gicznej. Jego plan jest następujący. Na pierwszym miejscu jest ogólna charakterystyka 
dokumentu Natchnienie i prawda Pisma Świętego na tle wcześniejszych oficjalnych 
wypowiedzi Kościoła. Szczególną uwagę zwraca się na adhortację posynodalną Bene-
dykta XVI Verbum Domini (2010). W następnym punkcie zawarte są przykłady inter-
pretacji wybranych tekstów biblijnych. W interpretacji tekstów biblijnych związanych 
z przemocą legalną przedstawiono komplementarność z prawem naturalnym. Wska-
zano na problemy w interpretacji prawa „herem”. Zaciekłość „herem” wydaje się być 
w sprzeczności z biblijnym obrazem Boga. Modlitwy o przemoc zawarte w niektórych 
psalmach (imprecatory psalm) rzucają cień na teologiczne piękno Psałterza. Aby wła-
ściwie zinterpretować te teksty powinno się zwrócić uwagę na: sytuację osoby chorej; 
prawdziwe intencje psalmisty i kim są jego wrogowie. Według interpretacji chrześci-
jańskiej, wrogość można odnosić do rzeczywistości duchowego zła. Papieska Komisja 
Biblijna sprzeciwia się praktykom usuwania trudnych tekstów biblijnych z Lekcjona-
rza i pomijania ich w homiliach. Komisja zachęca do cierpliwej interpretacji trudnych 
tekstów biblijnych, ponieważ są one również natchnionym słowem Bożym.

Słowa kluczowe: Papieska Komisja Biblijna, natchnienie i prawda, przemoc w Biblii, 
hermeneutyka biblijna, psalmy złorzeczące.

__________

Jerzy Kotkowski 
Interdyscyplinarność i złożoność pojęć „agresja” i „przemoc”

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 93-105]

Streszczenie: W artykule podjęto kwestię definiowania pojęcia agresji i przemocy. Autor 
przytacza różne sposoby rozumienia tych zjawisk oraz przykładowe formuły definicyjne. 
Pojęcia analizowane są w sposób interdyscyplinarny, w pespektywach: psychologicznej, 
socjologicznej, pedagogicznej, biologiczno-fizjologicznej, prawnej, kryminologicznej, 
komunikacyjno-kulturowej, teologiczno-religijno-biblijnej, semantyczno-pragmatycz-
nej, historyczno-politologicznej, etyczno-moralnej i filozoficzno-ideologicznej. Nie 
wyklucza się jednak możliwości badania fenomenu agresji i przemocy także w innych 
ujęciach. Całość ma charakter poszukiwań i próby ukierunkowania możliwości myślenia 
o problemie agresji i przemocy w różnych jego wymiarach.

Słowa kluczowe: interdyscyplinarność nauki, definiowanie pojęć, agresja, przemoc, 
kryminologia.

__________



157

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

Anita Kubanek 
Interdyscyplinarne ujęcie przymusu [s. 107-121]

Streszczenie: Przymus jest współcześnie pojęciem znanym, powszechnym i często 
wykorzystywanym w odniesieniu do wielu kategorii życiowych. Ta pozorna prosto-
ta definicji jest złudna, bowiem jest to zjawisko złożone, które możemy odnieść do 
szerokiej sfery społeczno-polityczno-ekonomicznej. Wiele czynników ma wpływ na 
odbiór zjawiska przymusu, wiele też zależy od danego punktu widzenia. Niewątpliwie 
ujęcie interdyscyplinarne pozwala w odniesieniu do różnych dziedzin nauki wypraco-
wać odmienne podejście od reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera. 
Przymus jest zjawiskiem, z którym niemal każdy musiał się spotkać, stąd dążenie au-
torki do pogłębienia refleksji o tym zjawisku, jak i próba usystematyzowania pewnych 
kategorii związanych z tym pojęciem.

Słowa kluczowe: przymus, interdyscyplinarność nauki, nacisk, wolność, definiowanie 
pojęć.

__________

Jerzy Szymik 
Destructio familiae. Diagnoza Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 123-138]

Streszczenie: Pytanie o człowieka – jego początek, naturę, powołanie i przyszłość – 
jest jednym z najgorętszych światopoglądowo pytań współczesności. Chrześcijaństwo 
przypomina, że oderwanie antropologii od teologii skutkuje nieuchronnie ideologią, 
która paradoksalnie zarazem człowieka ubóstwia i degraduje, kwestionując chroniące 
go fundamentalne wartości. Szczególnie dramatyczne skutki wynikającego z oddale-
nia od Boga etycznego chaosu ponowoczesności widoczne są w sferze ludzkiej płcio-
wości i w życiu rodzinnym. W tej dziedzinie podważenie stwórczej prawdy o czło-
wieku i odmowa istotowej zależności od Boga prowadzi do destrukcji rodziny i godzi 
wprost w samo ludzkie życie. Ostatecznie – dowodzi Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, 
przypominając losy ewangelicznego marnotrawnego syna, to, co pysze ludzkiej wy-
daje się być należnym bezmiarem wolności, może prowadzić – w grzesznej uzurpacji 
– jedynie do skrajnego upodlenia człowieka.

Słowa kluczowe: rodzina, płciowość, grzech, etos, ponowoczesność.
__________
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Beata Bilicka
Chrześcijański styl obecności na „cyfrowym kontynencie”  

w orędziach Benedykta XVI 
[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 139-151]

Streszczenie: Podstawowym źródłem analiz przedstawionych w artykule Chrześcijań-
ski styl obecności na „cyfrowym kontynencie” w orędziach Benedykta XVI są przede 
wszystkim przemówienia na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. W czasie 
swojego pontyfikatu papież Benedykt XVI wygłosił osiem takich orędzi. W pierw-
szych orędziach dzielił się swoją refleksją na temat środków masowego przekazu, 
w ostatnich nawiązywał bezpośrednio do problematyki „cyfrowego kontynentu”. 
Analiza tych przemówień pokazała, że papież – mimo sędziwego wieku – doskonale 
rozumiał Sieć i jej użytkowników – „cyfrowych tubylców” (digital natives), a jego 
przemyślenia i refleksje na temat Sieci są także dzisiaj cennym głosem w dyskusji 
na temat obecności Kościoła w cyfrowej przestrzeni. Artykuł składa się z trzech czę-
ści. W pierwszej krótko scharakteryzowany został Internet, nazwany przez Benedykta 
XVI „cyfrowym kontynentem”. Jest on współczesnym areopagiem i agorą, na których 
krzyżują się drogi zarówno wierzących w Boga, jak i odrzucających Jego istnienie. 
Przez analogię do ateńskiej agory i Areopagu, który był dla Apostołów, zwłaszcza 
św. Pawła, miejscem głoszenia Ewangelii, współczesny areopag wirtualny domaga się 
duszpasterskiego zaangażowania kapłanów i odważnego świadectwa wiary świeckich 
katolików – zagadnienia te zostały opisane w drugiej i trzeciej części artykułu.

Słowa kluczowe: Benedykt XVI, orędzia papieskie, cyfrowy kontynent, cyfrowy tu-
bylec, środki społecznego przekazu.

__________

Ks. Paweł Rabczyński 
Kościół Jezusa Chrystusa. Szkic do eklezjologii Benedyka XVI  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 153-163]

Streszczenie: Kościół w nauczaniu papieża Benedykta XVI jest rzeczywistością dynamicz-
ną, skoncentrowaną na Osobie Jezusa Chrystusa – założyciela, nieustannie ożywianego 
przez Ducha Świętego, który uzdalnia wierzących do dawania świadectwa. Dzięki wspól-
nocie eklezjalnej Chrystus jest wciąż głoszony i uobecniany. Moc Ducha Świętego sprawia, 
że Kościół Chrystusowy żyje, rośnie i rozwija się we wspólnotach uczniów i w świecie. 
Chrystus w swoim Kościele nadal wędruje przez dzieje. Jest to możliwe dzięki określonej 
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strukturze: apostolskiej Tradycji i sukcesji. Jako „nowa rodzina Boża” głosi ewangelię, pro-
klamuje nadejście Królestwa Bożego, czyni uczniami Chrystusa, leczy na ciele i na duszy, 
a także podejmuje konkretną posługę miłości – caritas. Daje tym samym świadectwo tryni-
tarnej miłości Boga i staje się przez to wiarygodnym tradentem zbawienia.

Słowa kluczowe: Kościół, geneza Kościoła, Tradycja apostolska, sukcesja apostolska, 
misja Kościoła.

__________

Ryszard Hajduk CSsR 
Preewangelizacja i współczesne możliwości jej urzeczywistnienia  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 165-179]

Streszczenie: Pierwszym zadaniem Kościoła jest głoszenie ewangelii całemu świa-
tu. Ażeby ewangelia dosięgła ludzkich serc i została zaakceptowana, ludzie muszą 
być właściwie przygotowani. Przed Vaticanum II pre-ewangelizacja nie była uważana 
za integralną część misji Kościoła. To zostało opisane jako faza pre-kerygmatyczna 
przygotowująca ludzi do skutecznego zasiewu ewangelicznego. Mimo że po Soborze 
Watykańskim II, termin „preewangelizacja” był odległy, nie jest całkowicie nieobec-
ny w teologii. Zwrócić trzeba uwagę na jego rolę w inspirowaniu ludzi do refleksji 
nad istnieniem, pragnieniami i potrzebami, a także nad otaczającą rzeczywistością. 
W dzisiejszych czasach, przygotowanie do przekazania Dobrej Nowiny o zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie musi uwzględniać ideologiczny i kulturowy, a także intelektu-
alny, etyczny i estetyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Odbiorcy tak prowadzonej 
preewangelizacji mogą wtedy zobaczyć, że człowiek jest dla siebie pytaniem, na które 
może w pełni odpowiedzieć jedynie w świetle Ewangelii.

Słowa kluczowe: preewangelizacja, ewangelizacja, Ewangelia, Kościół, duszpasterstwo.
__________

Antoni Jucewicz SVD 
Współczesne kulturowo-społeczne podłoże uzależnień

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 181-193]

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie i omówienie kulturowo-społecznych przyczyn 
problemu uzależnienia, który wiąże się nie tylko z indywidualnymi predyspozycjami, ale 
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także z kontekstem społeczno-kulturowym. Człowiek jest w jakiejś mierze zależny od 
środowiska społecznego, ekonomicznego, obyczajowego, mentalnego, prawnego i poli-
tycznego, w którym kształtuje się jego sposób myślenia i wartościowania oraz postawy. 
W świetle poczynionych analiz wskazano na kilka czynników stymulujących powstawanie 
uzależnień. Należą do nich: konsumpcjonizm, technicyzacja życia i reifikacja osoby, rela-
tywizm etyczny i brak sensu życia oraz kryzys rodziny i rozpad więzi społecznych. Głębo-
ka i trwała degeneracja moralna kultury, technicyzacja życia, konsumpcjonizm, instrumen-
talizacja osoby, kryzys rodziny prowadzi do dezorganizacji psychicznej uczestników danej 
kultury i życia społecznego. Wiedzie ich do zbiorowych, nieświadomych poszukiwań wyj-
ścia z sytuacji zagubienia, nierzadko wprowadzając na drogę uzależnień.

Słowa kluczowe: konsumpcjonizm, rodzina, technicyzacja życia, uzależnienia, dege-
neracja moralna.

__________

Ks. Tadeusz Zadorożny 
The Works of the Knights of Columbus as the Way of Catholic Volunteerism  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 195-207]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Dzieła Rycerzy Kolumba jako 
droga realizacji katolickiego wolontariatu. „Wolontariat” to termin o szerokim znacze-
niu, składają się nań altruistyczne postawy i działalność na rzecz ludzkiego dobra, do-
brobytu i integralności. Wszyscy chrześcijanie są powołani do naśladowania Chrystusa, 
który przeszedł [...] dobrze czyniąc (Dz 10,38). Wśród chrześcijańskich wolontariuszy 
na wyrazy szczególnego uznania zasługują Rycerze Kolumba, którzy swoimi licznymi 
dziełami bronią fundamentalnych zasad etycznych i niosą pomoc potrzebującym. Or-
ganizacja powstała z inicjatywy ks. Michaela J. McGivneya w New Haven, w stanie 
Connecticut w USA w 1882 r., aby służyć swoim członkom braterską pomocą i wspierać 
ich rodziny. Obecnie Bractwo liczy 1,8 miliona członków zgromadzonych w ponad 14 
tysiącach rad na całym świecie. W Polsce organizacja liczy ponad 2 tysiące członków. 
Działalność charytatywna Rycerzy Kolumba pod mottem „W służbie jednemu, w służ-
bie wszystkim” obejmuje donacje charytatywne w wysokości 170 milionów USD i 70 
milionów godzin wolontariackiej pracy rocznie. Bractwo promuje „kulturę życia”, re-
gulacje prawne afirmujące życie, zakazujące aborcji, eutanazji, samobójstwa w asyście 
lekarza i procedur medycznych, które nie szanują integralności ludzkiego życia. Swoimi 
dziełami wsparcia osób niepełnosprawnych Rycerze budują „kulturę akceptacji”, w któ-
rej ludzie zmagający się z inwalidztwem są przyjmowani i szanowani. Służąc „kulturze 
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miłości”, Bractwo oferuje pożywienie głodnym, ciepłe ubrania potrzebującym, schro-
nienie biednym i pomoc osobom dotkniętym wojnami lub klęskami żywiołowymi. Ry-
cerze Kolumba są adwokatem „zdrowej kultury”, chrześcijańskich korzeni zachodniej 
cywilizacji i wiary w niezmienne zasady etyczne. Organizacja założona wśród ubóstwa, 
inspirowana natchnieniami Ducha Świętego trwa, czyniąc dobro, szczególnie najmniej-
szym braciom i siostrom Jezusa Chrystusa (por. Mt 25,40).

Słowa kluczowe: Rycerze Kolumba, wolontariat, wolontariusz, dzieło charytatywne, 
zdrowa kultura.

__________

Ks. Marek Jodkowski 
Straty materialne diecezji warmińskiej w czasie pierwszej wojny światowej  

[„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 209-221]

Streszczenie: Ekspansja wojsk rosyjskich na obszary Prus Wschodnich w czasie 
pierwszej wojny światowej spowodowała zniszczenia na niespotykaną dotąd skalę. 
Dotknęły one 35 miast i 900 gmin wiejskich. Wśród nich znalazło się wiele budynków 
kościelnych należących do diecezji warmińskiej, które ucierpiały wskutek działań 
militarnych oraz grabieży. Znaczne szkody odnotowano przy świątyniach katolickich 
w Krośnie, Szczytnie, Ełku i Bilderweitschen. Ślady działań wojennych stwierdzo-
no również przy obiektach sakralnych w Kobułtach, Olsztynku, Klonie, a także przy 
domu misyjnym w Piszu. Spłonęły plebanie w Gołdapi, Opaleńcu, Bilderweitschen, 
dom księży emerytów w Krośnie oraz budynki parafialne w Szczytnie i Gryźlinach. 
Włamywano się i opróżniano sejfy oraz skarbony kościelne. Powszechnym zjawi-
skiem było plądrowanie budynków sakralnych, jak i parafialnych, konfiskata obiektów 
ruchomych oraz żywego inwentarza. Stosowano niekorzystny dla podbitej ludności 
kurs wymiany pieniężnej, wskutek czego wymuszano sprzedaż płodów rolnych na 
rzecz okupanta po zaniżonej cenie. Pochodziły one z gospodarstw rolnych, w tym rów-
nież parafialnych. Odpowiedzialność za straty materialne przy budynkach kościelnych 
diecezji warmińskiej spoczywała zarówno na niemieckich jednostkach militarnych, 
jak też siłach zbrojnych nieprzyjaciela. W grabieżach niejednokrotnie brało udział 
miejscowe pospólstwo. Odbudowa zniszczonych obiektów rozpoczęła się bezpośred-
nio po opuszczeniu przez wojska rosyjskie Prus Wschodnich.

Słowa kluczowe: diecezja warmińska, pierwsza wojna światowa, budynki kościelne, 
Prusy Wschodnie, zniszczenia wojenne.
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Teksty

Jacek J. Pawlik SVD, Fakt religijny. Zwyczajna teoria religii Alberta Piette [„Forum 
Teologiczne” t.XVI (2015), s. 223]

Recenzje, omówienia i sprawozdania

Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521, przeł. J. Wojtkowski, 
Olsztyn 2014, ss. 701 (Wojciech Zawadzki) [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), 
s. 247]

David Ray Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, 
Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion. 
Claremont: Process Century Press 2014, ss. 302 (Paweł Sokołowski) [„Forum Teo-
logiczne” t. XVI (2015), s. 250]

Ks. Mirosław Daniluk SCJ, Sigla. Zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowa-
nego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Lublin 2012, ss. 613 (Eugeniusz Sakowicz) [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), 
s. 257]

Janusz Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość. Studium so-
cjologiczne, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2013, ss. 288 (ks. Karol Ja-
siński) [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 260]

Ks. Franciszek Drączkowski, Sakramentologia patrystyczna w zarysie, Pelplin 2014, 
ss. 200 (ks. Janusz Chyła) [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 265]

Sprawozdanie z konferencji Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy (Mateusz Tu-
bisz) [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 268]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XVI (2015), s. 273]
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Spis treści

Artykuły

Ryszard Hajduk CSsR 
Die Alterung der Gesellschaften als Zeichen der Zeit

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 7-23]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Starzejące się społeczeń-
stwa jako znaki czasu. Kościół ma obowiązek badania znaków czasu, czyli procesów 
i zjawisk społecznych, wobec których wyznawcy Chrystusa nie mogą przejść obojęt-
nie. Znaki czasu to loci theologici. Nie można ich więc interpretować jako czyste fak-
ty, lecz jako uprzywilejowaną przez Boga rzeczywistość, w której dochodzą do głosu 
plany i zamiary Boże. Do znaków czasu można zaliczyć starzenie się społeczeństw 
– zjawisko dotykające nie tylko kraje Zachodu, lecz także Europę Wschodnią i Rosję. 
Chociaż o ludziach starszych niejednokrotnie mówi się jako o ciężarze ekonomicz-
nym dla młodszych pokoleń, to jednak trudno bez nich wyobrazić sobie życie spo-
łeczne. Odgrywają oni w nim doniosłą rolę, służąc pomocą swoim rodzinom, a także 
podejmując liczne inicjatywy na rzecz dobra wspólnego. Jako „strażnicy kolektywnej 
pamięci” (Jan Paweł II), osoby w podeszłym wieku pomagają ludziom młodym od-
kryć sens życia i kształtować ich osobową tożsamość. Ich mądrość i doświadczenie 
przyczynia się do budowania lepszego świata. Dla Kościoła oznacza to wyzwanie, by 
zarówno drzemiący w nich potencjał wykorzystać do rozwoju dzieła ewangelizacji, 
jak i otoczyć ich opieką duszpasterską, odpowiadając na ich duchowe potrzeby i po-
magając im godnie przeżyć „jesień życia”.

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

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXVII.pdf
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Ks. Edward Wiszowaty, Starości się nie wybiera – wiek sędziwy w perspektywie
teologiczno-pastoralnej [„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 25-39]

Streszczenie: Starość jest naturalnym procesem życiowym. Nie można jej wybrać, 
lecz jedynie zaakceptować. Prawda ta znajduje wyraz m.in. w Biblii, w nauczaniu 
Ojców Kościoła i papieży. Teksty biblijne ukazują starość w sposób ambiwalentny. 
Z jednej strony dostrzegają w niej dar Boży, wychwalając wiedzę, doświadczenie, 
roztropność i mądrość życiową wieku sędziwego, z drugiej natomiast realistycz-
nie odmalowują niedomagania związane z tym wiekiem. Sens starości Biblia upa-
truje w ziemskim dojrzewaniu ku wiecznemu szczęściu i zjednoczeniu z Bogiem. 
W sensie symbolicznym zwraca przy tym uwagę na przemianę „starego człowieka” 
(veti hominis) w nowego. Ta perspektywa biblijno-teologiczna stanowi przeciwwagę 
dla postrzegania starości w ponowoczesnym społeczeństwie, gdzie na wiek sędzi-
wy patrzy się m.in. przez pryzmat kapitału społecznego, ról społecznych, demo-
grafii, rynku pracy, ekonomii, polityki społecznej, dostrzegając przede wszystkim 
konsekwencje społeczno-gospodarcze procesu starzenia się. Jednostronność takiego 
spojrzenia może być zrównoważona przez refleksję teologiczno-pastoralną na te-
mat starości. Kościół w swoim nauczaniu i posłudze duszpasterskiej przypomina 
o godności i posłannictwie ludzi starszych. Odwołując się od świadectwa życia osób 
starszych, a zwłaszcza ich cierpienia, pogłębionej religijności i pobożności, ukazuje 
chrześcijańską wizję starości.

Słowa kluczowe: demografia, duszpasterstwo, starość, społeczeństwo, teologia pa-
storalna.

__________

Furio Pesci 
Una saggezza negata. La condizione dell’anziano nella societa postmoderna  

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 41-54]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Zaprzeczenie mądrości. Kon-
dycja ludzi starszych w społeczeństwie postmodernistycznym. Starość była uważana 
przez długi czas za synonim mądrości. Inaczej to zjawisko jest postrzegane w płyn-
nym społeczeństwie. Powody tej zmiany wynikają z paradoksalnej sytuacji, w której 
żyją dziś osoby starsze. Z jednej strony, średnia długość życia wydłużyła się w ostat-
nich dekadach i warunki materialne emerytów polepszyły się. Z drugiej strony, nowe 
choroby, które dotykają starszych, zakwestionowały zrównanie starości z mądrością. 
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Natomiast koszty systemu emerytalnego, z powodu kryzysu gospodarczego, wydają 
się dziś nie do utrzymania, nawet w krajach rozwiniętych. Sytuacja osób starszych 
staje się zatem przykładem wyraźnie oddającym kondycję egzystencjalną typową dla 
naszych czasów. Wizja życia jako „projektu” generuje cierpienia i frustracje, które są 
wyrażone w lęku i depresji, tak powszechnych w naszych czasach, zwłaszcza wśród 
osób starszych. Tylko odzyskanie autentycznej wizji mądrości i transcendencji może 
pomóc przezwyciężyć te społeczne i kulturowe sprzeczności.

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

Ks. Łukasz Florczyk, ks. Paweł Brudek, Stanisława Steuden 
Mądrość jako przymiot starości. Perspektywa biblijna  

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 55-71]

Streszczenie: Natchnieni autorzy Pisma Świętego w pierwszej kolejności przypisu-
ją mądrość samemu Bogu. Dotyczy to głównie dzieła stworzenia świata i człowieka. 
Mądrość ludzka z kolei stanowi Boży dar, o który ciągle trzeba prosić Stwórcę. Przy-
kład takiej ufnej modlitwy o mądrość zostawił nam król Salomon, który nie prosił 
Boga o długie życie, bogactwo, czy o zgubę swoich nieprzyjaciół, ale o serce pełne 
rozsądku – w celu sądzenia i rozróżniania dobra od zła. Ta ludzka mądrość dotyczy 
głównie osób dojrzałych i starszych, ale to wcale nie znaczy, że jest ona zarezerwo-
wana tylko i wyłącznie dla tych ludzi. Owa mądrość przejawia się przede wszystkim 
w pobożności, przestrzeganiu nakazów Prawa i bojaźni Bożej. Człowiek mądry może 
się także poszczycić wiedzą i bogatym doświadczeniem życiowym, dlatego to właśnie 
takie osoby dzieliły się swoją mądrością z innymi ludźmi (szczególnie z młodym po-
koleniem), a gdy zaszła taka potrzeba – sądziły i doradzały. Starcy – odznaczający się 
mądrością – cieszyli się autorytetem i wielkim szacunkiem, a ich nagrodą była długo-
wieczność i żywa pamięć wśród następnych pokoleń.

Słowa kluczowe: mądrość, starość, bojaźń Boża, autorytet, długowieczność.
__________
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Stanisława Steuden, ks. Paweł Brudek, ks. Łukasz Florczyk 
Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna  

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 73-87]

Streszczenie: W literaturze przedmiotu z zakresu problematyki starzenia się i staro-
ści ostatni etap życia człowieka najczęściej kojarzony jest z mądrością. Z łatwością 
można również dotrzeć do wyników badań, które przekonują, że mądrość wzrasta 
wraz z wiekiem. Jednocześnie wielu autorów podkreśla, że wiek osoby, choć stanowi 
istotny warunek dla ujawnienia się mądrości, to jednak nie jest to warunek wystarcza-
jący. Wobec tego rodzi się pytanie, jak rozumieć mądrość oraz co przyczynia się do 
jej kształtowania i wzrostu, skoro sam czynnik czasu nie daje gwarancji jej ujawnie-
nia się. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, należy zaznaczyć, że psychologiczne 
badania nad mądrością wciąż stanowią nowy obszar naukowej eksploracji. Pomimo 
tego mamy dziś do czynienia z wielością definicji i koncepcji omawianego konstruktu. 
Prezentowany artykuł to próba: 1) charakterystyki mądrości jako zmiennej będącej 
efektem zmian wynikających z procesu gerotranscendencji; 2) przybliżenia psycholo-
gicznej interpretacji mądrości; 3) ukazania znaczenia mądrości w psychospołecznym 
funkcjonowaniu seniorów.

Słowa kluczowe: gerotranscendencja, koncepcje mądrości, starość, wiedza teoretycz-
na, wiedza zorientowana na mądrość.

__________

Dominik Chechelski 
Sakrament namaszczenia chorych: łaska czasu starości

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 89-103]

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie sakramentu namaszczenia chorych w od-
niesieniu do osób w podeszłym wieku. Sakrament, tak często mylnie kojarzony przez 
wiernych jedynie z momentem umierania, staje się wyrazem bezsilności wobec śmier-
ci i ostatnim akordem chrześcijańskiego życia. Tymczasem, w świetle doktrynalnych 
wypowiedzi Magisterium Kościoła, namaszczenie nie musi być aplikowane osobom 
umierającym, a jego przyjęcie nie jest wyznacznikiem kresu życia. Namaszczenie jest 
sakramentem dla ludzi chorych i tych, którzy przeżywają swoją starość, a jego łaska 
może pomagać w znoszeniu choroby i uciążliwości wieku podeszłego. Bycie osobą 
starszą uprawnia do przyjmowania sakramentu, chociaż, jak pokazuje praktyka dusz-
pasterska, możliwość ta nie w pełni jest wykorzystywana. W pierwszej części autor 
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przedstawia historyczno-doktrynalne ujęcie podmiotu sakramentu namaszczenia: po-
cząwszy od zamieszczonego w Liście św. Jakuba nakazu namaszczania chorych, po-
przez okres średniowiecza, dokonania Soboru Trydenckiego, po najnowsze nauczanie 
Magisterium. Następnie, w oparciu o Katechizm Kościoła katolickiego, zostaje przed-
stawiona analiza sakramentu namaszczenia z perspektywy charytologicznej. Łaska 
sakramentu namaszczenia udzielanego osobom w podeszłym wieku może mieć wiele 
wymiarów, przede wszystkim pozwala na przeżywanie własnej starości w odniesie-
niu do sfery sacrum. Po tych rozważaniach autor ukazuje namaszczenie w aspekcie 
wsparcia osób starszych w odniesieniu do dwóch istotnych problemów związanych 
z „trzecim wiekiem”. Są to problemy społeczne oraz psychologiczne. Sakramentalna 
łaska może być wsparciem w zmaganiu się z nimi.

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

__________

Anna Zellma
Wychowanie współczesnej młodzieży do zrozumienia i akceptacji

starości – ujęcie katechetyczne 
[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 105-117]

Streszczenie: Wychowanie katechizowanej młodzieży do zrozumienia i akceptacji 
starości wymaga różnych działań edukacyjnych. Do nich zaliczyć należy przekaz wie-
dzy o godności osób starszych, znaczeniu i roli seniorów w rodzinie oraz o wartości 
mądrości i doświadczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Wiedza 
ta jest niezbędna w zrozumieniu i akceptacji starości. Odwołanie do rzetelnej wiedzy 
na temat starości (a zwłaszcza do godności osób starszych, ich mądrości i doświadcze-
nia) zasługuje na szczególną uwagę w ponowoczesnej kulturze. Zwykle osoby starsze 
postrzegane są przez młodych jako bezradne, zagubione, bezużyteczne, niesprawne 
fizycznie i intelektualnie, zalęknione, bierne, ograniczone, uciążliwe. Podważa się 
natomiast mądrość wynikającą z wieku i wartość doświadczenia człowieka. Wobec 
powyższego za znaczące należy uznać działania wychowawcze podejmowane w na-
uczaniu religii, które koncentrują się wokół wspierania młodzieży w zrozumieniu i ak-
ceptacji starości. Przekaz wiedzy o starości wymaga również zaangażowania w inicja-
tywy z udziałem seniorów i dla seniorów. Wspólne działanie sprzyja otwieraniu się 
dorosłych, dzieci i młodzieży na swoją różnorodność oraz wzajemnemu ubogacaniu. 
Umożliwia prowadzenie dialogu międzypokoleniowego. W takim klimacie możliwe 
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staje się przekazywanie wartości, wzajemne uczenie się oraz tworzenie trwałych więzi 
międzyludzkich. Osiągnięcie takich celów edukacyjnych wymaga jednak odpowied-
nich inicjatyw pedagogicznych w nauczaniu religii.

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

Ks. Adam Bielinowicz
The issue of old age in curriculum guidelines for religious education 

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 119-129]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Problem starości w założe-
niach programowych nauczania religii. W artykule omówiono treści nauczania do-
tyczące starości, które obecne są w założeniach programowych szkolnego naucza-
nia religii rzymskokatolickiej w Polsce. Źródłem opracowania są dwa współcześnie 
obowiązujące dokumenty: „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce”, której tekst został uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski 8 marca 
2010 r. i „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, 
który przyjęto podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski 9 czerwca 2010 r. Na podstawie analizy wyżej wymienionych doku-
mentów, przedstawiono szczegółowo zagadnienia dotyczące starości oraz postawiono 
postulaty.

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

Ks. Grzegorz Ciuła
Ocena odpowiedzialności za działanie osób w starszym wieku

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 131-141]

Streszczenie: Pośród wielu okoliczności wpływających na funkcjonowanie czło-
wieka, istnieją również te, wpisane w cykl życia indywidualnego, czyli wiek osoby, 
a także przypisane do niego cechy i przypadłości. Pośród nich na szczególną uwagę 
zasługuje okres starzenia się człowieka. W artykule opisano szereg zmian przyjmo-
wanych za symptomy starzenia się i starości, badania potwierdzają bowiem, że mimo 
czasem znacznych różnic indywidualnych, można mówić o występowaniu pewnych 
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znamiennych cech, określanych jako psychika starcza. Celem prezentowanego wystą-
pienia jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ zmian, których doświadcza człowiek 
w starszym wieku, na odpowiedzialność za podejmowane czyny. Poszukiwaniu temu 
pomaga m.in. przywołanie podstawowych informacji dotyczących czynu ludzkiego, 
a przede wszystkim ważne rozróżnienie na starzenie się patologiczne i fizjologiczne.

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

Jolanta Wójcik, Zbigniew Wójcik
Starość w perspektywie aktywizacji środowiskowej osób starszych 

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 143-159]

Streszczenie: W artykule ukazano starość w perspektywie potrzeby przezwyciężania 
osamotnienia osób w poprodukcyjnym okresie życia. Opisano starość w perspekty-
wie wyników badań GUS, dotyczących życia osób starszych w Polsce. Wykazano, że 
rodzina jest ważnym środowiskiem aktywizacji seniorów. Aktywność osób starszych 
wspierają zorganizowane struktury społeczne: uniwersytety trzeciego wieku oraz klu-
by seniora. W artykule wskazano obszary działalności obu tych struktur.

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

Jarosław Merecki SDS
Dojrzewanie do wieczności. Czasowy wymiar ludzkiego istnienia w perspektywie 

antropologii Karola Wojtyły 
[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 161-171]

Streszczenie: Tematem artykułu są różne sposoby radzenia sobie z przygodnością, 
która jest nieodłączną częścią doświadczenia człowieka. Pierwszym z analizowanych 
form konfrontacji z przygodnością jest nowożytna nauka, która w dużym stopniu ogra-
nicza przygodność, ale nie jest w stanie jej znieść. Drugą formą takiej konfrontacji 
jest religia, która udziela odpowiedzi na problem przygodności, ale też go radykalizu-
je. Autor skupia się na doświadczeniu przygodności egzystencjalnej, której wyrazem 
jest istnienie człowieka w czasie, korzystając z analiz dwóch autorów: R. Ingardena  
i K. Wojtyły. Według Ingardena człowiek w pewien sposób wznosi się ponad swo-
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ją przygodność wówczas, gdy oddaje się na służbę wartościom: prawdzie, dobru 
i pięknu. Również według Wojtyły transcendencja osoby polega na przekraczaniu sie-
bie ku wartościom, ale jednocześnie wartości mogą trwać dlatego, że są zakorzenione 
w Osobie Boga.

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

Dominic P.G. Sheridan
Aging Through the Eternal Now. The Immortality of the Soul and its Defiance 

against Aging 
[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 173-190]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Starzenie wobec Wiecznego 
Teraz. Nieśmiertelność duszy i jej opór przeciw starzeniu. W artykule przedstawiono 
kwestię jak dusza i umysł nie starzeją się ani zmieniają tym samym sposobem co ciało 
i mózg. Ponieważ dusza i ciało są odmiennymi i rozdzielnymi substancjami, muszą 
ostatecznie należeć do różnych rzeczywistości. Z tego powodu, dusza nie może pod-
legać regułom tej rzeczywistości, która jej nie kontroluje. Rzeczywistość ciała jest 
czasowa i dlatego ciało starzeje się i umiera, podczas gdy rzeczywistość duszy jest 
wieczna, nie zestarzeje się ona ani nie umrze. W konsekwencji tego założenia, umysł, 
ponieważ jest zdolnością duszy, także się nie będzie starzeć i nie umrze tak jak mózg. 
Będzie natomiast wpływał pozytywnie i ujemnie na mózg, podczas gdy rzeczywistość 
życia doczesnego będzie przeciwstawna duszy. Umysł potrzebuje działania mózgu, 
żeby przeprowadzić procesy myślowe i rozumieniowe, doczesność staje się zatem 
przyczyną swoistej degeneracji umysłu w mózgu, choć w nie-czasowej rzeczywisto-
ści; umysł pozostaje nieporuszony. Ze względu na te zależności, musi istnieć także 
świadomość, że przyczynę znamionuje czasowość, natomiast ujawnienie znamionuje 
wieczność. Ciało także potrzebuje pożywienia, ale innego niż dusza. Ciało i dusza 
potrzebują pożywienia, ale każde w swoim rodzaju; popiół i proch dla ciała, a Bóg dla 
duszy. Ciało uczynione z popiołów i prochu; dusza uczyniona na Boży obraz. Zmiany 
zachodzące w funkcjach rzeczy stworzonych są tym, co determinuje kontynuację ich 
egzystencji i podczas gdy ciało się zmienia, dusza nie. Doczesność charakteryzuje 
się funkcjonowaniem w oparciu o gramatykę napełnienie-napięcie, ale to napięcie nie 
istnieje w wieczności, gdzie jest stałe „teraz”. Autor ukazuje, że pojęcia tej gramatyki 
nawet nie istnieją w tymczasowości, jak nie ma przeszłego lub przyszłego „istniejące-
go”. Teraźniejszość, będąca jedynym prawdziwie istniejącym czasem, jest także jedną 
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prawdą, którą możemy dowieść o duszy, której funkcją stworzoną jest życie. To życie 
istnieje w wiecznym teraz, podczas gdy ciało starzeje się i umiera w czasowości.

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

Ks. Janusz Królikowski
Eschatologiczne powołanie człowieka kluczową inspiracją  w spojrzeniu na życie i śmierć 

[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 191-206]

Streszczenie: Eschatologia rzuca światło padające na całe życie ludzkie, jak i na całe 
dzieje. Wskazuje na to przede wszystkim tradycja biblijna. Uwzględniając ten fakt, 
rzecz eschatologiczna jest punktem dojścia, szczytem do osiągnięcia, a więc oprócz 
sensu bezpośredniego, chronologicznego i horyzontalnego, posiada ona także wymiar 
wertykalny i jakościowy, wskazując na to, co najlepsze dla człowieka, a tym samym 
rzuca nieodzowne światło na powołanie człowieka, stając się jego zasadniczym wy-
miarem. Powołanie, będące wezwaniem skierowanym „po imieniu” przez Boga do 
człowieka, proponuje mu optymalną realizację siebie oraz tak samo optymalne wejście 
w bieg dziejów zbawienia, odznacza się charakterem wyraźnie eschatologicznym. Nie 
byłoby to powołanie Boże, gdyby nie jego absolutna kompletność, optymalny poziom, 
który jest możliwy do osiągnięcia zarówno pod względem osobistym, jak wspólnoto-
wym. Wychodząc z tej ogólnej perspektywy, w artykule zwrócono uwagę na wymiar 
eschatologiczny powołania osoby, na znaczenie Kościoła dla urzeczywistniania tego 
powołania, a wreszcie na sposób, w jaki człowiek może zmierzyć się z niektórymi 
trudnościami, na które napotyka na drodze swojego powołania (przygodność, konflik-
towość, śmierć). Całość poszukiwań zamyka zagadnienie ostatecznego wypełnienia 
powołania eschatologicznego, które urzeczywistni się w niebieskim Jeruzalem.

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

Stanisław Bafia CSsR
Quattuor libri sententiarum magistri Petri Lombardi
[„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 207-221]

Streszczenie: Ks. Biskup Julian Wojtkowski, emerytowany biskup pomocniczy ar-
chidiecezji warmińskiej i – również emerytowany – profesor teologii na Wydziale 
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Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obdarował miłośników 
i historyków filozofii i teologii średniowiecznej, ale nie tylko, polskim przekładem 
nieocenionego dla historii filozofii i teologii dzieła Piotra Lombarda: Sententiae in IV 
libris distinctae – Cztery księgi sentencji (tom I – Olsztyn 2013, ss. 638; tom II – Olsz-
tyn 2015, ss. 695). Wydaje się, że ta okoliczność jest wystarczającym powodem, by 
przypomnieć osobę Mistrza Piotra i jego dzieło, tym bardziej że w polskiej literaturze 
filozoficzno-teologicznej nie poświęcano mu większej uwagi. W artykule omówio-
no życie Piotra Lombarda oraz jego twórczość naukową, egzegetyczno-teologiczną. 
Szczególną uwagę – zgodnie z tytułem artykułu – zwrócono na najsławniejsze jego 
dzieło, tj. Quatuor libri sententiarum, które było znakiem końca epoki – od Boecju-
sza – obowiązującego modelu nauki jako gromadzenia i porządkowania wypowiedzi 
uznanych autorytetów, co było widoczne w rozwoju gatunków literatury naukowej, 
od zbiorów cytatów do uporządkowanych tematycznie ksiąg Sentencji, które z kolei 
przekształcą się w wielkie sumy. Nie dziwi więc fakt, że w dziele Piotra Lombar-
da odbija się poziom wiedzy patrystycznej wschodniej i zachodniej, a ze względu 
na jego charakter całościowy stało się ono podręcznikiem uniwersyteckich studiów 
filozoficzno-teologicznych prawie od chwili jego powstania do zakończenia Soboru 
Trydenckiego i to także jest wyjaśnieniem licznych komentarzy do Libri sententiarum 
Piotra Lombarda.

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

Teksty

Bp Julian Wojtkowski, Stanisław Hozjusz kardynał warmiński Stanisławowi Orze-
chowskiemu – pozdrowienie (wstęp: bp Jacek Jezierski) [„Forum Teologiczne”  
t. XVII (2016), s. 223-245]

Recenzje, omówienia i sprawozdania

Księga o świętach Mistrza Jana z Kwidzyna. Objawienia Błogosławionej Doroty 
z Mątów, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2013, ss. 247 (Marta Kowalczyk) [„Forum 
Teologiczne” t. XVII (2016), s. 247-250]

Kopiec Maksym Adam, Il logos della fede: tra ragione, rivelazione e linguaggio 
(Spicilegium, 41), Edizioni Antonianum, Roma 2014, pp. 333 (Vincenzo Battaglia 
OFM) [„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 250-252]
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Międzynarodowa konferencja naukowa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. Drugi język – druga kultura, historia, 
świadomość. Nowe możliwości czy zagrożenia? Olsztyn, 28-29 września 2015 (Jo-
lanta Kowalik) [„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 252-255]

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Religia w kontek-
ście kulturowym, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, 21 października 2015 r. (Grażyna Czerniak) [„Forum Teologiczne”  
t. XVII (2016), s. 255-257]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XVII (2016), s. 259]
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Spis treści

Artykuły

Jacek Salij OP
Kult świętych jako potwierdzenie jednoznacznego monoteizmu

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 7-16]

Streszczenie: Już dla ojców Kościoła (por. Passio S. Polycarpi, a zwłaszcza dla św. Augu-
styna) kult świętych był przeciwieństwem kultów politeistycznych. Treścią artykułu jest 
przedstawienie biblijnego zakorzenienia obecnych w katolicyzmie pięciu aspektów kultu 
świętych: 1. Oddając cześć świętym, dziękujemy Bogu za to, że tak wiernie obdarzał swój 
Kościół poprzednich pokoleniach. 2. Nasze dziękczynienie przeniknięte jest błaganiem, 
ażeby Bóg również nas raczył obdarzać podobnie, jak niegdyś obdarzał naszych ojców 
i matki w wierze. 3. W kulcie świętych wyrażamy naszą wiarę, że święci modlą się za nas, 
zarazem ich samych prosimy o to, żeby się za nami wstawiali. 4. Wyrazem kultu świętych 
jest również oddawanie czci ich relikwiom, 5. oraz ich naśladowanie. Mówiąc najkrócej: 
Naśladując świętych, uczymy się tego, jak możemy i powinniśmy naśladować Chrystusa.

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

__________

Ks. Jerzy Szymik
„Scientia sanctitati subalternata”. Świętość w teologii jako kulturze wiary według 

Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 17-31]

Streszczenie: Tożsamość teologii jako scientiae fidei konstytuuje – poza ściśle na-
ukowym instrumentarium – doświadczenie duchowe, które z kolei implikuje ścisłe, 

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXVIII.pdf
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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 kon-
sekwencje metodologiczne i postrzega świętość jako zasadniczą kategorię meta-
teologiczną 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 ro-
zumiana i uprawiana teologia staje się zarazem doksologią, nauką oddającą chwałę 
Bogu.

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

Dariusz Kowalczyk SJ 
 Kościół na Zachodzie a szachy, czyli sacrum i profanum w grze królewskiej  

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), 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 społecz-
nego 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 zo-
stała uznana za godną poważnych filozoficzno-teologicznych rozważań. Dziełem, któ-
re zdobyło największy rozgłos, był traktat De ludo scachorum, autorstwa włoskiego 
dominikanina Jakuba Cessolisa (zm. ok. 1322). Można przyjąć, że ostateczna rehabi-
litacja 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 
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„zsekularyzowały” (profanum), bywają one punktem wyjścia do rozważań o człowie-
ku i Bogu (sacrum).

Słowa kluczowe: gry, historia szachów, potępienia szachów, moralitety szachowe, pa-
tronka szachistów.

__________

Zoja Kuca
Tematyka hagiograficzna i idea świętości staroruskiej w twórczości

Borysa Zajcewa 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), 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 pro-
cesie 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, po-
jawia się u bohaterów, którzy przechodzą transformację świadomości religijnej. Świę-
tość 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.

__________
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Anna Komendzińska
„Oh, Joseph!” “What do ye want?” ‘Old’ Joseph in traditional Polish carols  

and pastoral songs. The ordinary saint 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 61-74]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: O Józefie! – Czego chcecie? 
Józef „stary” w dawnych kolędach i pastorałkach. Święty – nieświęty. Święty Józef, 
mąż Maryi i opiekun Jezusa, jest postacią milczącą we wszystkich czterech przeka-
zach 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, czy Józef to dobrotliwy starzec, czy też może pe-
łen cnót wzór mężczyzny, który potrafi przedłożyć boskie plany ponad własne. Się-
ga także po utwory bożonarodzeniowe, w których Józef nie jest wyłącznie postacią 
drugoplanową. Pracę ilustrują liczne cytaty pochodzące z Kantyczek karmelitańskich 
opracowanych przez Barbarę Krzyżaniak oraz z antologii Staropolskie pastorałki dra-
matyczne opracowanej przez Jana Okonia. Autorka sięga również do niewydanych 
jeszcze i nieopracowanych rękopiśmiennych muzykaliów przechowywanych w Bi-
bliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, ponieważ uważa, że nieodłącznym elementem 
analizy utworów o tematyce bożonarodzeniowej jest ich aspekt muzyczny.

Słowa kluczowe: Święty Józef, pastorałka, Boże Narodzenie, Święta Rodzina.
__________

Marta Kowalczyk
Wszyscy Święci w wizjach wybranych mistyczek średniowiecznych  

– św. Gertrudy Wielkiej, św. Brygidy Szwedzkiej i bł. Doroty z Mątów 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 75-87]

Streszczenie: Zagadnienia związane ze wspólnotą Wszystkich Świętych odnaleźć 
można w objawieniach średniowiecznych mistyczek – św. Gertrudy Wielkiej, św. Bry-
gidy 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 osią-
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gnięciu 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 Bry-
gidy 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 modli-
twa. Dla bł. Doroty ważne jest naśladowanie przykładu Maryi i świętych. Według bł. 
Doroty Chrystus woli, żeby modlitwy i prośby kierować bezpośrednio do Boga, nato-
miast święci mają zajmować się innymi, ważniejszymi sprawami, niż zanoszenie po-
szczególnych 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 kluczowe: Wszyscy Święci, mistyka, Brygida Szwedzka, Gertruda Wielka, 
Dorota z Mątów.

__________

Maria Piechocka-Kłos
 Święci i postacie biblijne w herbach miast w województwie warmińsko-mazurskim 

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 89-103]

Streszczenie: Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim aż trzynaście miast 
spośród czterdziestu dziewięciu w swoim herbie przywołuje świętych, postacie bi-
blijne 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 Ma-
zur swoje miejsce znaleźli także apostołowie: św. Jakub (Olsztyn), święci Piotr i Pa-
weł (Olsztynek, Pieniężno) oraz św. Jan (Zalewo, Kisielice). W omawianym regionie 
w herbach miast znajdują się nie tylko postacie biblijne, ale również i postacie świę-
tych, 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.
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__________

Jan P. Strumiłowski OCist
„Sakramentalny” charakter estetyki ikony jako przykład teologii otwartej 

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 105-122]

Streszczenie: Współcześnie w literaturze teologicznej często mówi się o „sakramen-
talności” ikony. Określenie to nie świadczy o traktowaniu sztuki ikonicznej na równi 
z siedmioma kanonicznymi sakramentami, ale sugeruje, że ten szczególny rodzaj sztu-
ki posiada właściwość uobecniania w swojej przestrzeni rzeczywistości Boskiej. Spo-
sób partycypacji pierwiastka nadprzyrodzonego nie ma jednak tak radykalnego, jak 
np. w Eucharystii lub innych sakramentach, charakteru substancjalnego. Domeną sztu-
ki 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 cha-
rakter formy, powinna odznaczać się pewnego rodzaju otwartością na transcendencję.

Słowa kluczowe: ikona, estetyka, forma, sakrament, teologia piękna, ikonoklazm.
__________

Ks. Paweł Rabczyński
 Historia sacra a historia profana. Szkic z teologii historii

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 123-134]

Streszczenie: Dwudziesty wiek przyniósł niezwykłe ożywienie zainteresowań histo-
rią. 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 wykorzy-
stuje 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 okre-
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ślonego 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.
__________

Adam Maksym Kopiec OFM
Le attuali forme dell’umanesimo postmoderno. Parte prima 

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 135-147]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Aktualna kondycja cywilizacji 
postmodernistycznej. Część pierwsza. W 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 cha-
rakteru definitywnego i kompletnego, niemniej jednak w drugiej części zamieszczonej 
w niniejszym tomie „Forum Teologicznego” (XVIII/2017) zostanie zaproponowana 
krytyka teologiczna obecnych form humanizmu radykalnie laickiego.

Słowa kluczowe: humanizm, postmodernizm, nihilizm, nieśmiertelność, nauka.
__________

Adam Maksym Kopiec OFM
La critica teologica dell’odierno umanesimo laico. Parte seconda 

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 149-162]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Aktualna kondycja cywilizacji 
postmodernistycznej. Część druga. W artykule została podjęta problematyka zasygna-
lizowana w pierwszej części, w której opisano dzisiejszy fenomen stworzenia nowego 
humanizmu w dobie głębokiego kryzysu zarówno w wymiarze globalnym, jak i indy-
widualnym; humanizmu zupełnie laickiego i zsekularyzowanego, zamkniętego na ja-
kąkolwiek perspektywę transcendentną. W tym artykule jest ukazane chrześcijańskie 
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ujęcie i odpowiedź, w świetle wiary i rozumu, na owe niedające się utrzymać próby 
czysto laickiego i immanentnego humanizmu, który niebezpiecznie redukuje tożsa-
mość, godność i ontologiczną wyjątkowość bytu ludzkiego.

Słowa kluczowe: humanizm, postmodernizm, nihilizm, nieśmiertelność, nauka.
__________

Lluis Oviedo OFM
Churches concern for environmental issues: making sense of a new Christian 

diakonia 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 163-179]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Troska Kościoła dotyczą-
ca problemów środowiska: rozumienie nowej diakonii chrześcijańskiej. 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 zaanga-
żowania teologicznego, zwłaszcza gdy przedstawiona tu problematyka podlega osą-
dom krytycznym różnych środowisk społecznych i intelektualnych. W artykule ukaza-
no, jakie jest źródło tej krytyki i powody, które mogą zniechęcać Kościół do zaanga-
żowania na rzecz środowiska. Niewątpliwie rozeznanie tych kwestii jest podstawą do 
trwającej dyskusji i poszukiwań odpowiedzi na najpilniejsze pytania duszpasterskie.

Słowa kluczowe: diakonia chrześcijańska, encyklika Laudato si’, Kościoły chrześci-
jańskie, zaangażowanie na rzecz środowiska.

__________

Ryszard Hajduk CSsR
Miłosierdzie duszpasterskie w Tradycji kościelnej i w Amoris laetitia  

papieża Franciszka 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), 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 łagod-
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ności 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. Zada-
niem duszpasterzy naśladujących Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w którym wszyst-
ko mówi o miłosierdziu, jest podchodzić do ludzi słabych i zagubionych z łagodno-
ścią, nie potępiać, lecz wzywać do nawrócenia. Tak praktykowane duszpasterstwo 
miłosierdzia ma istotne znaczenie ze względu na jego podstawy biblijno-teologicz-
ne, 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. sytu-
acjach nieregularnych.

Słowa kluczowe: Amoris laetitia, papież Franciszek, Kościół, duszpasterstwo, łagod-
ność pastoralna, συγκατάβασις.

__________

Marian Machinek MSF
Logika inkluzji papieża Franciszka. Pytania otwarte na marginesie adhortacji 

Amoris laetitia 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 197-211]

Streszczenie: Dyskusja na temat adhortacji Amoris laetitia koncentruje się niemal wy-
łącznie na ósmym rozdziale tego dokumentu, przez co zawarte w niej ważne i warto-
ściowe impulsy są całkowicie pomijane. Faktem jest jednak, że twierdzenie papieża, 
iż rozwiedzeni, którzy zawarli powtórne cywilne małżeństwo nie zawsze żyją w fak-
tycznej sytuacji grzechu i w pewnych okolicznościach mogą zostać dopuszczeni do sa-
kramentów, wydaje się kontrastować nie tylko z dotychczasową dyscypliną kościelną, 
ale także z katolicką nauką o małżeństwie. W artykule są 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 waż-
ności 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 
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związku oraz na wypływających z niego moralnych zobowiązaniach uniemożliwiają, 
jak się wydaje, zachowanie integralności katolickiej nauki o nierozerwalności mał-
żeństwa.

Słowa kluczowe: papież Franciszek, małżeństwo sakramentalne, katolicka nauka 
o małżeństwie, rozwiedzeni powtórnie zaślubieni, ważność małżeństwa, inkluzja.

__________

Ks. Michał Borda, ks. Roman Ceglarek
Ökologische Erziehung in der Enzyklika Laudato si’: Katechetische Implikationen 

[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 213-227]

Streszczenie: Artykuł w języku niemieckim, polski tytuł: Wychowanie ekologiczne 
w encyklice Laudato si’: implikacje katechetyczne. Encyklika Laudato si` papieża 
Franciszka jest cennym dokumentem, który pozwala posiąść aktualną wiedzę o ekolo-
gii i ukazuje stanowisko Kościoła dotyczące tego zagadnienia w różnych jego aspek-
tach. Zdaniem papieża ważnym miejscem przekazywania tych informacji jest kateche-
za. 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 natural-
ne i szacunkiem do świata oraz Jego Stwórcy. Dlatego współczesna katecheza powin-
na 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 kluczowe: Franciszek, ekologia, wychowanie, środowisko naturalne, katecheza.
__________

Agnieszka Laddach
Patrocinia trynitarne oraz dotyczące poszczególnych Osób Boskich wśród kościo-

łów parafialnych w diecezji pelplińskiej 
[„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 229-240]

Streszczenie: W artykule omówiono współcześnie obowiązujące wezwania kościo-
łów parafialnych diecezji pelplińskiej. Uwaga została skoncentrowana na wezwaniach 
trynitarnych, tj. odnoszących się do Trójcy Świętej jako Wspólnoty Osób oraz do po-
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szczególnych Osób Boskich. Dokonana analiza ilościowa pozwoliła na uzmysłowie-
nie zakresu kultu Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego oraz funkcjonowa-
nia treści teologicznych w kulturze na terenie diecezji pelplińskiej. Krótko ukazano 
historyczny proces kształtowania się diecezji. Następnie zestawiono dane ilościowe 
dotyczące wezwań trynitarnych. Podjęto również wstępną analizę semantyczno-teolo-
giczną wybranych wezwań.

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

Teksty

Joannes Marienwerder, De octo beatitudinibus, transliteracja i przekład bp Julian 
Wojtkowski (wprowadzenie: Marta Kowalczyk) [„Forum Teologiczne” t. XVIII 
(2017), s. 241]

Recenzje, omówienia i sprawozdania

Grzegorz Jacek Pelica, Lampady naszych ścieżek. Bibliograficzny katalog świętych, 
Lublin 2016, ss. 191 (Eugeniusz Sakowicz) [„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), 
s. 273]

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Życie codzienne na dawnych ziemiach pru-
skich. Sąsiedztwo (Olsztynek, 15 listopada 2016 r.) (ks. Marek Jodkowski) [„Fo-
rum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 277]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XVIII (2017), s. 281]
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Spis treści

Artykuły

Bp Jacek Jezierski
Karol Wojtyła’s sermon for the centenary of Marian apparitions in Gietrzwałd 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 7-14]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Kazanie kard. Karola Wojtyły 
w stulecie objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. W artykule omówiono kazanie kardy-
nała 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 obja-
wienia w osobie Jezusa. Następnie wyjaśnia historyczny kontekst objawień gietrzwałdz-
kich. Akcentuje wątek polskiej mowy w orędziu maryjnym. Rozwija aspekt kultury 
ludzkiej, wyrażanej poprzez język i słowo. Przypomina chrześcijańskie podstawy kultu-
ry 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, chrześci-
jańskie korzenie kultury.

__________

Ks. Kazimierz Brzozowski
The pastoral aspects of the call to sobriety in the apparitions of the Mother of God 

in Gietrzwałd in 1877 
[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 15-27]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Pastoralne aspekty wezwania 
do trzeźwości w objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Spośród wielu 

mailto:forum.teologiczne@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forum_XIX.pdf
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schorzeń, na które cierpi współczesny człowiek, dotkliwe są różnego rodzaju uzależnie-
nia. Jednym z nich i wyjątkowo groźnym jest alkoholizm. Człowiek dotknięty chorobą 
alkoholową nie jest w stanie, o własnych siłach, zatrzymać jej wyniszczającego charak-
teru 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. Sank-
tuarium z racji szczególnego wybraństwa przez Matkę Bożą wyposażone jest w specjal-
ne narzędzia duszpasterskie, aby podjąć się gorliwie tych zadań. Skuteczność wypełnie-
nia 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.
__________

Ks. Dawid Galanciak
Barbara Stanisława Samulowska – the Witness of Marian Apparitions  

in Gietrzwałd 
[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 29-44]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Barbara Stanisława Samu-
lowska – świadek objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Sto czterdziesta rocznica ob-
jawień 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 re-
lacji do duchowieństwa. Objawienia, których Samulowska była świadkiem, głęboko 
wstrząsnęły jej życiem, a także lokalnej wspólnoty i wielu pielgrzymów przybywa-
jących do Gietrzwałdu. Barbara Samulowska otrzymała tytuł sługi Bożej. Aktualnie 
w Kongregacji ds. Świętych toczy się jej proces beatyfikacyjny.
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Słowa kluczowe: prywatne objawienia, objawienia maryjne, Barbara Samulowska, 
Gietrzwałd, Siostry Miłosierdzia.

__________

Alicja Święcicka
„Revelations” in Gietrzwałd and contemporary apparitions of Mary 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 45-52]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: „Objawienia” w Gietrzwał-
dzie i współczesne objawienia maryjne. „Objawienia” w Gietrzwałdzie i współcze-
sne objawienia Maryi są przedmiotem analizy wartym odnotowania, tym bardziej że 
w czerwcu 2017 r. obchodziliśmy 140. rocznicę objawień maryjnych w Gietrzwał-
dzie. 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 nale-
ży zauważyć, że każde pojawienie się Matki Bożej na ziemi jest wyjątkowe i uni-
katowe. 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 oficjal-
nie uznane przez Kościół katolicki za prawdziwe i autentyczne, choć nie są powszech-
nie 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.
__________

Bogusław Kochaniewicz OP
Eklezjalny wymiar fatimskiego orędzia 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 53-66]

Streszczenie: Interwencje Matki Jezusa w historii ludzkości przypominają nam, że 
królestwo Boże nie jest z tego świata. Podkreślają one prawdę o Bogu, Jego króle-
stwie, sensie egzystencji ludzkiej, życiu wiecznym. Objawienia maryjne, zwłaszcza 
te zatwierdzone przez Kościół, odnoszą się do życia ludzkiego. Dotyczą one nie tyl-
ko nawrócenia tych, którzy są dalecy od Boga, ale również zwracają uwagę na ko-
nieczność stałego nawracania się chrześcijan. Dlatego przyjęcie objawień maryjnych 
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nie powinno ograniczać się do sentymentalnych emocji, pogoni za sensacją i nowych 
form pobożności, ale powinno prowadzić do jeszcze bardziej radykalnego zjednocze-
nia 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.
__________

Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Hagiological perspective of the Fatima message
[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 67-78]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Hagiologiczna perspektywa 
orędzia fatimskiego. W artykule przedstawiono teologiczną treść orędzia fatimskie-
go 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 hu-
manizującej. Aktywność dialogiczna człowieka oznacza postępowanie zgodne z teolo-
galną hierarchią wartości. Efekty dialogicznej współpracy są dostrzegalne w humani-
zmie 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 historio-
zbawczych.

Słowa kluczowe: Fatima, objawienia maryjne, wizjonerzy, badania interdyscyplinar-
ne, teologia historiozbawcza.

__________
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Andriy Oliynik CSsR
Objawienie fatimskie jako źródło inspiracji dla mariologii o. Romana 

Bakhtalovskyy’ego (1897-1985) 
[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 79-90]

Streszczenie: O. Roman Bakhtalovskyy jest mistykiem i mistagogiem w nowoczesno-
ści, gdyż jego pobożność, duchowość, posługa kapłańska oraz piśmiennictwo czerpią 
inspirację z objawień fatimskich. W jego poglądach mariologicznych znajdujemy wie-
le symboli nawiązujących do wydarzeń z 1917 r., jakie miały miejsce w Portugalii. 
One ukształtowały jego wiarę opartą na oddawaniu czci Niepokalanemu Poczęciu Bo-
garodzicy, nabożeństwie do Jej Najświętszego Serca, doskonaleniu relacji synowskich 
według założeń królestwa Bożego. Nadzieja i wiara w ostateczne zwycięstwo chrze-
ścijaństwa nad ideologią ateizmu jest kluczem do zrozumienia jego bezkompromiso-
wej 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 Sowieckim nie jest nacechowane smutkiem ani rozpaczą, wręcz jest kla-
rowne, 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 angażować się 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 historycz-
nych 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 Fatim-
skiej (NSMF) oraz troska o jego przetrwanie w trudnych warunkach istnienia pod-
ziemnego Kościoła. Dlatego wszelkie działania i inicjatywy o. R. Bakhtalovskyy’ego 
zmierzające do realizacji zadań z Fatimy był przyspieszeniem nadejścia wolności na-
rodu i Kościoła na Ukrainie.

Słowa kluczowe: objawienia fatimskie, komunizm, Związek Sowiecki, duchowość 
maryjna, Zgromadzenie Najświętszego Serca Maryi Fatimskiej.

__________
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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  
[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 91-103]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Aktualność objawień maryj-
nych w La Salette (19 września 1846 r.) dla współczesnego świata z perspektywy teo-
logiczno-biblijnej. 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, chry-
stologia.

__________

Ryszard Hajduk CSsR
Our Lady of Aparecida – the Patron of Brazil 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 105-116]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Matka Boża z Aparecida 
– Patronka Brazylii. 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 Pa-
raíba. 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 od-
najdują poczucie bezpieczeństwa, ale także doświadczają przynależności do żywej 
wspólnoty wiary. Od Maryi uczą się autentycznego życia chrześcijańskiego, w Jej 
obecności umacniają swoją godność dzieci Bożych i przyjmują postawę gotowości do 
udziału w misji przemiany tego świata w królestwo Boże.
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Słowa kluczowe: ewangelizacja, sanktuarium, pielgrzymka, Najświętsza Maryja Pan-
na, pobożność ludowa.

__________

Luis Llanos Sanchez
La fiesta de la Virgen de Urcupina 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 117-124]

Streszczenie: Artykuł w języku hiszpański, polski tytuł: Święto Dziewicy z Urcupiña. 
W niniejszym artykule autor opisuje święto Dziewicy z Urcupiña w okręgu Cocha-
bamba (Boliwia). Obchody tego maryjnego święta przekroczyły boliwijskie granice, 
dlatego w sierpniu każdego roku przyjmuje się tu pielgrzymów z całego kraju oraz 
z zagranicy. Ogólnie rzecz biorąc, imigranci boliwijscy powracają, by uczcić wizeru-
nek Dziewicy podczas obchodów w Urcupiña. Najpierw artykuł ukazuje pochodzenie
święta i tradycję związaną z ukazaniem się pięknej Kobiety małej pasterce na wzgórzu 
Quillacollo. Odtąd rozwijają się duszpasterskie przedsięwzięcia archidiecezji Cocha-
bamba, aby zwiększyć nabożeństwo i pobożność dla Maryi. Do tych inicjatyw należy 
pielgrzymka, Eucharystia jako centralna oś obchodów i praktyka niektórych rytuałów 
andyjskich podtrzymywana przez mężczyzn i kobiety pochodzące z tych ziem. Upra-
wiany jest tutaj kult przodków, który odzwierciedla religijny synkretyzm wyrosły z re-
interpretacji rytuałów, takich jak k’oa, ch’alla i zapalanie świec. Są to więc uroczysto-
ści przeniknięte głęboką ludową religijnością, która gromadzi tłumy uzewnętrzniające 
swoją pobożność, folklor i niektóre zwyczaje przedkolumbijskie.

Słowa kluczowe: Dziewica z Urkupiña, ludowa religijność, andyjskie rytuały i piel-
grzymki.

__________

Eugeniusz Sakowicz
Objawienia prywatne w religiach niechrześcijańskich

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 125-139]

Streszczenie: W religiach niechrześcijańskich nie ma „ostrego” rozdzielenia tego, co 
stanowi sacrum („święte”) i tego, co jest profanum („świeckie”). Jedna sfera prze-
nika drugą. Rozumienie objawień prywatnych w religiach niechrześcijańskich z tej 
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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 prze-
konanie o istnieniu „objawień prywatnych” może być w tych przypadkach wątpli-
we. 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 kato-
lickim „objawienia prywatne” nastąpiły i następować będą po zakończeniu objawienia 
publicznego (do którego niczego nowego nie wniosły i nie wniosą), o tyle np. w isla-
mie „objawienia prywatne” Mahometa zainicjowały nowe rozumienie monoteizmu, 
wnosząc dużo nowego do wcześniejszych systemów jedynobóstwa.

Słowa kluczowe: objawienie prywatne, religie niechrześcijańskie, Mahomet, islam, 
Budda, buddyzm.

__________

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 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 141-154]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Rodzina w perspektywie 
możliwości dobra. Poczucie odpowiedzialności za dobro mające wpływ na bezpieczeń-
stwo jednostki i społeczeństwa. 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 
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społeczeństwa. Rodzinie – jako specyficznej komórce społecznej – przyświeca nie 
tylko troska o przeżywanie wolności, lecz także o kształtowanie poczucia odpowie-
dzialności w wymiarze indywidualnym i społecznym. Na bazie tego doświadczenia 
wyłania się perspektywa dobrego życia, opartego na autentycznym przeżywaniu miło-
ści, szczęścia i świętości. Realizując swoje podstawowe zadania rodzina pokazuje wy-
raźnie, że nie tylko łączy w sobie różne typy dóbr koniecznych dla rozwoju jednostki 
i społeczeństwa, lecz sama też stanowi niezastępowalne dobro.

Słowa kluczowe: rodzina, bezpieczeństwo, wolność, odpowiedzialność, dobre życie.
__________

Jarosław Merecki SDS
Notes on some Interpretations of “Amoris Laetitia”
[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 155-166]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Na marginesie kilku inter-
pretacji „Amoris Laetitia”. Po opublikowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Amoris laetitia papieża Franciszka pojawiły się różne, czasami ze sobą sprzeczne in-
terpretacje wskazań duszpasterskich, które są zawarte w tym dokumencie. Problem 
dotyczy możliwości dopuszczenia do sakramentu Eucharystii osób rozwiedzionych, 
które zawarły powtórny związek małżeński. Według niektórych autorów wspominany 
dokument zmienia dotychczasową dyscyplinę sakramentalną, podczas gdy inni auto-
rzy twierdzą, że w mocy pozostaje dotychczasowe nauczanie Kościoła w tej kwestii. 
Autor analizuje przede wszystkim argumenty wysuwane na rzecz twierdzenia o zmia-
nie 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.
__________

Marlena Mazur
Family and pro-family politics in ancient Rome 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 167-176]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Rodzina i polityka prorodzin-
na w starożytnym Rzymie. Rzymską familią określano ojca rodziny, żonę, dwoje lub 
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troje dzieci, niewolników domowych, wyzwoleńców oraz przyjaciół i klientów. W sta-
rożytnym 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 mał-
żeńskiego będzie mógł sam sformułować wnioski w zakresie podjętego problemu, bo-
wiem 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, Impe-
rium Rzymskie, prawo małżeńskie.

__________

Bartosz Lisiecki
Marriage, birth and death in the beliefs and religious customs of ancien Greeks 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 177-189]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Małżeństwo, narodziny 
i śmierć w wierze oraz w zwyczajach religijnych antycznych Greków. Rodzina – daw-
niej 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 ży-
cia rodziny: zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka oraz śmierć członka rodziny. 
Te momenty życiowe były bardzo ważne dla Greków, bowiem właśnie wtedy odwo-
ływano 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. Kie-
dy 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.



195

FORUM TEOLOGICZNE 
I-XX (2000-2019). Spisy treści i streszczenia

Słowa kluczowe: rodzina, starożytna Grecja, religia, bogowie, ślub, narodziny, śmierć, 
pogrzeb, wierzenia.

__________

Cezary Opalach
Warmian and Masurian families in the perspective of Maslow’s theory of needs 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 191-204]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Rodzina z Warmii i Mazur 
w perspektywie teorii potrzeb Abrahama Maslowa. Autor w artykule podjął się prze-
prowadzenia 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-eko-
nomicznymi a realizacją potrzeb w niej opisanych. Dotyczy to potrzeby regularnego 
odżywiania, która jest rzadziej zaspokajana przez małżonków z Warmii i Mazur. Po-
zostałe różnice, jak np. mniejsza otwartość w wyrażaniu swoich poglądów w domu, 
można raczej tłumaczyć rzadko praktykowaną przynależnością do wspólnoty religij-
nej małżonków z badanej grupy oraz posiadaniem mniejszej liczby dzieci, co przekła-
da się na równie mniejszą liczbę osób aktualnie przebywających w domu i wpływa na 
komunikację między nimi.

Słowa kluczowe: rodzina, potrzeby według Maslowa, warunki życiowe, komunika-
cja, wspólnota religijna.

__________

Stanisław Bafia CSsR
„O źródłach teologii” Melchiora Cano przestrogą dla teologów 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 205-216]

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. Szczy-
tem XVI-wiecznej reformy Kościoła katolickiego był bez wątpienia Sobór Trydencki. 
Wśród teologów szczególną pozycję zajmuje Melchior Cano, dzięki dziełu O miej-
scach teologicznych, udostępnionemu polskiemu Czytelnikowi przez ks. bp. prof. dr. 
hab. Juliana Wojtkowskiego we własnym przekładzie, za co należy się mu wdzięcz-
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ność i szacunek. Oby wyrazem tych postaw była lektura tegoż dzieła. Szczególną uwa-
gę – z powodu zainteresowań autora artykułu – poświęcono tu roli filozofii w teologii 
w ujęciu Melchiora Cano.

Słowa kluczowe: De locis theologicis, miejsca teologiczne, teologia trydencka, źródła 
teologii, Melchior Cano.

__________

Maksym Adam Kopiec OFM
La sintesi filosofico-teologica nell’antropologia cristiana di Edith Stein 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 217-234]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Filozoficzno-teologiczna syn-
teza antropologii chrześcijańskiej Edyty Stein. W artykule autor wykazuje, w jakim 
stopniu – gdy chodzi o rozwój intelektualny, duchowy, etyczny – Edith Stein uwzględ-
nia 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 płasz-
czyźnie 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, ja-
kie nadawał mu Husserl. Duchowość jest niezbędna w gnozeologii, szczególnie w ta-
kich 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. Per-
sonalizm 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.
__________
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Aboreng Useni James
Mass media as an effective tool for evangelization and religious unity in Nigeria 

[„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 235-250]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Mass media jako skuteczne 
narzędzie ewangelizacji i religijnej jedności w Nigerii. Skoro religia ma pierwszo-
rzędne 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 świe-
cie. Doświadczenie pokazuje jednak, że rzeczywiście istnieje coraz większa przepaść 
między teorią a praktyką, między retoryką a rzeczywistością, jeśli chodzi o wykorzy-
stanie 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 ar-
tykuł 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.

Teksty

Ks. Marian Borzyszkowski, Pielgrzymowanie błogosławionej Doroty z Mątów do Ein-
siedeln w kontekście wpływów ówczesnych ideałów duchowości religijnej Nadre-
nii (cz. 1: Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich, jej życie religijne duchowe) 
(wprowadzenie: Katarzyna Parzych-Blakiewicz) [„Forum Teologiczne” t. XIX 
(2018), s. 251-268]

Recenzje, omówienia i sprawozdania

Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań hagiologicznych, 
red. K. Parzych- Blakiewicz, Olsztyn 2017 (ss. 327) (ks. Piotr Towarek) [„Forum 
Teologiczne” t. XIX (2018), s. 269-274]
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XVIII Dni Interdyscyplinarne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, pt. Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo, 12–13 czerwca 2017 r. 
(Katarzyna Parzych- Blakiewicz) [„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 275-276]

Gietrzwałdzkie Dni Nauki i Sztuki, 6–7 listopada 2017 r. (Katarzyna Parzych-Blakie-
wicz) [„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 277-279]

II Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne pt. Biznes rodzinny w kontekście in-
tegracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki, Olsztyn: 11–12 czerwca 
2018 r. (Katarzyna Parzych-Blakiewicz, o. Maksym Adam Kopiec OFM) [„Forum 
Teologiczne” t. XIX (2018), s. 279-281]

Aneksy [„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 283-287]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XIX (2018), s. 288]
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„FORUM TEOLOGICZNE”, tom XX (2019)
Dostęp online do pełnych tekstów:

<http://www.uwm.edu.pl/ft/wp-content/uploads/2019/11/20_Forum_Teologiczne.pdf>

Spis treści

Artykuły / Articles

Martín Carbajo Núñez OFM
The importance of family relationships for the economic development of socjety 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 7-18]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Znaczenie relacji rodzin-
nych dla rozwoju gospodarczego społeczeństwa. W artykule autor potwierdza zna-
czenie relacji rodzinnych dla rozwoju gospodarczego społeczeństwa. W pierwszej 
części ukazuje, że w wielu aspektach globalny system gospodarczy jest pozbawiony 
dóbr relacyjnych. Zakładając, że ludzka rodzina „jest pierwszą i najważniejszą szkołą 
miłosierdzia”, w drugiej części podkreśla, że również w dziedzinie ekonomii trze-
ba wprowadzić w życie relacje oparte na miłosierdziu, mające pierwszeństwo przed 
posiadaniem i nieodwołujące się do „niewidzialnej ręki rynku”, aby usprawiedliwić 
obojętność wobec ludzi i natury. W trzeciej części autor przedstawił wybrane aktualne 
inicjatywy, które definiują znaczenie relacji rodzinnych dla integralnego rozwoju.

Słowa kluczowe: ekonomia, rodzina, rozwój, relacje, franciszkanizm.
__________

Ks. Marcin Składanowski
Biznes rodzinny: międzypokoleniowe powołanie człowieka czy niewola powielanych 

wzorców życia? Szkic z antropologii katolickiej
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 19-30]

Streszczenie: Artykuł jest przyczynkiem do antropologicznej analizy zjawiska biz-
nesu rodzinnego. Analiza ta podjęta jest z punktu widzenia katolickiej antropologii, 
której fundamentami są przekonanie o osobowej niezbywalnej godności każdej osoby 

http://www.uwm.edu.pl/ft/wp-content/uploads/2019/11/20_Forum_Teologiczne.pdf
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ludzkiej oraz założenie, że obdarzona tą godnością osoba może się najpełniej urze-
czywistnić we wspólnocie innych osób ludzkich. Artykuł składa się z trzech części. 
W pierwszej, mającej wprowadzający charakter, kwestię uczestnictwa rodziny w ży-
ciu gospodarczym rozpatruje się w kontekście napięcia między indywidualizmem 
a kolektywizmem, wpływającym na właściwe rozumienie wspólnoty oraz na zakres 
dopuszczalnej ingerencji wspólnoty w życie poszczególnych osób będących jej człon-
kami. W drugiej części odwołano się do biblijnych przykładów, odnoszących się do 
relacji: osoba a wspólnota w rodzinie. Na tym tle w trzeciej części zarysowano wy-
zwania stojące przed katolicką antropologiczną refleksją nad biznesem rodzinnym, 
następnie zaproponowano możliwe jego interpretacje wraz z implikacjami etycznymi.

Słowa kluczowe: biznes rodzinny, indywidualizm, kolektywizm, godność osoby ludz-
kiej, antropologia katolicka.

__________

Jan Kłos
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 31-46]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Człowiek integralny jako 
warunek uczciwego biznesu. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania podstawo-
wych uwarunkowań niezbędnych dla biznesu, a w szczególności uczciwego biznesu. 
Autor twierdzi, że w gospodarce wolnorynkowej ma miejsce pewien rodzaj spotkania 
między ludźmi. Jeśli takie spotkanie ma być efektywne, należy zapewnić określone 
warunki prawne, a człowiek musi być wewnętrznie zintegrowany. Przez integrację 
rozumie się tu skorelowanie wymiaru intelektualnego i moralnego. Tak więc biznes 
jest nie tylko zjawiskiem gospodarczym, ale także ma wymiar humanistyczny i du-
chowy. Autor podkreśla, że jeśli nieuczciwa osoba zdecyduje się na prowadzenie in-
teresów, ten jej niszczący wpływ odczują wszystkie faktory z nią współuczestniczące 
i nie powstrzymają tego procesu zawarte i obowiązujące umowy. Dlatego też, wbrew 
temu, co twierdzą niektórzy autorzy, zwłaszcza ci, którzy wierzą w wystarczającą moc 
formalnych procedur, autor artykułu utrzymuje, że każda osoba musi być zarówno in-
telektualnie, jak i duchowo przygotowana do działalności gospodarczej, bo to rzutuje 
na istotę biznesu z ludzką twarzą.

Słowa kluczowe: gospodarka, wolny rynek, integracja, Mises, osoba.
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__________

Ryszard Hajduk CSsR
La vita cristiana come realizzazione della verità 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 47-59]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Życie chrześcijańskie jako urze-
czywistnianie prawdy. W epoce kwestionującej istnienie prawdy obiektywnej i możli-
wości jej poznania Kościół głosi światu prawdę, której źródłem jest boski Logos. Jest 
to prawda o miłości Bożej ukazującej się najpełniej w osobie Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa. Ucieleśnia On prawdę o Bogu, który jest miłością, a także odsłania praw-
dę o człowieku, jego powołaniu i przeznaczeniu. W świetle Bożej prawdy człowiek 
może popatrzeć na samego siebie z miłością i urzeczywistniać się w miłości na Boży 
obraz i podobieństwo. Prawda głoszona przez chrześcijaństwo ukazuje ludziom dobro 
i pomaga im właściwie wykorzystać posiadaną przez nich wolność. Jest ona podstawą 
do tworzenia struktur społecznych, wspierających integralny rozwój ludzki i budowa-
nie zdrowych więzi międzyosobowych. Dzięki niej człowiek może uniknąć podpo-
rządkowania siebie wskaźnikom ekonomicznym i postępowi naukowo-technicznemu. 
Odniesienie się do prawdy obiektywnej umocowuje w życiu normy etyczne, regulu-
jące działanie jednostek i czynników społecznych, przyczyniając się do rozwiązania 
problemów pojawiających się w życiu społecznym i politycznym, a także w biznesie 
i ekonomii.

Słowa kluczowe: Ewangelia, humanizm, chrześcijaństwo, mądrość, życie społeczne, 
biznes.

__________

Magdalena Wysocka
Determinanty sprawnego działania przedsiębiorstw rodzinnych w Hiszpanii, Polsce, 

Turcji oraz na Łotwie 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 61-73]

Streszczenie: Przedsiębiorstwa rodzinne są podmiotami dominującymi w gospo-
darkach poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono specyficzne cechy oraz 
główne narzędzia sprawnego gospodarowania firmami rodzinnymi. Na podstawie stu-
diów literatury stwierdzono, że nie występują znaczące różnice w charakterystykach 
tych podmiotów w Hiszpanii, Polsce, Turcji oraz na Łotwie. W opinii właścicieli/za-
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rządzających tymi podmiotami sprawność ich działań zdeterminowana jest głównie 
systemem wartości ważnych dla członków rodziny wraz z uwzględnieniem wartości 
cennych dla wszystkich interesariuszy rodzinnego biznesu.

Słowa kluczowe: rodzina, przedsiębiorstwo rodzinne, system wartości, sprawne dzia-
łanie.

__________

Piotr Kopiec
Ruch ekumeniczny wobec współczesnych przemian w sferze pracy i ich 
konsekwencji dla rodziny: diagnozy i propozycje Konferencji Kościołów 

Europejskich 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 75-87]

Streszczenie: W opinii wielu socjologów przemiany w sferze pracy, wywołane przez 
gwałtowny postęp technologiczny, stają się głównym czynnikiem współczesnych 
przemian społecznych i kulturowych. Wśród spodziewanych negatywnych zjawisk 
wymienia się wzrost masowego bezrobocia technologicznego, utratę kontroli nad 
rozwojem sztucznej inteligencji, poszerzenie zjawiska społecznego wykluczenia, 
narastające rozchodzenie się prekariatu i merytokratycznej elity, a w ich następstwie 
pogłębiający się kryzys instytucji społecznych na czele z rodziną. Stąd też przemia-
ny w pracy są przedmiotem refleksji teologicznej, prowadzonej również przez orga-
nizacje ekumeniczne. Wśród szczególnie aktywnych instytucji ekumenicznych nale-
ży wymienić Konferencję Kościołów Europejskich i jej komórkę – Akcja Kościelna 
dla Pracy i Życia, powołaną w celu poszukiwania rozwiązań rozważanego problemu. 
W artykule w syntetyczny sposób opisano przemiany w sferze pracy zawodowej oraz 
ich konsekwencje dla rodziny, społeczeństwa i kultury. Przedstawiono również szcze-
gółowe propozycje odpowiedzi na wyzwania płynące z tych przemian, formułowane 
przez ekumenistów reprezentujących Konferencję Kościołów Europejskich.

Słowa kluczowe: praca, rodzina, postęp technologiczny, ruch ekumeniczny, Konfe-
rencja Kościołów Europejskich.

__________
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Stephan Kampowski
„Humanae Vitae” at Fifty: Taking Up Anew a Prophetic Document on Marital 

Love and Sexuality 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 89-95]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: „Humanae vitae” po 50 
latach: Nowe spojrzenie na profetyczny dokument o małżeństwie, rodzinie i seksu-
alności. Humanae vitae jest dokumentem o wartości profetycznej, ponieważ dotyka 
krytycznego punktu, w którym kwestie seksualności, miłości i życia są ze sobą po-
wiązane. Serce jego przesłania dotyczy warunków, w których akt seksualny między 
małżonkami może być prawdziwie nazywany aktem miłości małżeńskiej. Encyklika 
dowodzi, że przez celową antykoncepcję małżonkowie zmieniają naturę swojego aktu 
seksualnego, nie tylko pozbawiając go prokreacyjnego, ale także jednoczącego zna-
czenia. Dekady po publikacji encykliki pokazały, że antykoncepcja trywializuje seks. 
Gdy wymiar potencjalnego wspólnego rodzicielstwa zostanie wykluczony z pożycia 
intymnego, seksualność traci właśnie ten aspekt, który czyni go tak wyjątkowym. 
W artykule podkreślono, że nauczanie zawarte w Humanae vitae dotyczy w szczegól-
ności indywidualnych aktów małżeńskich, a nie tylko życia małżeńskiego w ogóle. 
Po przedstawieniu pewnych uwarunkowań duszpasterskich, wyraźnie stwierdzono 
konieczność przypomnienia, że pytania dotyczące seksualności, małżeństwa i rodziny 
nie dotyczą tylko niektórych peryferyjnych aspektów struktury wiary, ale dotykają 
sedna życia i wiary chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe: Humanae vitae, seksualność, miłość małżeńska, życie małżeńskie, 
Amoris laetitia.

__________

Krzysztof Trębski MI
La questione “gender”: una sfida per l’antropologia cristiana 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 97-108]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Kwestia gender: wyzwanie dla 
antropologii chrześcijańskiej. Dyskusja na temat ideologii gender odnosi się do jej 
zasadniczego twierdzenia, że płeć nie jest bezwzględnie determinowana przez kryteria 
biologiczne (genotyp, fenotyp), ale jest sumą cech, stereotypów i ról płciowych rozu-
mianych jako męskie lub kobiece, kreowanych społecznie pod wpływem wychowania 
i kultury. Teoria gender abstrahuje od biologicznego pojmowania płci i uznaje, że oso-
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ba może urodzić się z ciałem, które nie pasuje do „postrzeganej” przez nią tożsamości 
płciowej. Postuluje więc prawo jednostki od autodeterminacji w tym zakresie. Proble-
matyka gender ma głębokie implikacje społeczne, a jej krytycy wskazują, że zaprzecza 
różnicy i wzajemności w naturze mężczyzny i kobiety oraz proponuje społeczeństwo 
bez różnic seksualnych, eliminując w ten sposób antropologiczną bazę rodziny. Ko-
ściół katolicki odrzuca ideologię gender jako stojącą w opozycji do zbawczego planu 
Boga, podkreślając, że różnica płci nie jest przypadkiem ani wadą, ale darem Bożym 
i każda osoba powinna uznać i zaakceptować swoją tożsamość seksualną. Komple-
mentarność płci nie ma być źródłem ucisku czy nierówności, ale wzajemnym uboga-
ceniem i wyrazem współpracy mężczyzny i kobiety w Bożym planie zbawienia. Autor 
opisując ewolucję teorii gender i jej wpływ na współczesne społeczeństwa, ukazuje 
pozycję Kościoła katolickiego w kontekście wyzwania, jakie ta kwestia stawia antro-
pologii chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe: teoria gender, antropologia chrześcijańska, Magisterium Kościoła 
Katolickiego.

__________

Barbara Rozen
Le persone disabili nell’economia della salvezza di Dio 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 109-125]

Streszczenie: Artykuł w języku włoskim, polski tytuł: Osoby z niepełnosprawnością 
w Bożej ekonomii zbawienia. Artykuł jest poświęcony roli i miejscu we wspólnocie 
Kościoła osób z różnymi dysfunkcjami. Punktem wyjścia tej refleksji są fundamental-
ne założenia chrześcijańskiej antropologii i pedagogii. Podjęta została próba odpowie-
dzi na trzy zasadnicze pytania: Kim jest osoba z niepełnosprawnością dla Kościoła? 
Co Kościół może ofiarować takiej osobie? Co osoba z niepełnosprawnością może dać 
Kościołowi? Zasadność takiej refleksji, przeprowadzonej na podstawie źródeł biblij-
nych i teologicznych, wynika z dostrzeganej wciąż bierności tych osób w Kościele 
i potrzeby wyzwalania w sobie i w innych motywacji i inspiracji duszpasterzy i teo-
logów do chrystologicznej i eklezjalnej zmiany tej sytuacji. Otwarcie się na problem 
niepełnosprawności umacnia wiarygodność Kościoła, gdyż świadczy o wprowadzaniu 
w życie ducha Ewangelii.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, Kościół, ekonomia zbawienia, rozwój, integra-
cja, normalizacja.
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__________

Ks. Hubert Tryk
Ecclesiastic love in evangelisation 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 127-138]

Streszczenie: Artykuł w języku angielskim, polski tytuł: Miłość eklezjalna w ewange-
lizacji. Ewangelizacja jest istotną częścią misji Kościoła i ma na celu doprowadzenie 
człowieka do spotkania z Bogiem, który zbawia. Głoszenie Dobrej Nowiny nie może 
się jednak ograniczać wyłącznie do słów, ale wymaga świadectwa w postaci czynów. 
Najbardziej wiarygodne są czyny miłości, które najpełniejszy wzór znajdują w po-
stawie Jezusa opisanej na kartach Ewangelii. Kościół stara się nie tylko naśladować 
Jezusa ale także uobecniać Go w głoszonym słowie Bożym, sakramentach, a także 
posłudze charytatywnej. Najważniejszą prawdą jaką ma do przekazania o Bogu, jest 
prawda o Jego nieskończonej miłości. Stąd ewangelizacja jest zawsze pewną formą 
komunikowania miłości Bożej. Niezwykle czytelne i przekonujące jest przede wszyst-
kim świadectwo wiary w Chrystusa potwierdzane poprzez czyny miłości. Stąd w dzia-
łaniach ewangelizacyjnych Kościoła zawsze winno się znajdować miejsce na caritas 
chrześcijańską, czyli posługę wobec potrzebujących.

Słowa kluczowe: miłość, caritas, ewangelizacja, świadectwo wiary, przepowiadanie.
__________

Dariusz Pabiś CSsR,
Iglesia pobre y para los pobres. Una respuesta pastoral e inspiradora de la Iglesia 

en América Latina al Concilio Vaticano II 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 139-150]

Streszczenie: Artykuł w języku hiszpańskim, polski tytuł: Kościół ubogi i dla ubo-
gich. Pastoralna i inspirująca odpowiedź Kościoła w Ameryce Łacińskiej na Sobór 
Watykański II. Troska Kościoła o ubogich od samego początku swego istnienia była 
czytelnym znakiem jego istoty. Przez wieki Kościół podejmował wiele inicjatyw i po-
jedynczych działań, by wspierać wszystkich w potrzebie. Szczególnym wydarzeniem 
eklezjalnym, które podkreśliło wagę tego zaangażowania był Sobór Watykański II. 
Wrażliwość wielu z jego uczestników pomogła spojrzeć na Kościół w perspektywie 
jego Założyciela, który nie inaczej jak w ubóstwie dokonał zbawczego dzieła. Tyl-
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ko Kościół ubogi może być wiarygodny i skutecznie wypełniać misję wobec świata, 
zwłaszcza tego naznaczonego biedą i wykluczeniem. Kościół w Ameryce Łacińskiej 
właściwie odczytał te soborowe intuicje i z odwagą przełożył je na praktykę, która 
ostatecznie dojrzała, aby być fundamentalną duszpasterską opcją. Ta z kolei z czasem 
stała się inspiracją dla Kościoła powszechnego.

Słowa kluczowe: Kościół w Ameryce Łacińskiej, Sobór Watykański II, Kościół ubo-
gi, preferencyjna opcja na rzecz ubogich.

__________

Ks. Marek Karczewski
El nombre “Jacob-Santiago” en el contexto literario y teológico  

del Nuevo Testamento 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 151-162]

Streszczenie: Artykuł w języku hiszpańskim, polski tytuł: Imię „Jakub” w kontek-
ście literackim i teologicznym Nowego Testamentu. W pismach nowotestamentowych 
występują dwie formy gramatyczne imienia Jakub: Ἰακώβ i Ἰάκωβoς. Pierwsza forma 
jest stosowana wobec patriarchy Jakuba oraz Jakuba, ojca Józefa, męża Maryi. Forma 
druga odnosi się do pozostałych osób noszących to imię. Autor podjął się zidentyfi-
kowania postaci nowotestamentowych noszących imię Jakub oraz przedstawienia za-
rysu oryginalnego kontekstu teologiczno-biblijnego ich występowania. W przypadku 
niektórych postaci ostateczne ustalenie ich tożsamości nie jest łatwe. Prezentowane 
w artykule charakterystyki mają przede wszystkim znaczenie porządkujące i wprowa-
dzające do dalszych badań.

Słowa kluczowe: Jakub w Nowym Testamencie, Jakub Większy, Jakub Mniejszy, Ja-
kub brat Pański, List Jakuba.

__________

Ks. Sławomir Ropiak
La figura de Santiago el Mayor en cantos religiosos seleccionados en lengua polaca 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 163-177]

Streszczenie: Artykuł w języku hiszpańskim, polski tytuł: Postać Świętego Jaku-
ba Większego w wybranych polskojęzycznych pieśniach religijnych. Polskojęzyczna 
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kultura muzyczna wpisuje się w śpiewaczy nurt charakterystyczny dla Kościoła po-
wszechnego, w którym na przestrzeni wieków zmieniało się przesłanie głównej myśli. 
Na współczesny obraz św. Jakuba kształtujący się w różnych śpiewanych pieśniach 
miał wpływ stopniowy proces odchodzenia od treści o charakterze podaniowym ku 
tematyce ewangelicznej oraz tej związanej z kultem św. Jakuba w Santiago de Compo-
stela. W tekstach ludowych przewijają się historie opowiadające o skutecznej pomocy 
i działaniu tego wyjątkowego świętego patrona. W wielu dawnych pieśniach wychwa-
la się postać św. Jakuba Apostoła jako skutecznego orędownika spraw mu powierzo-
nych. Z tekstów pieśni i piosenek wyłania się szlachetna postać zewangelizowanego 
ucznia Chrystusa, którego współcześni katolicy mogą naśladować. Wśród cnót i zalet 
św. Jakuba Większego wymieniane są: szczera wiara, duża gorliwość w podążaniu za 
Mistrzem, zaangażowanie misyjne, heroiczna miłość do Jezusa Chrystusa potwierdzo-
na męczeńską śmiercią, troskliwa pomoc potrzebującym opieki i obrony. Współcześni 
pielgrzymi i wierni znajdują w śpiewanych pieśniach odniesienia do spraw aktual-
nych, jak i inspirujących w modlitwie.

Słowa kluczowe: Św. Jakub Większy, katolickie pieśni, kultura, Camino Polaco.
__________

Ks. Krzysztof Kamiński
Przestępstwa de sexto popełnione przez szafarza sakramentu pokuty według 

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 179-190]

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy przestępstw de sexto, dokonanych przez sza-
farza sakramentu pokuty, a zdefiniowanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 
roku i innych dokumentach papieskich. Aby móc sprawcę przestępstwa rozgrzeszenia 
wspólnika przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu pociągnąć do odpowiedzialno-
ści karnej, muszą zaistnieć dwa elementy. Pierwszym jest warunek dotyczący dwóch 
konkretnych osób, a więc penitenta i spowiednika, dokonujących wspólnie przestęp-
stwa przeciwko czystości. Drugim zaś jest udzielenie penitentowi przez spowiednika 
absolucji sakramentalnej z grzechu wspólnie popełnionego. Ustawodawca za popeł-
nienie tego przestępstwa przewidział ekskomunikę latae sententiae zastrzeżoną Sto-
licy Apostolskiej. Przestępstwo solicytacji zaś polega na nakłanianiu penitenta przez 
szafarza sakramentu pokuty do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu. 
Kara za to przestępstwo jest obligatoryjna w formie kar ferendae sententiae i w gestii 
sędziego lub ordynariusza leży zadecydowanie, jaki to ma być rodzaj kary. Z prze-
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stępstwem solicytacji ściśle związana jest również kwestia fałszywego doniesienia na 
spowiednika, że doszło do jej popełnienia. Ustawodawca kościelny broni w ten spo-
sób spowiednika przed fałszywym oskarżeniem. Przewidziana sankcja karna za popeł-
nienie przestępstwa fałszywego oskarżenia spowiednika o solicytację to popadnięcie 
w interdykt z mocy samego prawa, co w konsekwencji skutkuje zakazem korzystania 
ze wszystkich sakramentów, w tym również z sakramentu pokuty. Gdy sprawcą jest 
duchowny, opócz kary interdyktu będzie podlegał on karze suspensy latae sententiae.

Słowa kluczowe: sakrament pokuty; rozgrzeszenie wspólnika przeciw szóstemu przy-
kazaniu; solicytacja; fałszywe oskarżenie spowiednika o solicytację.

Teksty / Texts

Ottó Pál Harsányi OFM 
Wspólne korzenie troski o stworzenie oraz o etykę rodzinną  

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 191-195]

Paweł Sambor OFM 
Inspiracje „Laborem exercens” do refleksji nad „gramatyką” biznesu rodzinnego 

[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 197-207]

Streszczenie: W jaki sposób należy ująć związek między biznesem i rodziną w rze-
czywistości biznesu rodzinnego? Czy jest to relacja podporządkowania, czy też swe-
go rodzaju komplementarności? Punktem wyjścia niniejszej refleksji jest nauczanie 
papieskie zawarte w encyklice Laborem exercens na temat ludzkiej pracy. Ponieważ 
biznes rodzinny jest wyrazem i formą pracy człowieka, należy rozpatrywać go w świe-
tle nauczania o osobowym wymiarze ludzkiej pracy, z którego wyłaniają się trzy kręgi 
wartości pracy. Człowiek powinien pracować ze względu na swoje człowieczeństwo, 
rodzinę i społeczeństwo. Analiza teologiczna relacji między antropologicznym wy-
miarem pracy i powinnością moralną ze względu na bliźnich, pozwala stwierdzić, że 
jeśli u podstaw biznesu rodzinnego znajduje się troska o jej wymiar osobowy, gdzie 
w centrum nie stoją „rzeczy”, ale człowiek, wówczas rzeczywistość biznesu i rodziny 
nie tylko nie są sprzeczne, ale się przenikają i do siebie odwołują.

Słowa kluczowe: Laborem exercens, biznes, rodzina, praca, etyka życia społecznego.
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Omówienia i sprawozdania / Book review and reports

Anna Zellma, ks. Wojsław Czupryński, ks. Hubert Tryk, Rekolekcje szkolne jako for-
ma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydawnictwo Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 138. (Ks. Edward Wiszowaty) 
[„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 209-211]

Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Stanisław Kuprjaniuk (red.), Matka Boża Gietrzwałdz-
ka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwer-
salna i regionalna, Olsztyn 2018, ss. 320. (Maksym Adam Kopiec OFM) [„Forum 
Teologiczne” t. XX (2019), s. 212-216] 

Maksym Adam Kopiec OFM: Nie lękajcie się Prawdy! Nieustanna nowość encykliki 
„Veritatis splendor” Świętego Jana Pawła II, Olsztyn SQL 2018, ss. 161. (Marek 
Wach OFM) [„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 217-218]

Edward Fiała, Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby, „Teoria i Praktyka 
Interpretacji” nr 7. Seria pod redakcją Edwarda Fiały, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2018, ss. 172. (Eugeniusz Sakowicz) [„Forum Teologiczne” t. XX (2019), 
s. 218-223]

3. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne pt. „Ekologia a rodzina” w kontek-
ście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych (UWM w Olsztynie, 
27–28 maja 2019 r.) (Katarzyna Parzych-Blakiewicz) [„Forum Teologiczne” t. XX 
(2019), s. 223-225]

Wykaz skrótów [„Forum Teologiczne” t. XX (2019), s. 227]
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