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Wprowadzenie

W plebiscycie na „Młodzieżowe słowo roku 2018” zwyciężyło słowo 
„dzban”. Co miałoby ono oznaczać? Niektórzy twierdzą, że „zdiagnozowany 
stopień intelektualnej ułomności”, inni mówią o osobie, „która ma poziom inte-
lektualny jak dzban, czyli żaden”, a jeszcze inni w ten sposób łagodnie i piesz-
czotliwie określają „przyjaciela”. Są też definicje obrazowe: „Ktoś, z kogo nawet 
Salomon nie naleje, bo jest nieforemny, mało lotny i grzecznie mówiąc, towarzy-
stwo za nim nie przepada”. Pojawia się także takie określenie: „Dzbanem może 
być każdy. Wystarczy, że zrobi coś, co w jakikolwiek sposób nie spodoba się 
drugiemu rozmówcy. Tak powstaje dzban” – pisze w komentarzu do plebiscytu 
juror Marek Łaziński1. Warto może przypomnieć, że słowo „dzban” występuje 
w podobnym kontekście w… Biblii, w Księdze Izajasza: „Biada temu, kto spiera 
się ze swoim twórcą, dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych!” (Iz 45,9). Nie 
jest to zresztą jedyne miejsce, kiedy Biblia nazywa głupcami tych, którzy nie 
szukają i nie szanują Boga. Czy współczesna młodzież ma jednak takie „biblijne 
wyczucie”? Czy odnosi je do swojego życia? – to są pytania, z którymi trzeba się 
zmierzyć, jeśli pragnie się iść do ludzi młodych i głosić im Ewangelię.

Naukowcy poświęcają młodzieży bardzo wiele miejsca. Próby opisu tego 
niezwykle dynamicznego okresu ludzkiego życia bazują na różnych empi-
rycznych badaniach socjologicznych, pedagogicznych i psychologicznych, na 
rozważaniach filozoficznych i teologicznych. O młodych ludzi oraz o możli-
wości dotarcia do nich z określoną propozycją wychowania pytają rodzice 
i wychowawcy.

Z naukowych opracowań pozostają określone definicje, podziały i sche-
maty, natomiast trudno jest o jednoznaczną i uniwersalną charakterystykę 
współczesnych młodych ludzi. Zmienność „badanych podmiotów” nie po-
zwala naukowcom, a także osobom zainteresowanym pracą z młodzieżą na 

1 M. Grodecka, Dzban – niby pusty, a emocji w nim wiele. Wybrano młodzieżowe słowo 2018 
roku, https://www.spidersweb.pl/2018/12/mlodziezowe-slowo-roku-2018-dzban.html (24.12.2018).
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6 Wprowadzenie

zadowolenie się opisem zamkniętym w naukowe konstrukty. Jednocześnie nie 
sposób prowadzić owocnej działalności wychowawczej bez odniesienia do 
takich badań, bez przynajmniej podstawowej wiedzy na temat młodości, bez 
znajomości tych, za których starsi czują się odpowiedzialni.

Rok 2018 był niezwykle ważny dla duszpasterstwa młodzieży, a jego central-
nym wydarzeniem na płaszczyźnie ogólnokościelnej stał się synod poświęcony 
ludziom młodym, ich wierze i rozeznawaniu powołania. Jak nigdy dotąd mło-
dzi ludzie zostali zaangażowani w organizację tego spotkania – najpierw przez 
internetową ankietę, w której wybrzmiały bardzo wyraźnie ich głosy, a później 
przez udział przedstawicieli młodzieży w watykańskich obradach. Wypowiedzi 
młodzieży zostały zebrane i opisane w Instrumentum laboris2, do którego wie-
lokrotnie odwoływali się ojcowie synodalni podczas Zgromadzenia Ogólnego 
(3–28 października 2018 r.). Owocem tego spotkania jest Dokument końcowy3 
z 27 października 2018 r. Jak zaznaczają autorzy tego tekstu, ma on być swoistą 
„mapą służącą ukierunkowaniu kolejnych kroków, do których podjęcia powo-
łany jest Kościół” (nr 3). Dokument ten dołączono do niniejszej publikacji. Wy-
daje się, że powinien on być obowiązkową lekturą dla osób zaangażowanych 
w duszpasterstwo współczesnej młodzieży.

Literatura dotycząca duszpasterstwa ludzi młodych jest coraz bogatsza – 
dokumenty kościelne, liczne publikacje książkowe oraz artykuły podejmu-
ją tematykę pracy z młodzieżą. Są to opracowania zarówno naukowe, jak 
i popularne, przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za wychowanie wiary 
przyszłych pokoleń chrześcijan.

Prezentowana książka włącza się w ten nurt. W zamyśle autorów ma być 
zbiorem refleksji, analizą badań i dokumentów poświęconych tej istotnej 
przestrzeni funkcjonowania Kościoła, jakim jest duszpasterstwo młodzieży. 
Publikacja na pewno nie wyczerpuje tematu, lecz zbiera podstawowe treści, 
przede wszystkim postulaty i ciekawe pomysły, które mogą być wykorzystane 
w pracy duszpasterskiej z młodymi.

Zasadniczy problem niniejszej publikacji wiąże się z podstawowymi pyta-
niami o współczesne duszpasterstwo młodzieży, przede wszystkim: Jaka jest 
ta młodzież? Jakie są jej aspiracje i marzenia? Jak odnajduje się w Kościele 
i jak funkcjonuje we współczesnym świecie? Jaka jest religijność młodych 

2 Sekretariat Synodu, Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży, tłum. S. Tasiemski, Waty-
kan 2018 – https://ekai.pl/dokumenty/instrumentum-laboris-synodu-nt-mlodziezy/ (15.08.2018).

3 XV ZGromadZenie oGólne Synodu BiSkupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. 
Dokument  końcowy, tłum. S. Tasiemski, Watykan 2018 – http://nowaewangelizacja.org/wp-
content/uploads/2018/12/DOKUMENT_KONCOWY_SYNODU.pdf (10.12.2018).
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Wprowadzenie 7

i jakie są ich „potrzeby duszpasterskie”? Czym dla nich jest wiara i na ile 
chcą/potrafią dzielić się tą wiarą z innymi? Jakie są ich relacje: do siebie, do 
innych i do Boga? Na ile – jak mawiali papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI – 
są i mogą być „nadzieją współczesnego Kościoła”?

Klucz interpretacyjny przedstawionych zagadnień – „od bezradności ku 
możliwościom” – nadaje całości specyficzny kierunek i wzywa do wykracza-
nia poza sferę jałowych żalów i zniechęcenia, wskazując, jak współcześnie 
można „zamieniać teorię na praktykę”, w jaki sposób podejmować zaprosze-
nie i realizować zaproponowane pomysły duszpasterskie.

Książka składa się z dwóch skorelowanych ze sobą części. W pierwszej 
podjęto próbę opisu współczesnej młodzieży z perspektywy psychologicznej. 
Ks. dr Paweł Brudek, pracownik naukowy w Katedrze Psychologii Klinicznej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor kilkudziesięciu pu-
blikacji psychologicznych, przedstawia ludzi młodych drugiej dekady XXI w. 
oraz określa ich charakterystyczne cechy. Ta „naukowa znajomość” młodzieży 
jest ważna, by w konkretnych spotkaniach z nimi umieć odnieść się do ważnych 
dla nich spraw, do różnych doświadczeń, które przeżywają i oceniają, do me-
chanizmów rządzących życiem indywidualnym i społecznym.

W części drugiej – w kluczu „od bezradności ku możliwościom” – zostało za-
prezentowane duszpasterstwo katechetyczne młodzieży. Autor – ks. Jerzy Kostorz 
jest profesorem katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego 
i jednocześnie dyrektorem Wydziału Katechetycznego w opolskiej Kurii Diece-
zjalnej. Swe rozważania, poparte szerokim doświadczeniem, koncentruje na wska-
zaniu istoty, celów, zadań i miejsc duszpasterstwa katechetycznego młodzieży oraz 
na przedstawieniu uwarunkowań tego procesu. Ważną rolę odgrywają katecheci, 
którym poświęcono znaczną część rozważań. Zaprezentowane zostały także tra-
dycyjne i nowe formy pracy z młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomysłów, które mogą być wykorzystane w katechetycznej praktyce.

Książka adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się współcze-
snym duszpasterstwem młodzieży, przede wszystkim do księży i katechetów, 
ale także do rodziców i nauczycieli, którym leży na sercu dobro duchowe 
młodzieży, ich wiara w Boga i obecność w Kościele, a ostatecznie – ich zba-
wienie. Puste dzbany wymagają napełnienia.

W opowieści o uczniach podążających do Emaus (por. Łk 24,13-35) do-
strzegliśmy tekst paradygmatyczny dla zrozumienia misji Kościoła w odnie-
sieniu do młodych pokoleń. Ta karta Biblii dobrze wyraża to, czego doświad-
czyliśmy na Synodzie, i to, co chcielibyśmy, aby każdy z naszych Kościołów 
mógł przeżywać w relacji z młodymi. Jezus idzie z dwoma uczniami, któ-
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8 Wprowadzenie

rzy nie zrozumieli znaczenia Jego historii i oddalali się od Jerozolimy i od 
wspólnoty. Aby być w ich towarzystwie, przebywa z nimi drogę. Zadaje im 
pytania i cierpliwie słucha ich wersji faktów, aby pomóc im rozpoznać to, co 
przeżywają. Następnie, z czułością i energią, głosi im Słowo, prowadząc ich 
do interpretowania wydarzeń, które przeżyli w świetle Pisma Świętego. Przyj-
muje zaproszenie, by zostać z nimi, gdy się ściemnia: wkracza w ich noc. Gdy 
słuchali, ich serce się rozpalało, a ich umysł się rozjaśniał, w łamaniu chleba 
otworzyły się ich oczy. To oni sami postanawiają bezzwłocznie podjąć drogę 
w przeciwnym kierunku, by powrócić do wspólnoty, dzieląc się doświadcze-
niem spotkania ze Zmartwychwstałym.

Nawiązując do Instrumentum laboris, dokument końcowy jest podzie-
lony na trzy części wyodrębnione z tego wydarzenia. Pierwsza część nosi 
tytuł „szedł z nimi” (Łk 24,15) i stara się wyjaśnić to, co ojcowie synodalni 
rozpoznali z kontekstu, w którym żyją młodzi ludzie, wskazując w nim atuty 
i wyzwania. Druga część, „oczy im się otworzyły” (Łk 24,31), ma charakter 
interpretacyjny i dostarcza pewnych podstawowych kluczy do odczytania 
tematu synodu. Trzecia część, zatytułowana „Tej samej godziny wrócili” 
(Łk 24.33), zbiera wybory służące nawróceniu duchowemu, duszpasterskie-
mu i misyjnemu.

ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Dziekan Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Opolskiego
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Introduction

In the plebiscite on “The Youth Word of the Year 2018” the word pitcher 
was chosen as the winner. What could it mean? Some claim that it is “the 
diagnosed degree of intellectual disability”, other talk about a person “of in-
tellectual level like a pitcher, namely none”, and still others use this word to 
gently and affectionately call a “friend”. There are also illustrative definitions 
as “somebody from whom even Solomon cannot pour since he or she is not 
very smart and, to put it mildly, disliked in company”. A juror Marek Łaziński 
writes in his comment to the plebiscite that “Everyone can be a pitcher. It is 
enough that one does something that the other one does not like. This is how 
a pitcher is created”. It is worth reminding that the word “pitcher”, though in 
the English versions of the Bible usually translated as clay or earthen pots, 
appears in a similar context in the Book of Isaiah: “Woe to anyone who argues 
with his Maker, one earthenware pot among many!” (Isa 45:9). Anyway, it is 
not the only place where the Bible calls fools those who do not seek or respect 
God. Does contemporary youth have such “biblical intuition”? Does youth 
refer it to its life? – these are the questions to be faced with, if one wishes to 
go to the young and preach the Gospel.

The scientists dedicate much attention to youth. The trials to describe that 
unusually dynamic period of human life are based one various empirical, soci-
ological, pedagogical, and psychological research, as well as on philosophical 
and theological considerations. The questions concerning young people and 
possibilities to reach out to them with a particular proposal of upbringing are 
asked by parents and tutors.

Scientific studies include particular definitions, divisions, and schemes. 
However, it is difficult to find explicit and universal characteristics of con-
temporary young people. The changeability of the “studied subjects” does not 
allow scientists and people interested in work with youth to be satisfied with 
the description that is closed within scientific constructs. Concurrently, it is 
not possible to run effective upbringing activity without references to such 
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10 Introduction

research without at least basic knowledge on youth, without knowing those 
for whom adults feel responsible.

The year 2018 was of vital importance for youth pastoral ministry and its 
central event in the all-Church plane was the Synod dedicated to youth, their 
faith, and vocational discernment. Like never before young people had been 
involved in the organization of the meeting – first by the Online Question-
naire, in which their voices were heard loud and clear, and next by the partic-
ipation of youth representatives in the Vatican sessions. The youth statements 
had been collected and described in Instrumentum laboris that the Synodal 
Fathers repeatedly referred to during the General Assembly (from 3rd to 28th 
October 2018). The fruit of the meeting has been the Final Document of 27th 
October 2018. As emphasized by the authors of the text, it is designed to be 
“a roadmap for the next steps that Church is called to take” (No 3).

The literature concerning youth pastoral ministry is more and more abun-
dant – ecclesial documents, numerous books, and articles discuss the subject 
of work with youth. These are both scholarly and popular studies (elabora-
tions) addressed to people responsible for faith education of the future gener-
ations of Christians.

The presented book has joined the trend. According to the intention of 
the authors it is to be a collection of reflections, an analysis of research and 
documents dedicated to this significant space of Church functioning, namely 
youth pastoral ministry. The publication certainly does not exhaust the topic 
but gathers basic contents, especially postulates and interesting ideas that can 
be used in pastoral work with youths.

The fundamental issue of the present publication is related to the basic 
questions about contemporary youth ministry and especially: What is this 
youth like? What are young people’s aspirations and dreams? How do they 
find themselves in the Church and function in the present-day world? What 
are their religiosity and “pastoral needs”? What is faith for the young and to 
what extent they want or are able to share their faith with others? What are 
their relations towards themselves, others, and God? To what extent, as Popes 
John Paul II and Pope Benedict XVI used to say, are they or can be “the hope 
of the contemporary Church”?

An interpretive key of the presented issues, namely “from helplessness to 
possibilities”, gives the whole a specific direction and calls to go beyond the 
sphere of idle sorrows and discouragement, indicating how currently “theory 
can be put into practice”, how to accept the invitation, and implement pro-
posed pastoral ministry ideas.
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Introduction 11

The book consists of two parts correlated with each other. In the first one 
an attempt is made to describe the youth of today from the psychological 
perspective. Fr. Paweł Brudek, DD, a research worker in the Department of 
Clinical Psychology of the John Paul II Catholic University of Lublin, author 
of several dozen psychological publications, presents the young people of the 
second decade of the 21st century and determines their distinctive features. 
That “scientific knowledge” of youth is significant in order to be able, when 
met in real life, to refer to issues important for them, different experiences 
they live and judge, and mechanisms ruling individual and social life.

In the second part using the key “from helplessness to possibilities” cat-
echetical youth pastoral ministry is presented. Its author Fr. Jerzy Kostorz, is 
a professor of catechetics in the Faculty of Theology of the Opole University 
and also the director of the Catechetical Department of the Opole Curia. His 
considerations, supported by broad experience, concentrates on pointing out 
the essence, aims, tasks, and places of catechetical pastoral ministry of youth 
as well as indicating determinants of that process. A crucial role is played by 
catechists to whom a great part of considerations is dedicated. Besides both 
traditional and new forms of work with youth are presented with particular 
focus on the ideas that can be used in catechetical practice.

The book is addressed to everyone dealing with the contemporary youth 
pastoral ministry, especially priests and catechists, but also parents and teach-
ers who do care about the spiritual good of youth, its faith in God and His 
presence in the Church, and finally – its salvation. Empty pitchers require 
filling.

Prof. Radosław Chałupniak
Dean of Faculty of Theology

University of Opole

Trans. Aleksandra Smolnik
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ks. Paweł Brudek

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii KUL Jana Pawła II

Współcześni młodzi, jacy jesteście?

Młodość na kozetce… Czyli słów kilka o rozwoju osobowym 
w kontekście duszpasterskiej troski o ludzi młodych

Perspektywa psychologiczna

Przystępując do redagowania prezentowanego rozdziału – będącego 
częścią zwartej publikacji zatytułowanej: Duszpasterstwo młodzieży:  od 
bezradności  ku możliwościom – zakładamy, iż sięgną po niego głównie 
księża i katecheci. Być może będą wśród nich tacy, którzy boleśnie do-
świadczają dziś kryzysu bezradności czy beznadziejności w pracy i kon-
takcie z młodym człowiekiem, nierzadko do złudzenia sprawiającym 
wrażenie, że nie ma ochoty ani na jedno (wspólną pracę), ani na drugie 
(szczery kontakt)1. W konsekwencji do ich świadomości bardziej zdecydo-
wanie przedziera się myśl, według której dobre chęci, wyjście do drugiego 
„z sercem na dłoni”, czy wreszcie wiedza wyniesiona ze studiów teolo-
gicznych (zwłaszcza ta odnosząca się do zagadnień związanych z psy-
chologią rozwoju człowieka) w zderzeniu z rzeczywistością okazują się 
niewystarczające2.

1 Zob. M. szcześniak, G. rondón, Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie 
pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” 6,3 (2011), s. 241–251; D. Ga-
lanciak, Problemy w posłudze kapłana-nauczyciela i wychowawcy młodego pokolenia, „Sym-
pozjum” 30,1 (2016), s. 123–146.

2 Zob. B. lachowSka, k. StarcZewSki, Kryzys w wartościowaniu  i  praca  emocjonalna 
a  wypalenie  zawodowe  u  nauczycieli  religii, „Medycyna Pracy” 66,5 (2015), s. 687–700; 
P. Hreciński, Religijne sposoby radzenia sobie a stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli reli-
gii, „Studia Psychologica” 17,2 (2017), s. 43–59; A. Zellma, Profilaktyka syndromu wypalenia 
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14 Współcześni młodzi, jacy jesteście?

Przyjmując taki stan rzeczy za fakt, można zająć różne postawy3. Można 
na przykład „wbić” sobie do głowy, że skoro nie radzę sobie w pracy z młody-
mi, to jestem „fatalnym” księdzem czy katechetą i w rezultacie dokonać bar-
dziej lub mniej spektakularnego aktu abdykacji (przybierającego różne formy, 
takie jak np.: krytykanctwo, gnuśność, przesadzone obawy, lekceważenie, ba-
gatelizowanie, ucieczka). Można także zamknąć się ze swoją bezradnością 
sam na sam, aby nikt nie zobaczył, że nie radzę sobie z tym, z czym „musi” 
radzić sobie „każdy” ksiądz i katecheta. Rozwiązanie takie, choć kuszące, 
na dłuższą metę (na szczęście!) okazuje się być nieskuteczne, gdyż skrzętnie 
ukrywana bezradność w najmniej oczekiwanym momencie, nie pytając nas 
o zdanie, wychodzi kuchennymi drzwiami do świata w postaci chronicznego 
zmęczenia, rezygnacji, anhedonii (nieumiejętności przeżywania radości), de-
presji czy dojmujących napadów lęku4.

Ale można również stawić czoła kryzysowi. Można, mówiąc nieco ko-
lokwialnie, złapać byka za rogi i szukać dróg wyjścia z „beznadziejności ku 
możliwościom”. Jedną z takich dróg jest przybliżenie się do młodego człowie-
ka i (na nowo) oswojenie się z młodością. Pierwszym i koniecznym krokiem 
na tej drodze (od beznadziejności ku możliwościom) jest głębsze poznanie 
specyfiki psychospołecznego funkcjonowania młodego człowieka – zdobycie 
rzetelnej (a nie połowicznej i wybiórczej!) wiedzy na jej temat. Najczęściej 
bowiem boimy się i stronimy od tego, czego nie znamy, co jest nam obce5. 
Mając to na uwadze, głównym celem tego rozdziału uczyniono „naszkico-
wanie” obrazu adolescenta w oparciu o obecne w literaturze psychologicznej 
(choć nie tylko) analizy teoretyczne, jak również doniesienia z badań doty-
czących osób młodych. Kreśląc ten psychologiczny portret, szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zagadnienie istoty rozwoju (w ujęciu integralnym) oraz 
możliwości jego wspierania w procesie pracy duszpasterskiej adresowanej do 
młodzieży.

zawodowego we wstępnej formacji nauczycieli religii, „Roczniki Teologiczne” 61,11 (2017), 
s. 143–156.

3 Zob. P. Mąkosa, Tożsamość nauczycieli religii i ich opinie na temat wybranych aspektów 
edukacji  religijnej w Polsce, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1,56 (2009), s. 117–131; 
M. piSkoZuB, Radzenie sobie ze stresem w pracy katechetycznej, „Studia Gdańskie” 39 (2016), 
s. 235–243.

4 Zob. D.E. eaGle, c.F., hyBelS, r.J. proeSchold-Bell, Perceived social support, received 
social  support,  and depression  among  clergy, „Journal of Social and Personal Relationships” 
(2018), DOI: 10.1177/0265407518776134; M.N. kane, Stress  and  relaxation  among  aging 
Catholic priests, „Journal of Spirituality in Mental Health” 19,1 (2017), s. 1–19.

5 Zob. P.G. ZimBardo, r.l. JohnSon, w. mccann, Człowiek i jego środowisko. Psycholo-
gia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010, s. 81–92.
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1. Integralny rozwój osoby w perspektywie psychologicznej

W jednej ze swoich książek Antoni Kępiński napisał: „Narodziny i śmierć są 
granicami zamykającymi życie (…) człowieka”6. Stwierdzenie to z jednej strony 
jest wyrazem podstawowej prawdy o ulotności ludzkiego życia, z drugiej zaś 
skłania do pytania o sens tego, co wydarza się człowiekowi w czasie rozpiętym 
między jego narodzinami a śmiercią. Po co zatem człowiek żyje? Zapewne wśród 
wielu odpowiedzi na powyższe pytanie możliwa jest również ta, brzmiąca nieco 
patetycznie: by dorastać do pełni człowieczeństwa! Owo dorastanie dokonuje 
się w toku ludzkiego życia, które samo w sobie, jak zauważa Elżbieta Sujak, jest 
drogą i zarazem szansą rozwoju7. Celem życia jest więc rozwój we wszystkich 
wymiarach funkcjonowania jednostki: fizycznym, psychicznym, społecznym, 
moralnym, religijnym i duchowym. Zasadniczym środowiskiem rozwoju czło-
wieka we wczesnych etapach jego życia, obok rodziny, jest środowisko szkolne, 
w którym dziecko, a potem nastolatek, zdobywa wiedzę oraz kształtuje poprzez 
kontakt z nauczycielami i rówieśnikami własną osobowość.

Rozwój – cóż to takiego?

Mówiąc o rozwoju człowieka w aspekcie wszystkich wymiarów jego 
funkcjonowania, nie sposób przejść obojętnie obok pytania o to, czym 
w ogóle jest rozwój. Zagadnienie rozwoju ludzkiego posiada bogate opra-
cowanie w literaturze przedmiotu. Fakt ten, z jednej strony, ukazuje złożo-
ność zjawiska rozwoju, z drugiej zaś, ujawnia bogactwo perspektyw teo-
retycznych, stanowiących naukowe ramy jego interpretacji8. Interesujące 
rozumienie rozwoju przyjmuje Piotr Oleś. Według niego, rozwój to „(…) 
złożony proces zmian zachodzących w czasie i oznaczających wzrost lub 
osiąganie wyższej jakości przystosowania i/lub funkcjonowania, a w wie-
ku starszym również zapobieganie i kompensowanie zmian regresywnych. 
Procesy rozwojowe zachodzą dzięki interakcji czynników podmiotowych 
i środowiskowych, czynników o charakterze fizycznym, biologicznym, psy-
chologicznym i społecznym”9. Cennym uzupełnieniem powyżej definicji 

6 A. kęPiński, Lęk, Kraków 2002, s. 227.
7 Por. E. SuJak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Lublin 2006, s. 126.
8 Por. M. tySZkowa, Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, w: M. prZetacZnik-GierowSka, 

m. tySZkowa (red.), Psychologia  rozwoju  człowieka.  Zagadnienia  ogólne, Warszawa 2006, 
s. 45–56.

9 P.K. oleś, Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2012, s. 20.
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może być koncepcja rozwoju prezentowana przez Elżbietę Sujak. Autorka 
ta przyjmuje, że „(…) rozwój osobowy jest rozwojem wielotorowym, za-
równo sprzężonym, jak i nieharmonijnym”10. Twierdzi ona, że „(…) istnieje 
kilka równoległych odrębnych torów rozwoju (…): rozwój intelektualny, 
rozwój emocjonalny: od dominowania uczuciowości archaicznej do uczu-
ciowości wyższej, rozwój stopnia udziału świadomości w działaniu, rozwój 
potrzeb i ich wewnętrznej dynamiki, jak np. sposobu zaspokajania, przesu-
nięcia w dominowaniu jednych potrzeb nad innymi, rozwój systemu warto-
ści i jego stabilizacja, rozwój uspołecznienia człowieka, od «inni dla mnie» 
do «ja dla innych», rozwój moralny jako rozwój sumienia, rozwój myślenia 
refleksyjnego, rozwój religijny”11.

Nawiązując do przywołanych wyżej interpretacji omawianego zagadnie-
nia, należy uznać, iż rozwój człowieka nie ogranicza się do wybranych aspek-
tów osobowości, ale ma charakter wszechstronny i przebiega we wszystkich 
wymiarach jej funkcjonowania: fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, 
społecznym, moralnym, religijnym i duchowym. W takim ujęciu rozwój 
jest procesem, dzięki któremu osoba ludzka odznacza się coraz większą od-
powiedzialnością za siebie oraz za innych, umiejętnością krytycznego my-
ślenia, autonomią w zakresie osobistych przekonań i wydawanych sądów, 
świadomością konieczności przestrzegania norm społecznych, a także zdol-
nością do tworzenia pozytywnych związków z innymi ludźmi12. Właściwa 
realizacja tego procesu zależy w dużej mierze od uznania za fundamentalne 
założeń, odnoszących się do osobowej natury człowieka, zgodnie z który-
mi wymienione wyżej sfery, jako poszczególne elementy, współtworzące 
bogactwo ludzkiej rzeczywistości, zostają w pełni zintegrowane dopiero 
w osobie jako takiej13.

Czy warto troszczyć się o wszechstronny rozwój własny i innych?

Usiłując przybliżyć się do prawdy o człowieku, chcąc głębiej wniknąć 
w motywy jego postępowania, konieczne jest holistyczne spojrzenie na zło-

10 E. SuJak, Rozważania o ludzkim rozwoju, s. 34.
11 Tamże, s. 33–34.
12 Por. A. Gałdowa, Rozwój i kryteria dojrzałej osobowości, „Przegląd Psychologiczny” 

33 (1990), s. 13–27.
13 Zob. M. łakoMski, Koncepcja personalistyczna człowieka podstawą integralnego wy-

chowania, „Wychowawca” 12 (2004), s. 14.
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1. Integralny rozwój osoby w perspektywie psychologicznej 17

żoną rzeczywistość natury ludzkiej14. Psychologia, będąc nauką o zachowa-
niu i procesach psychicznych człowieka, usiłuje wychodzić naprzeciw tego 
postulatu15.

O zasadności przyjęcia holistycznej perspektywy w spojrzeniu na rozwój 
człowieka przekonują liczne badania z zakresu psychologii, które dowodzą, 
iż harmonijne funkcjonowanie jednostki w ramach wszystkich konstytuują-
cych ją wymiarów sprzyja szeroko pojętej satysfakcji z życia16. Według Ar-
gyle’go zdrowie fizyczne stanowi ważny komponent życiowego szczęścia 
i powszechnie uznawane jest za jeden z głównych czynników warunkujących 
dobre życie17. Także zdrowie psychiczne pozostaje w ścisłym związku z jako-
ścią życia18. Zależność ta wyraźnie uwidacznia się w licznych zaburzeniach 
sfery psychicznej, takich jak: schizofrenia, depresja czy nerwica. Antoni Kę-
piński twierdzi, iż „(…) cechą charakterystyczną osób chorych na nerwicę jest 
ich przekonanie, że nie ma ludzi bardziej nieszczęśliwych i chorych jak oni”19. 
Wynika z tego, iż nieprawidłowości w sferze zdrowia psychicznego przyczy-
niają się do obniżenia poczucia sensu i zadowolenia z życia.

Istotne znaczenie dla dobrostanu psychicznego posiada również opty-
malne funkcjonowanie człowieka w obszarze emocji20. Inteligencja emocjo-
nalna, na którą składa się m.in. świadomość własnych stanów emocjonal-
nych, empatia oraz umiejętność kontroli i regulacji doświadczanych emocji 
negatywnych, ułatwia bowiem budowanie adekwatnej samowiedzy, wspiera 
rozwój aktywności oraz sprzyja osiąganiu sukcesów w działaniu21. Dojrza-
łość emocjonalna, wyrażająca się w umiejętności utrzymania równowagi 
pomiędzy ekspresją uczuć a ich kontrolą, pozwala jednostce na postępo-
wanie pozostające w zgodzie z przyjętymi i wyznawanymi poglądami, re-
alizację zamierzonych planów, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje 
działania, przewidywanie skutków własnych decyzji, wreszcie na kierowa-

14 Por. R. ZaValloni, Psychologia nadziei. Aby poczuć  się  zrealizowanym, Kielce 1999, 
s. 52–59.

15 Zob. P.G. ZimBardo, r.l. JohnSon, V. mccann, Człowiek i jego środowisko, s. 24.
16 Zob. T. roStowSka, Małżeństwo, rodzina, praca, a jakość życia, Kraków 2009; E. trZe-

Bińska, Psychologia pozytywna, Warszawa 2008.
17 Por. M. arGyle, Psychologia szczęścia, Wrocław 2004, s. 166–186.
18 Zob. S. steuden, w. okła, Jakość życia w chorobie, Lublin 2007.
19 A. kęPiński, Psychologia nerwic, Kraków 2002, s. 165.
20 Zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 2007.
21 Por. A. matcZak, e. Salata, Inteligencja emocjonalna a nadzieja, „Fides et Ratio” 2,2 

(2010), s. 19–24.
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nie się uczuciami wyższymi22. Staje się tym samym istotnym predykatorem 
satysfakcjonującego życia23.

Nie mniejsze znaczenie dla poczucia zadowolenia z życia posiadają kom-
petencje przejawiane przez jednostkę w sferze jej społecznego funkcjonowa-
nia, których wyrazem jest umiejętność budowania głębokich i trwałych re-
lacji oraz szacunek względem innych osób przy jednoczesnym zachowaniu 
własnej indywidualności24. Potwierdzeniem tej tezy mogą być wyniki badań 
prowadzonych w obszarze zagadnień związanych z teorią przywiązania au-
torstwa Bowlby’ego. Dowodzą one, iż adaptacyjna więź między dzieckiem 
a opiekunem (matką, ojcem), wyrażająca się w bezpiecznym stylu przywiąza-
nia, stanowi konieczny warunek właściwego rozwoju emocjonalno-społecz-
nego oraz intelektualnego osoby, a także decyduje o sposobie, w jaki będzie 
ona budowała intymne relacje z innymi w okresie dorosłości25. Okazuje się, 
iż wysoka jakość relacji rodzic – dziecko jest cennym źródłem realizacji ele-
mentarnych ludzkich potrzeb, takich jak potrzeba miłości, potrzeba przyna-
leżności czy potrzeba bezpieczeństwa26. Ich zaspokojenie inspiruje jednostkę 
do podejmowania działań transgresyjnych, dzięki którym zyskuje ona możli-
wość ciągłego przezwyciężania własnych ograniczeń i niedoskonałości27. To 
z kolei przyczynia się do dojrzalszego jej funkcjonowania w różnych obsza-
rach życia.

Kolejnym wymiarem, wpisującym się w strukturę osoby ludzkiej, a tym 
samym korespondującym z poczuciem szczęśliwego życia, jest wymiar mo-
ralności, gdyż „(…) osiągnięcie wysokiego stadium rozumowania moralnego 
jest warunkiem koniecznym wysoce moralnego postępowania”28. Dojrzała 
moralność staje się zatem gwarantem właściwej oceny podejmowanych dzia-
łań. Ocena ta w dużej mierze zasadza się na zgodności dokonanych czynów 
z przyjętym uprzednio określonym systemem wartości. W literaturze psycho-

22 Por. E. uchmanowicZ, Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna, „Wychowawca” 
1 (2012), s. 10.

23 Zob. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s. 100–103.
24 Por. Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 2002, s. 74.
25 Por. H. liBerSka, Teorie rozwoju psychicznego, w: J. treMPała (red.), Psychologia roz-

woju człowieka, Warszawa 2011, s. 98.
26 Por. M. kaźMierczak, t. rostowska, Percepcja  relacji małżeńskich  i poziom empatii 

a jakość życia, w: T. rostowska, a. PePlińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinne-
go, Warszawa 2010, s. 110–111.

27 Zob. J. koZielecki, Psychotransgresjonizm  –  zarys  nowego  paradygmatu, w: tenże 
(red.), Nowe idee w psychologii, Gdańsk 2009, s. 333.

28 P.O. żylicz, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, s. 16.
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logicznej odnajdujemy badania, które ukazują związek pomiędzy preferencja-
mi aksjologicznymi jednostki a doświadczanym przez nią poczuciem zado-
wolenia29. Wyniki tych badań skłaniają do przyjęcia wniosku, że kierowanie 
się w życiu określoną hierarchią wartości nie pozostaje bez znaczenia dla 
wzrostu dojrzałości osobowej, a tym samym przeświadczenia o możliwości 
osiągnięcia sukcesu życiowego30.

Ostatnią sferą konstytuującą osobę ludzką jest sfera związana z religijno-
ścią. Na gruncie psychologii istnieje wiele koncepcji, które usiłują uchwy-
cić istotę fenomenu religijnego i jego wpływu na procesy psychiczne i za-
chowanie człowieka31. Jedną z nich jest propozycja Jaworskiego, zgodnie 
z którą religijność należy pojmować jako realizację ontycznej relacji między 
osobą ludzką a Bogiem, która pozwala człowiekowi na przeżycie zarówno 
własnej podmiotowości, jak i przedmiotowości32. Tak ujmowana religijność 
pozytywnie koreluje z wysokim poziomem integracji osobowości. Stąd też 
osoby odznaczające się personalnym typem religijności charakteryzują się 
dojrzałością zarówno w sferze psychicznej, emocjonalnej, jak i w obszarze 
kontaktów społecznych33. Fakt ten przyczynia się do budowania satysfakcjo-
nujących związków partnerskich, co nie pozostaje bez znaczenia dla global-
nego zadowolenia z życia34.

2. Idea osobowego rozwoju jako fundament duszpasterskiej troski 
o młodych

Wszelkie działania duszpasterskie adresowane do młodego człowieka oraz 
realizowane w odniesieniu do niego zasadzają się na chrześcijańskiej wizji 
człowieka i mają na celu pełny rozwój osoby, co w konsekwencji prowadzi do 

29 Zob. M. wnuk, J.t. marcinkowSki, Rola wartości dla poczucia sensu życia oraz satys-
fakcji z życia studentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 91,3 (2010), s. 458–462.

30 Por. P.K. oleś, Psychologia człowieka dorosłego, s. 254–255.
31 Zob. D. krok, Religijność a  jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecz-

nych, Opole 2009, s. 23–61; J. król, Psychologiczne aspekty badania fenomenu religii, Opole 
2002, s. 11–43.

32 Zob. R. JaworSki, Typologie religijności, w: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia 
psychologii religii, Kraków 2006, s. 283.

33 Zob. tenże, Sposoby radzenia sobie z trudnościami u osób o różnym typie religijności, 
„Studia Płockie” 32 (2004), s. 139–153.

34 Zob. P. Brudek, Religijność a jakość relacji małżeńskiej, Lublin 2011 (niepublikowana 
praca magisterska, Instytut Psychologii KUL Jana Pawła II).
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wewnętrznej integracji oraz przygotowuje do wyborów życiowych w oparciu 
o rozpoznane powołanie35. W ramach oddziaływań duszpasterskich i ewange-
lizacyjnych podejmowanych przez księży i katechetów świeckich chodzi więc 
przede wszystkim o stymulowanie osobowego rozwoju młodego człowieka 
we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.

Pojęcie osobowego rozwoju ściśle wiąże się z nurtem filozoficzno-spo-
łecznym określanym mianem personalizmu36. Specyfiką tego nurtu jest 
przyjęcie ontologiczno-aksjologicznej koncepcji człowieka jako osoby. 
W tej perspektywie proces wychowania i nauczania oznacza stopniowe 
dochodzenie do własnej doskonałości, dzięki któremu stajemy się dojrza-
łą osobowością. Można zatem stwierdzić, iż celem wychowania persona-
listycznego jest rozwój osobowościowy, dzięki któremu jednostka staje się 
„pełniej osobą”37.

2.1. Człowiek dojrzały, czyli jaki?

Na gruncie psychologii odnajdujemy wiele propozycji rozumienia i inter-
pretacji dojrzałej osobowości. Równie wiele jest kryteriów rozstrzygających 
o stopniu zaawansowania procesów rozwojowych w obszarze osobowości38. 
Maria Ryś na podstawie literatury przedmiotu wyróżnia trzy zasadnicze ce-
chy dojrzałej osobowości. Są to: (1) pasja odkrywania prawdy; (2) dojrzałość 
sfery emocjonalnej, wyrażająca się obiektywną postawą względem samego 
siebie oraz nawiązywaniem prawidłowych relacji międzyludzkich; (3) posia-
danie i kierowanie się w życiu określonymi wartościami i ideałami39. Znacz-
nie obszerniejszy katalog właściwości opisujących jednostkę o dojrzałej 
osobowości prezentuje w jednej z najnowszych swych publikacji Piotr Oleś. 
Według tego autora, do najistotniejszych kryteriów rozwoju ukierunkowane-

35 Por. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidiece-
zji Częstochowskiej, w: tenże (red.), Prawo Szkolne Niższego Seminarium Duchownego w Czę-
stochowie, Częstochowa 2011, s. 81.

36 Por. B. Sidoruk, l. Sidoruk, Chrześcijańska wizja rozwoju osobowego człowieka w kon-
tekście niektórych współczesnych kierunków poradnictwa psychologicznego, w: M.J. dyrda, 
a. świderski (red.), Rozwój osobowy i jego zagrożenia, Siedlce 2003, s. 19–28.

37 Por. F. adamSki, Wprowadzenie: Personalizm – chrześcijański nurt myślenia o człowieku 
i wychowaniu, w: tenże (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, Kraków 2005, 
s. 15.

38 Zob. Z. Płużek, Psychologia pastoralna, s. 5–98.
39 Por. M. ryś, Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie, w: taż, M. Jankowska (red.), 

W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, Warszawa 2007, s. 25–40.
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go na dojrzałość osobowościową należą: (1) powiększanie wewnętrznego bo-
gactwa, na które składają się określone przeżycia, przekonania, wiedza oraz 
wielość odniesień do świata; (2) dążenie do szeroko rozumianego szczęścia, 
pojmowanego jako umiejętność wyrażania i doświadczania radości z życia – 
psychicznego dobrostanu, wynikającego z zaspokojenie życiowych potrzeb 
oraz pomyślnej realizacji wartościowych, w osobistym odczuciu, celów 
i planów; (3) umiejętny wybór celów i właściwa realizacja dążeń życiowych, 
wyrażająca się w podejmowaniu decyzji opartych na jasno sformułowanych 
kryteriach oraz realistycznych zamierzeniach; (4) ćwiczenie plastyczności 
adaptacyjnej i adekwatności reagowania na różnorodne wyzwania, zadania 
czy zdarzenia, także te rodzące frustrację; (5) wzrost odporności na frustra-
cję, wyrażający się coraz skuteczniejszym podejmowaniem samodzielnej ak-
tywności w sytuacjach generujących stres i napięcie psychiczne oraz wydo-
skonalaniem funkcjonowania bez odwoływania się do wsparcia społecznego; 
(6) klaryfikowanie własnej hierarchii wartości oraz orientacji wartościującej, 
co pozwala na bardziej umiejętną ocenę siebie, własnych dążeń i zmierzeń, 
określonych zdarzeń życiowych, a także innych ludzi i ich zachowań; (7) po-
dejmowanie działań służących dobru wspólnemu, czego konkretnym wy-
razem jest priorytetowe ujmowanie celów prospołecznych względem celów 
indywidualnych; (8) realizacja działań transgresyjnych, przejawiająca się 
w przekraczaniu tego, co typowe, pewne i sprawdzone, oraz pozwalająca na 
formułowanie nowych dążeń i urzeczywistnianie spraw życiowo ważnych; 
(9) podmiotowe traktowanie drugiego człowieka, przejawiające się w sza-
cunku względem niego, respektowaniu jego praw, szczególnie zaś godności 
i wolności; (10) kształtowanie w sobie postawy odpowiedzialności, co wy-
raża się w zdolności do dokonywania ważnych, z egzystencjalnego punktu 
widzenia, wyborów, umiejętności podejmowania i realizacji istotnych życio-
wo decyzji, wreszcie, gotowości do ponoszenia bliższych i dalszych konse-
kwencji swoich czynów; (11) dążenie ku rozsądnej autonomii, które wiąże 
się z gotowością podejmowania ryzyka odnoszącego się do różnorodnych 
obszarów życia, a także z nawiązywaniem takich kontaktów interpersonal-
nych, które nie ograniczają, lecz inspirują do działania; (12) budowanie doj-
rzałości moralnej poprzez wypracowywanie wewnętrznych – osobistych, 
kryteriów oceny aksjologicznej oraz zdolności kontekstowego aplikowania 
określonych norm40.

40 Por. P.K. oleś, Psychologia człowieka dorosłego, s. 249–255.
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2.2. Dojrzałość – od dziesięcioleci niezmiennie w cenie!

Nawiązując do powyższego, należy stwierdzić, iż nauczanie i wychowa-
nie realizowane na podstawie założenia personalizmu sprzyja: (1) umacnianiu 
poczucia osobistej godności, (2) pomnażaniu cnoty mądrości oraz (3) kształ-
towaniu postawy miłości.

Wyrazem osobowości uformowanej prawidłowo jest poczucie własnej 
godności41. W literaturze przedmiotu pojęcie godności posiada wiele znaczeń, 
które ostatecznie można sprowadzić do dwóch naczelnych kategorii: godno-
ści osobowej (obiektywnej) oraz godności osobistej (osobowościowej)42. Ta 
pierwsza odnosi się w jednakowym stopniu do każdego człowieka i posiada 
charakter nieutracalny, przyrodzony, niezbywalny, ściśle powiązany z prawa-
mi osoby. Druga natomiast posiada charakter pochodny, co oznacza, że nie 
przysługuje każdemu, ale tylko temu, kto wykazuje się godnością43. Józef Ko-
zielecki uznaje, iż godność osobowościowa „jest swego rodzaju cnotą, która 
decyduje o tym, że człowiek, który ją posiada, pozostaje zawsze wierny sobie, 
postępuje zgodnie z własnym systemem wartości i przekonań, a w sytuacjach 
zagrożenia umie bronić swojej tożsamości”44. Posiadanie tej cnoty stanowi 
zatem wyraz dojrzałości człowieka, umożliwia bowiem szacunek i zaufanie 
do samego siebie oraz zapewnia wysoki poziom samoakceptacji45.

Na kanwie dojrzałej osobowości rozwija się także mądrość46. W literatu-
rze odnajdujemy wiele propozycji ujmowania tego konstruktu47. Stanisława 
Steuden przyjmuje, iż mądrość, podobnie jak poczucie godności, jest cnotą, 
która prowadzi do głębszego rozumienia podstawowych związków zacho-
dzących pomiędzy różnymi aspektami rzeczywistości: większej rozwagi, 
bardziej obiektywnego sposobu oceny i interpretacji różnorodnych sytu-
acji, wyzbycia się uprzedzeń, większej otwartości, akceptacji istniejących 

41 Por. J. BaGrowicZ, Godność osoby fundamentem wychowania, w: F. adamSki (red.), Wy-
chowanie osobowe, Kraków 2011, s. 129.

42 Por. S. wilk, Wprowadzenie w problematykę godności, w: S. Steuden, m. StanowSka, 
k. JanowSki (red.), Starzenie się z godnością, Lublin 2011, s. 18.

43 Por. S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011, s. 144.
44 J. koZielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, s. 175.
45 Por. Z. Płużek, Refleksje nad godnością człowieka, w: K. Janicki (red.), Słuchaj, módl 

się i pracuj, Poznań 1989, s. 298.
46 Por. P.K. oleś, Psychologia człowieka dorosłego, s. 268.
47 Zob. S. Steuden, Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się, w: taż, M. stanowska, 

k. JanowSki (red.), Starzenie się z godnością, s. 72–74.
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paradoksów jako integralnego elementu życia, podejmowania działań ukie-
runkowanych na wspólne dobro oraz adaptacji i modyfikacji otaczającego 
świata48. W opinii Z. Pietrasińskiego mądrość – pojmowana jako wysoka 
ogólna kultura poznawcza połączona z obszerną wiedzą o życiu – stanowi tę 
właściwość osoby, która pozwala jej na krytycyzm wobec zdobytej wiedzy, 
kontekstowe interpretowanie i ocenianie rzeczywistości, unikanie myślenia 
życzeniowego, przyjmowanie wielu różnych perspektyw w ocenie świata 
i zdarzeń, wreszcie na przewidywanie konsekwencji własnych działań49. 
Można zatem powiedzieć, że mądrość, zdobywana w toku wychowania oso-
bowego, stanowi cenny zasób psychiczny jednostki, służący budowaniu sa-
tysfakcjonującego życia.

Wreszcie, nabywanie coraz większej dojrzałości osobowościowej, dokonu-
jące się w toku wychowania personalistycznego, sprzyja kształtowaniu w so-
bie postawy miłości50. Pojęcie miłości posiada wiele znaczeń51. Na gruncie 
psychologii jedną z koncepcji wartych przywołania, która całościowo ujmuje 
omawiany fenomen, jest model rozumienia miłości w kategoriach postawy52. 
Postawa to zespół „wzajemnie od siebie zależnych, trwałych dyspozycji do 
«oceniania» obiektu postawy (…) «przekonań» co do jego właściwości oraz 
do «zachowania» się względem tego obiektu w relatywnie stabilny sposób”53. 
Mając na uwadze tę definicję, można uznać za E. Frommem, że miłość jest 
„pewną właściwością charakteru, która określa stosunek człowieka do świata 
w ogóle, a nie do jednego obiektu miłości”54. W tym kontekście miłość stano-
wi pewien sposób zaangażowania się człowieka w relacje z innymi. Wiąże się 
ona z tym, iż w osobie kształtuje się struktura poznawcza, emocjonalna i be-

48 Por. taż, Z rozważań nad mądrością, w: I. ulfik-Jaworska, a. Gała (red.), Dalej w tę 
samą  stronę.  Księga  Jubileuszowa  dedykowana  Profesor Marii  Braun-Gałkowskiej, Lublin 
2012, s. 540.

49 Por. Z. Pietrasiński, Mądrość,  czyli  świetne  wyposażenie  umysłu, Warszawa 2001, 
s. 9–12. Zob. S. steuden, P. Brudek, ł. florczyk, Mądrość  jako efekt pozytywnego starze-
nia się. Perspektywa psychologiczna, „Forum Teologiczne” 17 (2016), s. 73–87; Ł. FlorcZyk, 
p. Brudek, S. Steuden, Mądrość  jako przymiot starości. Perspektywa biblijna, „Forum Teo-
logiczne” 17 (2016), s. 55–71; G. ciuła, P. Brudek, Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” 
kuźnią mądrości? Badania porównawcze trzech grup osób wyróżnionych ze względu na poziom 
religijności, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 51,2 (2018), s. 408–425.

50 Por. M. ryś, Wychowanie  do  miłości, w: F. adamSki (red.), Wychowanie  osobowe, 
s. 164–181.

51 Zob. A.M. colman, Słownik psychologii, Warszawa 2009, s. 397–398.
52 Zob. M. Braun-Gałkowska, Psychologia  domowa, s. 104–107; M. ryś, Miłość  jako 

psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej, „Fides et Ratio” 4,4 (2010), s. 22–30.
53 W. domachowSki, Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007, s. 150.
54 E. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 2004, s. 55.
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hawioralna, będąca formą pozytywnego odniesienia się jednostki do samej 
siebie, innych ludzi i świata w ogóle55.

3. Wychowanie osobowe jako towarzyszenie w rozwoju

Profesor Maria Braun-Gałkowska – wieloletni kierownik Katedry Psycho-
logii Wychowania i Rodziny Instytutu Psychologii KUL Jana Pawła II – przez 
wychowanie rozumie pomoc młodemu człowiekowi w rozwoju, czyli osiąga-
niu pełnej dojrzałości osobowej56. Mając na uwadze powyższą definicję oraz 
przyjmując humanistyczną perspektywę w spojrzeniu na człowieka, zapro-
ponowaną przez Gordona Allporta, można uznać, iż wychowanie to pomoc 
młodemu człowiekowi w: (1) ustawicznym wzrastaniu poprzez ciągłe anga-
żowanie go w różnoraką aktywność; (2) nabywaniu umiejętności okazywania 
ciepłych uczuć innym ludziom; (3) pełnej akceptacji siebie; (4) dokonywa-
niu realistycznej oceny otaczającej go rzeczywistości; (5) wytrwałym dąże-
niu do nabywania nowych lub doskonalenia posiadanych już umiejętności; 
(6) otwarciu na opinie innych ludzi, które pozwolą mu na głębsze zrozumienie 
samego siebie; (7) ukształtowaniu jednoczącej filozofii życia, która pozwoli 
mu uchwycić sens własnego istnienia57.

W tak pojętym procesie wychowania szczególną rolę przypisuje się 
w pierwszej kolejności rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, księżom 
i katechetom. To od nich, na drodze obserwacji, wychowankowie uczą się 
zajmowania określonych postaw względem siebie, innych, Boga oraz ota-
czającego świata. To w dużej mierze właśnie dzięki nim młodzi ludzie zdo-
bywają i utwierdzają w sobie przekonanie o własnej skuteczności, które 
odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu właściwej motywacji do podej-
mowania życiowych decyzji i rozmaitych działań58. Aby wychowawca (ro-
dzic, nauczyciel, ksiądz, katecheta) mógł stać się dla wychowanka wzorem 
wartym naśladowania, a tym samym skutecznie wywiązać się z obowiązku 
towarzyszenia młodemu człowiekowi na drodze prowadzącej do integral-

55 Por. M. JankowSka, Miłość  jako najlepszy  sposób wyrażania  siebie, „Fides et Ratio” 
3,3 (2010), s. 30–44.

56 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, s. 214.
57 Zob. R. JaworSki, Wpływ czynników osobowościowych na życie rodzinne, w: A. tomkie-

wicZ, w. wiecZorek (red.), Rodzina jako Kościół Domowy, Lublin 2010, s. 467–482.
58 Zob. P.K. oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2005, s. 210–231.
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nego rozwoju, musi odznaczać się szeroko rozumianą kompetencją wycho-
wawczą59.

Zdaniem Marka Dziewieckiego „(…) kompetentny wychowawca to 
ktoś, kto potrafi upewnić wychowanka, że jest kimś nieodwołalnie kocha-
nym (…), potrafi fascynować wychowanka perspektywą rozwoju (…). Po-
trafi też sprawić, że wychowanek ma świadomość, iż w jego rękach znajduje 
się niezwykłe cenny skarb, czyli jego własne życie”60. W nawiązaniu do 
powyższego można stwierdzić, iż kompetentny pedagog (ksiądz, katecheta, 
nauczyciel, przełożony) to człowiek charakteryzujący się dojrzałą osobowo-
ścią. Dąży on do ciągłego powiększania wewnętrznego bogactwa własnych 
przeżyć, przekonań, wiedzy. Posiada zdolność do cieszenia się życiem i do-
świadczania dobrostanu psychicznego, będącego następstwem zaspokoje-
nia różnorodnych potrzeb oraz pomyślnej realizacji zamierzonych działań 
i osiągania wyznaczonych celów. Potrafi on również podejmować ważne 
życiowe decyzje w oparciu o jasne i realistyczne kryteria. Przeżywa radość 
z osiąganych sukcesów, a doświadcza smutku i żałoby z powodu utraty ce-
nionych osób i wartości. Realizuje określone zadania pomimo zaistniałych 
przeszkód czy niepowodzeń oraz braku wsparcia ze strony innych ludzi. 
Kieruje się przyjętym systemem wartości, który stanowi dla niego punkt 
odniesienia w rozróżnianiu tego, co dobre, od tego, co złe, tego, co ważne, 
od tego, co mniej istotne. Jest zaangażowany na rzecz dobra wspólnego. 
Ponadto kompetentny wychowawca odznacza się zdolnością do transgresji, 
czyli przekraczania tego, co poznane, i angażowania się w sprawy, które 
uznaje za życiowo doniosłe. Charakteryzuje się też podmiotowym odnie-
sieniem do drugiego człowieka, odpowiedzialnością za dokonane wybory, 
rozsądną autonomią i dojrzałością moralną61.

Zarysowana wyżej sylwetka osobowa wychowawcy (duszpasterza, księ-
dza, katechety), jako towarzysza młodego człowieka na drodze ku integralnie 
pojętej dojrzałości, ujawnia szeroki zakres predyspozycji psychicznych (oso-
bowościowych), warunkujących pomyślną realizację podstawowych zadań 
wychowawczych. Do najistotniejszych z tych zadań wspomniany już wyżej 
Marek Dziewiecki zalicza: (1) świadome i stanowcze czuwanie nad własną 
dojrzałością oraz nad osobistym życiem; (2) bycie znakiem nadziei dla mło-

59 Zob. M. dZiewiecki, Komunikacja wychowawcza, „Wychowawca” 6 (2004), s. 18–20.
60 tenże, Metody realistycznego wychowania, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/metody_reali-

stycznegow.html (11.04.2019).
61 Por. P.K. oleś, Psychologia człowieka dorosłego, s. 249–255.
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dego pokolenia; (3) służbę na rzecz realizmu, czyli wprowadzanie wychowan-
ków w świat rzeczywistych faktów i uwarunkowań; (4) odważne ukazywanie 
dzieciom i młodzieży optymalnej drogi życia poprzez promowanie bogactwa 
pragnień i aspiracji na miarę ludzkiego serca i powołania człowieka; (5) pra-
widłowe rozumienie i odważne podejmowanie wychowawczej odpowiedzial-
ności; (6) otwarcie dzieci i młodzieży na Boga62.

Takie określenie priorytetów w obszarze działań wychowawczych uznać 
należy za cenne i w pełni uzasadnione, dzisiejsze społeczeństwo ulega bo-
wiem wielu niebezpiecznym wpływom i naciskom ze strony szeroko rozu-
mianej kultury postmodernizmu, zwanej inaczej kulturą ponowoczesności63. 
Modernistyczne tendencje coraz wyraźniej uwidaczniają się na wielu płasz-
czyznach ludzkiej aktywności, w tym także na płaszczyźnie wychowania. 
Wyrazem tego są m.in. takie zjawiska, jak: relatywizm, nihilizm, irracjona-
lizm, subiektywizm, ideologizacja wychowania, egoistyczny indywidualizm 
i hedonizm, mity ziemskiego „zbawienia”, absolutyzacja wolności, sekulary-
zacja czy obojętność religijna64. W związku z tym rodzi się naglące zapotrze-
bowanie na wychowawców, którzy będą odznaczali się wysokimi kompeten-
cjami w zakresie pomagania młodemu człowiekowi w stopniowym osiąganiu 
osobowej dojrzałości. Innymi słowy, potrzeba dzieciom i młodzieży wyma-
gających i kochających pedagogów, od których będą mogli uczyć się myśleć, 
kochać i pracować65, gdyż tylko tacy wychowawcy, jak zauważa Braun-Gał-
kowska, mają odwagę iść z wychowankiem ramię w ramię ku najpiękniej-
szym ludzkim wartościom, dążyć niestrudzenie do wspólnego celu, którym 
jest autentycznie szczęśliwe życie66

4. Duszpasterstwo młodzieży jako obszar wspierania rozwoju osobowego

Jak wcześniej wykazano, praca duszpasterska dedykowana osobom młodym 
opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej i ukierunkowana jest na in-

62 Por. M. dZiewiecki, Wychowawca – Personalista, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wycho-
wawca_personalista.html (07.03.2012).

63 Zob. tenże, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
64 Zob. tenże, Zagrożenia  w  epoce  postmodernizmu, w: M. Jankowska, M.  ryś (red.), 

W trosce o rodzinę, s. 233–251.
65 Zob. tenże, Kochać i wymagać, Kraków 2006.
66 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, s. 213.
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tegralny rozwój wychowanka67. Przyjęcie takiej perspektywy w spojrzeniu na 
młodego człowieka okazuje się być najwłaściwsze68, pozwala ono bowiem do-
strzec w nim nie tylko ucznia czy studenta, którego obowiązkiem jest rzetelne 
zdobywanie wiedzy i osiąganie jak najlepszych wyników, ale przede wszystkim 
człowieka z całym jego egzystencjalnym kontekstem. Fakt ten uznać należy 
za niezwykle istotny. Z jednej strony uwzględnia on wielowymiarowość osoby 
ludzkiej, co pozwala na poszerzenie zakresu oddziaływań duszpasterskich (edu-
kacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych)69, z drugiej zaś docenia rolę 
oraz wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego, które dotychczas stanowi-
ły zasadniczą przestrzeń osobistego wzrostu jednostki.

4.1. Rodzinne dziedzictwo jako „element” osobowości młodego 
człowieka

Virginia Satir, zajmująca się w swojej pracy naukowej i pomocowej głów-
nie terapią rodzin, w jednej ze swoich książek silnie podkreśla, że rodzina jest 
miejscem, gdzie „powstaje człowiek”70. Za słusznością tej tezy przemawia 
dziś nie tylko zdroworozsądkowa analiza rzeczywistości, ale również litera-
tura przedmiotu i wyniki licznych badań prowadzonych w tym obszarze71. 
Młody człowiek, który przekracza progi sali katechetycznej czy parafialnej, 
czy nawet szkolnej, aby spotkać się z księdzem lub katechetą, wnosi w prze-
strzeń tego spotkania zarówno swoje aktualne marzenia, nadzieje i troski, jak 
i kilkunastoletnią historię swego życia, w dużej mierze stanowiącą „wytwór” 
środowiska rodzinnego, z którego się wywodzi. Sposób jego odniesienia do 
siebie, jak również prezentowany modus myślenia, przeżywania uczuć, do-
świadczania sytuacji trudnych, budowania relacji interpersonalnych, postrze-
gania świata i Boga zależy w znacznym stopniu od jakości funkcjonowania 
systemu rodzinnego, który go kształtował i wciąż kształtuje72.

67 Zob. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidie-
cezji Częstochowskiej, s. 81.

68 Zob. A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia roz-
wojowa, Gdańsk 2005, s. 8–9.

69 Por. M. dZiewiecki, W kierunku profilaktyki zintegrowanej, „Wychowawca” 11 (2011), 
s. 7–9.

70 Zob. V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk 2002.
71 Zob. B. tryJarSka (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w do-

rosłości, Warszawa 2010.
72 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, s. 32–35.
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Niestety, współcześnie coraz częściej mamy do czynienia z licznymi za-
grożeniami, leżącymi u źródeł procesów dezintegracji i rozpadu rodziny. 
Trafną egzemplifikację stanowi tu zjawisko uzależnienia alkoholowego, które 
dotyka wiele polskich rodzin73. Stanowi ono źródło cierpienia nie tylko dla 
samego uzależnionego, ale także dla jego najbliższych, gdyż istotnie zaburza 
ich właściwe funkcjonowanie w psychospołecznym obszarze życia74. Wobec 
takiej sytuacji integralne spojrzenie na adolescenta, uwzględniające m.in. 
środowisko rodzinne, w którym „powstawał”, pozwala księżom, katechetom 
oraz nauczycielom na stosowanie adekwatnych środków duszpasterskich 
(i wychowawczych).

4.2. Kiedy i jak ksiądz lub katecheta wychowuje?

Realizowany w Kościele program duszpasterski, adresowany do ludzi 
młodych i bazujący na idei rozwoju osobowego, za zasadniczy cel przyjmuje 
pomoc młodemu człowiekowi we właściwym formowaniu sumienia, głęb-
szym rozumieniu i akceptacji powszechnie uznawanych zasad oraz norm mo-
ralnych, wreszcie w twórczym życiu z innymi i dla innych. Skuteczne świad-
czenie tej pomocy ze strony księży i katechetów staje się w pełni możliwe 
tylko wówczas, gdy „(…) wychowawca i wychowanek zmierzają razem ku 
najpiękniejszym ludzkim wartościom (…), dążą do wspólnego celu”75. Mając 
to na względzie, duszpasterze i katecheci powinni posiadać i permanentnie 
podnosić kwalifikacje osobiste, które pozwolą się im utożsamić z właściwą 
Kościołowi wizją wychowania poprzez przykład życia i pracę dydaktyczno-
-wychowawczą w szkole i poza nią oraz realizować zadania duszpasterskie 
zgodnie z etosem chrześcijańskim76.

Z powyższego wynika, iż proces duszpasterskich oddziaływań wyraźnie 
uwzględnia zasady, z których wyrasta teoria społecznego uczenia się autor-
stwa Alberta Bandury. W myśl tej teorii, „(…) ludzie podlegają czynnikom 
zewnętrznym, ale również decydują o tym, jak się zachować. (…) Wpływają 

73 Zob. B. haBrat, Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psy-
choaktywnych, w: A. BilikiewicZ (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, War-
szawa 2007, s. 242–248.

74 Por. P. Brudek, Choroba  alkoholowa  jako  czynnik  dysfunkcjonalności  rodziny, w: 
D. krok, p. landwóJtowicZ (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdy-
scyplinarne, Opole 2010, s. 309–325.

75 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, s. 213.
76 Por. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidiece-

zji Częstochowskiej, s. 44.

Pobrano z https://repo.uni.opole.pl / Downloaded from Repository of Opole University 2022-01-29



4. Duszpasterstwo młodzieży jako obszar wspierania rozwoju osobowego 29

na zachowanie innych i są przez zachowania innych ludzi kształtowani”77. 
Stąd też – w ramach oddziaływań wychowawczych, którym podlegają ad-
olescenci – księża i katecheci powinni przede wszystkim: rozbudzać zain-
teresowania, służyć pomocą, wspierać radą, integrować wspólnotę klasową 
(grupową), wspomagać młodych w rozpoznawaniu ich życiowego powołania, 
na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze, uczyć rozwiązywania pro-
blemów i konfliktów, udzielać uczniom wsparcia psychicznego i duchownego 
w sytuacjach kryzysów osobistych rodzinnych i szkolnych, uczyć systema-
tyczności, dokładności, punktualności, przestrzegania obowiązujących norm, 
pracowitości itd., podnosić u ucznia poczucie własnej wartości i samokry-
tycyzmu78. Wszystkie te działania mają stymulować wszechstronny rozwój 
młodych osób, prowadzący do ich wewnętrznej integracji. Mają im pomagać 
w poszerzaniu zakresu własnej autonomii, czyli kierowaniu się w myśleniu 
i podejmowanych działaniach własnymi przekonaniami i przyjętym syste-
mem wartości; traktować każdą osobę jako wartość najwyższą, samą w sobie; 
pomagać w pogłębianiu wglądu we własną motywację79.

4.3. Konkretne obszary oddziaływań duszpasterskich w ramach 
pracy z młodzieżą

Duszpasterze młodzieży, przyjmując w procesie wychowania za punkt 
wyjścia holistyczną koncepcję człowieka, wytyczają sobie, obok wyżej wspo-
mnianego głównego celu, szereg celów szczegółowych. Do najistotniejszych 
z nich należą: (1) kształtowanie postaw i hierarchii wartości; (2) kształtowanie 
umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji; (3) uczenie się współpra-
cy; (4) kształtowanie postaw religijnych80.

Kształtowanie właściwych postaw względem siebie, drugiego człowieka, 
Boga, Ojczyzny i świata stanowi ważne zadanie w toku oddziaływań duszpa-
sterskich dedykowanych młodzieży. Polega ono przede wszystkim na świad-
czeniu im pomocy w zakresie formowania trwałych wzorców „(…) wartościu-
jących reakcji na daną osobę, obiekt lub sprawę”81. Wzorce te stanowią zespół 

77 L.A. perVin, o.p. John, Osobowość. Teoria i badania, Kraków 2002, s. 473.
78 Por. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidiece-

zji Częstochowskiej, s. 81–82.
79 Por. Z. cHlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991, s. 15.
80 Por. tamże, s. 83–87.
81 A.M. colman, Słownik psychologii, s. 554.
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trzech ściśle ze sobą związanych czynników: emocjonalnego, kognitywnego 
oraz behawioralnego82. Oznacza to, iż w procesie kształtowania określonych 
postaw (wzorów zachowań), np. postawy szacunku do innych ludzi, księża, 
katecheci czy nauczyciele muszą zwracać uwagę nie tylko na możliwy reper-
tuar rodzących się w kontakcie z drugim człowiekiem emocji oraz sposobów 
ich wyrażania i kontrolowania (emocjonalny komponent postawy), ale także 
na konieczność pogłębiania ogólnej wiedzy o człowieku oraz mechanizmów 
rządzących zachowaniem ludzkim w konkretnych sytuacjach (kognitywny 
komponent postawy), co w ostateczności skutkuje zaniechaniem krzywdzą-
cych działań wobec innych na rzecz zachowań adekwatnych do okoliczności, 
będących wyrazem poszanowania godności osobowej drugiego człowieka 
i własnej (behawioralny komponent postawy).

Praca duszpasterska (katechetyczna) z młodzieżą, obok kształtowania 
właściwych postaw, obejmuje również konieczność wychowania do wybo-
ru wartości83. Postulat ten ze wszech miar uznać należy za słuszny i warty 
trudu urzeczywistniania, wartości nie posiadają bowiem charakteru wrodzo-
nego. Wyłaniają się one stopniowo w trakcie rozwoju człowieka i związane 
są z realizacją określonych potrzeb, na bazie których kształtuje się względnie 
stała hierarchia wartości. Strukturę tej hierarchii tworzą różnorodne systemy, 
odnoszące się do poszczególnych dziedzin życia człowieka, wśród których do 
najważniejszych należą: system poznawczy (racjonalna i wypracowana hie-
rarchia wartości) i emocjonalny (emocjonalna hierarchia wartości). Elżbie-
ta Sujak podkreśla, że w procesie rozwoju jednostki „(…) kształtowanie się 
świadomej i akceptowanej hierarchii wartości jest pierwszym etapem, drugim, 
trwającym całe życie, jest proces integracji w postaci dostrojenia hierarchii 
emocjonalnej i całego życia do tej wypracowanej i stanowiącej jakby centrum 
osobowe człowieka hierarchii wartości”84. Pomoc adolescentom w kształto-
waniu własnego systemu wartości, świadczona przez wychowawców (księży, 
katechetów), posiada zatem kluczowe znaczenie dla ich osobowego wzrostu. 
Staje się to bardziej oczywiste wówczas, gdy uwzględni się fakt, że katecheza 
ma przygotowywać do dokonywania wyborów życiowych w oparciu o roze-
znane powołanie oraz do odpowiedzialnego i twórczego życia85. W tym kon-

82 Por. W. domachowSki, Przewodnik po psychologii społecznej, s. 150.
83 Zob. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidie-

cezji Częstochowskiej, s. 83–84.
84 E. SuJak, Rozważania o ludzkim rozwoju, s. 175.
85 Por. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidiece-

zji Częstochowskiej, s. 27–28.
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tekście szczególnego wyrazu nabiera spostrzeżenie Kazimierza Popielskiego, 
zgodnie z którym „(…) znaczenie wartości w życiu i dla życia ludzi jest nie-
usuwalne, niezbywalne i niezastępowane (…), gdyż w pełni żyć można tylko 
w relacji do świata wartości”86. Słuszność tego spostrzeżenia wynika m.in. 
z faktu, iż wartości stanowią jedno z najistotniejszych źródeł sensu ludzkie-
go życia87. Potrzeba poszukiwania sensu zaś, co wyraźnie podkreśla Victor 
Frankl, „(…) stanowi podstawową motywację w życiu człowieka”88. Stąd 
też, poprzez psychologiczne kategorie sensu i motywacji, wartości w spo-
sób naturalny wpisują się w strukturę ludzkiej osobowości i spełniają w niej 
odpowiednio funkcję sensotwórczą oraz motywacyjną89. Takie spojrzenie na 
problematykę wartości pozwala docenić ich znaczenie w procesie dydaktycz-
no-wychowawczym, realizowanym w ramach katechezy czy – szerzej – dusz-
pasterstwa młodzieży. Przekonuje ono bowiem, że właściwie ukształtowana 
hierarchia wartości stanowi dla młodego człowieka cenne źródło wsparcia 
w uskutecznianiu rzeczy wzniosłych i szlachetnych, a unikaniu tych, które 
powszechnie uznane są za podłe lub niegodne90.

Kolejnym szczegółowym celem wychowawczym, urzeczywistnianym 
w obszarze duszpasterstwa młodzieży, jest kształtowanie w uczniach umie-
jętności samodzielnego podejmowania decyzji91. Podejmowanie decyzji to 
złożony proces psychiczny, w który zaangażowane są czynniki poznawcze, 
emocjonalne i motywacyjne. Efektywność tego procesu zależy w dużej mie-
rze od wiedzy i doświadczenia, jakie posiada decydent, oraz zaistniałych 
uwarunkowań kontekstualnych92. Adolescenci, objęci działaniami duszpaster-
skimi, to młodzi ludzie z niewielkim, bo zaledwie kilkunastoletnim, doświad-
czeniem życiowym. Z uwagi na wiek posiadają oni również ograniczone za-
soby wiedzy, odnoszącej się do różnych obszarów ludzkiego życia. Pomimo 
to, niejednokrotnie stają wobec sytuacji, w których konieczne jest dokona-

86 K. popielSki, Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin 2008, s. 23.
87 Por. P.K. oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, s. 325.
88   V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu, 

Warszawa 2009, s. 151.
89 Por. W. okła, Wartości w  rozwoju  osoby  i  sztuce  pomagania, w: taż,  s. tucHolska 

(red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka zdro-
wego, Lublin 2005, s. 203–215.

90 Por. P.K. oleś, Psychologia człowieka dorosłego, s. 251.
91 Por. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidiece-

zji Częstochowskiej, s. 84.
92 Por. E. nęcka, J. orzecHowski, B. szyMura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2007, 

s. 584.
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nie określonego wyboru. Niektóre z nich wydają się proste wręcz banalne. 
Inne, jak np. wybór drogi powołania czy ścieżki kariery zawodowej, okazują 
się trudne, skomplikowane i brzemienne w skutki. Właśnie w takich sytu-
acjach cenna, a nierzadko także konieczna, jest pomoc wychowawcy – rodzi-
ca, nauczyciela, księdza – który szanując wolność i indywidualność młodego 
człowieka, będzie towarzyszył mu w analizowaniu i weryfikowaniu różnych 
opcji wyboru oraz w opowiedzeniu się za tą, która wydaje się najwłaściwsza. 
Program wychowawczy, oparty na idei integralnego rozwoju, zakłada czynny 
udział duchownych i nauczycieli w ważnych momentach życia młodzieży, 
w których stają oni przed koniecznością dokonania wyboru. Wyczerpującego 
uzasadnienia dla tego założenia dostarcza Antoni Kępiński, który twierdzi, 
że „(…) od naszych decyzji (…) zależy, jakimi się w ciągu życia stajemy, jak 
percypujemy otaczający nas świat i jak nań reagujemy”93.

Następnym celem wychowawczym, realizowanym w ramach duszpaster-
stwa młodzieży, jest doskonalenie młodych w zakresie wzajemnej współpracy. 
Realizacja tego celu ma się dokonywać poprzez kształtowanie umiejętności 
komunikacyjnych młodzieży oraz uczenie ich konstruktywnego rozwiązywa-
nia konfliktów94. Z psychologicznego punktu widzenia, pomoc adolescentom 
w doskonaleniu sztuki rozmawiania i zażegnywania konfliktów bez stosowa-
nia przemocy stanowi ważny obszar osobowego wzrostu95. Liczne badania 
dowodzą, iż jakość wzajemnej komunikacji partnerów oraz twórcze przeży-
wanie przez nich konfliktów pozostaje w statystycznie istotnym związku z ich 
zadowoleniem z życia96.

Kolejnym zadaniem wychowawczym, realizowanym w sektorze duszpa-
sterstwa młodzieży, jest kształtowanie w wychowankach dojrzałej religij-
ności97. Zdaniem Romualda Jaworskiego, dojrzała religijność to pełna zaan-
gażowania forma realizacji kontaktu człowieka z Bogiem. W kontakcie tym 
jednostka podejmuje partnerski dialog z Bogiem, prowadzący ostatecznie 

93 A. kęPiński, Psychopatie, Kraków 2002, s. 30.
94 Zob. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidie-

cezji Częstochowskiej, s. 85.
95 Zob. F. SchulZ Von thun, Sztuka  rozmawiania.  Rozwój  osobowy, Kraków 2007; 

M.B. roSenBerG, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2009.
96 Zob. M. plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2008; A. żak, J. waldMa-

Jer, Z. pupin, Zachowania komunikacyjne a satysfakcja ze związku małżeńskiego, w: D. krok, 
p. landwóJtowicZ (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian, s. 437–450.

97 Zob. J. Bielecki, Program wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego Archidie-
cezji Częstochowskiej, s. 85–86.
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do głębokiego przeżycia spotkania z Nim98. Wychowawcy i duszpasterze, 
w szczególności zaś księża i katecheci, wprowadzając młodych w taką relację 
z Bogiem, poprzez osobisty przykład modlitwy oraz życia wiarą, pomagają 
im zrozumieć, a nade wszystko doświadczyć, że stanowi ona ważną pomoc 
m.in. w przezwyciężaniu różnych życiowych trudności i kryzysów99. W takim 
ujęciu religijność niesie ze sobą nie tylko redukcję niepokojów i lęków, ale 
również pomaga odnaleźć sens życia i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 
Staje się tym samym czynnikiem chroniącym w zakresie integralnego rozwo-
ju młodego człowieka100.

5. Duszpasterstwo młodzieży kuźnią powołań kapłańskich

Zachętą do intelektualnego namysłu nad rolą duszpasterstwa młodzieży 
w kształtowaniu i rozpoznawaniu powołania kapłańskiego czy zakonnego 
jest obserwowalny od kilku lat niemal we wszystkich krajach europejskich, 
również w Polsce, spadek liczby powołań kapłańskich i zakonnych101. Kryzys 
powołań jest zjawiskiem o złożonej etiologii, w związku z czym nie może być 
utożsamiany li tylko z kryzysem wiary (religijności), u źródeł którego leżą 
przemiany społeczno-polityczne ostatnich dziesięcioleci. Jest to raczej kryzys 
człowieka jako osoby, sięgający swymi korzeniami najgłębszych pokładów 
ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha102. W dokumencie końcowym kongresu 
poświęconego problematyce powołań w Europie, który odbył się w Rzymie 
w 1997 r., zatytułowanym In verbo tuo, czytamy: „Przeogromny smutek budzi 
spotkanie ludzi młodych, nawet inteligentnych i uzdolnionych, w których do-
strzega się zgaszoną wolę życia, brak wiary w cokolwiek, niechęć do dążenia 
do wielkich celów, brak nadziei na świat, który może stać się lepszy także 
dzięki ich wysiłkom. Wydaje się, że właśnie młodzi czują się zbyteczni w grze 
i dramacie życia, zgoła ustępujący wobec niego. Bez powołania, lecz także 

98 Por. R. JaworSki, Typologie religijności, s. 283–284.
99 Por. M. dZiewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2001, s. 163.
100 Por. K. wóJcik, Religijność jako czynnik chroniący w profilaktyce uzależnień, w: A. Go-

łęBiowski (red.), Działalność pedagogiczna i duszpasterska na rzecz wychowania w trzeźwości, 
Radom 2012, s. 131–143.

101 Por. T. Borutka, Udział rodziny w rozwoju powołań kapłańskich i zakonnych, „Sosno-
wieckie Studia Teologiczne” 9 (2009), s. 12–13.

102 Por. J. michalik, Raport o stanie wiary w Polsce, Radom 2011, s. 67–95; M. dZie-
wiecki, Powołani do troski o powołania, https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZW/rel_sympozjum-
pow_072003.html (10.11.2012).
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bez przyszłości lub z przyszłością, która nie będzie niczym innym niż tylko 
pewną fotokopią teraźniejszości”103.

W odniesieniu do powyższego rodzi się konieczność poszukiwania sku-
tecznych sposobów wspierania młodego człowieka w zakresie podejmo-
wania i realizacji zadań, właściwych okresowi dorastania oraz służących 
jego integralnemu rozwojowi. Istotną rolę w tym względzie, obok rodziny, 
odgrywają szeroko zakrojone oddziaływania duszpasterskie adresowane 
do młodzieży. Zasadność uwzględnienia w obszarze duszpasterstwa mło-
dzieży perspektywy powołaniowej wynika z faktu, iż „(…) powołanie ka-
płańskie często objawia się po raz pierwszy pod koniec okresu dzieciństwa 
i w pierwszych latach młodości. Nawet ci, którzy później podejmują decyzję 
wstąpienia do seminarium, nierzadko stwierdzają, że usłyszeli Boże wezwa-
nie wiele lat wcześniej”104.

Z psychologicznego punktu widzenia działania duszpasterskie ukierunko-
wane na integralny rozwój młodego człowieka i pomoc w rozeznaniu jego ży-
ciowego powołania posiadają doniosłe znaczenie. Okres adolescencji, zgod-
nie z teorią rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona, jest bowiem okresem 
kształtowania dojrzałego poczucia własnej tożsamości. W opinii tego autora 
jednym z głównych sposobów formowania tożsamości jest poświęcenie się 
określonej roli życiowej, a także klaryfikowanie osobistych poglądów i dzia-
łań w zakresie takich obszarów życia, jak np. seksualność, polityka czy reli-
gia105. Zasadniczym zadaniem rozwojowym okresu dorastania jest więc doko-
nanie wyboru dotyczącego kariery zawodowej106. Żaden młody człowiek nie 
jest zwolniony z tego zadania. Podobnie jak jego rówieśnicy, musi, w oparciu 
o wyraziste kryteria, rozważyć wiele alternatyw odnośnie do zawodu, jaki 
chciałby w przyszłości wykonywać i ostatecznie opowiedzieć się za tą, którą 
uznaje za optymalną dla siebie. Jedną z tych alternatyw nierzadko stanowi 
kapłaństwo czy życie zakonne.

103 PaPieskie dzieło Powołań kościelnycH, Nowe powołania dla nowej Europy (In verbo 
tuo…). Dokument końcowy Kongresu poświęconego powołaniom do Kapłaństwa i Życia Kon-
sekrowanego w Europie. Rzym, 5–10 maja 1997, Watykan 1997, 17.

104 Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska posynodalna o formacji kapłanów we współcze-
snym świecie „Pastores dabo vobis”, 25 III 1992, Watykan 1992, 63.

105 Por. S.A. rathuS, Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 190.
106 Por. A. Brzezińska, Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w cią-

gu życia?, w: taż (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojo-
wa, Gdańsk 2005, s. 3–8.
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W sensie ścisłym kapłaństwo nie jest zawodem, specjalnością czy wyuczo-
nym rzemiosłem. Jest ono przede wszystkim powołaniem107. W perspektywie 
teologicznej oznacza to, iż kapłaństwo jest „(…) tajemnicą «szczególnej wy-
miany» (…) pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi 
swoje człowieczeństwo, by mógł się On nim posłużyć jako narzędziem zba-
wienia. Chrystus zaś, przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swo-
im alter ego. Jeśli się nie wniknie w tajemnicę tej «wymiany», nie można zro-
zumieć, jak to się dzieje, że młody człowiek, słysząc słowa: «Pójdź za mną!», 
wyrzeka się wszystkiego dla Chrystusa w przekonaniu, że na tej drodze jego 
ludzka osobowość osiągnie całą swoją pełnię”108. W sensie psychologicznym 
powołanie kapłańskie można ujmować jako posiadanie określonych predys-
pozycji, skłonności, zdolności, zamiłowania do tego wszystkiego, co wiąże się 
z urzeczywistnianiem posługi (pracy) kapłana109. Za jedno z kryteriów praw-
dziwości powołania kapłańskiego przyjmuje się fakt, iż młody mężczyzna, 
deklarujący chęć zostania księdzem, posiada głębokie przekonanie, że ka-
płaństwo określa zasadniczy kierunek jego życiowej drogi110. Spełnienie tego 
kryterium często okazuje się być trudne dla nastolatka, który szczerze szuka 
odpowiedzi na pytanie o sens swego życia i kształt własnej przyszłości. Wielu 
młodych ludzi bowiem doświadcza dziś chronicznego braku pewności co do 
słuszności wyboru kapłaństwa jako określonej („mojej”) formy życia i w kon-
sekwencji zbyt wcześnie schodzi z drogi realizacji powołania albo w ogóle 
nie wkracza na tę drogę111. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele 
i posiadają one charakter złożony. Jedną z nich jest słaba kondycja psychicz-
na, specyfikująca znaczny odsetek współczesnej młodzieży, wyrażająca się 
licznymi problemami w zakresie podejmowania ważnych zadań życiowych, 
wymagających zdecydowanych rozstrzygnięć112. Potrzeba więc adolescen-

107 Por. J. SZcZych, Aby szli i owoc przynosili… (J 15,16). Studium liturgiczno-teologiczne 
modlitwy święceń prezbitera, „Anamnesis” 3 (2010), s. 75.

108 Jan Paweł ii, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 22.
109 Por. A. malarewicZ, Pielęgniarstwo-Powołanie? Zawód? Nauka?, „Studia Medyczne” 

9 (2008), s. 88.
110 Por. M. dZiewiecki, Powołanie  a  kapłan  diecezjalny, w: T. mrowiec (red.), Posłani 

w trzecie tysiąclecie, Kraków 2000, s. 60–67.
111 Zob. A. cencini, Znaki  rozpoznania  powołania, „Zeszyty Formacji Duchowej” 

20 (2002), s. 51–58.
112 Zob. T. Borutka, Udział rodziny w rozwoju powołań kapłańskich i zakonnych, s. 13–14; 

M. czerwińska-Jasiewicz, Wspieranie młodzieży w zakresie samopoznania, planowania wła-
snego życia oraz podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości, w: J. treMPała (red.), 
Psychologia rozwoju człowieka, s. 407–418.
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tom, którzy odczuwają w sobie głos powołania, udzielić koniecznego wspar-
cia i profesjonalnej pomocy w jego rozeznaniu i adekwatnej do rozeznania 
decyzji113. Podejmowanie decyzji, czyli dokonywanie świadomego wyboru 
„(…) celów, środków działania czy sposobów wykorzystania zdobytych war-
tości, należy do najważniejszych czynności człowieka”114. Ów wybór stano-
wi złożony proces psychiczny, angażujący czynniki poznawcze, emocjonalne 
i motywacyjne. Efektywność tego procesu zależy w dużej mierze od wiedzy 
i doświadczenia, jakie posiada decydent, oraz zaistniałych uwarunkowań kon-
tekstualnych115. Z uwagi na fakt, iż młodzieńcy zaangażowani w różne grupy 
religijne charakteryzują się młodym wiekiem i w związku z tym niewielkim 
doświadczeniem życiowym, za jeden z priorytetowych obszarów realizacji 
programu wychowawczego i duszpasterskiego uznać należy kształtowanie 
w wychowankach umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w od-
niesieniu do jasno określonych celów życiowych oraz przy uwzględnieniu 
zewnętrznych czynników, mogących niejednokrotnie negatywnie wpływać na 
właściwy przebieg procesu decyzyjnego.

Istotną rolę w procesie dojrzewania młodego człowieka do decyzji roz-
strzygającej o wyborze konkretnej życiowej drogi odgrywają księża, kate-
checi, nauczyciele i wychowawcy. Rola ta nie ogranicza się jedynie do do-
radztwa zawodowego, lecz definiowana jest m.in. poprzez ich styl życia oraz 
wyznawany system wartości. Idzie tu zatem nie tylko o dostarczanie uczniowi 
wiedzy, odnoszącej się do konkretnych profesji, czy osobowościowe „dopa-
sowanie” go do określonego zawodu, ale przede wszystkim o towarzyszenie 
młodemu człowiekowi na drodze ku pełni rozwoju. Według M. Braun-Gał-
kowskiej, owo towarzyszenie polega na zmierzaniu wychowawcy i wycho-
wanka w tę samą stronę, ku najpiękniejszym ludzkim wartościom, które ten 
pierwszy wcześniej rozpoznał i uznał za cenne – warte trudu urzeczywistnia-
nia116. Odwołanie się do hierarchii wartości wychowawcy, celem głębszego 
zrozumienia jego roli w procesie wyboru przez nastolatka drogi życiowej, 
okazuje się być w pełni słuszne. System wartości posiada bowiem istotne 
znaczenie w formowaniu się decyzji. Nie stanowi on naturalnego wyposaże-
nia człowieka, ale kształtuje się na drodze interakcji jednostki z otoczeniem 

113 Zob. W. prZyGoda, Duszpasterstwo powołań, w: R. kaMiński, B. drożdż (red.), Dusz-
pasterstwo specjalne, Lublin 1998, s. 207; K. lewandowSki, Specyfika duszpasterstwa powo-
łań, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2 (2008), s. 125–137.

114 J. koZielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 23.
115 Por. E. nęcka, J. orzecHowski, B. szyMura, Psychologia poznawcza, s. 584.
116 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, s. 213.
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społecznym, które pozwala na nieustanne korygowanie osobistych preferencji 
aksjologicznych, a w efekcie ich udoskonalanie117. Mając to na uwadze, ocze-
kuje się, iż duszpasterze młodzieży własną postawą i przykładem życia będą 
budować atmosferę wychowawczego zaufania wśród wychowanków, otacza-
jąc ich opieką oraz koniecznym wsparciem118. Dzięki temu młodzi zyskują 
szansę lepszego samopoznania oraz adekwatnej oceny osobistych możliwo-
ści. Ponadto stopniowo zdobywają umiejętności radzenia sobie ze zmiennymi 
okolicznościami życia, stawiania czoła różnorodnym wyzwaniom, wreszcie – 
podejmowania słusznych decyzji119.
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Duszpasterstwo katechetyczne współczesnej młodzieży

Kościół rzymskokatolicki w swojej działalności duszpasterskiej na prze-
strzeni wieków zwracał uwagę na różne podmioty. Jednym z nich była i jest 
młodzież. Ta grupa, od początku istnienia Kościoła do chwili obecnej, zawsze 
stanowiła przedmiot szczególnej troski pasterzy Kościoła: papieży, biskupów, 
kapłanów i diakonów. Również siostry zakonne i katecheci świeccy, którzy są 
zaangażowani w duszpasterstwo katechetyczne, wiele uwagi poświęcają mło-
dzieży1. Równolegle z katechizacją szkolną podejmują działania duszpaster-
skie w parafii, a nawet wychodzą poza to środowisko, by na współczesnych 
areopagach prowadzić różne formy duszpasterstwa katechetycznego. Na zna-
czenie pracy duszpasterskiej i katechetycznej, skierowanej do młodych, zwra-
ca uwagę sam papież Franciszek. Podobnie jak jego poprzednicy, spotyka się 
z młodzieżą, do niej kieruje zapytania, zwołując Synod Biskupów właśnie na 
temat powołania młodych w Kościele i świecie2. Papież zachęca młodzież, 
by wciąż na nowo szukała odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i swojej 
przyszłości3.

Jeśli zatem chcemy, żeby działania duszpasterskie o wyraźnym nachy-
leniu katechetycznym przyniosły zamierzony skutek, powinniśmy: 1) nie-
ustannie zgłębiać tę problematykę; 2) poszukiwać nowych sposobów paster-
skiej działalności Kościoła; 3) integrować działania duszpasterskie w parafii 
z wysiłkami podejmowanymi w rodzinie i szkole oraz w mediach katolic-
kich i organizacjach społecznych, które kierują się wartościami chrześci-

1 Świadczą o tym m.in. wiadomości przekazywane za pomocą prasy katolickiej, radia, 
telewizji i stron internetowych.

2 Zob. np. http://www.synod2018.pl/ (4.05.2018); https://pl.aleteia.org/2018/03/15/synod-
-mlodych-papiez-i-biskupi-czekaja-na-twoje-opinie-na-facebooku/ (30.06.2018).

3 Zob. np. https://misericors.org/papiez-franciszek-do-mlodych-na-33-swiatowy-dzien-mlo-
dzie zy - w-nie dzie le-palmowa-25-marca-2018/ (2.06.2018).
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jańskimi. Z katechetycznej perspektywy potrzebna jest „stała współpraca 
nauczycieli religii, kapłanów, sióstr zakonnych i innych wychowawców 
chrześcijańskich z rodzicami oraz z innymi katechetami, zgodnie z moż-
liwościami danej sytuacji”4, czy też z grupami społecznymi, instytucjami 
i osobami, które pełnią zadania wychowawcze. Dostrzegając zatem wagę 
współpracy poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za duszpaster-
stwo katechetyczne młodzieży, zwrócimy uwagę na działania podejmowa-
ne przez duszpasterzy, katechetów i animatorów we współpracy z innymi 
podmiotami odpowiedzialnymi za chrześcijańską formację młodzieży. Stąd 
jawi się szereg pytań: Czym ono jest? Do kogo jest kierowane? Jakie stawia 
sobie cele i zadania? Gdzie jest jego miejsce? Jakie czynniki warunkują 
podejmowane działania w interesującym nas obszarze posługi pastoralnej 
Kościoła? Kto odgrywa ważną rolę w duszpasterstwie katechetycznym 
młodzieży? Odpowiedzi na tak postawione pytania pozwolą nam też lepiej 
zrozumieć przywołane przykłady dobrych działań duszpasterskich, nie tyle 
adresowanych do młodzieży, ile podejmowanych przy jej aktywnym udzia-
le, które to inicjatywy mają charakter katechetyczny. Na tej kanwie zasadne 
i niezwykle ważne będą propozycje pastoralne. Są one potrzebne zwłaszcza 
dzisiaj, w okresie kryzysu wychowania religijnego w rodzinie, szkole i pa-
rafii. Te z kolei pomogą nam wskazać kierunek dalszej refleksji i działalno-
ści duszpasterskiej.

Dzięki podjętym refleksjom pastoralno-katechetycznym pragniemy nie 
tylko usystematyzować dotychczasową wiedzę na temat duszpasterstwa ka-
techetycznego młodzieży, ale także chcemy wskazać na nowe, różnorodne 
wyzwania i możliwości ich podejmowania przez podmioty zaangażowane 
w wychowanie religijne współczesnej młodzieży. Jednocześnie chcemy po-
budzić do refleksji i dyskusji, która zapoczątkuje nowe działania pastoralne 
w Kościele polskim.

1. Czym jest duszpasterstwo katechetyczne młodzieży?

Podejmując refleksję nad duszpasterstwem katechetycznym młodzieży, 
nie sposób pominąć wyjaśnienia, jak termin ten należy rozumieć. Wymogiem 
poprawności metodologicznej jest podanie jego opisowej definicji. Skoro jest 

4 konGreGacJa ds. ducHowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998, 179 
(dalej: DOK).
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mowa o duszpasterstwie katechetycznym młodzieży, to trzeba najpierw przy-
pomnieć znaczenie kluczowych pojęć, którymi są: „duszpasterstwo”, „kate-
cheza” oraz „współczesna młodzież”.

Jak słusznie zauważa Edward Wiszowaty – rozumienie terminu „duszpa-
sterstwo” „zawsze pozostaje w ścisłym związku z rozumieniem Kościoła”5. 
Duszpasterstwo należy bowiem do podstawowych funkcji Kościoła. Opiera się 
na biblijnym obrazie pasterza, który pasie swoje owce (por. Mt 9,36; Mk 6,34; 
J 10)6. W znaczeniu ogólnym wskazuje on na „całokształt działalności Kościoła 
zmierzającej do tego, by człowieka żyjącego w rozmaitych uwarunkowaniach 
społeczno-kulturowych i podlegającego oddziaływaniu różnych prądów spo-
łecznych i ideologicznych doprowadzić do spotkania z Bogiem w wierze i mi-
łości”7. Ma ono zróżnicowany charakter: począwszy od ewangelizacji, poprzez 
wtajemniczenie chrześcijańskie, aż po działalność duszpasterzy skierowaną do 
ogółu wiernych czy też do konkretnej grupy osób (np. zawodowej, w określo-
nym wieku, w konkretnej sytuacji życiowej)8. Stąd też w literaturze przedmio-
tu możemy spotkać się z podziałem na: duszpasterstwo zwyczajne, które jest 
„nastawione na zaspokojenie potrzeb religijnych ogółu wiernych, (…) oparte na 
trzech zasadniczych funkcjach Kościoła – nauczycielskiej, kapłańskiej i paster-
skiej”9, oraz na duszpasterstwo nadzwyczajne, adresowane do konkretnej grupy 
osób lub środowiska, realizowane na obszarze dekanatów i diecezji10. To ostatnie 
duszpasterstwo przybiera formę duszpasterstwa specjalnego lub specjalistyczne-
go11. Z kolei w ramach duszpasterstwa specjalnego wyróżnia się:

1) duszpasterstwo sytuacyjne, które polega na kontynuacji działalności 
ewangelizacyjnej i katechetycznej podjętej m.in. w ramach duszpa-
sterstwa liturgicznego w parafii, nauczania religii w szkole;

2) duszpasterstwo organizowane, które polega na organizacji inicjatyw 
diecezjalnych, krajowych, europejskich, międzynarodowych o wy-

5 e. wiSZowaty, Duszpasterstwo  policji.  Studium  pastoralno-socjologiczne, Szczytno 
2002, s. 26.

6 Tamże.
7 Tamże, s. 27.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 29.
10 Tamże, s. 29–30; zob. także: R. niparko, Duszpasterstwo, w: r. łukaszczyk i in. (red.), 

Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 390–393.
11 R. kaMiński, w. PrzyGoda, Duszpasterstwo, w: R. kaMiński, w. PrzyGoda, M. fiJał-

kowSki (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 201; R. niparko, Duszpasterstwo. 
Wątpliwości terminologiczne, „Teologia Praktyczna” 8 (2007), s. 283–289.
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raźnym wymiarze duszpasterskim (np. obchody Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000, obchody Roku Miłosierdzia w Kościele powszechnym, 
obchody objawień maryjnych);

3) duszpasterstwo kategorialne, które jest adresowane do określonych 
grup osób (np. znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej ze 
względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie społeczne, zawód)12.

Zanim przejdziemy do doprecyzowania terminu „duszpasterstwo kate-
chetyczne młodzieży”, musimy przypomnieć właściwe rozumienie katechezy. 
Pojęcie to rodzi liczne trudności, o czym możemy przeczytać m.in. w Dyrek-
torium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce13. Wynika to głównie 
z braku ścisłej definicji katechezy. Na przestrzeni wieków Kościół różnie ro-
zumiał katechezę14. Spowodowane to było „troską dostosowania katechezy do 
różnych sytuacji duszpasterskich i potrzeb pastoralnych. Pojęcie katechezy jest 
bardzo bogate i dlatego niezwykle trudno jest wyrazić za pomocą jasnej i wy-
czerpującej definicji całe bogactwo treści, które to pojęcie w sobie zawiera. Ety-
mologicznie termin „katecheza” pochodzi od greckiego czasownika katecheo. 
Słowo to znaczyło pierwotnie „wołać z góry” (ex alto), również „wywoływać 
echo” (kata = z góry, echeo = brzmieć, wypowiadać), a później: „pouczać” (gdy 
głos nauczyciela jest świadomym niejako echem pytania ucznia, a odpowiedź 
ucznia – echem nauczyciela). To ostatnie wyjaśnienie jest ważne, gdyż wska-
zuje na to, że pouczenie, jakim jest katecheza, dokonuje się nie tylko w sposób 
jednostronny, jako wykład, ale także w drodze rozmowy, poprzez pytania i od-
powiedzi”15. Ów dialog może mieć miejsce także w ramach działalności dusz-
pasterskiej Kościoła, adresowanej do młodzieży, realizowanej wraz z młodymi 
i dla młodych. Poza tym – jak czytamy w polskim dyrektorium katechetycz-
nym – ważne jest również to, że: „Dokumenty katechetyczne Kościoła pojmują 
katechezę jako jedną z form posługi głoszenia słowa w Kościele. Katecheza 
jest działaniem eklezjalnym. Kościół jest prawdziwym i rzeczywistym pod-
miotem katechezy”16. Tu znajdujemy również uzasadnienie dla posługiwania 

12 Tamże; zob. także: M. fiJałkowski (red.), Duszpasterstwo w Polsce: 50  lat  inspiracji 
Soboru, Lublin 2015.

13 konFerencJa epiSkopatu polSki, Dyrektorium  katechetyczne  Kościoła  katolickiego 
w Polsce, Kraków 2001, 16 (dalej: PDK).

14 Zob. o tym np. w: S. dziekoński (red.), Przesłanie dokumentów katechetycznych Ko-
ścioła w Polsce, Warszawa 2003; M. maJewSki, Propozycja katechezy integralnej, Łódź 1978; 
J. SZpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

15 PDK, 16–17.
16 Tamże, 18.
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się terminem „duszpasterstwo katechetyczne”. Działalność Kościoła, ukierun-
kowana na doprowadzenie młodzieży do osobowego spotkania z Bogiem oraz 
rozwoju wiary, zawsze ma wymiar katechetyczny. Poza tym, mówiąc o dusz-
pasterstwie katechetycznym młodzieży, mamy na uwadze wychowanie w wie-
rze, które obejmuje, obok całościowego i systematycznego przekazu doktryny 
chrześcijańskiej, także działania okazjonalne, podprowadzające ludzi młodych 
do wspólnoty Kościoła i pomagające im odkrywać pełnię życia chrześcijań-
skiego17. Jest to zgodne z posoborowymi dokumentami Kościoła, w których 
możemy przeczytać o konieczności powiązania katechezy z całą duszpasterską 
i misyjną działalnością Kościoła18, a w sposób szczególny z „pierwszym głosze-
niem Ewangelii, czyli przepowiadaniem misyjnym”19, podejmowanym „w celu 
wzbudzenia wiary; poszukiwania racji wiary; doświadczenia życia chrześcijań-
skiego; celebracji sakramentów; umacniania wspólnoty eklezjalnej; świadectwa 
apostolskiego i misyjnego”20. Duszpasterstwo młodzieży nie jest zatem tożsa-
me z katechezą. Posiada jednak wymiar katechetyczny, dlatego – wbrew opinii 
wielu pastoralistów21 – możemy posługiwać się terminem „duszpasterstwo ka-
techetyczne”22. To właśnie duszpasterstwo, adresowane do współczesnej mło-
dzieży oraz realizowane wraz z młodymi i dla młodych, z jednej strony wyni-
ka z działalności wychowawczej i katechetycznej, którą katecheci podejmują 
w szkole, z drugiej natomiast przygotowuje młodzież do systematycznej kate-
chezy w parafii lub z niej wynika23. Sprzyja prowadzeniu młodzieży do osobo-
wego spotkania z Jezusem Chrystusem, nawiązania z Nim więzi przyjaźni oraz 
rozpoznawania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła24.

17 Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tra-
dendae” (16 X 1979), w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996, 1 (dalej: 
CT); PDK, 18.

18 PDK, 19.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Przywołanie różnych wypowiedzi teologów wykracza poza ramy refleksji, którą po-

dejmujemy. Zainteresowanych odsyłamy do następujących publikacji: A. prZyBecki, Od cura 
animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości  terminologicznych, „Teologia Praktyczna” 
15 (2014), s. 169–177; tenże, Duszpasterstwo katechetyczne czy pastoralne aspekty katechiza-
cji? Próba uporządkowania pojęć, „Studia Pastoralne” (2006), nr 3, s. 186–196.

22 Zob. W. kuJawin, Parafialne duszpasterstwo katechetyczne w optyce Magisterium Ko-
ścioła, „Łódzkie Studia Teologiczne” 23 (2014), nr 3, s. 25–37.

23 Tamże.
24 Tamże.
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Z uwagi na zmiany, jakie zachodzą w rozumieniu kategorii „współczesna 
młodzież”, musimy też zwrócić uwagę na ten termin. Pomijając szczegółową 
charakterystykę, przypomnijmy, że interesująca nas kategoria młodzieży, to 
osoby od 13.–14. do 19.–20. roku życia, czyli młodzież uczącą się w szko-
le25. Obecnie jest to młodzież jeszcze z gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-
nych. Określa się ich jako „pokolenie Z (ang. Generation Z), (..), generacja 
Z, Post-Millennials, pokolenie internetowe, Pokolenie C”26 . Określenia te od-
noszą się właśnie do współczesnej młodzieży, która jest „pokoleniem ludzi 
urodzonych w Polsce po 2000 roku (…)”27. Często współczesną młodzież 
nazywa się również „generacją multitasking”, „cichym pokoleniem”, „ge-
neracją @”, Generation V, Generation C28. Określenia te wynikają z faktu, 
że współczesna młodzież jest najmłodszym pokoleniem ludzi, dla których 
technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy i nawiązywania kon-
taktów z innymi29. Stopniowo, wraz z wdrażaną reformą systemu edukacji, 
mówiąc o młodzieży, będziemy mieli na uwadze uczniów z ostatnich klas 
szkoły podstawowej (VII–VIII) i szkół ponadpodstawowych (liceum, techni-
kum, szkoły branżowej). Pod względem rozwoju fizycznego, tak jak dawniej, 
tak i współczesna młodzież nie różni się od swoich starszych kolegów i ko-
leżanek30. Akceleracji ulega jedynie proces rozwoju fizycznego. Zmianom 
fizycznym nie towarzyszą jednak zmiany w rozwoju emocjonalnym, ducho-
wym, społecznym31. Często młodzież później osiąga dojrzałość emocjonalną 
i społeczną. Ważna jest też mentalności współczesnej młodzieży. Jest ona 
bardziej nastawiona na „mieć”, a nie na „być”. Status materialny postrzega 
jako jedno z kryteriów wartości człowieka. Zwraca uwagę na wygląd ze-
wnętrzny, markowe ubrania, zysk, sukcesy, karierę i przyjemności32. Chce 
szybko, bez zbytniego nakładu czasu i pracy, bez większej odpowiedzialno-
ści, osiągać sukcesy w szkole i w życiu osobistym, korzystać z każdej chwili 

25 Zob. np.: S. kulPaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla kateche-
tów, Lublin 2009, s. 149–151, 186–187.

26 Pokolenie Z, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_Z (3.04.2018).
27 Tamże.
28 Tamże; zob. także: M. Pawłowska, Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobroby-

cie, żyjący w dobrobycie, skazani na kryzys, http://natemat.pl/55617,generacja-z-mlodzi-otwar-
ci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtualnym-skazani-na-kryzys (5.04.2018).

29 Tamże.
30 S. kulPaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza, s. 149nn.
31 Tamże.
32 Tamże.
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i robić to, na co ma ochotę33. Wiąże się to z oddziaływaniem kultury instant, 
która jest charakterystyczna dla naszych czasów34. Współczesna młodzież 
żyje w świecie wirtualnym, co też staje się źródłem licznych zagrożeń, kon-
fliktów oraz łamania norm społecznych i przekraczania obowiązującego 
prawa35. Sytuacja ta wymusza nowe zadania w obszarze profilaktyki i wy-
chowania oraz współpracy katechetów i duszpasterzy m.in. z policją36. Dla 
współczesnej młodzieży powszechnym, wręcz naturalnym, jest nieustanne 
bycie zalogowanym w Internecie (w tym także na portalach społecznościo-
wych)37. Współczesna młodzież lubi zmiany i podróże. Potrzebuje silnych 
bodźców i zmian. Jednocześnie unika bezpośrednich, bliskich kontaktów. 
Wykazuje trudności w nawiązywaniu prawdziwej, odpowiedzialnej, wielko-
dusznej przyjaźni. Jej kontakty z rówieśnikami często są pozorne, powierz-
chowne, pozbawione odniesienia do wartości wyższych. Młodzież często 
deklaruje, że nie potrzebuje Boga i wspólnoty Kościoła38. Wiara młodych 
osób często ma wymiar bardzo subiektywny, a uznawaniu chrześcijańskich 
wartości, w tym także Dekalogu, towarzyszy selektywizm39. Młodzież często 
wybiera to, co dla niej jest łatwe, przyjemne, co nie stawia wymagań, co – 
zdaniem młodzieży – nie narusza jej wolności osobistej. Cechą charaktery-
styczną współczesnej młodzieży jest także własne słownictwo, które ta grupa 
społeczna tworzy w oparciu o nowe technologie informacyjno-komunika-
cyjne i w związku z częstym, wręcz nieustannym, korzystaniem z Internetu, 
tabletów, laptopów, smartfonów, telefonów komórkowych, portali społecz-
nościowych40. Internet jest dla młodzieży podstawowym i bardzo ważnym 

33 J. koc, Pokolenie Z na rynku pracy. Jakie jest i czego oczekuje nowe młode pokolenie 
pracowników, https://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1372752,Pokolenie-Z-na-rynku-
-pracy-Jakie-jest-i-czego-oczekuje-nowe-mlode-pokolenie-pracownikow (5.04.2018).

34 Zob. o tym w: Z. meloSik, Kultura instant paradoksy poptożsamości, w: M. cylkow-
Ska-nowak (red.), Edukacja.  Społeczne  konstruowanie  idei  i  rzeczywistości, Poznań 2000, 
s. 372–385.

35 Piszą o tym m.in. A. Zellma, e. wiSZowaty, O Policję bliższą ludziom. Inspiracje peda-
gogiczne w służbie funkcjonariuszy, Szczytno 2017.

36 Zainteresowanych tym problemem odsyła się do: tamże.
37 S. JuSZcZyk, Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, http://www.ktime.

up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/juszczyk.pdf (12.04.2018).
38 CBOS, Młodzież 2016. Raport z badania, Warszawa 2016.
39 konFerencJa epiSkopatu polSki, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickie-

go w Polsce, Kraków 2010, s. 50–51, 70–72; por. A. kielian, B. witoS, Społeczne, etyczne 
i religijne postawy polskiej młodzieży oraz ich konsekwencje dla nauczania religii w Polsce, 
„Polonia Sacra” 20 (2016), s. 41–62.

40 CBOS, Młodzież 2016. Raport z badania, Warszawa 2016; S. kulPaczyński, Psycholo-
gia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, s. 149nn.
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źródłem wiedzy, a często także źródłem kształtowania postaw wobec świata, 
innych ludzi, Boga, budowania wizerunku Kościoła i kształtowania autory-
tetów. Współczesna młodzież czerpie wiedzę z Internetu i jest nastawiona 
na szybkie wyszukiwanie informacji41. Nie lubi ręcznego pisania, potrafi za 
to szybko, niemal automatycznie, pisać na klawiaturze komputera, smart-
fona czy telefonu komórkowego42. Nie potrafi żyć bez dostępu do nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sama też chętnie dzieli się wie-
dzą, swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w Internecie, np. na Face-
booku, Twitterze, YouTube, Instagramie, Snapchacie, Kiku oraz WhatsAppie. 
Ma też ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami za pomocą nowych me-
diów społecznościowych. Łatwo nawiązuje kontakty w świecie wirtualnym, 
ma jednak trudności w nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich. I chociaż 
współczesna młodzież dobrze zna zagrożenia występujące w Internecie, bo 
często słyszy o tym w szkole, mimo to wykazuje otwartość i łatwo nawiązuje 
kontakty w świecie wirtualnym43. Dla współczesnej młodzieży ważne są in-
formacje udostępniane poprzez media społecznościowe. Stawia ona wysokie 
wymagania innym (np. nauczycielom, rodzicom), sama jednak od siebie nie-
wiele wymaga i często ma problemy z byciem osobą lojalną. Jednocześnie 
znaczna część młodzieży jest „wykorzeniona historycznie”, żyje w świecie 
różnych form uzależnień i podlega silnym bodźcom zewnętrznym44.

Niewątpliwie tak zaprezentowany opis współczesnej młodzieży ma cha-
rakter ogólny. W codziennym życiu możemy bowiem również spotkać mło-
dych, którzy są pracowici, odpowiedzialni, ofiarni, uczciwi, bezinteresow-
ni, zaangażowani w wolontariat i życie Kościoła, wierzący i praktykujący. 
Wśród młodzieży są też osoby, które nie tylko deklarują przywiązanie do 
ojczyzny, katolicyzmu i wartości narodowych, ale także angażują się w róż-
ne inicjatywy patriotyczne (np. rekonstrukcje historyczne) i wolontariat45. 
Jednak dla duszpasterzy, katechetów świeckich i animatorów ze wspólnot 
eklezjalnych, wyzwaniem jest dotarcie do młodzieży, która zagubiła się, 

41 Raport „Młodzież 2016”:  Internet, hazard,  religia, polityka, https://www.gosc.pl/doc/ 
3932939.Raport-Mlodziez-2016-Internet-hazard-religia-polityka (4.05.2018).

42 M. wrońska, Dorastanie w środowisku cyfrowym – od immersji, poprzez bezkrytyczną 
fascynację, do kultury medialnej, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/
wronska.pdf (20.04.2018).

43 A. Zellma, e. wiSZowaty, O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie 
funkcjonariuszy, s. 165nn.

44 Por. W. wrzesień, Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej młodzieży polskiej, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 78 (2016), z. 1, s. 230–241.

45 Zob. np.: CBOS, Młodzież 2016. Raport z badania, s. 5nn.
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żyje tak, jakby Bóg nie istniał, i dąży przede wszystkim do zaspokojenia 
potrzeb hedonistycznych.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione ustalenia definicyjne, rodzą się 
pytania: Gdzie w takiej klasyfikacji jest miejsce na duszpasterstwo kate-
chetyczne młodzieży? Czy można w ogóle mówić o takim duszpasterstwie? 
Jeżeli tak, to na czym polega ten rodzaj duszpasterstwa i w czym wyraża się 
jego istota? Odpowiadając, należy zauważyć, że duszpasterstwo katechetycz-
ne młodzieży trzeba potraktować jako rodzaj duszpasterstwa sytuacyjnego 
i kategorialnego. Sama nazwa „duszpasterstwo katechetyczne” może budzić 
liczne wątpliwości. Rodzi też pytanie: Czy aby nie występuje tu pomieszanie 
pojęć, bo przecież, jak już wyżej wskazaliśmy, czym innym jest duszpaster-
stwo, a czym innym katecheza?

Odpowiadając, przypomnijmy najpierw to, co może wydawać się tru-
izmem: duszpasterstwo katechetyczne młodzieży, jak wskazuje jego nazwa, 
skierowane jest do młodzieży. Ta grupa osób znajduje się w niezwykle waż-
nym dla niej okresie życia. Podlega bowiem nie tylko zmianom psychofi-
zycznym, ale także poszukuje swojej tożsamości i swojego miejsca w spo-
łeczeństwie. Młodzież szuka również nowych autorytetów oraz dokonuje 
reorganizacji dotychczasowego systemu wartości, czemu towarzyszą liczne 
kryzysy rozwojowe46. Wszystko to niewątpliwie ma wpływ na rozwój wia-
ry i kształtowanie się postaw młodzieży wobec Boga i Kościoła. Poza tym, 
współczesną młodzież możemy też rozpatrywać jako określoną grupę osób 
znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej ze względu na etap rozwoju 
i podejmowaną aktywność związaną z nauką, do której to grupy adresowane 
są różnego rodzaju działania duszpasterskie Kościoła. Tak więc duszpaster-
stwo katechetyczne młodzieży traktujemy także jako rodzaj duszpasterstwa 
sytuacyjnego i kategorialnego. Trzeba przy tym jeszcze zauważyć, że dookre-
ślenie „katechetyczne” ma tu niebagatelne znaczenie. Wskazuje, że przy oka-
zji różnych działań duszpasterskich próbujemy realizować zadania typowe 
dla katechezy, takie jak: rozwój poznania wiary, wychowanie liturgiczne, for-
mację moralną, nauczanie modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego, 
wprowadzenie do misji. Przy tej okazji również, w ramach duszpasterstwa 
katechetycznego, ma miejsce wychowanie młodzieży. Trzeba zatem przyjrzeć 
się bliżej celom i zadaniom, jakie stoją przed współczesnym duszpasterstwem 
katechetycznym młodzieży.

46 konFerencJa epiSkopatu polSki, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickie-
go w Polsce, s. 50–51, 70–72.
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2. Cele i zadania duszpasterstwa katechetycznego młodzieży

Duszpasterstwo katechetyczne młodzieży winno realizować cele i zadania, 
które zostały sformułowane w dokumentach katechetycznych Kościoła kato-
lickiego. Wynikają one wprost i wiążą się ściśle z integralnym spojrzeniem na 
katechezę. Zasadniczym celem duszpasterstwa katechetycznego młodzieży jest 
doprowadzenie młodych do spotkania z Jezusem Chrystusem i nawiązania wię-
zi przyjaźni, a także pogłębianie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i Ko-
ściołem47. Temu celowi, który ma charakter nadrzędny, przyporządkowane są 
pozostałe. Widzimy zatem, że nadrzędny cel duszpasterstwa katechetycznego 
młodzieży, podobnie jak sama katecheza, jest chrystocentryczny. „Ponieważ Je-
zus Chrystus jest zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym, dlatego z chrysto-
centryzmu wynika jej teocentryzm. Związek Chrystusa z Kościołem i ludźmi, 
Jego braćmi, implikuje z kolei eklezjocentryzm i chrześcijański personalizm 
katechezy”48. Ten nadrzędny cel duszpasterstwa katechetycznego młodzieży 
osiągamy wtedy, gdy realizując zadania katechetyczne, dążymy do osiągnięcia 
celów cząstkowych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z sytuacją egzy-
stencjalną młodzieży49. Stąd też za priorytetowe uznać trzeba główne zadania 
duszpasterstwa katechetycznego, którymi są: rozwijanie poznania wiary, wy-
chowanie liturgiczne, formację moralną i wychowanie do modlitwy. Ich reali-
zacja ma miejsce nie tylko w ramach systematycznej katechezy szkolnej, lecz 
również w katechezie parafialnej i innych okazjonalnych spotkaniach, które 
w swoich założeniach dążą do realizacji podstawowego celu katechezy i przy-
najmniej jednego z wyżej wymienionych zadań katechetycznych.

W ramach duszpasterstwa katechetycznego młodzież powinna mieć wiele 
okazji do poznania osoby Jezusa Chrystusa i Jego orędzia miłości oraz prawd 
wiary i zasad życia chrześcijańskiego50. Jednak samo poznanie treści wiary nie 
jest tu najważniejsze. Ważne są również działania ukierunkowane na wychowa-
nie liturgiczne. W ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii młodzież 
powinna mieć wiele okazji do przeżywania treści wiary w czasie liturgii oraz 
celebracji sakramentów (np. pokuty i pojednania)51. Obok tego rodzaju zadań 

47 DOK, 80, 82.
48 PDK, 21.
49 Por. A. Zellma, Egzystencjalny wymiar nauczania religii w świetle nowych dokumentów 

programowych, „Łódzkie Studia Teologiczne” 20 (2011), s. 333–346.
50 DOK, 85, 95–96; PDK, 24.
51 CT, 23; PDK, 25.
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ważna jest również formacja moralna, a w jej ramach formacja sumienia, kształ-
towanie postaw w oparciu o wartości chrześcijańskie, rozwijanie cech dojrzałej 
osobowości i wdrażanie do samowychowania52. W tych działaniach nie może 
również zabraknąć uczenia młodzieży różnych form modlitwy53. Młodzież 
winna bowiem mieć wiele okazji do tego, żeby modlić się nie tylko katechi-
zmowymi regułkami, ale także uczyć modlitwy tekstami Pisma Świętego czy 
też podejmować (w oparciu o słowo Boże) osobistą i pogłębioną refleksję54. 
Jednocześnie należy wychowywać młodzież do życia wspólnotowego55. To 
zadanie wymaga uwzględnienia istnienia różnych społeczności, w jakich żyje 
katechizowana młodzież, a więc rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej. Poza tym, 
za ważne uznaje się umacnianie więzi rodzinnych, narodowych i eklezjalnych. 
Młodzież powinna mieć możliwość nie tylko zgłębiania wiedzy na temat po-
szczególnych wspólnot, lecz również podejmowania działań, które mają na celu 
kształtowanie postaw społecznych oraz wzmacnianie poczucia przynależności 
narodowej i eklezjalnej56. To z kolei wiąże się również z potrzebą wprowadze-
nia młodzieży do misji57. „Cały bowiem Kościół – jak czytamy w Dyrektorium 
katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce – jest misyjny. Wszyscy w Ko-
ściele są wezwani i posłani do realizacji misyjnego mandatu zmartwychwsta-
łego Pana – nauczania wszystkich narodów (zob. Mt 28,19-20; Mk 16,15)”58. 
Duszpasterstwo katechetyczne młodzieży winno zatem uczyć składania świa-
dectwa wiary w różnych sytuacjach życiowych.

Szczególnym zadaniem duszpasterstwa katechetycznego młodzieży jest 
ewangelizacja poprzez głoszenie słowa Bożego, zachęcanie do pogłębia-
nia życia sakramentalnego oraz formowanie postaw w oparciu o Dekalog59. 
Przy tym nie możemy zapominać o wprowadzaniu młodzieży do aktywnego 
udziału w życiu Kościoła, budzeniu wrażliwości na jego problemy i potrzeby, 

52 DOK, 144–145; PDK, 26; por. A. Zellma, Formacja sumienia uczestników lekcji religii 
w czasach „płynnej nowoczesności”, „Forum Teologiczne” 15 (2014), s. 109–120.

53 PDK, 27.
54 Tamże; por. S. kulPaczyński, Modlitwa w procesie wychowania do wiary, w: A. haJduk, 

J. Mółka (red.), Pedagogika wiary. Książka dedykowana ks. prof. Z. Markowi SJ w 60. rocznicę 
urodzin i 35. kapłaństwa, Kraków 2007, s. 295–309.

55 PDK, 28.
56 Tamże.
57 Tamże, 29.
58 Tamże.
59 Szerzej o tym zob. w: P. Mąkosa, Katecheza młodzieży  gimnazjalnej w Polsce.  Stan 

aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009.
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czy też promowaniu kultury chrześcijańskiej oraz dialogu międzyreligijnym 
i ekumenizmu60. Wymienione zadania stanowią ważną część wyżej opisanych 
działań duszpasterskich. Można je potraktować jako szczegółowy element 
nadrzędnego celu katechezy i poszczególnych zadań katechetycznych. Toteż 
powinny być one brane pod uwagę i realizowane we współczesnym duszpa-
sterstwie katechetycznym młodzieży.

Warto też zwrócić uwagę na to, że w parafialnym duszpasterstwie kate-
chetycznym istotne są cele i zadania, które dotyczą wtajemniczenia chrześcijań-
skiego61. Funkcja ta, jak czytamy w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, „jest 
działaniem podstawowym i fundamentalnym”, jest bowiem: 1) organiczną i sys-
tematyczną formacją wiary62; 2) czymś więcej niż nauczaniem63; 3) „pogłębie-
niem całego życia chrześcijańskiego, integralnym wtajemniczeniem chrześci-
jańskim”64; 4) włączeniem we wspólnotę, która żyje wiarą, celebruje ją i o niej 
świadczy65. Tak więc funkcja wtajemniczająca duszpasterstwa katechetycznego 
młodzieży prowadzi do stwierdzenia, że głównym, a zarazem podstawowym 
miejscem, gdzie może dokonać się pełne wtajemniczenie chrześcijańskie, jest 
wspólnota kościelna66. Jakkolwiek owo wtajemniczenie chrześcijańskie mło-
dzieży może też urzeczywistniać się w rodzinie i w szkole, lecz jedynie w ogra-
niczonym zakresie67. Potrzeba zatem odpowiednich form duszpasterskich, które 
mają na celu realizację wtajemniczenia chrześcijańskiego młodzieży.

Mówiąc o celach i zadaniach duszpasterstwa katechetycznego młodzie-
ży, nie możemy pominąć stałego wychowania wiary, na które wskazuje Dy-
rektorium ogólne o katechizacji68. Również w tym przypadku nie wystarczy 

60 PDK, 29; DOK, 73; zob. też: R. cHałuPniak, Meandry wychowania  ekumenicznego, 
„Studia Oecumenica” 17 (2017), s. 365–380; W. kuJawin, Parafialne  duszpasterstwo  kate-
chetyczne w optyce Magisterium Kościoła, s. 25–37; J. koStorZ, Ekumeniczny wymiar posobo-
rowej katechezy w Polsce, Opole 2007.

61 DOK, 257; zob. także: E. alBerich, Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003.
62 DOK, 67.
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Tamże, 68.
66 Tamże. Wciąż aktualne są tu poglądy i propozycje pastoralne Sługi Bożego ks. Francisz-

ka Blachnickiego. Zob. o tym w: W. czuPryński, Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deutero-
katechumenalna koncepcja chrześcijańskiej formacji w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnic-
kiego, Olsztyn 2011.

67 W. kuJawin, Parafialne duszpasterstwo katechetyczne w optyce Magisterium Kościoła, 
s. 25–37.

68 DOK, 67–72.
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sama katecheza szkolna. Środowisko szkoły nie jest w pełni środowiskiem 
wiary. Spotykamy w nim bowiem wiele osób, które nie żyją wiarą, a dusz-
pasterstwo katechetyczne wymaga odpowiedniej wspólnoty wiary69. Osoby 
żyjące wiarą, które dają świadectwo wiary, odgrywają ważną rolę w życiu 
młodzieży. Na tym etapie rozwoju osobowego i religijnego katechizowani 
potrzebują nie tylko przekazu wiedzy o religii, lecz również świadków wia-
ry. To świadectwo wiary odgrywa ważną rolę we wprowadzaniu młodych 
„w pełnię życia chrześcijańskiego”70. W szkole, jak już wyżej zauważyli-
śmy, nie jest to w pełni możliwe. Szkoła jako instytucja oświatowa realizuje 
bowiem cele dydaktyczne i wychowawcze. Potrzebna jest wspólnota chrze-
ścijańska, która „jest w sobie samej żywą katechezą. Przez to, czym ona jest, 
co głosi, co celebruje i co czyni, pozostaje zawsze żywym, nieodzownym 
i pierwszorzędnym miejscem katechezy”71 oraz „początkiem, miejscem 
i celem katechezy”72. Powstaje zatem pytanie: Czy w szkole jest miejsce na 
duszpasterstwo katechetyczne? Jeżeli tak, to jakie przemawiają za tym ra-
cje? Idąc dalej, postawmy również pytania: Czy tylko w parafii jest miejsce 
na duszpasterstwo katechetyczne? Gdzie można realizować cele i zadania 
duszpasterstwa katechetycznego młodzieży? Jakie racje przemawiają za re-
alizacją duszpasterstwa katechetycznego młodzieży nie tylko w parafii, lecz 
także w szkole?

3. Miejsca duszpasterstwa katechetycznego młodzieży

Wyżej postawione pytania obligują nas do refleksji nad miejscami, które 
są odpowiednie do prowadzenia duszpasterstwa katechetycznego młodzieży. 
Przyjmuje się niemal jako dogmat, że wtedy, gdy mówimy o duszpasterstwie 
katechetycznym, musimy mieć na uwadze jedynie parafię73. Zwolennicy ta-
kiego podejścia powołują się na dokumenty katechetyczne Kościoła i reflek-

69 DOK, 73–75; PDK, 83-86; zob. także np.: A. potocki, Między szkołą i parafią. W kierun-
ku katechezy sakramentalnej, „Teologia Praktyczna” 12 (2011), s. 65–79.

70 CT, 18.
71 DOK, 141.
72 Tamże, 254.
73 Warto przypomnieć tu dyskusję, jaka przed laty była prowadzona między ks. Rado-

sławem Chałupniakiem a ks. Piotrem Tomasikiem na łamach czasopisma „Katecheta”. Zob. 
np. R. cHałuPniak, „Katecheza” czy „nauczanie religii”? W obronie szkolnej katechezy, „Ka-
techeta” nr 5/2000, s. 7–12; P. tomaSik, Katechetyczny charakter lekcji religii, https://opoka.
org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/0007F_04.html (5.05.2018).
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sje podejmowane przez katechetyków74. Współcześnie jednak coraz częściej 
tak duszpasterze, jak też katecheci, dostrzegają ograniczenia w tym zakresie75. 
Widzą, że zamykanie się tylko do środowiska parafialnego uniemożliwia do-
tarcie do większego grona osób i zaangażowanie ich w działania ewangeliza-
cyjno-katechetyczne76. Poszukując nowych sposobów dotarcia do młodzieży, 
tak teoretycy, jak i praktycy, wychodzą poza środowisko eklezjalne i podej-
mują działania duszpasterskie na współczesnych areopagach77. Takie podej-
ście w naszej refleksji nad duszpasterstwem katechetycznym współczesnej 
młodzieży uznajemy za ważne i godne uwagi. Stąd też wychodzimy z zało-
żenia, że działania podejmowane w szkole i w parafii powinny wzajemnie się 
uzupełniać. Są one komplementarne i stanowią o specyfice współczesnego 
duszpasterstwa katechetycznego młodzieży.

Nie ulega wątpliwości, że w obecnej sytuacji społecznej, kulturowej i religij-
nej w Polsce działania duszpasterskie o wyraźnym ukierunkowaniu katechetycz-
nym trzeba podejmować zarówno w środowisku szkolnym, jak i parafialnym78. 
Szkoła stwarza szerokie możliwości dla pracy duszpasterskiej katechetów świec-
kich i duchownych79. Pozwala przełamać stereotypowe podejście do duszpaster-
stwa katechetycznego młodzieży. Za jego organizację i prowadzenie powinni 
być odpowiedzialni nie tylko kapłani, lecz również osoby świeckie: siostry 
zakonne i katecheci świeccy80. Podmiotem działającym jest tu Kościół, który 
posyła katechetów, określa cele i zadania oraz daje misję kanoniczną81. Praca 
katechetów świeckich w szkole nie może ograniczać się tylko do prowadzenia 
lekcji religii. Realizacja zadań wychowawczych i katechetycznych domaga się 

74 Zob. tamże.
75 Zob. np. refleksje podejmowane przez różnych autorów w: P. Mąkosa (red.), Katecheza 

ewangelizacyjna. Poszukiwanie koncepcji, Lublin 2010; por. J. Gniadek, Lekcje religii czy kate-
cheza?, https://konserwatyzm.pl/o-gniadek-lekcja-religii-czy-katecheza/ (15.05.2018); M. Za-
Jąc (red.), Katecheza w parafii, Lublin 2016.

76 Zob. np. W. JaniGa, Blaski katechezy szkolnej, „Studia Pastoralne” (2011), nr 7, s. 543–
554; M. mendyk, Blaski  i  cienie  katechizacji  w  szkole, https://www.deon.pl/religia/kosciol-
-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,6134,bp-mendyk-blaski-i-cienie-katechizacji-w-szkole.html 
(15.05.2018); A. Zellma, Powołani do tablicy, https://olsztyn.gosc.pl/doc/2772916.Powolani-
-do-tablicy (16.05.2018).

77 A. potocki, Między szkołą i parafią. W kierunku katechezy sakramentalnej, s. 65–79.
78 Zob. np. J. Mariański, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza 

socjologiczna, Lublin 2014; K. święs, Postawy młodzieży wobec Kościoła jako wyzwanie dla 
katechezy, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 11, s. 107–128.

79 PDK, 84.
80 Tamże, 84–91.
81 Tamże.
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podejmowania działań o wyraźnym nachyleniu duszpasterskim. Chodzi o to, aby 
młodzież w środowisku szkolnym mogła doświadczyć, czym jest wiara i jakie 
ma znaczenie w codziennym życiu oraz przeżywać wartości chrześcijańskie82. 
Na tej podstawie i w oparciu o tego typu działania katecheci mogą kształtować 
wśród młodzieży postawy moralne i społeczne oparte na Dekalogu83. W praktyce 
dokonuje się to w różny sposób. Oddziaływanie duszpasterskie w szkole może 
bowiem przybierać różne formy i być podejmowane na różne sposoby, o czym 
będzie mowa w kolejnym punkcie naszej refleksji.

Niewątpliwie działania duszpasterskie w szkole domagają się powiązania 
i dopełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne młodzieży. Chodzi 
o to, aby młodzież mogła również: 1) mieć bezpośredni kontakt z Bogiem 
w liturgii i sakramentach świętych84; 2) uczestniczyć we wspólnotach i ru-
chach eklezjalnych, które działają w parafii; 3) składać świadectwo wiary 
wobec różnych osób i grup społecznych85. Poza tym parafia zamieszkania jest 
odpowiednim miejscem dla działań duszpasterskich, które wspierają, dopeł-
niają i uzupełniają wszystko to, co ma miejsce w szkole, a co wiąże się z wy-
chowaniem i formacją chrześcijańską86. W budynkach parafialnych można 
prowadzić różne formy duszpasterstwa, które wynikają z celów katechetycz-
nych i są skorelowane z nauczaniem religii w szkole.

4. Uwarunkowania duszpasterstwa katechetycznego młodzieży

Niewątpliwie, zasygnalizowane wyżej problemy są równocześnie ważne 
wtedy, gdy próbujemy szukać odpowiedzi na pytanie: Jakie są uwarunko-
wania współczesnego duszpasterstwa katechetycznego młodzieży w Polsce? 
Dostępne badania nad stanem polskiego duszpasterstwa katechetycznego 
oraz kondycją religijną młodzieży dowodzą, że nawet jeśli ta forma duszpa-
sterstwa jest obecna w przestrzeni posługi pastoralnej Kościoła katolickiego 
w Polsce, to zarówno jej stan faktyczny, jak i owoce, są niezadowalające87. 

82 Tamże.
83 Tamże.
84 Tamże, 106.
85 Tamże, 106–107.
86 Tamże, 107–109.
87 Zob. np. J. kuroSZ, Szkolne  nauczanie  religii  w  spotkaniu  z  duszpasterstwem  dzieci 

i młodzieży. Wyzwania i szanse, Poznań 2008; por. CBOS, Młodzież 2016. Raport z badania, 
s. 130nn; K. ZaGórSka, Kościół traci młodzież czy młodzież traci Kościół?, https://www.prze-
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Duszpasterstwo katechetyczne młodzieży nie ma znaczącego przełożenia na 
autodeklaracje religijne młodych ludzi ani na zaangażowanie katechizowa-
nych uczniów w życie Kościoła czy też na praktyki religijne88. Można by się 
zastanawiać nad przyczyną takiego stanu oraz nad konsekwencjami i wyzwa-
niami pastoralnymi89. Pozostawmy jednak ten problem do odrębnej dyskusji. 
Zastanówmy się natomiast nad tym, co warunkuje organizację i realizację 
duszpasterstwa katechetycznego w parafii. Niewątpliwie, to, czy i jakie mamy 
inicjatywy duszpasterstwa katechetycznego młodzieży, zależy od wielu uwa-
runkowań.

Pierwsze i najważniejsze uwarunkowanie ma charakter podmiotowy. 
Do niego zaliczyć trzeba przede wszystkim podejście samych duszpasterzy 
(proboszczów, kapłanów) do młodzieży i duszpasterstwa. Z tym wiążą się 
określone predyspozycje osobowościowe, kompetencje wychowawcze, ko-
munikacyjne i organizacyjne oraz zaangażowanie duszpasterzy90. Za ważną 
uznać trzeba zdolność do współpracy z osobami świeckimi (katechetami, 
liderami wspólnot i ruchów religijnych, animatorami). Istotna jest też umie-
jętność angażowania innych oraz nagradzania ich pracy. Często można bo-
wiem usłyszeć lub przeczytać głosy krytyki pod adresem ludzi młodych, 
narzekanie na brak młodych w kościele, a przy tym zauważyć brak zaanga-
żowania duszpasterzy, także młodych kapłanów, którzy z natury powinni być 
pełni zapału, nowych inicjatyw i wiary w ludzi młodych. W takiej sytuacji, 
gdy sami duszpasterze wykazują bierną postawę, w danej parafii nie dzieje 
się nic więcej, oprócz tego, co konieczne. Duszpasterstwo skupia się naj-
częściej jedynie na przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania. 
Katecheci świeccy pojawiają się w parafii rzadko i tylko wtedy, gdy młodzież 
ma obowiązkowe spotkania formacyjne przed bierzmowaniem, a zwłaszcza 
Msze św. i celebracje liturgiczne. Powszechne są też sytuacje, kiedy liderzy 
i członkowie wspólnot oraz ruchów religijnych rzadko angażowani są przez 

wodnik-katolicki.pl/Archiwum/2008/Przewodnik-Katolicki-9-2008/Wiara-i-Kosciol/Kosciol-
-traci-mlodziez-czy-mlodziez-traci-Kosciol (14.06.2018).

88 Zob. np. tamże; J. Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycz-
nym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej, Warszawa 2015; K. SkocZylaS, Wartości przekazywa-
ne na katechezie kształtujące społeczne zachowania, „Teologia i Człowiek” 22 (2013), nr 2, 
s. 139–162.

89 Zob. np. interesujący wywiad z kard. Lorenzo Baldisserim, który przeprowadziła Doro-
ta Abdelmoula (KAI), Musimy zweryfikować kształt duszpasterstwa młodzieży, https://ekai.pl/
musimy-zweryfikowac-ksztalt-duszpasterstwa-mlodziezy/ (6.06.2018).

90 PDK, 125, 132; por. A. korcZaGo, Duszpasterskie kompetencje – rozmowa zwana dusz-
pasterską, cz. 3, http://www.zwiastun.pl/zwiastun/cykle/4a4ee_duszpasterski_elementarz/dusz-
pas ter skie _ kom petencje_43bd8.pdf (16 VI 2018).
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księży w duszpasterstwo katechetyczne młodzieży. Z drugiej jednak stro-
ny możemy też obserwować sytuacje, gdy duszpasterze podejmują różne 
działania katechetyczne w parafii. Angażują w nie także katechetów świec-
kich oraz animatorów ze wspólnot eklezjalnych. Nie od dziś wiadomo, że 
autentyczni świadkowie wiary, kochający młodych, gotowi do poświęceń, 
wielkoduszni, oddani, odznaczający się umiejętnościami wychowawczymi 
i komunikacyjnymi, potrafią pociągnąć za sobą ludzi młodych91. Odgrywają 
zatem ważną rolę w duszpasterstwie katechetycznym młodzieży. Ponadto do 
podmiotowych uwarunkowań zaliczamy również zmiany rozwojowe, które 
zachodzą w życiu młodzieży. Między 12. a 15. rokiem życia obserwujemy 
bardzo intensywne przemiany biologiczne, intelektualne i psychiczne92. Ich 
wyrazem są m.in. liczne konflikty, kryzys tożsamości, ambiwalencja uczuć, 
odrzucanie dotychczasowych autorytetów. Stopniowo też, między 15. a 19. 
rokiem życia, młodzież dąży do samodzielności w myśleniu i działaniu93. 
Stara się realizować własne plany. Jednocześnie zwiększa się oddziaływa-
nie grupy rówieśniczej na młodych. Towarzyszą temu pragnienia idealnej 
przyjaźni i miłości. W kwestii wiary u wielu młodych osób możemy zaob-
serwować odejście od religijności okresu dzieciństwa, prywatyzację wiary 
i praktyk religijnych, poszukiwanie nowych modeli religijności nie tylko we 
wspólnotach eklezjalnych, ale także poza Kościołem katolickim94. Skutkuje 
to tym, że w konsekwencji tylko niewielki procent młodych ludzi szuka 
swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Taki stan rzeczy rodzi potrzebę 
poszukiwania nowych dróg dotarcia do młodzieży.

W polskich warunkach społeczno-kulturowych nie tylko czy, lecz także 
i w jakim stopniu młodzież uczestniczy w różnych formach duszpasterstwa 
katechetycznego, zależy od poziomu życia religijnego rodzin95. Chodzi tu 
także o to, na ile sami rodzice angażują się w rozwój wiary, czy systematycz-
nie uczestniczą w praktykach religijnych (np. Mszy św., nabożeństwach) 
oraz czy są aktywni w życiu parafii, przez to dają bowiem świadectwo wiary 
swoim dzieciom96. To z kolei przekłada się na zaangażowanie młodzieży 

91 Por. M. woJtaSik, Katecheta w służbie parafii, „Łódzkie Studia Teologiczne” 16 (2007), 
s. 265–275.

92 konFerencJa epiSkopatu polSki, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickie-
go w Polsce, s. 50–51, 70–72.

93 Tamże.
94 Tamże.
95 PDK, 126–128.
96 Tamże.
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w duszpasterstwo katechetyczne. Coraz częściej też – zwłaszcza w sytuacji, 
gdy młody człowiek wyraźnie odrzuca świat religijności rodziców, neguje 
praktyki religijne i potrzebę wspólnoty Kościoła w drodze do zbawienia, 
czy też ma negatywne wyobrażenie o Kościele, jako instytucji – możemy 
obserwować osłabienie zainteresowania młodzieży ofertą, jaką kieruje do 
niej Kościół97.

Mówiąc o czynnikach, które warunkują udział młodych w duszpaster-
stwie katechetycznym, nie możemy pomijać znaczenia grupy rówieśniczej98. 
W okresie dorastania, jak już zauważyliśmy, grupa rówieśnicza odgrywa waż-
ną rolę99. Często koleżanki lub koledzy zachęcają, lub zniechęcają do udziału 
w różnych formach aktywności społecznej i eklezjalnej. Wielu młodych lu-
dzi pod wpływem rówieśników szuka nowych modeli religijnych w ruchach 
psychocharyzmatycznych i w parapsychologii100. Z drugiej strony nierzadko 
również zdarza się, że dzięki koledze lub koleżance zaczyna interesować się 
określoną wspólnotą eklezjalną lub inicjatywą, którą Kościół katolicki kieruje 
do młodych i podejmuje wraz z młodymi101.

Ważnym czynnikiem, który warunkuje duszpasterstwo katechetyczne 
młodzieży w szkole i parafii, są także nowe technologie. Chodzi tu zwłasz-
cza o dostęp do Internetu za pomocą komputerów, laptopów, smartfonów czy 
tabletów102. Wymienione narzędzia spełniają funkcję nowych komunikatorów. 
Pozwalają młodym komunikować się ze sobą m.in. na portalach społeczno-
ściowych czy też grać w różne gry online. One to w dużym stopniu wypeł-
niają czas wolny ludzi młodych. Opisana sytuacja, oprócz zagrożenia, może 
jednak rodzić również pewne szanse. Z jednej więc strony nowe technologie 
zagrażają bezpośrednim kontaktom, także aktywności młodzieży w różnych 
formach duszpasterstwa katechetycznego, z drugiej natomiast stwarzają dla 
duszpasterzy, katechetów, liderów wspólnot i animatorów wielorakie możli-

97 Por. A. podcZaSik, Rodzina i religijność jej dzieci a stosunek do wiary, cejsh.icm.edu.pl/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight…/09_Podczasik.pdf (16.06.2018).

98 Por. M. słowik, Grupy rówieśnicze a kryzysy religijne współczesnej młodzieży, „Paeda-
gogia Christiana” (2007), nr 1, s. 97–109.

99 konFerencJa epiSkopatu polSki, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickie-
go w Polsce, s. 50–51, 70–72.

100 Tamże.
101 Por. H. wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne, Lublin 2007.
102 Por. K. GloMBik, M. kalczyńska (red.), Kościół w Internecie – Internet w Kościele: spo-

łeczeństwo internautów a kultura globalna, Opole 2015; M. roBak, Duszpasterstwo w kulturze 
Internetu, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8821/Robak_Duszpasterstwo _w_
kul turze_internetu.pdf?sequence=1 (17.06.2018).
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wości dotarcia do młodych, nawiązania z nimi kontaktu i zmotywowania do 
zaangażowania społecznego i religijnego103. Aby szansa ta została należycie 
wykorzystana, potrzebne są różne osoby – zarówno duchowni, jak i świeccy – 
które odpowiedzialnie włączą się w duszpasterstwo katechetyczne oraz wiel-
kodusznie podejmą posługę ewangelizacji i katechizacji młodzieży.

5. Podmioty odpowiedzialne za duszpasterstwo katechetyczne młodzieży

Kluczowe dla naszej refleksji jest też pytanie o to, kto odpowiada za dusz-
pasterstwo katechetyczne młodzieży. Skoro mamy na uwadze nie tylko szko-
łę, lecz także parafię, warto krótko opisać ten problem.

Od dawna odpowiedzialność za duszpasterstwo katechetyczne w parafii 
spoczywa na osobach duchownych. Biskupi, proboszczowie, wikarzy i inni 
kapłani są pierwszymi duszpasterzami104. Jednak obecnie to nie wystarcza. 
Kościół potrzebuje większego zaangażowania katechetów świeckich oraz li-
derów i członków wspólnot eklezjalnych. Wszyscy wierni świeccy na mocy 
potrójnej misji Chrystusa, udzielonej im w czasie sakramentu chrztu świę-
tego, biorą udział w posłannictwie Chrystusa: Kapłana, Proroka i Króla105. 
Mają obowiązek apostolstwa. Są też odpowiedzialni za ewangelizację, kate-
chizację i wspólnotę Kościoła. Przypomina o tym m.in. Sobór Watykański II, 
Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks prawa kanonicznego oraz św. Jan 
Paweł II106. Zaangażowanie świeckich w różne formy duszpasterstwa kate-
chetycznego jest niezwykle istotne. Świeccy mają nie tylko nauczać i wycho-
wywać w wierze młode pokolenie, lecz także budować wspólnotę. Mimo to 
musimy pamiętać, że ich działanie katechetyczne, niezależnie od tego, gdzie 
jest podejmowane, zawsze powinno dokonywać się w jedności z biskupem 
i kapłanami107.

103 Por. T. kopicZko, Katecheza a komunikacja wiary we współczesnym kontekście społecz-
nym, „Studia Katechetyczne” 9 (2013), s. 215–229.

104 PDK, 119–120.
105 Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świec-

kich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (30.12.1988), w: Adhor-
tacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996, 14.

106 Zob. i por.: tamże; Katechizm Kościoła Katolickiego (11.10.1992), Poznań 2009²; Ko-
deks Prawa Kanonicznego (25.01.1983), Poznań 1983; Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
„Lumen  gentium” (21.11.1964), w: soBór watykański  ii, Konstytucje,  dekrety,  deklaracje, 
Poznań 2002, 25 (dalej: KK).

107 PDK, 132.
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Biskup diecezjalny jest pierwszym duszpasterzem i katechetą w Kościele 
partykularnym. On to głosi i przekazuje Ewangelię, zwiastuje orędzie zbawie-
nia, uczy i prowadzi młodych do Chrystusa108. Biskup ma obowiązek wspierać 
i podtrzymywać zapał duszpasterski wszystkich, którzy angażują się w ten 
rodzaj posługi pastoralnej Kościoła109. Chodzi tu m.in. o troskę o odpowied-
nie przygotowanie katechistów parafialnych czy też katechetów świeckich, 
którzy w szkole i parafii, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, angażują się 
w duszpasterstwo katechetyczne młodzieży.

Kapłani, diakoni, osoby zakonne i świeccy działalność katechetyczną po-
dejmują w łączności z biskupem. Wszyscy są zobowiązani do wychowania 
w wierze młodego pokolenia. Kapłani mają za zadanie pobudzać pracę kate-
chetów świeckich, liderów oraz członków wspólnot czy też nieść im pomoc 
w wypełnianiu misji katechetycznej110. Z kolei proboszcz powinien czuwać nad 
właściwą realizacją duszpasterstwa katechetycznego na terenie parafii, a więc 
nie tylko w kościele, lecz również w szkole. Ma on właściwie programować 
działania katechetyczne, inicjować formy katechezy sakramentalnej oraz inte-
grować wszystkie działania podejmowane w szkole i parafii111.

W duszpasterstwie katechetycznym młodzieży istotna jest też rola rodzi-
ców. Przypominają o tym dokumenty katechetyczne Kościoła. Wielokrotnie 
możemy w nich przeczytać, że rodzice są pierwszymi katechetami swoich 
dzieci112. „Doświadczenie chrześcijańskiej atmosfery rodzinnego domu, cele-
bracja świąt, świadectwo wiary rodziców należą do «niezastąpionych». Kate-
cheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i po-
szerza ją”113. To w rodzinie młody człowiek poznaje i przeżywa treści wiary 
oraz kształtuje postawy społeczne i religijne.

Również osoby zakonne, zgodnie z charyzmatem swojego zgromadzenia, 
są powołane do duszpasterstwa katechetycznego młodzieży114. Mają wiele 
okazji do zaangażowania się w szkole i parafii w różne działania katechetycz-
ne. Ich posługa wymaga też współpracy z osobami świeckimi: liderami grup 
i wspólnot eklezjalnych oraz katechetami świeckimi, którzy na mocy łaski 

108 KK, 25; DOK, 222; PDK, 123.
109 CT, 63, 12.
110 DOK, 224; PDK, 125.
111 CT, 64.
112 Tamże, 68; DOK, 255; PDK, 126.
113 CT, 68.
114 Tamże, 65; PDK, 131.

Pobrano z https://repo.uni.opole.pl / Downloaded from Repository of Opole University 2022-01-29



6. Tradycyjne formy duszpasterstwa katechetycznego młodzieży 63

sakramentu chrztu świętego powołani są do realizacji misji nauczania i wy-
chowania w wierze młodego pokolenia115.

Cała zatem wspólnota Kościoła odpowiada za duszpasterstwo katechetycz-
ne młodzieży. Obok tradycyjnych form, ciągle należy poszukiwać nowych 
sposobów docierania do ludzi młodych i włączania ich w formację chrze-
ścijańską. Wymaga to właściwej organizacji i umiejętności przechodzenia od 
sporadycznych, okazjonalnych akcji duszpasterskich, do systematycznej, ca-
łościowej formacji młodzieży116.

6. Tradycyjne formy duszpasterstwa katechetycznego młodzieży

Kościół w Polsce każde działanie duszpasterskie, nawet jeśli nie ma ono 
charakteru systematycznego i ciągłego, lecz jest okazjonalne, próbuje włą-
czyć w całokształt swojej posługi pastoralnej, w której ważne są cele i zada-
nia katechetyczne. Stara się to czynić zgodnie z rozpoznanymi potrzebami 
społecznymi i eklezjalnymi oraz duchem czasu. Odwołuje się tu „do podziału 
duszpasterstwa na zbiorowe (a w jego ramach do podziału na duszpasterstwo 
masowe i grupowe) oraz indywidualne («twarzą w twarz»)”117.

Zdaniem o. prof. Andrzeja Potockiego praca duszpasterska ze współczesną 
polską młodzieżą „sytuuje się we wszystkich typach duszpasterstw. W dusz-
pasterstwie zbiorowym – zwłaszcza jeśli traktować je w miarę szeroko – od-
najdziemy spotkania modlitewne, katechezę, prowadzone przez Kościół szko-
ły i placówki szkolno-wychowawcze, grupy religijne, «wakacje z Bogiem», 
kolonie i różnego typu inne wakacyjne przedsięwzięcia formacyjne, działal-
ność artystyczną, sportowo-rekreacyjną, ekologiczną itd. W indywidualnym 
duszpasterstwie młodzieży znajdzie się miejsce na rozmowę duszpasterską, 
kierownictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie, telefon zaufania. Wyda-
je się, że zwłaszcza ostatnio wzrasta zapotrzebowanie na indywidualne dusz-
pasterstwo młodzieży. Kontakt wychowawczy indywidualizuje się”118. Zga-

115 PDK, 131.
116 Zob. szerzej o tym w interesującej, a zarazem rzetelnej refleksji prowadzonej przez: 

W. Czupryńskiego w: Od akcji duszpasterskich do stałej formacji uczniów Jezusa, cejsh.icm.
edu.pl/cejsh/element/bwmeta1…/Ks._Wojslaw_Czuprynski__pdf_.pdf (19.06.2018).

117 A. potocki, Parafia – podmiotem i miejscem katechezy, „Perspectiva. Legnickie Studia 
Teologiczno-Historyczne” 5 (2006), nr 2, s. 94; por. R. Bieleń, Kościół katolicki we współcze-
snej Polsce w służbie młodzieży. Podstawowe kierunki i zadania, formy i metody duszpaster-
stwa młodzieży, „Seminare” (2004), nr 20, s. 313–330.

118 A. potocki, Parafia – podmiotem i miejscem katechezy, s. 94.
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dzając się z powyższymi spostrzeżeniami o. prof. A. Potockiego, nie możemy 
zapominać o znaczeniu tradycyjnych form duszpasterstwa katechetycznego, 
które w pracy pastoralnej przybierają różne formy.

Do okazjonalnych form współczesnego duszpasterstwa katechetycznego 
młodzieży, które od dawna są obecne w Kościele polskim, możemy zaliczyć 
spotkania organizowane dla młodych i z ich udziałem np. z okazji określo-
nych wydarzeń eklezjalnych119. Często mają one charakter zbiorowy i ma-
sowy, co jednak sprzyja anonimowości młodych w dużej grupie rówieśni-
ków. Charakterystyczne są tu takie akcje duszpasterskie jak przygotowanie 
katechizowanych do Światowych Dni Młodzieży czy też synodu młodych. 
Również pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę i do innych (lokalnych) 
sanktuariów maryjnych możemy potraktować jako okazjonalną formę dusz-
pasterstwa katechetycznego młodzieży120. Wymienione wydarzenia, chociaż 
mogą sprawiać wrażenie akcji duszpasterskich, jednak sprzyjają oddziaływa-
niu katechetycznemu. Są doskonałą okazją zarówno do katechizacji, jak też 
do ewangelizacji młodych. Stwarzają możliwość oddziaływania na poglądy 
i przekonania młodzieży. Pozwalają poczuć młodym osobom, co to znaczy 
być w żywym Kościele, który jest wspólnotą osób, zjednoczoną i prowadzoną 
przez Chrystusa. Jednocześnie stwarzają okazję do zaangażowania młodzie-
ży w budowanie wspólnoty z Bogiem i innymi osobami, np. z rówieśnika-
mi121. Podczas tych wydarzeń młodzież ma okazję do wysłuchania katechezy 
i świadectwa, udziału w koncertach ewangelizacyjnych, czy też spotkania 
oraz rozmowy z rówieśnikami i duszpasterzami. Wyżej wymienione formy 
duszpasterstwa katechetycznego młodzieży, z uwagi na ich masowy charak-
ter, nie zaspokajają potrzeby doświadczenia wspólnoty. Nie przyczyniają się 
też do przezwyciężania poczucia samotności. Udział młodych w zbiorowych 
i masowych formach duszpasterstwa katechetycznego z jednej strony pozwala 
młodym ukryć się w tłumie i być jednym z wielu uczestników, z drugiej nato-
miast wymaga przekraczania nieśmiałości oraz nawiązywania bezpośrednich 
kontaktów z rówieśnikami, duszpasterzami, katechetami i innymi członkami 
wspólnot.

W Kościele polskim możemy również zaobserwować systematyczne formy 
duszpasterstwa katechetycznego. Przybierają one charakter wyżej wspomnia-
nego przez nas duszpasterstwa zwyczajnego. Najczęściej mają charakter zbio-

119 R. Bieleń, Kościół katolicki we współczesnej Polsce w służbie młodzieży, s. 313–330.
120 Tamże.
121 Tamże; por. PDK, 106–107.
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rowy lub grupowy. W pierwszym przypadku spotkania przebiegają na forum 
zbiorowym. Są skierowane do większej grupy osób122. Przykładem są czuwania 
modlitewne (np. Wieczory Chwały, Noce Fatimskie, Ekumeniczne Spotkania 
Wspólnoty Taizé). Z kolei duszpasterstwo grupowe polega na formacji mło-
dzieży w małych grupach. Jego klasycznym przykładem są spotkania forma-
cyjne Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Odnowy 
w Duchu Świętym (OdNowa Młodzi). Oddziaływanie katechetyczne przebiega 
wtedy w małych grupach, które na tym etapie rozwoju – jak już wyżej zauwa-
żyliśmy – zaspokaja jedną z podstawowych potrzeb młodego człowieka, czyli 
potrzebę przynależności do określonej społeczności. Jednocześnie, w ramach 
formacji podejmowanej w wyżej wymienionych grupach duszpasterskich, mło-
dzież uczestniczy w liturgii (np. Mszy św., nabożeństwach), którą sama przygo-
towuje od strony muzycznej i oprawy liturgicznej. W ten sposób dokonuje się 
zarówno wychowanie liturgiczne, jak i wychowanie do życia we wspólnocie 
Kościoła123. Obok tego rodzaju form, coraz częściej spotykamy się także z dusz-
pasterstwem indywidualnym. Jest ono realizowane „twarzą w twarz” i często 
przybiera formę towarzyszenia duchowego, kierownictwa duchowego i porad-
nictwa duszpasterskiego124.

Poza wyżej wymienionymi formami w Kościele polskim mamy również 
różne formy duszpasterstwa specjalistycznego, które adresowane jest do mło-
dzieży. Traktowane są one jako szansa na rzetelną formację chrześcijańską 
określonej grupy osób, np. młodych sportowców, harcerzy czy stypendystów 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”125. Wszystkie wymienione formy 
duszpasterstwa katechetycznego mają charakter masowy, zbiorowy i gru-
powy, a przy tym sprzyjają bezpośrednim kontaktom interpersonalnym, do-
świadczeniu wspólnoty, celebrowaniu wspólnie w danej grupie Eucharystii 
i wspólnemu chrześcijańskiemu zaangażowaniu w wolontariat. Sprzyjają za-
tem spotkaniu z Bogiem we wspólnocie Kościoła.

Również podejmowane przez Kościół w Polsce inicjatywy wakacyjne, 
takie jak: wakacje z Bogiem, rekolekcje oazowe dla młodzieży, piesze piel-
grzymki na Jasną Górę itp., zaliczane są do tradycyjnych, aczkolwiek okazjo-

122 A. potocki, Parafia – podmiotem i miejscem katechezy, s. 94.
123 PDK, 106–107.
124 A. potocki, Parafia – podmiotem i miejscem katechezy, s. 94.
125 Tamże; J. koStorZ, Sport jako narzędzie nowej ewangelizacji, „Katecheta” 59 (2015), 

nr 7–8, s. 130–135; A. krownicka, Młode serca pełne miłosierdzia, „Niedziela” (2016), nr 40 
(wyd. zasadnicze), s. 16–17; J. stańczuk, Pan Bóg harcerzy: refleksja historyczno-pastoralna, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 11 (2010), s. 59–84.
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nalnych form oddziaływania katechetycznego126. Odgrywają one ważną rolę 
w systematycznej katechizacji młodzieży. Stwarzają okazję zarówno do po-
znawania treści wiary, jak też do wychowania liturgicznego i modlitewnego 
oraz wprowadzenia do misji.

Popularne w polskim Kościele są również „masowe spotkania modlitewne, 
które pozwalają młodym przeżywać swoją wiarę we wspólnocie żywej oraz 
doświadczać radości z faktu bycia chrześcijaninem: modlić się wspólnie do 
Boga, odprawiać ćwiczenia duchowe, słuchać katechez, spotykać się z rówie-
śnikami i dyskutować”127. Obok wyżej wspomnianych spotkań, trzeba pamię-
tać o katechetycznym znaczeniu spotkań związanych ze Światowymi Dniami 
Młodzieży, Ekumenicznymi Spotkaniami Młodych w Taizé czy też o Apelu 
III Tysiąclecia na Lednicy128. Ta ostatnia inicjatywa, zapoczątkowana przez o. 
Jana Górę, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży129. Corocz-
nie spotkania na Polach Lednickich poprzedza przygotowanie uczestników. 
Ma ono charakter ewangelizacyjny i katechetyczny. Organizatorzy udostęp-
niają duszpasterzom i katechetom różne materiały, m.in. w postaci prezen-
tacji multimedialnych, scenariuszy lekcji religii, nagrania wideo, w których 
przedstawiają istotę spotkania, tematykę i propozycję przygotowania ducho-
wego do spotkania w Lednicy130. I chociaż od lat spotkania te są organizowane 
i postrzegane jako dziedzictwo św. Jana Pawła II, możemy je traktować jako 
wciąż aktualną formę, która: 1) przyjęła się jako stały element duszpasterski 
w polskim Kościele; 2) corocznie wzbudza duże zainteresowanie wśród mło-
dzieży i zawsze czymś zaskakuje131. Spotkania Młodych na Lednicy są zatem 
ciągle nowe. Z tego względu możemy je potraktować jako twórcze działanie 
w Kościele polskim, oparte na tradycyjnych formach duszpasterstwa maso-
wego i zbiorowego, wyzwalające twórczość i chrześcijańską radość wśród 
wszystkich zaangażowanych i uczestniczących w tych spotkaniach.

Opisując tradycyjne inicjatywy duszpasterstwa katechetycznego młodzie-
ży, nie możemy zapominać o tych formach, które wiążą się z dalszym, bliższym 

126 R. Bieleń, Kościół katolicki we współczesnej Polsce w służbie młodzieży, s. 313–330.
127 Tamże.
128 Por. np. http://www.lednica2000.pl/lednica2018/ (17.06.2018); N. JackowSka, Europej-

skie Spotkania Młodych: dialog w epoce kryzysu, „Przegląd Zachodni” 66 (2010), nr 4, s. 251–
261; Światowe dni młodzieży wydarzeniem katechetycznym, Warszawa 2015.

129 Zob. np. J. Góra, Lednica jest pełnoletnia!, „Niedziela” (2014), nr 6, s. 22–23.
130 Zob. http://www.lednica2000.pl/lednica2018/ (17.06.2018).
131 Por. D. kuBka, Ruch młodzieżowy Lednica 2000 dziedzictwem św. Jana Pawła II, „Stu-

dia Pelplińskie” 51 (2017), s. 245–258.
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i bezpośrednim przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania132. 
Obecnie, zgodnie ze Wskazaniami  Konferencji  Episkopatu  Polski  dotyczą-
cymi przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, w ramach tego 
przygotowania Kościół proponuje młodzieży systematyczne spotkania forma-
cyjne w parafii, celebracje liturgiczne, udział w Mszach św., dniach skupienia 
i rekolekcjach oraz w różnych formach apostolstwa133. Dzięki nim następuje 
realizacja zadań katechetycznych, takich jak np.: wychowanie liturgiczne, na-
uczanie modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego i wprowadzenie do 
misji, o czym możemy przeczytać w różnych opracowaniach polskich kate-
chetyków i materiałach duszpasterskich134.

Poza tym, co już wyżej zasygnalizowaliśmy, nie możemy zapominać 
o tym, że Kościół w Polsce proponuje młodym również formację katechetycz-
ną w grupach liturgicznych: ministrantów, lektorów, a także liturgicznej służ-
by dziewcząt (tzw. „bielanek”)135. Ta forma duszpasterstwa sprzyja formacji 
biblijnej i liturgicznej młodzieży oraz wychowaniu do życia we wspólnocie 
Kościoła. Składa się na nią nie tylko przyswajanie istotnych treści historii 
zbawienia i liturgii, lecz także kształtowanie postaw religijnych, modlitew-
nych oraz eucharystycznych. Ważne jest też wprowadzanie ministrantów, lek-
torów i bielanek do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w nabożeństwach 
i liturgii sakramentów.

Podsumowując, należy zauważyć, że wszystkie opisane wyżej formy 
duszpasterstwa katechetycznego podejmowane są z uwagi na troskę o wycho-
wanie w wierze młodego pokolenia. Nawet jeśli w niektórych przypadkach 
mogą być one mało skuteczne czy też powierzchowne, to Kościół w Polsce 
nie może z nich zrezygnować. Udział młodych w tych formach duszpaster-
stwa katechetycznego sprzyja bowiem doświadczaniu wiary, przekraczaniu 
poczucia samotności i osamotnienia oraz nawiązywaniu bezpośrednich relacji 
interpersonalnych.

132 Problematyka ta od dawna jest przedmiotem zainteresowania i troski polskich kate-
chetyków, na co wskazuje m.in. A. Zellma, w: Przygotowanie młodzieży do sakramentu 
bierzmowania jako kategoria badawcza we współczesnej katechetyce, „Studia Pastoralne” 
4 (2008), s. 78–89.

133 http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowa-
nia-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/ (18.06.2018); por. S. łaBendowicz, Przygoto-
wanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski, 
„Zeszyty Formacji Katechetów” 18 (2018), nr 2, s. 23–38.

134 Tamże.
135 PDK, 110; por. T. PrzyByła, Formacja ministrantów w ujęciu ks. Franciszka Blachnic-

kiego, Kraków 2017.
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7. Nowe formy duszpasterstwa katechetycznego młodzieży

W czasach nam współczesnych, gdy mamy do czynienia z młodzieżą okre-
ślaną pojęciem „pokolenie Z”, Kościół potrzebuje nowych form duszpaster-
stwa katechetycznego. Jak trafnie zauważa prof. Anna Zellma: „nasilająca się 
konkurencja w różnych obszarach życia społecznego stawia również nowe 
wymagania wobec dotychczasowej pracy (…) katechetów świeckich i du-
chownych w środowisku szkolnym i parafialnym. Wskazuje na konieczność 
poddania weryfikacji dotychczasowych działań (…). Nie chodzi tu jednak 
o rezygnację z fundamentalnych, a zarazem uniwersalnych wartości w edu-
kacji i wychowaniu chrześcijańskim. Przeciwnie, są one niepodważalne. 
Wyznaczają cele i treści aktywności pedagogicznej. Nieustannej weryfikacji 
wymagają jednak sposoby dążenia do realizacji założeń wychowania chrze-
ścijańskiego w szkole i w parafii”136. Dobrze zatem, że coraz częściej w po-
szczególnych diecezjach w Polsce możemy zaobserwować twórcze działania 
katechetów, duszpasterzy i animatorów, które wykraczają poza utarte sche-
maty i są odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych. Wśród nich na uwagę za-
sługują następujące formy działalności katechetycznej: Szkolne Koła Wolon-
tariatu, Szkolne Koła Caritas, Szkolne Koła Misyjne, konkursy i olimpiady 
wiedzy religijnej, konkursy piosenki i poezji religijnej, przedstawienia teatral-
ne, Szkolne Koła Biblijne, Bale Wszystkich Świętych, Dzień Anioła w szko-
le i Parafiady. Równie znacząca jest olimpiada wiedzy i wartości w sporcie. 
Dzięki tym nowym formom duszpasterstwa katecheci i duszpasterze mogą: 
przekazywać wartości chrześcijańskie, rozwijać wrażliwość estetyczną, 
kształtować postawy religijne i społeczne, uczyć odpowiedzialności, otwierać 
na potrzeby innych ludzi, formować sumienie i wprowadzać do misji, czyli 
realizować podstawowe zadania katechetyczne.

Doceniając wartość katechetyczną każdej z wyżej wymienionych form 
duszpasterstwa młodzieży, chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę na cztery 
dobre praktyki mające miejsce w diecezji opolskiej i gliwickiej oraz w archi-
diecezji krakowskiej. Jako pierwszą wymieńmy Szkolne Koła Caritas (SKC). 
Jest to charytatywna organizacja uczniowska, która włącza się w działalność 
prowadzoną przez Caritas Diecezji Opolskiej137. SKC powoływane jest przez 
dyrektora Caritas na wniosek złożony przez dyrekcję szkoły. Biskup opolski 

136 A. Zellma, Innowacyjne  inicjatywy pedagogiczne w  środowisku  szkolnym  i parafial-
nym, „Studia Ełckie” 19 (2017), nr specjalny, s. 675.

137 Caritas Diecezji Opolskiej. Szkolne Koła Caritas, http://www.caritas.diecezja.opole.pl/
index.php/szkolne-kola-caritas/informacje-ogolne (24.06.2018).
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zatwierdza powołane SKC i mianuje asystenta kościelnego, którym jest ksiądz 
pracujący w parafii, na terenie której działa Koło. Asystent kościelny sprawuje 
opiekę duchową i czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna z naucza-
niem Kościoła katolickiego oraz przyjętym regulaminem138. Podpisany regula-
min przez dyrektora szkoły obowiązuje na jej terenie i jest zarazem zatwierdze-
niem organizacji, która zgodnie z odpowiednimi przepisami MEN może tym 
samym oficjalnie działać w szkole. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel – 
opiekun – zatwierdzony przez dyrektora szkoły i dyrektora Caritas139. Często 
tym opiekunem jest katecheta. Obecnie (stan z czerwca 2018 r.) w szkołach 
średnich, gimnazjach i szkołach podstawowych diecezji opolskiej działa 30 
Szkolnych Kół Caritas (Kluczbork, Długomiłowice, Kędzierzyn-Koźle, Narok, 
Zimnice Wielkie, Kielcza, Krapkowice, Sucha, Nowaki, Żyrowa, Zdzieszowice, 
Rudnik, Dębska Kuźnia, Opole, Stare Siołkowice, Nysa, Zębowice, Racibórz, 
Walce, Pokój, Bogdańczowice, Olesno, Januszkowice i Niemodlin). Wśród 30 
SKC, 17 stanowią SKC w gimnazjach i szkołach średnich140. Katechetyczne 
znaczenie wyżej wymienionych SKC możemy dostrzec nie tyle w ilości, ile 
w jakości podejmowanych działań wychowawczych. Każde SKC podejmuje 
bardzo dużo cennych inicjatyw w społeczności szkolnej i lokalnej, włączając 
się w wydarzenia kulturalne. Młodzi wolontariusze współorganizują akcje 
charytatywne na terenie szkoły, parafii i w miejscu zamieszkania (np. na wsi, 
w mieście, w gminie). Włączają się również w akcje ogólnopolskie, prowadzo-
ne m.in. przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Członkowie SKC 
organizują zbiórki żywności dla osób bezdomnych i ubogich oraz zbiórki darów 
(także ubrań, przyborów szkolnych) dla dzieci z domów dziecka, ponadto kier-
masze, festyny i koncerty charytatywne. Opracowują program i przeprowadzają 
m.in.: Dzień Chorego, Dzień Wolontariusza, Dzień Empatii, Dzień Papieski, 
Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Dzień Dobrych Uczynków. Wystawiają 
przedstawienia dla młodszych uczniów. Wolontariusze oferują pomoc przy or-
ganizacji Wigilii dla ubogich i samotnych141. Biorą udział w różnych projek-
tach, m.in.: „Świąteczna paczka dla dzieci więźnia”, „Dać im nadzieję”, „Pola 

138 Caritas Diecezji Opolskiej. Szkolne Koła Caritas. Regulamin, http://www.caritas.die-
cezja.opole.pl/index.php/szkolne-kola-caritas/regulamin-szkolnego-kola-caritas (24.06.2018).

139 Tamże.
140 Caritas Diecezji Opolskiej. Charakterystyka Szkolnych Kół Caritas, http://www.cari-

tas.diecezja.opole.pl/index.php/szkolne-kola-caritas/charakterystyka-szkolnych-kol-caritas 
(25.06.2018).

141 Zob. przykłady dobrych działań katechetycznych opisane w: wydział katecHetyczny 
kurii dieceZJalneJ w opolu, Szkolne Koła Caritas, http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/wy-
dzial/szkolne-kola-caritas (24.06.2018).
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Nadziei”, „Wylosuj Anioła”, „Wakacyjne wędrowanie z Panem”, „Bezpieczna 
+”. Poza tym organizują także Tydzień Misyjny, dni skupienia, czuwania, piel-
grzymki, wycieczki do miejsc świętych i podejmują wiele innych akcji na rzecz 
najbardziej potrzebujących. Zgromadzone środki wykorzystują na pomoc dla 
rówieśników z rodzin ubogich i wykluczonych społecznie. Zebrane fundusze 
przeznaczają m.in. na zakup biletów miesięcznych, obiadów w szkolnej sto-
łówce oraz organizowanie paczek świątecznych czy dofinansowanie wycieczek 
szkolnych. W ten sposób młodzi członkowie SKC wspomagają rówieśników 
dotkniętych ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością. Współpracują też 
z placówkami prowadzonymi przez Caritas Diecezji Opolskiej, tj. z Centrum 
Rehabilitacji dla Dzieci, Ośrodkami Opieki Paliatywnej, Zespołami Domowej 
Opieki Hospicyjnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach. 
Podejmują również, traktując je priorytetowo, akcje organizowane przez Cari-
tas Diecezji Opolskiej i Caritas Polska, np.: Ogólnopolską Zbiórkę Żywności, 
„TAK, Pomagam!”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Jałmużnę Wielko-
postną”142. Podejmują również szereg akcji wynikających z bieżących potrzeb 
Caritas Diecezji Opolskiej. W ten sposób młodzież ma okazję do kształtowania 
postaw społecznych i praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego143.

Mówiąc o nowych formach duszpasterstwa katechetycznego młodzieży, 
warto również docenić projekt: „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”144. 
Jego organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 
wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Wydziałem Wy-
chowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Opolskiego i Urzędem Miasta Opole. Ma on charakter 
konkursu sprawdzającego poziom wiedzy o sporcie i wartościach w sporcie. 
Jego podstawowe cele polegają na: 1) propagowaniu wartości, jakich może-
my nauczyć się poprzez sport; 2) ukazaniu, jak można łączyć przekazywanie 
wiary, ewangelizowanie i wychowywanie, wykorzystując narzędzie sportu145. 
Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która bierze udział w olimpiadzie, 
wypełnia test składający się z zamkniętych i otwartych pytań, dotyczących hi-
storii i teorii sportu, filozofii, etyki oraz wartości moralnych. Corocznie tema-

142 Tamże.
143 Tamże.
144 Por. Z. BorySiuk, J. koStorZ (red.), Aksjologiczny wymiar sportu. Olimpiada wiedzy 

i wartości w sporcie, Opole 2014.
145 Tamże; wydział katecHetyczny kurii  diecezJalneJ  w oPolu, Regulamin  olimpiady 

i zapisy, http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/wiedzy-o-sporcie/368-regulamin-olim-
piady-i-zapisy (26.06.2017).
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tyka olimpiady wiedzy o sporcie i wartościach w sporcie skupia się na proble-
mach określonych przez organizatorów, np. fair play w sporcie; piłka ręczna; 
piłka nożna, paraolimpiady, skoki narciarskie. Uczestnikom olimpiady zostaje 
przekazany wykaz literatury przedmiotu, która jest pomocna w przygotowa-
niu do olimpiady. Uczestnicy olimpiady mają też okazję do udziału w im-
prezach sportowych i spotkaniach ze znanymi, wybitnymi polskimi sportow-
cami. Dużą uwagę przykłada się tu zarówno do ukazywania cnót, które są 
niezbędne w uprawianiu sportu i osiąganiu sukcesów sportowych, jak też do 
ewangelizacji oraz kształtowania postaw moralnych i społecznych opartych 
na Ewangelii. „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” służy ukazywaniu 
ducha Ewangelii, który nie tylko może, ale także powinien być obecny w róż-
nych imprezach sportowych z udziałem młodzieży146.

Podobne znaczenie dla współczesnego duszpasterstwa katechetycznego mło-
dzieży mają działania duszpasterskie realizowane w ramach Parafiady, czyli ca-
łorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, którego celem jest pełny 
i harmonijny rozwój człowieka od najmłodszych lat poprzez wszechstronne, 
aktywne i równoczesne kształtowanie umysłu, serca i ciała147. Warto przypo-
mnieć, że program ten realizowany jest w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
szkołach średnich, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach, ogniskach 
i w parafiach. Opiera się on na trzech powiązanych ze sobą i przenikających 
się ideach. Są to: piękno, dobro i prawda. Miejscem realizacji tego programu 
jest stadion, teatr i świątynia. Parafiady koncentrują się na opiece i asystencji 
opieki i asystencji dzieciom i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagro-
żonych społecznie148. Są odpowiednim środowiskiem wychowawczym, które 
sprzyja aktywności fizycznej. Program Parafiady zakłada bowiem tworzenie 
dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego udziału w modlitwie, sporcie, kul-
turze i oświacie. W ramach Parafiady ma też miejsce: 1) popularyzowanie i upo-
wszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin; 2) propagowanie 
i umacnianie zdrowych chrześcijańskich zasad współzawodnictwa149. Z uwagi 
na fakt, że realizowane w ramach powyższego programu wychowanie i profi-
laktyka mają na celu wspieranie młodych w ich całościowym rozwoju, a więc 
fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym, bez wątpienia Parafiady 

146 Tamże.
147 K. oStrowSka, Parafiada  –  system  wychowawczy  i  profilaktyczny, w: T. Bochwic, 

k. maZela, J. Joniec (red.), Parafiada kultury, wiary i sportu, Warszawa 2004, s. 25–28.
148 Tamże.
149 Tamże; M. poncZek, Rola  sportu w programie parafiad dzieci  i młodzieży w Polsce, 

„Zeszyty Społeczne KIK” 12 (2004), nr 12, s. 159–168.
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odgrywają ważną rolę w duszpasterstwie katechetycznym150. Są odpowiednim 
miejscem do przekazywania wartości chrześcijańskich, formacji moralnej, wy-
chowania do wspólnoty i wprowadzenia do misji.

Doskonałym przykładem realizacji – w ramach programu Parafiady – za-
dań katechetycznych jest Parafialny Klub Sportowy „Jadwiga” z Krakowa151, 
który za misję obrał sobie wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez 
kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę, w oparciu o zasady etyki katolic-
kiej. Klub działa na trzech wspomnianych już płaszczyznach. Pierwszą two-
rzy stadion. Na tej płaszczyźnie możliwe jest współzawodnictwo sportowe 
młodzieży w różnych dyscyplinach (np. piłka nożna, siatkówka dziewcząt, 
gimnastyka akrobatyczna, gimnastyka sportowa, ringo, tenis stołowy, ju-jit-
su) oraz formach aktywności fizycznej (np. na siłowni, w zajęciach rehabili-
tacji ruchowej)152. Teatr z kolei jest drugą płaszczyzną działania Parafialnego 
Klubu Sportowego „Jadwiga”. Działania podejmowane na tej płaszczyźnie 
obejmują program kulturalny i artystyczny. Dopuszczają też rywalizację ar-
tystyczną, np. w formie konkursów plastycznych, konkursów rękodzieła, wy-
stępów tanecznych. Ta druga płaszczyzna stanowi uzupełnienie części spor-
towej. Pozwala rozwijać różnorodne talenty artystyczne młodzieży. Oprócz 
konkursów plastycznych klub oferuje udział w warsztatach tańca twórczego 
oraz gry w szachy. Trzecia płaszczyzna to „Świątynia”. Składa się na nią 
program formacyjny, który obejmuje wspólne uczestnictwo we Mszy św., 
Namiot Adoracji, spotkania z ciekawymi osobami, które dają świadectwo 
wiary, oraz możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania153. 
Oprócz realizacji całorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego 
klub oferuje również udział w wakacyjnych obozach sportowo-rekreacyj-
nych i turniejach sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Odpowiednio zaplanowany program inicjatyw podejmowanych przez Para-
fialny Klub Sportowy, zarówno w ciągu roku szkolnego, jak też w czasie ferii 
zimowych i wakacji, stanowi doskonałą okazję nie tylko do ewangelizacji. 
Pozwala też na systematyczne pogłębianie treści wiary, formację moralną, 
wychowanie do modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego oraz wy-
chowanie liturgiczne154. Jest miejscem spotkania młodzieży z rówieśnikami, 

150 Tamże.
151 Parafialny Klub Sportowy Jadwiga, http://www.pksjadwiga.com/ (27 VI 2018).
152 Tamże.
153 Tamże.
154 Tamże.
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wychowawcami i z Bogiem oraz kształtowania cnót i postaw moralnych. Po-
zwala rozwijać się w różnych sferach życia, a szczególnie w społecznej, mo-
ralnej i emocjonalnej. Kształtuje też takie cechy, jak: lojalność, wytrwałość, 
przyjaźń, cierpliwość, opanowanie, systematyczność, życzliwość i otwar-
tość. Jednocześnie stwarza wiele okazji do osobistej i wspólnotowej modli-
twy oraz do świadectwa wiary, a przez to służy zbliżaniu młodzieży do oso-
by Chrystusa i wspólnoty Kościoła. Podobne działania podejmowane były 
w ramach Parafiady w latach 2012–2015 w Woźnikach (diecezja gliwicka)155, 
a obecnie w parafii św. Franciszka w Zabrzu (diecezja gliwicka)156. Działania 
skoncentrowane wokół sportu są doskonałą okazją do wychowania młodzie-
ży w wierze. Sprzyjają formacji moralnej, wychowaniu do wspólnoty i wpro-
wadzeniu do misji. Pozwalają odkrywać, że bycie uczniem Chrystusa nie 
tylko jest możliwe, lecz wręcz konieczne w różnych sytuacjach życiowych 
i w różnych środowiskach157.

Na uwagę zasługuje także Szkolny Klub Górski, założony w 2016 r., któ-
ry działa w Opolu przy Zespole Szkół Elektrycznych (tzw. Opolskim Elek-
tryczniaku)158. Skupia on grupę młodzieży (ok. 35 osób) kochającej góry, 
wędrówki i trud pokonywania tras turystycznych. Uczniowie, bez względu 
na trudy wędrówek górskich, długość tras i pogodę, zdobywają najpiękniej-
sze szczyty, należące do Korony Gór Polski, grzbiety górskie i malownicze 
zakątki dolin. Swoje wędrówki i wejścia na koronne szczyty dokumentu-
ją w specjalnej legitymacji, zbierając pieczątki159. Wynika to m.in. z faktu, 
że młodzież, która przynależy do wyżej wymienionego klubu, jest jedno-
cześnie członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Uczniowie nie 
tylko biorą udział w górskich wycieczkach turystycznych, podczas których 
zdobywają szczyty należące do Korony Gór Polski, lecz także organizują 
spotkania z „ludźmi gór”, uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach i fe-

155 Parafiada w Woźnikach. Skromna impreza w ciągu trzech lat zmieniła się w sportowy 
hit, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3915335,parafiada-w-woznikach-skromna-impre-
za-w-ciagu-trzech-lat-zmienila-sie-w-sportowy-hit,id,t.html (26.06.2018).

156 Por. http://infozabrze.pl/parfiada-zaborze-w-tym-roku-rywalizowac-bedzie-11-parafii/ 
(27.06.2018).

157 Por. FranciSZek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świe-
cie „Evangelii gaudium”, Kraków 2013, 110–127.

158 Zob. informacje zamieszczone na oficjalnej stronie Szkolnego Klubu Górskiego: www.
skg.elektryk.opole.pl (28.05.2018) oraz na oficjalnym fanpage’u Szkolnego Klubu Górskiego: 
www.facebook.com/SzkolnyKlubGorski (28.06.2018).

159 Tamże oraz informacje uzyskane od katechety – opiekuna Szkolnego Klubu Górskie-
go – dra Piotra Dobrowolskiego; P. doBrowolSki, Szkolny Klub Górski na szlaku, http://elek-
tryk.opole.pl/z-zycia-szkoly/1824-szkolny-klub-gorski-na-szlaku (29.06.2018).
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stiwalach, których tematyka dotyczy gór160. Ponadto młodzież zapoznaje się 
z zasadami taternictwa w celu nabycia umiejętności swobodnego poruszania 
się w terenie górskim. Służy temu zarówno udział w różnego rodzaju szkole-
niach, warsztatach i konferencjach, jak też wspólne przebywanie w górach. 
Wędrówki górskie są doskonałą okazją do prowadzenia katechezy w drodze. 
Sprzyjają rozmowie, refleksji, doświadczeniu wspólnoty i odkrywaniu Boga 
w potędze gór. Są też czasem pokonywania własnych słabości i ograniczeń 
oraz spotkania z drugim człowiekiem, budowania więzi przyjaźni161. Ka-
techeta, uczestnicząc z młodzieżą w wyprawach górskich, może lepiej po-
znać i rozumieć młodych oraz ukazać im Chrystusa jako Przyjaciela, a także 
towarzyszyć młodym w ich refleksji, odkrywaniu samego siebie i swojego 
życiowego powołania. Ma też wiele okazji do dawania świadectwa wiary 
w czasie górskich wędrówek162.

Niewątpliwie opisane wyżej inicjatywy ogrywają niebagatelną rolę w pro-
cesie wychowania w wierze młodzieży. Pozwalają na ukazywanie młodym 
znaczenia bezpośredniego kontaktu z Bogiem w różnych sytuacjach życio-
wych, także podczas: 1) zaangażowania w wolontariat; 2) zabawy; 3) gier 
zespołowych; 4) wędrówek górskich. Podprowadzają stopniowo do liturgii 
i wspólnoty Kościoła. Jednocześnie domagają się uzupełnienia o inne, opisa-
ne wcześniej, tradycyjne formy duszpasterstwa młodzieży.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że Kościół w Polsce nie może pomijać 
przestrzeni wirtualnej jako miejsca spotkania katechetycznego163. Stanowi 
ona wyzwanie i szansę dla duszpasterstwa katechetycznego młodzieży. Do-
brze zatem, że Kościół w Polsce coraz częściej sięga po nowe technologie 
informacyjno-komunikacyjne, a zwłaszcza po Internet. Jest to nowe narzę-
dzie ewangelizacji i katechizacji164. Przykładowo: oficjalne strony diecezjalne 
i parafialne, serwisy informacyjne, strony problemowe, strony szkół i uczelni, 
blogi (internetowe dzienniki, pamiętniki), salony dyskusyjne w formie chatu 
lub na forum – są odpowiednim narzędziem, wspomagającym działania ka-

160 Tamże.
161 Tamże.
162 Tamże.
163 Zob. o tym np. w: J. cZerkawSki, „Nowe nowe media” a katecheza Kościoła, „Roczniki 

Teologiczne” 11 (2016), s. 223–234.
164 Zob. i por. Zarzucać sieci w… sieci: z ojcem Leonardem Bieleckim, franciszkaninem, 

współtwórcą katechez internetowych bEZ sLOGANU, rozmawia ks. Artur Filipiak, „Katecheta” 
56 (2012), nr 7–8, s. 71–75; P. Mąkosa, Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie, 
„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” (2013), z. 5, s. 115–128; E. wiSZowaty, Technologie in-
formacyjne w warsztacie homilisty, „Poznańskie Studia Teologiczne” 29 (2015), s. 225–238.
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techetyczne Kościoła w Polsce165. Również serwisy społecznościowe, takie 
jak np. Facebook i Twitter, służą nawiązywaniu kontaktu z młodzieżą, prze-
powiadaniu słowa Bożego, ukazywaniu treści wiary i wartości chrześcijań-
skich, składaniu świadectwa wiary, wychowaniu do modlitwy, oddziaływa-
niu na postawy młodych166. Wymagają jednak powiązania z wychowaniem 
liturgicznym, które dokonuje się m.in. poprzez bezpośredni udział młodzieży 
w celebracjach liturgicznych, nabożeństwach oraz sakramentach. Nie można 
bowiem prowadzić rzetelnego duszpasterstwa katechetycznego bez powiąza-
nia go z liturgią i wspólnotą parafialną.

8. Propozycje pastoralne

Ponieważ młodzież nieustannie się zmienia, każde kolejne pokolenie mło-
dych przynosi ze sobą nowe wyzwania pastoralne i katechetyczne. Kościół 
w Polsce potrzebuje więc nieustannej odnowy duszpasterstwa katechetyczne-
go. Za ważne uznać musimy dostosowywanie struktur i działań do aktualnej 
sytuacji ludzi młodych. Niewątpliwie, orędzie ewangeliczne i treści wiary są 
niezmienne. Natomiast ciągłej modyfikacji wymaga forma i sposób ich pre-
zentowania młodzieży. Duszpasterze, katecheci i animatorzy muszą pamiętać, 
że to, co było dobre i sprawdzało się przed laty, niekoniecznie dziś przyciąga 
młodych ludzi.

Podstawowym wyzwaniem, jakie stoi przed Kościołem w Polsce, jest 
odpowiednia formacja duszpasterzy, katechetów świeckich, liderów i człon-
ków wspólnot eklezjalnych. Od tych osób, ich osobowości, kompetencji, 
wiary i świadectwa, w znacznym stopniu zależy skuteczność duszpaster-
stwa katechetycznego młodzieży w szkole i parafii167. Dziś młody człowiek 
w sposób szczególny potrzebuje autentycznych świadków wiary, zdolnych 
do dialogu, empatycznego słuchania, bezinteresownego towarzyszenia, ak-
ceptacji. Pragnie kontaktu z osobami życzliwymi, cierpliwymi, aktywny-
mi, których cechuje pogoda ducha, optymizm, odpowiedzialność, otwartość 
i kreatywność. Na te cechy, obok kształtowania kompetencji pedagogicz-

165 A. adamSki, Ksiądz w blogosferze, „Kultura – Media – Teologia” 2 (2010), s. 99–111.
166 Por. T. kopicZko, Środki społecznego przekazu pomocą w prowadzeniu do wiary, „Stu-

dia Katechetyczne” 10 (2014), s. 163–173; A. Zellma, Edukacyjne i społecznościowe porta-
le jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia kreatywnego nauczania religii, 
„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4 (2012), s. 191–206.

167 Por. A. Zellma, Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Olsztyn 2013.
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nych, Kościół musi zwrócić uwagę we wstępnej i permanentnej formacji 
tych, którzy są posłani do pracy z młodymi osobami. Warto podjąć trud 
formacji tzw. katechetów młodzieżowych, czyli osób, które będą specjali-
zowały się w pracy katechetycznej z młodzieżą. Należy przy tym pamiętać, 
że obecni duszpasterze, katecheci i animatorzy wspólnot, nawet jeśli są nie-
wiele starsi od młodzieży, z którą pracują, reprezentują już inne pokolenie. 
Różnica międzypokoleniowa ulega obecnie dużemu przyspieszeniu, czego 
dowodzą badania społeczne. Mentalność współczesnej młodzieży rodzi po-
trzebę poszukiwania nowych sposobów wstępnej i permanentnej formacji. 
Stąd też tym problemom Kościół musi poświęcić więcej uwagi zarówno 
w teorii, jak i w praktyce duszpasterskiej.

Proponuje się również stworzenie w ramach Biura Programowania Ka-
techezy banku dobrych praktyk, które będą udostępniane duszpasterzom, 
katechetom, liderom wspólnot, animatorom w formie online. Skupić warto 
szczególną uwagę na nowatorskich działaniach duszpasterskich. Aby było 
to możliwe, należy prowadzić blogi, czaty oraz fora dyskusyjne dla osób 
zaangażowanych w duszpasterstwo katechetyczne młodzieży. Z tym wiąże 
się również potrzeba tworzenia ciągle nowych materiałów do pozalekcyjnej 
pracy katechetycznej w szkole i parafii. Właściwymi pomocami są tu także 
materiały multimedialne, a zwłaszcza filmy edukacyjne czy prezentacje mul-
timedialne.

Dowartościowując tradycyjne formy duszpasterstwa katechetycznego 
w szkole i parafii, takie jak kręgi biblijne, grupy medytacji, schole, grupy 
pielgrzymkowe, grupy służby liturgicznej ołtarza (np. ministrantów, lek-
torów, bielanki), określone wspólnoty eklezjalne, większą uwagę zwrócić 
trzeba na nowe inicjatywy, które nie zawsze wprost wiążą się z katechezą, 
ale w swoich istotnych założeniach mają na uwadze integralną formację lu-
dzi młodych. Jest tu miejsce na dyskusyjne kluby filmowe, parafialne kluby 
sportowe, grupy miłośników górskich wędrówek, zespoły teatralne i tanecz-
ne, a nawet grupy skupiające miłośników kulinariów, gier komputerowych, 
zwolenników stylu życia typu fit, fanów młodzieżowych zespołów i okre-
ślonej muzyki czy też fanów gier planszowych, które obecnie odradzają się 
i wzbudzają żywe zainteresowanie wśród młodych osób. Za pomocą tych 
form Kościół powinien poszukiwać i tworzyć nowe style duszpasterstwa 
katechetycznego młodzieży.

Warto też pytać samą młodzież o to, co Kościół może i powinien im propo-
nować w ramach duszpasterstwa katechetycznego. Tu pomocne mogą okazać 
się propozycje młodych formułowane w ramach przygotowania do synodu 
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poświęconego młodzieży czy też wnioski, które zostaną sformułowane na za-
kończenie synodu młodych w Rzymie, a następnie zawarte w posynodalnej 
adhortacji.

Godne uwagi są też badania empiryczne, które dostarczają danych na te-
mat oczekiwania młodzieży wobec Kościoła i duszpasterstwa katechetyczne-
go. W tym celu należy wykorzystać narzędzia internetowe, a zwłaszcza ser-
wis społecznościowy Facebook. Dziś młodzież znaczną część swojego czasu 
spędza w sieci. Zalogowana w rzeczywistości wirtualnej, chętniej udzieli in-
formacji na temat potrzeb i oczekiwań wobec Kościoła i duszpasterstwa ka-
techetycznego, niż w czasie badań prowadzonych metodami tradycyjnymi. 
Potrzebni są zatem gorliwi duszpasterze, katecheci, animatorzy, którzy będą 
zdolni rozpoznawać znaki czasu, właściwie je interpretować i odpowiadać na 
nie w formie konkretnej propozycji duszpasterstwa katechetycznego skiero-
wanego do młodzieży.
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Aneks

XV ZGromadZenie oGólne Synodu BiSkupów, 
Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy1

CZĘŚĆ I

„Szedł z nimi”

5. „Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 
oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym 
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 24,13-15).

W tym fragmencie ewangelista wiernie odtwarza potrzebę dwóch wędrow-
ców, by w przeżytych wydarzeniach poszukiwać sensu. Podkreśla postawę 
Jezusa, która wyrusza z nimi w drogę. Zmartwychwstały Chrystus chce prze-
mierzać drogę razem z każdym młodym, akceptując jego oczekiwania, nawet 
jeśli zostały zawiedzione i jego nadzieje, nawet jeśli nie są odpowiednie. Je-
zus idzie, słucha, dzieli się.

1 Tłum. S. Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna, Watykan 27 października 2018 r. – 
http://nowaewangelizacja.org/wp-content/uploads/2018/12/DOKUMENT_KONCOWY_SY-
NODU.pdf (10.12.2018).
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Rozdział I: Kościół słuchający

Wysłuchiwać i patrzeć z empatią

Wartość słuchania

6. Słuchanie jest spotkaniem wolności, które wymaga pokory, cierpliwo-
ści, chęci zrozumienia, trudu wypracowywania odpowiedzi w nowy sposób. 
Słuchanie przemienia serce przeżywających je osób, zwłaszcza wówczas, gdy 
stajemy w wewnętrznej postawie współbrzmienia i uległości wobec Ducha 
Świętego. Nie jest to więc tylko zbiór informacji ani jakaś strategia prowa-
dząca do osiągnięcia celu, ale jest to forma, w jakiej sam Bóg odnosi się do 
swojego ludu. Albowiem Bóg widzi nędzę swojego ludu i słyszy jego narze-
kanie, pozwala się dotknąć w swym wnętrzu i zstępuje, aby go wyzwolić (por. 
Wj 3,7-8). Zatem Kościół słuchając, wchodzi w ruch Boga, który w Synu wy-
chodzi na spotykanie każdego człowieka.

Ludzie młodzi pragną być wysłuchani

7. Młodzi są powołani do ciągłego dokonywania wyborów, które ukierun-
kowują ich życie. Wyrażają pragnienie bycia wysłuchanymi, rozpoznanymi, 
wspieranymi towarzyszeniem. Wielu doświadcza, że ich głos nie jest uważany 
za interesujący i użyteczny w przestrzeni społecznej i kościelnej. W różnych 
kontekstach mamy do czynienia z niedostatecznym dostrzeganiem ich woła-
nia, w szczególności wołania najbiedniejszych i najbardziej wyzyskiwanych, 
a także brak dorosłych gotowych i zdolnych do słuchania.

Słuchanie w Kościele

8. W Kościele nie brakuje ugruntowanych inicjatyw i doświadczeń, dzięki któ-
rym młodzi ludzie mogą doświadczać akceptacji, wysłuchania i wyrażania swo-
jego głosu. Synod jednak przyznaje, że nie zawsze wspólnota kościelna potrafi 
jasno ukazać postawę, jaką miał Zmartwychwstały wobec uczniów z Emaus, gdy, 
zanim oświecił ich Słowem, zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą 
w drodze?” (Łk 24,17). Czasami przeważa skłonność do udzielania gotowych 
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odpowiedzi i gotowych recept, nie pozwalając na pojawienie się pytań młodzień-
czych w ich nowości i zrozumienie zawartej w nich prowokacji.

Wysłuchanie umożliwia wymianę darów za pomocą empatii. Pozwala ono 
młodym na wniesienie do wspólnoty ich wkładu, dopomagając jej w zrozu-
mieniu nowych wrażliwości i postawieniu sobie nowych pytań. Jednocześnie 
umożliwia takie głoszenie Ewangelii, które naprawdę dociera do serca w spo-
sób przekonujący i owocny.

Wysłuchanie duszpasterzy i wykwalifikowanych osób świeckich

9. Słuchanie jest ważnym elementem w posłudze duszpasterzy, a przede 
wszystkim biskupów, którzy często czują się obciążeni wieloma obowiąz-
kami i trudno im znaleźć odpowiedni czas na tę niezbędną posługę. Wielu 
podkreślało brak osób doświadczonych i oddanych posłudze towarzyszenia. 
Przekonanie o wartości teologicznej i duszpasterskiej słuchania pociąga za 
sobą ponowne przemyślenie, które służy odnowieniu form, poprzez które za-
zwyczaj wyraża się posługa kapłańska oraz zweryfikowanie jej priorytetów. 
Ponadto synod potwierdza potrzebę przygotowania wykwalifikowanych osób 
konsekrowanych i świeckich, mężczyzn i kobiet, którzy mogliby towarzy-
szyć ludziom młodym. Charyzmat słuchania, który Duch Święty rodzi we 
wspólnotach, mógłby także otrzymać jakąś formę uznania instytucjonalnego 
dla posługi kościelnej.

Różnorodność kontekstów i kultur

Świat w liczbie mnogiej

10. Sam skład synodu uwidocznił obecność i zaangażowanie różnych re-
gionów świata, podkreślając piękno Kościoła powszechnego. Pomimo kon-
tekstu rosnącej globalizacji, ojcowie synodalni prosili, by zwrócić uwagę na 
wiele różnic między kontekstami i kulturami, nawet w obrębie tego samego 
kraju. Mamy do czynienia z tak wielkim pluralizmem światów młodzieży, 
że w niektórych krajach istnieje tendencja do używania terminu „młodzież” 
w liczbie mnogiej. Ponadto grupa wiekowa rozpatrywana przez obecny synod 
(16–29 lat) nie stanowi jednorodnej całości, ale składa się z grup, które prze-
żywają swoiste sytuacje.
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Wszystkie te różnice mają głęboki wpływ na konkretne doświadczenie, 
jakie przeżywają ludzie młodzi: dotyczą bowiem różnych etapów okresu 
wzrastania, form doświadczenia religijnego, struktury rodziny i jej znacze-
nia w przekazywaniu wiary, relacji międzypokoleniowych – jak na przykład 
rola osób starszych i należny im szacunek – sposobów uczestnictwa w życiu 
społecznym, stosunku do przyszłości, zagadnień i ekumenicznych i międzyre-
ligijnych. Synod uznaje i przyjmuje bogactwo różnorodności kultur i pragnie 
służyć komunii Ducha Świętego.

Zachodzące zmiany

11. Szczególne znaczenie ma różnica dotycząca dynamiki demograficz-
nej między krajami o wysokim wskaźniku urodzeń, w których młodzi sta-
nowią znaczną i rosnącą część populacji, a tymi, w których ich znaczenie 
maleje. Kolejna różnica wypływa z historii odróżniającej kraje i kontynenty 
starożytnej tradycji chrześcijańskiej, w których kultura niesie ze sobą pa-
mięć, której nie można zatracić, od krajów i kontynentów naznaczonych 
innymi tradycjami religijnymi, w których chrześcijaństwo jest mniejszością, 
a niekiedy obecne jest od niedawna. Ponadto istnieją też tereny, na których 
wspólnoty chrześcijańskie i należący do nich ludzie młodzi doznają prze-
śladowań.

Wykluczenie i marginalizacja

12. Istnieją następnie różnice pomiędzy krajami i wewnątrz każdego 
z nich, wynikające ze struktury społecznej i zamożności, które oddzielają, 
czasem bardzo wyraźnie, tych, którzy mają dostęp do rosnącej liczby moż-
liwości oferowanych przez globalizację, od tych, którzy, przeciwnie, żyją 
na marginesie społeczeństwa lub w środowisku wiejskim i cierpią z powo-
du skutków wykluczenia i odrzucenia. Różne wystąpienia wskazywały na 
konieczność, by Kościół odważnie opowiedział się po ich stronie i uczest-
niczył w tworzeniu alternatyw, które eliminują wykluczenie i marginali-
zację, umacniając gościnność, towarzyszenie i integrację. Z tego powodu 
konieczne jest zdanie sobie sprawy z obojętności, która naznacza życie 
także wielu chrześcijan, aby ją przezwyciężyć, pogłębiając społeczny wy-
miar wiary.
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Mężczyźni i kobiety

13. Nie możemy zapominać o różnicy między mężczyznami a kobietami, 
wraz ich specyficznymi darami, szczególnymi wrażliwościami i doświadcze-
niami świata. Różnica ta może być obszarem, w którym powstają formy domi-
nacji, wykluczenia i dyskryminacji, z których wszystkie społeczeństwa i sam 
Kościół muszą się wyzwolić.

Biblia przedstawia mężczyznę i kobietę jako równorzędnych partnerów 
wobec Boga (por. Rdz 5,2): wszelka dominacja i dyskryminacja ze względu 
na płeć jest pogwałceniem ludzkiej godności. Biblia przedstawia także różnicę 
między płciami jako tajemnicę konstytuującą człowieka jako istotę niespro-
wadzalną do stereotypów. Relacja między mężczyzną a kobietą jest w niej 
rozumiana jako powołanie do wspólnego życia we wzajemności i dialogu, 
komunii i płodności (por. Rdz 1,27-29; 2,21-25) we wszystkich obszarach 
ludzkiego doświadczenia: życiu małżeńskim, pracy, edukacji i wielu innych. 
Bóg powierzył ziemię ich przymierzu.

Kolonizacja kulturowa

14. Wielu ojców synodalnych pochodzących spoza kultury zachodniej 
wskazuje, że w ich krajach globalizacja wiąże się z autentycznymi formami 
kolonizacji kulturowej, które wykorzeniają młodych z przynależności kul-
turowych i religijnych, z których pochodzą. Konieczne jest zaangażowanie 
Kościoła, aby towarzyszył im w tych zmianach, tak by nie zatracili najcen-
niejszych cech swojej tożsamości.

Pojawiają się różne interpretacje procesu sekularyzacji. Chociaż niektórzy 
postrzegają ją jako cenną okazję do oczyszczenia się z religijności opierającej 
się na nawyku lub na tożsamości etnicznej i narodowej, to dla innych stanowi 
ona przeszkodę w przekazywaniu wiary. W społeczeństwach zlaicyzowanych 
jesteśmy świadkami ponownego odkrywania Boga i duchowości. Stanowi to 
dla Kościoła bodziec, by odzyskać znaczenie dynamizmów właściwych dla 
wiary, głoszenia i towarzyszenia duszpasterskiego.
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Pierwsze spojrzenie na współczesny Kościół

Edukacyjne zaangażowanie Kościoła

15. Niemało jest regionów, w których ludzie młodzi postrzegają Kościół 
jako żywą i angażującą obecność, będącą ważną również dla ich rówieśni-
ków niewierzących lub wyznających inne religie. Instytucje wychowawcze 
Kościoła starają się przyjmować wszystkich ludzi młodych, niezależnie od 
ich wyborów religijnych, pochodzenia kulturowego czy sytuacji osobistej, 
rodzinnej lub społecznej. W ten sposób Kościół w różnych częściach świata 
wnosi fundamentalny wkład w zintegrowaną edukację młodych. Dokonuje się 
to poprzez edukację w szkołach na wszystkich szczeblach oraz w ośrodkach 
kształcenia zawodowego, kolegiach i uniwersytetach, ale także w ośrodkach 
młodzieżowych i oratoriach. To zaangażowanie przejawia się także w przyj-
mowaniu osób szukających schronienia i uchodźców oraz zróżnicowanym 
zaangażowaniu społecznym. We wszystkich tych działaniach Kościół łączy 
dzieło wychowawcze i ludzką promocję ze świadectwem i głoszeniem Ewan-
gelii. Kiedy działalność wychowawcza Kościoła inspirowana jest dialogiem 
międzykulturowym i międzyreligijnym, to jest również ona doceniana przez 
niechrześcijan jako forma autentycznej promocji ludzkiej.

Działalność duszpasterstwa młodzieżowego

16. Podczas procesu synodalnego pojawiła się potrzeba spojrzenia przez 
pryzmat powołaniowy na duszpasterstwo młodzieżowe, przy jednoczesnym 
uznaniu wszystkich młodych za adresatów duszpasterstwa powołaniowego. 
Wspólnie podkreślono także potrzebę rozwijania wszechstronnych inicjatyw 
duszpasterskich, które prowadzą od dzieciństwa do życia dorosłego i włączają 
we wspólnotę chrześcijańską. Stwierdzono również, że różne grupy parafial-
ne, ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe prowadzą skuteczny proces towarzy-
szenia i formacji młodych w ich życiu wiary.

Światowe Dni Młodzieży – zrodzone z proroczej intuicji św. Jana Pawła 
II, które pozostają punktem odniesienia także dla ludzi młodych trzeciego ty-
siąclecia – spotkania narodowe i diecezjalne odgrywają ważną rolę w życiu 
wielu młodych, ponieważ oferują żywe doświadczenie wiary i komunii, które 
pomaga im stawić czoła wielkim wyzwaniom życia i odpowiedzialnie przyjąć 
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właściwe im miejsce w społeczeństwie i wspólnocie kościelnej. Zgromadze-
nia te mogą zatem ukierunkowywać na zwyczajne towarzyszenie duszpaster-
skie poszczególnych wspólnot, gdzie przyjęcie Ewangelii musi zostać pogłę-
bione i przełożone na decyzje życiowe.

Ciężar zarządzania administracyjnego

17. Wielu ojców zaznaczyło, że ciężar zadań administracyjnych nadmier-
nie pochłania, a czasami tłumi energię wielu duszpasterzy. Jest to jeden z po-
wodów utrudniających spotkanie z młodymi i towarzyszenie im. Aby uwypu-
klić priorytet, jakim jest zaangażowanie duszpasterskie i duchowe, ojcowie 
synodalni nalegają na konieczność przemyślenia konkretnych sposobów spra-
wowania posługi duszpasterskiej.

Sytuacja parafii

18. Chociaż parafia pozostaje pierwszą i najważniejszą formą istnie-
nia Kościoła na danym terytorium, to kilka głosów wskazało, że napotyka 
ona na trudności w byciu ważnym miejscem dla ludzi młodych i, że ko-
nieczne jest przemyślenie na nowo jej powołania misyjnego. Jej niewiel-
kie znaczenie w przestrzeni miejskiej, charakteryzującej się dynamizmem 
propozycji i przemianami czasoprzestrzennymi stylu życia, wzywają do 
pewnego odnowienia. Nawet jeśli podejmowane są różne próby innowacji, 
często nurt życia młodzieńczego płynie na obrzeżach tych wspólnot, nie 
spotykając się z nimi.

Wprowadzenie do życia chrześcijańskiego

19. Wielu zauważa, że w cyklach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie 
zawsze udaje się wprowadzić dzieci, nastolatków i młodzież w piękno do-
świadczenia wiary. Kiedy wspólnota tworzy się jako miejsce komunii i jako 
prawdziwa rodzina dzieci Bożych, daje twórczą siłę do przekazywania wiary. 
Natomiast tam, gdzie ulega logice delegowania zadań i gdzie przeważa biu-
rokracja, wtajemniczenie chrześcijańskie jest źle rozumiane jako kurs nauki 
religii, który zwykle kończy się sakramentem bierzmowania. Dlatego należy 
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pilnie przemyśleć rozplanowanie katechezy i związek pomiędzy przekazywa-
niem wiary w rodzinie i we wspólnocie, przy uwzględnieniu procesu osobi-
stego towarzyszenia.

Formacja seminarzystów i osób konsekrowanych

20. Seminaria i domy formacji są miejscami o wielkim znaczeniu, w któ-
rych młodzi ludzie powołani do kapłaństwa i do życia konsekrowanego po-
głębiają swój wybór powołania i dojrzewają w naśladowaniu Chrystusa. Cza-
sami środowiska te nie uwzględniają należycie wcześniejszych doświadczeń 
kandydatów, nie doceniając ich znaczenia. Blokuje to rozwój osoby i grozi 
przyjmowaniem pewnych założonych postaw, a nie rozwijaniem darów Bo-
żych i głębokim nawróceniem serca.

Rozdział II: Trzy problemy kluczowe

Nowości środowiska cyfrowego

Wszechobecna rzeczywistość

21. Cechą współczesnego świata jest świat cyfrowy. Znaczna część ludz-
kości jest w nim stale i codziennie zanurzona. Nie chodzi już tylko o „uży-
wanie” narzędzi komunikacji, ale o życie w kulturze głęboko skomputery-
zowanej, która ma bardzo mocny wpływ na pojęcie czasu i przestrzeni, na 
postrzeganie siebie, innych i świata, na sposób komunikowania, uczenia się, 
zdobywania informacji, nawiązywania relacji z innymi. Podejście do rze-
czywistości, które ma skłonność do faworyzowania obrazu, a nie słuchania 
i czytania, wpływa na sposób uczenia się i rozwój zmysłu krytycznego. Jest 
już jasne, że „świat cyfrowy nie jest światem paralelnym ani czysto wirtual-
nym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, stanowi część codziennej 
rzeczywistości” (Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu).
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Sieć szans

22. Internet i sieci społecznościowe to miejsce, w którym młodzi ludzie 
spędzają dużo czasu i łatwo się spotykają, nawet jeśli nie wszyscy mają do 
nich równy dostęp, szczególnie w niektórych regionach świata. Stanowią one 
jednak wyjątkową możliwość dialogu, spotkań i wymiany między ludźmi, 
a także dostępu do informacji i wiedzy. Ponadto świat cyfrowy jest wymiarem 
uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i aktywnej postawy obywatel-
skiej. Może ułatwiać obieg niezależnych informacji, zdolnych do skutecznej 
ochrony osób najbardziej podatnych na zagrożenia, poprzez ujawnianie przy-
padków łamania ich praw. W wielu krajach sieci internetowe i społecznościo-
we są obecnie nieodzowną przestrzenią, aby dotrzeć i angażować ludzi mło-
dych, także w inicjatywy i działania duszpasterskie.

Ciemna strona sieci

23. Środowisko cyfrowe jest także obszarem samotności, manipulacji, eks-
ploatacji i przemocy, aż do skrajnego przypadku dark web. Media cyfrowe 
mogą narazić na ryzyko uzależnienia, izolacji i postępującej utraty kontaktu 
z rzeczywistością, utrudniając rozwój autentycznych relacji międzyludzkich. 
Za pośrednictwem mediów społecznościowych upowszechniają się nowe for-
my przemocy, takie jak cyberprzemoc. Internet jest również kanałem rozpo-
wszechniania pornografii i wykorzystywania osób w celach seksualnych lub 
hazardu.

24. Ponadto w świecie cyfrowym realizowane są gigantyczne interesy 
ekonomiczne, zdolne do posługiwania się formami kontroli zarówno sub-
telnymi, jak i inwazyjnymi, tworząc mechanizmy manipulowania sumienia-
mi i procesem demokratycznym. Działalność wielu platform internetowych 
często polega na zachęcaniu do spotkań osób podobnie myślących, utrud-
niając konfrontację między zróżnicowanymi stanowiskami. Te zamknięte 
obiegi ułatwiają rozpowszechnianie fałszywych informacji i wiadomości, 
podsycając uprzedzenia i nienawiść. Rozpowszechnianie fake news jest wy-
razem kultury, która zatraciła poczucie prawdy i nagina fakty do interesów 
partykularnych. Reputacja ludzi jest zagrożona poprzez procesy doraźne, 
prowadzone w Internecie na bieżąco. Zjawisko to dotyczy także Kościoła 
i jego pasterzy.
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Migranci jako paradygmat naszych czasów

Zjawisko wielopostaciowe

25. Ruchy migracyjne stanowią na całym świecie zjawisko strukturalne, 
a nie przejściowy stan wyjątkowy. Migracja może odbywać się na terenie tego 
samego kraju lub między różnymi krajami. Troska Kościoła dotyczy w szcze-
gólności uciekających przed wojną, przemocą, prześladowaniami politycz-
nymi lub religijnymi, klęskami żywiołowymi, a także ze względu na zmiany 
klimatyczne i skrajne ubóstwo: wielu z nich to ludzie młodzi. Ogólnie rzecz 
biorąc, szukają oni szans dla siebie i swoich rodzin. Marzą o lepszej przyszło-
ści i chcą stworzyć warunki, aby do tego dążyć.

Wielu ojców synodalnych podkreślało, że migranci są „paradygmatem”, 
zdolnym rzucić światło na nasze czasy, a w szczególności na sytuację mło-
dzieży, i przypominają nam o pierwotnej kondycji wiary, a mianowicie o by-
ciu „gośćmi i pielgrzymami na ziemi” (Hbr 11,13).

Przemoc i bezbronność

26. Inni migranci wyruszają, pociągnięci kulturą zachodnią, mając nie-
kiedy nierealistyczne oczekiwania, które narażają ich na poważne rozczaro-
wania. Handlarze ludźmi, pozbawieni skrupułów, często powiązani z karte-
lami narkotykowymi i przemytem broni, wykorzystują słabość migrantów, 
którzy na swej drodze nazbyt często napotykają przemoc, handel ludźmi, 
wyzysk psychologiczny a także fizyczny i niemożliwe do opisania cierpie-
nia. Należy zauważyć szczególną bezbronność migrantów niepełnoletnich, 
którym nikt nie towarzyszy, oraz sytuację tych, którzy są zmuszeni spędzić 
wiele lat w obozach dla uchodźców lub którzy utknęli na długo w krajach 
tranzytowych, nie będąc w stanie kontynuować nauki ani realizować swoich 
talentów. W niektórych krajach docelowych zjawiska migracyjne wywołują 
alarm i obawy, często podsycane i wykorzystywane do celów politycznych. 
W ten sposób rozprzestrzenia się mentalność ksenofobiczna, mentalność za-
mknięcia i skupienia się na sobie, na które trzeba reagować w sposób zde-
cydowany.
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Historie separacji i spotkania

27. Młodzi ludzie, którzy migrują, doświadczają oddzielenia od środowi-
ska, z którego pochodzą, a często także wykorzenienia kulturowego i reli-
gijnego. Zerwanie kontaktu dotyczy również wspólnot, z których pochodzą, 
a które tracą członków najbardziej energicznych i przedsiębiorczych, oraz 
rodzin, szczególnie w przypadku migracji jednego lub obojga rodziców, po-
zostawiających swoje dzieci w kraju pochodzenia. Kościół odgrywa ważną 
rolę jako punkt odniesienia dla młodzieży z tych rozbitych rodzin. Ale hi-
storie migrantów to także spotkania między ludźmi i między kulturami: dla 
wspólnot i społeczeństw, do których przybywają, są one szansą na ubogacenie 
i integralny ludzki rozwój wszystkich. W tym kontekście inicjatywy przyję-
cia, odnoszące się do Kościoła, mają do odegrania ważną rolę i mogą ożywić 
wspólnoty zdolne do ich zrealizowania.

Prorocza rola Kościoła

28. Dzięki zróżnicowanemu pochodzeniu ojców synodalnych, w odnie-
sieniu do tematu migrantów, Synod był świadkiem spotkania wielu per-
spektyw, szczególnie między krajami wyruszenia a krajami przybycia mi-
grantów. Ponadto wybrzmiał alarmujący krzyk tych Kościołów, których 
członkowie zmuszeni są uciekać przed wojną i prześladowaniami, i które 
widzą w tych przymusowych migracjach zagrożenie dla swej egzystencji. 
Właśnie sam fakt wzięcia pod uwagę wszystkich tych zróżnicowanych per-
spektyw upoważnia Kościół do pełnienia w kwestii migracji proroczej roli 
w społeczeństwie.

Rozpoznawać i reagować na wszystkie rodzaje nadużyć

Czynić prawdę i prosić o przebaczenie

29. Różne rodzaje nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, ka-
płanów, zakonników i świeckich powodują u tych, którzy padli ich ofiarami, 
w tym wielu ludzi młodych, cierpienie, które może trwać przez całe życie i któ-
rego żadna skrucha nie jest w stanie naprawić. Zjawisko to jest szeroko rozpo-
wszechnione w społeczeństwie, dotyka również Kościoła i stanowi poważną 
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przeszkodę dla jego misji. Synod potwierdza zdecydowane starania o przyjęcie 
surowych środków zapobiegawczych, które uniemożliwiają powtórzenie się 
tych zjawisk, począwszy od doboru i formacji tych, którym zostaną powierzone 
odpowiedzialne funkcje i zadania wychowawcze.

Trzeba przejść do źródła

30. Istnieją różne rodzaje nadużyć: władzy, gospodarcze, sumienia, seksu-
alne. Oczywiste jest zadanie wykorzenienia tych form sprawowania władzy, 
na które owe nadużycia się nakładają, oraz przeciwdziałanie brakowi odpo-
wiedzialności i przejrzystości, jakie miały miejsce w zajmowaniu się wieloma 
przypadkami. Pragnienie panowania, brak dialogu i przejrzystości, formy po-
dwójnego życia, pustka duchowa, a także kruchość psychiczna są przestrze-
nią, na której kwitnie demoralizacja. W szczególności klerykalizm: „rodzi 
się on z elitarnej i wykluczającej wizji powołania, rozumiejącej otrzymaną 
posługę jako władzę, którą należy wypełniać, a nie bezinteresowną i wielko-
duszną służbę, którą należy oferować. A to prowadzi nas do przekonania, że 
należymy do grupy, która ma wszystkie odpowiedzi i nie musi już niczego 
słuchać i niczego się uczyć, albo udaje, że słucha” (FranciSZek, Przemówienie 
do I Kongregacji Generalnej XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 
3 października 2018 r.).

Wdzięczność i zachęta

31. Synod wyraża wdzięczność tym, którzy mają odwagę zawiadomić 
o doznanej krzywdzie: pomagają Kościołowi uświadomić sobie, co się wy-
darzyło i konieczność zdecydowanego zareagowania. Docenia także i za-
chęca do szczerego zaangażowania niezliczone osoby świeckie, kapłanów, 
osoby konsekrowane i biskupów, którzy codziennie dają siebie, służąc mło-
dzieży uczciwie i z poświęceniem. Ich praca jest niczym las, który rośnie, 
nie czyniąc szumu. Także wielu młodych ludzi obecnych na Synodzie wyra-
ziło wdzięczność tym, którzy im towarzyszyli, i podkreśliło wielką potrzebę 
autorytetów.

Pan Jezus, który nigdy nie porzuca swojego Kościoła, daje mu siłę i narzę-
dzia do podjęcia nowej drogi. Potwierdzając linię stosowania w porę niezbęd-
nych działań i sankcji (FranciSZek, List do Ludu Bożego, 20 sierpnia 2018, 
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nr 2) i świadomy, że miłosierdzie domaga się sprawiedliwości, Synod uznaje, 
że zajmowanie się kwestią nadużyć we wszystkich ich aspektach, także przy 
bezcennej pomocy ludzi młodych, może naprawdę być szansą na reformę 
o znaczeniu epokowym.

Rozdział III: Tożsamość i relacje

Rodzina i relacje międzypokoleniowe

Rodzinny uprzywilejowany punkt odniesienia

32. Rodzina nadal jest dla ludzi młodych głównym punktem odniesienia. 
Dzieci doceniają miłość i troskę rodziców, zależy im na więziach rodzinnych 
i mają nadzieję, że im samym uda się stworzyć rodzinę. Niewątpliwie wzrost 
liczby separacji, rozwodów, powtórnych związków i rodzin niepełnych może 
powodować u młodych wielkie cierpienia i kryzysy tożsamości. Czasami mu-
szą podjąć obowiązki, które nie są proporcjonalne do ich wieku i zmuszają 
ich do przedwczesnego stawania się dorosłymi. Dziadkowie często mają de-
cydujący wpływ na uczucia i wychowanie religijne: dzięki swojej mądrości są 
decydującym ogniwem w relacjach międzypokoleniowych.

Znaczenie macierzyństwa i ojcostwa

33. Matki i ojcowie mają odrębne, ale równie ważne role, będąc punktami 
odniesienia w kształtowaniu swoich dzieci i przekazywaniu im wiary. Osoba 
matki nadal odgrywa rolę, którą ludzie młodzi uważają za niezbędną dla swo-
jego rozwoju, nawet jeśli nie jest ona dostatecznie doceniona z punktu widze-
nia kulturowego, politycznego i w perspektywie zatrudnienia. Wielu ojców 
z poświęceniem wypełnia swoją rolę, ale nie da się ukryć, że w niektórych 
sytuacjach osoba ojca jest nieobecna lub zanikająca, a w innych opresyjna lub 
autorytarna. Te dwuznaczności odzwierciedlają się również w sprawowaniu 
ojcostwa duchowego.
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Relacje międzypokoleniowe

34. Synod uznaje poświęcenie wielu rodziców i wychowawców, którzy 
dogłębnie angażują się w przekazywanie wartości, pomimo trudności związa-
nych z kontekstem kulturowym. W różnych regionach rola starszych i szacu-
nek dla przodków są podstawą edukacji i zdecydowanie przyczyniają się do 
kształtowania tożsamości osobistej. Także rodzina wielopokoleniowa – która 
w niektórych kulturach jest rodziną w sensie ścisłym – odgrywa ważną rolę. 
Niektórzy młodzi ludzie postrzegają jednak tradycję rodzinną jako opresyjną 
i od niej uciekają pod presją globalnej kultury, która niekiedy pozostawia ich 
bez punktów odniesienia. Jednak w innych częściach świata między młody-
mi a dorosłymi nie ma prawdziwego konfliktu pokoleniowego, ale wzajemna 
obcość. Czasami dorośli nie starają się lub nie potrafią przekazywać podsta-
wowych wartości życiowych, lub przyjmują styl młodzieżowy, odwracając 
relacje międzypokoleniowe. W ten sposób relacjom między młodymi ludźmi 
a dorosłymi grozi trwanie na poziomie emocjonalnym, nie dotykając wymiaru 
edukacyjnego i kulturowego.

Młodzież a korzenie kulturowe

35. Młodzi ludzie są ukierunkowani na przyszłość, podchodząc do życia 
z energią i dynamizmem. Ale pragną też koncentrować się na korzystaniu z te-
raźniejszości i czasami mają skłonność, by nie za bardzo przywiązywać wagę 
do pamięci o przeszłości, z której pochodzą, a zwłaszcza o wielu darach prze-
kazywanych im przez ich rodziców, dziadków i dziedzictwo kulturowe społe-
czeństwa, w którym żyją. Pomaganie ludziom młodym w odkrywaniu żywego 
bogactwa przeszłości, upamiętniając je i posługując się nim dla swoich wy-
borów i możliwości, jest prawdziwym aktem miłości wobec nich w celu ich 
rozwoju i wyborów, do podjęcia których są powołani.

Przyjaźń i relacje rówieśnicze

36. Oprócz związków międzypokoleniowych nie należy zapominać o re-
lacjach między rówieśnikami, które stanowią fundamentalne doświadczenie 
interakcji i stopniowego uniezależniania się ze środowiska rodzinnego. Przy-
jaźń i konfrontacja, często w grupach mniej lub bardziej zorganizowanych, 
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stwarzają okazję do wzmocnienia umiejętności społecznych i relacyjnych 
w kontekście, w którym nie jest się ocenianym i osądzanym. Doświadczenie 
grupowe jest także wielką okazją do dzielenia się wiarą i do wzajemnej pomo-
cy w dawaniu świadectwa. Ludzie młodzi potrafią prowadzić innych młodych 
i być prawdziwymi apostołami wśród swoich przyjaciół.

Ciało i uczuciowość

Zachodzące zmiany

37. Ludzie młodzi przypisują ciału i seksualności istotne znaczenie w swo-
im życiu i w procesie rozwoju ich tożsamości, ponieważ są one niezbędne do 
przeżywania przyjaźni i uczuciowości. Jednakże we współczesnym świecie 
dostrzegamy w tym kontekście zjawiska podlegające szybkim przemianom. 
Przede wszystkim rozwój nauki i technologii biomedycznych silnie oddziału-
ją na postrzeganie ciała, skłaniając do przekonania, że można je modyfikować 
bez ograniczeń. Możliwość ingerencji w DNA, możliwość wszczepiania w or-
ganizm elementów sztucznych (cyborg) oraz rozwój neurobiologii stanowią 
wielkie bogactwo, ale jednocześnie budzą pytania antropologiczne i etyczne. 
Bezkrytyczna akceptacja podejścia technokratycznego do ciała osłabia świa-
domość życia jako daru i świadomość poczucia granicy stworzenia, które 
może zejść na manowce lub zostać wykorzystane przez siły gospodarcze i po-
lityczne (por. FranciSZek, Laudato si’, nr 106). Ponadto w niektórych środo-
wiskach młodzieżowych szerzy się fascynacja zachowaniami ryzykownymi, 
jako sposobu sprawdzenia swoich możliwości, poszukiwania silnych emo-
cji i zyskania uznania. Wraz z utrzymywaniem się dawnych zjawisk, takich 
jak przedwczesna dojrzałość seksualna, rozwiązłość, turystyka seksualna, 
przesadna troska o wygląd fizyczny, stwierdzamy dzisiaj wszechobecne roz-
przestrzenianie się pornografii cyfrowej i pokazywania swego ciała on-line. 
Zjawiska te, na które narażone są nowe pokolenia, stanowią przeszkodę dla 
spokojnego dojrzewania. Wskazują na bezprecedensową dynamikę społecz-
ną, która wpływa na osobiste doświadczenia i wybory, czyniąc z nich teryto-
rium swego rodzaju kolonizacji ideologicznej.
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Odbiór nauczania moralnego Kościoła

38. Jest to dziedzina, poprzez którą rodziny chrześcijańskie i wspólnoty 
kościelne starają się pomóc ludziom młodym w odkryciu seksualności jako 
wielkiego daru, pełnego Tajemnicy, tak, by mogli przeżywać relacje zgodnie 
z logiką Ewangelii. Jednak nie zawsze udaje się im przełożyć to pragnienie na 
odpowiednią edukację uczuciową i seksualną, która nie ograniczałaby się do 
sporadycznych i okazjonalnych interwencji. Tam, gdzie to wychowanie zosta-
ło przyjęte jako wybór pozytywny, odnotowano pozytywne wyniki, które po-
magają ludziom młodym w zrozumieniu związku między ich przylgnięciem 
do wiary w Jezusa Chrystusa a sposobem przeżywania uczuciowości i relacji 
międzyludzkich. Wyniki te domagają się i zachęcają do większego nakładu 
energii kościelnych w tej dziedzinie.

Pytania ludzi młodych

39. Kościół ma bogatą tradycję, na której można budować i na podsta-
wie której może zaproponować swoje nauczanie na ten temat: na przykład 
Katechizm  Kościoła  Katolickiego, teologia ciała opracowana przez Jana 
Pawła II, encyklika Deus caritas est Benedykta XVI, adhortacja apostolska 
Amoris laetitia Franciszka. Ale ludzie młodzi, nawet ci, którzy znają to na-
uczanie i nim żyją, wyrażają pragnienie otrzymania od Kościoła wypowiedzi 
jasnych, ludzkich i empatycznych. Często bowiem moralność seksualna jest 
przyczyną niezrozumienia i oddalenia od Kościoła, ponieważ jest postrze-
gana jako przestrzeń osądu i potępienia. W obliczu przemian społecznych 
i sposobów przeżywania uczuciowości oraz wielości perspektyw etycznych, 
młodzi ludzie okazują się wrażliwi na autentyczność i poświęcenie, ale czę-
sto są zdezorientowani. Szczególnie wyrażają oni wyraźne pragnienie dys-
kusji na temat kwestii związanych z różnicą pomiędzy tożsamością męską 
a żeńską, komplementarnością między kobietami a mężczyznami, na temat 
homoseksualizmu.
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Formy kruchości

Świat pracy

40. Świat pracy pozostaje obszarem, w którym młodzi ludzie wyrażają 
swoją kreatywność i zdolność do innowacji. Jednocześnie doświadczają form 
wykluczenia i marginalizacji. Pierwszą i najpoważniejszą z nich jest bezrobo-
cie wśród młodzieży, które w niektórych krajach osiąga poziom horrendalny. 
Brak pracy nie tylko powoduje ubóstwo, ale także ogranicza zdolność mło-
dych do marzeń i nadziei oraz pozbawia ich możliwości przyczynienia się do 
rozwoju społeczeństwa. W wielu krajach sytuacja ta spowodowana jest tym, 
że niektóre warstwy młodzieży nie mają odpowiednich umiejętności zawo-
dowych, także z powodu braków systemu wychowawczego i formacyjnego. 
Często brak perspektyw zawodowych dotykający młodych ludzi jest wyni-
kiem interesów ekonomicznych, polegających na wyzysku pracy.

Przemoc i prześladowania

41. Wielu ludzi młodych żyje w rzeczywistości wojny i doznaje przemocy 
w niezliczonej różnorodności jej form: porwań, haraczy, przestępczości zorga-
nizowanej, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego i niewolnictwa, prze-
mocy wojennej itp. Inni ludzie młodzi z powodu swojej wiary nie mogą znaleźć 
miejsca w swoich społeczeństwach i znoszą różnego rodzaju prześladowania, 
aż po śmierć. Jest wielu młodych, którzy ze względu na przymus lub brak al-
ternatyw żyją, popełniając przestępstwa i dopuszczając się przemocy: dzieci-
żołnierze, przestępcze i uzbrojone gangi, handel narkotykami, terroryzm itp. 
Ta przemoc niszczy wiele młodych istnień. Nadużycia i uzależnienia, podobnie 
jak przemoc i dewiacje, są jedną z przyczyn, które prowadzą młodych ludzi do 
więzienia, ze szczególną intensywnością w niektórych grupach etnicznych i spo-
łecznych. Wszystkie te sytuacje są dla Kościoła źródłem pytań i wyzwań.

Marginalizacja i niepokoje społeczne

42. Jeszcze liczniejsi na świecie są ludzie młodzi cierpiący z powodu mar-
ginalizacji i wykluczenia społecznego, z powodów religijnych, etnicznych lub 
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ekonomicznych. Przypomnijmy sobie trudną sytuację nastolatek i osób mło-
dych, które zachodzą w ciążę, oraz plagę aborcji, a także rozprzestrzenianie 
się HIV, różnych form uzależnienia (narkotyki, hazard, pornografia itp.) oraz 
sytuację dzieci i młodzieży ulicy, którym brakuje domu, rodziny środków fi-
nansowych. Na szczególną uwagę zasługują młodzi więźniowie. Różne wy-
stąpienia podkreślały potrzebę doceniania przez Kościół zdolności młodych 
wykluczonych oraz wkład, jaki mogą oni wnieść do wspólnoty wierzących. 
Wspólnota ta pragnie odważnie stanąć po ich stronie, towarzyszyć im w pro-
cesach odzyskania godności i roli w budowaniu dobra wspólnego.

Doświadczenie cierpienia

43. Wbrew powszechnemu stereotypowi, świat młodzieży jest również 
głęboko naznaczony doświadczeniem kruchości, niepełnosprawności, choro-
by i cierpienia. W wielu krajach wzrasta rozprzestrzenianie się, zwłaszcza 
wśród młodych, różnych form złego samopoczucia psychicznego, depresji, 
chorób psychicznych i zaburzeń odżywiania, związanych z przeżyciami głę-
bokiego nieszczęścia lub niemożności znalezienia miejsca w społeczeństwie. 
Nie wolno wreszcie zapominać o tragicznym zjawisku samobójstw. Młodzi 
ludzie, którzy przeżywają te trudne sytuacje, i ich rodziny liczą na wsparcie 
wspólnot chrześcijańskich, które jednak nie zawsze są odpowiednio przygo-
towane, aby ich przyjąć.

Bogactwo kruchości

44. Wiele z tych sytuacji jest wytworem „kultury odrzucenia”: młodzi 
ludzie są jedną z pierwszych jej ofiar. Ponadto kultura ta może również prze-
niknąć młodych, wspólnoty chrześcijańskie i ich przywódców, przyczynia-
jąc się w ten sposób do degradacji ludzkiej, społecznej i środowiskowej, 
która dotyka nasz świat. Dla Kościoła jest to wezwanie do nawrócenia, 
solidarności i odnowionej działalności wychowawczej, do bycia obecnym 
szczególnie w tych trudnościach. Również ludzie młodzi, żyjący w takich 
sytuacjach, mają cenne bogactwa, którymi powinni dzielić ze wspólnotą 
i uczą nas mierzyć się z ograniczeniami, pomagając nam wzrastać w czło-
wieczeństwie. Niewyczerpana jest kreatywność, z jaką wspólnota ożywiana 
radością Ewangelii może stać się alternatywą dla niedostatków i sytuacji 
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trudności. W ten sposób społeczeństwo może doświadczyć, że kamienie 
odrzucone przez budujących mogą się stać kamieniami węgielnymi (por. 
Ps 118,22; Łk 20,17; Dz 4,11; 1 P 2,4).

Rozdział IV: Być młodym dzisiaj

Aspekty współczesnej kultury młodzieżowej

Oryginalność i specyficzność

45. Młode pokolenia cechuje specyficzne podejście do rzeczywistości. 
Ludzie młodzi domagają się akceptacji i poszanowania ich oryginalności. 
Wśród najwyraźniejszych cech specyficznych kultury młodych zaznaczono 
preferowanie obrazu w stosunku do innych języków przekazu, znaczenie wra-
żeń i uczuć emocji jako sposobu wyrażania rzeczywistości i pierwszeństwa 
konkretu i działania względem analizy teoretycznej. Istotne znaczenie mają 
relacje przyjaźni i przynależności do grup rówieśniczych, pielęgnowane rów-
nież dzięki mediom społecznościowym. Ludzi młodych cechuje zazwyczaj 
spontaniczna otwartość na różnorodność, co sprawia, że zwracają uwagę na 
kwestie pokoju, integracji i dialogu między kulturami i religiami. Liczne do-
świadczenia z wielu części świata pokazują, że młodzi ludzie potrafią być pio-
nierami spotkania i dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego na rzecz 
pokojowego współistnienia.

Zaangażowanie i uczestnictwo w życiu społecznym

46. Szczególną cechą dzisiejszej młodzieży jest zaangażowanie społeczne, 
chociaż przybiera ono inne formy niż w pokoleniach poprzednich. Obok nie-
których osób obojętnych religijnie, wielu innych gotowych jest zaangażować 
się w inicjatywy wolontariatu, aktywną postawę obywatelską i solidarność 
społeczną. Trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umie-
jętności i kreatywność młodych oraz zachęcać ich do brania odpowiedzial-
ności. Zaangażowanie społeczne i bezpośredni kontakt z ubogimi pozostają 
fundamentalną okazją do odkrywania lub pogłębiania wiary i rozeznawa-
nia swojego powołania. Istnieje silna i powszechna wrażliwość na kwestie 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, które pobudziła encyklika 
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Laudato si’. Dostrzeżono również gotowość zaangażowania politycznego na 
rzecz budowy dobra wspólnego, której Kościół nie zawsze potrafił towarzy-
szyć, oferując odpowiednie możliwości formacji i przestrzenie rozeznania. 
Jeśli chodzi o budowanie sprawiedliwości, młodzi zwracają się do Kościoła 
o zdecydowane i konsekwentne zaangażowanie, które wykorzeniłoby wszel-
kie ustępstwa na rzecz mentalności światowej.

Sztuka, muzyka i sport

47. Synod uznaje i docenia znaczenie, jakie ludzie młodzi przywiązują do 
ekspresji artystycznej we wszystkich jej formach. Wielu młodych wykorzy-
stuje swoje talenty w tej dziedzinie, promując piękno, prawdę i dobro, roz-
wijając się w człowieczeństwie oraz w relacji z Bogiem. Dla wielu ekspresja 
artystyczna jest także autentycznym powołaniem zawodowym. Nie możemy 
zapominać, że od wieków „droga piękna” była jednym z uprzywilejowanych 
sposobów wyrażania wiary i ewangelizowania.

Szczególne jest znaczenie muzyki, stanowiącej środowisko, w którym stale 
zanurzeni są ludzie młodzi, a także kulturę i język zdolny do budzenia emo-
cji i kształtowania tożsamości. Język muzyki stanowi także bogactwo duszpa-
sterskie, będące wyzwaniem szczególnie dla liturgii i jej odnowy. Komercyjne 
ujednolicenie gustów może czasem zagrozić naruszeniem więzi z tradycyjnymi 
formami ekspresji muzycznej, a także ekspresją liturgiczną.

Równie istotne jest znaczenie, jakie wśród młodzieży zajmuje uprawianie 
sportu. Kościół nie powinien lekceważyć jego potencjału wychowawczego 
i formacyjnego, będąc w nim silnie obecnym. Światowi sportu należy pomóc 
w przezwyciężeniu obecnych w nim dwuznaczności, takich jak mitologizo-
wanie mistrzów, podporządkowanie logice komercyjnej i ideologii sukcesu 
za wszelką cenę. W tym kontekście podkreślana jest wartość towarzyszenia 
i wsparcia niepełnosprawnych w sporcie.

Duchowość i religijność

Różne sytuacje religijne

48. Doświadczenie religijne młodych jest silnie uzależnione od kontek-
stu społecznego i kulturowego, w jakim żyją. W niektórych krajach wia-
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ra chrześcijańska jest silnym i żywym doświadczeniem wspólnoty, które 
młodzi ludzie dzielą z radością. W innych regionach starożytnej tradycji 
chrześcijańskiej większość ludności katolickiej nie żyje prawdziwą przy-
należnością do Kościoła. Nie brakuje jednak kreatywnych mniejszości oraz 
doświadczeń, które świadczą o odrodzeniu zainteresowań religijnych i są 
reakcją na wizję redukcjonistyczną i tłumiącą. W jeszcze innych miejscach 
katolicy, wraz z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, są mniejszością, która 
niekiedy doznaje dyskryminacji, a nawet prześladowania. Wreszcie istnieją 
sytuacje, w których następuje rozwój sekt lub form religijności alternatyw-
nej. Ci, którzy za nimi podążają, często są zawiedzeni i stają się przeciwni-
kami wszystkiego, co religijne. Jeśli w niektórych regionach młodzi ludzie 
nie mogą publicznie wyrazić swojej wiary albo nie uznaje się ich wolno-
ści religijnej, to gdzie indziej odczuwany jest ciężar wyborów dokonanych 
w przeszłości – także tych politycznych – które podważały wiarygodność 
Kościoła. Nie można mówić o religijności ludzi młodych, nie biorąc pod 
uwagę tych wszystkich różnic.

Poszukiwanie religijne

49. Zazwyczaj ludzie młodzi twierdzą, że poszukują sensu życia i wy-
kazują zainteresowanie duchowością. Jednakże wrażliwość ta stanowi 
niekiedy bardziej poszukiwanie dobrego samopoczucia, niż otwartość na 
spotkanie z Tajemnicą żywego Boga. W niektórych kulturach wielu uważa 
religię za sprawę prywatną i wybiera z różnych tradycji duchowych elemen-
ty, w których odnajdują swoje przekonania. W ten sposób upowszechnia 
się pewien synkretyzm, rozwijający się na założeniu relatywistycznym, że 
wszystkie religie są sobie równe. Nie wszyscy postrzegają przynależność 
do wspólnoty wiary za uprzywilejowane dążenie do sensu życia, i towa-
rzyszą tej wspólnocie, a czasami zastępują ją ideologiami czy dążeniami 
do sukcesu na płaszczyźnie zawodowej i ekonomicznej, w ramach logiki 
samorealizacji materialnej. Stale są jednak żywe pewne praktyki przekazane 
przez tradycję, takie jak pielgrzymki do sanktuariów, które czasami angażu-
ją bardzo liczne rzesze ludzi młodych, oraz przejawy pobożności ludowej, 
często związane z nabożeństwem do Maryi i świętych, które przechowują 
doświadczenie wiary danego narodu.
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Spotkanie z Jezusem

50. Tę samą różnorodność znajdujemy w relacji młodych z osobą Je-
zusa. Wiele uznaje Go za Zbawiciela i Syna Bożego i młodzi często czu-
ją się Jemu bliscy poprzez Jego matkę, Maryję, i angażują się na drodze 
wiary. Inni nie mają z Nim relacji osobistej, ale uważają Go za dobrego 
człowieka i za odniesienie etyczne. Natomiast inni spotykają Go poprzez 
silne doświadczenie Ducha Świętego. Dla jeszcze innych jest On postacią 
z przeszłości, bez żadnego znaczenia egzystencjalnego lub bardzo daleką od 
doświadczenia ludzkiego.

Jeśli dla wielu młodych Bóg, religia i Kościół wydają się pustymi słowa-
mi, to są oni wrażliwi na osobę Jezusa, gdy jest ona przedstawiana w atrak-
cyjny i skuteczny sposób. Na różne sposoby także dzisiejsza młodzież mówi 
nam: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21), ukazując w ten sposób ów zdrowy 
niepokój, który cechuje serce każdego człowieka: „Niepokój poszukiwań 
duchowych, niepokój spotkania z Bogiem, niepokój miłości” (FranciSZek, 
Santa Messa per l’inizio del Capitolo Generale dell’ordine di sant’Agostino, 
28.08.2013).

Pragnienie żywej liturgii

51. W różnych kontekstach młodzi katolicy domagają się propozycji mo-
dlitewnych i wydarzeń sakramentalnych zdolnych do przemieniania ich życia 
powszedniego w świeżą, autentyczną i radosną liturgię. W wielu częściach 
świata doświadczenie liturgiczne jest głównym elementem tożsamości chrze-
ścijańskiej i cieszy się szerokim i przekonującym uczestnictwem. Młodzi do-
strzegają w niej uprzywilejowane doświadczenie Boga i wspólnoty kościelnej 
oraz punkt wyjścia w kierunku misji. Gdzie indziej jesteśmy świadkami pew-
nego odejścia od sakramentów i niedzielnej Eucharystii, postrzeganych raczej 
jako przykazanie moralne niż radosne spotkanie ze Zmartwychwstałym i ze 
wspólnotą. Ogólnie rzecz biorąc, zauważamy, że nawet tam, gdzie oferowana 
jest katecheza o sakramentach, słabe jest towarzyszenie edukacyjne, by prze-
żywać głęboko celebrację, żeby wejść w tajemnicze bogactwo jej symboli 
i obrzędów.
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Uczestnictwo i protagonizm

Młodzi ludzie pragną być protagonistami

52. W obliczu przeciwności społecznych wielu młodych ludzi chce wy-
korzystać swoje talenty, umiejętności oraz kreatywność i gotowi są wziąć 
na siebie odpowiedzialność. Wśród kwestii leżących im najbardziej na ser-
cu pojawiają się: zrównoważenie społeczne i środowiskowe, dyskryminacja 
i rasizm. Zaangażowanie ludzi młodych często podąża drogami bezpreceden-
sowymi, wykorzystując także potencjał komunikacji cyfrowej na rzecz mobi-
lizacji i wywoływania presji politycznej: upowszechniania stylu życia, wzor-
ców konsumpcji oraz inwestycji – krytycznych, solidarnych i przyjaznych dla 
środowiska; nowych form zaangażowania i uczestnictwa w życiu społecznym 
i politycznym; nowych sposobów opieki społecznej w celu zabezpieczenia 
osób najsłabszych.

Powody pewnego dystansu

53. Synod zdaje sobie sprawę, że znaczna liczba ludzi młodych z różnych 
przyczyn nic nie oczekuje od Kościoła, ponieważ nie uważa go za znaczący 
dla swego życia. Niektórzy, wręcz przeciwnie, wyraźnie proszą o pozosta-
wienie ich w spokoju, ponieważ odczuwają jego obecność jako niewygodną, 
a nawet irytującą. Takie żądanie często nie rodzi się z bezkrytycznej i impul-
sywnej pogardy, ale ma też swoje korzenie w poważnych i godnych usza-
nowania przyczynach: skandalach seksualnych i ekonomicznych; nieprzy-
gotowaniu kapłanów, którzy nie potrafią odpowiednio uchwycić wrażliwości 
młodych ludzi; brak staranności w przygotowaniu homilii i głoszenia słowa 
Bożego; bierności przypisywanej ludziom młodym we wspólnocie chrześci-
jańskiej; trudnościom Kościoła w uzasadnianiu swoje stanowiska doktrynal-
nego i etycznego wobec współczesnego społeczeństwa.

Ludzie młodzi w Kościele

54. Młodzi katolicy nie są jedynie adresatami działalności duszpasterskiej, 
lecz żywymi członkami jedynego Ciała Kościoła, ochrzczonymi, w których 

Pobrano z https://repo.uni.opole.pl / Downloaded from Repository of Opole University 2022-01-29



108 Aneks. Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania

żyje i działa Duch Pański. Przyczyniają się do wzbogacenia tego, czym jest 
Kościół, a nie tylko do tego, co czyni. Są jego teraźniejszością, a nie tylko 
jego przyszłością. Ludzie młodzi są czynnymi uczestnikami wielu działalno-
ści kościelnych, w których szczodrze ofiarowują swoją posługę, w szczegól-
ności poprzez animację katechezy i liturgii, opiekę nad najmłodszymi, wolon-
tariat na rzecz ubogich. Także ruchy, stowarzyszenia i zgromadzenia zakonne 
oferują młodym ludziom możliwości zaangażowania i podjęcia współodpo-
wiedzialności. Czasami dyspozycyjność młodych ludzi spotyka się z pewnym 
autorytaryzmem i nieufnością ze strony dorosłych i duszpasterzy, którzy nie 
uznają w wystarczającym stopniu ich kreatywności i nie potrafią dzielić się 
odpowiedzialnością.

Kobiety w Kościele

55. Pojawia się także wśród młodych postulat większego uznania i dowar-
tościowania kobiet w społeczeństwie i w Kościele. Wiele z nich wypełnia 
we wspólnotach chrześcijańskich niezastąpioną rolę, ale w wielu sytuacjach 
trudno im dać miejsce w procesach decyzyjnych, nawet jeśli procesy te nie 
wymagają konkretnych odpowiedzialności związanych z posługą. Brak głosu 
kobiecego i spojrzenia z perspektywy kobiecej zubaża dyskusję i pielgrzy-
mowanie Kościoła, pozbawiając rozeznanie cennego wkładu. Synod zaleca 
uświadomienie wszystkim, jak pilna jest nieunikniona zmiana, również na 
podstawie refleksji antropologicznej i teologicznej, myślenia na temat kom-
plementarności między kobietami a mężczyznami

Misja ludzi młodych wobec swoich rówieśników

56. W wielu przypadkach istnieją grupy ludzi młodych, niejednokrotnie 
reprezentujących stowarzyszenia i ruchy kościelne, które są bardzo aktyw-
ne w ewangelizacji swoich rówieśników dzięki klarownemu świadectwu ży-
cia, przystępnemu językowi i zdolności do nawiązania prawdziwych więzi 
przyjaźni. Ten apostolat pozwala nieść Ewangelię osobom, do których zdaje 
się trudno dotrzeć poprzez zwyczajne duszpasterstwo młodzieżowe, a zatem 
przyczynia się do dojrzewania u tych osób tej samej wiary, jak u tych, którzy 
się weń angażują. Dlatego ten apostolat należy docenić, wspierać, towarzy-
szyć mu mądrością i zintegrować z życiem wspólnot.

Pobrano z https://repo.uni.opole.pl / Downloaded from Repository of Opole University 2022-01-29



„Oczy im się otworzyły” 109

Pragnienie bardziej autentycznej i braterskiej wspólnoty kościelnej

57. Młodzi ludzie oczekują, aby Kościół jaśniał autentycznością, przy-
kładnością, kompetencją, współodpowiedzialnością i rzetelnością kulturo-
wą. Czasami żądanie to brzmi jak krytyka, ale często przyjmuje pozytywną 
formę osobistego zaangażowania we wspólnotę braterską, przyjazną, rado-
sną i proroczo zaangażowaną w zwalczanie niesprawiedliwości społecz-
nej. Wśród oczekiwań młodych ludzi wyróżnia się zwłaszcza pragnienie, 
aby w Kościele przyjęto styl dialogu, mniej paternalistycznego a bardziej 
szczerego.

Część II

„Oczy im się otworzyły”

58. „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał 
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się 
do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przy-
musili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się 
już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce 
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu” (Łk 
24,27-31). Wysłuchawszy ich, Pan skierował do dwóch wędrowców suge-
stywne i decydujące „słowo”, zdecydowane i przemieniające. W ten sposób 
Pan ze słodyczą i siłą wchodzi do ich mieszkania, pozostaje z nimi i dzieli 
się chlebem życia: to właśnie znak eucharystyczny pozwala dwóm uczniom 
w końcu otworzyć oczy.

Nowa Pięćdziesiątnica

Działanie Ducha Świętego

59. Duch Święty rozpala serce, otwiera oczy i pobudza wiarę dwóch wę-
drowców. Działa od początku stworzenia świata, aby wypełnił się plan Ojca, 
żeby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Działa w każdym czasie 
i w każdym miejscu, w różnych sytuacjach i kulturach, wzbudzając nawet 
pośród trudności i cierpień wysiłki na rzecz sprawiedliwości, poszukiwanie 
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prawdy, odwagę nadziei. Oto dlaczego św. Paweł stwierdza, że „całe stworze-
nie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8,22). Pragnienie życia 
w miłości i ów zdrowy niepokój, który zamieszkuje serca młodych, są częścią 
wielkiej tęsknoty wszelkiego stworzenia za pełnią radości. W każdym z nich, 
nawet w tych, którzy nie znają Chrystusa, działa Duch Stwórczy aby ich do-
prowadzić do piękna, dobra i prawdy.

Duch odmładza Kościół

60. Młodość jest niepowtarzalnym i pobudzającym okresem życia, któ-
ry przeżył sam Jezus, uświęcając go. Orędzie do młodzieży Drugiego Sobo-
ru Watykańskiego (7 grudnia 1965) przedstawiło Kościół jako „prawdziwą 
młodość świata”, która ma „zdolność radowania się z tego, co rozpoczyna, 
bezpowrotnego oddania się, odnowienia i ponownego wyruszenia po nowe 
zdobycze”. Dzięki swojej świeżości i wierze, ludzie młodzi przyczyniają się 
do ukazania tego oblicza Kościoła, które odzwierciedla „wielkiego Żyjącego, 
Chrystusa wiecznie młodego”. Nie chodzi więc o stworzenie nowego Kościo-
ła dla młodzieży, lecz o ponowne odkrycie wraz z nią młodości Kościoła, 
otwierając nas na łaskę nowej Pięćdziesiątnicy.

Duch Święty w życiu człowieka wierzącego

61. Powołaniem chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa poprzez 
przejście przez wody chrztu, otrzymanie pieczęci bierzmowania i stawanie 
się w Eucharystii częścią Jego Ciała: „Duch Święty przychodzi, ogień tuż po 
wodzie, formując was w chleb, który jest Ciałem Chrystusa” (auGuStyn, Ka-
zanie 227). W procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego to przede wszyst-
kim bierzmowanie pozwala wierzącym przeżyć doświadczenie Pięćdziesiąt-
nicy, nowego wylania Ducha dla umocnienia rozwoju i misji Kościoła. Ważne 
jest odkrycie na nowo bogactwa tego sakramentu, uchwycenie jego związ-
ku z osobistym powołaniem każdego ochrzczonego i teologią charyzmatów, 
ważna jest lepsza troska o jego wymiar duszpasterski, aby nie stawał się wy-
darzeniem formalnym i niezbyt znaczącym. Na drodze każdego powołania 
działa Duch Święty: jest On „nauczycielem wewnętrznym”, któremu trzeba 
dać się prowadzić.
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Autentyczne doświadczenie Boga

62. Pierwszym warunkiem rozeznawania powołania w Duchu Świętym 
jest autentyczne doświadczenie wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwych-
wstał, oraz pamięć, że wiara „nie jest światłem rozpraszającym wszystkie na-
sze ciemności, ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, 
by iść” (FranciSZek, Lumen fidei, 57). We wspólnotach chrześcijańskich grozi 
nam niekiedy proponowanie, niezależnie od naszych intencji, teizmu etycz-
nego i terapeutycznego, który odpowiada na potrzebę bezpieczeństwa i po-
ciechy człowieka, a nie proponowanie żywego spotkania z Bogiem w świetle 
Ewangelii i w mocy Ducha Świętego. Jeśli prawdą jest, że życie rozbudza się 
tylko życiem, to staje się jasne, że młodzi ludzie potrzebują spotkania wspól-
not chrześcijańskich naprawdę zakorzenionych w przyjaźni z Chrystusem, 
który prowadzi nas do Ojca w jedności Ducha Świętego.

Rozdział I: Dar młodości

Młody Jezus pośród młodych

Młodość Jezusa

63. „Jako młody mężczyzna wśród młodych stał się przykładem, aby uświę-
cić ich dla Pana” (ireneuSZ, Adv.  haer. II, 22,4), Chrystus uświęcił młodość 
przez sam fakt jej przeżywania. Narracja biblijna przedstawia tylko jeden epizod 
młodości Jezusa (por. Łk 2,41-52), który był przeżywany bez zgiełku, w pro-
stocie i pracowitości Nazaretu, na tyle, żeby był uznany za „cieślę” (Mk 6,3) 
i „syna cieśli” (Mt 13,55). Rozważając Jego życie, możemy najlepiej uchwycić 
błogosławieństwo młodości: Jezus miał bezwarunkową ufność do Ojca, dbał 
o przyjaźń ze swoimi uczniami, a nawet w chwilach kryzysu pozostał jej wierny. 
Okazał głębokie współczucie dla najsłabszych, szczególnie ubogich, chorych, 
grzeszników i wykluczonych. Miał odwagę zmierzyć się z władzami religijnymi 
i politycznymi swoich czasów; doświadczył poczucia niezrozumienia i odrzuce-
nia; doświadczył lęku w obliczu cierpienia i znał słabości Męki; zwrócił wzrok 
ku przyszłości, powierzając się pewnym rękom Ojca i mocy Ducha Świętego. 
W Jezusie wszyscy młodzi mogą odnaleźć siebie, swoje lęki i nadzieje, swoje 
niepewności i swoje marzenia i Jemu mogą się powierzyć. Rozważanie spotkań 
Jezusa z młodymi będzie dla nich źródłem inspiracji.
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Ze spojrzeniem Pana

64. Słuchanie Chrystusa i wspólnota z Nim pozwalają także duszpaste-
rzom i wychowawcom na przemyślenie sposobu mądrego odczytania tego 
okresu życia, jakim jest młodość. Synod chciał spojrzeć na ludzi młodych 
oczami Jezusa, aby dostrzec w ich życiu znaki działania Ducha Świętego. 
Wierzymy bowiem, że także i dziś Bóg przemawia do Kościoła i do świa-
ta poprzez młodych, ich kreatywność i zaangażowanie, a także poprzez ich 
cierpienia i prośby o pomoc. Dzięki nim możemy bardziej proroczo odczytać 
naszą epokę i rozpoznać znaki czasu. Z tego względu ludzie młodzi są jednym 
z „miejsc teologicznych”, w których Pan pozwala nam poznać niektóre z Jego 
oczekiwań i wyzwań dla budowania jutra.

Cechy młodego wieku

65. Młodość, będąca fazą rozwoju osobowości, charakteryzuje się marzenia-
mi, które nabierają kształtu, relacjami, które są coraz bardziej spójne i zrówno-
ważone, próbami i eksperymentami, decyzjami, które stopniowo budują projekt 
życia. W tym okresie życia ludzie młodzi są powołani, aby zaprojektować sobie 
przyszłość, nie odcinając korzeni, by budować niezależność, ale nie w samotno-
ści. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i kulturowe nie zawsze zapewnia-
ją korzystne warunki. Wielu młodych świętych sprawiło, że kształt ich okresu 
młodzieńczego zajaśniał w całym pięknie i byli w swoim czasie prawdziwymi 
prorokami przemian. Ich przykład pokazuje, do czego zdolni są młodzi ludzie, 
gdy otwierają się na spotkanie z Chrystusem. Również młode osoby niepeł-
nosprawne lub cierpiące z powodu chorób mogą wnieść cenny wkład. Synod 
zachęca wspólnoty, by stworzyły przestrzeń dla inicjatyw, które ich docenią 
i pozwolą im być aktywnymi uczestnikami, na przykład dzięki wykorzystaniu 
języka migowego w przypadku niesłyszących, odpowiednio przygotowanych 
programów katechetycznych, doświadczeń zaangażowania w stowarzysze-
niach lub włączenia w życie zawodowe.

Zdrowy niepokój młodych

66. Ludzie młodzi niosą ze sobą niepokój, który musi być najpierw za-
akceptowany, przyjęty z szacunkiem i wsparty towarzyszeniem, przy jed-
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noczesnym przekonaniu o ich wolności i odpowiedzialności. Kościół wie 
z doświadczenia, że ich wkład ma fundamentalne znaczenie dla jego odno-
wy. Młodzież pod pewnymi względami może wyprzedzić pasterzy. W po-
ranek wielkanocny młody umiłowany uczeń przybył pierwszy do grobu, 
wyprzedzając w swoim biegu Piotra, obciążonego wiekiem i zdradą (por. J 
20,1-10). W ten sam sposób we wspólnocie chrześcijańskiej dynamizm mło-
dzieńczy jest odnawiającą siłą dla Kościoła, ponieważ pomaga mu otrząsnąć 
się z ociężałości i opieszałości oraz otworzyć się na Zmartwychwstałego. 
Jednocześnie postawa umiłowanego ucznia wskazuje, że ważna jest stała 
łączność z doświadczeniem osób starszych, uznanie roli pasterzy i niewyru-
szanie naprzód samodzielnie. W ten sposób osiągnie się tę symfonię głosów, 
która jest owocem Ducha Świętego.

Młodzi zranieni

67. Życie ludzi młodych, podobnie jak wszystkich, jest również nazna-
czone ranami. Są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, 
dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uzna-
nymi. Są to rany ciała i psychiki. Chrystus, który zgodził się przejść przez 
mękę i śmierć, przez swój krzyż staje się bliźnim wszystkich młodych, któ-
rzy cierpią. Są w nich także rany moralne, ciężar własnych błędów, poczucie 
winy z powodu pobłądzenia. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pojednanie 
się z własnymi ranami jest dzisiaj warunkiem koniecznym do dobrego życia. 
Kościół jest wezwany do wspierania wszystkich ludzi młodych w radzeniu 
sobie z ich doświadczeniami i do promowania odpowiednich działań duszpa-
sterskich.

Stawanie się dorosłymi

Wiek decyzji

68. Młodość to okres życia, który musi się zakończyć, aby zrobić miejsce 
dorosłości. To przejście nie dokonuje się w sposób czysto metrykalny, ale 
oznacza proces dojrzewania, który nie zawsze ułatwia otoczenie, w którym 
żyją młodzi ludzie. W wielu regionach rozpowszechniła się kultura tym-
czasowości, sprzyjając nieokreślonemu przedłużeniu okresu młodzieńcze-
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go i odkładaniu decyzji. Lęk przed tym, co ostateczne rodzi w ten sposób 
pewien rodzaj paraliżu decyzyjnego. Jednakże młodość nie może pozostać 
czasem w zawieszeniu: to wiek decyzji i właśnie na tym polega jej urok oraz 
jej największe zadanie. Ludzie młodzi podejmują decyzje w sferze zawodo-
wej, społecznej, politycznej, a także inne, bardziej radykalne, które nadadzą 
ich życiu decydujący kształt. Właśnie w odniesieniu do tych ostatnich mó-
wimy bardziej precyzyjnie o „wyborach życiowych”: i rzeczywiście same-
mu życiu, w jego niepowtarzalnej wyjątkowości, nadaje się w ten sposób 
ostateczny kierunek.

Życie pod znakiem misji

69. Papież Franciszek zachęca młodych ludzi do myślenia o swoim 
życiu w perspektywie misji: „Wiele razy w naszym życiu tracimy czas, 
zadając sobie pytanie: «Kim jestem?». Możesz zadać sobie pytanie, kim 
jesteś i całe życie szukać, kim jesteś. Ale zadaj sobie pytanie: «Dla kogo 
jestem?» (Discoroso nella Veglia di preghiera in preparazione alla Giornta 
Mondiale della gioventù, Basilica di Santa Maria Maggiore, 8.04.2017). 
To stwierdzenie głęboko rozjaśnia wybory życiowe, ponieważ zachęca do 
przyjęcia ich w wyzwalającej perspektywie daru z siebie. I to właśnie jest 
jedyna droga do osiągnięcia autentycznego i trwałego szczęścia! Istotnie 
„Misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę 
zdjąć; nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. Jest czymś, 
czego nie mogę wykorzenić z siebie, jeśli nie chcę siebie zniszczyć. Ja 
jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie” (FranciSZek, 
Evangelii gaudium, 273).

Pedagogika zdolna do zadawania pytań

70. Misja jest pewnym kompasem dla drogi życiowej, ale nie jest „nawi-
gatorem”, który pokazuje całą drogę z góry. Wolność zawsze niesie ze sobą 
wymiar ryzyka, który trzeba odważnie doceniać i należy towarzyszyć jej stop-
niowo i mądrze. Wiele kart Ewangelii ukazuje nam Jezusa, który zachęca nas 
do odwagi, do wypłynięcia na głębię, do przejścia od logiki przestrzegania 
przykazań do logiki bezwarunkowego daru z siebie, nie ukrywając koniecz-
ności wzięcia swego krzyża (por. Mt 16,24). Jest On radykalny: „Daje wszyst-
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ko i wymaga wszystkiego: daje całkowitą miłość i wymaga niepodzielnego 
serca” (FranciSZek, Homilia, 14.10.2018 r.). Unikając łudzenia ludzi młodych 
propozycjami minimalnymi lub tłumienia ich zestawem reguł, które dają 
niepełny i moralizatorski obraz chrześcijaństwa, jesteśmy wezwani do inwe-
stowania w ich odwagę i wychowywania ich do wypełniania swoich obo-
wiązków, pewni, że także błąd, klęska i kryzys to doświadczenia, które mogą 
umocnić ich człowieczeństwo.

Prawdziwe znaczenie autorytetu

71. Aby dokonać prawdziwego procesu dojrzewania, ludzie młodzi po-
trzebują dorosłych cieszących się autorytetem. W znaczeniu etymologicznym 
auctoritas wskazuje na zdolność powodowania rozwoju. Nie wyraża idei wła-
dzy zarządzającej, ale prawdziwą siłę generatywną. Kiedy Jezus spotykał się 
z młodymi, niezależnie od tego, w jakim stanie i warunkach by się znajdowali, 
nawet jeśli byli martwi, w ten czy inny sposób mówił im: „Wstań! Wzrastaj!”. 
A Jego słowo spełniało to, co mówił (por. Mk 5,41; Łk 7,14). W wydarzeniu 
uzdrowienia opętanego epileptyka (por. Mk 9,14-29), który przywołuje wie-
le form wyalienowania dzisiejszej młodzieży, zostaje ukazane wyraziście, że 
ujęcie przez Jezusa jego ręki nie ma na celu odebrania wolność, ale jej uak-
tywnienie, wyzwolenie. Jezus w pełni sprawuje swoją władzę: pragnie jedy-
nie rozwoju młodego człowieka, bez jakiejkolwiek zaborczości, manipulacji 
i zwodzenia.

Więź z rodziną

72. Rodzina jest pierwszą wspólnotą wiary, w której, pomimo ograniczeń 
i niedoskonałości, młody człowiek doświadcza miłości Boga i zaczyna rozpo-
znawać swoje powołanie. Poprzednie synody i późniejsza adhortacja Amoris 
laetitia nieustannie podkreślają, że zadaniem rodziny, jako Kościoła domo-
wego, jest życie radością Ewangelii w życiu codziennym i sprawienie, aby 
mieli w tym udział wszyscy jej członkowie, zgodnie z ich stanem, pozosta-
jąc otwartymi na wymiar powołaniowy i misyjny. Jednak rodziny nie zawsze 
wychowują swoje dzieci do patrzenia na przyszłość w logice powołaniowej. 
Niekiedy dążenie do prestiżu społecznego lub sukcesu osobistego, ambicja 
rodziców lub skłonność do wpływania na decyzje dzieci wkraczają w prze-
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strzeń rozeznania i uwarunkowują ich decyzje. Synod uznaje konieczność po-
mocy rodzinom w wyraźniejszym przyjęciu koncepcji życia jako powołania. 
Ewangeliczna opowieść o nastoletnim Jezusie (por. Łk 2,41-52), posłusznym 
rodzicom, ale zdolnym, by odłączyć się od nich, żeby zajmować się sprawami 
Ojca, może dać drogocenne wskazania, aby w sposób ewangeliczny ułożyć 
relacje rodzinne.

Powołani do wolności

Ewangelia wolności

73. Wolność jest niezbędnym warunkiem każdego autentycznego wyboru 
życiowego. Istnieje jednak ryzyko, że zostanie źle zrozumiana, również dlate-
go, że nie zawsze jest ona odpowiednio przedstawiana. Sam Kościół jawi się 
wielu ludziom młodym jako instytucja, która narzuca zasady, zakazy i obo-
wiązki. Z drugiej strony Chrystus „ku wolności nas wyswobodził” (Ga 5,1), 
sprawiając, że przeszliśmy spod władzy Prawa pod władzę Ducha. W świetle 
Ewangelii należałoby dziś uznać z większą jasnością, że wolność jest zawsze 
relacyjna, i ukazać, że namiętności i emocje są istotne, o ile ukierunkowują 
na autentyczne spotkanie z innymi. Taka perspektywa wyraźnie potwierdza, 
że prawdziwa wolność jest zrozumiała i możliwa tylko w relacji do prawdy 
(por. J 8,31-32), a przede wszystkim do miłości (por. 1 Kor 13,1-13; Ga 5,13): 
wolność jest byciem sobą w sercu drugiego.

Wolność responsorialna

74. Poprzez braterstwo i solidarność, przeżywane zwłaszcza z najsłabszy-
mi, ludzie młodzi odkrywają, że autentyczna wolność rodzi się z poczucia, że 
jesteśmy akceptowani i rozwija się, czyniąc przestrzeń innym. Zyskują po-
dobne doświadczenie, gdy angażują się w kultywowanie wstrzemięźliwości 
lub szacunku dla środowiska. Doświadczenie wzajemnego szacunku i wspól-
nego zaangażowania prowadzi ich do odkrycia, że w ich sercu tkwi ciche we-
zwanie do miłości, które pochodzi od Boga. W ten sposób łatwiej rozpoznać 
transcendentny wymiar, który wolność nosi sama w sobie i który jest najwy-
raźniej rozbudzony w kontakcie z najbardziej intensywnymi doświadczenia-
mi życia – narodzinami i śmiercią, przyjaźnią i miłością, poczuciem winy 
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i przebaczeniem. Właśnie te doświadczenia pomagają rozpoznać, że natura 
wolności jest responsorialna.

Wolność a wiara

75. Ponad 50 lat temu św. Paweł VI wprowadził wyrażenie „dialog zbaw-
czy” i zinterpretował misję Syna na świecie jako wyraz „niesamowitej proś-
by o miłość”. Dodał jednak, że jesteśmy „wolni, by nań odpowiedzieć albo 
go odrzucić” (por. Ecclesiam suam, nr 77). W tej perspektywie akt osobistej 
wiary jawi się jako wolny i wyzwalający: będzie punktem wyjścia do stop-
niowego przyswojenia treści wiary. Wiara nie stanowi zatem elementu, który 
jakby z zewnątrz jest dodawany do wolności, ale spełnia tęsknotę sumienia 
do prawdy, dobroci i piękna, znajdując je w pełni w Jezusie. Świadectwa wie-
lu młodych męczenników z przeszłości i teraźniejszości, które mocno wy-
brzmiały podczas Synodu, jest najbardziej przekonującym dowodem na to, 
że wiara niesie wyzwolenie względem mocy świata, ich niesprawiedliwości, 
a nawet w obliczu śmierci.

Wolność zraniona i odkupiona

76. Ludzka wolność jest naznaczona ranami grzechu osobistego i pożądli-
wości. Kiedy jednak dzięki przebaczeniu i miłosierdziu osoba staje się świa-
doma przeszkód, które ją zniewalają, wzrasta w dojrzałości i może bardziej 
świadomie zaangażować się w definitywne decyzje życiowe. W perspektywie 
wychowawczej ważne jest, aby pomóc młodym ludziom nie zniechęcać się 
błędami i porażkami, choć upokarzającymi, ponieważ stanowią integralną 
część drogi ku bardziej dojrzałej wolności, świadomej swej wielkości i sła-
bości. Ale zło nie ma ostatniego słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Umiłował nas do końca i w ten 
sposób odkupił naszą wolność. Umierając za nas na krzyżu, wydał Ducha, 
a „gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17): wolność nowa, pas-
chalna, która realizuje się w codziennym darze z siebie.
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Rozdział II: Tajemnica powołania

Poszukiwanie powołania

Powołanie, podróż i odkrycie

77. Opis powołania Samuela (por. 1 Sm 3,1-21) pozwala nam uchwycić 
istotne cechy rozeznania: słuchanie i rozpoznanie inicjatywy Boga, doświad-
czenie osobiste, postępujące zrozumienie, towarzyszenie cierpliwe i szanu-
jące dokonującą się tajemnicę, przeznaczenie wspólnotowe. Powołanie nie 
narzuca się Samuelowi jako przeznaczenie, któremu trzeba ulec. Jest to pro-
pozycja miłości, zaproszenie misyjne, w historii codziennego wzajemnego 
zaufania. Podobnie jak dla młodego Samuela, tak dla każdego mężczyzny 
i każdej kobiety powołanie, pomimo momentów ważnych i wyjątkowych, 
wymaga długiej podróży. Słowo Pana wymaga czasu, aby je zrozumieć i zin-
terpretować; misja, do której ono powołuje, ujawnia się stopniowo. Młodzi 
ludzie są zafascynowani przygodą stopniowego odkrywania siebie. Chętnie 
czerpią naukę z czynności, które wykonują, ze spotkań i relacji, poddając się 
próbie w życiu codziennym. Trzeba im jednak pomóc zebrać różne doświad-
czenia w jedność i odczytać je w perspektywie wiary, przezwyciężyć niebez-
pieczeństwo rozproszenia, rozpoznając znaki, za pomocą których przemawia 
Bóg. W odkryciu powołania nie wszystko jest od razu jasne, ponieważ wiara 
„«widzi» w takiej mierze, w jakiej się posuwa, w jakiej wchodzi w przestrzeń 
otwartą przez Słowo Boże” (FranciSZek, Lumen fidei, 9).

Powołanie, łaska i wolność

78. Na przestrzeni wieków teologiczne rozumienie tajemnicy powołania 
było różnie akcentowane, w zależności od uwarunkowań społecznych i ko-
ścielnych, w jakich temat ten był wypracowywany. Trzeba w każdym razie 
rozpoznać analogiczny charakter terminu „powołanie” i wiele wymiarów, 
które charakteryzują rzeczywistość, jaką on określa. Prowadzi to niekiedy do 
podkreślenia pewnych aspektów, w ujęciu, które nie zawsze było w stanie 
zachować złożony charakter całości. Aby zrozumieć dogłębnie tajemnicę po-
wołania, które swoje ostateczne źródło ma w Bogu, jesteśmy zatem wezwani 
do oczyszczenia naszej wyobraźni i naszego języka religijnego, odnajdując 
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bogactwo i równowagę narracji biblijnej. W szczególności przeplatanie się 
wyboru Boga i ludzkiej wolności musi być rozważane z dala od wszystkich 
determinizmów i wszelkich uwarunkowań zewnętrznych. Powołanie nie jest 
scenariuszem napisanym wcześniej, który człowiek powinien po prostu wy-
recytować, ani teatralną improwizacją bez żadnego tropu. Ponieważ Bóg po-
wołuje nas, abyśmy byli przyjaciółmi, a nie sługami (por. J 15,13), a nasze 
wybory przyczyniają się w istocie do realizacji Jego planu miłości w dziejach. 
Z drugiej strony, ekonomia zbawienia jest Tajemnicą, która nieskończenie 
nas przewyższa. Dlatego tylko słuchanie Pana może nam ukazać, do jakiego 
udziału w niej jesteśmy powołani. Powołanie ujęte w tym świetle zdaje się 
być naprawdę darem łaski i przymierza, jako najpiękniejsza i najcenniejsza 
tajemnica naszej wolności.

Stworzenie i powołanie

79. Stwierdzając, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Chrystusa 
i ze względu na Niego (por. Kol 1,16), Pismo Święte ukierunkowuje na od-
czytywanie tajemnicy powołania jako rzeczywistości, która naznacza Boże 
stworzenie. Bóg stworzył swoim Słowem, które „powołuje” do istnienia 
i do życia, a następnie „wyróżnia” w chaosie tego, co nieokreślone, nada-
jąc wszechświatu piękno porządku i harmonię różnorodności. Już Paweł VI 
stwierdził, że „wszelkie życie ludzkie jest powołaniem” (por. Populorum 
progressio, 15), Benedykt XVI podkreślił, że człowiek jest stworzony jako 
istota dialogiczna: Słowo stwórcze „wzywa każdego osobiście, ukazując 
w ten sposób, że samo życie jest powołaniem w odniesieniu do Boga” (por. 
Verbum Domini, nr 77).

Na rzecz kultury powołaniowej

80. Mówienie o życiu ludzkim w kategoriach powołaniowych pozwa-
la zwrócić uwagę na kilka elementów, które są bardzo ważne dla rozwoju 
młodego człowieka. Wyklucza, jakoby powołanie było określane przez los 
lub przypadek, a także jakoby było ono dobrem prywatnym, którym moż-
na zarządzać na własną rękę. Jeśli w pierwszym przypadku nie ma mowy 
o powołaniu, ponieważ nie ma uznania celu godnego życia, to w drugim 
człowiek „bez powiązań” staje się człowiekiem „bez powołania”. Dlatego 
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ważne jest stworzenie warunków, aby we wszystkich wspólnotach chrześci-
jańskich, począwszy od świadomości chrzcielnej ich członków, rozwijała 
się prawdziwa kultura powołaniowa i nieustanny wysiłek modlitwy o po-
wołania.

Powołanie do pójścia za Jezusem

Zafascynowanie Jezusem

81. Wielu ludzi młodych jest zafascynowanych osobą Jezusa. Jego życie 
wydaje im się dobre i piękne, ponieważ było ubogie i proste, składające się ze 
szczerych i głębokich przyjaźni, wielkodusznie przeżywane dla braci, nigdy 
na nikogo nie zamknięte, ale zawsze dyspozycyjne jako dar. Życie Jezusa jest 
dziś nadal bardzo atrakcyjne i inspirujące; jest ono dla wszystkich młodych 
ludzi prowokacją, która stawia wyzwania. Kościół wie, że jest to spowodo-
wane faktem, iż Jezus ma głęboką więź z każdym człowiekiem, bo „Chrystus, 
nowy Adam, właśnie w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia 
w pełni człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego najwyższe 
powołanie” (por. Gaudium et spes, 22).

Wiara, powołanie i bycie uczniem

82. W istocie Jezus nie fascynował tylko swoim życiem, ale także wy-
raźnie powoływał do wiary. Spotykał się mężczyznami i kobietami, którzy 
w Jego czynach i słowach rozpoznali właściwy sposób mówienia o Bogu 
i utrzymywania z Nim relacji, przystępując do tej wiary, która prowadzi do 
zbawienia: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 8,48). Inni, 
którzy Go spotkali, zostali natomiast powołani, by stać się Jego uczniami 
i świadkami. Nie ukrywał przed tymi, którzy chcieli być Jego uczniami, ko-
nieczności brania każdego dnia swego krzyża i pójścia za Nim paschalną 
drogą śmierci i zmartwychwstania. Wiara wyrażana świadectwem nadal żyje 
w Kościele, będącym znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich naro-
dów. Przynależność do wspólnoty Jezusa zawsze znała różne formy pójścia za 
Nim. Większość uczniów przeżywała wiarę w zwyczajnych warunkach życia 
codziennego. Natomiast inni, w tym niektóre kobiety, dzielili życie wędrowne 
i prorocze życie Nauczyciela (por. Łk 8,1-3). Od samego początku apostoło-

Pobrano z https://repo.uni.opole.pl / Downloaded from Repository of Opole University 2022-01-29



„Oczy im się otworzyły” 121

wie odgrywali we wspólnocie szczególną rolę i zostali włączeni przez Jezusa 
w Jego posługę przewodnictwa i przepowiadania.

Dziewica Maryja

83. Wśród wszystkich postaci biblijnych, które ilustrują tajemnicę powo-
łania, należy szczególnie rozważyć przykład Maryi. Młoda kobieta, która 
swoim fiat umożliwiła Wcielenie, stwarzając warunki, by mogło się zrodzić 
wszelkie inne powołanie kościelne, jest nieustannie pierwszą uczennicą Jezu-
sa i wzorem dla każdego ucznia. W swojej pielgrzymce wiary Maryja podą-
żała za swoim Synem do stóp krzyża, a po Zmartwychwstaniu towarzyszyła 
rodzącemu się Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy. Jako miłosierna Matka 
i Nauczycielka nadal towarzyszy Kościołowi i błaga Ducha Świętego, aby 
ożywił wszelkie powołanie. Jest zatem oczywiste, że „zasada maryjna” od-
grywa wybitną rolę i oświeca całe życie Kościoła w różnych jego przejawach. 
Obok Dziewicy, także postać Józefa, jej oblubieńca, jest wzorem do naślado-
wania odpowiedzi powołaniowej.

Powołanie i powołania

Powołanie i misja Kościoła

84. Nie można w pełni zrozumieć znaczenia powołania chrzcielnego, jeśli 
nie uznaje się, że jest ono powołaniem do świętości dla wszystkich, nikogo 
nie wykluczając. Wezwanie to musi pociągać za sobą zaproszenie do uczest-
nictwa w misji Kościoła, którego podstawowym celem jest jedność z Bogiem 
i między wszystkimi ludźmi. Powołania w Kościele istotnie przejawiają się 
na różne sposoby i w wielu postaciach, dzięki którym Kościół realizuje swoje 
powołanie, aby być rzeczywistym znakiem Ewangelii przyjętej we wspólno-
cie braterskiej. Różne formy pójścia za Chrystusem wyrażają, każda na swój 
sposób, misję świadczenia o życiu Jezusa, w którym każdy mężczyzna i każda 
kobieta znajdują zbawienie.
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Różnorodność charyzmatów

85. Święty Paweł powraca kilkakrotnie w swoich listach do tego tematu, 
przywołując obraz Kościoła jako ciała składającego się z różnych członków 
i podkreślając, że każdy członek jest niezbędny, a jednocześnie ma swoje od-
niesienie do całości, ponieważ tylko jedność wszystkich sprawia, że ciało jest 
żywe i harmonijne. Apostoł znajduje źródło tej komunii w tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są ro-
dzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam 
Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12,4-6). Sobór Watykański 
II i późniejsze Magisterium oferują cenne wskazania dla wypracowania pra-
widłowej teologii charyzmatów i posług w Kościele, aby przyjąć z wdzięcz-
nością i mądrze docenić dary łaski, które Duch Święty nieustannie rozbudza 
w Kościele, aby go odmłodzić.

Zawód a powołanie

86. Dla wielu młodych doradztwo zawodowe jest przeżywane w perspek-
tywie powołaniowej. Nierzadko odrzucane są kuszące propozycje pracy, 
niezgodne z wartościami chrześcijańskimi, a wybór programów formacyj-
nych podejmowany jest po zastanowieniu się, jak sprawić, by zaowocowa-
ły talenty osobiste w służbie królestwa Bożego. Praca jest dla wielu osób 
okazją, aby rozpoznać i docenić otrzymane dary: w ten sposób mężczyźni 
i kobiety aktywnie uczestniczą w trynitarnej tajemnicy stworzenia, odkupie-
nia i uświęcenia.

Rodzina

87. Dwa ostatnie zgromadzenia synodalne o rodzinie, a następnie adhorta-
cja apostolska Amoris laetitia, wniosły bogaty wkład odnośnie do powołania 
rodziny w Kościele oraz niepowtarzalnego wkładu, jaki mają wnieść rodziny, 
aby dać świadectwo Ewangelii poprzez wzajemną miłość, a także zrodzenie 
i wychowanie dzieci. Odwołując się do bogactwa, jakie ukazanego w niedaw-
nych dokumentach, przypominamy, jak ważne jest podjęcie ich przesłania, 
aby na nowo odkryć i przybliżyć ludziom młodym piękno ich powołania mał-
żeńskiego.
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Życie konsekrowane

88. Dar życia konsekrowanego, zarówno w jego formie kontemplacyjnej, 
jak i czynnej, który Duch wzbudza w Kościele, ma szczególną wartość pro-
rocką, ponieważ jest radosnym świadectwem bezinteresownej miłości. Gdy 
wspólnoty zakonne i instytuty założone niedawno autentycznie przeżywają 
braterstwo, stają się szkołami komunii, ośrodkami modlitwy i kontemplacji, 
miejscami świadectwa dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowe-
go oraz przestrzeniami dla ewangelizacji i miłosierdzia. Misja wielu osób 
konsekrowanych, które troszczą się o najuboższych na obrzeżach świata, 
w konkretny sposób wyraża ofiarność Kościoła wychodzącego. Pomimo 
że w niektórych regionach doświadcza ono spadku liczbowego i znużenia 
starzeniem się, to jednak życie konsekrowane jest nadal owocne i twórcze 
również za sprawą współodpowiedzialności wielu świeckich, którzy mają 
udział w duchu i misji różnych charyzmatów. Kościół i świat nie mogą 
obejść się bez tego daru powołania, który stanowi wielkie bogactwo dla 
naszych czasów.

Posługa święceń

89. Kościół zawsze troszczył się szczególnie o powołania do posługi 
święceń, mając świadomość, że jest ona elementem konstytutywnym jego 
tożsamości i niezbędna dla życia chrześcijańskiego. Z tego powodu zawsze 
zwracał szczególną uwagę na formację i towarzyszenie kandydatom do ka-
płaństwa. Zaniepokojenie wielu Kościołów z powodu ich spadku liczbowe-
go wymaga odnowionej refleksji nad powołaniem do posługi święceń oraz 
duszpasterstwa powołaniowego, które umiałoby dać odczuć fascynację osobą 
Jezusa oraz Jego wezwanie, aby stać się pasterzami Jego owczarni. Większej 
uwagi wymaga również powołanie do diakonatu stałego, ponieważ stanowi 
on bogactwo, którego możliwości jeszcze się w pełni nie rozwinęły.

Stan „singli”

90. Synod zastanawiał się nad kondycją ludzi żyjących jako „single”, 
uznając, że termin ten może wskazywać na bardzo różne sytuacje życiowe. 
Mogą one zależeć od wielu powodów, dobrowolnych lub niedobrowolnych, 
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oraz od czynników kulturowych, religijnych i społecznych. Może zatem 
wyrażać bardzo szeroki zakres dróg. Kościół uznaje, że ten stan, przyjęty 
w logice wiary i daru, może stać się jednym z wielu sposobów, w jakich 
realizuje się łaska chrztu i dąży się ku świętości, do której wszyscy jesteśmy 
powołani.

Rozdział III: Misja towarzyszenia

Kościół towarzyszący

W obliczu wyborów

91. We współczesnym świecie, charakteryzującym się coraz bardziej 
oczywistym pluralizmem i coraz większym wachlarzem możliwości, temat 
wyborów narzuca się ze szczególną siłą i na różnych poziomach, zwłaszcza 
w obliczu dróg życia coraz mniej prostolinijnych, nacechowanych dużą nie-
pewnością. Istotnie ludzie młodzi często poruszają się między podejściami 
równie skrajnymi, co naiwnymi: od uważania siebie za rzuconych na pastwę 
już napisanego i nieubłaganego przeznaczenia, do poczucia przytłoczenia 
abstrakcyjnym ideałem doskonałości, w pozbawionej reguł i okrutnej rywa-
lizacji. Towarzyszenie, które prowadzi do podejmowania dobrych, trwałych 
i dobrze umotywowanych wyborów, jest zatem posługą, której potrzeba 
jest powszechnie odczuwana. Bycie obecnymi, wspieranie i towarzyszenie 
w drodze do autentycznych wyborów jest dla Kościoła sposobem sprawo-
wania swojej funkcji macierzyńskiej, rodząc dzieci Boże do wolności. Po-
sługa taka jest niczym innym, jak kontynuacją sposobu, w jaki Bóg Jezusa 
Chrystusa działa wobec swego ludu: przez stałą i serdeczną obecność, odda-
ną i pełną miłości bliskość i bezgraniczną czułość.

Razem łamać chleb

92. Jak mówi historia uczniów z Emaus, towarzyszenie wymaga goto-
wości wspólnego przebycia fragmentu drogi, nawiązując znaczącą relację. 
Pochodzenie terminu „towarzyszenie” (accompagnare) odsyła do łamanego 
i dzielonego chleba (cum pane), z całym bogactwem symbolicznym ludzkim 
i sakramentalnym tego odniesienia. To zatem wspólnota w swojej złożoności 
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jest pierwszym podmiotem towarzyszenia, ponieważ właśnie w jej łonie roz-
wija sieć relacji, które mogą wspierać osobę w jej drodze i zapewniają punk-
ty odniesienia oraz wskazówki. Towarzyszenie w rozwoju ludzkim i chrze-
ścijańskim ku życiu dorosłemu jest jednym ze sposobów, w jaki wspólnota 
okazuje się zdolna do odnawiania siebie i odnawiania świata. Eucharystia 
jest żywą pamiątką wydarzenia paschalnego, uprzywilejowanym miejscem 
ewangelizacji i przekazywania wiary, mając na względzie misję. W zgroma-
dzeniu zebranym na celebracji eucharystycznej osobiste doświadczenie bycia 
dotkniętym, pouczonym i uzdrowionym przez Jezusa towarzyszy każdemu 
w jego drodze rozwoju osobistego.

Środowiska i role

93. Oprócz członków rodziny do pełnienia posługi towarzyszenia powołane 
są wszystkie osoby, które są istotne w różnych sferach życia ludzi młodych, 
takie jak nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy a także inni, po-
siadający autorytet, także w sferze zawodowej. Kapłani, zakonnicy i zakon-
nice, pomimo że nie posiadają monopolu na towarzyszenie, mają specyficzne 
zadanie, które wypływa z ich powołania i które muszą odkryć na nowo, tak 
jak się tego domagali w imieniu wielu młodych młodzi ludzie obecni na Zgro-
madzeniu Synodu. Doświadczenie niektórych Kościołów podkreśla rolę ka-
techetów, jako towarzyszących wspólnotom chrześcijańskim i ich członkom. 
Doświadczenie niektórych Kościołów podkreśla rolę katechetów, jako tych, 
którzy towarzyszą wspólnocie chrześcijańskiej i jej członkom.

Towarzyszyć we włączeniu do społeczeństwa

94. Towarzyszenie nie może ograniczać się do drogi rozwoju duchowe-
go i praktyk życia chrześcijańskiego. Równie owocne jest towarzyszenie na 
drodze stopniowego przyjmowania odpowiedzialności w społeczeństwie, 
na przykład w dziedzinie zawodowej lub zaangażowania społeczno-poli-
tycznego. W tym względzie Zgromadzenie Synodalne zaleca docenienie 
nauki społecznej Kościoła. W obrębie społeczeństwa i wspólnot kościel-
nych, coraz bardziej międzykulturowych i wieloreligijnych, konieczne jest 
specyficzne towarzyszenie odnoszące się do różnorodności, które doceni-
łoby wzajemne ubogacenie i możliwość braterskiej jedności, przeciwdzia-
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łając podwójnej pokusie: zamknięcia się w swojej tożsamości i pokusie 
relatywizmu.

Towarzyszenie wspólnotowe, grupowe i osobiste

Twórcze napięcie

95. Istnieje zasadnicza komplementarność między towarzyszeniem oso-
bistym a wspólnotowym. Każda duchowość lub wrażliwość eklezjalna jest 
powołana do tego, by być wyrażana w sposób oryginalny. Bezpośrednie 
i osobiste towarzyszenie będzie owocne zwłaszcza w niektórych szczegól-
nie delikatnych sytuacjach, na przykład w fazie rozeznawania w odniesieniu 
do podstawowych wyborów życiowych lub w przechodzeniu przez momenty 
krytyczne. Pozostaje ono jednak również ważne w życiu codziennym, jako 
sposób na pogłębienie relacji z Panem. Podkreślamy również pilną potrze-
bę osobistego towarzyszenia seminarzystom i młodym księżom, zakonnikom 
w okresie formacji, jak również parom, przygotowującym się do małżeństwa 
oraz w pierwszym okresie po celebracji sakramentu, inspirując się katechu-
menatem.

Towarzyszenie wspólnotowe i grupowe

96. Jezus towarzyszył grupie swoich uczniów, dzieląc z nimi codzienność. 
Doświadczenie wspólnotowe podkreśla zalety i ograniczenia każdej osoby 
i rozwija pokorną świadomość, że bez dzielenia się darami otrzymanymi dla 
dobra wszystkich, nie można podążać za Panem. To doświadczenie jest nadal 
obecne w praktyce Kościoła. Ludzie młodzi spotykają się z nim w grupach, 
ruchach i różnego rodzaju stowarzyszeniach, gdzie doświadczają serdecznego 
i przyjaznego środowiska oraz intensywności relacji, których pragną. Włącze-
nie w takie środowiska ma szczególne znaczenie po zakończeniu wtajemni-
czenia chrześcijańskiego, ponieważ daje ludziom młodym podstawę do kon-
tynuowania dojrzewania ich chrześcijańskiego powołania. Należy zachęcać 
do obecności duszpasterzy w tych środowiskach, aby zapewnić w nich odpo-
wiednie towarzyszenie. Wychowawcy i animatorzy stanowią w tych grupach 
punkt odniesienia w kwestii towarzyszenia, natomiast rozwijające się w nich 
relacje przyjaźni stanowią podstawę wzajemnego wsparcia.
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Osobiste towarzyszenie duchowe

97. Towarzyszenie duchowe jest procesem, który ma na celu pomóc oso-
bie w stopniowym integrowaniu różnych wymiarów życia, aby iść za Panem 
Jezusem. W tym procesie wyróżniają się trzy kwestie: słuchanie życia, spo-
tkanie z Jezusem i tajemniczy dialog między wolnością Boga a wolnością 
człowieka. Osoba towarzysząca cierpliwie akceptuje, rozbudza najpraw-
dziwsze pytania i rozpoznaje w odpowiedziach młodych znaki Ducha Świę-
tego. W duchowym towarzyszeniu osobistym uczymy się rozpoznawać, 
interpretować, a następnie dokonywać wyborów w perspektywie wiary, słu-
chając, co Duch podpowiada w codziennym życiu (por. FranciSZek, Evan-
gelii gaudium, 169–173). Również w tradycji charyzmat towarzyszenia du-
chowego niekoniecznie związany jest z posługą święceń. Nigdy wcześniej 
nie było tak wielkiej potrzeby przewodników duchowych, ojców i matek 
z głębokim doświadczeniem wiary i człowieczeństwa, a nie tylko przygo-
towanych intelektualnie. Synod pragnie, aby nastąpiło ponowne odkrycie 
w tym obszarze także wielkiego twórczego bogactwa życia konsekrowane-
go, w szczególności żeńskiego, oraz osób świeckich, dobrze uformowanych 
osób dorosłych i ludzi młodych.

Towarzyszenie a sakrament pojednania

98. Sakrament pojednania odgrywa niezastąpioną rolę w rozwoju życia 
wiary, które charakteryzuje się nie tylko ograniczeniami i kruchością, ale 
także grzechem. Posługa pojednania i towarzyszenie duchowe powinny być 
odpowiednio rozróżnione, ponieważ mają różne cele i formy. Z duszpaster-
skiego punktu widzenia, wskazane jest zdrowe i mądre stopniowanie praktyk 
pokutnych, przy zaangażowaniu różnorodnych metod wychowawczych, które 
pomogłyby ludziom młodym odczytać ich życie moralne, wypracować prawi-
dłową świadomość grzechu, a zwłaszcza otworzyć się na wyzwalającą radość 
miłosierdzia.

Towarzyszenie integralne

99. Synod uznaje także potrzebę promowania towarzyszenia integralne-
go, w którym aspekty duchowe są dobrze zintegrowane z aspektami ludzki-
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mi i społecznymi. Jak wyjaśnia papież Franciszek, „rozeznanie duchowe nie 
wyklucza wkładu wiedzy ludzkiej, egzystencjalnej, psychologicznej, socjo-
logicznej czy moralnej. Jednak je przekracza” (Gaudete  et  exsultate, 170). 
Dotyczy to elementów, które należy pojmować w sposób dynamiczny, w od-
niesieniu do różnych duchowości i kultur, bez wykluczeń i bez ich mieszania. 
Towarzyszenie psychologiczne lub psychoterapeutyczne, jeśli jest otwarte na 
transcendencję, może być podstawą procesu służącego integracji osobowo-
ści, otwierając na możliwy rozwój powołaniowy pewne aspekty osobowości 
dotąd zamknięte lub zablokowane. Ludzie młodzi doświadczają bogactwa, 
ale też kruchości bycia „otwartym placem budowy”. Analiza psychologiczna 
może nie tylko pomóc im w cierpliwym przemierzeniu na nowo własnej histo-
rii, ale także ponownie postawić pytania, prowadzące do osiągnięcia bardziej 
stabilnej równowagi emocjonalnej.

Towarzyszenie w formacji do posługi święceń i do życia konsekrowanego

100. Gdy przyjmuje się ludzi młodych do domów formacyjnych lub 
seminariów, ważne jest sprawdzenie ich dostatecznego zakorzenienia we 
wspólnocie wiary, stabilności w relacjach przyjaźni z rówieśnikami, zaan-
gażowania w nauce czy pracy, w kontakcie z ubóstwem i cierpieniem. W to-
warzyszeniu duchowym decydujące znaczenie ma wprowadzenie w życie 
modlitwy i pracy wewnętrznej, uczenie rozeznania przede wszystkim we 
własnym życiu, także poprzez formy wyrzeczenia i ascezy. Celibat dla króle-
stwa Bożego (por. Mt 19,12) powinien być postrzegany jako dar, który trze-
ba rozpoznać i sprawdzić w wolności, radości, bezinteresowności i pokorze, 
przed dopuszczeniem do święceń lub pierwszej profesji. Wkład psychologii 
należy rozumieć jako pomoc w dojrzewaniu emocjonalnym i integracji oso-
bowości. Musi być on włączony do procesu formacyjnego zgodnie z etyką 
zawodową i szacunkiem dla prawdziwej wolności formowanych osób. Po-
stać rektora lub odpowiedzialnego za formację jest coraz ważniejsza, aby 
ujednolicić proces formacji, aby osiągnąć realistyczne rozeznanie, konsultu-
jąc się z wszystkimi osobami zaangażowanymi w formację i podjąć decyzję 
co do możliwości przerywania procesu formacyjnego, pomagając w rozwoju 
na innej drodze powołania. Po zakończeniu początkowej fazy formacji ko-
nieczne jest zapewnienie formacji stałej i towarzyszenie kapłanom i osobom 
konsekrowanym, zwłaszcza najmłodszym. Często spotykają się oni z nie-
proporcjonalnymi wyzwaniami i obowiązkami. Zadanie towarzyszenia im 
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należy nie tylko do osób specjalnie delegowanych, ale musi być sprawowane 
osobiście przez biskupów i przełożonych.

Wartościowe osoby towarzyszące

Powołani, by towarzyszyć

101. Z różnych powodów ludzie młodzi prosili nas o określenie cech oso-
by towarzyszącej. Posługa towarzyszenia jest prawdziwą misją, która do-
maga się od pełniących ją osób dyspozycyjności apostolskiej. Podobnie jak 
diakon Filip, osoba towarzysząca jest powołana do posłuszeństwa wezwaniu 
Ducha Świętego, wychodząc i opuszczając mury Jerozolimy, symbolizującej 
wspólnotę chrześcijańską, aby udać się na miejsce pustynne i niegościnne, 
być może niebezpieczne, gdzie z trudem gonił pewien wóz. Kiedy do niego 
dotarł, musiał w jakiś sposób nawiązać relację z cudzoziemskim podróżni-
kiem, aby rozbudzić pytanie, które być może nigdy nie zostałoby sformuło-
wane spontanicznie (por. Dz 8,26-40). Krótko mówiąc, towarzyszenie wy-
maga oddania się do dyspozycji Duchowi Pana i tym, którym towarzyszymy, 
ze wszystkimi swoimi zaletami i zdolnościami, a następnie odwagi, by po-
kornie usunąć się w cień.

Profil osoby towarzyszącej

102. Dobra osoba towarzysząca to człowiek zrównoważony, słuchający, to 
osoba wiary i modlitwy, która zmierzyła się z własnymi słabościami i krucho-
ścią. Z tego powodu potrafi akceptować ludzi młodych, którym towarzyszy, 
bez moralizowania i bez fałszywej wyrozumiałości. Kiedy jest to konieczne, 
potrafi również zaoferować słowo upomnienia braterskiego. Świadomość, że 
towarzyszenie jest misją, która wymaga głębokiego zakorzenienia w życiu 
duchowym, pomoże w zachowaniu wolności wobec młodych, którym towa-
rzyszy: z poszanowaniem rezultatu ich drogi duchowej, wspierając ich modli-
twą i ciesząc się z owoców, jakie Duch Święty rodzi w tych, którzy otwierają 
Jemu serca, nie próbując narzucić swojej woli i swoich preferencji. Równo-
cześnie towarzyszący będzie zdolny, aby służyć, a nie zajmować środek sce-
ny i przyjmować postawy zaborcze i manipulacyjne, które tworzą w ludziach 
zależność, a nie wolność. Ten głęboki szacunek będzie także najlepszą gwa-
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rancją wobec niebezpieczeństwa związanego z uzależnieniem i nadużyciami 
wszelkiego rodzaju.

Znaczenie formacji

103. By móc wypełnić swą posługę, osoba towarzysząca musi dbać o swo-
je życie duchowe, umacniając relację wiążącą go z Tym, który wyznaczył jej 
misję. Jednocześnie będzie potrzebowała poczucia wsparcia ze strony wspól-
noty kościelnej, do której należy. Ważne będzie, aby otrzymała specjalną for-
mację do pełnienia tej konkretnej posługi i aby sama mogła również korzystać 
z towarzyszenia i nadzoru. Należy wreszcie pamiętać, że cechami charaktery-
stycznymi naszego bycia Kościołem, które cieszą się wielkim uznaniem ludzi 
młodych, są dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespołach. Dzięki nim 
jesteśmy bardziej znaczący, skuteczni i wyraziści w formowaniu ludzi mło-
dych. Taka biegłość w pracy społecznej wymaga dojrzewania specyficznych 
umiejętności interpersonalnych: dyscypliny słuchania i zdolności, by uczynić 
miejsce dla drugiej osoby, gotowości do przebaczenia i podejmowania wy-
zwań zgodnie z prawdziwą duchowością komunii.

Rozdział IV: Sztuka rozeznania

Kościół, środowisko służące rozeznaniu

Konstelacja znaczeń w różnorodności tradycji duchowych

104. Towarzyszenie powołaniowe jest podstawowym wymiarem procesu 
rozeznawania osoby powołanej na drodze do podjęcia decyzji. Termin „ro-
zeznanie” jest używany w wielu znaczeniach, chociaż są one ze sobą powią-
zane. W znaczeniu bardziej ogólnym rozeznanie wskazuje proces, w którym 
podejmowane są ważne decyzje; w drugim znaczeniu, bardziej właściwym 
tradycji chrześcijańskiej, i nad którym skupimy się szczególnie, odpowiada 
dynamice duchowej, przez którą dana osoba, grupa lub wspólnota stara się 
rozpoznać i przyjąć wolę Boga w konkretnych warunkach swojej sytuacji: 
„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,21). Rozezna-
nie będące wrażliwością na rozpoznanie głosu Ducha Świętego i przyjęciem 
Jego wezwania jest zasadniczym elementem stylu życia Jezusa, znaczenie 
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bardziej ogólną postawą wobec życia, niż wyraźnym aktem. Na przestrzeni 
całej historii Kościoła różne duchowości podejmowały temat rozeznawania, 
z różnymi akcentami i w odniesieniu do różnych wrażliwości charyzmatycz-
nych i epok historycznych. Podczas Synodu rozpoznaliśmy pewne wspólne 
elementy, które nie eliminują różnorodności używanych języków: obecność 
Boga w życiu i historii każdej osoby; możliwość rozpoznania Jego działa-
nia; rola modlitwy, życia sakramentalnego i ascezy; nieustanna konfrontacja 
z wymaganiami słowa Bożego; wolność w odniesieniu do nabytych pew-
ności; stała weryfikacja z życiem codziennym; znaczenie odpowiedniego 
towarzyszenia.

Zasadnicze odniesienie do Słowa i do Kościoła

105. Jako „postawa wewnętrzna zakorzeniona w akcie wiary” (FranciSZek, 
Przemówienie do uczestników 1 Kongregacji Generalnej XV Zgromadzenia 
Ogólnego  Synodu  Biskupów, 3.10.2018), rozeznanie odnosi zasadniczo do 
Kościoła, którego misją jest sprawienie, aby każdy mężczyzna i kobieta spo-
tykali się z Panem, który już działa w ich życiu i w ich sercach. Kontekst 
wspólnoty kościelnej sprzyja atmosferze zaufania i wolności w poszukiwaniu 
swego powołania pośród skupienia i modlitwy; daje konkretne możliwości 
ponownego odczytania historii swojego życia oraz odkrycia swoich darów 
i słabości w świetle słowa Bożego; pozwala spotkać się ze świadkami, którzy 
ucieleśniają różne opcje życiowe. Również spotkanie z ubogimi zachęca do 
pogłębienia tego, co jest istotne w życiu, a sakramenty – zwłaszcza Euchary-
stii i pojednania – karmią i wspierają tych, którzy wyruszają w drogę, pragnąc 
odkryć wolę Bożą. Perspektywa wspólnotowa jest zawsze związana z każdym 
rozeznaniem, którego nigdy nie można sprowadzić do wymiaru indywidual-
nego. Jednocześnie każde rozeznanie osobiste rzuca wyzwanie wspólnocie, 
zachęcając ją, by wysłuchała tego, co Duch jej podpowiada poprzez duchowe 
doświadczenie jej członków: podobnie jak każdy wierzący, również Kościół 
zawsze dokonuje rozeznania.
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Rola sumienia w rozeznaniu

Bóg przemawia do serca

106. Rozeznanie zwraca uwagę na to, co dzieje się w sercu każdego męż-
czyzny i każdej kobiety. W tekstach biblijnych używany jest termin „ser-
ce”, by wskazać na centralny punkt życia wewnętrznego osoby, w którym 
słuchanie Słowa, jakie Bóg nieustannie do niej kieruje, staje się kryterium 
oceny życia i decyzji (por. Ps 139). Biblia dotyka wymiaru osobowego, ale 
jednocześnie podkreśla wymiar wspólnotowy. Także „nowe serce” obiecane 
przez proroków nie jest darem indywidualnym, ale dotyczy całego Izraela, 
w którego tradycję i historię zbawienia włączony jest człowiek wierzący (por. 
Ez 36,26-27). Ewangelie kontynuują tę linię: Jezus kładzie nacisk na znacze-
nie życia wewnętrznego i umieszcza w sercu centrum życia moralnego (por. 
Mt 15,18-20).

Chrześcijańska koncepcja sumienia

107. Apostoł Paweł ubogaca to, co wypracowała tradycja biblijna na temat 
serca, odnosząc to do terminu „sumienie”, które przejmuje z kultury swoich 
czasów. To w sumieniu zbieramy owoce spotkania i komunii z Chrystusem: 
zbawczą przemianę i przyjęcie nowej wolności. Tradycja chrześcijańska kła-
dzie nacisk na sumienie, jako uprzywilejowane miejsce szczególnej bliskości 
z Bogiem i spotkania z Nim, w którym uobecnia się Jego głos: „Sumienie jest 
najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, w nim pozostaje on sam 
z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu” (Gaudium et spes, 16). 
To sumienie nie pokrywa się z doraźnym i powierzchownym odczuciem lub 
ze „samoświadomością”: świadczy o obecności transcendentnej, którą każdy 
odnajduje w życiu wewnętrznym, ale którą nie dysponuje.

Kształtowanie sumienia

108. Formowanie sumienia jest procesem obejmującym całe życie, w któ-
rym uczy się żywić te same uczucia jak Jezus Chrystus, przyjmując kryteria 
Jego wyborów i intencje Jego działania (por. Flp 2,5). Zgodnie z wizją chrze-
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ścijańską, by dotrzeć do najgłębszego wymiaru sumienia, ważna jest troska 
o życie wewnętrzne, obejmująca przede wszystkim czas milczenia, modli-
tewną kontemplację i słuchanie słowa Bożego, wsparcie, jakie daje praktyka 
sakramentalna i nauczanie Kościoła. Ponadto konieczne jest regularne prak-
tykowanie dobra, sprawdzane w rachunku sumienia: chodzi w nim nie tylko 
o rozpoznanie grzechów, ale także dzieła Boga w naszym codziennym do-
świadczeniu, w wydarzeniach historii i kultur, w których żyjemy, w świadec-
twie wielu innych mężczyzn i kobiet, którzy nas poprzedzili lub towarzyszyli 
nam swoją mądrością. Wszystko to pomaga wzrastać w cnocie roztropności, 
wyrażając ogólny kierunek życia konkretnymi decyzjami, mając pogodną 
świadomości własnych darów i ograniczeń. Młody Salomon poprosił o ten 
dar bardziej niż cokolwiek innego (por. 1 Krl 3,9).

Sumienie kościelne

109. W swoim najbardziej osobistym wymiarze sumienie każdego człowie-
ka wierzącego jest zawsze powiązane z sumieniem kościelnym. Tylko dzięki 
pośrednictwu Kościoła i jego tradycji wiary możemy dojść do autentyczne-
go oblicza Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Rozeznanie duchowe 
ukazuje się zatem jako szczere dzieło sumienia, w jego dążeniu do poznania 
możliwego dobra, na podstawie którego można odpowiedzialnie podejmować 
decyzje, kierując się we właściwy sposób rozumem praktycznym, w obrębie 
i w świetle osobistej relacji z Panem Jezusem.

Praktyka rozeznawania

Zażyłość z Panem

110. Rozeznanie, będące spotkaniem z Panem, który staje się obecny we 
wnętrzu serca, można rozumieć jako autentyczną formę modlitwy. Dlatego 
wymaga odpowiedniego czasu na skupienie, zarówno w codziennym rytmie 
dnia, jak i w chwilach uprzywilejowanych, takich jak rekolekcje, kursy ćwi-
czeń duchowych, pielgrzymki itp. Poważne rozeznanie karmi się wszystkimi 
sposobami spotkania z Panem i pogłębianiem zażyłości z Nim, w różnych 
formach, w jakich jest On obecny: w sakramentach, a w szczególności w Eu-
charystii i pojednaniu; słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, Lectio divina we 
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wspólnocie; doświadczeniu braterskim życia wspólnego; spotkaniu z ubogi-
mi, z którymi utożsamia się Pan Jezus.

Dyspozycje serca

111. Otwarcie na słuchanie głosu Ducha Świętego wymaga precyzyjnych 
dyspozycji wewnętrznych: pierwszą jest wrażliwość serca, której sprzyja mil-
czenie i ogołocenie, którego wymaga asceza. Równie ważna jest świadomość, 
akceptacja siebie i skrucha połączone z chęcią uporządkowania własnego ży-
cia, porzuceniem tego, co powinno jawić się jako przeszkoda, i odzyskaniem 
wewnętrznej wolności, koniecznej do dokonywania wyborów kierowanych 
jedynie przez Ducha Świętego. Dobre rozeznanie wymaga również zwraca-
nia uwagi na poruszenia serca, przy ciągłym wzrastaniu w umiejętności ich 
rozpoznawania i nazywania ich. W końcu, rozeznanie wymaga odwagi, aby 
zaangażować się w walkę duchową, ponieważ nie będzie brakowało pokus 
i przeszkód, które zło stawia na naszej drodze.

Dialog towarzyszenia

112. Różne tradycje duchowe są zgodne co do tego, że dobre rozeznanie 
wymaga regularnej konfrontacji z kierownikiem duchowym. Wyrażenie sło-
wami swoich przeżyć w sposób autentyczny i osobisty sprzyja ich wyjaśnie-
niu. Jednocześnie osoba towarzysząca podejmuje istotną funkcję konfrontacji 
zewnętrznej, stając się pośrednikiem macierzyńskiej obecności Kościoła. Jest 
to funkcja delikatna, o której mowa była w poprzednim rozdziale.

Decyzja i potwierdzenie

113. Rozeznanie jako wymiar stylu życia Jezusa i Jego uczniów pozwala 
na konkretne procesy, których celem jest wyjście z niejasności przez wzięcie 
odpowiedzialności za decyzje. Zatem procesy rozeznawania nie mogą trwać 
w nieskończoność, zarówno w przypadku procesów osobistych, czy wspólno-
towych, jak i instytucjonalnych. Po decyzji następuje równie fundamentalna 
faza wdrażania i weryfikacji w życiu codziennym. Dlatego niezbędna będzie 
dalsza kontynuacja na etapie uważnego słuchania odgłosów wewnętrznych, 
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aby przyjąć głos Ducha Świętego. Na tym etapie szczególne znaczenie ma 
konfrontacja z rzeczywistością. Przede wszystkim różne tradycje duchowe 
wskazują na wartość życia braterskiego i służby ubogim jako poligonu do-
świadczalnego dla podejmowanych decyzji oraz jako miejsca, w którym dana 
osoba w pełni objawia swoją tożsamość.

Część III

„W tej samej chwili wybrali się i wrócili”

114. „I mówili do siebie: «Czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozma-
wiał z nami w drodze i wyjaśniał nam Pisma?» W tej samej chwili wybrali 
się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych Jedenastu i innych 
z nimi, którzy mówili: «Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szy-
monowi». Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak 
dał się im poznać przy łamaniu chleba” (Łk 24,32-35). Od słuchania Słowa 
przechodzimy do radości spotkania, które wypełnia serce, nadaje sens życiu 
i wzbudza nową energię. Twarze się rozjaśniają, a droga nabiera wigoru: to 
światło i moc odpowiedzi powołaniowej, która staje się misją wobec wspól-
noty i całego świata. Niezwłocznie i bez lęku uczniowie powracają tam, gdzie 
byli, aby dołączyć do braci i zaświadczyć o swoim spotkaniu ze zmartwych-
wstałym Jezusem.

Młody Kościół

Ikona zmartwychwstania

115. Kontynuując paschalną inspirację Emaus, ikona Marii Magdaleny 
(por. J 20,1 do 18) oświetla drogę, którą Kościół chce przejść wraz z młodymi 
i dla młodych jako owoc tego Synodu: drogę zmartwychwstania, która pro-
wadzi do głoszenia i do misji. Przeniknięta głębokim pragnieniem Pana, prze-
ciwstawiając się ciemności nocy, Maria Magdalena biegnie do Piotra i dru-
giego ucznia. Jej poruszenie inicjuje ich poruszenie, jej kobiece poświęcenie 
uprzedza bieg apostołów i otwiera im drogę. O świcie tego pierwszego dnia 
tygodnia nadchodzi niespodzianka spotkania: Maria szukała, bo kochała, ale 
znajduje, ponieważ jest kochana. Zmartwychwstały Chrystus pozwala się roz-
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poznać, wzywając ją po imieniu i prosi ją, aby go nie zatrzymywała, ponieważ 
Jego zmartwychwstałe ciało nie jest skarbem, który może być uwięziony, ale 
tajemnicą, którą trzeba się dzielić. W ten sposób zostaje ona pierwszą uczen-
nicą misjonarką apostołką apostołów. Uzdrowiona ze swoich ran (por. Łk 8,2) 
i będąc świadkiem zmartwychwstania, staje się obrazem młodego Kościoła, 
o jakim marzymy.

Podążać wraz z młodymi

116. Pasja poszukiwania prawdy, zadziwienie w obliczu piękna Pana oraz 
zdolność do dzielenia się i radość przepowiadania są obecne także dzisiaj 
w sercach wielu młodych ludzi, którzy są żywymi członkami Kościoła. Nie 
chodzi więc o uczynienie czegoś „dla nich”, ale o życie w komunii „z nimi”, 
razem wzrastając w zrozumieniu Ewangelii oraz w poszukiwaniu najbar-
dziej autentycznych form, aby ją przeżywać i o niej świadczyć. Odpowie-
dzialny udział młodych ludzi w życiu Kościoła nie jest czymś opcjonalnym, 
ale wymogiem życia chrzcielnego i nieodzownym elementem życia każdej 
wspólnoty. Wysiłki i słabości ludzi młodych pomagają nam być lepszymi, 
ich pytania stawiają nam wyzwania, ich wątpliwości stawiają nam pytania 
o jakość naszej wiary. Potrzebujemy również ich krytyki, ponieważ często 
słyszymy poprzez nią głos Pana, który żąda od nas nawrócenia serca i od-
nowienia struktur.

Pragnienie dotarcia do wszystkich młodych

117. Podczas Synodu zawsze zastanawialiśmy się nad młodymi ludźmi, 
mając na uwadze nie tylko tych, którzy należą do Kościoła i aktywnie w nim 
działają, ale również wszystkich tych, którzy mają inne wizje życia, wyznają 
inne religie lub deklarują, że znajdują się poza perspektywą religijną. Wszy-
scy ludzie młodzi, nikogo nie wykluczając, są w sercu Boga, a zatem także 
w sercu Kościoła. Ale uznajemy, że nie zawsze to stwierdzenie, które roz-
brzmiewa w naszych ustach, znajduje rzeczywisty wyraz w naszych działa-
niach duszpasterskich: często trwamy zamknięci w naszych środowiskach, 
gdzie ich głos nie dociera, albo poświęcamy się działaniom mniej wymagają-
cym lub przyjemniejszym, tłumiąc ów zdrowy niepokój duszpasterski, który 
wyprowadza nas z naszego rzekomego bezpieczeństwa. Jednak Ewangelia 
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wzywa nas do odwagi i chcemy to czynić bez zarozumiałości i bez uprawia-
nia prozelityzmu, świadcząc miłość Pana i wyciągając rękę do wszystkich 
młodych ludzi w świecie.

Nawrócenie duchowe, duszpasterskie i misyjne

118. Papież Franciszek często przypomina nam, że nie jest to możliwe bez 
poważnego procesu nawrócenia. Zdajemy sobie sprawę, że chodzi nie tylko 
o doprowadzenie do powstania nowych form działalności i nie chcemy pisać 
„ekspansjonistycznych planów apostolskich, drobiazgowych i dobrze nakre-
ślonych, typowych dla przegranych generałów!” (FranciSZek, Evangelii gau-
dium, n. 96). Wiemy, że aby być wiarygodnymi, musimy żyć reformą Kościo-
ła, która pociąga za sobą oczyszczanie serca i przemianę stylu. Kościół musi 
naprawdę pozwolić sobie na przyjęcie kształtu Eucharystii, którą celebruje 
jako źródło i szczyt swego życia: kształt chleba składającego się z wielu kło-
sów i łamanego dla życia świata. Owocem tego Synodu, decyzją, jaką Duch 
Święty natchnął nas poprzez słuchanie i rozeznanie, jest podążanie z młodymi 
ludźmi, idąc do wszystkich, aby dać świadectwo miłości Boga. Możemy opi-
sać ten proces mówiąc o synodalności dla misji, czyli synodalności misyjnej: 
„urzeczywistnienie Kościoła synodalnego jest warunkiem koniecznym dla 
nowej energii misyjnej, która będzie obejmowała cały Lud Boży”2. Chodzi 
o proroctwo Soboru Watykańskiego II, którego jeszcze nie podjęliśmy w ca-
łej swej głębi i nie rozwinęliśmy w swych codziennych sytuacjach, a które 
przypomniał nam Papież Franciszek mówiąc: „Droga synodalności jest drogą, 
której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia” (FranciSZek, Przemó-
wienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Syno-

2 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, La sinodalità nella vita e nella missione della 
Chiesa, 2.03.2018, 9. Dokument ukazuje między innymi naturę synodalności w następujących 
słowach: „Synodalny wymiar Kościoła wyraża charakter aktywnego podmiotu wszystkich 
ochrzczonych, a jednocześnie szczególną rolę posługi biskupiej w kolegialnej i hierarchicznej 
komunii z Biskupem Rzymu. Ta wizja eklezjologiczna zachęca nas do krzewienia rozkładania 
się komunii synodalnej między «wszystkimi», «niektórymi» i «jednym». Na różnych 
poziomach i w różnych formach, na szczeblu Kościołów partykularnych, na poziomie ich 
ugrupowań na szczeblu regionalnym oraz na poziomie Kościoła powszechnego, synodalność 
oznacza korzystanie z sensus  fidei  universitas  fidelium (wszystkich wiernych), posługi 
kierowniczej kolegium biskupów, każdego z nich ze swoim prezbiterium (niektórzy) oraz 
posługi jedności biskupa i papieża (jeden). W ten sposób połączone są w dynamice synodalnej 
aspekt wspólnotowy, który obejmuje cały lud Boży, wymiar kolegialny, odnoszący się do 
wypełniania posługi biskupiej, i posługa prymatu Biskupa Rzymu. Ta korelacja krzewi ową 
singularis conspiratio (szczególną zgodność) między wiernymi a pasterzami, która jest ikoną 
wiecznej conspiratio przeżywanej w Trójcy Świętej” (64).
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du Biskupów, 17.10.2015). Jesteśmy przekonani, że taki wybór, owoc modli-
twy i dyskusji, pozwoli Kościołowi, dzięki łasce Bożej, aby być i wyraźniej 
ukazywać się jako „młodość świata”.

Rozdział I: Synodalność misyjna Kościoła

Konstytutywny dynamizm

Młodzi ludzie proszą nas, byśmy szli razem

119. Kościół jako całość, od chwili gdy podczas tego Synodu postanowił 
zająć się młodzieżą, dokonał jasnego wyboru: uważa tę misję za epokowy prio-
rytet duszpasterski, w który trzeba włożyć czas, energię i zasoby. Od początku 
procesu przygotowania ludzie młodzi wyrazili chęć zaangażowania się, bycia 
docenianymi i aktywnymi współuczestnikami życia i misji Kościoła. Podczas 
tego Synodu doświadczyliśmy, że współodpowiedzialność przeżywana z mło-
dymi chrześcijanami jest dla biskupów źródłem głębokiej radości. Rozpozna-
jemy w tym doświadczeniu owoc Ducha Świętego, który nieustannie odna-
wia Kościół i wzywa go do praktykowania synodalności, jako sposobu bycia 
i działania, krzewiąc uczestnictwo wszystkich ochrzczonych i ludzi dobrej 
woli, każdego w zależności od jego wieku, stanu życia i powołania. W tym 
Synodzie doświadczyliśmy, że kolegialność jednocząca biskupów cum Petro 
et sub Petro w trosce o lud Boży powinna wyrazić się i ubogacić poprzez prak-
tykę synodalności na wszystkich poziomach.

Proces synodalny trwa

120. Czas spotkania i dokument zawierający jego owoce nie zamykają 
procesu synodalnego, ale stanowią jego etap. Ponieważ, pomimo wspól-
noty jednej wiary, konkretne warunki, realne możliwości i pilne potrzeby 
młodych ludzi są bardzo różne w poszczególnych krajach i kontynentach, 
zachęcamy Konferencje Episkopatów i Kościoły partykularne do kontynu-
owania tego procesu, angażując się we wspólnotowe procesy rozeznania, 
które obejmowałyby również udział w obradach osób, które nie są biskupa-
mi tak, jak to uczynił ten Synod. Styl tych procesów kościelnych powinien 
obejmować braterskie słuchania i dialog między pokoleniami w celu opra-
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cowania wytycznych duszpasterskich, zwracających uwagę szczególnie na 
młodych ludzi zepchniętych na margines i tych, którzy mają niewielki lub 
żaden kontakt ze wspólnotami kościelnymi. Mamy nadzieję, że w procesach 
tych wezmą udział rodziny, instytuty zakonne, stowarzyszenia, ruchy i sami 
ludzie młodzi, aby „płomień” tego, czego doświadczyliśmy w tych dniach, 
rozprzestrzeniał się.

Synodalny kształt Kościoła

121. Przeżyte doświadczenie uświadomiło uczestnikom Synodu waż-
ność synodalnego kształtu Kościoła dla przepowiadania i przekazu wiary. 
Uczestnictwo młodzieży przyczyniło się do „przebudzenia” synodalności, 
która jest „konstytutywnym wymiarem Kościoła. […] Jak mówi św. Jan 
Chryzostom, «Kościół i Synod to synonimy», Kościół nie jest bowiem ni-
czym innym jak «wędrowaniem razem» owczarni Bożej po ścieżkach histo-
rii na spotkanie z Chrystusem Panem” (FranciSZek, Przemówienie podczas 
uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 
17.10.2015). Synodalność charakteryzuje zarówno życie, jak i misję Ko-
ścioła, który jest ludem Bożym, tworzonym przez młodych i starszych, 
mężczyzn i kobiety wszystkich kultur i perspektyw, jest ciałem Chrystusa, 
w którym jesteśmy członkami jedni drugich, począwszy od tych, który zo-
stali usunięci na margines i znieważeni. Podczas wymiany zdań i świadectw 
Synod ukazał pewne podstawowe cechy stylu synodalnego, ku któremu po-
winniśmy się nawrócić.

122. Wiara jest przekazywana w relacjach – z Chrystusem, z innymi, we 
wspólnocie. Również w świetle misji, Kościół jest powołany do przyjęcia po-
stawy relacyjnej, która stawia w centrum słuchanie, akceptację, dialog, wspól-
ne rozeznanie w procesie, który przemienia życie uczestniczących w nim osób. 
„Kościół synodalny to Kościół, który słucha, ze świadomością, że słuchać «to 
coś więcej niż słyszeć» Jest to wzajemne słuchanie, przez które każdy może 
się czegoś nauczyć. Lud wierny, kolegium biskupów, Biskup Rzymu: jeden 
wysłuchuje innych; a wszyscy wsłuchują się w Ducha Świętego, «Ducha 
Prawdy» (J 14,17), aby poznać to, co On «mówi (…) do Kościołów» (Ap 2,7)
moje (FranciSZek, Przemówienie  podczas  uroczystości  upamiętniającej  50. 
rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17.10.2015). W ten sposób Kościół 
ukazuje się jako „namiot spotkania”, gdzie przechowywana jest Arka Przy-
mierza (por. Wj 25): Kościół dynamiczny i będący w ruchu, który towarzyszy 
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w drodze, umocniony przez wiele charyzmatów i posług. W ten sposób Bóg 
staje się obecny w tym świecie.

Kościół zaangażowany i współodpowiedzialny

123. Cechą charakterystyczną tego stylu Kościoła jest docenienie chary-
zmatów, jakie daje Duch zależnie od powołania i roli każdego z jego człon-
ków, poprzez zjawisko współodpowiedzialności. Do jego wprowadzenia 
w czyn konieczne jest nawrócenie serca i gotowość do wzajemnego słucha-
nia, co buduje skuteczne poczucie bycia wspólnotą. Ożywiani tym duchem, 
możemy przejść do Kościoła zaangażowanego i współodpowiedzialnego, 
zdolnego, by docenić bogactwo różnorodności, z których jest on stworzony, 
przyjmując z wdzięcznością wkład wiernych świeckich, w tym młodzieży 
i kobiet, życia konsekrowanego męskiego i kobiecego a także grup, stowarzy-
szeń i ruchów. Nikt nie może być odsuwany na bok, czy też stać z daleka. Jest 
to sposób zarówno na uniknięcie klerykalizmu, który wyklucza wielu z pro-
cesów decyzyjnych, jak i klerykalizacji świeckich, która ich zamyka, zamiast 
skierowywać ku zaangażowaniu misyjnemu w świecie. Synod postuluje uczy-
nienie rzeczywistym i zwyczajnym czynny udział ludzi młodych we współ-
odpowiedzialności Kościołów partykularnych, a także w organizmach Kon-
ferencji Episkopatów i Kościoła powszechnego. Wnosi także o wzmocnienie 
działalności Biura ds. Młodzieży Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia 
poprzez ustanowienie organu przedstawicielskiego młodzieży na szczeblu 
międzynarodowym.

Procesy rozeznania wspólnotowego

124. Doświadczenie „podążania razem” jako lud Boży pomaga nam co-
raz lepiej rozumieć znaczenie autorytetu w perspektywie służby. Od pasterzy 
wymagana jest umiejętność rozwijania współpracy w dawaniu świadectwa 
i w misji oraz wspierania procesów rozeznania wspólnotowego, by dokonać 
interpretacji znaków czasu w świetle wiary i pod kierunkiem Ducha Święte-
go, przy udziale wszystkich członków wspólnoty, zaczynając od tych, którzy 
znajdują się na marginesie. Przywódcy kościelni o tych zdolnościach potrze-
bują specjalnej formacji do synodalności. Z tego punktu widzenia obiecujące 
zdaje się być zorganizowanie wspólnych kursów formacyjnych dla młodych 
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świeckich, zakonników i seminarzystów, w szczególności w zakresie sprawo-
wania władzy lub pracy zespołowej.

Styl dla misji

Komunia misyjna

125. Synodalne życie Kościoła jest zasadniczo ukierunkowane na misję: 
jest „znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, i jedno-
ści całego rodzaju ludzkiego” (Lumen gentium, 1) aż do dnia, w którym Bóg 
będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). Ludzie młodzi, otwar-
ci na Ducha Świętego, mogą pomóc Kościołowi w dokonaniu paschalnego 
przejścia od „indywidualistycznie pojmowanego «ja» do kościelnego «my», 
gdzie każde «ja», będąc przyobleczonym w Chrystusa (por. Ga 2,20), żyje 
i podąża z braćmi i siostrami jako podmiot odpowiedzialny i aktywny w jed-
nej misji ludu Bożego” (Międzynarodowa koMisJa teoloGiczna, La sino-
dalità nella  vita  e nella missione della Chiesa, 2.03.2018, 107). To samo 
przejście, pod wpływem natchnienia Ducha Świętego i przewodnictwem pa-
sterzy, musi nastąpić we wspólnocie chrześcijańskiej, wezwanej do porzu-
cenia koncentrowania się na swoim „ja”, na swojej samozachowawczości, 
aby budować „my”, sprzyjające integracji całej rodziny ludzkiej i całego 
stworzenia.

Misja w dialogu

126. Ta fundamentalna dynamika ma wyraźne konsekwencje dla sposobu 
wypełniania misji razem z młodzieżą, która wymaga nawiązania otwartego, 
szczerego i bezkompromisowego dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli. 
Jak stwierdził św. Paweł VI: „Kościół przybiera postać słowa, orędzia i dia-
logu” (Ecclesiam suam, 67). W świecie charakteryzującym się różnorodno-
ścią narodów i kultur, „podążanie razem” ma fundamentalne znaczenie dla 
wiarygodności i skuteczności inicjatyw solidarności, integracji, krzewienia 
sprawiedliwości i dla ukazania, na czym polega kultura spotkania i bezintere-
sowności. To właśnie młodzi, którzy codziennie kontaktują się z rówieśnika-
mi z innych wyznań chrześcijańskich, religii, przekonań i kultur, pobudzają 
całą wspólnotę chrześcijańską do życia w ekumenizmie i dialogu międzyre-
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ligijnym. Wymaga to odwagi parezji (wolnej, szczerej, otwartej wypowiedzi) 
w mówieniu, a także pokory w słuchaniu, przyjmując ascezę – a czasami mę-
czeństwo – jakie to pociąga za sobą.

Ku peryferiom świata

127. Praktyka dialogu i poszukiwanie wspólnych rozwiązań stanowią wy-
raźny priorytet w czasie, gdy systemy demokratyczne zmagają się z wyzwa-
niem niskiego poziomu uczestnictwa i nieproporcjonalnego wpływu małych 
grup interesu, które nie mają szerokiego odzwierciedlenia wśród ludności, 
a także z niebezpieczeństwem redukcjonistycznym, technokratycznym i auto-
rytarnym. Wierność Ewangelii ukierunkuje ten dialog na poszukiwanie odpo-
wiedzi na podwójny krzyk ubogich i ziemi (por. FranciSZek, Laudato si’, 49), 
wobec którego młodzi ludzie wykazują szczególną wrażliwość, włączając do 
procesów społecznych inspiracje płynące z zasad nauki społecznej: godność 
osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, preferencyjne traktowanie ubogich, 
prymat solidarności, dbanie o pomocniczość, troskę o wspólny dom. Żadne 
powołanie w Kościele nie może mieścić się poza wspólnotową dynamiką 
wyjścia i dialogu. Z tego względu wszelki wysiłek towarzyszenia musi zmie-
rzyć się z tą perspektywą, zachowując szczególną uwagę względem najbied-
niejszych i najsłabszych.

Rozdział II: Iść razem w życiu codziennym

Od struktur do relacji

Od przekazywania uprawnień do zaangażowania

128. Synodalność misyjna dotyczy nie tylko Kościoła na poziomie po-
wszechnym. Wymóg podążania razem, dając prawdziwe świadectwo brater-
stwa w odnowionym i bardziej oczywistym życiu wspólnotowym, dotyczy 
przede wszystkim poszczególnych wspólnot. Dlatego konieczne jest rozbu-
dzenie w każdej z ich świadomości, że jesteśmy ludem Bożym, odpowie-
dzialnym za urzeczywistnianie Ewangelii w różnych okolicznościach i we 
wszystkich sytuacjach codziennych. Oznacza to odejście od logiki przeka-
zywania uprawnień, która tak bardzo uwarunkowuje działania duszpaster-
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skie. Możemy na przykład odnieść się do programów katechetycznych przy-
gotowujących do sakramentów, stanowiących zadanie, które wiele rodzin 
powierza w całości parafii. Ta mentalność powoduje, że młodzieży grozi 
zrozumienie wiary nie jako rzeczywistości, która rzuca światło na życie co-
dzienne, ale jako zestaw pojęć i reguł, które należą do obszaru oddzielonego 
od ich życia. Trzeba natomiast iść razem: parafia potrzebuje rodziny, aby 
młodzi ludzie doświadczyli codziennego realizmu wiary; rodzina, odwrot-
nie, potrzebuje posługi katechetów i struktury parafialnej, aby zaoferować 
dzieciom bardziej organiczną wizję chrześcijaństwa, by je wprowadzić do 
wspólnoty i otworzyć na szersze horyzonty. Dlatego nie wystarczy posia-
danie struktur, jeśli nie rozwijają się w nich autentyczne relacje; to właśnie 
jakość takich relacji ewangelizuje.

Odnowienie parafii

129. Parafia musi być zaangażowana w ten proces, aby przybrać formę 
wspólnoty bardziej twórczej, środowiska, z którego promieniuje misja ku 
najuboższym. W tym szczególnym momencie dziejów pojawiają się liczne 
znaki świadczące o tym, że w wielu przypadkach parafia nie może zaspo-
koić potrzeb duchowych ludzi naszych czasów, zwłaszcza ze względu na 
kilka czynników, które zasadniczo zmieniły styl życia ludzi. Żyjemy istot-
nie w kulturze „bez granic”, naznaczonej nową relacją czasoprzestrzenną, 
również ze względu na komunikację cyfrową, charakteryzującą się ciągłą 
mobilnością. W takim kontekście wizja działalności parafialnej wytyczonej 
jedynie przez granice terytorialne, nie będąca w stanie przyciągnąć zróżni-
cowanymi ofertami wiernych, zwłaszcza ludzi młodych, uwięziłaby parafię 
w niedopuszczalnej bezczynności i niepokojącej monotonii duszpasterskiej. 
Konieczne jest zatem ponowne przemyślenie parafii w duchu współodpo-
wiedzialności kościelnej i impetu misyjnego, rozwijając współdziałanie na 
tym terytorium. Tylko w ten sposób może się ona jawić jako znaczące śro-
dowisko przyciągające życie ludzi młodych.

Struktury otwarte i łatwe do odczytania

130. Ważne jest, aby poszczególne wspólnoty w tym samym kierunku 
większej otwartości i dzielenia postawiły sobie pytanie, aby sprawdzić, 
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czy style życia i stosowane struktury przekazują młodym czytelne świa-
dectwo Ewangelii. Życie prywatne wielu kapłanów, zakonnic, zakonników, 
biskupów jest niewątpliwie skromne i oddane ludziom; ale jest ono prawie 
niewidoczne dla większości ludzi, szczególnie dla młodych. Wielu z nich 
stwierdza, że nasz świat kościelny jest trudny do rozszyfrowania; są trzy-
mani na dystans przez odgrywane przez nas role i towarzyszące im stereo-
typy. Sprawmy, aby nasze zwyczajne życie, we wszystkich jego przejawach 
było bardziej dostępne. Skuteczna bliskość, dzielenie przestrzeni i działań 
stwarzają warunki dla autentycznej komunikacji, wolnej od uprzedzeń. To 
w ten sposób Jezus niósł zapowiedź królestwa Bożego i właśnie na tę drogę 
popycha nas dzisiaj Jego Duch.

Życie wspólnoty

Mozaika twarzy

131. Kościół synodalny i misyjny znajduje odzwierciedlenie we wspól-
notach lokalnych, w których jest wiele twarzy. Od samego początku Ko-
ściół nie miał formy sztywnej i ujednoliconej, ale rozwijał się jako wielo-
ścian osób o różnych wrażliwościach, pochodzeniu i kulturach. Właśnie 
w ten sposób ukazał on, że nosi w glinianych naczyniach ludzkiej słabości 
niezrównany skarb życia trynitarnego. Harmonia, będąca darem Ducha, 
nie likwiduje różnic, ale je harmonizuje, rodząc symfoniczne bogactwo. 
To spotkanie w jednej wierze między różnymi ludźmi stanowi podstawowy 
warunek odnowy duszpasterskiej naszych wspólnot. Ma ono wpływ na gło-
szenie, celebrację i posługę, czyli na podstawowe obszary duszpasterstwa 
zwyczajnego. Mądrość ludowa mówi, że „potrzeba całej wioski, by wycho-
wać jedno dziecko”: zasada ta odnosi się dzisiaj do wszystkich obszarów 
duszpasterstwa.

Wspólnota na terytorium

132. Rzeczywista realizacja wspólnoty o wielu twarzach wpływa również 
na jej adaptację na terytorium, na otwarcie na tkankę społeczną i na spotka-
nie z instytucjami cywilnymi. Tylko wspólnota zjednoczona i pluralistyczna 
potrafi ukazać się jako otwarta i zanieść światło Ewangelii w dziedziny życia 
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społecznego, które dzisiaj stanowią dla nas wyzwanie: w kwestię ekologicz-
ną, pracy, wsparcia rodziny, marginalizacji, w odnowienie polityki, pluralizm 
kulturalny i religijny, proces na rzecz sprawiedliwości i pokoju, środowisko 
cyfrowe. Dzieje się to już w stowarzyszeniach i ruchach kościelnych. Młodzi 
ludzie proszą nas, abyśmy nie stawiali czoła sami tym wyzwaniom i prowa-
dzili dialog ze wszystkimi, nie po to, by odciąć kawałek władzy dla siebie, ale 
by przyczynić się do dobra wspólnego.

Kerygmat i katecheza

133. Głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, który ob-
jawił nam Ojca i dał Ducha, jest zasadniczym powołaniem wspólnoty chrze-
ścijańskiej. Częścią tego głoszenia jest zaproszenie młodych do rozpoznania 
znaków Bożej miłości w ich życiu i do odkrycia wspólnoty jako miejsca 
spotkania z Chrystusem. Takie głoszenie stanowi fundament, który zawsze 
trzeba ożywiać poprzez katechezę, i nadaje mu właściwości kerygmatyczne 
(por. FranciSZek, Evangelii gaudium, 164). Należy podtrzymywać wysiłek, 
aby zapewnić integrujące procesy stałe i organiczne: żywą znajomość Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelii, umiejętność odczytania w wierze swojego do-
świadczenia i wydarzeń z historii, towarzyszenie w modlitwie i celebracji 
liturgii, wprowadzenie do Lectio divina i wsparcie dla świadectwa miłosier-
dzia i krzewienia sprawiedliwości, proponując w ten sposób autentyczną du-
chowość młodzieżową. Niech programy katechetyczne ukazują ścisłą więź 
między wiarą a konkretnymi doświadczeniami każdego dnia, ze światem 
uczuć i więzi, z radościami i rozczarowaniami, jakich doświadczamy w na-
uce i w pracy; niech potrafią włączać nauczanie społeczne Kościoła; niech 
będą otwarte na języki piękna, muzyki i różnych form wyrazu artystycznego, 
a także na formy komunikacji cyfrowej. Niech będą należycie uwzględniane 
wymiary cielesności, uczuciowości i seksualności, ponieważ istnieje głębo-
kie powiązanie między wychowaniem do wiary a wychowaniem do miłości. 
Krótko mówiąc, wiarę należy rozumieć jako praktykę, czyli jako formę bycia 
w świecie. Istnieje pilna potrzeba, aby w katechezie młodzieży ponowiono 
wysiłki na rzecz języków i metod, nigdy nie tracąc z oczu tego, co zasadnicze, 
czyli spotkania z Chrystusem, który jest sercem katechezy. Doceniono Youcat, 
Docat i podobne narzędzia, nie pomijając katechizmów różnych Konferencji 
Episkopatów. Konieczne okazuje się także ponowienie starania o katechetów, 
którzy często są młodymi służącymi innym młodym, będąc niemal ich ró-
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wieśnikami. Ważna jest odpowiednia troska o ich formację i działanie, które 
zapewni, że ich posługa była pełniej uznana przez wspólnotę.

Centralne miejsce liturgii

134. Celebracja eucharystyczna jest miejscem rodzenia życia wspólnoty 
i synodalności Kościoła. Jest także miejscem przekazywania wiary i formacji 
dla misji, w której staje się oczywiste, że wspólnota żyje dzięki łasce, a nie 
dzięki pracy rąk własnych. Słowami tradycji wschodniej możemy powiedzieć, 
że liturgia jest spotkaniem z Bożym Sługą, który opatruje nasze rany i przygoto-
wuje dla nas ucztę paschalną, posyłając nas, abyśmy czynili to samo z naszymi 
braćmi i siostrami. Trzeba zatem wyraźnie podkreślić, że starania, by celebro-
wać ją ze szlachetną prostotą i przy zaangażowaniu różnych posług świeckich, 
jest istotnym momentem misyjnego nawrócenia Kościoła. Ludzie młodzi poka-
zali, że potrafią docenić i intensywnie przeżywać autentyczne celebracje, w któ-
rych piękno znaków, troska o przepowiadanie i zaangażowanie wspólnotowe 
naprawdę mówią o Bogu. Trzeba więc ułatwiać ich aktywne uczestnictwo, pod-
kreślając zadziwienie tajemnicą. Trzeba wychodzić naprzeciw ich wrażliwości 
muzycznej i artystycznej, ale także dopomóc im zrozumieć, że liturgia nie jest 
jedynie wyrażeniem siebie, ale działaniem Chrystusa i Kościoła. Równie ważne 
jest towarzyszenie młodym ludziom w odkrywaniu wartości adoracji euchary-
stycznej jako przedłużenia celebracji, w której można doświadczać kontempla-
cji i milczącej modlitwy.

135. Wielkie znaczenie na drogach wiary ma także praktyka sakramentu 
pojednania. Młodzi ludzie potrzebują poczucia się kochanymi, otrzymania 
przebaczenia, pojednania i doświadczają tajemniczej tęsknoty za miłosiernym 
uściskiem Ojca. Dlatego tak ważne jest, aby kapłani oferowali szczodrą goto-
wość do sprawowania tego sakramentu. Wspólnotowe celebracje pokutne po-
magają młodym ludziom przystąpić do spowiedzi indywidualnej i wyraźniej 
podkreślają eklezjalny wymiar sakramentu.

136. W wielu sytuacjach pobożność ludowa odgrywa ważną rolę w ko-
rzystaniu ludzi młodych z życia wiary w sposób praktyczny, wrażliwy i bez-
pośredni. Doceniając język ciała i zaangażowanie uczuciowe, pobożność 
ludowa pociąga za sobą pragnienie nawiązania kontaktu ze zbawiającym 
Bogiem, często za pośrednictwem Matki Bożej i świętych. Pielgrzymka 
jest dla młodych ludzi doświadczeniem drogi, które staje się metaforą życia 
i Kościoła: kontemplując piękno stworzenia i sztuki, przeżywając braterstwo 
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i jednocząc się z Panem na modlitwie, ponownie proponuje się najlepsze 
warunki rozeznania.

Hojność diakonii

137. Ludzie młodzi mogą pomóc w odnowieniu stylu wspólnot para-
fialnych i budować braterską wspólnotę bliską ubogim. Ubodzy, odrzuceni 
młodzi ludzie, najbardziej cierpiący, mogą stać się podstawą odnowy wspól-
noty. Muszą być oni uznani jako podmioty ewangelizacji i pomagają nam 
uwolnić się od światowości duchowej. Często ludzie młodzi są wrażliwi na 
wymiar diakonii. Wielu aktywnie uczestniczy w wolontariacie i znajduje 
sposób na spotkanie z Panem w służbie. W ten sposób poświęcenie się naj-
bardziej potrzebującym naprawdę staje się praktyką wiary, w której uczymy 
się tej miłości „przynoszącej stratę”, która jest w centrum Ewangelii i która 
jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Ubodzy, maluczcy, chorzy, 
osoby starsze, są ciałem cierpiącego Chrystusa. Z tego powodu oddanie się im 
w służbę jest sposobem na spotkanie z Panem i uprzywilejowaną przestrzenią 
do rozpoznawania swojego powołania. Konieczna jest szczególna otwartość 
w różnych kontekstach na migrantów i uchodźców. Trzeba z nimi pracować 
na rzecz akceptacji, ochrony, promocji i integracji. Integracja społeczna ubo-
gich sprawia, że Kościół jest domem miłości.

Duszpasterstwo młodzieży w kluczu powołaniowym

Kościół, dom dla młodych ludzi

138. Jedynie duszpasterstwo zdolne do swej odnowy, począwszy od troski 
o relacje i jakość wspólnoty chrześcijańskiej, będzie znaczące i atrakcyjne dla 
młodzieży. Kościół będzie mógł w ten sposób ukazać młodym ludziom siebie 
jako gościnny dom, charakteryzujący się rodzinną atmosferą zaufania. Tę-
sknota za braterstwem, tak często pojawiająca się w synodalnych wypowie-
dziach młodzieży, domaga się, aby Kościół był „domem dla wielu, matką dla 
wszystkich” (FranciSZek, Evangelii gaudium, 288): zadaniem duszpasterstwa 
jest realizowanie w dziejach powszechnego macierzyństwa Kościoła poprzez 
konkretne i prorocze gesty radosnej i codziennej gościnności, które czynią 
z niego dom dla młodych ludzi.
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Powołaniowa animacja duszpasterstwa

139. Powołanie jest punktem kluczowym, wokół którego zintegrowane są 
wszystkie wymiary osoby. Ta zasada dotyczy nie tylko poszczególnej osoby 
wierzącej, ale także całego duszpasterstwa. Zatem bardzo ważne jest wyjaśnie-
nie, że jedynie w wymiarze powołaniowym całe duszpasterstwo może znaleźć 
zasadę jednoczącą, ponieważ ma w nim ma swoje źródło i swoje spełnienie. 
W dokonujących się procesach nawrócenia duszpasterskiego nie domagamy się 
umocnienia duszpasterstwa powołaniowego jako odrębnego i niezależnego sek-
tora, ale ożywienia całego duszpasterstwa Kościoła, skutecznie przedstawiając 
różnorodność powołań. Celem duszpasterstwa jest bowiem pomoc wszystkim 
i każdemu z osobna poprzez proces rozeznania, w osiągnięciu „miary wielkości 
według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13).

Duszpasterstwo powołaniowe dla młodych

140. Od samego początku procesu synodalnego wyraźnie pojawiła się ko-
nieczność powołaniowego określenia duszpasterstwa młodzieżowego. W ten 
sposób wyłaniają się dwie istotne cechy duszpasterstwa przeznaczonego dla 
młodych pokoleń: jest „młodzieżowe”, ponieważ jego adresatami są osoby 
w tym wyjątkowym i niepowtarzalnym okresie życia, jakim jest młodość. Jest 
„powołaniowe”, ponieważ młodość jest uprzywilejowanym okresem decyzji 
życiowych i odpowiedzi na Boże powołanie. „Powołaniowości” duszpaster-
stwa młodzieżowego nie należy rozumieć w sposób wykluczający, ale włą-
czający. Bóg powołuje na wszystkich etapach życia – od łona matczynego 
aż po starość – ale młodość jest uprzywilejowanym momentem słuchania, 
dyspozycyjności i akceptacji woli Bożej. Synod sugeruje, aby na poziomie 
krajowej Konferencji Episkopatu stworzono „Dyrektorium Duszpasterstwa 
Młodzieżowego” w kluczu powołaniowym, które mogłoby dopomóc odpo-
wiedzialnym w diecezjach i pracującym na poziomie lokalnym w udoskona-
leniu swej formacji oraz w działaniach z młodymi i dla młodych.

Od rozszczepienia do integracji

141. Ojcowie synodalni uznając, że konieczne jest planowanie różnych 
dziedzin duszpasterstwa, aby uniknąć improwizacji, wielokrotnie wyrazili 
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też swoje poczucie niezadowolenia z powodu pewnego rozdrobnienia dusz-
pasterstwa w Kościele. Odnieśli się szczególnie do różnych rodzajów dusz-
pasterstwa dotyczącego młodzieży: duszpasterstwo młodzieży, rodziny, po-
wołaniowe, szkolne i uniwersyteckie, społeczne, kulturowe, charytatywne, 
czasu wolnego itd. Mnożenie biur bardzo wyspecjalizowanych, ale niekiedy 
oddzielonych od siebie, nie idzie w parze z jego znaczeniem, jako propozycji 
chrześcijańskiej. W rozszczepionym świecie, wytwarzającym rozproszenie 
i mnożącym przynależności, ludzie młodzi potrzebują wsparcia w jednocze-
niu życia, dogłębnie odczytując codzienne doświadczenia i dokonując roze-
znania. O ile jest to priorytet, to wciąż musimy rozwijać większą koordynację 
i integrację między różnymi dziedzinami, przechodząc od pracy dla „biur” do 
pracy dla „projektów”.

Owocna relacja między wydarzeniami a życiem codziennym

142. Podczas Synodu wielokrotnie rozmawialiśmy o Światowych Dniach 
Młodzieży, a także wielu innych wydarzeniach odbywających się na poziomie 
kontynentalnym, krajowym i diecezjalnym, wraz z tymi, organizowanymi 
przez stowarzyszenia, ruchy, zgromadzenia zakonne i inne podmioty kościel-
ne. Takie chwile spotkań i dzielenia są cenione niemal wszędzie, ponieważ 
oferują one możliwość podążania w logice pielgrzymki, przeżycia braterstwa 
ze wszystkimi, aby dzielić się radością wiary i wzrastać w przynależności 
do Kościoła. Dla wielu ludzi młodych były to doświadczenia przemienienia, 
gdzie przeżyli piękno oblicza Pana i podjęli ważne decyzje życiowe. Najlep-
sze owoce tych doświadczeń zbiera się w życiu codziennym. Dlatego ważne 
staje się zaplanowanie i realizowanie tych zgromadzeń jako istotnych etapów 
szerszego procesu doskonalenia.

Centra Młodzieży

143. Specyficzna przestrzeń dedykowana przez wspólnoty chrześcijań-
skie młodzieży, takie jak oratoria i ośrodki młodzieżowe oraz inne podob-
ne struktury, ukazują pasję wychowawczą Kościoła. Różnią się one na wiele 
sposobów, ale pozostają uprzywilejowanym środowiskiem, w którym Kościół 
staje się gościnnym domem dla nastolatków i ludzi młodych, którzy mogą od-
kryć swoje talenty i oddać je do dyspozycji poprzez posługę. Przekazują one 
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bardzo bogate dziedzictwo wychowawcze, które należy dzielić z innymi na 
dużą skalę, by wspierać rodzinę i samo społeczeństwo obywatelskie. W dy-
namice Kościoła wychodzącego jest jednak konieczne pomyślenie o twórczej 
i elastycznej odnowie tych instytucji, przechodząc od idei ośrodków statycz-
nych, gdzie mogą przyjść ludzie młodzi, do idei podmiotów duszpasterskich 
w ruchu wraz z młodymi i ku młodym, to znaczy zdolnych, aby ich spotkać 
w zwyczajnych miejscach ich życia – w szkole i środowisku cyfrowym, pe-
ryferiach egzystencjalnych, w świecie wiejskim i w świecie pracy, w dzia-
łalności muzycznej i artystycznej itp. – rodząc nowy typ apostolatu, bardziej 
dynamiczny i aktywny.

Rozdział III: Odnowiony zapał misyjny

Niektóre pilne wyzwania

144. Synodalność jest metodą, przez którą Kościół może stawić czoła sta-
rym i nowym wyzwaniom, będąc w stanie zebrać dary wszystkich swoich 
członków, począwszy od młodych, i sprawić, by stały się one narzędziem dia-
logu. Dzięki pracy Synodu, w pierwszej części niniejszego dokumentu na-
kreśliliśmy pewne obszary, w których należy pilnie rozpocząć lub odnowić 
siłę Kościoła w realizacji misji, którą powierzył mu Chrystus, a którą tutaj 
staramy się podjąć w sposób bardziej konkretny.

Misja w Internecie

145. Środowisko cyfrowe stanowi dla Kościoła wyzwanie na wielu płasz-
czyznach. Niezbędne jest zatem pogłębienie wiedzy o jego dynamice oraz 
jego zasięgu z punktu widzenia antropologicznego i etycznego. Wymaga 
ono, by w nim być i promować jego możliwości komunikacyjne w świetle 
przepowiadania chrześcijańskiego, ale także nasączenia Ewangelią jego kul-
tur i dynamiki. Niektóre doświadczenia pod tym względem są już podejmo-
wane i należy je wspierać, pogłębiać oraz dzielić się nimi. Priorytet, który 
wielu przypisuje obrazowi jako nośnikowi przekazu, musi stawiać pytania 
co do sposobów przekazywania wiary w oparciu o słuchanie słowa Bożego 
i czytanie Pisma Świętego. Młodzi chrześcijanie, tubylcy w świecie cyfro-
wym, podobnie jak ich rówieśnicy, znajdują tutaj autentyczną misję, w którą 
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niektórzy są już zaangażowani. Zresztą sami młodzi proszą, aby im towa-
rzyszono w rozeznaniu co do dojrzałych sposobów życia w mocno dziś zdi-
gitalizowanym środowisku, które pozwoliłoby nam wykorzystywać szanse, 
unikając zagrożeń.

146. Synod chciałby, żeby w Kościele ustanowiono na odpowiednich po-
ziomach właściwe urzędy lub organy ds. kultury cyfrowej i ewangelizacji, 
które przy nieodzownym wkładzie ludzi młodych krzewiłyby działanie i re-
fleksję kościelną w tym środowisku. Wśród ich funkcji, oprócz promowa-
nia wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk na poziomie osobistym 
i wspólnotowym oraz wypracowywania odpowiednich narzędzi edukacji 
cyfrowej i ewangelizacji, mogłyby również zarządzać systemami certyfika-
cji witryn katolickich, aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu się fake news 
(fałszywych wiadomości) dotyczących Kościoła lub szukania sposobów prze-
konania władz publicznych do promowania coraz bardziej rygorystycznych 
polityk i narzędzi służących ochronie nieletnich w Internecie.

Migranci: obalić mury i budować mosty

147. Wśród migrantów jest wielu młodych. Powszechność Kościoła ofe-
ruje im doskonałe szanse, aby nawiązać dialog wspólnot, z których wyrusza-
ją, z tymi, do których docierają, przyczyniając się do przezwyciężenia lęków 
i nieufności oraz umacniając więzi, którym grozi zerwanie przez migracje. 
„Przyjmować, chronić, promować i integrować” – te cztery czasowniki, któ-
rymi papież Franciszek podsumowuje linie działania na rzecz imigrantów, są 
czasownikami synodalnymi. Ich wprowadzanie w życie wymaga działania 
Kościoła na wszystkich szczeblach i angażuje wszystkich członków wspól-
not chrześcijańskich. Migranci ze swej strony, otoczeni odpowiednią opieką, 
mogą zaoferować przyjmującym ich wspólnotom bogactwa duchowe, dusz-
pasterskie i misyjne. Szczególne znaczenie ma zaangażowanie kulturowe 
i polityczne, które należy rozwijać również poprzez odpowiednie struktu-
ry, w celu zwalczania rozprzestrzeniania się ksenofobii, rasizmu i odrzuce-
nia imigrantów. Środki Kościoła katolickiego są istotnym elementem walki 
z handlem ludźmi, co wyraźnie widać w pracy wielu zakonnic. Rola Grupy 
Świętej Marty, która łączy odpowiedzialnych religijnych i sił porządkowych, 
ma kluczowe znaczenie i jest dobrą praktyką, która powinna być źródłem 
inspiracji. Nie zapominajmy o staraniach o zagwarantowanie rzeczywistego 
prawa do pozostania w swoim kraju osobom, które nie chciałyby emigrować, 
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ale są do tego zmuszone, oraz o wsparciu dla wspólnot chrześcijańskich, któ-
rym migracja grozi zanikiem.

Kobiety w Kościele synodalnym

148. Kościół, który stara się żyć w stylu synodalnym, nie może pominąć 
refleksji nad kondycją i rolą kobiet na łonie Kościoła, a co za tym idzie, także 
w społeczeństwie. Młode dziewczęta i chłopcy domagają się tego stanow-
czo. Wypracowane refleksje domagają się wdrożenia poprzez dzieło odważ-
nego nawrócenia kulturowego i zmiany codziennej praktyki duszpasterskiej. 
Szczególnym obszarem w tym względzie jest obecność kobiet w organach 
kościelnych na wszystkich szczeblach, także w funkcjach odpowiedzialności, 
oraz udział kobiet w kościelnych procesach decyzyjnych przy jednoczesnym 
poszanowaniu roli posługi święceń. Chodzi o obowiązek sprawiedliwości, 
który znajduje inspirację zarówno w sposobie, w jaki Jezus odnosił się do 
mężczyzn i kobiet swoich czasów, jak i znaczeniu roli niektórych postaci ko-
biecych w Biblii, w historii zbawienia i w życiu Kościoła.

Seksualność: słowo jasne, wolne, autentyczne

149. W obecnej sytuacji kulturowej Kościół ma trudności w przekazywa-
niu piękna chrześcijańskiej wizji cielesności i seksualności, która wyłania 
się z Pisma Świętego, Tradycji i nauczania ostatnich papieży. Dlatego pilnie 
potrzebne jest poszukiwanie bardziej adekwatnych sposobów, które przekła-
dałyby się konkretnie na wypracowanie odnowionych programów formacyj-
nych. Trzeba proponować młodym antropologię uczuciowości i seksualności, 
która potrafiłaby również nadać właściwą wartość czystości, ukazując z peda-
gogiczną mądrością jej najbardziej autentyczne znaczenie dla rozwoju osoby 
we wszystkich stanach życia. Chodzi o nastawienie na empatyczne słuchanie, 
towarzyszenie i rozeznanie, zgodnie z duchem wskazanym przez najnowsze 
nauczanie Kościoła. Z tego powodu konieczne jest dbanie o formację dzia-
łaczy duszpasterskich, którzy byliby wiarygodni, począwszy od dojrzałości 
swojego wymiaru uczuciowego i seksualnego.

150. Istnieją pytania dotyczące ciała, uczuciowości i seksualności, które 
wymagają głębszego opracowania antropologicznego, teologicznego i pa-
storalnego, a które należy przeprowadzić w najbardziej odpowiedni sposób 

Pobrano z https://repo.uni.opole.pl / Downloaded from Repository of Opole University 2022-01-29



„W tej samej chwili wybrali się i wrócili” 153

i na najbardziej odpowiednich poziomach, od lokalnego do powszechnego. 
Pojawiają się wśród nich te odnoszące się w szczególności do różnicy i har-
monii między tożsamością męską a żeńską oraz skłonności seksualnych. 
W związku z tym Synod potwierdza, że Bóg kocha każdego człowieka i po-
dobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszel-
kiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości. Potwierdza również 
decydujące znaczenie antropologiczne różnicy i komplementarności między 
mężczyzną a kobietą oraz uważa za redukcyjne określanie tożsamości osób, 
wychodząc wyłącznie od ich „orientacji seksualnej” (Kongregacja Nauki 
Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób ho-
moseksualnych, 1.10.1986, 16). W wielu wspólnotach chrześcijańskich ist-
nieją już procesy towarzyszenia w wierze osobom homoseksualnym: Synod 
zaleca wspieranie takich programów. W procesach tych pomaga się osobom 
w zrozumieniu ich historii [osobistej]; w swobodnym i odpowiedzialnym 
wypełnianiu swojego powołania chrzcielnego; rozpoznaniu chęci przyna-
leżenia i wniesienia swego wkładu w życie wspólnoty; rozpoznaniu najlep-
szych sposobów, aby to osiągnąć. W ten sposób pomagamy każdej młodej 
osobie, nikogo nie wykluczając, w coraz pełniejszym włączaniu wymiaru 
seksualnego do swej osobowości, wzrastając w jakości relacji i zmierzając 
w kierunku daru z siebie.

Ekonomia, polityka, praca, wspólny dom

151. Kościół angażuje się w promowanie życia społecznego, gospodar-
czego i politycznego w duchu sprawiedliwości, solidarności i pokoju, tak jak 
tego stanowczo domagają się młodzi. Wymaga to odwagi, by stać się głosem 
tych, którzy nie mają głosu u światowych przywódców, piętnując korupcję, 
wojny, handel bronią, narkotykami i rabunkową eksploatację zasobów na-
turalnych, zachęcając do nawrócenia tych, którzy są za to odpowiedzialni. 
W perspektywie integralnej nie można tego oddzielić od starania o integrację 
osób najsłabszych, stwarzając procesy, które pozwolą im nie tylko znaleźć 
rozwiązanie swoich potrzeb, ale także na wniesienie swego wkładu w budo-
wanie społeczeństwa.

152. Mając świadomość, że „praca stanowi podstawowy wymiar bytowa-
nia człowieka na ziemi” (Jan Paweł ii, Laborem exercens, n. 4), a jej brak 
jest dla wielu ludzi młodych upokarzający, Synod zaleca Kościołom lokal-
nym sprzyjanie i wspieranie włączania młodych ludzi w świat pracy, w tym 
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poprzez popieranie inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości młodzieżowej. Do-
świadczenia w tym kierunku są szeroko rozpowszechnione w wielu Kościo-
łach lokalnych i muszą być popierane i nasilane.

153. Promowanie sprawiedliwości jest również wyzwaniem dla zarządza-
nia dobrami Kościoła. Ludzie młodzi czują się jak w domu w Kościele, w któ-
rym ekonomia i finanse są przejrzyste i spójne. Konieczne są śmiałe decyzje 
w perspektywie zrównoważonego rozwoju, jak to wskazano w encyklice Lau-
dato si’, ponieważ brak poszanowania dla środowiska naturalnego człowieka 
rodzi nowe formy ubóstwa, których ludzie młodzi są pierwszymi ofiarami. 
Niech zmieniają się również systemy, ukazując, że możliwy jest alternatyw-
ny sposób życia w wymiarze gospodarczym i finansowym. Młodzi zachęcają 
Kościół, by był proroczy na tym polu słowami, ale przede wszystkim poprzez 
decyzje, które ukazywałyby, że możliwa jest gospodarka przyjazna człowie-
kowi i środowisku. Możemy to uczynić razem z nimi.

154. Jeśli chodzi o kwestie ekologiczne, ważne będzie zaproponowanie 
wytycznych dotyczących konkretnej realizacji Laudato  si’ w praktyce ko-
ścielnej. Wiele wystąpień podkreślało znaczenie oferowania młodym ludziom 
formacji przygotowującej do zaangażowania społeczno-politycznego oraz do 
wykorzystania środka, jaki pod tym względem stanowi nauka społeczna Ko-
ścioła. Ludzie młodzi zaangażowani w politykę muszą być wspierani i zachę-
cani do działania na rzecz prawdziwej przemiany niesprawiedliwych struktur 
społecznych.

W uwarunkowaniach międzykulturowych i międzyreligijnych

155. Pluralizm kulturalny i religijny jest coraz częstszą rzeczywistością 
w życiu społecznym młodzieży. Młodzi chrześcijanie oferują piękne świadec-
two Ewangelii, gdy żyją swoją wiarą w sposób, który przekształca ich życie 
oraz codzienne działania. Są wezwani do otwarcia się na młodych o innych 
tradycjach religijnych i duchowych, aby utrzymywać z nimi autentyczne rela-
cje, które sprzyjają wzajemnemu poznaniu i leczą z uprzedzeń i stereotypów. 
Są w ten sposób pionierami nowej formy dialogu międzyreligijnego i między-
kulturowego, który przyczynia się do uwolnienia naszych społeczeństw z wy-
kluczenia, ekstremizmu, fundamentalizmu, a także od manipulowania religią 
dla celów sekciarskich lub populistycznych. Będąc świadkami Ewangelii, ci 
ludzie młodzi wraz ze swymi rówieśnikami stają się promotorami obywatel-
stwa włączającego różnorodności oraz zaangażowania religijnego odpowie-
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dzialnego społecznie i budującego więź społeczną oraz pokój. W ostatnim 
okresie, właśnie na wniosek młodzieży, powstały inicjatywy, oferujące szanse 
doświadczenia współistnienia osobom należącym do różnych religii i kultur, 
aby wszyscy w atmosferze serdeczności i poszanowania dla swoich poszcze-
gólnych wyznań byli uczestnikami wspólnego i zgodnego zaangażowania 
w społeczeństwie.

Młodzi na rzecz dialogu ekumenicznego

156. Jeśli idzie o proces pojednania między wszystkimi chrześcijanami, 
Synod jest wdzięczny za pragnienie wielu młodych ludzi, by przyczynić się 
do większej jedności między oddzielonymi wspólnotami chrześcijańskimi. 
Angażując się w tym kierunku, dość często ludzie młodzi pogłębiają korzenie 
swojej wiary i doświadczają prawdziwej otwartości na to, co mogą dać inni. 
Domyślają się, że Chrystus nas łączy, nawet jeśli pozostają pewne różnice. Jak 
stwierdził Papież Franciszek z okazji wizyty u patriarchy Bartłomieja w 2014 
roku, to ludzie młodzi „dzisiaj wzywają nas do czynienia postępów na drodze 
do pełnej jedności. I to nie dlatego, że nie rozumieją znaczenia różnic, które 
wciąż nas dzielą, ale dlatego, że potrafią sięgać spojrzeniem dalej – potrafią 
sięgać spojrzeniem dalej - są zdolni pojąć to, co istotne, to, co nas już łączy” 
(FranciSZek, Przemówienie  podczas  Boskiej  Liturgii, kościół patriarchalny 
św. Jerzego, Stambuł, 30.11.2014).

Rozdział IV: Formacja integralna

Konkretność, złożoność i integralność

157. Obecna rzeczywistość nacechowana jest rosnącą złożonością zjawisk 
społecznych i doświadczeń indywidualnych. W konkretności życia zachodzą-
ce zmiany wpływają na siebie nawzajem i nie można ich rozpatrywać w uję-
ciu selektywnym. W rzeczywistości wszystko jest ze sobą powiązane: życie 
rodzinne i zaangażowanie zawodowe, wykorzystanie technologii, jak i sposób 
doświadczenia wspólnoty, obrona dziecka nienarodzonego i imigranta. Do-
świadczenie konkretne mówi nam o antropologicznej wizji osoby jako całości 
oraz o takim sposobie poznania, który nie oddziela, ale rozumie powiązania, 
otwiera na doświadczenie, odczytując je w świetle słowa Bożego, pozwala się 
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bardziej natchnąć przykładnymi świadectwami niż abstrakcyjnymi modelami. 
Wymaga to nowego podejścia formatywnego, które dążyłoby do integracji 
perspektyw, uzdalniałoby do uchwycenia powiązania problemów i potrafiło 
zjednoczyć różne wymiary osoby. Takie podejście jest w pełni zgodne z wizją 
chrześcijańską, która rozważa we wcieleniu Syna nierozłączne spotkanie na-
tury boskiej i ludzkiej, ziemi i nieba.

Edukacja, szkoła i uniwersytet

158. Podczas Synodu położono szczególny nacisk na ważne i niezby-
walne zadanie kształcenia zawodowego, wypełniane przez szkoły i uni-
wersytety, ponieważ są to miejsca, gdzie większość młodych ludzi spędza 
dużo swego czasu. W niektórych częściach świata edukacja podstawowa 
jest pierwszą i najważniejszą prośbą, jaką młodzi ludzie kierują do Kościo-
ła. Dla wspólnoty chrześcijańskiej jest zatem istotne, aby wyrazić znaczącą 
obecność w tych środowiskach poprzez wykwalifikowanych nauczycieli, 
znaczące kapelanie i odpowiednie zaangażowanie kulturowe. Na szczegól-
ną refleksję zasługują katolickie instytucje edukacyjne, wyrażające troskę 
Kościoła o integralną formację młodych ludzi. Są to cenne przestrzenie dla 
spotkania Ewangelii z kulturą narodu i dla rozwoju badań naukowych. Są 
one powołanie do proponowania modelu formacyjnego, który byłby w sta-
nie nawiązać dialog między wiarą a pytaniami współczesnego świata, z róż-
nymi perspektywami antropologicznymi, z wyzwaniami nauki i techniki, 
z przemianami zwyczajów społecznych i przy zaangażowaniu na rzecz spra-
wiedliwości. Szczególną uwagę należy poświęcić w tych środowiskach na 
krzewienie kreatywności młodych w dziedzinie nauki i sztuki, poezji i lite-
ratury, muzyki i sportu, świata cyfrowego i mediów, itp. W ten sposób ludzie 
młodzi będą mogli odkryć swoje talenty, a następnie oddać je do dyspozycji 
społeczeństwa dla dobra wszystkich.

Przygotowanie nowych formatorów

159. Niedawna Konstytucja Apostolska Veritatis gaudium o uniwersyte-
tach i wydziałach kościelnych zaproponowała podstawowe kryteria dla pro-
jektu formacyjnego, który okazałby się na miarę wyzwań współczesności: 
kontemplacja duchowa, intelektualna i egzystencjalna kerygmatu, wszech-
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stronny dialog, mądrze i kreatywnie realizowana interdyscyplinarność oraz 
pilna potrzeba tworzenia „sieci” (por. Veritatis gaudium, 4). Zasady te mogą 
inspirować wszystkie dziedziny edukacji i formacji. Ich podjęcie będzie ko-
rzystne przede wszystkim dla formacji nowych wychowawców, pomagając 
im otworzyć się na wizję mądrościową, zdolną do łączenia doświadcze-
nia i prawdy. Zasadnicze znaczenie mają uniwersytety papieskie na całym 
świecie, a na poziomie kontynentalnym i krajowym uniwersytety katolickie 
i ośrodki studiów. Okresowy przegląd, wymagające sprawdzanie umiejętno-
ści i nieustanna modernizacja tych instytucji jest wspaniałą inwestycją strate-
giczną dla dobra młodzieży i całego Kościoła.

Formowanie uczniów-misjonarzy

160. Proces synodalny podkreślał rosnące pragnienie nadania przestrzeni 
i konkretnej postaci protagonizmowi młodzieży. Jest oczywiste, że apostolat 
młodzieży skierowany do innych młodych ludzi nie może być improwizowa-
ny, ale musi być owocem poważnego i odpowiedniego procesu formacyjnego: 
Jak towarzyszyć temu procesowi? Jak zaoferować młodym lepsze narzędzia, 
aby byli autentycznymi świadkami Ewangelii? To pytanie zbiega się również 
z dążeniem wielu młodych ludzi, by lepiej poznać swoją wiarę: odkryć jej ko-
rzenie biblijne, uchwycić historyczny rozwój doktryny, znaczenie dogmatów, 
bogactwo liturgii. Umożliwia to młodym refleksję nad kwestiami aktualnymi, 
w których wiara jest wystawiona na próbę, aby umieć zdać sprawę z nadziei, 
która jest w nich (por. 1 P 3,15). Z tego powodu Synod proponuje dowar-
tościowanie doświadczeń misyjnych młodzieży poprzez ustanowienie ośrod-
ków formacyjnych dla ewangelizacji młodzieży oraz młodych małżeństw, 
poprzez integralne doświadczenie, które zostanie zwieńczone posłaniem na 
misję. Istnieją już inicjatywy tego rodzaju na różnych terytoriach, ale każda 
Konferencja Episkopatu jest proszona o zbadanie wykonalności tego zadania 
w swojej sytuacji.

Czas, by towarzyszyć rozeznaniu

161. Wiele razy w auli synodalnej rozbrzmiewał żarliwy apel, by hoj-
nie inwestować w pasje wychowawcze młodych, poświęcając dużo czasu, 
a także środki ekonomiczne. Zbierając różne wypowiedzi i życzenia, które 
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pojawiły się podczas dyskusji synodalnej, wraz z wysłuchaniem wartościo-
wych, już realizowanych doświadczeń, Synod proponuje z pełnym przeko-
naniem wszystkim Kościołom partykularnym, zgromadzeniom zakonnym, 
ruchom, stowarzyszeniom i innym podmiotom kościelnym oferowanie mło-
dym doświadczenia towarzyszenia z myślą o rozeznaniu. Takie doświad-
czenie – którego trwanie musi być ustalone w zależności od sytuacji i moż-
liwości – można określić jako czas przeznaczony na dojrzewanie dorosłego 
życia chrześcijańskiego. Należy w nim przewidywać dłuższe oderwania od 
środowiska i od zwykłych relacji, a winno być ono zbudowane wokół co 
najmniej trzech zasadniczych filarów: doświadczenia życia braterskiego 
wspólnie z wychowawcami dorosłymi, które byłoby istotne, wstrzemięź-
liwe i szanujące wspólny dom; silnej i znaczącej propozycji apostolskiej, 
którą należy przeżywać wspólnie; ofertę duchowości zakorzenioną w mo-
dlitwie i w życiu sakramentalnym. Są w tym zatem wszystkie niezbędne 
składniki, by Kościół mógł zaoferować młodym, którzy będą tego chcieli, 
głębokie doświadczenie rozeznawania powołania.

Towarzyszenie do małżeństwa

162. Należy przypomnieć znaczenie towarzyszenia parom na drodze przy-
gotowań do małżeństwa, mając na uwadze, że istnieje kilka uzasadnionych 
sposobów organizacji takich programów. Jak podaje Amoris laetitia w nume-
rze 207: „Nie chodzi o przedstawienie im całego katechizmu lub nasycenie ich 
zbyt wieloma kwestiami. […] Jest to rodzaj «inicjacji» do sakramentu mał-
żeństwa, który zapewni im niezbędne elementy, aby mogli go przyjąć z naj-
lepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością”. Ważne 
jest kontynuowanie towarzyszenia młodym rodzinom, zwłaszcza w pierw-
szych latach małżeństwa, pomagając im również stać się aktywną częścią 
wspólnoty chrześcijańskiej.

Formacja seminarzystów i osób konsekrowanych

163. Ważnym wyzwaniem dla Kościoła pozostaje szczególne zadanie for-
macji integralnej kandydatów do posługi święceń oraz życia konsekrowanego 
męskiego i żeńskiego. Podkreślono również znaczenie solidnej formacji kul-
turowej i teologicznej osób konsekrowanych. Jeśli chodzi o seminaria, pierw-
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szym zadaniem jest oczywiście stosowanie i przełożenie na działania nowe-
go Ratio  fundamentalis  institutionis sacerdotalis. Podczas Synodu pojawiły 
się pewne ważne akcenty, o których należy wspomnieć. Po pierwsze, wybór 
formatorów: nie wystarcza, aby byli oni przygotowani kulturowo, ale muszą 
być zdolni do relacji braterskich, empatycznego wysłuchania i głębokiej we-
wnętrznej wolności. Po drugie, dla odpowiedniego towarzyszenia potrzebna 
będzie poważna i kompetentna praca w zróżnicowanych zespołach pedago-
gicznych, które włączałyby kobiety. Ustanowienie tych zespołów formacyj-
nych, w których współdziałałyby różne powołania, jest małą, ale cenną for-
mą synodalności, która wpływa na mentalność ludzi młodych znajdujących 
się w trakcie formacji początkowej. Po trzecie, formacja musi zmierzać do 
rozwijania w przyszłych duszpasterzach i osobach konsekrowanych zdolno-
ści do wypełniania swojej roli przewodników w sposób powszechnie szano-
wany i nieautorytarny, wychowując młodych kandydatów, by poświęcili się 
dla wspólnoty. Szczególną uwagę należy zwrócić na niektóre kryteria forma-
tywne, takie jak: przezwyciężanie skłonności do klerykalizmu, umiejętność 
pracy w zespole, wrażliwość na ubogich, przejrzystość życia, gotowość, by 
danej osobie towarzyszono. Po czwarte, decydujące znaczenie ma poważny 
charakter rozeznania początkowego, ponieważ nazbyt często młodzi ludzie 
wstępujący do seminarium lub domów formacyjnych są przyjmowani bez od-
powiedniej znajomości i pogłębionego odczytania historii ich życia. Kwestia 
ta staje się szczególnie delikatna w przypadku „seminarzystów wędrownych”: 
niestabilność relacyjna i afektywna i brak korzeni kościelnych to sygnały nie-
bezpieczne. Lekceważenie prawodawstwa kościelnego w tym zakresie sta-
nowi zachowanie nieodpowiedzialne, które może mieć bardzo poważne kon-
sekwencje dla wspólnoty chrześcijańskiej. Piąty punkt dotyczy liczebności 
wspólnoty formacyjnej: w zbyt dużych istnieje zagrożenie depersonalizacji 
procesów i braku odpowiedniej znajomości młodych ludzi, natomiast w tych, 
które są zbyt małe, mogą być oni przytłoczeni i poddani logikom zależności. 
W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie seminariów 
międzydiecezjalnych lub ośrodków formacyjnych wspólnych dla kilka pro-
wincji zakonnych, z jasnymi programami formacyjnymi i dobrze zdefiniowa-
nymi obowiązkami.

164. Synod składa trzy propozycje na rzecz odnowy. Pierwsza dotyczy 
wspólnej formacji osób świeckich, konsekrowanych i kapłanów. Ważne jest 
zachowywanie stałego kontaktu młodych w trakcie formacji z życiem co-
dziennym rodzin i wspólnot, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obec-
ność postaci kobiecych i małżeństw chrześcijańskich, tak aby formacja była 
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zakorzeniona w konkretnych sytuacjach życiowych i była nacechowana re-
lacyjnością, zdolną do zintegrowania z warunkami życia społecznego i kul-
turowego. Drugi postulat zakłada włączenie do programu przygotowania 
do posługi święceń i życia konsekrowanego specyficznego przygotowania 
do duszpasterstwa młodzieży poprzez kursy formacyjne nakierowane na 
doświadczenia apostolstwa i ewangelizacji. Trzecia propozycja wnosi o to, 
aby w obrębie autentycznego rozeznania ludzi i sytuacji, zgodnie z wizją 
i duchem Ratio  fundamentalis  institutionis  sacerdotalis, rozważyć możli-
wość weryfikacji procesu formacyjnego w kierunku empirycznym i wspól-
notowym. Dotyczy to zwłaszcza ostatniego etapu procesu, który przewiduje 
stopniowe wprowadzanie w odpowiedzialność duszpasterską. Formuły i za-
sady mogą być wskazane przez Konferencje Episkopatów każdego kraju, 
poprzez ich Ratio nationalis.

Podsumowanie

Powołani, by zostać świętymi

165. Wszystkie zróżnicowania powołaniowe gromadzą się w jednym i po-
wszechnym powołaniu do świętości, które w istocie może być jedynie speł-
nieniem tego wezwania do radości miłości, które rozbrzmiewa w sercu każ-
dej osoby młodej. Rzeczywiście tylko wychodząc z jedynego powołania do 
świętości, można wyrazić różne formy życia, wiedząc, że Bóg „chce, abyśmy 
byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwod-
nionym, pustym” (FranciSZek, Gaudete  et  exsultate, 1). Świętość znajduje 
swoje niewyczerpane źródło w Ojcu, który przez swojego Ducha posyła nam 
Jezusa, „Świętego Bożego” (Mk 1,24), który przyszedł między nas, by nas 
uczynić świętymi poprzez przyjaźń z Nim, która wnosi w nasze życie radość 
i pokój. Podstawowym warunkiem wszelkiej odnowy jest przywrócenie w ca-
łym duszpasterstwie zwyczajnym Kościoła żywego kontaktu ze szczęśliwym 
życiem Jezusa.

Przebudzić świat świętością

166. Musimy być święci, żebyśmy mogli zaprosić młodych ludzi, aby się 
nimi stawali. Ludzie młodzi głośno domagają się Kościoła autentycznego, 
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świetlistego, jasnego, radosnego: tylko Kościół świętych może sprostać tym 
wymaganiom! Wielu z nich go opuściło, ponieważ nie znaleźli świętości, ale 
przeciętność, zarozumiałość, podziały i zepsucie. Niestety świat jest oburzony 
nadużyciami niektórych ludzi Kościoła, zamiast być ożywianym świętością 
jego członków: z tego powodu Kościół jako całość musi dokonać stanowczej, 
natychmiastowej i radykalnej zmiany punktu widzenia! Ludzie młodzi potrze-
bują świętych, którzy kształtowaliby innych świętych, ukazując w ten sposób, 
że „świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła” (FranciSZek, Gaudete 
et  exsultate, 9). Istnieje język, który wszyscy mężczyźni i kobiety wszyst-
kich czasów, miejsc i kultury mogą zrozumieć, ponieważ jest on bezpośredni 
i świetlisty: jest to język świętości.

Pociągnięci świętością młodych

167. Od początku procesu synodalnego było jasne, że młodzi są integralną 
częścią Kościoła. Jest nią zatem również ich świętość, która w ostatnich dzie-
sięcioleciach przyniosła wielki wielopostaciowy rozkwit we wszystkich czę-
ściach świata. Poruszało nas kontemplowanie i medytowanie podczas Synodu 
odwagi tak wielu młodych ludzi, którzy oddali swoje życie, aby dochować 
wierności Ewangelii. Orzeźwiające było wysłuchanie świadectw ludzi mło-
dych obecnych na Synodzie, którzy pośród prześladowań postanowili dzielić 
mękę Pana Jezusa. Poprzez świętość młodych Kościół może odnowić swój 
zapał duchowy i energię apostolską. Olej świętości zrodzonej z dobrego życia 
wielu młodych ludzi może uleczyć rany Kościoła i świata, przywracając nas 
do tej pełni miłości, do której zawsze byliśmy wezwani: młodzi święci zachę-
cają nas do powrotu do naszej pierwszej miłości (por. Ap 2,4).
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