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    XXV niedziela zwykła  
                           

Mt 20, 1 - 16a     24 września  2017 
 

(1) Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który 

wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej 

winnicy. (2) Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do 

winnicy.  

(3) Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na 

rynku bezczynnie, (4) i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co 

będzie słuszne, dam wam. (5) Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 

szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. (6) Gdy wyszedł około godziny 

jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie? (7) Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy 

do winnicy!  

(8) A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: 

Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do 

pierwszych! (9) Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. (10) Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 

otrzymali po denarze. (11) Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi, (12) mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 

ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty.  

(13) Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy 

nie o denara umówiłeś się ze mną? (14) Weź, co twoje i odejdź! Chcę też           

i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 
 

 (15) Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym 

okiem patrzysz, że ja jestem dobry? (16) Tak ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. 
 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
 

 

 

 Przypowieść o robotnikach w winnicy 
 

Przypowieść Chrystusa ma dać odpowiedź na pytanie: 

                   Kto ma szanse skorzystania z łaski zbawienia? 

 

 Bóg nie dzieli ludzi na klasy czy kategorie.  

 Wszyscy mogą wejść do Jego królestwa, także ci, którzy przychodzą w ostatniej 

chwili.  

 Ważne, aby każdy człowiek skorzystał z tej łaski. 
 

Przypowieść o robotnikach ostatniej godziny mówi, że wszyscy ludzie mogą należeć do 

królestwa Bożego.  

Żydów, którzy należą do niego od dawna, nie powinna oburzać decyzja Boga o zbawieniu 

pogan. Pretensje robotników z przypowieści są doskonałą ilustracją postawy tych, którzy 

zarzucali Jezusowi zbyt wielkie miłosierdzie wobec grzeszników i pogan.  

Także chrześcijanie są narażeni na taką pokusę. Można spotkać się z przekonaniem, że 

chrześcijanie mają przewagę nad niechrześcijanami.  
 

Wolą Boga jest zbawienie wszystkich ludzi. 
 

 Czasami osiągają je ludzie w ostatniej chwili życia, choć wcześniej byli obojętni lub 

nawet wrogo usposobieni do Boga i wiary. Zbawienie, w jakim uczestniczą wraz z tymi, 

którzy byli wierni przez całe życie, powinno budzić w nas wdzięczność wobec miłosierdzia 

Boga i sprawiedliwości, która tak bardzo różni się od ludzkiej. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Nadzieja dla wszystkich 
 

Dlaczego więc przypowieść ta (o robotnikach w winnicy) tak została ułożona              

i co chce osiągnąć? 
 

 Chce tych, którzy w późnej starości nawrócili się i stali się lepsi, uczynić gorliwszymi             

i nie dozwolić, aby myśleli, że mniej otrzymali. Zaś o innych patrzących niechętnie na 

udzielone dobra mówi nie dlatego, aby okazać, jakoby się martwili i gryźli – gdzie tam – ale 

aby nauczyć, że ci [pierwsi] dostąpili tak wielkiej doskonałości, iż mogła ona obudzić                  

u innych zazdrość... 
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 Ale czemu nie najął naraz wszystkich?  

 

O ile to od niego by zależało, wszystkich by najął, a jeżeli nie wszyscy zaraz usłuchali 

wezwania, to różnica pochodzi z woli wezwanych. 

 

 Dlatego jedni wcześnie rano, drudzy około trzeciej, inni około szóstej, 

inni około godziny dziewiątej zostali wezwani, inni wreszcie około 

jedenastej, kiedy byli gotowi usłuchać.  

 

Na to także wskazuje Paweł, mówiąc: „Gdy jednak spodobało się Temu, który 

wybrał mnie jeszcze w łonie matki i powołał” (Ga 1, 15). A kiedy mu się spodobało? 

Wtedy, gdy on miał usłuchać. Bóg chciał wprawdzie już od początku, ale ponieważ Paweł 

nie byłby usłuchał, więc wtedy spodobało Mu się go powołać, kiedy miał Go usłuchać.               

W ten sposób także i łotra powołał, chociaż także mógł go wcześniej wezwać; lecz łotr 

nie byłby Go usłuchał. Bo jeśli Paweł z początku nie byłby Go usłuchał, to cóż dopiero 

łotr!... 

Widzimy więc ze wszystkiego, że ta przypowieść była powiedziana dla tych, 

którzy są w pierwszej młodości, jak również i dla tych, którzy wstąpili na drogę 

cnoty w późnej starości.  

Do pierwszych, aby nie byli zarozumiali i nie czynili wyrzutów tym, którzy przyszli 

około godziny jedenastej, do drugich zaś, aby się dowiedzieli, że nawet w krótkim czasie 

można wszystko osiągnąć. Gdy bowiem mówił o wielkiej gorliwości, o rozdaniu bogactw, o 

pogardzie wszystkich rzeczy – a do tego zaparcia się potrzeba było i młodzieńczego zapału 

– dlatego, aby ogień miłości w nich zapalić i wzmocnić postanowienie, okazało się, że także 

ci, którzy później przyszli, mogą otrzymać zapłatę za cały dzień. Ale tego nie mówi, aby ich 

nie wbić w dumę, okazuje jednak, że wszystko z Jego dobroci pochodzi i że dzięki niej nie 

upadną, lecz dostąpią dóbr niewysłowionych. 

 

To jest główny cel, który przez tę przypowieść pragnie osiągnąć.  

A jeżeli dodaje: „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, bo wielu jest 

powołanych, ale niewielu wybranych”, to nie dziw się temu: nie mówi bowiem tego, 

jakoby wyciągał wniosek z tej przypowieści, ale powiada, że jak jedno nastąpiło, to i drugie 

nastąpi.  

Tu bowiem pierwsi stali się ostatnimi, ale wszyscy wbrew nadziei i oczekiwaniu tych 

samych dóbr dostąpili. A to nastąpiło wbrew nadziei i oczekiwaniu, i ci, którzy przyszli 

później, stali się równymi pierwszym.  

 

Tak i to, co nastąpi, będzie większe od tego i dziwniejsze, bo ostatni znajdą się przed 

pierwszymi, a pierwsi dopiero po nich. 
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   św.  Katarzyna Sieneńska 
 

W winnicy posłuszeństwa 
 

 

Wszystkich was umieściłem w winnicy posłuszeństwa, abyście zajmowali się różnymi 

pracami. Każdemu będzie dana płaca nie wedle trudu, którego dokonał, ani według czasu, 

który zużył, lecz według miłości: ten, co przybył późno, nie otrzymuje mniej niż ten, co 

przyszedł od początku.  

Tego chciała nauczyć was Prawda moja w świętej Ewangelii na przykładzie tych, którzy 

byli bezczynni i których wysłał Pan do pracy w winnicy swojej.  

 

Ci, którzy przyszli o świcie, nie otrzymali więcej niż ci, co przybyli o godzinie pierwszej, 

ci co zjawili się o trzeciej, o szóstej, o dziewiątej, a nawet wieczorem, dostali to, co pierwsi.  

 

Prawda ma chciała was pouczyć, że będziecie wynagrodzeni nie według trwania                         

i ważności waszej pracy, lecz według stopnia waszej miłości. Wielu dostało się w 

dzieciństwie do pracy w tej winnicy; inni przychodzą później, niekiedy dopiero w późnej 

starości. Ci niekiedy, widząc krótkość pozostałego czasu, oddają się pracy z takim ogniem 

miłości, że dościgają tych, co przybyli w dzieciństwie, lecz szli powolnym krokiem.  

 

Więc poprzez miłość w posłuszeństwie dusza otrzymuje swą zasługę;  

miłością napełnia ona swe naczynie we Mnie, który jestem morzem pokoju. 

 

   Anonim (IX w.) 
 

Niech nikt nie czuje się bezpieczny 

 

Niech nikt z was, bracia, nie czuje się bezpieczny dlatego tylko, że został ochrzczony, bo 

jak nie wszyscy, którzy biegną w zawodach, otrzymują nagrodę (1 Kor 9, 24), to jest dar, 

ale tylko ten, kto biegnąc, przybył pierwszy, tak nie wszyscy, którzy mają wiarę, zostaną 

zbawieni, ale tylko ci, którzy wytrwali w dziele, które rozpoczęli.  

I jak ten, kto walcząc z drugim, od wszystkiego się powstrzymuje (1 Kor 9, 25), tak i wy 

powinniście się powstrzymywać od wszystkich występków, abyście mogli pokonać swego 

prześladowcę – szatana. 

 

Nieszczęśliwi ludzie z narażeniem swego życia i ogromnym trudem służą królowi 

ziemskiemu dla dóbr, które szybko przemijają, dlaczego więc wy nie służycie Królowi 

Niebieskiemu dla błogosławieństwa królestwa?  
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Zostaliście już powołani przez wiarę do winnicy, to jest do jedności świętego 

Kościoła, pędźcie więc tak życie, abyście mogli otrzymać za Bożą łaskawością 

denar, to jest szczęśliwość królestwa niebieskiego. 

 

Niech nikt nie rozpacza z powodu wielkości swych win: wielkie są moje grzechy, w 

których wytrwałem aż do starości i zgrzybiałego wieku, i już nie mogę zyskać przebaczenia, 

ponieważ to grzechy mnie opuściły, a nie ja grzechy. Niech jednak taki nie wątpi w Boże 

miłosierdzie, bo jedni o pierwszej godzinie, inni o trzeciej, inni o szóstej, inni o dziewiątej, 

inni o jedenastej są powołani do Bożej winnicy.  

Inaczej mówiąc, jedni w dzieciństwie, inni w wieku dorastania, inni w młodości, inni w 

starości, inni w wieku zgrzybiałym są powołani do służby Bogu. 

 

I jak nikt nie powinien rozpaczać, w jakimkolwiek wieku by się znajdował, jeśli tylko 

zechciałby się do Boga nawrócić, tak nikt, dzięki temu tylko, że wierzy, nie powinien czuć 

się bezpieczny, lecz raczej drżeć na słowa: „Wielu jest powołanych, ale niewielu 

wybranych”.  

Wierzymy, że zostaliśmy powołani przez wiarę, lecz nie wiemy, czy zostaliśmy wybrani. 

Tak więc każdy powinien być tym pokorniejszy, iż jaśniej sobie zdaje sprawę, iż nie wie, 

czy został wybrany. 

 

 Niech Bóg wszechmogący sprawi, byście nie znaleźli się w liczbie tych, którzy 

przeszli suchą stopą Morze Czerwone, na pustyni spożywali mannę i pili napój 

duchowy (1 Kor 10, 1–4), ale ponieważ szemrali, zginęli na pustyni.  

 Ale abyście znaleźli się wśród tych, którzy weszli do Ziemi Obiecanej i zasłużyli na 

denar wiecznego błogosławieństwa, pracując w winnicy Kościoła tak, abyście                     

z Chrystusem, Głową waszą, wy, Jego członki, mogli królować przez nieskończone 

wieki wieków. Amen. 

 

 

Wspólna podróż po Biblii - Moc Słowa - ks. Bp Grzegorz Ryś 

Godziny i godzinki 
 

Na rzymskiej konferencji poświęconej adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek 

komentował między innymi przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16).  

Zwrócił uwagę na determinację Gospodarza, który nie raz, lecz pięć razy w ciągu dnia 

wychodzi, by szukać współpracowników. Co więcej, potrafi się ucieszyć zaangażowaniem 

tych, którzy dali się zaprosić jako ostatni i pracowali jedynie godzinę. Wynagradza ich pracę 

taką samą kwotą, jaką daje tym, którzy podjęli pracę jako pierwsi. 
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Ewangelizacja - podkreślał papież - jest zawsze dziełem wspólnym. Jest dziełem 

Kościoła, wspólnoty, dlatego każdy, kto się jej podejmuje, a już zwłaszcza ten, kto jej 

przewodzi (biskup, kapłan, katechista, lider wspólnoty), winien wiele swojej energii 

poświęcić na wyszukiwanie, formowanie, motywowanie współpracowników. 

Jednym z podstawowych zadań ewangelizatora jest pomoc w rozeznaniu złożonych                  

w nich przez Boga charyzmatów, potwierdzenie ich, wsparcie własną modlitwą i "posłanie do 

winnicy". Nie ma co przy tym chować się za pozorne usprawiedliwienia, wymówki                           

i utyskiwania typu; "Teoria! A gdzie ja znajdę tych chętnych?! Nikomu się nie chce!". (...) 

Z przywołanej przez Franciszka przypowieści chciałbym wydobyć jeszcze jeden istotny 

moment. Otóż ważne wydaje mi się nie tylko to, że Gospodarz winnicy pięć razy wychodzi w 

poszukiwaniu pracowników. Istotne jest również to, o jakich godzinach to czyni:                   

o pierwszej, trzeciej, szóstej, dziewiątej, jedenastej (czyli wedle naszej rachuby czasu:                      

o szóstej, dziewiątej, dwunastej, piętnastej, siedemnastej). 

To nie są "dowolne" godziny - to są precyzyjnie wybrane momenty MODLITWY. 

Przykładowo: 

 o szóstej godzinie dnia Piotr modli się, oczekując na wysłanników Korneliusza 

(Dz 10, 9) 

 o dziewiątej Piotr i Jan wchodzą na modlitwę do świątyni (Dz 3, 1) 

 również o dziewiątej - na modlitwie Korneliusz otrzymuje w widzeniu polecenie 

od Boga co do siebie i swojej rodziny (Dz 10, 30) 

W tradycji Kościoła godziny te stały się godzinami brewiarzowymi, porządkując 

Modlitwę uświęcenia czasu - starsi ludzie do dziś pamiętają teksty "Godzinek" rozpisane na 

prymę, tercję, sekstę, nonę itd. 

Zaproszeni do ewangelizacji słyszą owo wezwanie w czasie modlitwy!                                   

I podejmują je w czasie modlitwy! 

To ogromnie ważne.  

 W Kościele można przecież szukać zaangażowania z tysiąca powodów: dla kariery 

czy awansu społecznego, dla własnej satysfakcji i spełnienia, dla zaspokojenia 

potrzeby zrobienia czegokolwiek. 

Jeśli zaangażowanie w ewangelizację nie rodzi się z modlitwy albo przynajmniej nie 

zostanie ostatecznie poddane jej skrutacji, obawiam się, że warte jest ... funta kłaków. 
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Jan Paweł II 

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA 
CHRISTIFIDELES LAICI 

ROZDZIAŁ IV 
ROBOTNICY W WINNICY PAŃSKIEJ 

Dobrzy zarządcy wielorakiej łaski Bożej 

RÓŻNORODNOŚĆ POWOŁAŃ 

45. W ewangelicznej przypowieści „gospodarz” wzywa robotników do swojej winnicy o różnych 

porach dnia: jednych wczesnym rankiem, innych około dziewiątej rano, jeszcze innych około 

południa i około trzeciej, ostatnich około piątej (por. Mt 20, 1 n.).  

Św. Grzegorz Wielki komentując ten ewangeliczny tekst porównuje pory 

dnia    z wiekiem człowieka. „Można przyjąć — pisze — że różne pory dnia wskazują różny wiek 

człowieka. Według takiej interpretacji ranek z pewnością oznacza okres dzieciństwa. Godzina trzecia 

— lata dorastania: słońce świeci coraz wyżej — człowiek rośnie i zapala się do życia. Godzina szósta 

oznacza młodość: słońce stoi niejako w zenicie — człowiek osiąga pełnię swoich sił. Początek starości 

godzina dziewiąta, gdyż jak słońce chyli się ku zachodowi, tak człowiek zaczyna tracić młodzieńczą 

werwę. Godzina jedenasta jest godziną ludzi w bardzo podeszłym wieku. (...) A zatem to, że robotnicy 

są wzywani do winnicy o różnych porach dnia, ma oznaczać, że jedni osiągają świętość życia już jako 

dzieci, inni w młodości, jeszcze inni jako dojrzali ludzie lub jako starcy”. 

Komentarz św. Grzegorza Wielkiego można odnieść z powodzeniem do zdumiewającej 

różnorodności powołań w Kościele, w którym wszyscy i każdy są wezwani do pracy, aby przybliżyć 

nadejście Królestwa Bożego, zgodnie z właściwym sobie powołaniem, stanem, charyzmatem i 

posługą. Różnorodność ta zależy nie tylko od wieku, ale i od płci, przymiotów, a także rodzaju 

powołania i sytuacji życiowej członków Kościoła. Właśnie owa różnorodność czyni bogactwo 

Kościoła bardziej żywym i konkretnym. 

MŁODZIEŻ, DZIECI I LUDZIE STARSI  

Młodzież nadzieją Kościoła 

46. Synod szczególną uwagę poświęcił młodzieży. Czyniąc tak, postąpił bardzo słusznie. W wielu 

krajach młodzież stanowi połowę całej ludności, a często — biorąc pod uwagę cyfry — połowę Ludu 

Bożego, który w tych krajach zamieszkuje. Już tylko pod tym względem stanowi ona wyjątkową siłę i 

wielkie wyzwanie dla przyszłości Kościoła.  
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Istotnie, Kościół odczytuje w niej swoją dalszą drogę ku przyszłości, widzi w niej odbicie i 

przypomnienie owej radosnej młodości, którą Duch Chrystusa stale go ubogaca. I właśnie dlatego 

Sobór nazwał młodzież „nadzieją Kościoła”. 

W Liście do młodzieży świata z 31 marca 1985 roku czytamy: „Kościół widzi młodych — więcej 

— Kościół w sposób szczególny widzi siebie samego w młodych — w Was wszystkich, a zarazem w 

każdej i w każdym z Was. Tak było od początku, od czasów apostolskich. Szczególnym świadectwem 

mogą być słowa św. Jana z Pierwszego Listu tego Apostoła: «Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście 

Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca ... Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że 

nauka Boża trwa w was ...» (1 J 2, 13 n.). (...) W naszym pokoleniu, u kresu drugiego tysiąca lat po 

Chrystusie, Kościół również widzi siebie samego w młodych”. 

Kościół nie może widzieć w młodych ludziach po prostu przedmiotu swojej duszpasterskiej troski. 

W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego stale trzeba ich zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi 

uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy. Młodość jest czasem szczególnie 

intensywnego odkrywania własnego „ja” oraz snucia „planów życiowych”, jest okresem wzrastania, 

które winno być wzrastaniem „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). 

Jak stwierdzili Ojcowie synodalni, „wrażliwość młodzieży głęboko reaguje na takie wartości, jak 

sprawiedliwość, niestosowanie przemocy i pokój. Serca młodych Judzi są otwarte na braterstwo, 

przyjaźń i solidarność. W największym stopniu mobilizuje ich to wszystko, co dotyczy jakości życia i 

ochrony przyrody. Są oni jednak także pełni niepokoju, rozczarowań, trosk i lęków panujących w 

świecie, a prócz tego narażeni na pokusy typowe dla ich wieku”. 

Kościół musi stale być ożywiany tą wielką miłością, jaką Jezus okazał młodzieńcowi z Ewangelii: 

„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10, 21). Dlatego nie przestaje głosić Jezusa Chrystusa i 

przepowiadać Jego Ewangelii, ukazując, że jest ona jedyną i wyczerpującą odpowiedzią na 

bezkompromisowe dążenia młodzieży oraz porywającym wezwaniem do osobistego pójścia za 

Chrystusem: „przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10, 21), które zawiera w sobie zaproszenie do 

uczestnictwa w synowskiej miłości Syna do Ojca i w Jego misji zbawienia ludzkości. 

Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. Ten dwustronny dialog, który 

winien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi, ułatwi spotkanie się pokoleń i 

wymianę pomiędzy nimi, zaś dla Kościoła i społeczeństwa będzie źródłem bogactwa i młodości.    

W przesłaniu do młodych Sobór mówi: „Kościół patrzy na was z ufnością i miłością (...). On jest 

prawdziwą młodością świata (...), wpatrujcie się weń, a odnajdziecie w nim oblicze Chrystusa”. 

Dzieci i Królestwo niebieskie 

47. Pan Jezus darzy dzieci czułą i hojną miłością. Darzy je błogosławieństwem i — bardziej niż 

komukolwiek innemu — zapewnia im miejsce w królestwie niebieskim (por. Mt 19, 13-15; Mk 10, 

14).  
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Szczególnie wysoko stawia czynną rolę, jaką dzieci pełnią w Królestwie Bożym: są one 

wymownym symbolem i wspaniałym obrazem spełnienia tych warunków moralnych i duchowych, 

jakie są warunkiem wejścia do Królestwa Bożego i życia w całkowitym zawierzeniu się Bogu: 

„Zaprawdę powiadam Wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie 

niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt18, 3-5; 

por. Łk 9, 48). 

Dzieci przypominają nam, że misyjna płodność Kościoła czerpie życie nie z ludzkich środków i 

zasług, lecz jest całkowicie bezinteresownym darem Boga. Niewinność i łaska obecne w życiu dzieci, 

ale także zadawane im niesprawiedliwie cierpienia, stają się — mocą Chrystusowego Krzyża — 

źródłem duchowego ubogacenia dla nich i dla całego Kościoła. Wszyscy musimy uświadomić to sobie 

z żywą wdzięcznością. 

Należy również pamiętać o tym, że okres dzieciństwa dostarcza cennych możliwości działania, 

które przyczynia się zarówno do budowania Kościoła, jak i do humanizacji społeczeństwa. Sobór 

podkreśla dobroczynną i twórczą obecność dzieci w rodzinie, „Kościele domowym”: „Dzieci zaś, jako 

żywi członkowie rodziny, przyczyniają się na swój sposób do uświęcenia rodziców”. To samo wypada 

o nich powiedzieć w odniesieniu do Kościoła partykularnego i powszechnego. Zwrócił na to uwagę 

już w XV wieku Jean Gerson, teolog i wychowawca, mówiąc, iż „nie można lekceważyć tej części 

Kościoła, którą tworzą dzieci i młodzież”. 

Ludzie starsi i dar mądrości 

48. Ludziom starszym, którzy często i niesłusznie są uważani za zbędnych, a nawet za nieznośny 

ciężar, pragnę powiedzieć, że Kościół prosi ich i od nich oczekuje, że będą kontynuowali swą misję 

apostolską i misyjną, która nie tylko jest w ich wieku możliwa i potrzebna, ale właśnie dzięki ich 

wiekowi niejako otrzymuje specyficzny i oryginalny wymiar. 

Biblia ukazuje zwykle człowieka starego jako uosobienie kogoś, kto jest pełen mądrości i bojaźni 

Bożej (por. Syr 25, 4-6). W tym sensie „dar” starości można by określić jako obecność w Kościele i 

społeczeństwie świadka tradycji wiary (por. Ps 44, 2; Wj12, 26-27), nauczyciela życia (por. Syr 6, 34; 

8, 11-12), krzewiciela miłości. 

To, że dziś w wielu krajach wzrasta liczba ludzi starych i że obniża się granica wieku emerytalnego, 

otwiera przed ludźmi starszymi nowe możliwości kontynuowania przez nich pracy apostolskiej, którą 

winni oni odważnie podejmować, pokonując w zdecydowany sposób pokusy nostalgicznego 

zamykania się we wspomnieniach z przeszłości, która już nie wróci, lub wycofania się z 

zaangażowania w teraźniejszość z powodu nowych trudności napotykanych w świecie; przeciwnie, 

winni coraz jaśniej sobie uświadamiać, że ich rola w Kościele i w społeczeństwie nie kończy się z 

wiekiem, lecz jedynie przybiera nową formę. Jak mówi Psalmista: „Wydadzą owoc nawet i w 

starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy” (Ps 92, 15-16).  

Pragnę powtórzyć tutaj to, co powiedziałem podczas Jubileuszu ludzi starszych: „Wejście w tak 

zwany «trzeci wiek» należy uznać za przywilej nie tylko dlatego, że nie wszyscy mają szczęście 



10 
 

przekroczyć ten próg, ale także i przede wszystkim dlatego, że jest to okres, w którym można lepiej 

przemyśleć i ocenić przeszłość, głębiej poznać i przeżyć tajemnicę paschalną, stać się w Kościele 

wzorem dla całego Ludu Bożego (...). 

 Pomimo, że musicie rozwiązywać wiele złożonych problemów, że stopniowo ubywa Wam sił, 

mimo niewystarczalności organizacji społecznych, zapóźnienia ustawodawstwa, niezrozumienia ze 

strony egoistycznie nastawionego społeczeństwa, nie jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi 

żyjących na marginesie Kościoła, bierny element świata, który żyje w zbyt szybkim tempie, ale za 

czynne podmioty przeżywające płodny pod względem duchowym i Judzkim etap ludzkiego życia. 

Macie jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do ofiarowania. Wedle Bożego planu każda 

ludzka istota jest życiem, które stale wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki istnienia, aż do 

ostatniego tchnienia”. 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI 

49. Ojcom Synodu przyświecały dwie racje, kiedy szczególną uwagę poświęcili sytuacji i roli 

kobiety: po pierwsze pragnęli uznać i potwierdzić — a równocześnie zachęcić do tego samego 

wszystkich — niezastąpiony wkład kobiety w budowanie Kościoła i w rozwój społeczeństwa; po 

drugie — dokładnie przeanalizować udział kobiety w życiu i misji Kościoła. 

Nawiązując do stanowiska Jana XXIII, który w uświadomieniu sobie przez kobietę własnej 

godności i w jej wejściu na arenę życia publicznego upatrywał znak naszych czasów. Ojcowie 

synodalni stwierdzili wielokrotnie i stanowczo, że w sytuacji, w której kobieta musi znosić rozmaite 

formy dyskryminacji i godzić się na zajmowanie marginesowych pozycji tylko dlatego, że jest kobietą, 

istnieje pilna potrzeba obrony i promocji osobowej godności kobiety, a więc jej równości wobec 

mężczyzny. 

Jest to zadanie wszystkich członków Kościoła i społeczeństwa, ale w sposób szczególny samych 

kobiet; one muszą się tu czuć zaangażowane i powołane do działania w pierwszej linii. Wiele jeszcze 

pozostaje do zrobienia w różnych częściach świata i środowiskach dla zlikwidowania owego 

niesprawiedliwego i zgubnego nastawienia, które traktuje istotę ludzką jako rzecz, jako przedmiot 

kupna-sprzedaży będący na usługach egoistycznego interesu i samozadowolenia, tym bardziej, że 

pierwszą ofiarą takiej mentalności jest kobieta. Wyraźne uznanie osobowej godności kobiety stanowi 

pierwszy krok, który należy uczynić w kierunku zapewnienia jej pełnego uczestnictwa tak w życiu 

Kościoła, jak w życiu społecznym i publicznym. Potrzebna jest bardziej zdecydowana odpowiedź na 

apel zawarty w adhortacji Familiaris consortio, nawiązujący do wielorakich form dyskryminacji 

kobiety: „Proszę więc bardzo o rozwijanie wzmożonego i skuteczniejszego duszpasterstwa 

specjalistycznego, aby te dyskryminacje mogły być ostatecznie przezwyciężone i aby w pełni był 

szanowany obraz Boga, jaśniejący w każdym bez wyjątku człowieku”. Kontynuując tę myśl Ojcowie 

synodalni stwierdzili: „Kościół musi w ramach swojej misji wyrażać stanowczy sprzeciw wobec 

wszelkich form dyskryminacji i pogwałcania godności kobiety”. I dalej: „Godności kobiety, 

wystawianej na szwank przez opinię publiczną, trzeba przywrócić należny respekt przez autentyczne 

poszanowanie praw osoby ludzkiej i stosowanie w praktyce nauki Kościoła”. 
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W szczególny sposób należy podkreślić sprawę, na którą Sobór położył bardzo wyraźny nacisk, a 

mianowicie na aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo kobiet w życiu i posłannictwie 

Kościoła: „Ponieważ zaś w naszych czasach kobiety biorą coraz żywszy udział w całym życiu 

społeczeństwa, dlatego jest sprawą wielkiej wagi większe ich uczestnictwo także w różnych 

dziedzinach działalności apostolskiej Kościoła”. 

Świadomość, że kobieta z właściwymi jej talentami i zadaniami posiada swoje własne specyficzne 

powołanie, wzrastała i stopniowo się pogłębiała w okresie posoborowym, znajdując inspirację w 

Ewangelii i dziejach Kościoła. Dla wierzącego bowiem Ewangelia, tak słowa jak i przykład Jezusa 

Chrystusa, pozostając koniecznym i decydującym punktem odniesienia, jest jak najbardziej płodnym 

źródłem nowości także w przeżywanym obecnie momencie historycznym. 

Nie powołane wprawdzie do apostolskiej posługi właściwej Dwunastu, a ściślej do urzędu 

kapłaństwa, kobiety towarzyszą Jezusowi i Jego Apostołom w ich posługiwaniu (por. Łk 8, 2-3), stoją 

u stóp krzyża (por. Łk 23, 49), uczestniczą w pogrzebie Jezusa (por. Łk 23, 55); one też o świcie w 

dniu Paschy otrzymują i przekazują wieść o zmartwychwstaniu (por. Łk 24, 1-10), a w wieczerniku 

modlą się z Apostołami w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego (por. Dz 1, 14). 

Kościół pierwotny, wierny Ewangelii, odrywa się od schematów współczesnej sobie kultury i 

wzywa kobietę do podejmowania zadań związanych z ewangelizacją. W swoich listach Paweł apostoł 

wymienia — także imiennie — wiele kobiet, z racji spełnianych przez nie wielorakich funkcji w 

pierwszych wspólnotach kościelnych (por. Rz 16, 1-15; Flp 4, 2-3; Kol 4, 15 i 1 Kor11, 5; 1 Tm 5, 16). 

„Jeśli świadectwo Apostołów — mówi Paweł VI — stanowi podstawę Kościoła, to świadectwo kobiet 

przyczynia się w ogromnej mierze do podtrzymania wiary chrześcijańskich wspólnot”. 

Podobnie jak u zarania, także w dalszym ciągu jego dziejów, zawsze były w Kościele kobiety, które 

na różny wprawdzie i bardziej lub mniej widoczny sposób odgrywały w nim rolę niekiedy decydującą 

i spełniały zadania o doniosłym dlań znaczeniu. Dzieje tej ich obecności to dzieje niezwykłej 

pracowitości, najczęściej trudu spełnianego w pokorze i w ukryciu, ale mającego nie mniej decydujące 

znaczenie dla rozwoju i świętości Kościoła. Trzeba, żeby ta historia była nieustannie kontynuowana, 

więcej, by rozszerzała się i przybierała na sile wraz z coraz głębszą i powszechną świadomością 

osobowej godności kobiety i jej powołania, a także wobec naglącej potrzeby „nowej ewangelizacji” i 

„humanizacji” stosunków społecznych. 

Podejmując naukę Soboru Watykańskiego II, która odzwierciedla orędzie Ewangelii i dziejów 

Kościoła, Ojcowie synodalni sformułowali między innymi bardzo dokładne zalecenie: „Kościół, dla 

dobra swojego i swojej misji, musi uznać wszystkie talenty kobiet i mężczyzn i zastosować je w 

praktyce”. I dalej: „Obecny Synod ogłasza, że Kościół dla zwiększenia skuteczności swojej misji 

wymaga uznania i spożytkowania wszystkich tych talentów, doświadczeń i zdolności mężczyzn i 

kobiet (por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 72)”. 
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Podstawy antropologiczne i teologiczne 

50. Warunkiem zapewnienia kobiecie należnego jej miejsca w Kościele i w społeczeństwie jest 

podjęcie pogłębionej i dokładnej analizy antropologicznych podstaw kondycji mężczyzny i kobiety, w 

celu sprecyzowania osobistej tożsamości właściwej kobiecie w relacji odmienności i wzajemnej 

komplementarności w odniesieniu do mężczyzny, nie tylko pod względem spełnianych przez nią ról i 

funkcji, ale także znacznie głębiej, w tym, co odnosi się do struktury osoby i jej znaczenia. Żywe 

poczucie tej potrzeby wyrazili Ojcowie synodalni, stwierdzając, że „należy dokonać pogłębionych 

studiów w zakresie podstaw antropologicznych i teologicznych dla rozwiązania problemów 

związanych z prawdziwym znaczeniem i godnością obu płci”. 

Podejmując rozważania nad podstawami antropologicznymi i teologicznymi kondycji kobiety, 

Kościół bierze udział w dziejowym procesie promocji kobiety, obejmującym działalność 

różnorodnych ruchów, i sięgając do samych korzeni jej osobowego bytu, wnosi do tego procesu 

najcenniejszy wkład. Ale pierwszą i najważniejszą przyczyną, która skłania Kościół do przyjęcia takiej 

postawy, jest posłuszeństwo wobec Boga, który tworząc człowieka „na swój obraz”, „mężczyzną i 

niewiastą stworzył ich” (Rdz 1, 27), oraz przyjęcie Jego wezwania do poznawania, podziwiania i 

przeżywania planu Stwórcy. Ten plan został wpisany „na początku” i na zawsze w samą istotę osoby 

ludzkiej — mężczyzny i kobiety — a więc w najistotniejsze elementy jej struktury i w jej najgłębsze 

dynamizmy. I właśnie ten plan, pełen mądrości i miłości, domaga się zgłębienia całego bogactwa jego 

treści; bogactwa, które „od początku” stopniowo objawia się i urzeczywistnia przez całe dzieje 

zbawienia, osiągając swój szczyt w „pełni czasu”, gdy „zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z 

niewiasty” (Ga 4, 4). Ta „pełnia” trwa w ciągu dziejów: Kościół poprzez swoją wiarę, a także dzięki 

życiu wielu kobiet chrześcijańskich nie przestaje — i winien to czynić zawsze — odczytywać planu 

Boga względem kobiety. Nie można też zapominać o wkładzie, jaki wnoszą tu różne gałęzie wiedzy o 

człowieku i rozmaite kultury; mogą one przy właściwym podejściu dopomóc w uchwyceniu i 

określaniu wartości i wymogów, należących do tego, co w kobiecie jest istotne i niezmienne, a także 

tych, które się wiążą z historyczną ewolucją tych kultur. Jak przypomina Sobór Watykański II, 

„Kościół utrzymuje (...), że u podłoża wszystkich przemian istnieje wiele rzeczy nie ulegających 

zmianie, a mających swą ostateczną podstawę w Chrystusie, który jest Ten sam wczoraj, dziś i na 

wieki (por. Hbr 13, 8)”. 

Antropologiczne i teologiczne podstawy osobowej godności kobiety zostały omówione w Liście 

Apostolskim o godności i powołaniu kobiety. Dokument ten podejmuje, kontynuuje i uściśla 

rozważania na temat „teologii ciała”, którym był poświęcony długi cykl środowych katechez, a 

równocześnie stanowi wypełnienie przyrzeczenia zawartego w encyklice Redemptoris Mater, oraz 

odpowiada na postulat Ojców synodalnych. 

Lektura Listu Mulieris dignitatem — także ze względu na jego charakter rozważania biblijno-

teologicznego — może stać się zachętą dla wszystkich mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza dla tych, którzy 

zajmują się naukami o człowieku i różnymi dziedzinami teologii, do kontynuowania krytycznych 

studiów, ażeby biorąc za podstawę osobistą godność mężczyzny i kobiety oraz wzajemny między nimi 

stosunek, głębiej poznać wartości i talenty właściwe kobiecości i męskości w kontekście nie tylko 

życia społecznego, ale także i przede wszystkim życia chrześcijańskiego i kościelnego. 
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Refleksja nad antropologicznymi i teologicznymi podstawami kobiecości powinna wskazać i 

wyjaśnić chrześcijańską odpowiedź na częste i niekiedy dojmujące pytanie o „przestrzeń”, jaka, 

kobieta może i powinna zajmować w Kościele i w społeczeństwie. 

Ze słów i czynów Chrystusa, które dla Kościoła stanowią normę, wynika bardzo wyraźnie, że nie 

istnieje żadna dyskryminacja na płaszczyźnie odniesienia do Chrystusa, gdzie „nie ma już mężczyzny 

ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28), jak też na 

płaszczyźnie udziału w życiu i świętości Kościoła, czemu daje wspaniałe świadectwo proroctwo Joela, 

które wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy: „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a 

synowie wasi i córki wasze prorokować będą” (JI 3, 1; por. Dz 2, 17 n.). W Liście Apostolskim o 

godności i powołaniu kobiety czytamy: „oboje, kobieta tak samo jak mężczyzna, (...) są podatni w 

równej mierze na udzielanie się Bożej prawdy i miłości w Duchu Świętym. Oboje też doznają jego 

zbawczych i uświęcających «nawiedzeń»”. 

Misja w Kościele i w świecie 

51. Jeśli chodzi o uczestnictwo w apostolskiej misji Kościoła, nie ulega wątpliwości, że na mocy 

Chrztu i Bierzmowania kobieta — tak jak mężczyzna — otrzymuje udział w potrójnym urzędzie 

Jezusa Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla, a zatem zostaje upoważniona i włączona do uczestnictwa 

w podstawowym apostolacie Kościoła: w ewangelizacji. Z drugiej strony, kobieta jest wezwana do 

tego, aby właśnie spełniając ten apostolat korzystała z właściwych jej „talentów”: przede wszystkim z 

talentu, którym jest osobowa godność, a następnie z talentów związanych z jej kobiecym powołaniem. 

Kobieta w ramach uczestnictwa w życiu i misji Kościoła nie może otrzymać święceń kapłańskich i 

dlatego nie może spełniać funkcji wynikających z kapłaństwa sakramentalnego. Źródło tej dyspozycji 

Kościół zawsze widział w całkowicie wolnej i suwerennej decyzji Jezusa Chrystusa, który na swych 

Apostołów powołał samych mężczyzn. Wyjaśnieniem owej dyspozycji może być stosunek Chrystusa-

Oblubieńca do Kościoła-Oblubienicy. Mówimy tu o funkcji, nie zaś o godności i świętości. Należy 

bowiem stwierdzić, że „chociaż Kościół posiada swą strukturę «hierarchiczną», to jednak cała ta 

struktura całkowicie jest podporządkowana świętości członków Chrystusa”. 

Jednakże — jak powiedział Paweł VI — jeśli „nie możemy zmienić stanowiska naszego Pana, ani 

wezwania, które skierował On do kobiet, to powinniśmy uznawać i popierać ich rolę w misji 

ewangelizacyjnej i w życiu chrześcijańskiej wspólnoty”. 

Rzeczą absolutnie konieczną jest przejście od teoretycznego uznania aktywnej i odpowiedzialnej 

obecności kobiety w Kościele do praktycznej realizacji. Takie właśnie znaczenie posiada niniejsza 

Adhortacja, która zwracając się do świeckich katolików, celowo i wielokrotnie precyzuje, że chodzi o 

„mężczyzn i kobiety”. Także nowy Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera wiele różnych dyspozycji 

odnoszących się do uczestnictwa kobiety w życiu i misji Kościoła. Dyspozycje te powinny być 

powszechnie znane oraz szybciej i w sposób bardziej zdecydowany realizowane z uwzględnieniem 

odmiennej w poszczególnych kulturach wrażliwości, jak i potrzeb duszpasterskich. 

Należy na przykład przemyśleć sprawę udziału kobiet w radach duszpasterskich diecezji i parafii, a 

także w synodach diecezjalnych i synodach partykularnych.  
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W tym kierunku zmierza wypowiedź Ojców synodalnych, którzy mówią: „Kobiety winny 

uczestniczyć w życiu Kościoła, nie podlegając żadnej dyskryminacji, również w procesie konsultacji i 

wypracowywania decyzji”. I dalej: „Kobiety, które już pełnią bardzo doniosłą rolę w przekazywaniu 

wiary i wykonywaniu wszelkiego rodzaju posług w życiu Kościoła, powinny zostać włączone do 

przygotowywania dokumentów duszpasterskich i inicjatyw misyjnych, oraz uznane za 

współpracownice misji pełnionej przez Kościół w rodzinie, w środowisku pracy i w społeczeństwie”. 

W bardziej specyficznej dziedzinie ewangelizacji i katechezy należy energiczniej popierać 

szczególną rolę kobiety w przekazywaniu wiary nie tylko w rodzinie, ale także w różnych innych 

miejscach związanych z wychowaniem, a ujmując sprawę jeszcze szerzej, w tym wszystkim, co 

dotyczy przyjęcia, zrozumienia i przekazywania Słowa Bożego, także poprzez studia, badania 

naukowe i nauczanie teologii. 

W miarę rozwoju jej zaangażowania w pracę ewangelizacyjną, kobieta będzie żywiej odczuwała 

potrzebę własnej ewangelizacji. W ten sposób światłymi oczami wiary (por. Ef 1, 18) kobieta potrafi 

odróżnić to, co naprawdę się godzi z jej osobową godnością i powołaniem, od tego, co choćby pod 

pretekstem owej „godności” bądź w imię „wolności” i „postępu” odbiera jej rolę osoby służącej 

umacnianiu wartości i czyni odpowiedzialną za moralną degradację osób, środowisk i społeczeństwa. 

Tego rodzaju „rozpoznanie” jest pilną i nieodwołalną koniecznością dziejową, a równocześnie tym, co 

wynika — jako możliwość i wymóg — z uczestnictwa kobiety chrześcijańskiej w prorockim urzędzie 

Chrystusa i Jego Kościoła. Owo „rozpoznanie”, o którym wielokrotnie wspomina Paweł apostoł, nie 

tylko jest oceną rzeczywistości i wydarzeń w świetle wiary. Jest równoznaczne z konkretną decyzją i 

zaangażowaniem się w działanie nie tylko w obrębie Kościoła, ale także w społeczeństwie ludzkim. 

Można powiedzieć, że wszystkie problemy współczesnego świata, o których już była mowa w 

drugiej części konstytucji soborowej Gaudium et spes i których czas ani nie rozwiązał, ani nie 

załagodził, domagają się obecności i zaangażowania kobiet, a konkretnie tego, co stanowi ich typowy i 

niezastąpiony wkład. 

Na uwagę wszystkich szczególnie zasługują dwa doniosłe zadania spełniane przez kobietę. 

Pierwszym z nich jest nadanie pełnej godności życiu małżeńskiemu i macierzyństwu. Dziś otwierają 

się przed kobietą nowe możliwości głębszego zrozumienia i pełniejszej realizacji ludzkich i 

chrześcijańskich wartości wpisanych w życie małżeńskie i doświadczenie macierzyństwa. Jej 

inteligencja, miłość i zdecydowanie mogą nakłonić mężczyznę — męża i ojca — do przezwyciężenia 

nawyku stałej lub prawie stałej nieobecności, co więcej, mogą doprowadzić do nawiązania między 

nimi nowych relacji międzyosobowej komunii. 

Następnym zadaniem kobiety jest zapewnienie kulturze moralnego wymiaru, czyli tego, co czyni 

ją godną człowieka, w jego życiu osobistym i społecznym. Sobór Watykański II dostrzega powiązanie 

pomiędzy moralnym wymiarem kultury i uczestnictwem świeckich w królewskiej misji Chrystusa: 

„ludzie świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na świecie urządzenia i warunki, 

jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, aby to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej 
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sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie 

wartością moralną”. 

W miarę, jak kobieta pełni coraz bardziej aktywną i odpowiedzialną rolę w działalności instytucji, 

od których zależy ochrona prymatu należnego wartościom ludzkim w życiu wspólnot politycznych, 

przytoczone wyżej słowa Soboru wskazują ważne pole apostolatu kobiety: we wszystkich wymiarach 

życia tych wspólnot, poczynając od wymiaru społeczno-gospodarczego, po społeczno-polityczny, 

muszą być respektowane i cieszyć się poparciem osobowa godność kobiety i jej specyficzne 

powołanie. Odnosi się to nie tylko do sfery indywidualnej, ale także wspólnotowej, nie tylko do form 

pozostawionych odpowiedzialnej wolności poszczególnych osób, ale także do sfery form 

zagwarantowanych przez sprawiedliwe prawo cywilne. 

„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” 

(Rdz 2, 18). Można by powiedzieć, że w ten sposób Bóg Stwórca zawierzył kobiecie 

człowieka. Zawierzył go oczywiście wszystkim ludziom, ale w sposób szczególny kobiecie, bowiem 

właśnie ona, ze względu na swoiste doświadczenie macierzyństwa, zdaje się być obdarzona specjalną 

wrażliwością na człowieka i na wszystko, co składa się na jego prawdziwe dobro, począwszy od 

podstawowej wartości, jaką jest życie. Jakże wielkie są możliwości i jak wielka odpowiedzialność 

kobiety w tej dziedzinie w czasach, gdy rozwój nauki i techniki nie zawsze jest inspirowany i 

odmierzany prawdziwą mądrością, co grozi nieuchronną „dehumanizacją” ludzkiego życia zwłaszcza 

wtedy, gdy wymaga ono większej miłości i bardziej wielkodusznej akceptacji. 

Uczestnictwo kobiety w życiu Kościoła i społeczeństwa, realizowane poprzez jej talenty, jest 

zarazem drogą jej samorealizacji, na którą zwraca się dzisiaj słusznie szczególną uwagę i oryginalnym 

wkładem w ubogacanie kościelnej komunii i we wzrost apostolskiego dynamizmu Ludu Bożego. 

W tej perspektywie należy również rozważyć wspólną obecność mężczyzny i kobiety w życiu 

Kościoła i społeczeństwa. 

Współobecność i współpraca mężczyzn i kobiet 

52. Nie zabrakło w auli synodalnej głosów wyrażających obawę, że skoncentrowanie zbyt dużej 

uwagi na kondycji i roli kobiet może doprowadzić do niedopuszczalnego zaniedbania kwestii 

związanych z osobą mężczyzny. W rzeczywistości w wielu dziedzinach kościelnego życia odczuwa się 

całkowity lub częściowy brak obecności mężczyzn, którzy w wielu wypadkach kobietom pozostawiają 

do spełnienia to, co wchodzi w zakres ich własnej kościelnej odpowiedzialności. Chodzi tu między 

innymi o uczestnictwo w modlitwie liturgicznej sprawowanej w Kościele, o wychowanie, a przede 

wszystkim katechizację własnego potomstwa i innych dzieci, o udział w spotkaniach religijnych i 

kulturalnych, o współpracę z inicjatywami charytatywnymi i misyjnymi. 

Jawi się więc pilna duszpasterska potrzeba skoordynowanej obecności mężczyzny i kobiety, aby 

obecność świeckich w zbawczej misji Kościoła była bardziej kompletna, harmonijna i bogata. 

 



16 
 

Postulat wspólnej obecności oraz współpracy mężczyzny i kobiety tłumaczy się nie tylko potrzebą 

nadania duszpasterskiej działalności Kościoła większego znaczenia i większej skuteczności, ani tym 

bardziej nie jest prostą przesłanką socjologiczną współżycia ludzkiego, które w sposób naturalny 

obejmuje mężczyzn i kobiety. Podstawową racją jest tu raczej pierwotny plan Stwórcy, który „od 

początku” chciał, ażeby człowiek był „jednością dwojga”, oraz by mężczyzna i kobieta stanowili 

pierwszą wspólnotę osób, z której wyrastają wszystkie inne wspólnoty i która równocześnie jest 

„znakiem” międzyosobowej komunii miłości, którą stanowi tajemnicze życie wewnętrzne Boga w 

Trójcy jedynego. 

Właśnie dlatego najprostszym i najbardziej powszechnym, a zarazem najbardziej podstawowym 

sposobem zapewnienia harmonijnej obecności mężczyzn i kobiet w życiu i misji Kościoła jest 

wypełnianie zadań i obowiązków chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, w których wyrażają się i 

udzielają różne formy miłości i życia: to znaczy forma małżeńska, ojcowska, macierzyńska, synowska 

i braterska. W adhortacji Familiaris consortio czytamy: „Skoro rodzina chrześcijańska jest wspólnotą, 

której więzy zostały odnowione przez Chrystusa, przez wiarę i sakramenty, jej udział w posłannictwie 

Kościoła winien dokonywać się na sposób wspólnotowy: a więc wspólnie, małżonkowie jako para, 

rodzice i dzieci jako rodzina winni przeżywać swoją służbę dla Kościoła i dla świata (...). Rodzina 

chrześcijańska buduje również Królestwo Boże w dziejach poprzez samą codzienną rzeczywistość, 

określoną i wyznaczoną przez jej warunki życiowe: a więc poprzez miłość małżeńską i rodzinną — 

przeżywaną w jej nadzwyczajnym bogactwie wartości i wymogów pełni, wyłączności, wierności i 

płodności — wyraża się i realizuje udział rodziny chrześcijańskiej w misji prorockiej, kapłańskiej i 

królewskiej Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła”. 

W tym kontekście Ojcowie synodalni przypomnieli, jakie znaczenie powinien mieć sakrament 

Małżeństwa w Kościele i w społeczeństwie, ażeby mógł być światłem i natchnieniem dla wszystkich 

relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dlatego podkreślili „naglącą konieczność tego, by każdy 

chrześcijanin przeżywał i głosił orędzie nadziei zawierające się w związku mężczyzny i kobiety. 

Sakrament Małżeństwa, który konsekruje ten związek w formie małżeństwa i ukazuje go jako znak 

związku Chrystusa ze swoim Kościołem, zawiera naukę o bardzo doniosłym znaczeniu dla życia 

Kościoła; ta nauka powinna za pośrednictwem Kościoła dotrzeć do współczesnego świata i wszystkie 

relacje pomiędzy mężczyzną i kobietą w niej winny znajdować natchnienie. Kościół zaś winien z tych 

bogactw korzystać w jeszcze pełniejszy sposób”. Prócz tego Ojcowie synodalni stwierdzili z całą 

słusznością, że „trzeba przywrócić należne poszanowanie zarówno dziewictwu, jak i macierzyństwu”, 

podkreślając przy tym raz jeszcze potrzebę rozwijania różnych i dopełniających się wzajemnie 

powołań w żywym kontekście kościelnej komunii, które przyczynią się do jej stałego wzrostu. 

CHORZY I CIERPIĄCY 

53. Człowiek, choć powołany do radości, w swoim codziennym życiu doświadcza cierpienia i bólu 

w najrozmaitszych formach. Do mężczyzn i kobiet dotkniętych rozmaitego rodzaju cierpieniem i 

bólem Ojcowie synodalni skierowali w swoim Orędziu następujące słowa: „Wy wszyscy, opuszczeni i 

zepchnięci na margines naszego konsumpcyjnego społeczeństwa, chorzy, ułomni, ubodzy, głodni, 

emigranci, uchodźcy i więźniowie, bezrobotni, starcy, dzieci opuszczone i osoby samotne, wy ofiary 
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wojny i wszelkiego rodzaju przemocy rodzącej się w naszym zezwalającym na wszystko 

społeczeństwie.  

Kościół uczestniczy w waszym cierpieniu prowadzącym do Pana, który włącza was w swoją 

odkupieńczą Mękę i pozwala Wam żyć w świetle swojego Zmartwychwstania. Liczymy na wasze 

świadectwa, aby uczyć świat, czym jest miłość. Zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, abyście 

znaleźli należne Wam miejsce w Kościele i społeczeństwie”. 

W kontekście bezmiaru ludzkich cierpień kierujemy naszą uwagę ku tym wszystkim, którzy są 

dotknięci różnego rodzaju chorobami. Choroba bowiem wydaje się być najczęstszą i najbardziej 

powszechną postacią ludzkiego cierpienia. 

Wezwanie Pana odnosi się do wszystkich i do każdego: także i chorzy są, posłani do pracy w 

winnicy. Ciężar, który przygniata ciało i odbiera pogodę ducha, w żadnym wypadku nie zwalnia od tej 

pracy, ale jest wezwaniem ich do czynnego przeżywania ludzkiego i chrześcijańskiego powołania i do 

udziału we wzrastaniu Królestwa Bożego w nowy, jeszcze cenniejszy sposób. Słowa św. Pawła 

apostoła, które powinny stać się programem ich życia, są światłem pozwalającym dostrzec, że 

sytuacja, w której się znaleźli, jest także łaską: „w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 

dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Właśnie to odkrycie doprowadziło Pawła do 

radości: „Teraz raduję się w cierpieniach za was” (Kol 1, 24). Podobnie jak on, wielu chorych może 

żyć „pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego” (1 Tes 1, 6) i być świadkami 

Chrystusowego Zmartwychwstania. Zgodnie z tym, co wyraził w auli synodalnej przedstawiciel ludzi 

niepełnosprawnych: „jest bardzo ważne ukazywanie faktu, że chrześcijanie dotknięci chorobą, 

cierpiący i starzy, są wezwani przez Boga nie tylko do tego, by własny ból włączać w Mękę Chrystusa, 

ale także by już teraz odczuwać w sobie i przekazywać innym siłę odnowy i radość 

zmartwychwstałego Chrystusa (por. 2 Kor 4, 10-11; 1 P 4, 13; Rz 8, 18 n.)”. 

Ze swej strony Kościół — jak czytamy w Liście apostolskim Salvifici doloris — „który wyrasta z 

tajemnicy Odkupienia w Krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szukać spotkania z 

człowiekiem na drodze jego cierpienia. W spotkaniu takim człowiek staje się «drogą Kościoła» — a 

jest to jedna z najważniejszych dróg”. Cierpiący człowiek jest drogą Kościoła, bowiem jest on przede 

wszystkim drogą samego Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, który „nie mija go”, ale „wzrusza 

się głęboko, podchodzi do niego, opatruje mu rany (...) i pielęgnuje go” (Łk 10, 32-34). 

Ze stulecia w stulecie chrześcijańska wspólnota wciąż od nowa pośród ogromnej rzeszy chorych i 

cierpiących pisze ewangeliczną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, objawiając i przekazując 

uzdrawiającą i pocieszającą miłość Jezusa Chrystusa. Czyni to poprzez świadectwo zakonnego życia 

oddanego służbie chorym i poprzez niestrudzone zaangażowanie wszystkich pracowników służby 

zdrowia. Dziś także w katolickich szpitalach i domach opieki coraz częściej personel składa się w 

większości lub całkowicie z ludzi świeckich, mężczyzn i kobiet. I właśnie oni, lekarze, pielęgniarki, 

pielęgniarze oraz cały personel, a także wolontariusze, są wezwani do tego, by poprzez miłość wobec 

chorych i cierpiących być żywym obrazem Chrystusa i Jego Kościoła. 
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Odnowiona działalność duszpasterska 

54. Trzeba, aby bezcenne dziedzictwo, które Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa, „lekarza ciała i 

duszy” nie tylko nie zostało uszczuplone, lecz by rosła jego wartość stale wzbogacana i pomnażana 

przez podjętą z nowym zapałem duszpasterską działalność prowadzoną dla chorych i cierpiących i 

razem z nimi. Musi to być działalność, która umożliwi i stworzy warunki do skupienia uwagi na 

człowieku, do obecności przy nim i z nim, do wysłuchania go, dialogu i współczucia oraz konkretnej 

pomocy w tych momentach, w których z powodu choroby i cierpienia na ciężką próbę zostaje 

wystawione nie tylko jego zaufanie do życia, ale także sama wiara w Boga i w Jego ojcowską miłość. 

To odnowione duszpasterstwo wyraża się w sposób najbardziej znamienny w sprawowaniu z chorymi 

i dla chorych sakramentów, będących wsparciem w cierpieniu i słabości, nadzieją w rozpaczy, 

miejscem spotkania i święta. 

Jednym z celów tej odnowionej działalności duszpasterskiej, która musi w sposób skoordynowany 

angażować w jakiś sposób wszystkich członków kościelnej wspólnoty, jest traktowanie chorego, 

niepełnosprawnego lub osoby, która cierpi, nie jako biernego podmiotu miłości i posługi Kościoła, ale 

jako czynny i odpowiedzialny podmiot dzieła ewangelizacji i zbawienia. W tej perspektywie Kościół 

ma i pragnie głosić dobrą nowinę w społeczeństwach i kulturach, które zatraciwszy sens ludzkiego 

cierpienia, „cenzurują” wszystko, co porusza temat tej trudnej życiowej rzeczywistości. Dobra nowina 

zawiera się w przesłaniu, że cierpienie może mieć dla człowieka i dla samego społeczeństwa także 

znaczenie pozytywne, gdyż może się stać formą uczestniczenia w zbawczym cierpieniu Chrystusa i w 

radości Jego zmartwychwstania, a więc siłą, która uświęca i buduje Kościół. 

Głoszenie tej dobrej nowiny uzyska pełną wiarygodność wtedy, kiedy nie ogranicza się tylko do 

słów, ale dociera poprzez świadectwo życia zarówno do tych, którzy z miłością oddają się opiece nad 

chorymi, niepełnosprawnymi i cierpiącymi, jak i do samych chorych, niepełnosprawnych i 

cierpiących, którzy coraz bardziej świadomie i odpowiedzialnie traktują swoje miejsce i rolę w 

Kościele i dla Kościoła. 

Do tego, aby w niezmierzonym świecie ludzkiego bólu mogła rozkwitnąć i owocować „cywilizacja 

miłości”, może się przyczynić odczytanie na nowo i przemyślenie Listu apostolskiego Salvifici doloris, 

którego zakończenie chciałbym tu przypomnieć: „Dlatego trzeba, aby pod Krzyżem na Kalwarii 

znaleźli się wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, szczególnie ci, którzy cierpią z powodu swojej wiary 

w Niego, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, aby ofiara ich cierpień przyspieszyła wypełnienie się 

modlitwy samego Zbawiciela o jedność wszystkich (por. J 17, 11. 21-22). Niech przyjdą tam również 

ludzie dobrej woli, aby w miłości mogli znaleźć zbawczy sens własnego cierpienia i właściwą 

odpowiedź na wszystkie swoje pytania, ponieważ na Krzyżu znajduje się «Odkupiciel człowieka», 

Człowiek boleści, który przyjął na siebie cierpienia fizyczne i moralne ludzi wszystkich czasów. Wraz 

z Maryją, Matką Chrystusa, stojącą pod Krzyżem (por. J 19, 25), zatrzymujemy się przy wszystkich 

krzyżach współczesnego człowieka (...). I prosimy Was wszystkich, którzy cierpicie, abyście nas 

wspierali. Właśnie Was, którzy jesteście słabi, prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla Kościoła 

i dla ludzkości. W straszliwym zmaganiu się pomiędzy siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz 

współczesny świat — niech przeważy Wasze cierpienie w jedności z Krzyżem Chrystusa”. 
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RÓŻNE STANY ŻYCIA I RÓŻNE POWOŁANIA 

55. Robotnicy, którzy pracują w winnicy, są członkami Ludu Bożego: kapłani, zakonnicy i 

zakonnice, świeccy — wszyscy są przedmiotem a zarazem podmiotem komunii Kościoła i jego misji 

zbawienia. Każdy z nas i my wszyscy pracujemy w jednej i wspólnej winnicy Pańskiej, realizując 

różne, dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi. 

Już na płaszczyźnie istnienia, czyli wcześniej, aniżeli na płaszczyźnie działania, chrześcijanie są 

latoroślami jednego krzewu winnego — Chrystusa, są żywymi członkami jednego Ciała Pańskiego, 

zbudowanego w mocy Ducha Świętego. Na płaszczyźnie istnienia — znaczy nie tylko przez życie 

łaski i świętości, będące pierwszym i najobfitszym źródłem apostolskiej i misyjnej płodności Matki-

Kościoła, ale także przez stan życia właściwy kapłanom, diakonom, zakonnikom, zakonnicom, 

członkom instytutów świeckich i katolikom. 

W Kościele-Komunii różne stany życia są bardzo ściśle ze sobą związane, aż do wzajemnego 

przyporządkowania. Wszystkie oczywiście mają ten sam, jedyny najgłębszy sens, to znaczy każdy z 

nich jest odmiennym sposobem przeżywania tej samej godności chrześcijańskiej i powszechnego 

powołania do świętości polegającej na doskonałej miłości. Są to sposoby różne i komplementarne, co 

oznacza, że każdy z nich posiada własną, oryginalną i niepowtarzalną fizjonomię, a równocześnie 

każdy z nich jest powiązany z innymi i spełnia wobec innych rolę służebną. 

Tak więc znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki, a jego kościelna 

posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom, zakonnikom i zakonnicom 

znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga. 

Urzędowe kapłaństwo stanowi z kolei stałą gwarancję sakramentalnej obecności Chrystusa 

Odkupiciela w różnych czasach i na różnych miejscach. Stan zakonny jest świadectwem 

eschatologicznej natury Kościoła, czyli jego dążenia do Królestwa Bożego, którego zapowiedzią, 

antycypacją i niejako przedsmakiem są śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 

Wszystkie te stany życia, zarówno wzięte razem, jak każdy z osobna, służą wzrostowi Kościoła i są 

różnorodnością głęboko zjednoczoną w „tajemnicy komunii” Kościoła i dynamicznie skoordynowaną 

w realizacji jego jedynej misji. 

W ten sposób w obrębie różnych stanów życia i rozmaitych powołań Kościół, jako jedna i ta sama 

tajemnica, objawia i przeżywa nieskończone bogactwo tajemnicy Jezusa Chrystusa. Ojcowie lubili 

porównywać Kościół do łąki zdumiewającej ilością rozmaitych traw, kwiatów i owoców. Św. 

Ambroży mówi: „pole wydaje wiele owoców, ale lepsza jest łąka, na której rosną i owoce, i kwiaty. 

Otóż na łące Kościoła świętego i jedne, i drugie rodzą się obficie. Tu możesz zobaczyć kwiaty 

dziewictwa, ówdzie wdowieństwo z powagą wyrasta jak nizinne bory, gdzie indziej bogaty łan ślubów 

błogosławionych przez Kościół napełnia wielkie spichrze świata plonem obfitym, a tłocznie Pana 

Jezusa owocem bujnych winorośli — bogatym owocem chrześcijańskich zaślubin”. 

 

 



20 
 

Różnorodne powołania świeckich 

56. Bogata różnorodność Kościoła znajduje swój kolejny wyraz w obrębie każdego ze stanów życia. 

I tak, w stanie życia świeckiego istnieją różne „powołania”, czyli różne drogi duchowe i apostolskie 

poszczególnych ludzi świeckich. Z pnia „powszechnego” powołania świeckich wyrastają powołania 

„specyficzne”. Warto w tym miejscu przypomnieć także doświadczenie duchowe, które dojrzało w 

Kościele stosunkowo niedawno, wraz z rozkwitem różnych instytutów świeckich, które umożliwiają 

świeckim, a także kapłanom, podjęcie ewangelicznych rad ubóstwa, czystości i posłuszeństwa poprzez 

śluby i przyrzeczenia, przy pełnym zachowaniu ich świeckiego bądź duchownego stanu. „Duch Święty 

— stwierdzili Ojcowie synodalni — wzbudza także inne formy ofiarowania się Bogu ludzi, którzy 

nadal w pełni prowadzą życie świeckie”. 

Możemy na zakończenie przytoczyć piękny tekst św. Franciszka Salezego, wielkiego promotora 

duchowości świeckich. Mówiąc o pobożności, czyli o dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej czy też 

o „życiu wedle Ducha”, ukazuje on w prostych słowach powołanie wszystkich chrześcijan do 

świętości, a równocześnie specyficzne formy realizacji tego powołania: „Bóg stwarzając świat, 

rozkazał roślinom rodzić owoce, każdej «według swego rodzaju» (Rdz 1, 11). Podobnie nakazuje 

chrześcijanom, którzy są żywymi roślinami jego Kościoła, by wydawali owoce pobożności 

odpowiednie do stanu i powołania każdego. Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic, inaczej 

rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, panna lub mężatka. I nie dosyć na tym. Potrzeba 

jeszcze, żeby każda jednostka dostosowała sposób praktykowania pobożności do swych sił, zajęć i 

obowiązków (...). Jest to błąd przeciwny wierze, wprost herezja, chcieć rugować życie pobożne z 

obozu żołnierskiego, z warsztatu rękodzielniczego, z dworu książąt, z pożycia małżeńskiego. 

Przyznaję, Filoteo, że dla pobożności czysto kontemplacyjnej, klasztornej i zakonnej nie ma miejsca w 

takich powołaniach, wszelako poza tymi rodzajami pobożności są jeszcze inne, zdolne udoskonalić 

ludzi żyjących w zawodach świeckich (...). Gdziekolwiek tedy jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć 

do życia doskonałego”. 

Z tej samej perspektywy ujmuje ten problem Sobór Watykański II: „Stan małżeński i rodzinny, 

bezżenność lub wdowieństwo, sytuacja chorobowa, działalność zawodowa i społeczna winny 

wyciskać na tej duchowości świeckich swoiste znamię. Niech więc świeccy nieustannie rozwijają 

otrzymane przymioty i zdolności odpowiadające owym warunkom życia i niech używają właściwych 

sobie darów, otrzymanych od Ducha Świętego”. 

To, co dotyczy powołań duchownych, odnosi się w pewnym sensie jeszcze bardziej do 

najrozmaitszych sposobów, w jakie wszyscy i poszczególni członkowie Kościoła są robotnikami 

winnicy Pańskiej, budując mistyczne Ciało Chrystusa. Naprawdę każdy w swoim jedynym i 

niepowtarzalnym osobowym bycie jest wezwany po imieniu do wnoszenia własnego wkładu w 

przyjście Królestwa Bożego. Żaden talent, nawet najmniejszy, nie może być zakopany i pozostać 

bezużyteczny (por. Mt 25, 24-27). 

Napomina nas Piotr apostoł: „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie 

nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 P 4, 10). 
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Zaproszenie 
 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej zaprasza osoby chętne 

do uczestnictwa  w wykładach i ćwiczeniach z zakresu Biblii                                                         

w roku akademickim 2017/2018. 

Wykłady i ćwiczenia mają miejsce w ramach dwuletniego cyklu.                                        

Informacje szczegółowe i zgłoszenia do 13 października 2017 r. w sekretariacie 

Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie 

przy ul. Witolda 11a. 

Inauguracja Roku Akademickiego  odbędzie się 14 października 2017 r. 

  

  9.00 – Msza św. 

10.00 – Wykład Inauguracyjny 

10.45 – Spotkanie przy kawie, herbacie, ciastku 

  

Zajęcia odbywają się w soboty w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie,                          

ul. Witolda 11a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00. 

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł. 

ks. dr Marek Dzik 

 

 


