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B£. JAN PAWE£ II JAKO PROROK
MI£OCI BOGA W CZASACH WSPÓ£CZESNYCH:
RADY I OSTRZE¯ENIA

Zaraz po tym, jak w Bo¿e Narodzenie 2005 r. ukaza³a siê Encyklika Deus
caritas est Benedykta XVI o mi³oci chrzecijañskiej, pojawi³y siê g³osy,
tak¿e ze strony katolickich publicystów, ¿e oto dopiero teraz na tak wysokim
poziomie magisterialnym po raz pierwszy Koció³ podj¹³ temat Bo¿ej mi³oci.
Tym bardziej po wydaniu Encykliki Caritas in veritate o integralnym rozwoju
ludzkim w mi³oci i prawdzie (z 29 VI 2009) oraz posynodalnej Adhortacji
apostolskiej Sacramentum caritatis o Eucharystii, ródle i szczycie ¿ycia
i misji Kocio³a (22 II 2007), próbowano okrelaæ Benedykta XVI jako papie¿a od mi³oci.
Podtrzymywanie takiej tezy by³oby jednak przesad¹ i daleko id¹cym uproszczeniem, nie tylko w stosunku do b³. Jana Paw³a II, którego nastêpca
na Stolicy Apostolskiej chêtnie i czêsto cytuje, lecz tak¿e w odniesieniu do
któregokolwiek z papie¿y ostatniego stulecia. W ich bowiem dokumentach
zawsze pojawia³ siê temat mi³oci Boga1. Jest on obecny w ca³ym rozleg³ym
1
Na przyk³ad Pius XI wyda³ Encyklikê Quas primas o ustanowieniu wiêta Chrystusa Króla (11 XII 1925), którego królestwo oparte jest na mi³oci, sprawiedliwoci
i pokoju, oraz Encyklikê Miserentissimus Redemptor o wspólnym zadoæuczynieniu
Najwiêtszemu Sercu Jezusowemu (8 V 1928) w obliczu coraz bardziej gasn¹cej mi³oci
w wiecie. Pius XII niema³o uwagi powiêci³ tajemnicy Bo¿ej mi³oci w Encyklice Haurietis aquas o kulcie Najwiêtszego Serca Jezusa (15 V 1955). Z okazji piêædziesiêciolecia jej og³oszenia Benedykt XVI skierowa³ specjalny list do genera³a Towarzystwa
Jezusowego Petera-Hansa Kolvenbacha SJ (15 V 2006), w którym wielokrotnie zestawia treci Haurietis aquas ze swoj¹ Encyklik¹ Deus caritas est. Ponadto Pius XII
w Mystici Corporis Christi o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszej w nim
³¹cznoci ze Zbawicielem (29 VI 1943) du¿o pisa³ o potrzebie mi³owania Kocio³a, gdy¿
jest to mi³oæ do Kocio³a. Ten sam papie¿ w Adhortacji apostolskiej Menti nostrae
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nauczaniu i pos³udze Papie¿a z Polski do tego stopnia, ¿e bez przesady mo¿na
o Janie Pawle II powiedzieæ, i¿ jest prorokiem mi³oci Boga w naszych
czasach.
W obliczu utartych schematów odnonie do rozumienia misji profetycznej
trzeba przypomnieæ, ¿e bycie prorokiem polega nie tyle na przepowiadaniu
mniej lub bardziej odleg³ej przysz³oci, co przede wszystkim na ukazywaniu
oraz interpretowaniu objawionej Prawdy, czyli samego Boga. W tym sensie
b³. Jan Pawe³ II by³ i pozostanie w pamiêci potomnych nie tylko jako nauczyciel prawdy o Bo¿ej mi³oci, ale przede wszystkim jako jej wiadek,
bowiem  jak pisa³ jego poprzednik Pawe³ VI  cz³owiek naszych czasów
chêtniej s³ucha wiadków, ani¿eli nauczycieli; a jeli s³ucha nauczycieli, to
dlatego, ¿e s¹ wiadkami (EN 41). W podjêtej tu refleksji skupimy jednak
uwagê na doktrynalnym aspekcie owego profetyzmu Jana Paw³a II, gdy¿
aspekt biograficzny jest dobrze znany.
Ów wiadek mi³oci Boga swoim s³owem i ¿yciem wskazywa³ na
Trójcê Przenajwiêtsz¹ jako niestworzone i niewyczerpalne ród³o mi³oci,
która jest u podstaw cz³owieczeñstwa. Poniewa¿ rodzina stanowi szko³ê
bogatszego cz³owieczeñstwa (Gaudium et spes; dalej GS 52), dlatego niezmordowanie upomina³ siê o wzajemn¹ mi³oæ ma³¿onków i rodziców wzglêdem dzieci. Sta³ siê te¿ orêdownikiem cywilizacji mi³oci, wiadom, ¿e bez
niej ludzkoæ nieuchronnie staczaæ siê bêdzie w przepaæ. Wymowne jest
o podniesieniu wiêtoci ¿ycia kap³añskiego (23 IX 1950) stwierdzi³ natomiast, ¿e
wed³ug nauki Boskiego Mistrza (por. Mt 22,37-39) doskona³oæ ¿ycia chrzecijañskiego polega g³ównie na mi³oci Boga i bliniego; ale mi³oæ ta winna byæ gor¹ca,
wytrwa³a i czynna.  AAS 42 (1950), s. 660. Liczne odwo³ania do prawdy o Bo¿ej
mi³oci wzglêdem ludzi, która powinna byæ norm¹ ¿ycia spo³ecznego, znajdujemy
w encyklikach b³. Jana XXIII: Ad Petri cathedram o rozwoju prawdy, jednoci i pokoju
w duchu mi³oci (29 VI 1959), Mater et Magistra o wspó³czesnych przemianach
spo³ecznych w wietle nauki chrzecijañskiej (15 V 1961) i Pacem in terris o pokoju
miêdzy wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwoci, mi³oci i wolnoci
(11 IV 1963), nie mówi¹c o wielu innych jego dokumentach i alokucjach. Z kolei
Pawe³ VI w Encyklice Ecclesiam suam (z 6 VIII 1964), powiêconej misji Kocio³a
katolickiego w obecnej dobie, podkrela, ¿e nadszed³ czas mi³oci, do której
Koció³ d¹¿y w praktyce ¿ycia duchowego, i wyra¿a g³êbokie przekonanie, ¿e mi³oæ
powinna uzyskaæ w czasach wspó³czesnych nale¿yte jej miejsce, najwy¿sze i najwa¿niejsze w porz¹dku dóbr, które odnosz¹ siê do religii i obyczajów, nie tylko w ocenie
i w opinii, lecz tak¿e i w dzia³aniu i praktyce ¿ycia chrzecijañskiego. Chodzi tu zarówno o mi³oæ wzglêdem Boga, który obficie wyla³ na nas sw¹ mi³oæ, jak i o mi³oæ
zaczerpniêt¹ z tamtej, któr¹ my sami winnimy rozlewaæ na naszych braci, czyli na
wszystkich ludzi (nr 56). Podobne wezwania znajdujemy w innych dokumentach tego
papie¿a, jak np.: w Encyklice Mysterium fidei o kulcie Eucharystii (3 IX 1965) czy
posynodalnej Adhortacji Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w wiecie wspó³czesnym (8 XII 1975).
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równie¿ to, ¿e sw¹ ostatni¹ Encyklikê Ecclesia de Eucharystia (dalej EdE)
powiêci³ Eucharystii, dziêki której Koció³ stale ¿yje. W tym bowiem Sakramencie O³tarza objawia siê w pe³ni ogrom Bo¿ej mi³oci (por. EdE 1).
W ukazywaniu, jak wa¿n¹ spraw¹ dla ka¿dego cz³owieka, a szczególnie
dla chrzecijanina naszych czasów, jest dowiadczenie Bo¿ej mi³oci i ¿ycie
ni¹ na co dzieñ, B³ogos³awiony Papie¿ nie ogranicza³ siê jedynie do doktrynalnego wyk³adu, lecz  pos³uguj¹c siê jêzykiem kerygmatu  dawa³ dyskretne,
aczkolwiek konkretne rady i przestrogi. Niektóre z nich przywo³amy w podjêtej tu refleksji.

1. Trójca wiêta ród³em mi³oci
Charakterystycznym rysem g³ównych dokumentów b³. Jana Paw³a II
jest ich trynitarna orientacja. Wskazanie na Ojca przez Syna w Duchu
wiêtym nierzadko stanowi punkt wyjcia dla podejmowanych w nich rozwa¿añ lub te¿ wyznacznik struktury treciowej. Tak jest  na przyk³ad  w posynodalnej Adhortacji Vita consecrata. Jeden z w³oskich teologów zauwa¿y³,
¿e nauczanie Jana Paw³a II w okresie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 mia³o
wybitnie trynitarny charakter, zw³aszcza w odniesieniu do ¿ycia duchowego2.
Tak¿e trzy z pierwszych jego encyklik, zwane trynitarnymi: Redemptor hominis (dalej RH), Dives in misericordia (dalej DiS) i Dominum et Vivificantem
(dalej DeV), uk³adaj¹ siê w czyteln¹ triadê. Jednym z g³ównych tematów,
które je ³¹czy, jest mi³oæ.
W Encyklice Dives in misericordia o Bo¿ym mi³osierdziu (z 30 XI 1980),
Jan Pawe³ II ukazuje Boga Ojca, jako bogatego w mi³osierdzie (por. Ef 2,4),
to znaczy jako tego, którego natur¹ jest mi³oæ mi³osierna. Jest to taka postaæ
mi³owania, która  jak uczy B³ogos³awiony  zdolna jest do pochylenia siê nad
ka¿dym synem marnotrawnym, nad ka¿d¹ ludzk¹ nêdz¹, nade wszystko za
nad nêdz¹ moraln¹, nad grzechem. Kiedy za to czyni, wówczas ten, który
doznaje mi³osierdzia, nie czuje siê poni¿ony, ale odnaleziony i «dowartociowany» (DiM 6). Oznacza to, ¿e mi³osierdzie jest (...) nieodzownym wymiarem
mi³oci, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem w³aciwym sposobem jej
objawiania siê i realizacji wobec rzeczywistoci z³a, które jest w wiecie,
które dotyka i osacza cz³owieka  czytamy w tej¿e encyklice (nr 7).
Mi³oæ mi³osierna Boga Ojca, któr¹ uosabia i najpe³niej objawia Jezus
Chrystus, jest cz³owiekowi niezbêdna do ¿ycia, gdy¿ tylko mi³oæ (...) zdolna
jest przywracaæ cz³owieka samemu cz³owiekowi. (...) Mi³oæ i mi³osierdzie
2
Por. A. Fiozzo, Spiritualità trinitaria. Il riflesso del mistero di Dio nella vita
cristiana secondo Giovanni Paolo II alla luce dei testi ufficiali del Grande Giubileo
del 2000, Soveria Mannelli 2005, passim.
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sprawia, i¿ ludzie spotykaj¹ siê ze sob¹ w samym tym dobru, jakim jest
cz³owiek z w³aciw¹ mu godnoci¹ (DiM 14). Mi³osierdzie staje siê równie¿
nieodzownym czynnikiem kszta³tuj¹cym wzajemne stosunki miêdzy ludmi
w duchu najg³êbszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie, oraz wzajemnego braterstwa (por. DiM 14)3.
Papie¿ zaznacza, ¿e wspó³czesnemu wiatu nie wystarczy sama sprawiedliwoæ (por. DiM 12). Potrzebuje on dowiadczyæ mi³osierdzia w ka¿dej
postaci. Wobec tego istotnym wymiarem pos³ugi Kocio³a w naszych czasach
jest g³osiæ i czyniæ mi³osierdzie (por. DiM 13, 14), ponadto za modliæ siê
o Bo¿e mi³osierdzie nad wiatem (por. DiM 15). Nie mo¿emy pozostawaæ
obojêtni wobec mi³oci, któr¹ darzy nas Bóg Ojciec, a wrêcz musimy na ni¹
odpowiedzieæ niez³omn¹ mi³oci¹  napomina³ Jan Pawe³ II w jednej z katechez rodowych z 1998 r.4
W programowej dla swego pontyfikatu Encyklice Redemptor hominis
(z 4 III 1979) b³. Jan Pawe³ II przypomina, ¿e dokonane przez Chrystusa odkupienie jest wstrz¹saj¹c¹ tajemnic¹ mi³oci (nr 9). W tym kontekcie z ca³¹
moc¹ wybrzmiewaj¹ s³ynne s³owa Papie¿a Polaka, i¿
cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeli nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli
nie spotka siê z Mi³oci¹, jeli jej nie dotknie i nie uczyni w jaki sposób swoj¹,
jeli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa (RH 10).

Inaczej mówi¹c, dla zabezpieczenia sensu ludzkiej egzystencji konieczne jest
skonfrontowanie siê z Chrystusem. B³. Jan Pawe³ II stwierdza bowiem, ¿e
cz³owiek, który chce zrozumieæ siebie do koñca ( ) musi ze swoim niepokojem, niepewnoci¹, a tak¿e s³aboci¹ i grzesznoci¹, ze swoim ¿yciem
i mierci¹, przybli¿yæ siê do Chrystusa (RH 10), do Jego nieskoñczonej,
odkupieñczej mi³oci5.
Zarysowana tu prawda wyznacza podstawowe zadanie Kocio³a we
wszystkich epokach, a w szczególnoci w epoce naszej. Chodzi o to, aby
Koció³ skierowywa³ wzrok cz³owieka, aby skierowywa³ wiadomoæ i dowiadczenie ca³ej ludzkoci w stronê tajemnicy Chrystusa, aby pomaga³ wszystkim ludziom obcowaæ z g³êbi¹ Odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie
(RH 10). Do tej myli Ojciec wiêty powraca nieco dalej, podkrelaj¹c, ¿e
3
Por. Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o cz³owieku zbawionym, w: Jan Pawe³ II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin
1982, s. 127.
4
Katechezy rodowe: Bóg Ojciec, nr 82, 1, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. VI,
Kraków 2007, s. 649.
5
Por. T. Styczeñ, Mi³oæ a sens ¿ycia. Nad encyklik¹ Jana Paw³a II Redemptor
hominis, w: Jan Pawe³ II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 89110.
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cz³owiek jest pierwsz¹ drog¹, po której winien kroczyæ Koció³ w wype³nianiu swojego pos³annictwa, jest pierwsz¹ i podstawow¹ drog¹ Kocio³a, drog¹
wyznaczon¹ przez samego Chrystusa  (RH 14). Jeli przywo³ujemy drogê,
to od razu trzeba zaznaczyæ, i¿ jej dynamikê i jednoczenie cel stanowi dowiadczenie mi³oci, której ród³em jest Bóg. Mówi³ o tym Jan Pawe³ II do
mieszkañców St. Louis 27 stycznia 1999 r. podczas szóstej pielgrzymki
do Stanów Zjednoczonych: Mi³oæ Bo¿a jest mi³oci¹ szukaj¹c¹ nas, mi³oci¹
zbawiaj¹c¹. Tak¹ mi³oæ w³anie znajdujemy w Sercu Jezusa6.
Tym za, który prowadzi Koció³ po drogach cz³owieka ku doskona³ej
mi³oci, jest Duch wiêty, ukazany przez Papie¿a w Encyklice Dominum et
Vivificantem (z 18 V 1986) jako Mi³oæ, czyli osobowy wyraz wzajemnego
obdarowywania siê Boskich Osób, owego bycia Mi³oci¹. Zatem Duch
wiêty jest Osob¹-Mi³oci¹, Osob¹-Darem (DeV 10).
Uderzaj¹ce, jak czêsto b³. Jan Pawe³ II wskazuje na donios³¹, choæ dyskretn¹ i tajemnicz¹ rolê Trzeciej Osoby Boskiej w o¿ywianiu ludzkoci
i wiata moc¹ mi³oci. Duch wiêty jest bowiem sprawc¹ komunii w mi³oci,
tworzy miêdzy ludmi nowe braterstwo i solidarnoæ, prawdziwy odblask
tajemnicy wzajemnego dawania i przyjmowania, w³aciwej Trójcy Przenajwiêtszej (EV 76). Nie bez racji wiêc roli Ducha wiêtego Papie¿ powiêci³
ca³y cykl 104 katechez rodowych, g³oszonych od 26 IV 1989 do 3 VII 1991 r.,
w których temat mi³oci pojawia siê niemal na ka¿dym kroku. Odnonie do
tego, przy innej okazji Ojciec wiêty powiedzia³:
Mi³oæ chrzecijañska czerpie ze ród³a mi³oci, którym jest Jezus, Syn Bo¿y,
ofiarowany za nas. (...) To Duch wiêty kreli w g³êbi naszej osoby tak¿e zasadnicze rysy chrzecijañskiej odpowiedzi. Tak wiêc dynamika mi³oci do Boga
wyp³ywa z pewnego rodzaju pokrewieñstwa natur, powstaj¹cego za spraw¹
Ducha wiêtego, który nas przebóstwia, jak to jest wyra¿one w jêzyku tradycji
wschodniej7.

W papieskim nauczaniu czêsto w ró¿nych kontekstach powraca fundamentalna prawda wiary chrzecijañskiej, ¿e ród³em ¿ycia i mi³oci jest
Trójca Przenajwiêtsza. Tym samym poszczególne Osoby Boskiej Komunii
ukazywane s¹ przez Papie¿a Polaka w zwi¹zku z tematyk¹ mi³oci. Widaæ to
szczególnie we wspomnianych encyklikach trynitarnych.

Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XII, Kraków 2009, s. 159.
Katechezy rodowe: Horyzonty aksjologiczne ¿ycia chrzecijañskiego, nr 9,
34, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. VI, dz. cyt., s. 40.
6
7
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2. Mi³oæ u podstaw cz³owieczeñstwa
W profetycznym pos³annictwie b³. Jana Paw³a II na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ przywo³ane ju¿ s³owa z Redemptor hominis, mówi¹ce o tym, ¿e
cz³owiek jest drog¹ Kocio³a, lub zdanie z zakoñczenia Encykliki Dominum
et Vivificantem, w którym Ojciec wiêty przypomina, i¿ droga Kocio³a
przebiega przez serce cz³owieka, tam bowiem jest owo ukryte miejsce zbawczego spotkania z Duchem wiêtym: z Bogiem ukrytym (nr 67). W tym
stwierdzeniu zawiera siê ca³y personalistyczny fundament papieskiego nauczania. I choæ z uwagi na doktrynalno-teologiczny charakter swoich wypowiedzi Jan Pawe³ II nie wskazuje wprost, na jakich filozoficznych podstawach
opiera swoj¹ refleksjê, to nietrudno odkryæ, ¿e godnoæ i niepowtarzalnoæ
osoby ludzkiej stanowi dla niego wartoæ zasadnicz¹8. Tym za, co upodmiotawia osobê ludzk¹, jest mi³oæ. Znalaz³o to wyraz w s³ynnym zdaniu z soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, w której czytamy, ¿e cz³owiek, którego Bóg chcia³ dla niego
samego, nie mo¿e siê w pe³ni inaczej odnaleæ, jak tylko przez bezinteresowny
dar z siebie samego (nr 24). Wed³ug naszego Autora postawa bezinteresownego samodarowania, to nic innego jak samo sedno mi³oci. Wyjania³ to miêdzy innymi japoñskiej m³odzie¿y podczas spotkania w Tokio 24 II 1981 r.
Powiedzia³ wówczas:
Mi³oæ nie sprowadza siê do tego tylko, co czujemy. Ma ona w cz³owieku g³êbsze
jeszcze korzenie, które tkwi¹ w jego duchowym ja, w jego umyle i woli. (...)
Kierujemy siê w niej nie tylko reakcj¹ uczuæ, ale wzglêdem na prawdziwe dobro.
I w ten sposób uczymy siê kierowaæ naszymi uczuciami, wychowujemy je. Wymaga to cierpliwoci i wytrwa³oci. Chrystus powiedzia³ kiedy: w cierpliwoci
posi¹dziecie dusze wasze (por. £k 21,19). Otó¿, mi³owaæ prawdziwie i w pe³ni
potrafi tylko ten, kto zdolny jest posiadaæ swoj¹ duszê, posiadaæ samego siebie:
posiadaæ po to, a¿eby stawaæ siê darem dla drugich. Tego wszystkiego uczy
nas Chrystus nie tylko swoim s³owem, ale tak¿e swoim przyk³adem9.

Papie¿ nie kryje tego, ¿e prawdziwa mi³oæ jest wymagaj¹ca. Przemawiaj¹c do m³odych Amerykanów na ten temat w Bostonie 1 X 1979 r., doda³
z moc¹: Sprzeniewierzy³bym siê mej misji, gdybym wam tego nie powiedzia³
Por. Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy..., art. cyt., s. 118.
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XIII, Kraków 2009, s. 135, nr 4. W podobnym
tonie wypowiedzia³ siê Jan Pawe³ II w homilii podczas Mszy w. na stadionie narodowym w Singapurze 20 XI 1986 r.: Prawdziwa mi³oæ ludzka jest wiernym odbiciem
mi³oci Boga. Mi³oæ odznacza siê zatem g³êbokim szacunkiem dla wszystkich ludzi,
bez wzglêdu na rasê, wyznanie i wszystko, co mog³oby ich ró¿niæ od nas samych.
Mi³oæ odpowiada ofiarnie na potrzeby ubogich i okazuje wspó³czucie tym, którzy
¿yj¹ w smutku. Mi³oæ gotowa jest zaofiarowaæ gocinnoæ i potrafi przetrwaæ trudne
okresy próby. Tam¿e, s. 232.
8
9
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z ca³¹ jasnoci¹. (...) Mi³oæ wymaga wysi³ku i osobistego zaanga¿owania
w wype³nianiu woli Bo¿ej. Oznacza dyscyplinê i powiêcenie, ale oznacza
te¿ radoæ i ludzk¹ pe³niê10.
Je¿eli zatem ka¿dy bez wyj¹tku cz³owiek staje siê bardziej sob¹ dziêki
mi³oci, której pe³niê odnajduje jedynie w Chrystusie, to mo¿na powiedzieæ,
¿e papieskie zainteresowanie problematyk¹ mi³oci nie wyp³ywa z w³aciwego poetom  wszak¿e Jan Pawe³ II by³ poet¹  romantycznego i afektywnego nastawienia, lecz z g³êboko przemylanych racji personalistycznych.
Nasz B³ogos³awiony by³ wiêc nie tyle romantykiem, co przede wszystkim
personalist¹, mocno osadzonym w realiach wspó³czesnego wiata.
Dlatego te¿, powodowany trosk¹ o cz³owieka jako osoby, Papie¿ wzywa³
ca³y Koció³ do dawania odwa¿nego wiadectwa o Bogu bêd¹cym mi³oci¹.
Misj¹ Kocio³a jest zatem doprowadziæ cz³owieka zawiedzionego, a poniek¹d
tak¿e zagro¿onego osi¹gniêciami wspó³czesnoci (por. RH 15, 16), do dowiadczenia mi³oci Boga (por. RH 13), który w Chrystusie i przez Chrystusa
najpe³niej objawi³ siê ludzkoci (RH 11). W sposób szczególny to wezwanie
Ojciec wiêty kierowa³ do m³odych, na spotkaniu w Buenos Aires 11 IV
1987 r., apeluj¹c: Otwórzcie wspania³omylnie serce na mi³oæ Chrystusa,
jedyn¹, która jest w stanie nadaæ pe³ny sens ca³emu naszemu ¿yciu11.
O tym, ¿e mi³oæ jest centraln¹ wartoci¹ nowego cz³owieka  12,
Jan Pawe³ II mówi³ wielokrotnie, zw³aszcza podczas spotkañ z m³odymi
ludmi. Temat mi³oci uczyni³ przewodnim motywem Listu do m³odych Parati
semper, wydanym z okazji Miêdzynarodowego Roku M³odzie¿y (31 III 1985).
Nawi¹zuj¹c do ewangelicznej sceny spotkania Jezusa z bogatym m³odzieñcem, na którego spojrza³ z mi³oci¹, gdy ten potwierdzi³ wiernoæ przykazaniom, nasz B³ogos³awiony napisa³:
Cz³owiekowi koniecznie potrzebne jest to mi³uj¹ce spojrzenie. Jest mu potrzebna wiadomoæ, ¿e jest mi³owany, ¿e jest umi³owany odwiecznie i wybrany
odwiecznie  a równoczenie ta odwieczna mi³oæ Bo¿ego wybrania towarzyszy
mu w ci¹gu ca³ego ¿ycia jako mi³uj¹ce spojrzenie Chrystusa (nr 7)13.
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XII, dz. cyt., s. 23.
Tam¿e, s. 552.
12
Katechezy rodowe: Duch wiêty, nr 100, 1, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane,
t. VII, Kraków 2007, s. 309. W homilii w katedrze Notre-Dame 30 V 1980 r., Papie¿ komentuj¹c Chrystusowe pytanie, skierowane do Piotra: Czy mi³ujesz Mnie (J 21,15),
powiedzia³: Nies³ychana jest wymowa tego Chrystusowego pytania: «czy mi³ujesz?».
Jest ona zasadnicza dla ka¿dego i dla wszystkich. Jest podstawowa dla cz³owieka i spo³eczeñstwa, dla narodu i pañstwa. Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. X, Kraków 2008, s. 28.
13
Do tysiêcy m³odych, zgromadzonych na Polach Marsowych w Pary¿u w dniu
21 VIII 1997 r., Jan Pawe³ II zwróci³ siê w s³owach: Mi³oæ i s³u¿ba nadaj¹ sens naszemu
¿yciu i czyni¹ je piêknym, poniewa¿ wiemy, czemu i komu je powiêcamy. Czynimy to
w imiê Chrystusa, który jako pierwszy umi³owa³ nas i nam s³u¿y³. Tam¿e, t. X, s. 315.
10
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Papie¿ wskazywa³ na fundamentalne znaczenie mi³oci w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka i przestrzega³ przed niebezpieczeñstwem, jakim jest odmowa mi³owania i bycia mi³owanym. We Francji, w Paray-le-Monial, gdzie od grudnia
1673 r. do czerwca 1675 r. w. Maria Ma³gorzata Alacoque mia³a objawienia
dotycz¹ce Serca Pana Jezusa, w dniu 5 X 1986 r. ostrzeg³, ¿e najwiêkszym
niebezpieczeñstwem naszych czasów jest (...) cz³owiek od³¹czony od mi³oci! Cz³owiek wykorzeniony z najg³êbszego gruntu swej duchowej egzystencji.
Cz³owiek skazany na «serce kamienne». Pozbawiony owego «serca z cia³a»,
które zdolne jest prawid³owo reagowaæ na dobro i z³o14.
W tych s³owach Ojciec wiêty jednoznacznie stwierdzi³, ¿e jedyn¹ drogê
do przywrócenia cz³owiekowi nale¿nej mu godnoci dziecka Bo¿ego, stanowi
przyjêcie daru mi³oci Bo¿ej i wielkoduszne odpowiadanie na ten dar. Tak¹
myl zawar³, przemawiaj¹c do korpusu dyplomatycznego podczas spotkania
z okazji Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku w Watykanie 11 I 1999 r.:
Skoro Bóg, zsy³aj¹c nam swego Syna, okaza³ tak wielkie zainteresowanie losem
cz³owieka, postarajmy siê odwzajemniæ tê wielk¹ mi³oæ! On, Ojciec wszechwiata,
zawar³ z ka¿dym z nas przymierze, którego nic nie zdo³a rozerwaæ. Mówi¹c nam
i okazuj¹c, ¿e nas kocha, daje nam zarazem nadziejê, ¿e mo¿emy ¿yæ w pokoju;
jest bowiem prawd¹, ¿e tylko ten, kto zaznaje mi³oci, mo¿e sam kochaæ innych!
Oby wszyscy ludzie odkryli tê Mi³oæ, która ich poprzedza i czeka na nich 15.

3. Rodzina wspólnot¹ mi³oci
Kardyna³ Karol Wojty³a, jako aktywny i twórczy uczestnik Soboru
Watykañskiego II, po objêciu Stolicy Piotrowej sta³ siê gorliwym jego kontynuatorem i propagatorem. Jak sam przyzna³, realizacjê uchwa³ Vaticanum II
uczyni³ g³ównym zadaniem swojej pos³ugi apostolskiej (por. RH 5; TMA 18)16.
Zrozumia³e jest wiêc, ¿e w swoich dokumentach i alokucjach czêsto przywo³ywa³ ducha soborowych obrad, a tak¿e obficie cytowa³ poszczególne dokumenty. Na przyk³ad w lad za soborow¹ Konstytucj¹ Gaudium et spes dobitnie
stwierdzi³ w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (z 22
XI 1981; dalej FC) i kilkanacie lat póniej w Licie do rodzin Gratissimam
sane (z 2 II 1994; dalej GrS), ¿e rodzina jest szko³¹ bogatszego cz³owieczeñstwa (GS 52; por. FC 21; GrS 15).

Tam¿e, s. 165.
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. V, Kraków 2007, s. 596.
16
Swój program wdra¿ania Soboru Watykañskiego II Jan Pawe³ II przedstawi³
miêdzy innymi w trakcie spotkania z Kolegium Kardyna³ów i Kurii Rzymskiej w dniu
28 VI 1980 r. Por. Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XIV, Kraków 2009, s. 4550.
14
15
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Koncentruj¹c siê wokó³ tej myli, Papie¿ najpierw dokonuje diagnozy
sytuacji, w jakiej znalaz³y siê wspó³czenie ma³¿eñstwo i rodzina. Dostrzega
zatem fatalne nastêpstwa odrzucenia przez cz³owieka mi³oci Boga (FC 6).
S¹ to miêdzy innymi: degradacja niektórych podstawowych wartoci, b³êdne
pojmowanie niezale¿noci ma³¿onków we wzajemnych odniesieniach, co
skutkuje coraz wiêksz¹ iloci¹ rozwodów, a ponadto plaga przerywania ci¹¿y,
coraz czêstsze stosowanie sterylizacji, czyli utrwalanie siê mentalnoci przeciwnej poczêciu nowego ¿ycia itd. W odpowiedzi na tê wadliw¹ i zgubn¹
antropologiê, Ojciec wiêty proponuje chrzecijañski personalizm, w centrum
którego sytuuje siê prawda o tym, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz
i podobieñstwo; powo³uj¹c go do istnienia z mi³oci, powo³a³ go jednoczenie
do mi³oci (FC 11). Mi³oæ jest zatem podstawowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej, które Bóg wpisuje w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny
i kobiety, uzdalniaj¹c ich tym samym do tworzenia wspólnoty.
Godny podkrelenia jest bardzo pozytywny i optymistyczny obraz ma³¿eñskiej relacji. Nasz Autor dopowiada, ¿e cz³owiek jako duch ucieleniony, czyli
dusza, która siê wyra¿a poprzez cia³o, i cia³o formowane przez niemiertelnego
ducha, powo³any jest do mi³oci w tej w³anie swojej zjednoczonej ca³oci.
Mi³oæ obejmuje równie¿ cia³o ludzkie, a cia³o uczestniczy w mi³oci duchowej (FC 11)17. To stwierdzenie ma kapitalne znaczenie nie tylko dla duchowoci ma³¿eñskiej, ale równie¿ dla duchowoci chrzecijañskiej jako takiej,
prze³amuje bowiem  zakorzenion¹ od staro¿ytnoci i jakoby wywodz¹c¹ siê
od w. Paw³a (por. Rz 8,5; Ga 5,17)  tendencjê do antropologicznego dualizmu, przeciwstawiaj¹cego cia³o i ducha. W takim ujêciu duchowoæ by³aby
wy³¹cznym atrybutem sfery duchowej, któremu radykalnie mia³oby sprzeciwiaæ siê cia³o. Tymczasem wed³ug Papie¿a podmiotem ¿ycia duchowego
i mi³oci jest ca³y cz³owiek w swej duchowoci i cielesnoci18.
Jako integralna osoba wchodzi on w relacjê mi³oci zarówno z Chrystusem, jak i z drugim cz³owiekiem we wspólnocie Kocio³a. Oznacza to, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina aktualizuj¹ siê jako komunia osób (communio personarum)
jedynie w rodowisku eklezjalnym i zarazem buduj¹ to rodowisko eklezjalne
(por. FC 15). Dziêki Duchowi wiêtemu wszyscy cz³onkowie rodziny tworz¹ eklezjaln¹ wspólnotê, dlatego maj¹ ³askê i odpowiedzialny obowi¹zek
budowania dzieñ po dniu komunii osób, tworz¹c z rodziny «szko³ê bogatszego cz³owieczeñstwa» (FC 21). Powy¿sze stwierdzenie jest praktyczn¹
17
A. wierczek, Jana Paw³a II nauka o oblubieñczym znaczeniu cia³a ludzkiego, w: Cz³owiek drog¹ Kocio³a. Moralne aspekty nauczania Jana Paw³a II,
red. K. Gryz, Kraków 2004, s. 127148.
18
Por. W. S³omka, Ma³¿eñstwo  duchowoæ w cielesnoci, w: Ma³¿eñstwo 
przymierze mi³oci (Homo meditans, t. 15), red. J. Misiurek, W. S³omka, Lublin 1995,
s. 5770; A. J. Nowak, Dowiadczyæ Boga w ciele, w: tam¿e, s. 213239.
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implikacj¹ personalistycznej wizji ma³¿eñstwa i rodziny, jak¹ prezentuje
Ojciec wiêty.
W takiej personalistycznej, chrystologicznej i eklezjalnej perspektywie bezpodstawne jest przeciwstawianie ma³¿eñstwa dziewictwu, jak to mia³o miejsce
w historii. Obydwa równoprawne powo³ania wyrastaj¹ z mi³oci i pozostaj¹ w s³u¿bie mi³owania Boga oraz cz³owieka. Jan Pawe³ II uczy bowiem, ¿e
ma³¿eñstwo i dziewictwo to dwa sposoby wyra¿enia i prze¿ywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem. Bez poszanowania ma³¿eñstwa nie mo¿e
tak¿e istnieæ dziewictwo konsekrowane; je¿eli p³ciowoæ ludzka nie jest traktowana jako wielka wartoæ dana przez Stwórcê, traci sens wyrzeczenie siê jej dla
Królestwa Niebieskiego (FC 16).

Z uwagi na integralne i personalistyczne ujêcie mi³oci, nadprzyrodzonej
i ludzkiej, te dwie formy realizacji chrzecijañskiego powo³ania s¹ wzglêdem
siebie komplementarne. Na tle dotychczasowej aprecjacji dziewictwa na
niekorzyæ ma³¿eñstwa, to ostatnie dziêki tej komplementarnoci zyskuje
w Kociele now¹ jakoæ nie tylko moraln¹, ale tak¿e profetyczn¹.
Pierwszym wiêc i podstawowym zadaniem rodziny jest realizacja stwórczego zamys³u Boga odnonie do budowania nierozerwalnej wspólnoty osób 
communio personarum (FC 20), u podstaw której jest mi³oæ19. Tak pomylana rodzina stanowi w³aciwe rodowisko dla ¿ycia, gdy¿ mi³oæ to ¿ycie20.
Natomiast tam, gdzie wystêpuje deficyt mi³owania Boga i cz³owieka, tam nie
ma mi³oci do ¿ycia. Wypada za b³. Janem Paw³em II powtórzyæ, ¿e mi³oæ
i ¿ycie stanowi¹ zatem rdzeñ zbawczego pos³annictwa rodziny chrzecijañskiej w Kociele i dla Kocio³a (FC 50)21. On za, przemawiaj¹c w Strasburgu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 8 X 1988 r., przestrzega³
przed zgubnymi skutkami dehumanizacji ¿ycia rodzinnego. Mówi³: Europejczycy musz¹ koniecznie odzyskaæ i znowu nadaæ rodzinie wartoæ najwa¿niejszego elementu ¿ycia spo³ecznego22. Rodzina bowiem, jako wspólnota osób
o¿ywionych wzajemn¹ mi³oci¹, nie tylko ³¹czy siê z cywilizacj¹ mi³oci, ale

19
Por. K. Lubowicki, Duchowoæ ma³¿eñska w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 2005, s. 273319; A. Deneka, Mê¿czyzna i kobieta obrazem i podobieñstwem
Boga w nauczaniu Jana Paw³a II, Roczniki Teologiczne, 52 (2005), z. 5, s. 5565.
20
Orêdzie Urbi et orbi na Wielkanoc 1987, nr 4, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane,
t. V, dz. cyt., s. 98; zob. W. Guba³a, Rodzina w s³u¿bie ¿ycia i mi³oci. Od Humanae
vitae do Evangelium vitae, w: Cz³owiek drog¹ Kocio³a..., dz. cyt., s. 167175.
21
W podobnym tonie Papie¿ przemawia³ podczas Mszy w. w Boliwii w La Paz
10 V 1988 r.: Bóg jest mi³oci¹. Takim ukazuje Go nam wiêta Rodzina, poniewa¿ nic
poza mi³oci¹ nie mo¿e byæ orodkiem ¿ycia rodzinnego i w ogóle ¿ycia chrzecijañskiego. Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XII, dz. cyt., s. 764.
22
Tam¿e, t. X, dz. cyt., s. 241.

B³. Jan Pawe³ II jako prorok mi³oci Boga w czasach wspó³czesnych

17

le¿y u jej podstaw  dobitnie stwierdzi³ Jan Pawe³ II w cytowanym Licie do
rodzin Gratissimam sane (nr 13, 15).

4. Cywilizacja mi³oci
Termin cywilizacja mi³oci, po raz pierwszy u¿yty przez Paw³a VI
w orêdziu na zakoñczenie Roku wiêtego 1975, B³ogos³awiony Papie¿ stosowa³ bardzo czêsto23, na okrelenie rzeczywistoci przeciwnej temu wszystkiemu, co we wspó³czesnym wiecie wi¹¿e siê z moralno-duchow¹ i fizyczn¹
destrukcj¹. Wezwanie do budowania cywilizacji mi³oci uczyni³ poniek¹d
jednym z priorytetów swego pontyfikatu. Miêdzy innymi w Encyklice Dives
in misericordia poda³ zasady, na których ma siê opieraæ budowanie rzeczywistoci doczesnej, przenikniêtej duchem Ewangelii. Chodzi zatem o pierwszeñstwo byæ przed mieæ, osoby przed rzecz¹, etyki przed technik¹ oraz
mi³osierdzia przed sprawiedliwoci¹ (por. RH 16; DiM 4, 12, 14)24.
W imiê wiadectwa wiary, Ojciec wiêty wzywa³ wszystkich bez wyj¹tku
do radykalnego przeciwstawiania siê antycywilizacji, która jest cywilizacj¹
nienawici, cywilizacj¹ konsumpcyjn¹, cywilizacj¹ po¿¹dania i u¿ycia,
cywilizacj¹ materialistyczn¹, cywilizacj¹ mierci, cywilizacj¹ ca³kowicie
zewiecczon¹, promuj¹c¹ ¿ycie ludzkie bez Boga i mi³oci, a wiêc propaguj¹c¹ taki sposób bycia cz³owieka na ziemi, jak gdyby Bóg nie istnia³.
Koñcz¹c podró¿ apostolsk¹ do Niemiec, w Monachium 19 XI 1980 r. Jan
Pawe³ II powiedzia³:
Ca³ej Europie nale¿a³oby ¿yczyæ, by urzeczywistnia³a siê w niej cywilizacja
mi³oci, p³yn¹ca z ducha Ewangelii i jednoczenie g³êboko humanistyczna. Odpowiada ona g³êbokim potrzebom i pragnieniom cz³owieka  tak¿e w spo³ecznym
wymiarze jego bytowania. W tym wymiarze cywilizacja mi³oci oznacza tak¹
formê wspó³¿ycia miêdzy narodami, przez któr¹ Europa sta³aby siê rzeczywist¹
rodzin¹ narodów (...). Ju¿ czas, bymy zaczêli myleæ o przysz³oci Europy nie
z pozycji si³y i przemocy, nie z pozycji przewagi gospodarczej czy w³asnych
korzyci, ale z punktu widzenia cywilizacji mi³oci25.
Oprócz pojêcia cywilizacja mi³oci, Jan Pawe³ II pos³ugiwa³ siê okreleniami
bliskoznacznymi, takimi jak na przyk³ad: chrzecijañska cywilizacja, nowa cywilizacja, cywilizacja pracy, nowa cywilizacja pracy, cywilizacja mi³oci i ¿ycia, cywilizacja ¿ycia, cywilizacja mi³oci i prawdy, cywilizacja prawdziwej sprawiedliwoci
i mi³oci, cywilizacja solidarnoci i mi³oci miêdzy ludmi, cywilizacja ludzka, chrzecijañska, demokratyczna i europejska, cywilizacja ludzka itd.
24
Por. A. Nossol, Wprowadzenie. Magna Charta cywilizacji mi³oci, w: Jan
Pawe³ II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin 1983, s. 5154.
25
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XI, Kraków 2008, s. 90; por. J. Kowalski, Jan
Pawe³ II o chrzecijañstwie jako nowej wionie Europy, w: Cz³owiek drog¹ Kocio³a,
dz. cyt., s. 467479.
23
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Po ponad trzydziestu latach te s³owa nabieraj¹ profetycznego sensu
i ukazuj¹ niezmienn¹ prawdê, ¿e bez mi³oci ludzkoæ stacza siê w moralno-duchow¹, a tak¿e ekonomiczn¹ przepaæ, czego niechlubnym przyk³adem
naszych dni jest  z jednej strony  lansowanie postaw hedonistycznych, wszelkiego rodzaju manipulacje genetyczno-eugeniczne, deprecjacja zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety opartego na mi³oci na rzecz zwi¹zków homoseksualnych,
terroryzm itp., za z drugiej  g³êboki kryzys ekonomiczny spowodowany
radykalnym rozwarstwieniem spo³ecznym. Tymczasem  jak uczy³ b³. Jan
Pawe³ II w jednej z katechez rodowych z 1999 r.  podstaw¹ cywilizacji
mi³oci jest uznanie powszechnego zwierzchnictwa Boga Ojca jako niewyczerpanego ród³a mi³oci. ( ) Jest uznanie wartoci osoby ludzkiej, a konkretnie ka¿dego cz³owieka26.
W nauczaniu papieskim wyranie widaæ, jak mi³oæ nadprzyrodzona,
czyli ta w wymiarze wertykalnym, przek³ada siê bezporednio na mi³oæ
w wymiarze horyzontalnym, czyli na mi³oæ spo³eczn¹27. Oznacza to, ¿e otwarcie
siê chrzecijanina na dowiadczenie mi³oci Boga, zobowi¹zuje go do zaanga¿owania w porz¹dkowanie doczesnoci na podstawie nadprzyrodzonego
porz¹dku mi³oci. Na tym w³anie polega budowanie cywilizacji mi³oci,
do której wielokrotnie wzywa³ Ojciec wiêty, przestrzegaj¹c zarazem przed
destrukcyjnym wp³ywem antycywilizacji. Miêdzy innymi na zakoñczenie
cytowanego wyst¹pienia w Paray-le-Monial powiedzia³:
Wszêdzie, w spo³eczeñstwie, w naszych wioskach, w dzielnicach naszych miast,
w fabrykach i biurach, w spotkaniach pomiêdzy ludami i rasami, kamienne serce,
serce osch³e, musi siê przemieniaæ w serce z cia³a, otwarte na braci, otwarte
na Boga. Chodzi tu o pokój. Chodzi tu o prze¿ycie ludzkoci. To przekracza nasze
si³y. To dar Boga. Dar Jego mi³oci. Jestemy pewni Jego mi³oci28.

Zatem wszyscy w Kociele  zarówno duchowni, osoby konsekrowane,
jak i wieccy  zaanga¿owani w ró¿ne wspólnoty, organizacje i ruchy, maj¹
za zadanie budowaæ cywilizacjê mi³oci g³ównie przez tworzenie w swoich
najbli¿szych rodowiskach klimatu pokoju, sprawiedliwoci, solidarnoci i dialogu, tj. wartoci, u podstaw których jest mi³oæ. Wszystkich wierz¹cych powinna o¿ywiaæ mi³oæ do ludzkoci, troska o jej dobrobyt materialny i duchowy
oraz o prawdziwy postêp29. Jan Pawe³ II wielokrotnie podkrela³, ¿e szczególne zadanie w tym wzglêdzie przypada jednak rodzinie, która jest domowym Kocio³em (por. GrS 13, 14). Tak¿e ró¿norodne wspólnoty eklezjalne
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. VI, dz. cyt., s. 4546.
Por. M. Chmielewski, Jan Pawe³ II o mi³oci ku Bogu i cz³owiekowi, w: Bóg
jest Mi³oci¹, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 340348.
28
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. X, dz. cyt., s. 167.
29
Tam¿e, t. VI, dz. cyt., s. 31.
26
27
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maj¹ swój niezast¹piony udzia³ w szerzeniu mi³oci spo³ecznej w wiecie,
s¹ one bowiem znakiem ¿ywotnoci Kocio³a, narzêdziem formacji i ewangelizacji, wa¿nym punktem wyjcia dla nowego spo³eczeñstwa zbudowanego
na fundamencie «cywilizacji mi³oci» (RMs 51).
Je¿eli wiêc ¿ycie chrzecijañskie ka¿e nam postêpowaæ naprzód drog¹
mi³oci, bo prawo Chrystusa jest prawem mi³oci. Jest zaczynem przemieniaj¹cym wiat 30, to ka¿dy rodzaj aktywnoci chrzecijanina o wymiarze
spo³ecznym w jaki sposób przyczynia siê do przemiany wiata wed³ug
zamys³u Bo¿ej Opatrznoci. Tê prawdê wyrazi³ Papie¿, przemawiaj¹c do
mieszkañców Malty 27 V 1990 r.: W budowaniu cywilizacji mi³oci wasze
przedsiêwziêcia i osi¹gniêcia w dziedzinie kultury zyskuj¹ najwy¿sz¹ wartoæ
i wywieraj¹ najbardziej dobroczynny wp³yw na spo³eczeñstwo31.

5. Mi³oæ w Kociele
Ws³uchany w nauczanie Soboru Watykañskiego II, nasz B³ogos³awiony
w jednej z katechez o Kociele (9 X 1991) zaznaczy³, ¿e ca³y Koció³ okazuje
siê jako lud zjednoczony jednoci¹ Ojca i Syna i Ducha wiêtego, a wiêc jest
w swej najg³êbszej istocie tajemnic¹ wiary, cile zwi¹zan¹ z nieskoñczon¹
tajemnic¹ Trójcy Przenajwiêtszej32. Z tej fundamentalnej tezy wynikaj¹
wszystkie atrybuty Kocio³a, takie jak: jednoæ, wiêtoæ, misyjnoæ, powszechnoæ w czasie i przestrzeni oraz inne. Nas jednak interesuje agapetologiczny
wymiar Kocio³a.
Je¿eli zatem wewnêtrzn¹ si³¹ jednoci Kocio³a jest jednoæ Boskich
Osób, to oczywistym siê staje, ¿e jego wewnêtrznym dynamizmem jest mi³oæ.
Jest to mi³oæ Chrystusa, który samego siebie wyda³ za nas (por. Ef 5,2.25). Tê
za Jego zbawcz¹ mi³oæ Duch wiêty rozlewa w sercach wierz¹cych (por. Rz
5,5). Mówi³ o tym Papie¿ w kolejnej katechezie o Kociele (z 15 I 1992): Wspólnota uczniów zakorzeniona w tej mi³oci, jak¹ Chrystus nas umi³owa³, to Koció³
 Cia³o Chrystusa, jedyny winny szczep, którego jestemy latorolami. To Koció³  komunia, Koció³  wspólnota mi³oci, Koció³  tajemnica mi³oci33.
Ów wymiar powszechnej mi³oci, o¿ywiaj¹cej Koció³, zawarty jest
w sakramencie Eucharystii (por. EdE 12), dziêki której on ¿yje, jak przypomnia³ Jan Pawe³ II w ostatniej swej Encyklice Ecclesia de Eucharistia
30
Przemówienie do m³odzie¿y zgromadzonej na Polach Marsowych w Pary¿u,
21 VIII 1997, nr 2, w: tam¿e, t. X, dz. cyt., s. 313.
31
Tam¿e, t. XI, dz. cyt., s. 1093; por. K. Ryczan, Mi³oæ-mi³osierdzie w ¿yciu spo³ecznym, w: Jan Pawe³ II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 223233.
32
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. VII, dz. cyt., s. 364.
33
Tam¿e, s. 397.
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(z 17 IV 2003). Jest ona bowiem ontologicznym ród³em to¿samoci Kocio³a
i jego jednoci, a zarazem wielk¹ szko³¹ braterskiej mi³oci. Tê prawdê
z moc¹ proroka wyakcentowa³ Papie¿, przemawiaj¹c podczas 45 Kongresu
Eucharystycznego w Sewilli dnia 13 VI 1993 r. Powiedzia³ miêdzy innymi:
Kto czêsto spo¿ywa eucharystyczny Chleb, nie mo¿e pozostawaæ nieczu³y
na potrzeby braci, ale musi wraz z innymi budowaæ, przez konkretne czyny,
cywilizacjê mi³oci34.
Godna przypomnienia jest zg³aszana przez B³ogos³awionego wizja parafii
zbudowanej na gruncie rzeczywistoci teologicznej, a wiêc jako ostatecznego umiejscowienia Kocio³a. W posynodalnej Adhortacji apostolskiej
Christifideles laici (z 30 XII 1988) uczy on, ¿e jest ona wspólnot¹ eucharystyczn¹, czyli wspólnot¹ zdoln¹ do sprawowania Eucharystii, bêd¹cej ¿ywym
ród³em jej wzrostu i sakramentalnym wêz³em doskona³ej komunii z ca³ym
Kocio³em (nr 29). Wyprzedzaj¹c o kilka lat przywo³ane tu treci, podczas
spotkania z ksiê¿mi zaanga¿owanymi w pracê duszpastersk¹ w ramach pielgrzymki po krajach Beneluksu w dniu 12 V 1985 r., powiedzia³, i¿ po rodzinie,
parafia stanowi pierwsz¹ szko³ê chrzecijañskiej religii, modlitwy i formacji
moralnej. Po rodzinie, ona jest terenem najbardziej sprzyjaj¹cym praktykowaniu mi³oci bliniego 35. W praktyce znajduje to wyraz najczêciej we
wszelkiego rodzaju pomocy charytatywnej36, ale tak¿e w dzia³alnoci ewangelizacyjnej. Znamienne jest bowiem to, ¿e Ojciec wiêty pos³ugê g³oszenia
Dobrej Nowiny czêsto bezporednio ³¹czy³ z cnot¹ mi³oci. Wspomina³ o tym
chocia¿by w przes³aniu na zakoñczenie Miêdzynarodowego Roku Wolontariatu 5 XII 2001 r.: Poprzez mi³oæ do Boga i mi³oæ do braci chrzecijañstwo
uwalnia ca³¹ sw¹ moc, która czyni ludzi wolnymi i ich zbawia. Mi³oæ
jest najwspanialsz¹ form¹ ewangelizacji 37.
Nie tylko parafia ma byæ  zdaniem Jana Paw³a II  rodowiskiem, gdzie
autentycznie praktykuje siê mi³oæ chrzecijañsk¹, lecz tak¿e  a mo¿e przede
wszystkim  wspólnoty osób Bogu powiêconych, których miejsce we wspólnocie Kocio³a jest szczególnie donios³e.
34
Tam¿e, t. X, dz. cyt., s. 554; Kocieln¹ przystani¹ mi³oci i jednoczenie jej
niewyczerpanym ród³em jest Eucharystia, komunia Cia³a i Krwi Pañskiej, antycypacja
doskona³ej za¿y³oci z Bogiem. Katecheza rodowa: Horyzonty aksjologiczne
¿ycia chrzecijañskiego, nr 13, 5, w: tam¿e, t. VI, dz. cyt., s. 49.
35
Tam¿e, t. X, dz. cyt., s. 725.
36
W homilii podczas Mszy w. beatyfikacyjnej b³. Fryderyka Ozanama, w Pary¿u
22 VIII 1997 r., Papie¿ powiedzia³: W obliczu ró¿nych form ubóstwa, które nêkaj¹
tak wielu ludzi, mi³oæ jest proroczym znakiem czynnego zaanga¿owania chrzecijan,
naladuj¹cych Chrystusa. Tam¿e, t. X, dz. cyt., s. 318.
37
Tam¿e, t. V, Kraków 2006, dz. cyt., s. 242; Nowa ewangelizacja bêdzie owocem
mi³oci, o¿ywiaj¹cej serca, rodziny, wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i diecezje.
Homilia podczas Mszy w. w Kotonu (Benin), 3 II 1993, nr 6, w: tam¿e, t. XIII, s. 479.
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W posynodalnej Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis (z 25 III
1992; dalej PDV), analizuj¹c dog³êbnie ¿ycie i pos³ugê kap³anów, Papie¿
wykaza³, ¿e g³ównym rysem ich duchowoci jest mi³oæ pasterska. Do istoty
ich misji w Kociele nale¿y bowiem uobecnianie Jezusa Chrystusa, G³owy
i Pasterza, poprzez przepowiadanie, sprawowanie sakramentów i dzielenie
z Chrystusem pe³nej mi³oci troski a¿ do ca³kowitego z³o¿enia daru z siebie
za powierzon¹ sobie owczarniê (nr 15). Ostatecznym ród³em kap³añskiej
to¿samoci jest mi³oæ Ojca (PDV 18). Natomiast Duch wiêty, w imiê
którego wybrani mê¿czyni zostaj¹ namaszczeni do kap³añskiej pos³ugi, upodabnia ich do Jezusa Chrystusa i pozwala im uczestniczyæ w Jego synowskim
¿yciu, to znaczy w Jego mi³oci do Ojca i do braci (PDV 19).
Równie¿ osoby konsekrowane na mocy profesji rad ewangelicznych
znajduj¹ fundament swej to¿samoci w dowiadczeniu mi³oci Trójcy Przenajwiêtszej. wiadome, ¿e Ojciec przez Syna w Duchu wiêtym umi³owa³
je ju¿ w samym fakcie wybrania i powo³ania, maj¹ na tê mi³oæ odpowiadaæ
swoim zalubieniem z Chrystusem-Oblubieñcem. Na wstêpie do posynodalnej
Adhortacji o ¿yciu konsekrowanym i jego misji w Kociele i wiecie Vita consecrata (z 25 III 1996; dalej VC) Papie¿ ze wzglêdu na tê szczególn¹ formê
mi³oci, podkreli³, ¿e ¿ycie konsekrowane staje siê znakiem profetycznym
i znajduje siê w samym sercu Kocio³a jako element o decyduj¹cym znaczeniu dla jego misji, poniewa¿ «wyra¿a najg³êbsz¹ istotê powo³ania chrzecijañskiego» oraz d¹¿enie ca³ego Kocio³a-Oblubienicy do zjednoczenia
z jedynym Oblubieñcem (nr 3; por. VC 7).
Nie wchodz¹c w inne szczegó³owe aspekty mi³oci w ¿yciu konsekrowanym, jak chocia¿by opcja preferencyjna na rzecz ubogich i potrzebuj¹cych (por. VC 82), wypada jeszcze przywo³aæ bardzo wa¿ny postulat
b³. Jana Paw³a II odnonie do pielêgnowania duchowoci komunii, który
obszernie wy³o¿y³ w Licie apostolskim na zakoñczenie Jubileuszowego
Roku 2000 Novo millennio ineunte (z 6 I 2001; dalej NMI). Krzewienie
duchowoci komunii traktowanej jako zasada wychowawcza, ma siê dokonywaæ wszêdzie tam, gdzie kszta³tuje siê cz³owiek i chrzecijanin, gdzie
formuj¹ siê szafarze o³tarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie
powstaj¹ rodziny i wspólnoty (nr 43). Duchowoæ komunii ma u podstaw
nadprzyrodzon¹ mi³oæ, polega bowiem na odwzorowywaniu tajemnicy
Trójcy wiêtej. Z tego w praktyce ma wyp³ywaæ zdolnoæ odczuwania
wiêzi z bratem w wierze dziêki g³êbokiej jednoci mistycznego Cia³a, a zatem
postrzegania go jako «kogo bliskiego», co pozwala dzieliæ jego radoci
i cierpienia, odgadywaæ jego pragnienia i zaspokajaæ jego potrzeby, ofiarowaæ mu prawdziw¹ i g³êbok¹ przyjañ (NMI 43). Trzecim wymiarem
tej duchowoci jest zdolnoæ dostrzegania w drugim cz³owieku przede
wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co nale¿y przyj¹æ i ceniæ jako
dar Bo¿y, za w dalszej kolejnoci umiejêtnoæ «czynienia miejsca»
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bratu, wzajemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6,2) i odrzucania pokus
egoizmu (NMI 43)38.
Je¿eli Koció³ z istoty swojej jest wspólnot¹ mi³oci, to nie mo¿e zabrakn¹æ w nim wzoru Maryi. Odnonie do tego b³. Jan Pawe³ II, dziêkuj¹c Matce
Bo¿ej z Fatimy za ocalenie ¿ycia podczas zamachu, dok³adnie w pierwsz¹
rocznicê tego wydarzenia zauwa¿y³:
Kiedy Chrystus powiedzia³ na krzy¿u: Niewiasto, oto syn twój (J 19,26) 
w nowy sposób otworzy³ serce swej Matki. Niepokalane Serce. Objawi³ Jej nowy
wymiar mi³oci i nowy zasiêg mi³oci, do którego zosta³a wezwana w Duchu
wiêtym i moc¹ ofiary krzy¿a. W s³owach fatimskich zdajemy siê odnajdywaæ
ten w³anie wymiar macierzyñskiej mi³oci, która swoim zasiêgiem ogarnia ca³¹
drogê cz³owieka do Boga 39.

Zgodnie ze swoim biskupim zawo³aniem Totus Tuus, Papie¿ jako prorok
mi³oci Boga, wskazywa³ równie¿ na niedocigniony wzór mi³oci, jakim
jest Maryja. Jest Ona
przede wszystkim wzorem cnót teologalnych, które charakteryzuj¹ chrzecijanina:
wiary, nadziei i mi³oci. Wzorem wiernego trwania przy Ewangelii, które pozwala
nam iæ z Ni¹ naprzód w pielgrzymce wiary. Wzorem apostolskiej energii, która
pozwala nam wspó³pracowaæ w szerzeniu Ewangelii i w dziele wzrastania Kocio³a. Wzorem ¿ycia oddanego Bogu i ludziom, planom zbawienia i wiernoci
swemu ludowi40.

Koció³ wiêty, wpatruj¹c siê w Maryjê  Matkê Piêknej Mi³oci, uczy
siê po macierzyñsku mi³owaæ swoje dzieci. W ten sposób potwierdza siê staro¿ytna zasada, rozpropagowana wspó³czenie przez s³ugê Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego: Mater Ecclesiae  Ecclesia mater.

*

*

*

Jak widaæ, b³. Jan Pawe³ II w ca³ym swoim d³ugim pontyfikacie i niezwykle bogatym nauczaniu wiele uwagi powiêca³ mi³oci tak, i¿ mo¿na go nazwaæ
prorokiem mi³oci Boga. Temat mi³oci, która w Bogu ma swe ród³o oraz
pocz¹tek i w Nim znajduje swe ostateczne spe³nienie, w pewnym sensie
38
Por. E. Matulewicz, Duchowoæ komunii w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Jan
Pawe³ II  Mistrz duchowy (Homo meditans, t. 27), red. M. Chmielewski, Lublin 2006,
s. 139160.
39
Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. X, dz. cyt., s. 615.
40
Homilia podczas Mszy w. w sanktuarium maryjnym Tegucigalpa w Hondurasie, 8 III 1983, nr 6, w: tam¿e, t. XII, dz. cyt., s. 1039.
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stanowi o papieskiego nauczania. Z koniecznoci wiêc w podjêtej tu refleksji
ograniczono siê jedynie do zasygnalizowania najwa¿niejszych zagadnieñ, ilustruj¹c je wybranymi cytatami z dokumentów i alokucji papieskich, które trudno by³oby uznaæ w pe³ni za reprezentatywne dla jego niezwykle g³êbokiej
i zarazem rozleg³ej agapetologii.
I choæ jest spraw¹ oczywist¹, ¿e najwa¿niejsza jest mi³oæ, to bynajmniej
Jan Pawe³ II nie zapomina, ¿e jest ona jedn¹ z trzech cnót teologalnych, które
s¹ cile ze sob¹ powi¹zane41. Zwróci³ na to uwagê równie¿ Benedykt XVI
w Licie apostolskim Portam fidei og³aszaj¹cym Rok Wiary (z 11 X 2011).
Stwierdza tam miêdzy innymi, ¿e ów Rok Wiary bêdzie dobr¹ okazj¹ do wzmocnienia wiadectwa mi³oci i mi³osierdzia, gdy¿ wiara bez mi³oci nie przynosi
owocu, a mi³oæ bez wiary by³aby uczuciem nieustannie na ³asce i nie³asce
w¹tpliwoci. Wiara i mi³oæ potrzebuj¹ siebie nawzajem, tak ¿e jedna pozwala
drugiej, by mog³a siê zrealizowaæ (nr 14).
A zatem nie inaczej, jak tylko w perspektywie wiary w Jezusa Chrystusa
nale¿y odczytywaæ profetyczn¹ misjê b³. Jana Paw³a II, który niezmordowanie zachêca³ wierz¹cych w Chrystusa: B¹dcie dla ka¿dego wiadkami
mi³oci !42.
Riassunto
BEATO GIOVANNI PAOLO II
 IL PROFETA DELLAMORE DI DIO NEI TEMPI MODERNI:
CONSIGLI E AVVERTENZE
Il papa Wojtyla con la sua vita e linsegnamento si presenta come il testimone
e profeta dellamore di Dio.
Il tema centrale dellargomento viene presentato nei cinque aspetti del suo
insegnamento: a) il Papa assai spesso additava che la Santissima Trinità è la sorgente

41
Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e w ¿yciu i twórczoci Jana Paw³a II pojêcie mi³oci
wi¹za³o siê nierozerwalnie z pojêciem dobra. Por. D. Po³owniak-Warzonek, Mi³oæ
w nauczaniu Jana Paw³a II, w: S³owo  Myl  Ethos w twórczoci Jana Paw³a II,
red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005, s. 373.
42
B¹dcie dla ka¿dego wiadkami mi³oci, która przygarnia, przyczyniaj¹c siê do
szerzenia równoci i prawdy, zgody i wspó³pracy, mi³oci braterskiej i jednoci. Jako
pierwsi wejdcie na drogê porozumienia i wzajemnego poznania, tak by powoli zosta³y
przezwyciê¿one nieufnoci i uprzedzenia  jeli takie istniej¹  i by mo¿na by³o d¹¿yæ
do coraz wiêkszej jednoci, któr¹ od samego pocz¹tku Chrystus darowa³ Kocio³owi
i której pragn¹³ dla niego i dla ca³ego wiata. Homilia podczas Mszy w. w Tallinie,
10 IX 1993, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. XI, dz. cyt., s. 677.
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dellamore, b) senza la quale luomo non può vivere e crescere nella sua entità e dignità.
Perciò Pontefice metteva tanta attenzione sulluomo redento da Cristo (cfr. Redemptor
hominis). c) Per il Beato una famiglia, il quanto communità dellamore e in stesso modo
communio personarum, è la scuola di umanità più completa e più ricca (cfr. GS 52).
d) Lamore, vissuto da parte di Dio-Carità (laspetto verticale), implica lamore sociale
(laspetto orizzontale) esercitato in modo speciale nelledificazione della civiltà dell
amore, indispensabile per il mondo moderno perchè sia stabile e sicuro. Lidea della
civiltà dellamore viene esposta largamente nellmagistero papale del Beato.
e) Secondo lui lambiente privileggiato dellamore verso il Dio e il prossimo è la Chiesa
che vive grazie allEucarestia  il mistero dellamore di Cristo.
Per motivi qui esposti il beato Giovanni Paolo II instancabilmente incoraggiava
che i cristiani siano testimoni dellamore per il mondo moderno.
Ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI  ur. w 1959 r. w Zofiówce (woj. wiêtokrzyskie), kap³an diecezji radomskiej, prof. KUL. Jest prodziekanem ds. studentów
na Wydziale Teologii KUL. Habilitowa³ siê w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowoci katolickiej (Lublin 1999).
W latach 20002006 by³ dyrektorem Instytutu Teologii Duchowoci KUL. Od 2000 r.
jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowoci (do 2005 r.: Sekcja
Duchowoci Teologów Polskich). Obszary zainteresowañ badawczych to: metodologia teologii duchowoci, mistyka, duchowoæ wieckich konsekrowanych  opracowa³ i dwukrotnie wyda³ dokumenty Kocio³a na temat instytutów wieckich
(Z Chrystusem w wiecie, Lublin 1997; 2003), wspó³czesne nurty duchowoci, nauczanie Jana Paw³a II. Zainicjowa³ i redagowa³ Leksykon duchowoci katolickiej (Lublin
 Kraków 2002). Zapocz¹tkowa³ i redaguje rocznik Duchowoæ w Polsce (12 tomów).
Opublikowa³ m.in.: Polscy teologowie duchowoci (Lublin 1993), Dowiadczenie
mistyczne Marceliny Darowskiej (Niepokalanów 1992), 101 pytañ o ¿ycie duchowe
(Lublin 1999), Teologowie duchowoci w Polsce 2003 (Lublin 2003), Vademecum
duchowoci katolickiej (Lublin 2004) oraz oko³o 190 artyku³ów naukowych.

