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PRÓBA SFORMU£OWANIA KILKU POSTULATÓW

DLA DUSZPASTERSTWA M£ODYCH

NA PRZYK£ADZIE SYTUACJI PASTORALNEJ W NORWEGII1

Specyfika pracy z m³odymi

�Chod� po wodzie� jest, jak siê zdaje, bardzo trafnym tytu³em dla semina-
rium, które podejmuje aktualne zagadnienia pracy duszpasterskiej z m³odzie¿¹.
Prawdê mówi¹c, dobrze charakteryzuje ca³e ¿ycie chrze�cijañskie oparte na
wierze. Kierowanie siê wiar¹ w zwyk³ym rodzinnym, szkolnym, kole¿eñskim
albo sportowym, czy rekreacyjnym ¿yciu, to jakby chodzenie po wodzie, w tym
znaczeniu, ¿e �rodowisko, w którym rozgrywa siê codzienne, �wieckie ¿ycie
jest zgo³a odmienne od �wiata wiary, a jednocze�nie przecie¿ przeznaczone dla
wiary. Ka¿de �st¹panie wiary� po ��wieckim terenie� pachnie przygod¹. Jest
niepewne i tak nieprzewidywalne, ¿e mo¿na je chyba porównaæ do próby
chodzenia po wodzie.

Wszystko szybko siê zmienia

Czas dzieciñstwa i m³odo�ci zwykle d³u¿y siê m³odym. Jednak tak na-
prawdê dzieckiem i m³odym jest siê krótko, krócej ni¿ doros³ym. Z powodu
tego krótkiego okresu dzieciñstwa i m³odo�ci praca duszpasterska z dzieæmi
i m³odzie¿¹ jest tak¿e prawdziwym chodzeniem po wodzie. Szybkie przemiany
natury fizycznej i psychicznej, jakie nastêpuj¹ u m³odych ludzi oraz b³yskawiczna
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1 Niniejszy tekst jest skrótem referatu wyg³oszonego w dniu 22 sierpnia 2010 r.,
w Centrum Szkoleniowym Diecezji Oslo w �Mariaholm� (Spydeberg) w Norwegii,
do uczestników seminarium zatytu³owanego Gå på vannet (Chodê po wodzie). Ca³o�æ
w jêzyku norweskim: www.katolsk.no/artikler.
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rotacja osób w duszpasterskich grupach m³odzie¿owych sprawiaj¹, ¿e nie-
rzadko duszpasterzom i liderom m³odzie¿y jakby brakuje sta³ego gruntu pod
nogami. Wszystko ci¹gle siê zmienia, a wahania nastrojów u m³odych mog¹
przyprawiæ opiekunów o zadyszkê. M³odo�æ to okres buntów, poszukiwania
w³asnej to¿samo�ci, okres, w którym wielu do�wiadcza swego rodzaju okale-
czeñ, zranieñ, g³êboko prze¿ywa niezrozumienie i brak akceptacji ze strony
innych. A st¹d ju¿ tylko krok do ucieczki w uzale¿nienia.

Potrzeba kompetentnej pomocy

Chocia¿ m³odo�æ jest krótka, z niej siê przecie¿ wyrasta, to jednak ma
istotne znaczenie w kszta³towaniu fundamentów odpowiedzialnej osobowo�ci,
tak¿e chrze�cijañskiej. Skoro z jednej strony czas m³odo�ci jest taki wa¿ny
i taki wartki � z drugiej, przed doros³ymi, pojawia siê wyzwanie, by go w³a-
�ciwie zagospodarowaæ, by pomóc m³odzie¿y dobrze go prze¿yæ, aby rzeczy-
wi�cie sta³ siê on budowaniem mocnych fundamentów ¿yciowych. Z tego
powodu równie¿ Ko�ció³ przywi¹zuje do tego okresu ¿ycia du¿¹ wagê2.
Pierwszym etapem strukturalnego wyj�cia m³odym naprzeciw zdaje siê
byæ podejmowanie rzetelnego studium nad egzystencj¹ i sytuacj¹ m³odych
w ci¹gle i w ogromnym tempie zmieniaj¹cym siê �wiecie. Trzeba na tym eta-
pie umiejêtnie ws³uchiwaæ siê w rytm ¿ycia m³odych, pytaæ, czym ¿yje �wiat
i w jakim �wiecie oni ¿yj¹. Oznacza to, ¿e trzeba umieæ pytaæ ludzi kompetent-
nych, co my�l¹ o wspó³czesno�ci, jaki wk³ad w rozwi¹zanie problemów mog¹
wnie�æ takie nauki, jak pedagogika, psychologia, socjologia itp. Trzeba, aby
duszpasterze, nauczyciele i liderzy grup potrafili konfrontowaæ swoje pogl¹dy
i ocenê sytuacji z usystematyzowan¹ my�l¹ innych.

Teza: Uwzglêdniaæ rezultaty badañ naukowych nad aktualn¹ sytu-
acj¹ m³odych.

O metodach i celach duszpasterskich

Ka¿dy program powinien posiadaæ swoj¹ metodê. Metoda jest sposobem
dochodzenia do czego�. W jêzyku nauki mówi siê, ¿e metoda to sposób pozy-
skiwania wiedzy dostosowany do przedmiotu badañ i jego celu.

Chcia³bym w tej refleksji pos³u¿yæ siê rodzajem opisu podstawowego
fenomenu, w którym realizuje siê wiara; jest nim wspólnota. W tym opisie

2 Por. np. Jan Pawe³ II, Aby�cie umieli zdaæ sprawê z nadziei, która jest w was
(1 P 3,15), List apostolski Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do m³odych ca³ego �wiata z oka-
zji Miêdzynarodowego Roku M³odzie¿y, 31 marca 1985 r., nr 1; por. te¿ Jan Pawe³ II,
Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 46.
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metody i cele duszpasterskie wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i do tego stopnia prze-
nikaj¹, ¿e niekiedy trudno jest jednoznacznie okre�liæ, kiedy metoda przejmuje
funkcjê celu i odwrotnie. Ale jak mowa o konieczno�ci budowania wspólnoty,
to od razu pojawia siê pytanie o jej jako�æ: jaka to ma byæ wspólnota? Ma to
byæ wspólnota ko�cielna. By opisaæ wspólnotê eklezjaln¹, pos³u¿ê siê trzema
modelami. S¹ one oczywi�cie jedynie przyk³adami, w³a�ciwie prób¹ opisu i nie
tyle skupiaj¹ siê na tym, czym jest wspólnota, co raczej, jak mo¿e siê ona
urzeczywistniaæ.

�rodowisko wiary: wspólnota

Od g³oszenia S³owa, któremu towarzyszy³o zawi¹zanie wspólnoty uczniów,
pierwszorzêdnego adresata proklamacji, rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ Jezus. Od
wspólnoty Ko�cio³a uzale¿ni³ te¿ dalsze losy swojej misji po odej�ciu ze �wiata,
rozstaniu z uczniami. Elementarnym celem i jednocze�nie �rodkiem duszpaster-
skim jest tworzenie wspólnoty ko�cielnej. Wiary, choæ jest ona osobist¹ odpo-
wiedzi¹ cz³owieka na s³owo Bo¿e, nie mo¿na ani przekazaæ, ani do�wiadczyæ
w oderwaniu od wspólnoty. Wspólnota ko�cielna to miejsce, w którym rodzi siê
wiara, dojrzewa i jest dalej przekazywana. Jednak wspólnoty trzeba siê uczyæ,
i to do koñca ¿ycia. Stwarzanie dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym mo¿liwo�ci æwi-
czenia siê w budowaniu wspólnoty3, stanowi punkt wyj�cia w duszpasterskich
poczynaniach. Powstawanie ma³ych grup, mniejszych ni¿ struktura parafialna,
skupiaj¹cych dzieci, m³odzie¿ (a tak¿e doros³ych) oznacza zak³adanie laborato-
riów wiary4, w których �robi siê� do�wiadczenia wiary w skali mikro5.

Teza: Zak³adaæ laboratoria wiary!

Model temporalny

Narzêdziem budowania wspólnoty i refleksji nad ni¹ mo¿e byæ kategoria
czasu. Ka¿dy bowiem program, choæ z natury, z definicji odnosi siê do przy-
sz³o�ci, musi uwzglêdniaæ perspektywê czasow¹. Sk³ada siê na ni¹: przesz³o�æ,

3 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 61 i 62.
4 Ten¿e, Przemówienie na Tor Vergata, 19 sierpnia 2000 r., nr 3.
5 Odno�nie do zagadnienia potrzeby zak³adania ma³ych grup tu i ówdzie w publi-

kacjach mówi siê o duszpasterskiej odwadze na rzecz �mikrologii�, �topologii�, lub
o �topopraktyce�. Por. np. O. Fuchs, Die Konfrontation des kirchlichen Dienstes mit
�den sehr oft so grundlegend veränderten pastoralen und menschlichen Umständen�
(PO 1) � Ermutigung zu einer topopraktischen Pastoral, w: Herders theologischer
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, red. P. Hünermann i B. J. Hilberath,
Freiburg 2006, Band 5, s. 405.
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tera�niejszo�æ i przysz³o�æ. Te trzy wymiary naszego codziennego ¿ycia po-
rz¹dkuj¹ je, a nawet czyni¹ je mo¿liwym. Czy np. w po³udnie mo¿na sobie
wyobraziæ dzieñ bez poranka i bez czekaj¹cego wieczora? Bez obecno�ci tej
czasowej struktury ¿ycia wpad³oby siê w chaos, nie mo¿na by wrêcz ¿yæ!
Mo¿na by nawet umrzeæ ze strachu lub wpa�æ w ogromny stres, depresjê,
gdyby nie wiedzieæ, sk¹d jestem, czyli co by³o przedtem (poranek), kim
jestem teraz (po³udnie) i dok¹d zmierzam, czy mam jeszcze jak¹� przysz³o�æ
(wieczór).

�wiêty Augustyn, medytuj¹c nad zagadnieniem czasu, napisa³ w swoich
Wyznaniach: ��Ani przysz³o�æ, ani przesz³o�æ nie istnieje. (�) Istniej¹
nastêpuj¹ce trzy dziedziny czasu: tera�niejszo�æ rzeczy minionych, tera�-
niejszo�æ rzeczy obecnych, tera�niejszo�æ rzeczy przysz³ych. (�) Tera�niej-
szo�ci¹ rzeczy przesz³ych jest pamiêæ, tera�niejszo�ci¹ rzeczy obecnych jest
dostrzeganie, tera�niejszo�ci¹ rzeczy przysz³ych � oczekiwanie� (Augustyn,
Confess. XI, 20).

Pamiêæ (przesz³o�æ). Sk¹d jeste�my, jakie jest nasze pochodzenie? Ka¿-
dy z nas ma swoj¹ historiê. Wystarczy siê rozejrzeæ wokó³, choæby po tej sali.
Nawet nie jeste�my jednej rasy ludzkiej. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ powierz-
chowno�ci¹, kolorem skóry � a jest to zró¿nicowanie najp³ytsze. A jak g³êbo-
kie s¹ ró¿nice miêdzy nami, gdy we�miemy pod uwagê �rodowiska, z jakich siê
wywodzimy, jêzyki ojczyste, którymi oprócz norweskiego siê pos³ugujemy.
Nierzadko maj¹ one zupe³nie odmienny alfabet i gramatykê. Za nimi kryj¹ siê
ró¿nice kulturowe i odmienna mentalno�æ: sposób my�lenia, odczuwania, do-
�wiadczania i prze¿ywania codziennej rzeczywisto�ci. A przecie¿ s¹ jeszcze
tradycje narodowe, odmienno�æ wyznañ � niektórzy z nas s¹ konwertytami �
czy tradycje religijne. Ta nasza przesz³o�æ, jak ka¿da przesz³o�æ, nie pozostaje
bez wp³ywu na tera�niejszo�æ. Przesz³o�æ jest jednocze�nie dziedzictwem
wnoszonym w tera�niejszo�æ6 .

Teza: Pamiêæ jest kluczem do tera�niejszo�ci.

Dostrzeganie (tera�niejszo�æ). Jakie jest nasze teraz? Statystyki mó-
wi¹, ¿e w diecezji Oslo wierni reprezentuj¹ ok. 150 narodowo�ci. To wiêcej
ni¿ osób na tej sali. Tak, jakby ka¿dy z nas by³ innej narodowo�ci. Mo¿na sobie
wyobraziæ, jaki to jest potencja³ ludzki, jakie bogactwo. I równocze�nie, jakie
napiêcia mo¿e to zró¿nicowanie powodowaæ, zw³aszcza gdy ka¿dy zacznie
my�leæ tylko o sobie. Wszak ka¿dy pragnie doj�æ do g³osu, ka¿dy
domaga siê zachowania swojej to¿samo�ci, ka¿dy oczekuje uznania dla swoich
przekonañ, warto�ci�

6 Por. Jan Pawe³ II, Aby�cie umieli�, dz. cyt., nr 11.
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Tera�niejszo�æ od zewn¹trz

Ko�ció³ katolicki w Norwegii w odniesieniu do ca³ego norweskiego spo³e-
czeñstwa stanowi mniejszo�æ wyznaniow¹. To znaczy, ¿e w swoich dzia³a-
niach na zewn¹trz musi, a przede wszystkim chce uwzglêdniaæ ten szerszy
kontekst spo³eczny, w którym przypada mu ¿yæ. Na ten kontekst sk³ada siê
luterañska wiêkszo�æ (ponad 83%), obecno�æ zielono�wi¹tkowców (1,7%),
znaczna obecno�æ religijnej kultury muzu³mañskiej (ponad 1%), nieco ¿ydow-
skiej, ok. 1% katolickiej oraz obecno�æ ateistów. Ponadto �rodki spo³ecznego
przekazu, które maj¹ ogromny wp³yw, niekoniecznie pozytywny, na spo³eczne
postrzeganie Ko�cio³a katolickiego. Jaki� czas temu ogl¹da³em emitowany przez
jeden z programów telewizji norweskiej naprawdê obrzydliwy program saty-
ryczny skierowany przeciw Benedyktowi XVI. Okre�li³bym go jako beztalen-
cie artystyczne, bo prawdziwa satyra jest sztuk¹ szczególnie wyrafinowan¹,
która potrafi wytkn¹æ, nie obra¿aj¹c. W Polsce, mimo nieprzychylnego nasta-
wienia wielu mediów do Ko�cio³a, podobny program wywo³a³by lawinê prote-
stów, a jego autorzy zapewnialiby ex post, ¿e naprawdê nikogo nie zamierzali
obraziæ. I jeszcze: gdyby obiektem takiej satyry by³a Królowa Brytyjska, rzecz
skoñczy³aby siê pewno jak¹� dyplomatyczn¹ interwencj¹, a gdyby przedmio-
tem by³y osoby lub warto�ci muzu³mañskie�

Ko�ció³ katolicki w Norwegii ma zatem charakter diasporalny, jest
mniejszo�ciowy.

Tera�niejszo�æ od wewn¹trz

Od �rodka Ko�ció³ ten jest wielonarodowo�ciowy, wielokulturowy, co jak-
by z góry okre�la styl duszpasterstwa, jaki tu musi byæ uprawiany. Mo¿liwo�ci
podejmowania aktywno�ci pastoralnej s¹ zdeterminowane przez styl ¿ycia
wierz¹cych. ¯ycie religijne w�ród poszczególnych grup nadal pozostaje bar-
dzo zró¿nicowane i uwarunkowane przesz³o�ci¹. A w zwi¹zku z rozprosze-
niem ludno�ci na du¿ym obszarze, który w dodatku jest trudny topograficznie,
oraz w zwi¹zku z ci¹g³ym nap³ywem nowej emigracji, tak¿e sezonowej, a wiêc
niesta³ej, troska o ¿ycie religijne wiernych jest ogromnym wyzwaniem duszpa-
sterskim. Owa emigracja sprawia, ¿e Ko�ció³ katolicki w Norwegii w ostat-
nich kilkunastu latach prze¿ywa prawdziw¹ eksplozjê demograficzn¹, z któr¹
trudno jest mu siê uporaæ. Nie nad¹¿a za zmianami i wielu zjawisk nie rozumie.
Jeszcze kilkana�cie lat temu by³ mikroskopijnie ma³y, nieliczny i nielicz¹cy siê.
Teraz urasta do dynamicznej grupy spo³ecznej, która daje o sobie znaæ na ze-
wn¹trz. Nie pozostaje to bez wp³ywu na sytuacjê wewnêtrzn¹; w³a�nie nie
mo¿e siê oswoiæ z tym wzrostem i brakuje mu w³a�ciwie wszystkiego: ludzi
(najlepiej gdyby ka¿dy duszpasterz i katecheta mówi³ kilkunastoma jêzykami),
czasu, struktur, �rodków materialnych�
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Czy podobna sytuacja jest bezprecedensowa i ekstremalnie niekorzystna?
Moim zdaniem jest bardzo dobra dla Ko�cio³a miejscowego, bo jego w³asna.
Taki jest ten Ko�ció³! Poza tym nie mogê siê uwolniæ od my�li, ¿e owa sytu-
acja w wielu aspektach przypomina tê, w jakiej ¿y³y m³ode Ko�cio³y czasów
apostolskich.

Jeden przyk³ad; brak czasu nie pozwala na wiêcej. Ka¿dy z nas mia³
w rêku Pismo �wiête i czyta³ przynajmniej urywki Listów �w. Paw³a do Ko-
ryntian. Czemu Pawe³ pisa³ do tego Ko�cio³a? Wspó³czesny mu Korynt by³
bogatym, portowym o�rodkiem, pe³ni¹cym funkcjê stolicy prowincji Achai. Obok
bardzo zamo¿nych obywateli ¿y³y tam równie¿ masy ludzi ubogich. Oko³o 2/3
ludno�ci stanowili niewolnicy. Fragment 1 Kor 1,26nn wskazuje, ¿e pierwsi
chrze�cijanie pochodzili w znacznej mierze spo�ród biedoty i niewolników. Inn¹
warstwê spo³eczn¹ stanowili legioni�ci-weterani (wskazuj¹ na to ³aciñskie imio-
na pojawiaj¹ce siê w Li�cie). To specyficzna grupa ludzi z tzw. do�wiadcze-
niem ¿yciowym. By³a te¿ du¿a spo³eczno�æ ¯ydów. Ponadto chêtnie przyby-
wali do tego miasta mówcy (retorzy) i filozofowie, promuj¹cy nowe pr¹dy
my�lowe. Tamtejszy Korynt nie cieszy³ siê dobr¹ s³aw¹. ̄ yæ po koryncku by³o
synonimem, delikatnie mówi¹c, frywolnego stylu ¿ycia. Do takiego �rodowi-
ska przybywa �w. Pawe³. Miejscowi chrze�cijanie, pochodz¹c z tak ró¿nych
warstw spo³ecznych, prze¿ywali trudno�ci wynikaj¹ce na pewno z ogromnego
zró¿nicowania narodowo�ciowego. Nawróceni z pogañstwa nie zawsze i nie
od razu potrafili pokonaæ z³e nawyki.

Czy ten krótki, powszechnie znany szkic sytuacji spo³ecznej w antycznym
Koryncie nie ma zupe³nie nic wspólnego z naszymi europejskimi miastami,
tak¿e norweskimi? Ma, i to du¿o! Do Norwegii nie przyje¿d¿aj¹ bogaci, wielu
jest �po przej�ciach�, wielu szuka wolno�ci, pomys³u na ¿ycie, nowego pocz¹t-
ku. �rodowisko, do którego dociera s³owo Bo¿e jest zawsze niekorzystne dla
S³owa. G³oszenie w nim Dobrej Nowiny stanowi prawdziwe wyzwanie �
chodzenie po wodzie.

Teza: Dostrzegaæ stan faktyczny, który jest �znakiem czasu� i szu-
kaæ zwi¹zków, a mo¿e nawet pewnej to¿samo�ci z Ko�cio³em pierwotnym.

Oczekiwanie (Przysz³o�æ). Dok¹d zmierzamy i czego oczekujemy? Pro-
gramowanie przysz³o�ci powinno uwzglêdniaæ to wszystko, co jest pozytywne
i warto�ciowe w ka¿dej przesz³o�ci (tradycji) i co zosta³o ju¿ na nowo odnale-
zione, przyjête, zaakceptowane i zaadaptowane przez ludzi tera�niejszo�ci. Pla-
nuj¹c obóz, kolonie, wydaj¹c czasopismo, przeprowadzaj¹c zbiórki pieniê¿ne,
trzeba my�leæ o tym, co z tych dzia³añ wyniknie. Jakie bêd¹ ich konsekwencje.
Choæ przysz³o�æ kszta³tujemy w znacznej mierze teraz, to jednak jej �progra-
mowanie� powinno respektowaæ kategorie czasowe uczestników: �sk¹d� �
przesz³o�æ, �jestem� � teraz i �dok¹d� zmierzam � przysz³o�æ.
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 Poza tym warto pamiêtaæ, ¿e po chrze�cijañsku rozumiana przysz³o�æ
nie jest zwyk³ym produktem ludzkich wysi³ków. Jest i pozostanie trochê tajem-
nic¹. Le¿y w rêkach Bo¿ych.

Teza: Umieæ czekaæ, mieæ cierpliwo�æ dla siebie i innych, byæ prze-
widuj¹cym, odpowiedzialnym za dzia³ania i otwartym na nieznane.

Model trynitarny

Celem wysi³ków duszpasterskich jest jedno�æ wspólnoty, rozumiana jako
dar Bo¿y. Mo¿emy wyró¿niæ kilka istotnych kroków, jakie trzeba podj¹æ, by
mieæ nadziejê, ¿e otrzyma siê dar jedno�ci, o który modli³ siê Jezus dla swoich
uczniów (por. J 17,21).

Relacyjno�æ

O jedno�ci mo¿na mówiæ wy³¹cznie w wypadku istniej¹cego zró¿nicowa-
nia. Bez zró¿nicowania nie ma nawet mowy o potrzebie jedno�ci. Zró¿nicowa-
nie domaga siê my�lenia i dzia³ania relacyjnego. Ci¹g³e pozostawanie w relacji
do drugiego, w odniesieniu do drugiego, uwzglêdnianie drugiego, jego obecno-
�ci, jego sytuacji, codziennych potrzeb itd., to poszerza osobist¹ perspektywê,
uczy bycia bardziej ludzkim i odpowiada aspiracjom m³odych7.

Ale relacyjno�æ powinna siê tak¿e ujawniaæ w odniesieniu do ca³o�ci,
jak¹ jest Ko�ció³ powszechny. Potrzeba zatem pilnego wpatrywania siê
w inicjatywy ogólnoko�cielne (np. �wiatowe Dni M³odzie¿y) i dobrej komu-
nikacji z dzia³alno�ci¹ Ko�cio³ów katolickich s¹siednich krajów oraz Ko�cio-
³ów siostrzanych8.

Teza: Uczyæ siê zauwa¿ania drugich, a tak¿e odniesieñ do pro-
gramów b¹d� inicjatyw Ko�cio³a powszechnego, którym nale¿y dawaæ
pierwszeñstwo.

7 Por. Jan Pawe³ II, Aby�cie umieli�, dz. cyt., nr 15.
8 Na ten wymiar ekumenizmu praktycznego wskaza³ Benedykt XVI podczas swo-

jej wizyty w Polsce 25�28 maja 2006 r. (por. zw³aszcza Przemówienie Ojca �wiêtego
Benedykta XVI podczas spotkania ekumenicznego, Warszawa, ko�ció³ �wiêtej
Trójcy, 25 maja 2006 r.). Tekst papieskiego przemówienia jest dostêpny na stronie
internetowej Stolicy Apostolskiej, równie¿ w jêzyku polskim (http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060525
_incoutro-ecumenico_pl.html).
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Relacjê tworzy wzajemno�æ

W relacji nie chodzi jedynie o zwyk³e zauwa¿enie drugiego lub przygl¹da-
nie siê jeden drugiemu. To jeszcze nie jest relacja. W relacjê trzeba wej�æ. To
znaczy wyj�æ z siebie i wej�æ w drugiego. Ale dopiero wówczas, gdy krok ten
zostanie dokonany wzajemnie, mo¿emy mówiæ, ¿e zaistnia³a relacja. Co� za-
iskrzy³o, zadzia³a³o. Taki relacyjny charakter ma ca³a historia zbawienia. Pan
Bóg nie tylko przygl¹da siê cz³owiekowi, a cz³owiek �podgl¹da� Boga. Jeden
wchodzi w ¿ycie drugiego, bierze w nim udzia³, jak w swoim w³asnym. Relacja
sprawia, ¿e jeden uczestniczy w dobrach drugiego9. Uczestnicy relacji dziel¹
razem jedno wspólne ¿ycie, jedn¹ ¿yciow¹ przestrzeñ. Oto w³a�ciwy pocz¹tek
jedno�ci. W teologicznej refleksji nad ¿yciem Trójcy Przenaj�wiêtszej, które
jest wzorem ka¿dej wspólnoty, mówi siê o perychorezie, wspó³przenikaniu siê
Osób Boskich. Ciekawostka terminologiczna: nazwa perychoreza wywodzi
siê od antycznego scenicznego uk³adu tanecznego. W tañcu tym partnerzy
i partnerki ci¹gle zamieniaj¹ siê swoimi miejscami i rolami, jakby obtañcowy-
wali siê wzajemnie, stanowi¹c choreograficzn¹ jedno�æ10. Daleka i bliska
jednocze�nie droga od sceny teatralnej do fachowego terminu, próbuj¹cego
obja�niæ tajemnicê ¿ycia trynitarnego. O tak¹ �perychorezê� w wykonaniu
ludzkim idzie we wspólnocie.

Teza: Czêsto chodziæ do szko³y �tañca trynitarnego�, w którym pod-
stawowym krokiem jest Nowe Przykazanie.

Relacjê podtrzymuje postawa s³u¿by

Prawdziwa relacja, udzia³ w ¿yciu drugiego, przebywanie w �wiecie dru-
giego, nie jest bezbolesne. Wymaga rezygnacji z siebie, ze swojego punktu
widzenia, z tego wszystkiego, co wnoszê ze sob¹, co jest moim dziedzictwem,
przesz³o�ci¹. Nie po to, by warto�ci te zatraciæ i im siê sprzeniewierzyæ, lecz
by je przetworzyæ, przetopiæ w ogniu Jezusowego Nowego Przykazania oraz
wyzwoliæ z egoizmu indywidualnego i narodowo�ciowej pychy. Tajemnicê tego,
o czym mówimy, wyja�nia bezb³êdnie �w. Pawe³ w Li�cie do Filipian, opisuj¹c
tajemnicê ludzkiego ¿ycia Chrystusa: On, maj¹c naturê Boga, nie uzna³
za stosowne korzystaæ ze swojej równo�ci z Bogiem, lecz ogo³oci³ siebie
samego, przyjmuj¹c naturê s³ugi i staj¹c siê podobnym do ludzi (Flp 2,6).
W greckim tek�cie znajduje siê s³owo donvlvoj które znaczy �niewolnik�.

9 Por. J 17,10.
10 Por. G. Greshake, Perichorese, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 8,

Freiburg � Basel � Wien 2006, s. 31�33.
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Zatem nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e przyj¹³ postaæ niewolnika. Postêpowanie
wed³ug tego wzorca wyzwala i sprawia, ¿e jest siê �cz³owiekiem dla drugich�11.

Teza: Nie korzystaæ ze sposobno�ci�! Uczyæ siê s³u¿by, tzn. równie¿
wystrzegaæ siê arogancji, poczucia wy¿szo�ci i fa³szywego przekonania,
¿e ma siê misjê do spe³nienia: nawróciæ innych.

Radykalizm relacji: tu i teraz

Relacja jest przygod¹, która realizuje siê teraz, aktualnie � nie wczoraj
i nie jutro, lecz dzi� � i dlatego nie wiesz w gruncie rzeczy, jakie bêd¹ konkret-
ne, dzisiejsze skutki wej�cia w ni¹. Dlatego w³a�nie ma ona posmak przygody,
zaskoczenia, czego� nieoczekiwanego, co przydarza ci siê tu i teraz. Relacja
jest jakby gr¹, zabaw¹; nie wiesz na pewno, jaki bêdzie owoc, kto �wygra�.
Rezultat relacji nie stanowi logicznej konsekwencji jakiego� procesu, jak np.
w chemii, fizyce� Nie, w tej przygodzie, w której bior¹ udzia³ wolni ludzie,
którzy s¹ ró¿ni, którzy dziel¹ siê swoimi darami i robi¹ to na zasadzie �nie
korzystania ze sposobno�ci�, skutek jest zawsze zaskakuj¹cy. �Rezultat� bo-
wiem jest darem otrzymanym od Kogo�, kto sam wed³ug tego wzoru, schema-
tu ¿yje z Ojcem. On sam jest tym Darem, który sprawia jedno�æ swoich uczniów.
A �cz³owiek, chrze�cijanin, jest zdolny do ¿ycia w wymiarze daru�12.

Teza: W ka¿dej obecnej chwili uczyæ siê odczytywania woli Bo¿ej,
która zawsze zaskakuje.

Ku syntezie: model eucharystyczny

Je�li mówimy o programie katolickim, to powinien on uwzglêdniaæ
perspektywê eucharystyczn¹. Duchowo�æ eucharystyczna stanowi elemen-
tarny wyró¿nik, znak tego, co katolickie. Eucharystia to synteza katoli-
cyzmu. W niej ukryte s¹ wszystkie wy¿ej opisane tre�ci. Eucharystia jest,
mówi¹c jêzykiem scholastyki, signum rememorativum � wspomina wy-
darzenia zbawcze Mêki, �mierci i Zmartwychwstania Jezusa, które s¹
przyczyn¹ naszego zbawienia; jest signum demonstrativum � oznajmia
i aktualizuje Dar, którym jest sam Zmartwychwsta³y Pan teraz, w tej chwili;
jest signum prognosticum � zapowiada cel tera�niejszo�ci i nadaje jej
ostateczny sens, którym jest ¿ycie wieczne. Jest ukierunkowana na wieczn¹
przysz³o�æ i jest jej zadatkiem.

11 Jan Pawe³ II, Aby�cie umieli�, dz. cyt., nr 13.
12 Tam¿e, nr 8.



150 Ks. Lucjan Skolik

Eucharystia zdolna jest jednoczyæ po chrze�cijañsku. W niej realizuj¹ siê
par excellence: relacyjno�æ � ekstremalne otwarcie Chrystusa na drugiego,
który pozwala bez reszty skonsumowaæ siebie; wzajemno�æ � nieco �jedno-
stronna� i nierówna13, bo On wykonuje pierwszy krok � sprawia, ¿e spo¿ywa-
j¹c Go, stajemy siê Nim; ogo³ocenie Chrystusa i zaparcie siê siebie do tego
stopnia, ¿e przyjmuje nawet tajemnicz¹ postaæ Pokarmu; uobecnienie � przez
przyj�cie w Tajemnicy swojego Cia³a i swojej Krwi przynosi dar jedno�ci
w chwili obecnej, na teraz, ale tak¿e z my�l¹ o przysz³o�ci.

Trudno sobie wyobraziæ jakikolwiek katolicki program duszpasterski,
który nie uwzglêdnia codziennej Mszy �w. Jak laboratorium wiary � to
z prawdziwego zdarzenia.

Teza: Pozwoliæ Jezusowi ¿yæ we wspólnocie ko�cielnej. Nie mo¿e byæ
katolickiego programu pastoralnego bez Eucharystii.

Chodzenie po wodzie � albo inaczej: ze �wiat³em wiary przez ¿ycie � nie
musi byæ uci¹¿liwe, nie mo¿e byæ udrêk¹. Mo¿e staæ siê prawdziwie pasjonu-
j¹c¹ przygod¹ i wiary, i ¿ycia! Wystarczy zapisaæ siê na laboratoryjne kursy
nauki chodzenia po wodzie, gdzie respektuje siê kategorie czasu, w które wpi-
sane jest ludzkie ¿ycie, wzajemnie przestrzega siê chrze�cijañskich zasad two-
rzenia relacji i do�wiadcza realizmu obecno�ci Jezusa Zmartwychwsta³ego,
szczególnie w Eucharystii.

Jestem pewien, ¿e nie powiedzia³em niczego nowego. Niemniej, dobrze
jest od czasu do czasu poddaæ autorefleksji czyny i zadania, które siê podej-
muje. Odbyæ co� w rodzaju rekolekcji, dokonaæ pewnego podsumowania
tego, co siê dot¹d robi³o, by wzrastaæ w �wiadomo�ci, ¿e najtrudniejsza
w chrze�cijañstwie jest praktyka. Takie æwiczenie mo¿e byæ bardzo po¿y-
teczne dla planowania przysz³o�ci, tak¿e pastoralnej, która zawsze pozosta-
nie tajemnicza.

13 Por. Bernard z Clairvaux, Kazanie 83, 4-6: Opera omnia, Edit. Cisterc. 2 (1958)
300�302.
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Summary

One of the most important and difficult tasks of pastoral ministry is caring for the
formation of faith in the changing social conditions. Theological reflection on pastoral
ministry should make reference to the phenomenon of ecclesiastical community, in
which faith is realized. This community is a mystery and one can describe it in many
ways, for example, by interpreting its structure, finding a model, according to which it
operates in the Church.

As examples, three models have been presented. In the temporal model, using the
category of time, focus has been put on the here and now of the community. This part of
the paper discusses the situation of the Catholic Church in Norway. In the trinity model,
which evokes the mystery of the life of the Holy Trinity, attention was paid to the features
of relations that characterize the Christian community from the inside and the dynamics
of these relations. In the Eucharistic model some classical aspects of understanding the
Holy Sacrament were recalled that allow us to perceive this mystery of the faith as
a synthesis of pastoral ministry models and pastoral ministry programming.

Using the models that describe the mystery of the community, we can attempt
to formulate a number of conclusions and arguments relating to pastoral plans.

Ks. mgr lic. teol. Lucjan SKOLIK � ur. w 1949 r. w Piekarach �l¹skich, jest wy-
k³adowc¹ w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Kielcach i wikariuszem generalnym
diecezji Oslo. Autor kilkunastu artyku³ów z zakresu dogmatyki pastoralnej. Prze³o¿y³
ksi¹¿kê K. Hemmerle Tezy ontologii trynitarnej (2003 r.).

Próba sformu³owania kilku postulatów dla duszpasterstwa m³odych


