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Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje zagadnienia i proble-

matyki związanej z działalnością i powoływaniem fundacji, ale wska-
zuje kierunek dalszych badań w tej kwestii.

~ . ~

Ilona Resztak
Pobożne fundacje w prawie kanonicznym.

Pojęcie pobożnej fundacji

Streszczenie
Zagadnienie pobożnych fundacji nabiera w dzisiejszym świecie 

ogromnego znaczenia. Zarówno przepisy prawa cywilnego, jak i prawa 
kanonicznego podają konkretne ustalenia dotyczące tworzenia, zabez-
pieczenia majątku, określania statutu oraz wypełnianie zobowiązań wy-
nikające z pobożnych fundacji. Opracowanie dotyczy przepisów prawa 
kanonicznego i świeckiego na temat pobożnych fundacji i zapisów.

Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, fundacje kościelne, Kon-
kordat.

Ilona Resztak
Holy Foundations According to Canon Law. 

The Notion of a Holy Foundation

Abstract
The question of holy foundations becomes more and more im-

portant in today’s world. Both, the legal rules of civil and canon law – 
submit specific regulations concerning the establishing of a foundation, 
securing its assets, specifying the charter and fulfilling the obligations 
resulting from holy foundations. The present essay introduces the di-
rectives of both canon and lay law on holy foundations.

Key words: canon law, Church foundations, Concordat.
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Damian Cichy SVD (red.), Ludzie w drodze. Nauki teologiczne 
o migrantach i migracjach, Verbinum, Warszawa 2012, 492 s. Seria 
Dialog kultur i religii 6. ISBN 978-83-7192-453-8

Ruchy migracyjne w historii ludzkości w swym natężeniu, celach 
i formach odpowiadają swoim czasom, a odzwierciedlając możliwości 
i ograniczenia migrujących – wypełnione są m.in. tęsknotą i nostalgią, 
strachem i lękiem, nadzieją i obawą. Zjawisko migracji jawi się jako istotny 
komponent cywilizacyjnego postępu ludzkości, a także jako szansa przy-
spieszonego rozwoju migranta oraz społeczności przyjmującej go. Jako 
pochodna natury człowieka jest ono zjawiskiem strukturalnym w dzie-
jach i realizacją jednego z podstawowych praw człowieka – prawa do nie-
skrępowanego przemieszczania się. Na każdym etapie historii migracja 
kształtuje ludzki potencjał życiowy oraz wywiera istotny wpływ na bieg 
dziejów. Dla migrującego jest szansą ubogacenia miejsca zatrzymania się 
lub osiedlenia, zmusza go do ewolucyjnej przemiany myślenia i działania, 
otwiera na nowe sytuacje i kultury oraz weryfikuje jego etniczną i religijną 
tożsamość. Migracja czasami jednak niesie ze sobą straty. Spycha migrują-
cego na margines życia społecznego, niszczy jego potencjał kulturowy i re-
ligijny, podważa wyniesione ze swego kręgu etnicznego wartości, rozbija 
życie duchowe, podważa jedność małżeństwa i wspólnotowość rodziny.

Zjawisko migracji, scharakteryzowane w publikacji Ludzie 
w drodze. Nauki teologiczne o migrantach i migracjach w oparciu o kryte-
ria eklezjologiczne oraz kanonistyczne, znajduje swoje przedmiotowe 
wypełnienie w refleksjach nauk biblijnych, 
antropologii teologicznej, teologii moralnej, 
teologii duchowości, teologii religii, katolic-
kiej nauki społecznej i ekumenizmu. Cenne 
są też próby omówienia wybranych zagad-
nień troski Kościoła o migrujących z punktu 
widzenia etnologii religii oraz teologii misji, 
a także teologii pastoralnej i psychologii pa-
storalnej.

Przekazana Czytelnikom przez śro-
dowisko naukowe Misjonarzy Werbistów 
refleksja teologiczna o migrantach i mi-
gracjach wskazuje, że Kościół powszechny 
obecny w kościołach lokalnych działają-
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cych w parafiach terytorialnych świadomy jest swoich zobowiązań 
pastoralnych wobec przybyszów. Podejmując obowiązek rozwijania 
misji ewangelizacyjnej wśród wszystkich grup imigrantów – realizu-
je go na zasadzie inkulturacji Ewangelii, gdzie gościnność i kultura 
przyjęcia są pierwszymi i istotnymi elementami postawy dialogu 
z przybyszami. Nakreślone i usystematyzowane w części historycz-
nej problemy duszpasterstwa imigrantów wskazują na wciąż aktual-
ną kwestię relacji między duszpasterską działalnością Kościoła a toż-
samością kulturowo-religijną przybyłych grup etnicznych. Migrant, 
bez względu na różnice językowe, etniczne i w obrządku, w każdym 
Kościele diecezjalnym i w każdej parafii terytorialnej jako pełnopraw-
ny wierny winien otrzymać pomoc z dóbr duchowych Kościoła od 
właściwych duszpasterzy. Podkreślają to Autorzy zamieszczonych 
w publikacji opracowań i wskazują, że imigranci jako członkowie piel-
grzymującego Ludu Bożego (ludzi w drodze) wymuszają ewolucyjne 
przeorientowanie się wspólnot z monokulturowych na interkulturo-
we. Od Niedzieli Pięćdziesiątnicy Kościół Chrystusa Pana doświad-
cza prawdy interkulturacji Orędzia Ewangelii. Troska duszpasterska 
o migrantów zakorzeniona jest w misyjnym nakazie Chrystusa i jest 
nie tylko troską o przybyłych, ale misją bycia wśród nich, z nimi i dla 
nich. Jako czynniki aktualizujące ją Autorzy wskazują m.in. na osobo-
wość przybyszy, motywy przybycia, zróżnicowanie kulturowo-języ-
kowe, okres osiedlenia się mierzony kolejnymi pokoleniami i falami 
imigracji, etapy wielopłaszczyznowego procesu integracji migranta 
i jego rodziny oraz zróżnicowanie wyznaniowe i religijne.

W recenzowanej pracy cenne i wręcz nowatorskie są też inne jej 
stałe elementy. Krótkie biogramy Autorów poszczególnych artykułów 
przybliżają Czytelnikowi nie tylko ich sylwetki naukowe i doświad-
czenie misyjne, ale wprowadzają w środowisko naukowo-dydaktycz-
ne polskich werbistów, współpracujące z werbistami z innych krajów. 
Taka metoda w kontekście całościowej redakcji przedstawia kompleks 
zagadnień przedmiotu oraz cel naukowych zainteresowań i prowa-
dzonych badań. Na uwagę zasługuje zamieszczona na końcu każdego 
z działów redakcyjna recenzja przedstawionego materiału w języku 
polskim, niemieckim i hiszpańskim. W ten sposób opracowana przez 
werbistów publikacja może zainteresować również badaczy zjawiska 
migracji i duszpasterzy migrantów z innych kręgów językowych. Nie-
zwykle cenne jest zakończenie poszczególnych recenzji wyznaczeniem 
kolejnych obszarów badawczych danej specjalności teologicznej, m.in. 
w zakresie teologii duszpasterstwa ludzi w drodze.

Trzeba podkreślić, że chociaż publikacja powstała w środowi-
sku teologów werbistów i siłą rzeczy jest świadectwem ich uczestnictwa 
w misji Kościoła wobec migrujących, to jednak widać starania zarówno 
Redaktora, jak i poszczególnych Autorów, aby nie przywłaszczyć sobie 
ani zjawiska migracji, ani tym bardziej apostolskiej troski o migrantów. 
Przedstawiona publikacja nie wyklucza więc dorobku innych badaczy 
zjawiska migracji w aspekcie teologicznym oraz doświadczeń duszpa-
sterzy migrantów zatroskanych o dobro duchowe ludzi w drodze.

Nowość i aktualność zaproponowanego przez Wydawnictwo 
Verbinum materiału pozwala nie tylko na proste zestawienie dyscyplin 
teologicznych mających za swój przedmiot badawczy zjawisko migra-
cji i związane z nim wyzwania. W kontekście wybranych zagadnień 
biblijnych Starego i Nowego Testamentu Autorzy prowadzą Czytelni-
ka do spojrzenia na właściwe naturze człowieka migrowanie w jego re-
ligijnym wymiarze i ostatecznie postrzegają migrację jako domagającą 
się zaufania wobec wędrówki człowieka do Domu Ojca. Przedstawio-
na refleksja ma również charakter pastoralny. Zasygnalizowane teo-
logiczno-antropologiczne problemy migranta wymuszają refleksję nad 
migrującymi i ich miejscem w Kościele lokalnym, z którego emigrują, 
poprzez który migrują i do którego imigrują. Wskazano również na ko-
nieczność postrzegania kultury przybyszów, ich narodowości, języka 
i obrządku jako kryteriów specjalnego apostolatu oraz na nieodzow-
ność stałego wypracowywania i modyfikacji elementów kanoniczno-
duszpasterskiej posługi na rzecz przybysza. Dla poszczególnych Auto-
rów prezentowanej publikacji godność osoby ludzkiej, jej prawa i obo-
wiązki oraz udział w komunii Kościoła stanowią bieguny orientacyjne 
prowadzonej refleksji.

Wobec wieloaspektowości zjawiska migracji proponowana 
przez werbistów publikacja implicite wskazuje, że w trosce o dobro 
duchowe migranta swoją rolę w Kościele mają do spełnienia zarówno 
duszpasterze kraju jego pochodzenia, duszpasterze krajów, poprzez któ-
re migruje, jak i duchowni kraju, w którym się zatrzymuje lub osiedla 
na stałe. W tej trosce wspierać winien ich laikat, a sami migrujący po-
winni być protagonistami opieki Kościoła wobec innych ludzi w drodze. 
Zaproponowany styl opracowania oraz teologiczno-pastoralny aspekt 
omawianej wielostronnie problematyki powinien zainteresować rów-
nież bezpośrednio samych duszpasterzy migrantów, którzy na co dzień 
w ramach kanonicznych struktur opiekują się przybyszami.

I ostatnia uwaga. Podtytuł recenzowanej publikacji może su-
gerować, że ma ona charakter summy podjętego tematu. Jednak ani 
w zamyśle redaktora opracowania, ks. Damiana Cichego, ani ks. pro-
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wincjała Andrzeja Danilewicza, a tym bardziej żadnego z Autorów za-
mieszczonych w niej artykułów – nie chodzi o to, aby publikacja przy-
brała taki charakter. Wykazane w parcjalnych recenzjach nowe obszary 
umieszczają publikację raczej na początku poszukiwań badawczych, 
a cała praca, tak dla aktualnych, jak i przyszłych badaczy zaintereso-
wanych szeroko pojętą problematyką migracyjną, przyjmuje charakter 
mapy.

Wojciech Necel SChr
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Chiny i chińskość w powszechnej świadomości Polaków zado-
mowiają się coraz silniej. Jadamy w chińskich restauracjach, ubieramy 
się w wyprodukowane w Chinach ubrania, ćwiczymy wschodnie sztu-
ki walki, korzystamy z chińskiej medycyny. Poza warstwą powszechną 
możemy także zaobserwować intensyfikację kontaktów biznesowych, 
także politycznych, nie wspominając o akademickich: coraz więcej stu-
dentów chińskich studiuje na uczelniach polskich i coraz więcej stu-
dentów polskich udaje się na stypendia do Chin, Tajwanu, Hongkongu 
czy Singapuru. Nie dziwi więc, że zapotrzebowanie na wiedzę na te-
mat kulturowych podstaw konstrukcji społecznej, politycznej i ekono-
micznej społeczeństw chińskich wzrasta.

Bliższy kontakt z przedstawicielami kultury chińskiej oraz z jej 
wytworami stawia przed nami wyzwania intelektualne i praktyczne: 
chociażby kwestia uświadomienia sobie różnic w sposobie rozumie-
nia funkcji, konstrukcji i źródeł legitymizacji państwa; albo kłopotli-
wy mariaż gospodarki kapitalistycznej z socjalistycznymi podstawami 
systemu politycznego państwa; nie mówiąc o poziomie mikro działal-
ności gospodarczej – jak prowadzić negocjacje, jak przygotować ofertę 
handlową, jak stworzyć skuteczną strategię marketingową. W końcu 
sama konstrukcja języka chińskiego, tak odmienna od indoeuropej-
skiej rodziny językowej, od gramatyki i wymowy – po sposób zapisu, 
który wpływa przecież na sposób rozumienia świata i stawia wyzwa-
nia przed zagranicznymi przedsiębiorstwami próbującymi przebić się 
przez kulturowy Wielki Mur.
 W to zapotrzebowanie trafia recenzowana publikacja, która już 
swoim tytułem obiecuje uchylić rąbka tajemnicy i dać narzędzia pozwa-
lające odkryć jedną z tych kultur, które najbardziej frapują współczesny 
świat. Książka Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chiń-
skich pod redakcją naukową dr hab. Ewy Zajdler, wydana przez Wy-
dawnictwo Akademickie Dialog, jest wynikiem pracy siedmiu autorów 
– sinologów o różnych specjalnościach: kulturoznawców, politologów, 
archeologów, językoznawców, filozofów i ekonomistów. Te specjalności 
manifestują się w poruszonych tematach, które mają nam dopomóc w ty-
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