


Studia Teologiczne 
Biaî., Droh., Łom. 

14(2001)

KS. FRANCISZEK WORONOWSKI

CHRZEŚCIJAŃSKA MENTALNOŚĆ 
KOMUNIJNA JAKO ISTOTNE ZAGADNIENIE 
PASTORALNE W NOWEJ EWANGELIZACJI
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Wprowadzenie w zagadnienie

Kościół w obecnej dobie przechodzi z dotychczasowego okresu 
ewangelizacji w nowy. Pogłębił bowiem w nowym stuleciu samoświa
domość swej istoty i misji, zakończył Wielki Jubileusz Roku 2000 naro
dzenia Chrystusa, Jan Paweł II ogłosił program na nowe tysiąclecie 
chrześcijaństwa1 i wzywa do wprowadzenia go w życie. Jednocześnie 
głębokie przemiany w świecie i ich następstwa stawiają przed Kościo
łem nowe i wielkie zadania. Wkraczamy więc rzeczywiście w nowy 
okres ewangelizacji, w którym trzeba dopełniać i pogłębiać życie chrze
ścijańskie na miarę nowych odczytań tajemnicy Kościoła, istoty jego mi
sji i wymagań, uwarunkowanych przez współczesną cywilizację. Zacho
dzi zatem pytanie: jak należy dziś kształtować życie chrześcijańskie w 
odpowiadające na nowo odczytanej istocie Kościoła i jego wyzwaniom 
do uczynienia nowego tysiąclecia „erą ludzi świętych"2.

W przejściu chrześcijaństwa do nowej ery nie idzie o zmiany i do
stosowanie do nowych sytuacji w świecie przepisów prawnych, szcze
gółów w poszczególnych elementach życia religijnego i organizacji in

Zawiera się on w ogłoszonym na zakończenia Wielkiego jubileuszu Roku 2000 w dniu ň 
stycznia 2 0 0 Ir. Liście apostolskim Novo m illen ia ineunte.
J a n  P a w e ł I I ,  Homilia w Starym Sączu. 16 czerwca I999r..nr4; Novo millenio 
ineunte. 30.
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stytucji kościelnych, o powstanie nowych form organizacyjnych i potę
gowanie aktywności3. W przejściu do nowej ery idzie o pogłębioną men
talność chrześcijańską, wyrastającą z pełniejszej świadomości istoty Ko
ścioła, trwania w Bogu4 i w Kościele oraz powszechnego powołania do 
świętości i jej znaczenia dla człowieka, Kościoła i świata. Idzie więc o 
przejście od religijności spłyconej i niepełnej do religijności pełni życia 
chrześcijańskiego, religijności autentycznej świętości i przebudowania 
doczesnego porządku życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

Omawiane przechodzenie jest wyzwaniem dla wszystkich. Kościół 
przez Wielki Jubileusz dokonał, według słów Ojca Świętego, swego 
„oczyszczenia pamięci”", umocnił się nadprzyrodzonymi siłami i przy
gotował do nowej ewangelizacji. Wszyscy mamy za zadanie włączyć się 
w jej realizację i kształtować pełnię życia chrześcijańskiego, uświęcając 
się i budując nową cywilizację chrześcijańską. Poszczególne punkty ni
żej przedstawione naświetlają zasadniczą drogę osiągania tego celu.

I. Chrześcijańska mentalność kom unijna

W nowej ewangelizacji Kościół wraca do pełni programu zawartego 
w Ewangelii. Program Kościoła jest bowiem programem, który przeka
zał mu Jezus Chrvstus w Dobrej Nowinie. Jest to program wynikający z 
Bożego planu odnowienia wszystkiego w Chrystusie (Ef. 1,10). Chrystus 
jest Zbawicielem i Odnowicielem wszystkiego (KK 50; DWR 10), Paste
rzem i Głową Kościoła (KK 28)1’, jedynym Pośrednikiem między Bogiem 
i ludźmi (KL 5; DM 3), tym, który „stoi w centrum Bożego planu zba
wienia"7. Jako Głowa Kościoła Chrystus posługuje się nim „niejako sa
kramentem, czyli znakiem i narzędziem" (KK 1) i pozostanie w nim aż 
do skończenia świata. Jan Paweł II przypomina więc: „Program już ist
nieje: ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i żywej Tradycji"8. Jest 
on skupiony wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, ko
chać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim prze
mieniać historię, i jest programem na trzecie tysiąclecie -  stwierdza da
lej Papież4. Ten jedyny program Ewangelii musi się nadal ucieleśniać -

Por. N ovo тіПепіо ineunte. 15, 19.
! J a n  P a w e l  I I ,  List apostolski Tertio m illennio adven ien te, 8.

Novo m illennio ineunte,b.
" J a n  P a w e l  11.  Posynodalna adhortacja apostolska Pastores d a b o  vobis. 22.
7 J a n  P a w e l  I I ,  Encyklika R edem ptoris m issio. 6.
s Novo m illennio ineunte. 29.

Tamże.
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jak dzieje się od początku -  w historycznej rzeczywistości każdej wspól
noty kościelnej. W każdej konkretnej wspólnocie chrześcijańskiej trzeba 
na nowo rozpoczynać od Chrystusa, z Nim jednoczyć się w sposób 
żywy, w Nim stawać się przybranymi w Synu synami Bożymi1", święty
mi i miłującymi współbraci taką miłością, jaką On nas umiłował (j 
13,34). Bez Niego bowiem nie ma zbawienia. Zjednoczenie z Nim i trwa
nie w Nim jest najwyższym celem ludzkim na ziemi. Chrystus Jezus jest 
dla nas wszystkich Tym, przez Którego, w jedności z Duchem Świętym, 
kierujemy się ku Ojcu (ad Patrem per Filium in Spiritu Sancto), by 
uczestniczyć w naturze Bożej i wiecznym życiu Boga (KK 2-3; 40).

Dla jednoczenia nas z sobą Jezus Chrystus ustanowił i wyposażył w 
środki do tego swój Kościół, jako mesjański Lud Boży, swoją Oblubieni
cę i Mistyczne Ciało. W Kościele i przez Kościół, przy pomocy słowa 
Bożego, sakramentów i miłości, jednoczy nas z samym sobą i nas mię
dzy sobą. Kościół jest żywą i pełną tajemnicy rzeczywistością Boską i 
ludzką. Chrystus jest jej Głową", a ożywia ją i jednoczy w jeden mi
styczny organizm Duch Święty jako jego zasada życia12. Kościół jest 
więc organizmem, w którym poszczególni chrześcijanie są jego członka
mi. Przez chrzest wcieleni w Kościół (KK 11), chrześcijanie są powołani 
z samej natury Mistycznego Ciała Chrystusa do jedności z Nim, wza
jemnej odpowiedzialności i miłości. Stając się członkami Ciała Chrystu
sa „jesteśmy członkami jedni drugich" (Rz 12,5). Sobór Watykański II 
uczy w'ięc: „Tenże Duch, sam przez się, mocą swoją i wewnętrznym spo
jeniem członków jednocząc ciało, tworzy i nakazuje miłość wzajemną 
między wiernymi. Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią 
wszystkie członki; a jeśli jeden członek doznaje czci, wszystkie członki 
wespół z nim się radują (por. 1 Kor 12,26)" (KK 27)". Chrześcijanie są 
więc członkami tej samej Bosko-ludzkiej rzeczywistości, witalnie zjed
noczonymi z jej Głową i między sobą, z natury tej rzeczywistości winni 
współdziałać dla jej rozwoju i służyć sobie wzajemnie jako odpowie
dzialni jedni za drugich.

Pogłębiana świadomość zjednoczenia chrześcijan w Kościele z 
Chrystusem i w Nim między sobą w Jego Ciało wymaga nieodparcie 
nasilania poczucia jedności, odpowiedzialności jednych za drugich, 
współtroski za cały Kościół, służenia sobie wzajemną pomocą, stawania 
się świętymi -  realizującymi na co dzień chrześcijańską miłość wzajem
ną. Winni zatem odznaczać się świadomością zjednoczenia w Chrystu-

111 KDK 22: J a n P a w e ł  ! I . Posynodlna adhortacja apostolska Christifideles laici. 20.
1 К К 7: C hristifideles laici. 20.

12 KK 7. 8: C hristifideles laici. 18-20.
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sie, postawą komunijną -  wyrażaną czynną miłością. Tak z natury Ko
ścioła i nakazu miłości, jako najwyższego i zarazem „nowego przykaza
nia"13, chrześcijanie mają żyć na ziemi w tej postawie nie tylko w jakichś 
wyjątkowych sytuacjach, dorywczo, lecz zawsze i w każdych warun
kach i okolicznościach. Chrześcijański sposób myślenia i wyrastające na 
jego podłożu zachowanie w świecie, a zatem chrześcijańska mentalność, 
jest komunijna. Mentalność autentycznie chrześcijańska jest więc orien
tacją człowieka na trynitarne zjednoczenie z Bogiem w Chrystusie i Jego 
Duchu Świętym i na miłość, która jest pełnią żvcia chrześcijańskiego, 
rozpoznawczym znakiem zjednoczenia z Bogiem (por. J 13,35).

Wynikający z prawdy o naturze Kościoła i nakazów Chrystusa cha
rakter chrześcijańskiej mentalności zjednoczenia w Chrystusie i wzajem
nej miłości jest rdzeniem formacji pełni życia chrześcijan. Poszczególny 
chrześcijanin winien myśleć i działać w duchu żywego zjednoczenia z 
Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem i· miłości, a duszpasterstwo, wy
chowawcy i wszelkie apostolstwo świeckich powinno zaś za myśl prze
wodnią swej działalności mieć formowanie komunii w Chrystusie zjed
noczonej.

Chrześcijańska mentalność komunijna stanowi obecnie głęboki pro
blem duszpasterski i apostolski. Jest to bowiem wymaganie dopełnienia
i pogłębienia całokształtu życia religijnego, które w masach chrześcijan 
jest obecnie spłycone i nienakierunkowane na duchowość komunii i mi
łość. Tymczasem jednak komunijna orientacja jest zasadniczym elemen
tem wejścia Kościoła w nową ewangelizację, w tym kierunku idą prze
miany w Kościele współczesnym i Kościół ten stawia wyzwania do for
macji komunii chrześcijańskiej.

II. Wyzwania Kościoła

Kościół od początku swego istnienia budował się jako Ciało Chry
stusa14, realizował na co dzień miłość chrześcijańską i formował lokalne 
wspólnoty wzajemnie się wspierające15. Wskutek dziejowych uwarun
kowali w życiu chrześcijan nastąpił znaczny zanik świadomości stano
wienia komunii w Chrystusie, powszechność miłości czynnej zmalała 
oraz ukształtował się podział na stronę czynną i bierną i religijność in
dywidualistyczna, bierna16. W XX wieku następuje coraz bardziej zde

r' Ml 22. 37-40. J 13. 34; 15. 12.
14 zob. F. W o r o n o w s к i . Funkcja m iłości czynnej K ościo ła . Łomża 1977. s. 47-57.
15 Tamże, 51-56.
16 Tamże, s.93-98.
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cydowane sięganie „do źródeł", do odczytywania tajemnicy Kościoła nie 
tylko jako instytucji, lecz jednocześnie jako Bosko-ludzkiej rzeczywisto
ści na podobieństwo żywego organizmu. Odczytywanie Kościoła jako 
żywej wspólnoty zdecydowanie posunął naprzód Pius XII przez ogło
szenie encykliki Mystici Corporis Christi17, w której ukazał Kościół jako 
Ciało Chrystusa18, Jego samego jako Głowę19, Ducha Świętego jako nie
stworzoną duszę tego Ciała20 a wszystkich chrześcijan jako Jego członki, 
powołane do jedności i miłości2'. Zasadniczy przełom w powrocie do 
głębszego odczytania istoty Kościoła, pełni życia chrześcijańskiego, for
mowania komunii przez pogłębienie chrześcijańskiego myślenia i trak
towania miłości dokonał się na Soborze Watykańskim II. Przez doku
menty tego Soboru Kościół naświetlił swoją istotę i przez to jednocze
śnie wezwał wszystkich do głębszego pojmowania jego tajemnicy, włą
czania się wszystkich w jego budowanie, w formowanie chrześcijan w 
komunie i do świętości miłości. Sobór więc ukazał podstawy odnowio
nej głębszej mentalności komunijnej, z istoty Kościoła wynikającej, i po
stawił przed wszystkimi wyzwanie do pełni życia chrześcijańskiego, 
która urzeczywistnia się w świętości i miłości, angażującej do apostol
stwa, tworzenia komunii i niesienia w niej wzajemnej pomocy „wszyst
kim we wszystkich potrzebach" (DA 8).

W oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II w Kościele pojawiają 
się dalsze wyzwania do kształtowania pogłębionej mentalności chrze
ścijańskiej, odpowiedniej do odczytywania tajemnicy Kościoła jako w 
Chrystusie organicznej wspólnoty. Chrześcijanie, członki Mistycznego 
Ciała Chrystusa i zarazem mesjańskiego Ludu Bożego, winni odnosić 
się z miłością do siebie, odrzucać egoizm, budować dobro i wszelkie zło 
moralne zwyciężać dobrem. Winni więc świadomie tworzyć cywilizację 
miłości. Paweł VI wyjaśnia, że taka cywilizacja jest podstawą przyszło
ści i rozwoju ludzi, jedyną postawą wyprowadzającą świat z licznych 
zagrożeń egoizmu, i wzywa do jej budowania22. Takiej zaś cywilizacji 
nie można budować bez ugruntowanej chrześcijańskiej mentalności 
świadomości jedności chrześcijan w Chrystusie, świętości i miłości. Jan 
Paweł II przypomina więc wielokrotnie i w różnoraki sposób potrzebę 
chrześcijańskiego myślenia, kształtowanego przez świadomość naszego 
witalnego zjednoczenia w Chrystusie w Jego Kościele i miłości. W szcze-

17 A AS 35/1943/ 193-248.
14 Mystici Corporis ('liristi. 24-26.
14 tamże. 33-34.

Tamże. 54. 55. 56.
Tamże. 94-98.
Przemówienie z dnia 25 grudnia 1975г., Λ AS 68/ 1976/ N.2/143-145.

159



Franciszek Woronowski

gólny sposób naświetlił organiczną strukturę wspólnoty. W posynodal
nej adhortacji apostolskiej Christifideles laici Papież pisze: „Kościelna 
wspólnota jest... jednością organiczną" (20). Odznacza się ona współist
nieniem wielorakich powołań i stanów, tajemnic charyzmatów i zadań. 
Choc są one różne, w stosunku do siebie są komplementarne23. Różnorod
ność i komplementarność sprawia, że każdy członek Kościoła pozostaje 
w relacji do całego ciała i sam wnosi do niego swój własny wkład24. Każ
dy więc winien być świadomy swej żywej jedności z całym Kościołem, 
współdziałać z innymi członkami, uczestniczyć w ewangelizacji, wype
łniać zadania miłości. Cały bowiem Kościół jest bezpośrednio powołany 
do pełnienia służby miłości2". Rdzeniem chrześcijańskiego myślenia może 
zatem być tylko jednoczenie w Chrystusie i wzajemna miłość.

Wynikające z istoty Kościoła, jako żywej w Chrystusie organicznej 
rzeczywistości Bosko-ludzkiej, wymaganie jednoczeniowej mentalności 
miłości znajduje swe potwierdzenie w wielu innych dokumentach i wy
stąpieniach Jana Pawła 11. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pasto
res dabo vobis Ojciec Święty podkreśla prawdę, że Kościół jest „tajemni
cą, prawdą i misją" (12). W tej tajemnicy, będącej tajemnicą trynitarną 
nacechowaną wymiarem misyjnym26, wszystkie jej członki są powołane 
do umacniania i rozwijania się komunii przez ewangeliczny radykalizm 
swego życia, który wyraża się miłością. Kapłan w tej tajemnicy jest 
„człowiekiem miłości"27 i jest powołany dci wychowywania innych do 
miłości braterskiej, przez Chrystusa nakazanej (por. J 15, 12)2\ Wszyscy 
w niej są uczestnikami misji, która przez miłość buduje komunię. W Ko
ściele tajemnicy, komunii i misji powinna więc kształtować się mental
ność zjednoczenia i miłości wzajemnej.

Charakter chrześcijańskiej mentalności jako zorientowanej w sposób 
zasadniczy na miłość i komunię oraz wyzwanie do jej formowania po
średnio i wprost podkreśla Jan Paweł II nie tylko w wyżej wymienio
nych dokumentach. Warto może przypomnieć niektóre dla pełniejszego 
zarysowania dążeń w Kościele do zdecydowanego sposobu myślenia 
chrześcijan. Tak na przykład Papież pod hasłem „Bóg jest miłością" od
był pielgrzymkę do Ojczyzny w 1999 r ., w czasie której z mocą akcento
wał świętość miłości i wzywał do niej, jako sprawy najistotniejszej. Wzy
wał do niej zaczynając od homilii w Sopocie. W Starym Sączu, podczas

2’’ C hristifideles la ic i , 20.
2! Tamże.

Tamże. 41.
P astores d ah o  vobis, i 2. 
Tamże. 4 l).
Tamże.
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Mszy św. kanonizacyjnej Ы. Kingi, Papież mówił o sile nieprzemijającej 
jakości, jaką jest świętość. Tam stwierdził: „Imieniem tej siły jest mi
łość”29. Akcentując znaczenie świętości, którą jest miłość, Ojciec Święty 
rzucił znamienne wyzwanie: „Nie lękajcie się chcieć świętości. Nie lę
kajcie się być świętymi. Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie 
erą ludzi świętych"30. To zaś wyzwanie do świętości mieści w sobie wo
łanie o prawdziwą chrześcijańską mentalność -  myślenie w kategoriach 
zjednoczenia z Bogiem, świętości i miłości. Tylko bowiem w takiej men
talności można mówić o nowej erze -  erze ludzi świętych. Wezwał więc 
do religijności miłości31, która kształtuje rzeczywistą mentalność chrze
ścijańską.

Zawarte w nauczaniu Kościoła wyzwanie do formowania chrześci
jańskiego myślenia komunijnego, wyjaśniane i uzasadniane nie tylko w 
przykładowo wymienionych wyżej dokumentach, jan Paweł II przed
stawił w programie na nowe tysiąclecie i w wołaniu o jego pełne reali
zowanie. Program ten przedstawił w wymienionym już Liście apostol
skim -  Novo millenio irniente. Papież wzywa w nim do realizowania pro
gramu zawartego w Ewangelii i w żywej Tradyqi32. Jest on skupiony 
wokół samego Chrystusa, którego mamy kochać i naśladować, aby żyć 
w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię33. „Program ten 
nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod 
uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był dialog i rzeczywiste porozu
mienie" -  pisze Ojciec Święty34. Ewangeliczny program jest więc stały. 
„Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie 
tysiąclecie"35. Nowa ewangelizacja musi więc być oparta na ewangelicz
nym programie. Jego zaś zasadniczą treścią jest zjednoczenie z Chrystu
sem jak gałązek ze swym pędem (por. J 15, 1-8)36, świętość37, wzajemna 
miłość38 trynitarne zjednoczenie z Bogiem i w Nim między sobą39. A 
wiec nie religijność szczątkowa i tylko deklarowana, lecz życie w żywej 
więzi z Chrystusem, realizowanie miłości na co dzień, duchowość jed-

-1' Homilia w St. Sączu, 6.
Jn Tamże, 4.
'-1 J a n  P a w e t I I .  Przemówienie do uczestników II Polskiego Synodu Plenarnego, 

Warszawa, 11 czerwca 1999 r., 6.
32 N ovo m illen io ineunte, 29. 
л Tamże.
”  Tamże.
15 Tamże.
'r' C hristißdeles laici. 8.
17 Mt 5, 48; Ef. 5. 25-26: 1 Tes 4,3: KK 39-42.
,s J  13, 34: 15,12.

Por. J  17, 21-23.
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ności z współbraćmi i niesienie im pomocy w potrzebie (por. Mt 25, 34- 
45). Papież wymienia więc w programie na trzecie tysiąclecie istotne ele
menty, których wymaga jego realizacja. Realizacja tego programu wy
maga przede wszystkim rozpoczynania na nowo od Chrystusa, świado
mości obecności wśród nas zmartwychwstałego Jezusa, który jest z nami 
aż do skończenia świata (Mt 28, 20). On jest Głową i Pasterzem Kościo
ła, z Nim winniśmy w wierze, w modlitwie, poprzez udział w sakra
mentach żyć w żywej więzi, „kontemplować Jego oblicze" (Novo millen
nio irniente, 16-28). W program nowego tysiąclecia ma być wpisana świę
tość. Jest ona darem Boga i jednocześnie zadaniem, któremu winno być 
podporządkowane całe życie chrześcijanina40. Skoro chrzest jest praw
dziwym wszczepieniem w Chrystusa (Rz 6, 3-5; DE 22; DM 16, 36), 
ochrzczeni są włączeni w świętość Boga i są napełnieni Duchem Świę
tym. Winni więc stawiać sobie za cel rzeczywiste uświęcenie, a duszpa
sterstwo ma za zadanie nieść pomoc w tym właśnie osiągnięciu święto
ści. Sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną 
małością, zadawalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną 
religijnością -  przestrzega Ojciec Święty41. Rzeczywiste więc uświęcanie 
jest istotnym elementem programu nowego tysiąclecia, nowej ewangeli
zacji.

Stanowiącą integralny element nowego programu świętość realizu
je się przez modlitwę, Eucharystię, sakrament pojednania. V'/ dążeniu 
do niej trzeba stosować zasadę chrześcijańskiej wizji życia: zasadę 
pierwszeństwa łaski42. Istnieje bowiem zagrożenie przekonania, że re
zultaty zależą od naszej zdolności działania i planowania43. W realizacji 
ewangelicznego programu pełni życia w jedności z Chrystusem trzeba 
więc stawiać na życie łaski i czerpania jej ze źródeł, które otworzył dla 
nas Chrystus.

Zjednoczeni z Chrystusem i współdziałający z łaską chrześcijanie 
winni stawać się świadkami miłości. Ojciec Święty przypomina słowa 
Chrystusa: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się 
będziecie wzajemnie miłowali (J 13, 35), (Novo millennio irniente, 42). Po
wołując się na nie, głosi: „Oto jeszcze jedna wielka dziedzina, w której 
należy podjąć zdecydowane i planowane działanie na płaszczyźnie Ko
ścioła powszechnego i Kościołów partykularnych: komunia (koinonia), 
będąca ucieleśnieniem i objawieniem samej istoty tajemnicy Kościoła"

Novo m illennio ineunte, ЗО.
11 Tamże, 31.
42 Tamże, 38.
11 Tamże.
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(tamże, 42). Jest ona owocem i objawieniem miłości wypływającej z 
Boga i rozlewanej w nas przez Ducha Świętego, abyśmy stali się wszy
scy „jednym duchem i jednym sercem" (por. Dz 4, 32). Budując te ko
munię miłości, Kościół objawia się jako sakrament zjednoczenia z Bo
giem i jedności całego rodzaju ludzkiego44. Chrześcijanie winni więc sta
wać się świadkami miłości. Jeśli jej zabraknie, „wszystko inne będzie 
bezużyteczne" -  przestrzega Papież (tamże). Wzywa więc do czynienia 
Kościoła „domem i szkołą komunii" i stwierdza: „oto wielkie wyzwa
nie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu" (tamże, 43). Bu
dowanie komunii miłości to zatem wyzwanie zasadnicze, z którego wy
nikają dalsze konsekwencje.

Budowanie komunii wymaga przede wszystkim duchowości komu
nijnej. Papież wyjaśnia, że duchowość komunii winna być zasadą wy
chowawczą, spojrzeniem utkwionym w tajemnicy Trójcy świętej, która 
zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach 
braci żyjących wokół nas; to także zdolność odczuwania więzi z bratem 
w wierze, dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała; to zdolność do
strzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim 
pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży, który bezpośred
nio go otrzymał, ale także „dar dla mnie”; to wreszcie umiejętność soli
darności i odrzucenia egoizmu (tamże). Taka duchowość jest fundamen
tem budowania pełni życia chrześcijańskiego i ona stanowi rdzeń całe
go sposobu myślenia chrześcijan, ludzi świętych. Bez niej nie ma pełnej 
ewangelizacji. Papież przestrzega więc, pisząc: „Nie łudźmy się: bez ta
kiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia 
komunii" (tamże).

Komunijna duchowość wymaga wiec zjednoczenia wokół Chrystu
sa wszystkich chrześcijan i wzajemnej postawy charytatywnej. Papież 
podkreśla więc w programie nowego tysiąclecia potrzebę ekumeniczne
go zaangażowania45 oraz pełnienie miłosierdzia. „Miłosierdzie bierze 
początek z komunii wewnątrz kościelnej ... i jest to dziedzina, która w 
równie decydujący sposób określa kształt życia chrześcijańskiego, styl 
działalności kościelnej i treść programów duszpasterskich"46. Miłosier
dzie czynne jest największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia Do
brej Nowiny i ją powinni podejmować wszyscy. Głoszenie Ewangelii, 
dokonywane bez miłosierdzia, może pozostawać niezrozumiane i uto-

44 KK 1 ; N ovo m illennio ineunte, 42.
45 N ovo m illennio ineunte. 48.
46 Tamże, 49.
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nąd w powodzi słów. „Miłosierdzie czynów -  poucza papież -  nadaje 
nieodpartą moc miłosierdziu słów"47.

Odczytana na nowo tajemnica Kościoła, liczne dokumenty i ogło
szony program trzeciego tysiąclecia są wyzwaniem do budowania 
chrześcijaństwa miłości i organicznej wspólnoty chrześcijan. Wyzwa
niem dla nas wszystkich jest zatem duchowość komunii -  postawa jed
ności w Bogu i w Bogu między sobą, rzeczywista solidarność wyrażana 
miłosierdziem czynnym. Świadomość zaś żywego i organicznego w Du
chu Świętym zjednoczenia nas w Chrystusie i Jego Mistycznym Ciele i 
postawa wzajemnej miłości, łączące nas w komunie, to właściwa chrze
ścijańska mentalność. Ją winniśmy przyjmować wszyscy, w niej wzra
stać, nią się kierować w życiu całym i we wszystkich jego wymiarach, ją 
pogłębiać, ją szerzyć na drodze ewangelizacyjnej. Komunijna mental
ność to najgłębszy fundament w budowaniu nowej ery chrześcijaństwa
i świata dobra wspólnego dla wszystkich.

III. W ym agania w spółczesnej teologii pastoralnej

Do kształtowania chrześcijańskiej mentalności komunijnej przyna
gla współczesna teologia pastoralna. Rozwinęła się ona po Soborze Wa
tykańskim II, który jednoznacznie wskazał cel misji Kościoła jako jedno
czenie ludzi z Bogiem i w Nim między sobą w żywą Bosko-ludzką or
ganiczną komunię -  Mistyczne Ciało Chrystusa, przez Ducha Świętego 
ożywiane, jednoczone i kierowane ku świętości i budowaniu nowego 
porządku miłości w świecie48. W całości dokumentów Sobór ukształto
wał potężny fundament rozwijania nauki o budowaniu przez wszyst
kich chrześcijan życia Kościoła jako komunii49 i odnawianiu świata w 
zjednoczeniu z Bogiem i ludzi między sobą. Sobór jednocześnie ogłosił 
Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gau
dium et spes, w której zarysował całą płaszczyznę pastoralną, na której 
ma się rozwijać nauka o realizacji pasterskiej funkcji Kościoła w świecie. 
Rozwijana na fundamencie nauki Soboru Watykańskiego II pastoralna 
teologia analizuje jej założenia i naświetla coraz głębiej sytuację w świe
cie, wyciąga duszpasterskie wnioski i tworzy wiedzę o kształtowaniu 
pełni życia chrześcijańskiego w warunkach współczesnego świata. Two
rzy ona nie tylko szczegółowe zasady postępowania duszpastersko-apo-

47 Tamże, 50.
4S Por. KK 1, 7, 8, 14, 42.
49 C hristifideles laici, 19.
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stolskiego, lecz jednocześnie prowadzi do syntezy i wypracowuje wizje 
chrześcijanina, rodziny, parafii, społeczeństwa, stosunków międzyludz
kich oraz dziedzin życia ludzkiego aż do zasad, którymi powinni kiero
wać się chrześcijanie w swoim sposobie myślenia.

Współczesna teologia pastoralna w wyniku wymienionych działań 
dochodzi właśnie do wniosku o niezbędności kształtowania chrześcijań
skiej mentalności komunijnej jako jedynej dla doprowadzenia łudzi do 
pełni życia w jedności z Bogiem i budowania porządku dobra w świe
cie50. Wskazuje ona, że kształtowanie całego myślenia ludzkiego, świa
domości, uznania i postawy, powinno stać się określonym i zasadni
czym zadaniem duszpastersko-apostolskim.

IV. F un d am enta ln e  zadanie

Formowanie prawdziwej i pełnej mentalności chrześcijańskiej jako 
zadanie duszpastersko-apostolskie i zarazem wychowawcze jest określo
ne. Jak wyżej wykazano treścią tego zadania jest Bosko-ludzka komunia 
miłości. Jest to „zadanie zadań" duszpasterstwa, apostolstwa i wycho
wawstwa w chrześcijaństwie. Ludzi ochrzczonych -  przez wiarę i chrzest 
wcielonych w Chrystusa (KK 31, DE 22, DM 15, 36) i włączonych w Jego 
Mistyczne Ciało (KK 11) -  trzeba wprowadzać coraz głębiej w świado
mość ich witalnego zjednoczenia trynitarnego z Bogiem, w Bogu zjedno
czonych między sobą w Ciało Chrystusa, powołania do świętości i wy
pełniania miłości jako najwyższego prawa Bożego i pomagać im wszelki
mi środkami Kościoła w kształtowaniu postawy świadomego członka 
Tego Ciała oraz współbudowania z nimi( w prawdzie i miłości) wspólno
ty dobra wspólnego -  jako warunków rozwoju każdego. Jest to więc za
danie kształtowania religijności nie indywidualistycznej, zachowania ze
wnętrznych tylko form i traktowania Kościoła jako jedynej instytucji słu
żącej do zbawienia, lecz religijności „trwania we wnętrzu Boga"51, orga
nicznego zjednoczenia w Mistycznym Ciele Chrystusa, życia według pra
wa miłości i budowania w świecie porządku dobra.

Zadanie to można określić jak najzwięźlej, jako: orientowanie chrze
ścijan na komunię miłości lub inaczej mówiąc na religijność jedności w 
miłości. Ono w nowej ewangelizacji musi być fundamentalnym i zara-

Zob. szersze wyjaśnienia i uzasadnienia m. in. F. W o r o n o w s к i . T eologia p a s to ra l
na, duszpasterstw o i chrześcijaństw o now ego w ieku , Łomża 1999. s. 12-13; O p ow szech 
ny ruch now ego odrodzen ia  chrześcijaństw a , Łomża 1999. s .11-13: J a k  fo rm o w a ć  dzi
s ia j dynam iczną p a ra fię  przyszłości. Łomża 200, s. 6-7. 

я Tertio m illennio aduente, 8.
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zem myślą (ideą) przewodnią wszelkiej działalności chrześcijańskiej. 
Przyjęcie tego zadania i realizowanie przez duszpasterstwo, wycho
wawstwo i wszelkie apostolstwo oraz wszystkich członków Kościoła 
jest warunkiem pełni odrodzenia życia chrześcijańskiego i realizacji tego 
programu nowego tysiąclecia, który Jan Paweł II postawił przed nami 
jako zasadnicze wyzwanie. Bez jego realizacji nowa ewangelizacja bę
dzie się opóźniać. Wymaga ona bowiem ewangelicznego radykalizmu52, 
duchowości komunii53, uświęcania wszystkich, ekumenizmu, miłosier
dzia czynnego, bez którego nie ma chrześcijańskiej wspólnoty54. Wkra
czając w nowe tysiąclecie i w nowy etap ewangelizacji, trzeba więc sta
wiać na mentalność komunijną i ją formować jako zadanie nam zadane.

Realizacja zadania formowania właściwej mentalności chrześcijań
skiej jest złożona, dziś nie łatwa. Wymaga pogłębionego duszpaster
stwa, zaangażowania apostolstwa świeckich, wychowawstwa w duchu 
jedności w Chrystusie i miłości oraz mobilizowania wszystkich chrze
ścijan do udziału w Chrystusie i miłości oraz mobilizowania wszystkich 
chrześcijan do udziału w tworzeniu się właściwej mentalności chrześci
jańskiej i ewangelicznego klimatu życia chrześcijan.

Wymienione wyżej zadanie ustawiania chrześcijan na świadomość i 
poczucie zjednoczenia w Chrystusie, w Jego Mistycznym Ciele, i na 
wzajemną miłość realizuje się przez wiele czynników, które trzeba 
wprowadzać w życie systematycznie i stopniowo formować omawianą 
mentalność chrześcijańską nowej doby ewangelizacyjnej. Najważniejsze 
z nich warto przypomnieć.

V. Form ow anie m entalności kom u nijnej

Realizowanie zadania formowania chrześcijańskiej mentalności ko
munijnej zasadza się na: systematycznym i coraz głębszym uświadamia
niu chrześcijan o istocie Kościoła jako Komunii i życia chrześcijańskiego 
w jego pełni oraz na rzeczywistym formowaniu elementów chrześcijań
skiej wspólnoty. W kształtowaniu komunijnej mentalności trzeba więc 
zacząć od uświadamiania chrześcijanom ich żywego zjednoczenia z 
Chrystusem przez chrzest i stanowieniu żywych członków Jego Ciała. 
Trzeba więc prowadzić chrześcijańskie uświadamianie w tym kierunku, 
by każdy chrześcijanin był w pełni świadomy tego, że jest on żywą

P astores d a bo  vobis, 20, 27-30.
13 N ovo m illennio ineunte, 43.
,4 Tamże. 49.J.
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cząstką Ciała Chrystusa, Kościoła, członkiem jego a zarazem przybra
nym w Chrystusie synem Bożym, istotą najwyższej na ziemi godności55. 
Jest to fundamentalny czynnik urabiania chrześcijańskiej mentalności w 
świecie cywilizacji konsumpcyjnej, utylitaryzmu i hedonizmu, degrada
cji człowieczeństwa

W formowaniu wspólnoty chrześcijańskiej (czy to rodziny, grupy, 
klasy w szkole, środowiska życia lub pracy, parafii) trzeba, na funda
mencie świadomości jedności w Chrystusie, kłaść nacisk na miłość wza
jemną56, współbraterstwo w Chrystusie Głowie Kościoła, naszą komple- 
mentarność w Kościele i wspólne dobro. W duchu miłości należy podej
mować wszelkie działania, które są wypełnianiem miłości i na nią na- 
kierowują. Na tej drodze wyrabia się bowiem postawy „ludzi miłości", 
a więc świętych i budujących dobro wspólne (unistów).

Do postawy jedności i dobra wspólnego należy mobilizować i do
skonalić wszystkie stopnie wychowania, zaczynając od rodzinnego, ka
techezy w szkole, całej parafii, wszelkie w niej grupy i ruchy. W wycho
waniu do pełni chrześcijańskiej mentalności trzeba wprowadzić zdecy
dowanie formowanie postaw „człowieka miłości" i przygotowywać go 
do budowania rodziny jako komunii miłości i życia, do kształtowania 
swego środowiska życia i pracy w społeczność dobra wspólnego, wza
jemnego wspierania się ludzi w ich potrzebach57.

Tym wymienionym i innym czynnikom kształtowania chrześcijań
skiej komunii, a przez nią mentalności chrześcijańskiej, służy w decydu
jący sposób formowanie parafii jako organicznej wspólnoty. Parafia jest 
z natury Kościoła (jako jego umiejscowienie) organiczną wspólnot. Trze
ba więc ją świadomie formować i wszystkimi środkami pasterskiego 
działania formować w działającą jako organizm. Trzeba w niej formo
wać wspólnotę modlitewną, eucharystyczną, charytatywną. W prze
kształcaniu parafii w żywa komunię szczególną rolę spełnia miłosier
dzie czynne -  wszechstronnie realizowane58. Czyni ono z parafii praw
dziwy organizm, w którym wszyscy służą sobie wzajemnie, służąc tym, 
czym dysponują, a inni tego nie mają, i przyjmując od innych to, czego 
nie mają i potrzebują. Miłosierdzie czynne w szczególny sposób czyni 
parafię organiczną komunią komplementarną (wzajemnych dopełnień), 
a tym samym kształtuje i pogłębia właściwą mentalność chrześcijańską- 
mentalność komunijną.

“  J a n  P a w e t I I ,  Encyklika R edem ptor hom inis, 14; List do  Rodzin, 1.
16 N ovo m illennio ineunte, 42. 49.

Zob. F. W o r o n o w s k і , M iłość m iłosierna. Czynnik form ow an ia  p a ra fii n ow ocze
snej, Łomża 2000, s. 7-8, 12-17, 34-41.

-1S N ovo m illennio ineunte, 49-50.
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Formowanie mentalności komunijnej, a zarazem realizacji funda
mentalnego zadania w nowej ewangelizacji służyć może rozwijanie ru
chu życia pełni chrześcijańskiego54. Ruch taki ma za zadanie włączanie 
poszczególnych chrześcijan w wypełnianie zadań jednoczenia ludzi z 
Chrystusem i między  ̂sobą w żywą komunię (unum in Christo), wype
łniającą zadania miłości chrześcijańskiej. Jest więc ruchem świętości 
chrześcijan i pozytywnego przez nich budowania w świecie cywilizacji 
miłości i życia. Polega na wypełnianiu zadań pełni życia chrześcijańskie
go, ujętych w krótki zestaw jako" Kartę chrześcijanina"611. Kierowanie się 
nią zakłada świętość życia chrześcijanina i budowanie świata w porząd
ku ewangelicznym. Jest więc pełnym wprowadzeniem w życie mental
ności chrześcijańskiej i jednocześnie zadanie tej formacji czyni konkret
nym, jednoznacznie i w całej rozciągłości ewangelizacyjnym.

Zakończenie

Wejście w nową ewangelizację wiąże się z koniecznością pojmowa
nia się chrześcijan jako żywych członków Mistycznego Ciała Chrystusa, 
żyjących w Chrystusie i z Nim współdziałających w budowaniu tego 
Ciała oraz ewangelicznego porządku życia na ziemi. To pojmowanie się 
chrześcijan i zgodne z nim traktowanie się, czyli komunijna mentalność, 
jest zasadniczym i wiodącym zadaniem duszpasterstwa rozpoczętego 
tysiąclecia ewangelizacji. Osiągnięcie przez chrześcijan, przy pomocy 
duszpasterstwa, traktowania się jako „żyjących i trwających w Chrystu
sie" żywych członków Kościoła komunii, z natury tej więzi stanowi 
podstawę do realizowania duszpasterskiego programu trzeciego tysiąc
lecia. Przez kształtowanie takiego pojmowania się chrześcijan można ła
twiej i skuteczniej oraz trwale mobilizować ich do realizowania w swym 
życiu wszystkich elementów tego programu. Jednocześnie wypełnianie 
ich jest utwierdzaniem i pogłębianiem chrześcijańskiej mentalności ko
munijnej. Formacja jej jest więc najistotniejszą dla duszpasterstwa i no
wej ewangelizacji zagadnieniem. Przez formację mentalności komunij
nej chrześcijan prowadzi droga do powszechnego uświęcenia, nowej cy

,ч /.ob. F. W o r o n o w s k і . О pow szechny ruch now ego odrodzen ia  chrześcijaństw a, s. 
38. 39-43; W iodący program  duszpasterstw a now ego ty siąclecia .  Łomża 2000, s. 34. 
D uszpasterz now ej ew an gelizacji. Łomża 2000. s. 57-58.

611 Zob. F. W o r o n o w s k i ,  W iodący program  duszpasterski now ego ty siąclecia , s. 26- 
29. C hrześcijanin now ej ery. Łomża 2000, s. 43-45.
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Chrześcijańska m entalność kom unijna jako istotne zagadnien ie pastoralne w потис]
ew angelizacji

wilizacji życia i otwarcia Chrystusowi drzwi do wszelkich domów i 
państw w świecie. Trzeba wiec wyjść z zawężonego duszpasterstwa i 
spłyconego pojmowania istoty chrześcijanina wśród nich zakorzenione
go i wypłynąć na głębiny ewangelizacji, wypełniając wyzwanie Piotra 
naszych czasów, wzywającego za Chrystusem: „Duc in altum".

CHRISTLICHE MANTALITÄT DER KOMUNION 
ALS WESENTLICHE PASTORALE FRAGE IN 

NEUEM EVANGELISATTION

Zusam m enfassung

Neue Situation in der Kirche und in der Welt fordernt die Forma
tion der Fülle christliches Lebens. In Gegenawart ist die Mantalität der 
Liebe notwendig. Das beweist die Lehre der Kirche und neue Pastoral- 
theologie. Die Formation der Mentalitäft der Liebe ist also wichtige Au
fgabe der Seelsorge unserer Zeit. In Seelsorge bestehen doch zahlreiche 
Möglichkeiten der Formation solcher Mentalität. Es ist also nötig diese 
verwirklichen und bilden neue Wirklichkeit in Welt. Das ist wichtige 
und drindende Aufgabe in neuer Evangelisation.
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