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Jerzy Kojkoł

PRZEDMOWA

Siedząc nad klawiaturą komputera zastanawiam się, czemu właśnie
Ja mam napisać tę przedmowę. Ja, zdeklarowany agnostyk, kultywujący,
m.in. tradycję Giordano Bruno, dla którego człowiek stanowił cząstkę przyrody. Jego powołaniem było osiągnięcie prawdy, czyli wiedzy o wszechświecie, która jest najwyższą wartością.
Ja, człowiek niewątpliwie wychowany w tradycji chrześcijańskiej, lecz
uznający tezy Franciszka Bacona głoszącego, że doświadczenie przypadkowe trzeba zastąpić metodycznym. Propagującego wyższość eksperymentu nad obserwacją bierną. Przestrzegającego przed pochopnym uogólnianiem. Sądzącego, że zmysły są niezbędne, ale niewystarczające w celu odkrycia prawdy, potrzebna jest ich współpraca z rozumem.
Ja, ceniący bardziej człowieka niż boga oraz stawiający na Kartezjusza
w rozstrzyganiu między tym, co fizyczne a metafizyczne. To on uważał, że
jeżeli dotychczasowa wiedza jest niewystarczająca, to należy zwątpić we
wszystko. Trzeba oczywiście oczyścić swój umysł ze wszystkich prawd,
jakie są człowiekowi dostępne, aby na owym dziewiczym polu odnaleźć pewny, niewzruszony fundament wiedzy. Czyniąc tak Kartezjusz doszedł do
wniosku: chociaż we wszystko wątpię, to nie mogę wątpić w to, że wątpię
i w to, że to ja wątpię. Jeżeli wątpię, to myślę; a zatem myśl istnieje. Wszyst-
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ko może być lub nie być; ale to, że jestem, że wątpię i że myślę, to nie podlega wątpliwości, jest to fakt bezsprzecznie pewny.
Ja, pamiętający słowa Pascala: „Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą
w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarcza, aby go zabić. Ale
gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przewagę,
którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym”.
Skoro wiem, to piszę. Spostrzegając Światowe Dni Młodzieży udokumentowane przez Łukasza Kleskę na zdjęciach wykonanych od 24 do 27
lipca 2016 r., Autor fotografii uczestniczył w światowym spotkaniu jako akredytowany dziennikarz, miał zatem możliwość dotarcia do miejsc wyjątkowych, gdzie gromadzili się młodzi ludzie pragnący wolności w transcendencji pozbawionej wszelkiego fanatyzmu. Dzięki akredytacji możliwe było
wykonanie ciekawych ujęć różnych grup młodzieży przybyłych z wielu krajów, ich różnorodności. Możliwe było pokazanie młodzieży radosnej, ale zarazem krzyczącej o głębokiej niesprawiedliwości, która degraduje ludzkość.
To wołanie jest zgodne ze wzrostem ostatnio aktywności Kościoła katolickiego, skoncentrowanej na zmianie mentalności człowieka, który przestał
dążyć do dobra wspólnego konstruowanego na zasadach etyki chrześcijańskiej. Jest to oczywiście kolejna próba ewangelizacji, tym razem propagująca
potrzebę utrwalenia miłosierdzia i odpowiedzialności społecznej. Wspomniana metoda ma za zadanie umożliwić prawdziwie ludzki rozwój.
Niewątpliwie zdjęcia i teksty, które czytelnikowi polecam ukazują publiczne aspiracje religii. W swej istocie ukazują one wizję oddziaływania religii na państwo, jego ustrój społeczno-gospodarczy, odciskającej swe piętno
na mentalności, kulturze i sposobie myślenia młodzieży. Dotyczą: 1) roli
religii oraz Kościoła katolickiego w życiu społecznym, 2) obrazu religijności,
3) wpływu katolicyzmu na rodzinę w kontekście całego systemu wychowania oraz 4) stosunków państwo – Kościół. Sprzyjają one ugruntowaniu różnorodnie rozumianych wartości chrześcijańskich. Szczególnie ważnymi są
w tym ujęciu miłość i sprawiedliwość społeczna, stanowiące filary wspólno-
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ty ludzi młodych. To one dają moralną podwalinę państwu, autorytet prawu
i wychowaniu, przeciwdziałając kryzysowi cywilizacji chrześcijańskiej.
Wydaje się, że autorom chodziło o pokazanie katolicyzmu otwartego.
To on ma gwarantować rozumne i sprawiedliwe władanie w imię dobra
publicznego i w poszanowaniu godności. W takim ujęciu władza Kościoła
dotyczyć ma kwestii duchowych i religijnych a władza świecka spraw obywatelskich i politycznych. Obszar wspólnych działań to problematyka społeczno-wychowawcza. Tak postrzegam niniejszy album.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
FENOMEN KULTUROWO-RELIGIJNY

Współczesne media bywają traktowane jak czwarta władza, a ponieważ stają się obiektem szczególnych zabiegów i wywołują wiele emocji,
istotne wydaje się przypomnienie o etyce dziennikarskiej. Informacje powinny być przekazywane w pierwotnym kształcie, bez modyfikacji, cenzury lub manipulacji. Czasami można odnieść wrażenie, że jest inaczej, że
zamiast z informacją, mamy do czynienia z dezinformacją. Jeśli rzeczywiście tak jest, to ważnego znaczenia nabiera postulat bezstronności i niezależności. W tym kontekście ciekawy wydaje się temat obecności w mediach
Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanych w 2016 r. w Krakowie.
Relacje międzyludzkie na przestrzeni ostatnich lat uległy zmianie, a co
za tym idzie media społecznościowe zaczęły wpływać na kulturę. Nowe
sposoby nawiązywania znajomości wywołały swoistą ekspansję różnych
portali, Facebooka, Twittera, Instagrama. Coraz więcej firm i instytucji zakłada fanpage, które służą do reklamy i sprzedaży oferty handlowej. Własny profil pozwala zbudować dobrą opinię, kontaktować się z obserwującymi, nawiązywać relacje. Dzięki niemu można tworzyć wydarzenia, informować o eventach, zapraszać znajomych, komentować posty, udostępniać
ciekawe treści. W ten sposób nowa moda wraz ze światłowodami dociera do
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każdego zakątka globu, każdego kraju, wszędzie tam, gdzie można uzyskać
dostęp do stałego łącza internetowego, Wi-Fi, LTE, a nawet do Watykanu.
Z biegiem lat Kościół katolicki docenił znaczenie portali społecznościowych i zaczął je wykorzystywać jako sposób do wymiany informacji, promocji i głoszenia oferty zbawienia. Wraz z rozwojem różnych inicjatyw ewangelizacyjnych stało się jasne, że kwestią czasu będzie wykorzystanie mediów do reklamowania Światowych Dni Młodzieży1.
Jak najszybciej skontaktować się z wiernymi, jeśli nie za pośrednictwem
Internetu, własnej strony internetowej oraz postów na portalach społecznościowych. Ongiś robili to proboszczowie w czasie mszy świętej, teraz robią
to klerycy, moderatorzy i administratorzy. Słowo Boże publikują wolontariusze, studenci lub po prostu młodzi wierni. Profil na Twitterze ma też papież Franciszek2, który teraz za pomocą klawiszy w telefonie kontaktuje się
ze wszystkimi obserwującymi. Jest to nie tylko świadectwo dbałości o wiernych, ale chęć głoszenia prawdziwej i wiarygodniej oferty zbawienia, od źródła, często bez udziału fotografów, kamerzystów czy dziennikarzy.
Światowe Dni Młodzieży organizowane są obecnie w formie wydarzeń
diecezjalnych i wydarzeń centralnych. W czasie imprezy najbardziej podkreślanym motywem jest jedność i obecność wielu różnorodnych kultur. Młodzież przywozi ze sobą flagi, atrybuty narodowe, transparenty z hasłami
poświadczającymi wiarę. W czasie głównych wydarzeń przedmioty te są
wymieniane pomiędzy pielgrzymami. Powszechnie praktykowane tradycje
obejmują publiczną obecność papieża, rozpoczynającą się od przejazdu papamobile oraz mszy świętej. W czasie kilku dni młodzież modli się, nawiązuje nowe znajomości oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących, np.
w koncertach.
Na poziomie diecezjalnym uroczystości organizowane są przez miejscowy zespół mianowany przez ordynariusza i obchodzone podczas Niedzieli Palmowej. Uroczystościom towarzyszy, m.in. muzyka, modlitwa, mo-

1 Strona internetowa: www.krakow2016.com, fanpage na Facebooku: www.facebook.com/
swiatowydzienmlodziezy, profil na Twitterze: www.twitter.com/sdm_pl, profil na Instagramie:
www.instagram.com/wydkrakow2016, profil w serwisie Youtube.com: www.youtube.com/c/
Krakow2016
2 Zob. www.twitter.com/pontifex_pl
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żliwość spowiedzi oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Na poziomie
globalnym imprezę organizuje komitet powołany w danym kraju, w którym
ma odbyć się światowe spotkanie. Przykładowo w roku 1985 Światowe Dni
Młodzieży odbyły się w Rzymie we Włoszech, w roku 1987 w Buenos Aires
w Argentynie. Dla lata później zorganizowano je w Santiago de Compostela
w Hiszpanii (1989), kolejne w Częstochowie w Polsce (1991) czy w Denver
w stanie Kolorado w USA (1993)3.
Za każdym razem można było odnotować wzrost liczebności uczestników. Według opracowanych statystyk, ponad 5 milionów pielgrzymów
zgromadziło się w Parku Luneta w Manili na Filipinach (1995), co odnotowano w Księdze Rekordów Guinnessa, jako największe zgromadzenie w historii. Już w początkowym komentarzu zaraz po rozpoczęciu wydarzenia
kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Świętych, potwierdził uczestnictwo ponad 4 milionów osób4.
W 1997 r. papież spotkał się z młodzieżą w Paryżu we Francji, w 2000 r.
w Rzymie we Włoszech oraz w Toronto w Kanadzie (2002). Trzy lata później
młodzież przybyła do Kolonii w Niemczech (2005), gdzie specjalnie dla Benedykta XVI T. Gabriel skomponował Missa mundi na mszę pożegnalną5.
W roku 2008 gospodarzem obchodów ŚDM było Sydney w Australii.
Msza papieska odbyła się w niedzielę na torze wyścigowym Randwick. Papież Benedykt XVI wylądował w Sydney 13 lipca 2008 r. w bazie Sił Powietrznych Richmond. Obchody ŚDM objęły odprawienie Drogi Krzyżowej oraz
rejs papieża po porcie w Sydney. Pielgrzymi uczestniczyli w różnych imprezach młodzieżowych, m.in.: w zwiedzaniu katedry pw. Matki Bożej, codziennych katechezach i mszach prowadzonych przez biskupów z całego
świata, koncertach, nawiedzeniu grobu św. Marii MacKillop, wystawie powołaniowej w Darling Harbour, a także sakramencie pojednania i modlitwie przed Najświętszym Sakramentem podczas adoracji6.

3 Zob. Biuro prasowe ŚDM Kraków 2016, Historia Światowych Dni Młodzieży, źródło: serwis dla akredytowanych dziennikarzy: www.pope2016.com
4 Zob. Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara,
Ekspozycja Pamiątki papieskie.
5 Zob. tamże.
6 Zob. tamże.
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We mszy i koncercie na Barangaroo wzięło udział ok. 150 000 osób. Wydarzenie przyciągnęło do Sydney 250 000 zagranicznych pielgrzymów, a ok.
400 000 pielgrzymów uczestniczyło we mszy sprawowanej przez papieża
Benedykta XVI w dniu 20 lipca 2008 r. Oficjalnym hymnem Światowych Dni
Młodzieży była pieśń Receive the Power, napisana przez G. Sebastiana i G. Pinto. Receive the Power wykonywana była wielokrotnie podczas sześciu dni
ŚDM, znalazła się także w przekazach telewizyjnych na całym świecie7.
Na zakończenie mszy na torze wyścigowym Randwick w Sydney papież Benedykt XVI ogłosił, że kolejne obchody międzynarodowe Światowych
Dni Młodzieży odbędą się w 2011 r. w Madrycie w Hiszpanii, a oficjalnymi
patronami uroczystości obok Jana Pawła II, zostali: św. Izydora, św. Jan od
Krzyża, św. Maria de la Cabeza, św. Jan z Avila, św. Teresa z Avila, św. Róża z Limy, św. Ignacy Loyola, św. Rafaela Arnaiza oraz św. Franciszek Ksawery, patron misji światowych. W czasie przemówienia do seminarzystów
Benedykt XVI ogłosił, że hiszpański mistyk i patron hiszpańskich duchownych diecezjalnych, św. Jan z Avila zaliczony zostanie do grona „Doktorów
Kościoła”, z tytułem przyznanym jedynie 34. świętym. W czasie ŚDM wzięło udział ok. 2 mln osób, m.in. w całonocnym czuwaniu i mszy świętej na
zakończenie, znacznie przekraczając oczekiwania duchownych8.
Od roku 2002, Światowe Dni Młodzieży obchodzone były na poziomie
międzynarodowym co trzy lata. Po roku 2011 kolejne Światowe Dni Młodzieży zaplanowane zostały o rok wcześniej niż zazwyczaj, na 2013 r. w Rio
de Janeiro w Brazylii, aby uniknąć konfliktu z mistrzostwami świata w piłce
nożnej w 2014 r., które rozgrywane były aż w 12 miastach Brazylii9.
Papież Franciszek na koniec mszy zamykającej Światowe Dni Młodzieży 2013 ogłosił, że kolejne spotkanie odbędzie się w 2016 r. w Krakowie.
Na czym zatem polega tytułowy fenomen kulturowo-religijny Światowych Dni Młodzieży? Według materiałów prasowych dla akredytowanych
dziennikarzy z 2016 r., Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodzieży
z różnych zakątków świata. Ich celem jest zgromadzenie młodych, duszpa-

Zob. tamże.
Zob. tamże.
9 Zob. tamże.
7
8
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sterzy, biskupów i papieża, aby wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Prekursorem oraz pierwszym gospodarzem ŚDM był św. Jan Paweł II, który
spotkał się z młodzieżą dziesięć razy, później spotkania kontynuował Benedykt XVI, a za nim papież Franciszek10.
Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił młodzież do Rzymu w 1985 r. na
spotkanie związane z obchodami Międzynarodowego Roku Młodzieży,
które zainicjowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Według materiałów prasowych, papież misję Światowych Dni Młodzieży określił słowami:
„Wszyscy młodzi powinni czuć, że Kościół podąża za nimi, dlatego Kościół
w jedności z Następcą Piotra czuje w skali światowej rosnące zobowiązanie
wobec młodych: ich trosk, ich pytań, ich otwartości i nadziei, by odpowiedzieć na ich oczekiwania, przekazać im pewność, której na imię Jezus Chrystus, Prawdę, którą jest Chrystus, Miłość, którą jest Chrystus. A w tej uprzywilejowanej uwadze, którą Kościół na nich kieruje, młodzi ludzie muszą
znaleźć dowód, że bardzo się liczą, ponieważ są bardzo wiele warci. Ich życie jest cenne dla Kościoła”11.
Bp Damian Muskus OFM – Koordynator Generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 opisuje Światowe Dni Młodzieży jako: „czas
łaski i odnowy dla ich gospodarzy, przynoszą błogosławione owoce w życiu młodych ludzi, ale także w życiu wspólnot parafialnych, rodzin i całej
diecezji, która jednoczy się i umacnia wokół wspólnego dobra”12.
W Przewodniku Pielgrzyma, publikacji dystrybuowanej wśród pielgrzymów w Krakowie, odnajdujemy informację na temat celu ŚDM: „Celem organizowanych Dni jest doświadczenie wspólnoty Kościoła powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty oraz
wspólne radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela”13.

10 Zob. Światowe Dni Młodzieży i Wizyta Apostolska Ojca Świętego Franciszka w Polsce, Informator prasowy, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 2016, s. 28.
11 Biuro prasowe ŚDM Kraków 2016, Materiały prasowe, źródło: serwis dla akredytowanych dziennikarzy: www.pope2016.com
12 Biuro prasowe ŚDM Kraków 2016, List otwarty bp Damiana Muskusa, źródło: serwis
dla akredytowanych dziennikarzy: www.pope2016.com
13 Przewodnik Pielgrzyma, Archidiecezja Krakowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM,
Kraków 2016, s. 9.
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Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa symbole religijne. Są
to Krzyż Roku Świętego oraz ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). W czasie ŚDM symbole są przekazywane do
miejsc, w których odbywają się wydarzenia centralne, przed głównymi uroczystościami pielgrzymują po całym kraju, który w danym roku jest gospodarzem spotkania14.
Drewniany krzyż powstał w 1983 r. w ramach obchodów Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia. W roku 1984, na prośbę młodzieży, papież Jan
Paweł II przekazał krzyż jako symbol Światowych Dni Młodzieży15. W ten
sposób pierwszy z symboli podróżował pomiędzy kolejnymi krajami. Jan Paweł II misję tę ujął słowami: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa!
Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście
wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”16.
Obraz Matki Bożej pochodzi z końca VI w. i jest jednym z najbardziej
czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Jej przydomek powstał na znak
wdzięczności za ocalenie Rzymu przed epidemią dżumy. Obraz towarzyszy pielgrzymom od 2000 r., od momentu wystawienia przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata. Trzy lata później papież przekazał młodzieży kopię
obrazu, która od tej pory towarzyszyła obchodom Światowych Dni Młodzieży17. Oryginał cudownego obrazu znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore we Włoszech18.
Światowe Dni Młodzieży każdorazowo odbywają się zgodnie z hasłem,
myślą biblijną wybraną przez papieża. Przykładowo papież Franciszek jako
hasło obchodów ŚDM 2016 w Krakowie wybrał jedno z ośmiu błogosławieństw z kazania na brzegu Jeziora Galilejskiego, czyli „Błogosławieni miło-

14 Zob. Światowe Dni Młodzieży i Wizyta Apostolska Ojca Świętego Franciszka w Polsce, Informator prasowy, cyt. wyd., s. 30-31.
15 Zob. Przewodnik Pielgrzyma, cyt. wyd., s. 10.
16 Biuro prasowe ŚDM Kraków 2016, Materiały prasowe, źródło: serwis dla akredytowanych dziennikarzy: www.pope2016.com
17 Zob. Przewodnik Pielgrzyma, cyt. wyd., s. 10-11.
18 Biuro prasowe ŚDM Kraków 2016, Materiały prasowe, źródło: serwis dla akredytowanych dziennikarzy: www.pope2016.com
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sierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Franciszek w ten sposób chciał
ukazać rolę szczęścia i miłosierdzia, którego mają „dostąpić” wierni19. Dodatkowo hasło powinno łączyć się z miejscem, w którym odbywa się spotkanie. W Krakowie była to św. s. Faustyna, której miał objawić się sam Jezus Miłosierny. Kraków jest też znany jako światowe centrum nabożeństwa
do Bożego Miłosierdzia, w tym miejscu Jan Paweł II „zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu”20.
Światowe spotkanie jest uatrakcyjnione hymnem i logotypem, stworzonymi specjalnie na konkretne obchody.
W Krakowie hymn nawiązywał do hasła ŚDM i został wybrany w drodze konkursu, do którego zgłosiło się 94 twórców. W konkursie zwyciężył
Jakub Blycharz, a polską wersję hymnu wykonano w 2014 r. w studiu filmowym Alvernia Studios. W nagraniu wzięło udział ponad 80 muzyków, 3 wokalistów, 30-osobowa orkiestra i 47 chórzystów21.
Logo ŚDM w 2016 r. składało się z trzech części: krzyża, który miał
symbolizować Jezusa Chrystusa, konturów Polski – gospodarza spotkania
oraz płomienia w kolorze czerwonym i niebieskim, jako symbolu Miłosierdzia Bożego. Autorką logotypu była Monika Rybczyńska22, która współpracowała z Emilią Pyzą, absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Światowe Dni Młodzieży posiadają zatem swoje symbole, mają konkretne hasło, hymn i logotyp, również patronów, którymi byli w Krakowie
św. Jan Paweł II oraz św. Faustyna Kowalska. Główne uroczystości ŚDM
odbywają się podczas „wydarzeń centralnych”. Całości towarzyszą katechezy, które odbywają się w wielu miejscach w 34. językach, wtedy można
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Do tego młodzi mogą uczestniczyć w „Pielgrzymce Miłosierdzia” oraz „Festiwalu Młodych”.
Ostatnie z wydarzeń wydaje się szczególnie ciekawe i atrakcyjne dla
młodzieży. W ramach Światowych Dni Młodzieży uczestnikom oferuje się

Tamże, s. 29.
Zob. Przewodnik Pielgrzyma, cyt. wyd., s. 12.
21 Tamże, s. 18.
22 Zob. Światowe Dni Młodzieży i Wizyta Apostolska Ojca Świętego Franciszka w Polsce, Informator prasowy, cyt. wyd., s. 29-30.
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festiwal bogaty w propozycje modlitewne, ewangelizacyjne i kulturalne.
W czasie Festiwalu Młodych odbywają się koncerty wykonawców z całego
świata, różnego rodzaju spektakle, wystawy, prezentowane przez artystów
ze wszystkich kontynentów, pokazy tańca, animacje23. Według organizatorów podstawowym celem festiwalu jest: „umożliwienie dzielenia się swoimi pasjami i talentami, a przy tym odkrywanie Boga w drugim człowieku.
Wszystkie inicjatywy Festiwalu Młodych dążą do ukazania młodego i żywego Kościoła, wielokulturowego i pełnego różnorodności”24.
W ramach Festiwalu Młodych w Krakowie odbyły się, m.in.: Festiwal
Sportu z turniejem piłki nożnej dla pielgrzymów, rozgrywki streetballu, bitwa breakdancowa, Centrum Powołaniowe, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji oraz różne koncerty zlokalizowane na kilku scenach: na Błoniach,
w Rynku Głównym, na Placu Szczepańskim, w Małym Rynku, na Placu Marii Magdaleny, Placu Wolnica, w Parku Krowoderski, Rynku Podgórskim, na
barce przy Bulwarze Wołyńskim.
Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży informowali, w wywiadzie
dla Izabeli Czak, że w ramach Festiwalu Młodych przez trzy dni na scenach
w Krakowie wystąpi ok. 200 wykonawców, m.in.: Steven Curtis Chapman,
amerykański wokalista, zdobywca nagrody Grammy, „scena stanie się świątynią kultury hip-hopowej. Wystąpią, m. in.: ambasadorzy ŚDM – Tau i Arkadio oraz zespół Full Power Spirit (...) odbędzie się koncert z okazji 1050.
rocznicy chrztu Polski. (...) Na scenie pojawią się: Tymoteusz, Maleo Reggae
Rockers, New Life’m, Deus Meus, Arkadio, ks. Jakub Bartczak, zespół Play
& Pray, Poldek Twardowski”. W czasie ŚDM odbył się koncert Joachima
Mencla, polskiego muzyka jazzowego, Piotra Rubika z Oratorium Z powodu
mojego imienia, festiwal Halleluya organizowany przez Wspólnotę Shalom,
koncert wokalistki Judy Bailey, Matta Mahera, Paddyego Kellyego25.
Część z opisanych wydarzeń udokumentował Łukasz Kleska na swoich zdjęciach wykonanych od 24 do 27 lipca 2016 r., aż do przyjazdu papieża-

Tamże, s. 49-50. Zob. Przewodnik Pielgrzyma, cyt. wyd., s. 72.
Tamże, s. 82.
25 Zob. I. Czak, Festiwal Młodych. Ewangelizacja, koncerty, wystawy, zawody sportowe..., źródło: www. krakow2016.com
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Franciszka i pozdrowienia młodzieży z Okna Papieskiego w Domu Arcybiskupów Krakowskich, przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Autor fotografii uczestniczył w światowym spotkaniu jako akredytowany dziennikarz
(nr akredytacji 00001891, nr karty 001786), dzięki czemu miał możliwość
dotarcia do najciekawszych miejsc, korzystania z zwyżek dziennikarskich
oraz szybszego dotarcia do wszystkich miejsc, gdzie gromadzili się młodzi.
Dzięki akredytacji możliwe było wykonanie ciekawszych ujęć różnych grup
młodzieży przybyłej z wielu krajów, ich zachowania, poczynając od uczestnictwa w Festiwalu Młodych czy różnych konferencjach, a kończąc na możliwości korzystania z wirtualnego biura prasowego, materiałów dziennikarskich KAI, PAP oraz Centrum Prasowego w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie26.
Autor pisał wówczas, m.in. o konferencji towarzyszącej Światowym
Dniom Młodzieży 2016: Ekologia integralna. Laudato si’. Młodzi bohaterami
zmian, która odbyła się 25 lipca 2016 r., w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W czasie konferencji Ks. João Chagas mówił o głębokiej niesprawiedliwości, która degraduje ludzkość: „Jeśli chcemy stworzyć ekologię integralną, musimy naprawić wszystko, co zniszczyliśmy, potrzebna jest mądrość,
ewangelizacja, nadzieja. Chcemy, aby zmianom towarzyszył dialog na każdym poziomie, tak jak o tym mówi encyklika Laudato si’, skierowana do
wszystkich na tym globie. Chcemy, aby ekologia zajmowała się całym stworzeniem. Prosimy polityków i przedsiębiorców, aby nie wykorzystywali surowców w tak bezmyślny sposób”.
Najważniejszym celem książki-albumu jest ukazanie atmosfery towarzyszącej młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a przez
to stworzenie materiału źródłowego do późniejszych artykułów opisujących
fenomen ŚDM czy metody nowej ewangelizacji. Książka zawiera ponadto
oficjalny, szczegółowy program wizyty apostolskiej, wykaz kolejnych haseł

Relacje Ł. Kleski można odnaleźć na stronie www.gospodarkapodkarpacka.pl: Kraków:
w oczekiwaniu na przyjazd papieża, Dni Diecezji Krakowskiej – Dni Młodzieży, Ekologia integralna. Laudato si’. Młodzi bohaterami zmian, Dziś otwarcie Światowych Dni Młodzieży.
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ŚDM, tekst hymnu oraz dwa rozdziały poświęcone nauczaniu Benedykta XVI
i papieża Franciszka.
Autorzy składają wyrazy podziękowania prof. dr hab. Jerzemu Kojkołowi, Pawłowi Kusiakowi oraz pracownikom Muzeum Archidiecezjalnego
w Przemyślu im. św. Józefa Sebastiana Pelczara za pomoc w przygotowaniu książki.
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OFICJALNY PROGRAM WIZYTY APOSTOLSKIEJ FRANCISZKA W POLSCE
W DNIACH 27-31 LIPCA 2016 ROKU Z OKAZJI OBCHODÓW

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY27.

ŚRODA 27 LIPCA 2016 – RZYM – KRAKÓW
14.00 – Wylot z lotniska Fiumicino w Rzymie do Krakowa.
16.00 – Przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. Św. Jana Pawła II KrakówBalice (część wojskowa) – Ceremonia powitania.
16.20 – Przejazd samochodem zamkniętym, a następnie otwartym na Wawel.
17.00 – Przyjazd na Wawel – Spotkanie z władzami, społeczeństwem i korpusem dyplomatycznym, przemówienie Prezydenta RP, przemówienie Ojca
Świętego.
17.40 – Wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
18.15 – Przejazd samochodem zamkniętym do Katedry.
18.30 – Spotkanie z biskupami polskimi.
19.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
19.45 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego, po kolacji Ojciec Święty pokazał
się w „Oknie Papieskim”, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed
Domem Arcybiskupim.

CZWARTEK 28 LIPCA 2016 – KRAKÓW – CZĘSTOCHOWA – KRAKÓW
07.40 – Przejazd samochodem zamkniętym do Balic, po drodze zatrzymanie
się w klasztorze sióstr prezentek.
08.30 – Przyjazd na lotnisko Balice (część wojskowa). Przelot helikopterem
do Częstochowy.
09.15 – Przylot na lądowisko, przejazd samochodem otwartym do Klasztoru
na Jasnej Górze, z przejazdem między wiernymi.
09.45 – Przyjazd do Klasztoru, modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu.
10.15 – Przyjście do zakrystii.
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KAI, Materiały prasowe, serwis dla akredytowanych dziennikarzy: www.pope2016.com

45

10.30 – Msza Święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, homilia Papieża.
12.15 – Powrót do zakrystii.
12.30 – Przejazd samochodem zamkniętym na lądowisko.
12.45 – Przyjazd na lądowisko. Przelot helikopterem do Balic.
13.30 – Przylot na lotnisko w Balicach (część wojskowa), przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
14.00 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad prywatny.
17.00 – Przekazanie kluczy do miasta i przejazd tramwajem na Błonia.
17.15 – Przyjazd na Błonia. Przejazd między wiernymi.
17.30 – Ceremonia powitania, przemówienie Ojca Świętego.
19.00 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
19.15 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego, po kolacji Ojciec Święty pokazał
się w „Oknie Papieskim”, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed
Domem Arcybiskupim.

PIĄTEK 29 LIPCA 2016 – KRAKÓW – OŚWIĘCIM – KRAKÓW
07.00 – Msza Święta prywatna.
08.15 – Przejazd samochodem zamkniętym do Balic.
08.45 – Przyjazd na lotnisko. Przelot helikopterem do Oświęcimia.
09.20 – Przylot do Oświęcimia. Przejazd samochodem zamkniętym do Muzeum Auschwitz.
09.30 – Wizyta w dawnym obozie nazistowskim – Auschwitz – Ściana śmierci – Cela męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego.
10.15 – Przejazd samochodem zamkniętym do Birkenau.
10.30 – Wizyta w dawnym obozie nazistowskim Birkenau, przemówienie
Ojca Świętego.
11.15 – Przejazd samochodem zamkniętym na lądowisko.
11.30 – Przyjazd na lądowisko. Przelot helikopterem do Balic.
12.00 – Przylot na lotnisko (część wojskowa), przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
12.30 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad prywatny.
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16.15 – Przejazd samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Prokocimiu.
16.30 – Przyjazd do Prokocimia – Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
17.30 – Przejazd samochodem zamkniętym na Błonia.
17.45 – Przyjazd na Błonia.
18.00 – Droga krzyżowa z młodzieżą. Na zakończenie Ojciec Święty wygłosił
krótkie przemówienie.
19.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
19.45 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego.

SOBOTA 30 LIPCA 2016 – KRAKÓW
08.00 – Przejazd samochodem otwartym do Łagiewnik.
08.30 – Wizyta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Kaplica Świętej Faustyny Kowalskiej.
08.45 – Przejazd samochodem otwartym do Sanktuarium.
09.00 – Przejście przez Bramę Miłosierdzia.
09.15 – Liturgia pojednania z udziałem młodzieży.
10.00 – Przejazd samochodem do Sanktuarium Św. Jana Pawła II.
10.15 – Przybycie do zakrystii.
10.30 – Msza święta z Kapłanami, Zakonnicami, Zakonnikami, Osobami Konsekrowanymi i Seminarzystami z Polski, homilia Ojca Świętego.
12.15 – Powrót do zakrystii.
12.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
12.45 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad z młodzieżą.
18.30 – Przejazd samochodem zamkniętym, a następnie otwartym na Kampus Miłosierdzia.
19.00 – Przyjazd na Kampus Miłosierdzia.
19.30 – Czuwanie modlitewne z młodzieżą – Świadectwa i pytania pięciu
przedstawicieli młodzieży do Ojca Świętego, odpowiedzi i przemówienie
Ojca Świętego.
21.00 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
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21.30 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego.

NIEDZIELA 31 LIPCA 2016 – KRAKÓW – RZYM
08.15 – Przejazd samochodem na Kampus Miłosierdzia.
08.45 – Przyjazd na Kampus Miłosierdzia – Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas, przejazd wśród wiernych.
09.40 – Przybycie do zakrystii.
10.00 – Msza św. ŚDM, homilia Ojca Świętego – Anioł Pański.
12.30 – Powrót do zakrystii.
12.45 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego.
13.15 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad z Orszakiem Papieskim.
16.30 – Pożegnanie w rezydencji.
16.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Tauron Arena.
17.00 – Przyjazd do Tauron Arena - spotkanie z wolontariuszami oraz komitetem organizacyjnym i dobroczyńcami ŚDM.
17.45 – Przejazd samochodem zamkniętym na lotnisko.
18.15 – Przyjazd do Balic (część wojskowa) – Ceremonia pożegnania.
18.30 – Wylot samolotem do Rzymu (Ciampino).
20.25 – Przylot na lotnisko Rzym (Ciampino) – Przejazd do Watykanu.
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HASŁA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY28:

1985 – Włochy, Rzym – „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest
w was” (1 P 3, 15).
1987 – Argentyna, Buenos Aires – „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką
Bóg ma ku nam (1 J 4, 16).
1989 – Hiszpania, Santiago de Compostela – „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6).
1991 – Polska, Częstochowa – „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”
(Rz 8, 15).
1993 – Stany Zjednoczone Denver – „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały
życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).
1995 – Filipiny, Manila – „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20, 21).
1997 – Francja, Paryż – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38,39).
2000 – Włochy, Rzym – „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”
(J 1, 14).
2002 – Kanada, Toronto – „Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem
świata” (Mt 5, 13-14).
2005 – Niemcy, Kolonia – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2).
2008 – Australia, Sydney – „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).
2011 – Hiszpania, Madryt – „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7).
2013 – Brazylia, Rio de Janeiro – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!”
(por. Mt 28, 19).
2016 – Polska, Kraków – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

28

54

Zob. Biuro prasowe ŚDM Kraków 2016, Historia Światowych Dni Młodzieży, cyt. wyd.
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HYMN ŚDM 2016 W KRAKOWIE29

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
przyjdzie mi pomoc;
pomoc od Pana, wszak Bogiem On
miłosiernym jest!
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
by w swe ramiona wziąć,
rany uleczyć Krwią swoich ran,
nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
któż ostać by się mógł?
Lecz on przebacza, przeto i my
czyńmy jak nasz Bóg!
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
swe troski w Panu złóż
i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
żyje Pan, Twój Bóg!

29
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Zob. Przewodnik Pielgrzyma, cyt. wyd.
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DWA PONTYFIKATY.
NAUCZANIE SPOŁECZNE BENEDYKTA XVI
ORAZ PAPIEŻA FRANCISZKA30

Kościół katolicki swoją społeczną doktrynę skierowaną do młodzieży
głosi podczas Światowych Dni Młodzieży. Chociaż przesłanie papieskie znajduje szczególny wyraz podczas pielgrzymek, to odzwierciedlenie nauczania
odnajdujemy również w corocznych orędziach papieży na Światowe Dni
Młodzieży. Niniejszy rozdział skupia się wokół nauczania Benedykta XVI
i jego następcy Franciszka. W związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Polsce, w Krakowie w 2016 r., szczególną rolę odgrywa w nim określenie dotychczasowego kierunku nauczania skierowanego do młodzieży.
Benedykt XVI doszukuje się problemów młodzieży przede wszystkim
wśród trudów nauki, braku pracy i środków z powodu kryzysu gospodarczego i społecznego, braku realnych perspektyw na przyszłość31, niezrozumienia w rodzinie, relacji z przyjaciółmi. Ponadto, identyfikuje codzienne
problemy w chorobach, niepełnosprawności, braku rodzinnego ciepła, liberal30 Tekst opracowany na podstawie referatu wygłoszonego przez Łukasza Kleskę podczas
IV. Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego w Gdyni, ph. Religia a społeczno-polityczne
przemiany współczesnego świata, zorganizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Religioznawcze, 17-20 VI 2015.
31 Zob. Benedykt XVI, „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Orędzie na XXV Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 5 (322), s. 6.
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nego wychowania, negatywnych doświadczeń. Osoby zmagające się z tymi
trudnościami określa jako zranione przez życie i osobowo niedojrzałe32.
Papież mówi o kryzysie nadziei wywołanym obecną sytuacją społeczno-kulturową, mentalnością relatywistyczną, która pozbawiała młodzież
wzorców, wartości i zasad33, powoduje niepewność, zagubienie, uleganie
panującej modzie34. To swoiste zagubienie powoduje samotność i przemoc,
brak satysfakcji i utratę ufności, jest skutkiem zapominania o Bogu. Kryzysowi towarzyszą trudności, które wydają się młodym ponad ich siły35. Młodzież jest więziona przez prądy myślowe, które prowadzą ją do popełniania
błędów, do ulegania mirażom wynaturzonych ideologii36, jak silnemu nurtowi myśli laickiej, który chce usunąć Boga.
W swoim Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży w 2010 r. Benedykt XVI
pisał: „Współczesna kultura w niektórych częściach świata, a zwłaszcza na
Zachodzie, dąży do wykluczania Boga lub do traktowania wiary jako sprawy prywatnej, nie mającej wpływu na życie społeczne. I chociaż wartości
leżące u podstaw społeczeństwa – takie jak poczucie godności człowieka,
solidarność, praca i rodzina – wywodzą się z Ewangelii, można stwierdzić
swego rodzaju »usuwanie na dalszy plan Boga«, swoistą amnezję, jeśli nie
wręcz rzeczywiste odrzucenie chrześcijaństwa i wyrzeczenie się skarbu otrzymanej wiary, co grozi utratą własnej głębokiej tożsamości”37.
Papież stara się zapewnić młodzież, że dobra materialne nie dostarczą
jej nadziei, której poszukuje ich dusza38. Namawia do cierpliwości i wytrwałości oraz zwalczenia skłonności do pośpiechu, korzystania z łatwiejszych

Zob. Benedykt XVI, „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10). Orędzie Benedykta XVI
na XXIV Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 4 (312), s. 5.
33 Benedykt XVI, „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”, cyt. wyd., s. 6.
34 Zob. Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się
w wierze”. Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 10 (326), s. 5.
35 Zob. Benedykt XVI, „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10). Orędzie Benedykta XVI
na XXIV Światowy Dzień Młodzieży, cyt. wyd., s. 5.
36 Zob. Benedykt XVI, „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps
119 [118], 105). Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r., „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 4 (282), s. 6.
37 Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się w wierze”, cyt. wyd., s. 5.
38 Zob. Benedykt XVI, „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10), cyt. wyd., s. 5.
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propozycji i pragnienia osiągnięcia wszystkiego od zaraz39, ponieważ takie
postępowanie uważa za zwodnicze, nie daje ono pokoju i radości40.
W świetle tych stwierdzeń, nasuwa się wniosek, który Benedykt potwierdza w swoich orędziach. Młodzież powinna dokonywać wyborów w wierze, nie goniąc za złudnymi chimerami: kultem pieniądza, dóbr materialnych, kariery i sukcesu, przez które ulega groźnej logice egoistycznego interesu i konsumpcji41, chwilowym pragnieniom42 czy bożkom obiecującym fałszywe szczęście43, władzę, pieniądze i pokusy świata44.
Benedykt XVI w obliczu tych zagrożeń i trudności – co interesujące –
zachęca młodzież, aby nie zniechęcała się i nie rezygnowała z marzeń, by
pielęgnowała w sercach wartości, jak braterstwo, sprawiedliwość i pokój,
gdyż przyszłość – jak mówi – jest w ich rękach45.
Podobnie na tę kwestię spogląda papież Franciszek. Co ciekawe szczególną rolę wśród problemów młodzieży, przypisuje: ubóstwu, uciskowi, upokorzeniom, walce o sprawiedliwość, trudom codziennego nawrócenia, walce o życie w powołaniu do świętości czy prześladowaniom. Mówi o gloryfikacji sukcesu i dobrobytu, ponadto o arogancji władzy, bożkach w postaci
chwilowych upojeń czy fałszywego poczucia zaspokojenia, przez które młodzież staje się niewolnikiem, jest niezadowolona i pobudzana do tego, by
wciąż szukać coraz więcej. Mówi wprost: „Bardzo smutno widzieć młodzież
»sytą«, ale słabą”46.

Zob. tamże, s. 7.
Zob. Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się
w wierze”, cyt. wyd., s. 6.
41 Zob. Benedykt XVI, „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10), cyt. wyd., s. 7.
42 Zob. Benedykt XVI, „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”, cyt.
wyd., s. 6.
43 Zob. Benedykt XVI, „Radujcie się zawsze w Panu!”. Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2012, nr 5 (343), s. 12.
44 Zob. Benedykt XVI, „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”, cyt.
wyd., s. 6.
45 Zob. tamże, s. 6.
46 Zob. Franciszek, „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zarażanie radością. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., „L’Osservatore Romano”, 2014, nr 2 (359), s. 11-12.
39
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W tym kontekście formułuje przesłanie do młodzieży, w którym namawia do otwarcia drzwi Jezusowi, nawiązując tym samym do św. Jana Pawła II
– inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Franciszek mówi, że jeśli Jezus będzie obecny w historii, jeśli młodzież będzie z nim dzielić radości i smutki,
to doświadczy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg, jako nieskończona miłość. Zachęca do uwolnienia się wobec powierzchownych i zbędnych
rzeczy, do życia ewangelicznego, zdystansowanego od żądzy posiadania
pieniądza, życia umiarkowanego, które nie ulega kulturze konsumpcji. Wyjaśnia, że pieniądze są marnowane i traktowane bałwochwalczo. Jego zdaniem na pierwszym miejscu należy postawić Jezusa47.
Franciszek w 2014 r. namawiał młodzież: „Powiedzcie »nie« kulturze
tymczasowości, powierzchowności i odrzucenia, która nie wierzy, że potraficie podołać odpowiedzialności i zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami życia!”. W tym samym roku w kolejnym Orędziu na XXIX. Światowy Dzień Młodzieży pisał: „Wam młodym, powierzam zwłaszcza zadanie, byście na nowo
postawili solidarność w centrum ludzkiej kultury. W obliczu dawnych i nowych form ubóstwa – bezrobocia, emigracji, wielu rożnego rodzaju uzależnień – mamy obowiązek być czujni i świadomi, przezwyciężając pokusę
obojętności”. W tym samym miejscu nawiązuje do kryzysu gospodarczego
i przekonuje młodzież, że aby sprostać temu zadaniu potrzebna jest zmiana
stylu życia i unikanie marnotrawstwa – „Tak jak potrzebna jest odwaga
szczęścia, tak też trzeba odwagi umiarkowania”. Franciszek pisze: „wszyscy
potrzebujemy nawrócenia w stosunku do ubogich. Musimy zatroszczyć się
o nich”48.
Kwestia ubóstwa towarzyszy Franciszkowi w wielu momentach nauczania. Od momentu wyboru na Tron Piotrowy twierdził, że Kościół musi
się zmienić. W roku 2014, pisał: „Pan chce Kościoła ubogiego, ewangelizującego ubogich”49. Z kolei Benedykt XVI przed emeryturą pisał: „Drodzy młodzi, miłujcie słowo Boże i miłujcie Kościół, który pozwala wam zbliżyć się do

Zob. tamże, s. 11-12.
Tamże, s. 12.
49 Tamże, s. 13.
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skarbu o tak wielkiej wartości i uczy właściwie oceniać jego bogactwo. Miłujcie Kościół i postępujcie według jego nauki, on bowiem otrzymał od swego
Założyciela misję ukazywania ludziom drogi do prawdziwego szczęścia”50.
Kwestia łączności z Kościołem katolickim odgrywała znaczącą rolę
w nauczaniu poprzednika Franciszka. Benedykt XVI przekonywał, aby młodzież realizowała „plan” ewangelizacyjny z pomocą Kościoła. Zachęcał do
poznawania jego nauczania społecznego, aby młodzi inspirowali się chrześcijańskimi zasadami i dzięki nim wnosili swój wkład w budowę „cywilizacji miłości”51, szanującej godność każdego człowieka52. Jego zdaniem młodzież potrzebuje Kościoła, aby „mocno trwać w wyznawaniu wiary chrześcijańskiej”53, i wolności od uprzedzeń, według których chrześcijańskie przykazania i zakazy nie pozwalają cieszyć się miłością oraz utrudniają zaznanie
szczęścia we wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny, która daje początek
rodzinie54.
Potrzeba więzi z Kościołem nabiera szczególnego znaczenia w ewangelizacji. Światowe Dni Młodzieży każdorazowo stawały się okazją do wyjaśniania roli, jaką papieże powierzają młodzieży. Benedykt XVI pisał o trzech
dziedzinach życia, w których młodzi powinni ukazywać miłość Bożą. Pierwszą z nich stanowił Kościół, ukazywany jako „duchowa rodzina”, wspólnota wszystkich uczniów Chrystusa. Papież namawiał: „Dawajcie świadectwo waszej wiernej miłości do Jezusa, głosząc Jego Ewangelię zwłaszcza
wśród waszych rówieśników”55. Z kolei w innym orędziu do młodzieży, pisał: „Drodzy młodzi, Kościół na was liczy! Potrzebuje waszej żywej wiary,
waszej twórczej miłości i dynamizmu waszej nadziei. Wasza obecność odnawia Kościół, odmładza go i daje mu nowy zapał”.

50 Benedykt XVI, „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119
[118], 105). Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r., cyt. wyd., s. 6.
51 Zob. Benedykt XVI, „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 34). Orędzie Benedykta XVI na XXII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 3 (291), s. 9.
52 Zob. Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się
w wierze”, cyt. wyd., s. 6.
53 Benedykt XVI, „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Misjonarze nowej ewangelizacji. Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2013, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 1 (349), s. 18.
54 Zob. Benedykt XVI, „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 34), cyt.
wyd., s. 8.
55 Tamże.

80

81

82

83

84

85

W nauczaniu Benedykta XVI nowa ewangelizacja określana jest niejednokrotnie jako najważniejsze zadanie, gdyż pomaga młodym pokoleniom
odkrywać miłość, jako prawdziwe oblicze Boga56. Zdaniem Benedykta XVI
pilnym zadaniem młodych jest przekazywanie Dobrej Nowiny57. Młodzież
nazywana jest, m.in. pierwszymi misjonarzami, a jej zaangażowanie w misje
„zasadniczym wymiarem wiary”. Co istotne, aby uprawomocnić swoje twierdzenie, papież posuwa się nawet do stwierdzenia, że „nie jest się prawdziwie wierzącym, jeżeli się nie ewangelizuje”. Ponadto, już samo bycie tak rozumianym misjonarzem ma zakładać znajomość „otrzymanego dziedzictwa”, którym jest wiara Kościoła. Benedykt XVI mówi wprost: „trzeba znać
to, w co się wierzy, aby móc to głosić”58, niejako nakazując tym samym głębsze poznawanie Pisma Świętego.
Współczesnym środkiem przekazu wiary zgodnie z doktryną, w orędziu dla młodzieży w 2013 r., stał się Internet. Benedykt XVI pisał o zadaniu
ewangelizacji „cyfrowego kontynentu” oraz o obowiązku „wprowadzenia
w kulturę tego nowego środowiska komunikacyjno-informatycznego wartości, na których opiera się życie”59. Namawiał do budowania życia na Chrystusie, przyjmowania z radością jego słowa oraz realizacji jego nauczania.
Zachęcał tym samym do budowania nowego pokolenia apostołów na fundamencie Chrystusa60. Z kolei papież Franciszek mówił o powiązaniu ubóstwa i ewangelizacji, swoistej pomocy ubogim, zaś sama ewangelizacja
w obecnych czasach jego zdaniem miała być możliwa jedynie poprzez „zarażanie radością”61.
Franciszek przekonywał, że aby osiągnąć prawdziwą radość młodzież
musi zdecydować jaką drogą chce podążać. Namawiał do odpowiedzi na we-

Zob. Benedykt XVI, „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10), cyt. wyd., s. 5.
Zob. Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Orędzie Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 9 (296), s. 28.
58 Zob. Benedykt XVI, „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Misjonarze nowej ewangelizacji.
Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2013, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 1 (349), s. 15.
59 Tamże, s. 16.
60 Zob. Benedykt XVI, „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps
119 [118], 105), cyt. wyd., s. 7.
61 Zob. Franciszek, „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”, cyt. wyd., s. 13.
56
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zwanie Jezusa i przyjęcie jego propozycji życia. W świetle przykładów i słów
Jezusa młodzież ma dostrzec potrzebę nawrócenia, aby nad „logiką posiadania więcej przeważyła logika bycia bardziej!”62
Doktryna Chrystusa zajmuje więcej miejsca w nauczaniu Benedykta
XVI. Poprzednik Franciszka wyjaśnia, że Bóg-Miłość przejawia się w osobie
Chrystusa63. Podobnie jak Franciszek podkreśla rolę poznania go, nawiązania z nim relacji, w końcu poddanie się jego przewodnictwu64. Pisze: „Raz
jeszcze wam powtarzam, że tylko Chrystus może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca; tylko On może uczłowieczyć ludzkość i doprowadzić do jej »przebóstwienia«”65 oraz „Tylko On może uwolnić świat od zła
i sprawić, że wzrastać będzie królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości,
którego wszyscy pragniemy”66.
W roku 2010 r. Benedykt XVI ponownie krytykował metodę historyczno-krytyczną, tłumacząc, że dotychczas powstało wiele wyobrażeń o Jezusie,
które odbierają mu jego wielkość i wyjątkowość. Wyniki pracy historyków
ocenił jako rzekomo naukowe67. Powrócił również do obrony Boga i zachęcał
do dawania świadectwa o jego obecności68. Papież pisze w orędziu do młodzieży: „Bóg daje nam przykazania, bo chce nas wychować do prawdziwej
wolności, bo chce razem z nami budować królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Słuchanie ich i stosowanie w życiu nie oznacza alienacji, ale
znalezienie drogi prawdziwej wolności i miłości, ponieważ przykazania nie
ograniczają szczęścia, ale pokazują, jak je znaleźć”69. Miłość Boga przejawiać
się ma zaś w Jezusie Chrystusie70, a jeśli młodzież pójdzie za nim, stanie się

Zob. tamże, s. 11-13.
Zob. Benedykt XVI, „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 34). Orędzie Benedykta XVI na XXII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 3 (291), s. 7.
64 Zob. Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”, cyt. wyd., s. 27.
65 Tamże, s. 28.
66 Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się w wierze”, cyt. wyd., s. 7.
67 Zob. tamże, s. 7.
68 Zob. Benedykt XVI, „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, cyt. wyd., s. 15.
69 Benedykt XVI, „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”, cyt. wyd., s. 6.
70 Zob. Benedykt XVI, „Radujcie się zawsze w Panu!”. Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano”, 2012, nr 5 (343), s. 10.
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naprawdę sobą – czytamy. Ponadto, nie ma znaczenia realizacja własnych
pragnień, lecz jego woli. W ten sposób życie ma stać się bardziej prawdziwe71.
Benedykt XVI poświęca również wiele energii na wyjaśnienie młodzieży
potrzeby nauki Ewangelii. Wyjaśnia, że należy „poddać się w sposób wolny
usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez
Boga”. Papież pisał: „Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas
wskazujący drogę, którą należy iść... Czytanie, studiowanie i rozważanie
Słowa powinny następnie znaleźć wyraz w życiu, odznaczającym się konsekwentną wiernością Chrystusowi i Jego nauce”72. Zachęca również do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego, który także pomaga poznać Jezusa73.
Słowo Boże postrzega jako mocny fundament, na którym młodzież może
zbudować swoje życie74. Zwraca uwagę: „niektórzy nie przyjęli jeszcze Ewangelii, a inni, chociaż ją otrzymali, żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Wszystkim
otwórzmy drzwi naszego serca, starajmy się nawiązać dialog, z prostotą
i szacunkiem”75.
W Orędziu na Światowe Dni Młodzieży w 2010 r. papież Benedykt XVI bronił fundamentów chrześcijaństwa. Namawiał młodzież do budowania domu
na skale, na fundamencie, który da mu „długotrwałą stabilność”76.

71 Zob. Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się
w wierze”, cyt. wyd., s. 6.
72 Benedykt XVI, „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119
[118], 105). Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r., cyt. wyd., s. 7. Benedykt XVI pisze również: „Uczcie się czytać i rozważać Pismo Święte. Znajdźcie w nim odpowiedź na wasze najgłębsze pytania o prawdę” (Benedykt XVI, „Radujcie się zawsze w Panu!”. Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, cyt. wyd., s. 11) oraz „Także dzisiaj zatem potrzebni są
uczniowie Chrystusa, którzy nie szczędząc czasu i energii będą służyć Ewangelii. Potrzeba ludzi
młodych, którzy pozwolą, aby w ich wnętrzu płonęła miłość Boga” (Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”, cyt. wyd., s. 28).
73 Zob. Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się
w wierze”, cyt. wyd., s. 8.
74 Zob. Benedykt XVI, „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce”,
cyt. wyd., s. 7.
75 Benedykt XVI, „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, cyt. wyd., s. 16.
76 Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się w wierze”, cyt. wyd., s. 5.
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Z kolei dwa lata później większą uwagę poświęcił próbie sformułowania
swoistej oferty radości. Przekonywał młodzież, że źródłem radości jest Bóg
oraz, że bardziej niż natychmiastowych i przelotnych satysfakcji, człowiek
potrzebuje pełnej i trwałej radości, która mogłaby nadać jego życiu „smak”.
Ta radość miała być ściśle związana z miłością oraz owocem spotkania z Panem. Dodatkowo radość młodzieży ma przynieść „wierność i wytrwałość
w czynieniu dobra”77.
Papież Franciszek poszedł o krok dalej i pisał o szczęściu: „Błogosławieństwa Jezusa niosą rewolucyjną nowość, wzór szczęścia będącego przeciwieństwem tego, co jest zwykle przekazywane przez media, przez dominujący
sposób myślenia”78 oraz, że „Błogosławiony znaczy szczęśliwy”79. Z kolei
Benedykt XVI twierdził, że prawdziwą, pełną i trwałą radość oraz szczęście
przynosi wiara80.

77 Zob. Benedykt XVI, „Radujcie się zawsze w Panu!” Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, cyt. wyd., s. 9-12.
78 Franciszek, „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zarażanie radością. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., cyt. wyd., s. 11.
79 Tamże, s. 11.
80 Zob. Benedykt XVI, „Radujcie się zawsze w Panu!”. Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, cyt. wyd., s. 10.
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NOWA EWANGELIZACJA W UJĘCIU BENEDYKTA XVI81

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost aktywności społecznej doktryny Kościoła katolickiego, skoncentrowanej na zmianie mentalności Europejczyków. W ocenie Benedykta XVI, społeczeństwo XXI w. przestało dążyć do osiągnięcia dobra wspólnego i przestrzegać zasad etyki chrześcijańskiej82. Społeczne magisterium papieża skupiło się zatem na tej dziejowej okazji i zwróciło uwagę na potrzebę powrotu do odpowiednich reguł
i logiki. Paradoksalnie, to twarde reguły rynkowe dały szansę papieżowi na
przekonanie (nawrócenie) katolików, którego skutkiem może być podjęcie
decyzji o porzuceniu zgubnych ideologii83.

81 Tekst opracowany na podstawie artykułu: Ł. Kleska, Nowa ewangelizacja w społecznym
magisterium Benedykta XVI, „Przegląd Religioznawczy”, 2012, nr 3 (245), s. 187-194.
82 Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 5, p. 5; Benedykt XVI, „Miłość w prawdzie” jest główną siłą napędową rozwoju każdej osoby i całej ludzkości, „L’Osservatore Romano”, 2009,
nr 10 (317), s. 29; Benedykt XVI, Chcemy tworzyć nadal więź prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 3-4 (321), s. 18; Benedykt XVI, Osoba ludzka i dobro
wspólne w centrum zarządzania sprawami publicznymi, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 3-4 (321),
s. 11; Konferencja prasowa w samolocie, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 7 (324), s. 6.
83 Zob. G. M. Vian, „Caritas in veritate”: nadzieja i realizm, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 9
(316), s. 3. Giovanni M. Vian – Redaktor Naczelny watykańskiego dziennika, pisał w przedmowie do jednego z jego numerów: „Jeśli zatem wymiar ekonomiczny może – a wręcz musi – być
na miarę człowieka, jeśli moment historyczny sprzyja porzuceniu ideologii, które zwłaszcza
w ubiegłym wieku pozostawiły po sobie zgliszcza i ruiny, to naprawdę przyszedł czas, by skorzystać z okazji, jaką stworzył światowy kryzys, by wyjść z niego razem: wierzący i ludzie dobrej woli” (tamże, s. 3).
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Niniejszy rozdział wskazuje na najważniejsze momenty nauczania
społecznego Benedykta XVI oraz przybliża towarzyszącą temu nauczaniu
swoistą metodę nowej, a jednak „starej” ewangelizacji84. Nie bez powodu
o papieskim magisterium mówi się, że korzysta z dorobku poprzednich papieży. Podobnie można również ocenić ten pontyfikat.
Papież Benedykt XVI stosuje zatem metodę ewangelizacyjną, która głosi potrzebę utrwalenia świadomości i odpowiedzialności społecznej85. Wspomniana metoda ma za zadanie umożliwić prawdziwie ludzki rozwój86. Zdaniem papieża, wykluczenie wartości chrześcijańskich z europejskiego światopoglądu wywołało pewne zachowania społeczne, które są dyktowane jedynie prywatnymi interesami i logiką władzy. To z kolei podzieliło społeczeństwo w wyniku zaistniałego impasu87. Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate88 powraca dlatego do nauczania Pawła VI o integralnym
rozwoju ludzkim89 i zgodnie z jego pierwotnym kursem, aktualizuje je w sytuacji współczesnego kryzysu ekonomicznego90.

84 „Termin »ewangelizacja« ma bardzo bogate znaczenie. W szerokim rozumieniu obejmuje całą misję Kościoła: treść całego jego życia stanowi wszak traditio Evangelii – głoszenie
i przekazywanie Ewangelii, które jest »mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego« (Rz 1,
16), a w swej najgłębszej istocie jest tożsama z Jezusem Chrystusem. Adresatem tak rozumianej
ewangelizacji jest zatem cała ludzkość. W każdym razie »ewangelizować« znaczy nie tylko wykładać pewną doktrynę, ale głosić Pana Jezusa słowami i czynami”. Nota doktrynalna Kongregacji
Nauki Wiary na temat pewnych aspektów ewangelizacji, „L’Osservatore Romano”, 2008, nr 2 (300), s. 50.
85 Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 5, p. 5.
86 Po opublikowaniu encykliki Caritas in veritate kategoria „rozwoju” często pojawiała się
w przemówieniach papieża: Benedykt XVI, Ochrona środowiska jest ściśle związana z integralnym
rozwojem człowieka, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 10 (317), s. 35; Benedykt XVI, Rozwiązania
obecnych problemów ludzkości nie mogą być tylko techniczne, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 10 (317),
s. 37; Benedykt XVI, Niech Bóg błogosławi wszystkich mieszkańców Malty i Gozo, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 6 (323), s. 8; Benedykt XVI, Niech moc zmartwychwstania Chrystusa napełni całą ludzkość, by budowała przyszłość w miłości, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 6 (323), s. 34.
87 Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 5, p. 5.
88 Wypowiedź Benedykta XVI na temat encykliki Caritas in veritate w: Benedykt XVI, „Miłość w prawdzie” jest główną siłą napędową rozwoju każdej osoby i całej ludzkości, cyt. wyd.
89 Paweł VI, Populorum progressio, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, Warszawa
1981. Paweł VI pisał: „Rozwój, o którym mówimy, nie zmierza jedynie do wzrostu ekonomicznego. Jeżeli ma być autentyczny, musi być integralny, to znaczy podnosić każdego człowieka”
(tamże, s. 119). Następnie papież przypomniał słowa L. J. Lebreta: „nie zgadzamy się na oddzielanie tego, co ekonomiczne, od tego, co ludzkie, rozwoju od cywilizacji, w jaką się on wpisuje. Dla
nas ważny jest człowiek, każdy człowiek, każda grupa ludzka, a także cała ludzkość”. L. J. Lebret, Dynamique concrète du développement, Paris 1961, s. 28, cyt. za: tamże.
90 Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 6, p. 8.
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W ramach uaktualnionej doktryny swojego poprzednika, niemiecki papież przypomina w tej encyklice o tym, że rozwój duchowy potrzebuje Boga, i jeśli nadal będzie nastawiony jedynie na korzyści uzyskiwane nagannymi sposobami, nie bacząc na dobro wspólne, to zniszczy braterstwo i spowoduje ubóstwo. Papież Benedykt XVI za Pawłem VI przypomina naukę
o rozwoju ekonomicznym, który miał „przynieść realny wzrost, obejmujący
wszystkich”. Benedykt XVI namawia do skorzystania z historycznej okazji
i przemyślenia „naszej drogi, do przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych
form zaangażowania”, a także „do korzystania z pozytywnych doświadczeń,
a odrzucenia negatywnych”, w końcu również do nawrócenia i ponownego
przyjęcia Jezusa z Nazaretu. Papież pragnie odnowy kulturowej i odkrycia
na nowo „wartości, na których można budować lepszą przyszłość”91.
Giovanni Maria Vian wśród inspiratorów społecznej encykliki Caritas
in veritate wymienia ponadto Leona XIII z Rerum novarum92 z 1891 r., rozwiniętą przez Piusa XI w Quadragesimo anno93 i Nova impendet z 1931 r.94 Benedykt XVI stosuje również nauczanie Jana XXIII i Jana Pawła II m.in. z encykliki Sollicitudo rei socialis95 podpisanej w 1987 r. Polski pontyfikat jest tutaj o tyle
interesujący w kontekście ewangelizacji, że Jan Paweł II swoje modły kierował do Matki Chrystusa (Totus Tuus), kładąc nacisk na kult maryjny. Tymczasem Benedykt XVI kładzie nacisk na nauczanie o Jezusie, które de facto
jest podstawą „nowej ewangelizacji”. W ramach dokształcania wiernych,
napisał aż trzy części Jezusa z Nazaretu, kolejno: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia (2007)96, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (2011)97 oraz
Dzieciństwo (2012)98, przy czym tę ostatnią – najkrótszą – traktuje jako prole-

Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 10, p. 21.
Leon XIII, Rerum novarum, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym – Lublin 1987.
93 Zob. Pius XI, Quadragesimo anno, w: tamże.
94 Zob. G. M. Vian, „Caritas in veritate”: nadzieja i realizm, cyt. wyd., s. 3.
95 Zob. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005.
96 Zob. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, W. Szymona (tłum.), Kraków 2007.
97 Zob. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, W. Szymona (tłum.), Kielce 2011.
98 Zob. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. III: Dzieciństwo, W. Szymona (tłum.),
Kraków 2012.
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gomenę do pozostałych części. We wszystkich książkach zaznacza uparcie, że
nie należy ich traktować jako oficjalnego nauczania papieskiego99 oraz podaje
paradoksalnie „prywatne” autorstwo (Joseph Ratzinger/Benedykt XVI)100.
Momentem wspólnym wszystkich części jest zaś krytyka metody historyczno-krytycznej, badającej postać Jezusa, która, zdaniem papieża, nie wyczerpuje „zadania interpretacji”, a ponadto ma swoje „granice”. Zdaniem
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI wspomniana metoda wskazuje zatem na
„dalszą rzeczywistość” i zawiera „wewnętrzną otwartość na metody uzupełniające”101. W pierwszej części Jezusa, pisze: „Przypominając to wszystko
– na ile byłem do tego zdolny – chciałem jednak podjąć próbę ukazania Jezusa Ewangelii jako autentycznego Jezusa, jako »Jezusa historycznego« we
właściwym znaczeniu tego słowa”102. Aby to uczynić, papież dokonał zaś
niebywałej fuzji – metody historyczno-krytycznej z „nowym metodologicznym spojrzeniem”, które umożliwiło mu teologiczną interpretację Biblii. Postulując wiarę nie miał jednak zamiaru zrezygnować „z poważnego traktowania historii”103. W trzeciej części Jezusa Benedykt XVI pisał zaś wprost o „po-

Zob. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I, cyt. wyd., s. 14.
Rozróżnienie na Joseph Ratzinger/Benedykt XVI będzie zawsze nastręczało kłopotów,
zwłaszcza przez zdania w rodzaju: „Właściwie nie muszę nawet mówić, że książka ta żadną
miarą nie jest wypowiedzią Nauczycielskiego Urzędu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania »oblicza Pana« (zob. Ps 27, 8). Zatem każdemu wolno mieć przeciwne zdanie”
(tamże) – czy rzeczywiście? Omówienie doktryny Jezusa wymaga niestety szerokiego odrębnego artykułu.
101 Zob. tamże, s. 9-10.
102 Dalej pisze: „Jestem przekonany i żywię nadzieję, że także czytelnik będzie mógł zauważyć, iż postać ta jest bardziej logiczna i – również z historycznego punktu widzenia – o wiele
bardziej zrozumiała niż rekonstrukcje, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach”. Tamże, s. 13.
103 Zob. tamże, s. 14. W drugiej części Jezusa, Joseph Ratzinger/Benedykt XVI napisał bardziej odważnie: „Jedno wydaje mi się jasne: po dwustu latach pracy egzegetów interpretacja
historyczno-krytyczna dała to, co było jej istotnym celem. Jeśli naukowa interpretacja Pisma nie
chce poprzestać na stawianiu ciągle nowych hipotez i stracić przez to znaczenie dla teologii,
musi dokonać metodologicznie nowego kroku i uznać się ponownie za dyscyplinę teologiczną,
nie rezygnując przy tym ze swego charakteru historycznego. Musi uznać, że stanowiąca jej przesłankę wyjściową hermeneutyka pozytywistyczna nie jest wyrazem jedynie słusznego rozumu,
definitywnie odnajdującego siebie samego, lecz jest określonym i historycznie uwarunkowanym
rodzajem rozumności, zdolnej do przyjmowania korekt i uzupełnień oraz potrzebującej. Musi
wreszcie zaakceptować fakt, że poprawnie przeprowadzona hermeneutyka wiary jest zgodna
z tekstem i może się połączyć w jedną metodologiczną całość ze świadomą własnych granic hermeneutyką historyczną”. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, cyt. wyd., s. 6-7.
99
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prawnej interpretacji” złożonej z dwóch etapów: pytania o intencje autora
i pytania o prawdę zawartą w tekście, zgodnie z oceną jego znaczenia 104.
W tej koncepcji może zatem odgrywać pewną rolę postulat syntezy wiary
i rozumu, którą Benedykt XVI wielokrotnie łączył z ideą Jana Pawła II105.
Współczesną metodą ewangelizacyjną stało się również ostrzeganie
przed niszczycielskim postępem, któremu przestał towarzyszyć rozwój moralny. Zjawisko to budzi w Kościele obawę przed niekontrolowanym postępem. Zwłaszcza w ostatnich latach społeczeństwu stale towarzyszy lęk przed
kryzysem, co tworzy potencjalną możliwość powrotu do tego, co jest lub było
wcześniej uznawane przez społeczeństwo za pewne i niezmienne, czyli do takich wartości, jak: miłość106, prawda107, godność osoby108, sprawiedliwość109,
braterstwo110 i pokój111.
Zdaniem Benedykta XVI, ekonomia nie jest i nie może być neutralna,
ponieważ należy ona do sfery działalności człowieka i jako społeczna struktura powinna mieć charakter etyczny112. Papież Benedykt XVI twierdzi, że ety-

104 Benedykt XVI pisał: „Zgodnie z moim przekonaniem na poprawną interpretację składają się dwa etapy. Po pierwsze, należy się zapytać, co dany autor chciał powiedzieć w swym
tekście; jest to historyczna komponenta egzegezy. Nie wystarczy jednak pozostawienie tekstu
w przeszłości (...). Na drugim etapie należytej interpretacji trzeba zadać pytania: Czy to, co powiedziano, jest prawdą? Czy ma jakieś znaczenie dla mnie? A jeśli tak, to jakie?”. J. Ratzinger/
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. III, cyt. wyd., s. 5-6.
105 Zob. Ł. Kleska, Idea jedności wiary i rozumu. Od Fides et ratio do Caritas in veritate, w: O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer (red.), Poznań 2009.
106 Zob. Benedykt XVI, Deus caritas est, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 3 (281), s. 4-21.
107 Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd.
108 Zob. Benedykt XVI, Bioetyka i naturalne prawo moralne, „L’Osservatore Romano”, 2010,
nr 5, s. 19; Benedykt XVI, Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 1 (319), s. 8; Benedykt XVI, Osoba ludzka i dobro wspólne..., cyt. wyd., s. 11.
109 Zob. Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 5, p. 6; Benedykt XVI, Deus caritas est,
cyt. wyd., s. 14.
110 Zob. Benedykt XVI, W Betlejem znajdujemy naszą nadzieję, „L’Osservatore Romano”,
2010, nr 2 (320), s. 11.
111 Zob. Benedykt XVI, Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2009 r.,
„L’Osservatore Romano”, 2009, nr 10 (317), s. 5.
112 Szerzej na temat ekonomii w: Benedykt XVI, Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju. Orędzie
Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2009 r., „L’Osservatore Romano”,
2009, nr 1 (309), s. 6, p. 10; Benedykt XVI, Nikt sam nie zbuduje własnego szczęścia, „L’Osservatore
Romano”, 2009, nr 2 (310), s. 40; Działalność Stolicy Apostolskiej. Kronika, „L’Osservatore Romano”,
2009, nr 3 (311), s. 62; Benedykt XVI, Do Afryki skieruję przesłanie nadziei. Konferencja prasowa w samolocie, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 5 (313), s. 18; Benedykt XVI, Potrzebny jest umiar i solidarność aby zwalczyć ubóstwo, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 2 (310), s. 40.
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ka gospodarcza opiera się na dwóch zasadniczych filarach, złożonych z nienaruszalnej godności osoby ludzkiej i transcendentnej wartości naturalnych
norm moralnych. Według niego wyzwaniem dla prawdziwego rozwoju ludzkiego – w ramach doktryny społecznej – jest zatem wykazanie tego, że
„nie można zaniedbywać bądź osłabiać tradycyjnych zasad etyki społecznej, takich jak: przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność”113.
Społeczeństwo XXI wieku musi się więc opamiętać i na nowo rozpoznać co można i wolno zrobić. Dotychczasowe „zamknięcie się na Boga”
i „ateizm obojętności” doprowadziły „do zapominania o Stwórcy” i stworzyły „niebezpieczeństwo zapominania również o wartościach ludzkich”. Trudności te, zdaniem niemieckiego papieża, „jawią się dziś pośród największych przeszkód w rozwoju”114. Encyklika Caritas in veritate miała być pierwszym ważnym impulsem nakłaniającym do globalnego rachunku sumienia i zmiany ludzkiej świadomości. Z kolei w książce Światłość świata papież
przekonywał, że Bóg musi stać się pierwszą koniecznością w walce z udrękami naszych czasów115.
W swojej książce-wywiadzie116 Benedykt XVI pisał, że oczywistym jest
dla niego, że żyjemy w przełomowym momencie dziejów, i aby „móc stawić
czoła udrękom naszych czasów” musimy zrozumieć, że „Bóg jest pierwszą
koniecznością” i zacząć „żyć w zgodzie z tym przekonaniem”. Papież twierdzi, że „Musimy głosić konieczność przełomu”, któremu musi towarzyszyć
wewnętrzne nawrócenie. Żyjemy bowiem w epoce, która potrzebuje nowej
ewangelizacji. Ludzkość przeżywszy trwogi i zmiany naszych czasów, dostrzeże w końcu – jego zdaniem – konieczność odnalezienia wewnętrznej
równowagi i potrzeby duchowego wzrostu. Dotychczasowy postęp przyczynił się wprawdzie „do wzrostu naszych możliwości, ale niekoniecznie do
rozwoju naszego wymiaru moralnego i ludzkiego”.

Benedykt XVI, Caritas in veritate, cyt. wyd., s. 16, 21, p. 36, 45.
Tamże, s. 32, p. 78.
115 Zob. Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie
z Peterem Seewaldem, Kraków 2011.
116 J. Ratzinger przed „wygranym” konklawe w 2005 r. udzielił trzech takich wywiadów na
temat stanu współczesnego katolicyzmu.
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Zdaniem Benedykta XVI: „Świat nie może funkcjonować bez siły religijnego autorytetu”. Konieczne jest nawrócenie i postawienie Boga na pierwszym miejscu. „Musimy odważyć się na nowo na eksperyment z Bogiem –
pozwolić Mu wejść z Jego działaniem w nasze społeczeństwo” 117. Pomóc
w tym może jego nauka o Jezusie z Nazaretu, która pozwoli zrozumieć postać Jezusa, „Jego słów i czynów”118.
Misją papieża jest modernizacja wykorzystująca skutki światowego kryzysu. W nauce społecznej od dawna wykorzystywane są znaki czasu, doktryna odpowiada zaś na te przemiany walcząc z przejawami kultury. Już
Leon XIII zapoczątkował poszukiwanie rozwiązań społecznych w dialogu
ze światem. Pius X walczył z modernizmem i nie akceptował reformizmu.
Na pontyfikacie Benedykta XV zaważyły wydarzenia I wojny światowej, Rewolucji Październikowej oraz upadek „monarchistycznych form sprawowania władzy i zastępowania ich demokracjami typu parlamentarnego”. Papieże w swoim magisterium społecznym korzystali ze wszystkich tych okazji, bez względu na to czy był to liberalizm, modernizm, komunizm, socjalizm
czy faszyzm119.

Benedykt XVI, Światłość świata, cyt. wyd., s. 73-74, 146. „Dzisiaj człowiek uważa, że sam
potrafi wszystko to, czego wcześniej oczekiwał tylko od Boga. Według tego modelu myślenia,
który ma się za naukowy, sprawy wiary jawią się jako archaiczne, mityczne, przynależne do dawnej cywilizacji. Religia, w każdym razie chrześcijańska, uważana jest za relikt przeszłości” (tamże, s. 144). „Jednak jak powiedzieliśmy, religijność musi na nowo zregenerować się w tym
wielkim kontekście – i w ten sposób znaleźć nowe formy wyrazu i nasze sposoby rozumienia.
Dzisiejszy człowiek nie pojmuje tak po prostu, że krew Chrystusa na krzyżu jest zadośćuczynieniem za grzechy” (tamże, s. 145).
118 W książce-wywiadzie Światłość świata papież pisał: „Ważne jest, że realistyczny i historyczny jest tylko ten Chrystus, w którego wierzą Ewangelie, a nie ten, który został na nowo wydestylowany w procesie wielu badań” (tamże, s. 179). „Nie jest konieczne po prostu zerwanie
z podejściem historycznym, ale samokrytyka metody historycznej, samokrytyka historycznego
rozumu, który dostrzega swoje ograniczenia i uznaje zgodność z poznaniem wypływającym
z wiary; czyli: syntezę racjonalnej wykładni historycznej i tej prowadzonej przez wiarę. Obydwa
elementy musimy połączyć ze sobą we właściwy sposób. Odzwierciedla to też zasadniczą relację pomiędzy wiarą i rozumem” (tamże, s. 178).
119 Szerzej w tym temacie np.: A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, L. Rodziewicz (tłum.), Kraków 2006; L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, T. Sotowska (tłum.), Warszawa 2006; J. Orlandis, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, P. Skibiński (tłum.), Radom 2007.
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Pius XI zagrożenie dla wiary i moralności dostrzegał zaś w wydarzeniach, którym nie towarzyszą i nie kierują nimi chrześcijańskie zasady. Każdorazowo celem tych programów kulturowych było nasycenie kultury treściami Ewangelii zmierzające do jej klerykalizacji, ponieważ „Kultura świata
chrześcijańskiego jest kulturą hegemonii i dyktatu”120.
Metoda ewangelizacyjna zdaje się zmieniać wraz z wydarzeniami historycznymi i z osłabieniem swojego oddziaływania na kulturę. Joseph Ratzinger już w 2001 r. nakreślił swój program kulturowy zwracając uwagę na potrzebę nowej ewangelizacji121. Pisał wtedy, m.in. o potrzebie wskazania nowej drogi i uczenia sztuki życia, często krytykował europejski światopogląd
za zerwanie z chrześcijańskimi korzeniami Europy122. Kardynał twierdził
wtedy, że Europa przeżywa kryzys ponieważ zerwała z wartościami moralnymi123. Mówił o europejskim grzechu, jakim było zniszczenie chrześcijańskiego etosu Europy124. J. Ratzinger namawiał także do powrotu do tradycji
etycznej, a tym samym do odzyskania utraconej tożsamości i ponownego
przyjęcia Boga. Argumentował to potrzebą obrony i zagwarantowania ludzkiej godności i trwałego pokoju125. Gdy mówiono jeszcze o inkulturacji126,
J. Ratzinger myślał już o interkulturowości. Być może dlatego program kulturowy Benedykta XVI127 zyskał wiele nowych terminów określających je-

Z. Stachowski, Dyktat kulturowy chrześcijaństwa, „Przegląd Religioznawczy”, 2010, nr 4
(238), s. 171-174.
121 Zob. J. Ratzinger, Nowa Ewangelizacja, „L’Osservatore Romano”, 2001, nr 6, s. 35 i n.
122 Zob. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, R. Zajączkowski (tłum.), Poznań 2004, s. 71-81.
123 Zob. J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, S. Czerwik (tłum.), Kielce 2005, s. 59-64.
124 Zob. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, M. Mijalska (tłum.),
Kraków 2005, s. 109.
125 Zob. J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, cyt. wyd., s. 21.
126 Na temat inkulturacji szukaj zwłaszcza w: Z. Stachowski, Kultura w ujęciu Jana Pawła II,
w: Jan Paweł II a wyzwania współczesności, Z. Stachowski (red.), Warszawa 1991.
127 Zob. Ł. Kleska, Oblicza Josepha Ratzingera, cyt. wyd., s. 66, 71, 94. Autor pisał już na ten
temat: „Według J. Ratzingera »nie powinniśmy już mówić o inkulturacji, lecz o spotkaniu kultur
lub o interkulturowości«. Inkulturacja zakłada bowiem, że »wiara poniekąd ogołocona z kultury
wchodzi w kulturę obojętną religijnie, przez co następuje spotkanie dwóch dotychczas obcych
sobie podmiotów i ich synteza«. Opis na temat inkulturacji odnaleźć można w konstytucji soborowej Lumen gentium: »Lud Boży, wprowadzając to królestwo, nie powoduje, że uszczerbku
doznaje dobro doczesne jakiegokolwiek narodu, lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja sobie, o ile
są dobre, uzdolnienia i wartości oraz obyczaje narodów, a przyjmując, oczyszcza je, umacnia
i wywyższa«” (tamże, s. 66).
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go działanie128. Trzeba jednak podkreślić, że nadal jest to program „nowej
ewangelizacji”.
Benedykt XVI w przemówieniu skierowanym do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji129 (30 V 2012), zwrócił uwagę na potrzebę zdobycia np. nowych ewangelizatorów, głoszących Słowo Boże w „zmieniających się warunkach historii”. Dzisiejsze głoszenie Ewangelii musi bowiem „odbywać się z odnowionym zapałem” i skutecznie, styl życia wierzących zaś musi być autentycznie
wiarygodny oraz przekonujący. Szukanie nowych sposobów (metod) głoszenia Ewangelii było też głównym tematem XIII Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów (7-28 X 2012), na którym papież „kładł nacisk
na treść wiary”130. Temat Synodu – „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”, pozwolił zająć się 261 ojcom – Rokiem Wiary. Papież
wskazał im do rozważenia najważniejsze – jego zdaniem – tematy, jak: małżeństwo i postać Jezusa Chrystusa131. We mszy świętej na rozpoczęcie obrad
przypomniał, że „Kościół istnieje, aby ewangelizować”. Teraz jednak ewangelizacja potrzebuje odnowy swojej dynamiki, która wpłynie na jej swoiste
„gałęzie”, którymi są misio ad gentes głoszące orędzie Jezusa Chrystusa, ludziom, którzy go nie znają oraz nową ewangelizację skierowaną do tych, którzy chociaż zostali ochrzczeni, to „oddalili się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki chrześcijańskiej”132.

128 Benedykt XVI nie używa nowego terminu, lecz daje wskazówki co do formy ewangelizacji: „rzeczywiście żyjemy w epoce, w której konieczna jest nowa ewangelizacja; w której Ewangelia powinna być głoszona w swojej wielkiej, ciągle aktualnej racjonalności, a zarazem głoszenie to winno mieć moc przekraczającą to, co racjonalne, aby docierać w nasze myślenie i rozumienie”. Benedykt XVI, Światłość świata, cyt. wyd., s. 146.
129 Papieska Rada – dykasteria, o której mowa, powstała 28 czerwca 2010 r., na skutek kryzysu wiary, panującego w krajach o tradycji chrześcijańskiej.
130 Zob. G. M. Vian, Ogień Ewangelii, „L’Osservatore Romano”, 2012, nr 11 (347), s. 16.
131 „Centralnym i ostatecznym punktem ewangelizacji w każdym miejscu i czasie jest
Jezus Chrystus, Syn Boży, a Zmartwychwstały jest w pełnym tego słowa znaczeniu znakiem
wyróżniającym tego kto głosi Ewangelię: znakiem miłości i pokoju, wezwaniem do nawrócenia
i pojednania”. Benedykt XVI, Kościół istnieje po to, by ewangelizować, „L’Osservatore Romano”,
2012, nr 11 (347), s. 17.
132 Tamże, s. 18.
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Istotny w tym kontekście wydaje się również tytuł orędzia papieskiego
na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który odbył się
w 2013 r. – „Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji”133. Temat „nowej ewangelizacji” był szczególnie
ważny i często poruszany w kolejnych miesiącach, a może nawet latach.
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Działalność Stolicy Apostolskiej. Kronika, „L’Osservatore Romano”, 2012, nr 11 (347), s. 61.
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Paweł Kusiak

POLSKIE KONFLIKTY POLITYCZNE W CIENIU
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016.
WYBRANE PROBLEMY

Krakowskie Światowe Dni Młodzieży 2016 (dalej ŚDM) niewątpliwie
będą w naszym kraju na długo zapamiętane. Była to pierwsza wizyta papieża Franciszka w Polsce, tym samym jedno z największych religijnych wydarzeń ostatnich lat. W organizację przedsięwzięcia zaangażowany był jednak
nie tylko Kościół katolicki, ale całe państwo134. ŚDM rozgrywały się od 26 do
31 lipca 2016 r., niemniej same przygotowania do tego przedsięwzięcia rozpoczęły się na wiele miesięcy wcześniej. Zdaniem abp Henryka Hosera ŚDM
to obok obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski najważniejsze wyzwanie Kościoła w Polsce w roku 2016135. Znaczenie ŚDM już po jego zakończeniu doceniło także polskie społeczeństwo. W przeprowadzonych przez CBOS ba134 W dniu 23 III 2016 r. podpisana została specjalna ustawa dotyczącą organizacji ŚDM
w Polsce. Dotyczyła ona porządku publicznego, bezpieczeństwa medycznego oraz wsparcia
podmiotów realizujących poszczególne zadania. W świetle specustawy rząd zagwarantował, że
na organizację ŚDM przeznaczy 180 mln złotych. Zob. Kto zapłaci za noclegi pielgrzymów w trakcie
ŚDM? Kościół chce, by zrobił to rząd, Portal Informacyjny TVN24, źródło: www.tvn24.pl/krakow,
50/sdm-kosciol-chce-by-rzad-zaplacil-za-noclegi-pielgrzymow-podczas-sdm,679986.html [dostęp: 16 VII 2017]. Zob. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni
Młodzieży – Kraków 2016, Dz.U. 2016, poz. 393.
135 Abp Hoser: rocznica chrztu Polski i ŚDM to największe wyzwania Kościoła w 2016 r., Polska
Agencja Prasowa, źródło: www.pap.pl/aktualnosci-3/news,454047,abp-hoser-rocznica-chrztu-po
lski-i-sdm-to-najwieksze-wyzwania-kosciola-w-2016-r.html [dostęp: 16 VII 2017].
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daniach dotyczących najważniejszych wydarzeń w roku 2016 jako najistotniejsze dla naszego kraju Polacy wskazali właśnie ŚDM. Uczyniło tak aż
14% badanych, na drugim miejscu uplasował się program 500+, inne wydarzenia nie przekroczyły zaś 10% (w tym wybory prezydenckie i parlamentarne, szczyt NATO w Warszawie, konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, protesty społeczne, a także sukcesy Polaków na mistrzostwach Europy
w piłce nożne)136.
ŚDM to przede wszystkim wielkie wydarzenie religijne. Interpretować
można je jednak nie tylko z takiej perspektywy. Przedsięwzięcie to odbywało
się przecież w konkretnym miejscu, czasie i rzeczywistości społecznej, a co
za tym idzie miało swój wymiar polityczny tzn. dotyczący uzgadniania zachowań współzależnych społeczeństw o sprzecznych interesach137. Polityczny wymiar ŚDM wyczuwalny był dla każdego interesującego się polityką
przez cały czas trwania przedsięwzięcia. Przejawiał się on w interpretacjach
poszczególnych słów papieża Franciszka, wypowiedzi hierarchów i komentatorów. Niebagatelną rolę w jego kształtowaniu odgrywały zaś media. W tym
kontekście można zaryzykować postawienie tezy, że związani z różnymi
ośrodkami ideowymi komentatorzy w mniej lub bardziej zawoalowany sposób dążyli do narzucenia społeczeństwu korzystnej z punktu widzenia konkretnej opcji politycznej interpretacji słów i wydarzeń związanych z ŚDM.
Zanim przejdziemy do prezentacji wybranych, szczególnie charakterystycznych politycznych interpretacji ŚDM, koniecznym jest kilka uwag wstępnych na temat polskiego świata polityki. Na aktualny kształt polskiej sceny
politycznej, rozumianej jako przestrzeń działania legalnych partii i organizacji politycznych, wpływ miało wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych138. Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym są obiektywne, związane z przemianami cywilizacyjnymi, procesy globalizacyjne. Globalizacja

136 Zob. Najważniejsze dla Polski i dla świata wydarzenia roku 2016, Komunikat z badań nr
178/2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2016/K_178
_16.PDF [dostęp: 16 VII 2017].
137 Zob. M. Gulczyński, Nauka o polityce, Warszawa 2007, s. 12-13.
138 Na temat specyfiki polskiej sceny politycznej. Zob. H. Oleksiak, Polska scena polityczna.
Karawana... dialog inteligentnych, Świeradów Zdrój 2013, s. 195; K. Zuba, Polska scena polityczna.
Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012, s. 362.
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rozumiana jest tu jako całokształt zjawisk związanych ze zwiększaniem się
wielowymiarowej współzależności państw świata (integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur)139. Od czasu upadku Związku Radzieckiego
w roku 1992, a co za tym idzie końca dwubiegunowego ładu międzynarodowego trwającego od zakończenia II wojny światowej, głównym międzynarodowym podmiotem wyznaczającym kształt globalizacji były Stany Zjednoczone Ameryki i powiązane z nimi państwa. W latach 90. XX w. rozpoczął się proces integracji Polski z tzw. Zachodem, którego symbolicznymi
kamieniami milowymi było wejście naszego kraju do NATO w roku 1999
oraz do Unii Europejskiej w roku 2004140. Fakty te uwarunkowały pozycję
międzynarodową Polski oraz wpłynęły na funkcjonowanie jej ekonomii,
a co za tym idzie na przebieg linii politycznych sprzeczności pomiędzy grupami społecznymi.
Przechodząc do analizy wewnętrznych wyznaczników sytuacji na polskiej scenie politycznej zauważyć należy, że koniec bipolarnego ładu międzynarodowego i wyjście Polski ze strefy wpływów radzieckich oznaczały
dla naszego kraju początek tzw. transformacji ustrojowej141. Proces ten rozpoczął się w roku 1989, trudno jednak wskazać jednoznacznie datę jego zakończenia. Istotę tego procesu stanowiło przejście od gospodarki sterowanej
centralnie do systemu rynkowego. W wyniku transformacji ustrojowej doszło do przebudowy struktury polskiego społeczeństwa, co prawda nie była
tak daleko idąca jak ta, która miała miejsce w wyniku II wojny światowej,
niemniej zmieniła ona nie do poznania rzeczywistość naszego kraju. Szczególne wewnętrzne znaczenie miała w tym kontekście – jak słusznie wskazuje Roman Wapiński – społeczna degradacja pracowników wielkich zakładów przemysłowych, którzy w poprzednich dziesięcioleciach (szczególnie
w latach 80. XX w.) odgrywali fundamentalną rolę polityczną142.

Zob. G. Cimek, Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Gdańsk 2016, s. 7.
Zob. R. Grodzi, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009, s. 150-241.
141 Zob. T. Kowalik, www.polskatransformacja.pl, Warszawa 2009, s. 278.
142 Zob. R. Wapiński, Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku, Wrocław 2006,
s. 22-23.
139
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Ogólna refleksja nad najnowszą historią polityczną polski pozwala na
ostrożne podzielnie jej na dwa okresy. Pierwszy z nich to lata 1989-2005,
które charakteryzuje duża niestabilność podmiotów politycznych; drugi to
lata od 2005 r., które określić można jako czas kształtowania się ładu dwupartyjnego143. Ograniczając się do szerszego opisu jedynie drugiego okresu
zauważyć należy, że symbolicznym wydarzeniem, które można uznać za
bezpośredni zwiastun zjawisk politycznych, które dziś obserwujemy w pełnej krasie, były podwójne wybory w roku 2005. Wtedy to zmarginalizowane
zostały na polskiej scenie politycznej siły, które określić można jako postkomunistyczne144. Rozpoczęło się także, trwające po dziś dzień, kształtowanie dwubiegunowego systemu partyjnego, opartego o siły polityczne wywodzące swój ideowy rodowód z opozycji antykomunistycznej: Platformę
Obywatelską (dalej PO) oraz Prawo i Sprawiedliwość (dalej PiS). Partie te
zagospodarowały większość istniejącego w Polsce elektoratu, odwołując się
odpowiednio do haseł modernizacyjnych i proeuropejskich prezentowanych
w kontekście niedoprecyzowanych idei liberalnych – PO – oraz idei „silnego państwa” i solidaryzmu społecznego rozwijanych w odniesieniu do silnie naznaczonego katolickiego tradycjonalizmu – PiS145. Pierwsza z wymienionych partii sprawowała władzę w Polsce (w koalicji) w latach 2007-2015;
druga w latach 2005-2007 oraz ponownie od 2015 r. Ponadto, ze wspomnianych partii rekrutowali się trzej ostatni prezydenci Polski: Lech Kaczyński,
Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.
143 Badacze polskiej sceny politycznej wskazują, że polski system partyjny od roku 2001
ewoluował w stronę stabilizacji. Przybierając postać systemu wielopartyjnego i umiarkowanie
spolaryzowanego, był przestrzenią, w której dominowały główne partie polityczne. Od wyborów w 2005 r. pojawiający się w Sejmie RP parlamentarzyści należący do nowych ugrupowań
stanowili niewielki odsetek całkowitej. Zob. M. Kotras, Dwa światy, Dwie narracje. Retoryka tygodników opinii „W sieci” i „Polityka”, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Socjologica”, 2014, nr 46,
s. 90; zob. M. Migalski, M. Wojtysik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2007, s. 272.
144 Zob. R. Krasowski, Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014, s. 295.
145 Autor zdaje sobie sprawę, że terminy użyte na określenie orientacji ideowych PO i PiS
są niejednoznaczne i trudno definiowalne. Celem artykułu nie jest jednak analiza ideologii dominujących w Polsce partii politycznych. W związku z tym autor postanowił pozostać przy
określeniach najczęściej używanych w odniesieniu do ich profili. Więcej na temat ideologii
wspominanych partii: zob. K. Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość – „Rewolucyjni konserwatyści”?,
w: K. Kowalczyk, J. Sielski, Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, Toruń 2006, s. 192-200; L. Rubisz, Platforma Obywatelska. Tradycje i inspiracje światopoglądowe, w: Platforma Obywatelska, M. Migalski (red.), Toruń 2009, s. 82-98.
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Godnym uwagi podejściem do interpretacji relacji na polskiej scenie politycznej jest spojrzenie na nie przez pryzmat konfliktu i konsensusu. Wielu
badaczy uważa wręcz, że demokracja to system, w którym konflikt jest zjawiskiem naturalnym, które musi być kontrolowane. W innym wypadku może on doprowadzić do destrukcji całego systemu146.
Zdaniem Radosława Marzęckiego konflikt polityczny PO i PiS odwołuje się do marketingowego ujęcia polityki, którego istotą jest wpływanie na
atrakcyjność przekazu w ramach komunikacji politycznej i publicznej. Kluczowe znaczenie dla rozwoju tego typu konfliktu ma zjawisko mediatyzacji.
Wspominany badacz wskazuje ponadto, że konflikt polityczny obydwie
partie kreują poprzez odwołanie się do niepodzielnych i wzajemnie przeciwstawnych postaw, idei oraz wartości. W ten sposób kreują one własną
tożsamość polityczną oraz określają tożsamość przeciwnika. W tym kontekście wyodrębnił on cztery płaszczyzny podziałów charakterystycznych dla
konfliktu PO-PiS: 1) nowe – stare państwo (PiS); 2) IV RP – III RP (PiS); 3) „Polska solidarna” – „Polska liberalna” (PiS); 4) „cywilizacja Wschodu” – „cywilizacja Zachodu” (PO)147. Z perspektywy roku 2017 można uznać, że obszary te w dużym stopniu pozostają niezmienione, a wszystkie bieżące pomniejsze spory polityczne cięgle się w nie wpisują. Niewątpliwie opis podobieństw i różnic pomiędzy wymienionymi partiami sam w sobie mógłby
stanowić osobną pracę naukową. Ze względu na problematykę niniejszego
artykułu warto ograniczyć się jednak jedynie do naświetlenia stosunku obu
sił do Kościoła katolickiego.
Zarówno PO, jak i PiS można uznać za partie niezorientowane na konflikt z Kościołem katolickim. Niemniej PO należy określić jako nastwioną na
przyjazną koegzystencję, PiS zaś na aktywną współpracę. W programie PiS
z roku 2014 znajdujemy wręcz stwierdzenie, że: „Konsekwentnie, od początku istnienia Prawa i Sprawiedliwości odwołujemy się do nauki społecz-

146 Zob. M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, w: Elity. Demokracja, wybory, J. Szczupaczyński (red.), Warszawa 1993, s. 163.
147 Zob. R. Marzęcki, Konstruowanie wzajemnych relacji jako element stylu uprawiania polityki
PO i PiS, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2012, nr 2, s. 99-103.
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nej Kościoła powszechnego”148. W podobnym tonie wypowiada się także lider PiS Jarosław Kaczyński, który w roku 2016 w jednym z wywiadów prasowych stwierdził, że: „jestem katolikiem i wobec tego muszę uwzględnić
w swoich decyzjach w sprawach moralnych naukę biskupów”149. W warstwie
retorycznej PO jako partia oraz poszczególni jej liderzy, w dużo mniejszym
stopniu powołują się na naukę Kościoła. W roku 2011 ówczesny lider tej
partii Donald Tusk stwierdził nawet, że: „nie będziemy klęczeli przed księdzem. Do klęczenia jest Kościół. Przed Bogiem, a nie przed księdzem”150. Nie
przeszkadzało mu to jednak w roku 2005 – jak niektórzy twierdzą – demonstracyjnie na potrzeby kampanii wyborczej, wziąć ślub kościelny151. Z pewną ambiwalencją do relacji z Kościołem podchodzi również PO w swoich
oficjalnych dokumentach programowych. W programie z 2015 r. znajduje
się ogólne stwierdzenie mówiące, że: „Kierowaliśmy się i będziemy kierować
życzliwą neutralnością względem wszystkich wspólnot wyznaniowych”.
Dalej pada jednak deklaracja reformy Funduszu Kościelnego w kierunku finansowania Kościołów bezpośrednio przez wiernych, którą można uznać za
pomysł mogący prowadzić do konfrontacji z Kościołem katolickim152. W deklaracji programowej PO z 2016 r. koncept ten już jednak się nie pojawia.
Pozostaje jedynie ogólne przesłanie szacunku dla różnych tradycji religijnych
(w tym katolickiej)153.
Wokół dwóch głównych, scharakteryzowanych wyżej, polskich sił politycznych funkcjonuje wiele w różny sposób powiązanych z nimi podmiotów, które współtworzą rzeczywistość polityczną. Szczególną rolę odgry-

148 Zob. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, źródło: file:///C:/Users/Admin/Desktop/prog
ram_pis_2014.pdf, s. 9 [dostęp: 18 VII 2017].
149 J. Kaczyński, Plan Morawieckiego jest dla nas szansą, „Gazeta Polska. Codziennie”, 2016, źródło: http://gpcodziennie.pl/49214-planmorawieckiegojestdlanasszansa.html [dostęp: 18 VII 2017].
150 Zob. Nie będziemy klęczeli przed księdzem, „TVN24”, źródło: www.tvn24.pl/wiadomosci-z
-kraju,3/nie-bedziemy-kleczeli-przed-ksiedzem,174333.html [dostęp: 18 VII 2017].
151 Od „nie będę klękał przed księdzem” po wizytę u papieża Franciszka – wyborczy katolicyzm Donalda Tuska, „naTemat.pl”, źródło: http://natemat.pl/102797,od-nie-bede-klekal-przed-ksiedzempo-wizyte-u-papieza-franciszka-wyborczy-katolicyzm-donalda-tuska [dostęp: 18 VII 2017].
152 Polska przyszłości – Program Platformy Obywatelskiej 2015, źródło: www.michalstopka.pl/
wp-content/uploads/2015/10/Polska-Przyszlosci-Program-PO.pdf, s. 84 [dostęp: 18 VII 2017].
153 Polska Obywatelska 2.0. Deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej, źródło: www.platf
orma.org/aktualnosc/45494/deklaracja-programowa-platformy-obywatelskiejpolskaobywatelska-2-0, s. 14 [dostęp: 18 VII 2017].
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wają tu tygodniki opinii, które stanowią jeden z najważniejszych kanałów
komunikacyjnych elit symbolicznych. W tym kontekście niewątpliwe należy zgodzić się z cytowanym już Marcinem Kotrasem, który w opublikowanym w roku 2013 artykule pt. Dwa światy, Dwie narracje. Retoryka tygodników
opinii »W sieci« i »Polityka« wskazuje, że na rynku polskich tygodników opinii od lat zaznacza się coraz wyraźny podział polityczny i ideologiczny korespondujący z konfliktem pomiędzy dwoma głównymi siłami politycznymi154.
Z perspektywy roku 2017 dodać można jedynie, że trend ten nie uległ zmianie, ale pogłębił się wyraźnie po roku 2015. Zdaniem autora niniejszego rozdziału optymalnym zwierciadłem do analizy tego konfliktu są zaś tygodniki
opinii, na łamach których członkowie elit symbolicznych (dziennikarze) reprezentują określone organizacje, instytucje i kultury. Nie jest to niewątpliwie
źródło doskonałe, ale autor przyjmuje założenie, że czytane są one przez
osoby o wyższej niż przeciętna świadomości i zaangażowaniu politycznym.
W roku 2016, kiedy odbywały się w Krakowie ŚDM średni nakład jednorazowy polskich tygodników opinii prezentował się w sposób następujący
(według sprzedaży ogółem): „Gość Niedzielny” (131 852); „Polityka” (119 881);
„Newsweek Polska” (113 939); „W sieci” (74 463); „Tygodnik Do Rzeczy”
(56 352); „Gazeta Polska” (37 950); „Wprost” (26 124); „Tygodnik Powszechny” (20 440); „Przegląd” (16 721)155. Przyjrzyjmy się zatem mającym polityczne konotacje tekstom na temat ŚDM publikowanym na łamach wyżej wymienionych czasopism156.
Zob. M. Kotras, Dwa światy, Dwie narracje. Retoryka tygodników..., cyt. wyd., s. 90.
„Gość Niedzielny” na czele sprzedaży tygodników opinii w I półroczu 2016. „Wprost” z największym spadkiem, WirtualneMedia.pl, źródło: www.wirtualnemedia.pl
156 Ze względu na fakt, że artykuł stanowi przede wszystkim przyczynek do refleksji nad
zagadnieniem zrezygnowano z prezentacji tekstów na temat ŚDM publikowanych w: „Tygodniku Do Rzeczy”, „Tygodniku Powszechnym” oraz w „Przeglądzie”. Czasopisma te reprezentują odpowiednio nurty: konserwatywny, chrześcijańsko-liberalny oraz lewicowo-socjalistyczny. Teksty dotyczące ŚDM opublikowane na łamach wymienionych tytułów, na które warto
zwrócić uwagę: zob. J. Pospieszalski, ŚDM – spełniona obietnica, „Do rzeczy”, 2016, źródło:
www.dorzeczy.pl/kraj/9428/SDM-spelniona-obietnica.html [dostęp: 16 VII 2017]; Ks. A. Boniecki, Co zostanie?, „Tygodnik Powszechny”, 2016, źródło: www.tygodnikpowszechny.pl/co-zostan
ie-34907 [dostęp: 16 VII 2017]; Bp. G. Ryś, Bliskość, „Tygodnik Powszechny”, 2016, źródło:
www.tygodnikpowszechny.pl/bliskosc-34922 [dostęp: 16 VII 2017]; S. Obirek, „Poprawianie”
Franciszka, „Przegląd”, 2016, źródło: www.tygodnikprzeglad.pl/poprawianie-franciszka/ [dostęp: 18 VII 2017]; R. Walenciak, Papież daleko, prezes blisko, źródło: www.tygodnikprzeglad.pl/pa
piez-daleko-prezes-blisko/ [dostęp:18 VII 2017].
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Pierwszy tytuł – „Gość Niedzielny” – to tygodnik o profilu katolickokonserwatywnym. Z racji profilu pismo szczególnie mocno interesowało się
tematyką ŚDM. Pod jego egidą został nawet uruchomiony specjalny, poświęcony wydarzeniu, serwis internetowy. Na łamach pisma ukazało się wiele
różnego typu tekstów poświęconych ŚDM. Zdecydowana większość z nich
utrzymana była w tonie podkreślającym rangę i religijny charakter wydarzenia. Szczególnie interesującą z punktu widzenia niniejszego tekstu publikacją jest rozmowa z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego (dalej PSL) Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Polityk ten jest z wykształcenia lekarzem
zaangażowanym w Stowarzyszeniu Wolontariatu św. Eliasza, prowadzonego przez Ojców Karmelitów w Krakowie. W czasie ŚDM działał on jako
wolontariusz w służbach medycznych. W rozmowie z „Gościem Niedzielnym” polityk stwierdza m.in., że: „Na naszych oczach widzimy Kościół pełen wiary, radosny, który się nie boi”157.
Analizując działanie lidera PSL (autor nie kwestionuje szczerych pobudek zaangażowania polityka w wolontariat) na pewno należy zauważyć, że
polityk umiejętnie połączył pracę społeczną z działaniem politycznym. Jego
wolontariat miał charakter nie tylko prywatny, gdyż jako lider jednego z ugrupowań parlamentarnych (współrządzącego w latach 2007-2015) wszystko,
co robi publicznie ma taki charakter. Praca lekarza cieszy się w naszym kraju szczególnym szacunkiem i zaufaniem. Ponadto, Władysław Kosiniak-Kamysz poprzez pracę na rzecz ŚDM dokonał wyraźnej manifestacji politycznej
ukazującej identyfikację jego, a pośrednio formacji PSL z nauką Kościoła.
Kolejnym po „Gościu Niedzielnym” wpływowym tygodnikiem opinii
jest „Polityka”. Ideowo „Politykę” można określić jako tygodnik liberalno-lewicowy. Analizę materiałów publikowanych pod egidą „Polityki” warto
rozpocząć od refleksji nad tekstem Sławomira Mizerskiego. Autor w prześmiewczym tonie krytykuje w nim wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z okazji ŚDM podręcznik pt. Ambasador Polski. Zwraca uwagę,

157 Zob. W. Kosiniak-Kamysz (rozmawia W. Teister), Kosiniak-Kamysz wolontariuszem na
ŚDM, Serwis internetowy tygodnika katolickiego Gość Niedzielny, źródło: www.gosc.pl/doc/33
33091.KosiniakKamysz-wolontariuszem-na-SDM, www.gosc.pl/doc/3333091.KosiniakKamyszwolontariuszem-na-SDM [dostęp: 16 VII 2017].
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że publikacja ma na celu promocję chrześcijańskich fundamentów polskiej
tożsamości oraz ochronę przed liberalną propagandą158.
W dużo poważniejszym tonie wypowiada się redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński. W tekście pt. Sprzedawcy dymu zauważa on, że papież
Franciszek dla polskich władz kościelnych i państwowych był gościem kłopotliwym. Redaktor zwrócił uwagę, że dla polityków partii rządzącej szczególnie niezręczne było papieskie przesłanie dotyczące pomocy uchodźcom.
Idea ta niewątpliwie nie jest spójna z retoryką promującą obawę przed uchodźcami i prezentującą ich w kontekście terroryzmu. Jerzy Baczyński dodał, że
politycy partii rządzącej zmuszeni byli do selektywnego odniesienia się do
tez Franciszka. Po wyjeździe Ojca Świętego w mediach przychylnych rządowi zaczęła być zaś promowana narracja o konieczności indywidualnej interpretacji jego nauk. W podsumowaniu redaktor naczelny „Polityki” ocenił,
że jego zdaniem: „można było odnieść wrażenie, że »papieska pielgrzymka«
była raczej wyprawą misjonarską i to chyba nieudaną. Polski autokefaliczny
Kościół katolicki bardzo oddalił się od rzymskiego Kościoła Franciszka”159.
ŚDM były istotnym tematem także dla kierowanego przez Tomasza Lisa
liberalnego tygodnika „Newsweek”. Na stronie internetowej tygodnika ukazał się tekst pod wymownym tytułem Światowe Dni Młodzieży: Kościół tischnerowski wygrywa z kościołem ojca Rydzyka? Jak wymownie wskazuje tytuł, w tekście dokonano personifikacji dwóch wizji polskiego Kościoła w odniesieniu
do ks. Józefa Tischnera i o. Tadeusza Rydzyka. W tekście zarzucono politykom polskiej prawicy, że próbują oni instrumentalnie wykorzystać pobyt Papieża w Polsce160.

158 Zob. S. Mizerski, Kuriozalny przewodnik MSZ na Światowe Dni Młodzieży: Nie narzekaj, nastaw ogórki małosolne, „Polityka”, 2016, źródło: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1669234,1,
kuriozalny-przewodnik-msz-na-swiatowe-dni-mlodziezy-nie-narzekaj-nastaw-ogorki-malosoln
e.read [dostęp: 16 VII 2017].
159 J. Baczyński, Sprzedawcy dymu, „Polityka”, 2016, źródło: www.polityka.pl/tygodnikpoli
tyka/kraj/1670678,1,przy-pisy-redaktora-naczelnego.read [dostęp: 17 VII 2017].
160 Światowe Dni Młodzieży: Kościół tischnerowski wygrywa z kościołem ojca Rydzyka?, „Newsweek”, 2016, źródło: www.newsweek.pl/polska/swiatowe-dni-mlodziezy-2016-kleska-kosciolaojca-rydzyka-,artykuly,394363,1.html [dostęp: 16 VII 2017].
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Inny interesujący materiał „Newsweeka” stanowi rozmowa z prof. Tomaszem Szlendakiem. Naukowiec próbuje w niej odpowiedzieć na pytanie
o przyczynę tak dużej popularności pośród ludzi młodych idei konserwatywno-prawicowych. Badacz zwraca uwagę, że wielu młodych ludzi łączy się
w sposób hybrydalny z neokonserwatywnymi. Podkreśla jednak, że ok. 1520% młodzieży odrzuca demokrację i orientuje się na idee autorytarne. Wartą
odnotowania jest uwaga prof. Tomasza Szlendaka na temat wpływu na młodych ludzi popkultury, szczególnie seriali („Gra o tron”, „Wikingowie”, „House of Cards”), które promują ideę zwycięstwa silnych, a demokrację prezentują jako fasadę. Badacz skrytykował także Kościół twierdząc, że: „przyciąga dziś takie kategorie, które mogą w nim wykrzyczeć za pomocą obecnych
w tym Kościele symboli swoją niezgodę na system, na przykład radykalnych
kibiców. Tymczasem ci kibice nie są wcale ludźmi specjalnie wierzącymi. Traktują Kościół instrumentalnie na potrzeby swoich zachowań politycznych”161.
Pula tekstów dotyczących ŚDM opublikowana została także na papierowych i internetowych łamach kierowanego przez Jacka Karnowskiego tygodnika „wSieci”. Szczególnie warto jednak zwrócić uwagę na artykuł Marzeny
Nykiel. Autorka przedstawia w nim konserwatywną interpretację postawy
papieża Franciszka przy okazji ŚDM. Interpretuje ona homilię Papieża jako
dowód niewpisywania się jego nauki w idee liberalno-lewicowe. W słowach
Franciszka doszukuje się także pozbawienia zwolenników wspomnianej wizji świata argumentów w obszarze: przyjmowania imigrantów, gender, aborcji, globalnego superpaństwa oraz zniesienia celibatu162.
Na łamach tygodnika „Gazeta Polska” w okresie rozgrywania się ŚDM
opublikowano kilka tekstów na ich temat. Głos zabrał Jan Pospieszalski, który w artykule pt. ŚDM – wielka szansa dla Polski zwraca uwagę, że choć jest to
przede wszystkim wydarzenie o charakterze duchowym, należy je również
wykorzystać do promocji pozytywnego przesłania o Polsce i Polakach. Publi-

161 T. Szlendak, Katolik z prezerwatywą w kieszeni, czyli jaka młodzież przywita Franciszka, źródło: www.newsweek.pl/polska/swiatowe-dni-mlodziezy-2016-kim-sa-mlodzi-katolicy-,artykuly
,394331,1.html [dostęp: 18 VII 2017].
162 Zob. M. Nykiel, Pięć zdemaskowanych kłamstw, wSieci, http://www.wsieci.pl/nykiel-plon
ne-nadzieje-lewicy-pnews-2921.html [dostęp: 18 VII 2017].
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cysta zauważa, że jednym z największych problemów związanych z wizerunkiem Polski na świecie są oskarżenia o antysemityzm oraz stereotyp przypisujący Polakom odpowiedzialność za Holokaust. Dodatkowo autor wysuwa oskarżenia pod adresem prasy państw zachodnich, która jego zdaniem
atakuje nasz kraj z inspiracji opozycji promując tezę o niedostatku demokracji i rządach autorytarnych w naszym kraju163.
Na łamach tygodnika „Gazeta Polska” ukazał się ponadto wywiad z Dawidem Gospodarkiem (m.in. redaktor naczelny miesięcznika „Biblia krok po
kroku”). Dziennikarz został poproszony o komentarz na temat adhortacji papieża Franciszka o rodzinie Amoris laetitia164 uznawanej w niektórych konserwatywnych środowiskach za kontrowersyjną. W odpowiedzi wyraził on
pogląd, że spokojna lektura tekstu pozwala na odkrycie w nim pięknej katechezy. W samym nauczaniu nie dostrzega on też doktrynalnych nowości165.
Interpretować postawę i zachowanie papieża Franciszka w trakcie ŚDM
próbował Wojciech Mucha w tekście pt. I zstąpił duch twój. Autor zwrócił uwagę, że w czasie trwania ŚDM Papież nie był wcale postacią najważniejszą,
lecz stanowiącą dopełnienie dla tysięcy pielgrzymów. Ponadto, autor podkreślił, że Papież przypomniał o konieczności obrony życia od poczęcia aż
do naturalnej śmierci166.
Analizując polityczny wydźwięk dotyczących ŚDM materiałów, które
ukazały się na łamach „Gazety Polskiej”, zauważyć należy, że tygodnik dążył do podkreślenia międzynarodowej wagi wydarzenia i szans, które niesie ono dla Polski. W kontekście papieża Franciszka dążono zaś do przedstawienia nieradykalnej interpretacji jego poglądów podkreślając, że Ojciec
Święty stoi na gruncie doktryny Kościoła. Jako formę zawoalowanej krytyki
Papieża można zaś uznać stwierdzenie, że to nie ona, a pielgrzymi byli najważniejszymi uczestnikami ŚDM.

Zob. J. Pospieszalski, ŚDM – wielka szansa dla Polski, „Gazeta Polska”, 2016, nr 29, s. 40.
Zob. Franciszek, Amoris laetitia, Oficjalny portal internetowy Stolicy Apostolskiej, źródło: www.w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_es
ortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html [dostęp: 18 VII 2017].
165 Zob. D. Gospodarek (rozmawia M. Herman), Franciszek chce być z ludźmi i dla ludzi, „Gazeta Polska”, cyt. wyd.
166 Zob. W. Mucha, I zstąpił duch twój, „Gazeta Polska – numer pamiątkowy”, 2016, nr 31, s. VI.
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Na łamach tygodnika „Wprost” odnośnie ŚDM ukazał się wywiad autorstwa Marcina Dzierżanowskiego z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim, o. Pawłem Gużyńskim, Dominikiem Zdortem, Piotrem Żyłką, Ignacym
Dudkiewiczem oraz Karolem Olszewskim. Dotyczył on oczekiwań odnośnie
wizyty papieża Franciszka w Polsce. Należy traktować go jako godną uwagi
prezentację perspektyw interpretacyjnych politycznego wymiaru ŚDM.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski we wspominanym wywiadzie stwierdził, że oczekuje od Papieża podpowiedzi dla młodych Europejczyków odnośnie tego jak ocalić chrześcijańską tożsamość Starego Kontynentu. O. Paweł Górzyński liczył zaś, że Papież skonfrontuje swój pogląd na temat Kościoła z polską praktyką jego funkcjonowania, podobnie jak Barack Obama
goszczący w Polsce przy okazji szczytu NATO odniósł się do kwestii rozumienia wartości demokratycznych. Dominik Zdort rozwija zaś refleksję co
do ewentualnych konsekwencji ewentualnej deklaracji poparcia przez papieża Radia Maryja i o. Tadeusza Rydzyka. Dziennikarz zdaje sobie sprawę,
że sytuacja taka jest mało prawdopodobna. Niemniej jego zdaniem gest taki
byłby dobry dla Kościoła w Polsce, gdyż utrudniłby działanie jego krytykom.
Przedstawiający odwrotną perspektywę Piotr Żyłka spekuluje zaś co by się
stało, gdyby papież Franciszek przywiózł ze sobą do Polski uchodźców.
Ignacy Dutkiewicz wyraził zaś nadzieję, że Papież rozwinie i poruszy przede wszystkim kwestie związane ze sprawami społecznymi. Ostatni z interlokutorów, Karol Olszewski, liczył zaś na to, że Papież pobudzi ducha działania pośród młodzieży167.
Cytowany powyżej wywiad dodatkowego wyrazu nabiera w zestawieniu z innym opublikowanym przez serwis internetowy tygodnika „Wprost”
tekstem autorstwa Natalii Rzewińskiej. W artykule przedstawiono analizę
wystąpień papieskich z perspektywy tematów i słów kluczy, które najczęściej
w nich padały. W tym kontekście należy zauważyć, że żaden z rozmówców
redaktora Marcina Dzierżanowskiego nie może być w pełni usatysfakcjono-

Zob. ks. T. Isakowicz-Zalewski, o. P. Gużyński, D. Zdort, P. Żyłka, I. Dudkiewicz oraz
K. Olszewski (rozmawia Marcin Dzierżanowski), Franciszek polskich marzeń, „Wprost”, 2016, nr 30,
źródło: www.wprost.pl/tygodnik/10016370/Franciszek-polskich-marzen.html [dostęp: 17 VII 2017].
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wany. Niemniej powody do optymizmu może mieć Karol Olszewski, gdyż
niewątpliwie idea inspiracji młodzieży do aktywnego działania była w wystąpieniach Franciszka obecna168.
Dążąc do podsumowania niniejszego rozdziału należy zwrócić uwagę,
że czas trwania ŚDM był dla naszego kraju okresem wyjątkowym. Dla wierzących Polaków były to dni wzmożonych przeżyć religijnych; dla instytucji
państwa podwyższonej gotowości związanej z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa. Niewątpliwie też ŚDM za obiektywny sukces muszą uznać
zarówno Kościół instytucjonalny, jak i całe państwo polskie. Z perspektywy
Kościoła sukces przejawia się przede wszystkim w tym, że potwierdził on
swój potencjał organizacji oraz zaprezentował się przed Ojcem Świętym
jako silna wspólnota stojąca na straży chrześcijańskiego przesłania w zlaicyzowanej Europie. Dla państwa polskiego ŚDM to po szczycie NATO kolejne
potwierdzenie sprawności w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom oraz
inwestycja w budowę pozytywnego wizerunku Polski na świecie.
Świąteczna atmosfera ŚDM nie przesłoniła jednak konfliktów, które charakteryzują polską scenę polityczną. Z tej perspektywy można wyodrębnić
dwie główne interpretacje ŚDM, z których pierwsza bezpośrednio wpisuje się
w oś podziału świata polskiej polityki, druga w pewnym stopniu ją przesuwa.
Pierwszą interpretację określić można jako konserwatywno-prawicową.
Zakłada ona, że przesłanie Papieża jest w pełni zgodne z kierunkiem zmian
politycznych w Polsce zainicjowanych po podwójnych wyborach w roku
2015. Słowa i postawa Papieża interpretowane są w kontekście tradycyjnego
nauczania Kościoła katolickiego symbolizowanego pontyfikatami Jana Pawła
II oraz Benedykta XVI. Ewentualne liberalne wątki wystąpień i zachowań papieskich są marginalizowane lub przemilczane. Interpretację tę należy uznać
za zgodną z oczekiwaniem obozu PiS oraz podmiotów z nim powiązanych.
Drugą interpretację skategoryzować można jako liberalno-lewicową.
Podkreśla ona nową jakość pontyfikatu Papieża przejawiającą się charyzmatycznym duszpasterstwem, które w duży stopniu zastąpiło charakterystycz-

Zob. N. Rzewińska, „Bóg”, „miłosierdzie” i „życie”. O czym papież mówił w Polsce najczęściej?, „Wprost.pl”, źródło: www.wprost.pl/swiatowe-dni-mlodziezy-krakow-2016/10017454/Bo
g-milosierdzie-i-zycie-O-czym-papiez-mowil-w-Polsce-najczesciej.html [dostęp: 17 VII 2017].
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ny dla jego poprzednika teologiczny namysł oraz waloryzacją wielu wcześniej
marginalizowanych idei (np. encyklika Laudato si' i adhortacja Amoris Laetitia).
Z tej perspektywy w słowach Franciszka przy okazji ŚDM poszukiwane są
stwierdzenia, które podkreślają różnicę pomiędzy jego wizją Kościoła a polską pragmatyką funkcjonowania tej instytucji. Interpretacja ta służy w duży
stopniu siłom radykalnie przeciwnym obozowi rządzącemu w Polsce. Ciekawym jest jednak, że nie wpisuje się ona w pełni także w interesy głównej partii opozycyjnej PO, która zorientowana jest na przyjazną koegzystencję z Kościołem w Polsce. Należy przypuszczać, że PO nie jest zdecydowana na konflikt z Kościołem katolickim, gdyż trwanie w sporze z tą potężną instytucją
mocno utrudnia sięgniecie po elektorat określany jako centrum, którego poparcie jest często warunkiem koniecznym do zdobycia władzy w naszym kraju.
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