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CURA PASTORALIS W WIETLE EKLEZJOLOGII
PASTORALNEJ KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Kap³an jako pasterz wspólnoty jest i ¿yje dla niej [...], by czyniæ j¹ na obraz
Kocio³a, Oblubienicy Chrystusa, coraz piêkniejsz¹ i godn¹ upodobania Ojca i mi³oci Ducha wiêtego1.
21 listopada 2004 roku obchodzona by³a czterdziesta rocznica og³oszenia Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium. Konstytucja ta, dokonuj¹c pog³êbionej refleksji nad tajemnic¹ Kocio³a, nakreli³a zarazem podstawy posoborowej
koncepcji duszpasterstwa, implikuj¹c jednoczenie nowe rozumienie pojêcia duszpasterstwo, coraz czêciej wyra¿ane poprzez ³aciñskie okrelenie cura pastoralis
w miejsce cura animarum2. Warto w zwi¹zku z tym przypomnieæ zrêby koncepcji
* Bogdan Biela, ks. dr  ur. 1959 r. w Rydu³towach, kap³an archidiecezji katowickiej, pastoralista.
Doktorat  1991 (KUL). Od 1991 do 2001 r. wyk³adowca teologii pastoralnej w Wy¿szym l¹skim
Seminarium Duchownym, diecezjalny duszpasterz akademicki i diecezjalny duszpasterz s³u¿by zdrowia. Od 2001 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach. Zwi¹zany
z Ruchem wiat³o-¯ycie i Odnow¹ w Duchu wiêtym. Autor ksi¹¿ek: Koció³  wspólnota, Katowice
1993; Wyp³yñ na g³êbiê mi³oci, Katowice 2001; Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka
Blachnickiego, Katowice 2004. Opublikowa³ równie¿ ok. 90 artyku³ów naukowych i popularno-naukowych z zakresu teologii pastoralnej. Szczególne zainteresowania: eklezjologia pastoralna, duchowoæ
komunii, posoborowa odnowa parafii.
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów, 31 I 1994, nr 55.
Por. A. Przybecki, Pastoralna pos³uga Kocio³a w Polsce na tle konstytucji Gaudium et spes
Soboru Watykañskiego II, Teologia Praktyczna 2003 , t. 4, s. 251. Ks. Blachnicki z kolei sugeruje, aby
zamiast okrelenia duszpasterstwo  za soborowym dekretem o pos³udze i ¿yciu prezbiterów  mówiæ: ministerium, diakonia, pos³uga kap³añska (F. Blachnicki, Rekolekcje dla wspólnoty kap³anów Chrystusa S³ugi, Lublin 1991, s. 5).
1
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cura pastoralis ks. Franciszka Blachnickiego, który w swej twórczoci naukowej
oraz charyzmatycznych intuicjach niew¹tpliwie wyprzedzi³ swoj¹ epokê, staj¹c siê
swoistego rodzaju prorockim lumen w asymilacji i realizacji nauki Vaticanum II3. Wydaje siê to tym pilniejsze, im bardziej sytuacja religijno-moralna po przemianach 1989
roku4 ukazuje siê jako jaskrawy znak czasu, domagaj¹cy siê podjêcia z now¹ gorliwoci¹, nowymi metodami i w nowy sposób wyzwañ stoj¹cych przed polskim Kocio³em5.
EKLEZJOLOGIA COMMUNIO

Ks. Blachnicki, zg³êbiaj¹c eklezjologiê Vaticanum II6 oraz prace wspó³czesnych
mu teologów7, odkry³, ¿e pojêcie koinonia8  cile powi¹zane z ide¹ ludu Bo¿ego,
3
Bezdyskusyjne wydaje siê stwierdzenie, ¿e ks. Blachnicki by³ najwiêkszym polskim teologiem
pastoralist¹ XX wieku. By³ wielkim wizjonerem, wrêcz prorokiem. Na pocz¹tku XXI stulecia jego
wizja Kocio³a jest tak samo aktualna jak wówczas, gdy wyg³asza³ swoje konferencje (z przedmowy
Z. Nosowskiego do ksi¹¿ki F. Blachnickiego: Sympatycy czy chrzecijanie? Katechumenat na dzisiejsz¹
godzinê, Krocienko 2002, s. 8). A Jan Pawe³ II, jeszcze jako kardyna³ Karol Wojty³a, mia³ siê wyraziæ:
Nie wiemy jeszcze, co Koció³ w Polsce zawdziêcza temu cz³owiekowi (zob. G. Wilczyñska, Pamiêci
Ojca, Oaza 1998, nr 35, s. 6). Z drugiej strony zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e nasi pastoralici zaci¹gnêli
ca³un milczenia nad dzie³em i trumn¹, ju¿ to nie nawi¹zuj¹c do wa¿nej systematyzacji merytorycznej
i metodologicznej teologii pastoralnej (Cz.S. Bartnik), której dokona³ ksi¹dz Blachnicki, ju¿ to nie
rozwijaj¹c na przyk³ad propozycji dotycz¹cych struktury przedmiotu eklezjologii pastoralnej [...]. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e nie podnosi siê jej znaczenia i nie rozwija siê (M. Marczewski, Pos³uga
zbawcza Kocio³a w ujêciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000, s. 9496).
4
Por. Religijnoæ polska w wietle badañ socjologicznych, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz,
Warszawa 1990; W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Postawy spo³eczno-religijne mieszkañców archidiecezji katowickiej, Katowice 1999.
5
Por. Program dla Kocio³a w Polsce. Jan Pawe³ II do polskich biskupów. Wizyta ad limina 1998,
Kraków 1998; zob. tak¿e uchwa³y II Polskiego Synodu Plenarnego, zw³aszcza Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na prze³omie II i III Tysi¹clecia Chrzecijañstwa, w: II Polski Synod Plenarny (1991
1999), Poznañ 2001, s. 928.
6
Zob. F. Blachnicki, Koció³ jako wspólnota, Lublin 1992. Ksi¹¿ka ta jest fragmentem jego rozprawy habilitacyjnej: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna ogólna (TPO),
cz. I, Lublin 1971.
7
Zw³aszcza prekursorskich prac teologa z Tybingi  F.X. Arnolda, z Padeborn  H. Mühlena, wiedeñskiego pastoralisty F. Klostermanna oraz K. Rahnera.
8
S³owo koinonia w Starym Testamencie (Septuaginta) pojawia siê zaledwie kilkakrotnie (Kp³ 5, 21;
Mdr 8,18; 1 Mch 4,6), i to w ró¿nych kontekstach. We wszystkich przypadkach odnosi siê ono jednak do
wspólnoty ludzi lub bliskiego miêdzy nimi zwi¹zku, nigdy za do zwi¹zku cz³owieka z bóstwem. Dopiero w Nowym Testamencie termin koinonia nabra³ specyficznie religijnego znaczenia i to w potrójnym
sensie tego s³owa: uczestnictwa lub udzia³u, udzielania i wspólnoty. Koinonia w sensie udzia³u wystêpuje wy³¹cznie u w. Paw³a. I tak w 1 Kor 1,9-10; 10,16 oraz Flp 3,8-12 jest mowa o udziale w Chrystusie. Natomiast w Flp 2,1-3 i 2 Kor 13,13 termin koinonia u¿yty jest w odniesieniu do udzia³u w Duchu
wiêtym. Sugeruje to, ¿e koinonia w Chrystusie i z Chrystusem jest równoczenie wspólnot¹ w Duchu
wiêtym. Termin ten wskazuje te¿ na udzia³ w jakim obiektywnym dobru zbawienia (Flp 1,5; Flm 6).
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Mistycznego Cia³a Chrystusowego, Kocio³a-sakramentu i rodziny Bo¿ej  ukazuje
siê jako jedno z przyjêtych w soborowej eklezjologii okreleñ ca³ociowych bogatej
rzeczywistoci, objêtej nazw¹ Koció³9. Ów nowy obraz Kocio³a okaza³ siê
o tyle cenny, i¿ móg³ staæ siê obrazem wiod¹cym (Leitbild)10 dla teologii pastoralnej i duszpasterstwa, okrelaj¹c jednoznacznie cel, podmiot, rodki i metody cura
pastoralis Kocio³a.
Ca³e bogactwo treci zwi¹zane z pojêciem koinonia (communio, wspólnota, komunia) ten¿e pastoralista uj¹³ nastêpuj¹co11: koinonia jest w swojej istocie uczestnicU¿yty natomiast w 2 Kor 8,3-4 wskazuje na religijne rozumienie przez w. Paw³a wspólnoty w pos³udze
na p³aszczynie horyzontalnej. W znaczeniu  udzielanie (Rz 15,26; 2 Kor 9,13 i Hbr 13,16) termin
koinonia wi¹¿e siê z akcj¹ dobroczynn¹ jednych gmin chrzecijañskich na rzecz drugich. Z kontekstu
jednak¿e wynika, ¿e natchnionym autorom chodzi bardziej o wspólnotê duchowo-religijn¹ miêdzy daj¹cymi a odbiorcami ni¿ tylko o udzielanie pomocy materialnej. Zewnêtrznym znakiem tej wspólnoty jest
ofiarnoæ. Pozosta³e teksty (Dz 2,42; Ga 2,9; 1 J 1,3.6-7) mówi¹ o wspólnocie w sensie cis³ym. Zw³aszcza tekst Pierwszego Listu w. Jana jest jakby syntez¹ wszystkich poprzednich. w. Jan ujmuje bowiem
wspólnotê w potrójnym aspekcie: jako wspólnotê wiernych z Aposto³ami wzglêdnie ich nastêpcami;
jako wspólnotê z Ojcem w Chrystusie oraz jako wspólnotê wiernych pomiêdzy sob¹. Te trzy aspekty
stanowi¹ wewnêtrzn¹ jednoæ i s¹ od siebie wspó³zale¿ne. Tak wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e autorzy
Nowego Testamentu pos³u¿yli siê terminem koinonia na oznaczenie tej nowej rzeczywistoci, która
zaistnia³a w wiecie po mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i po zes³aniu Ducha wiêtego. Jej istot¹
jest udzia³ i uczestnictwo cz³owieka w ¿yciu Trójcy Przenajwiêtszej, powoduj¹cej jednoczenie nowe
zjednoczenie ludzi pomiêdzy sob¹. Ks. Blachnicki podkrela równie¿, ¿e mimo i¿ termin koinonia wystêpuje w Nowym Testamencie tylko kilkanacie razy, to jednak rzeczywistoæ, na któr¹ wskazuje, stanowi istotn¹ i centraln¹ tajemnicê chrzecijañstwa, na oznaczenie której znajdujemy w Pimie wiêtym
szereg innych terminów równoznacznych b¹d uwydatniaj¹cych inne jej aspekty (np. przymierze, jednoæ, pokój, ekklesia, sanctorum communio, participacio, ¿ycie, mi³oæ). Sobór Watykañski II terminem communio w aspekcie teologicznym pos³u¿y³ siê w swych dokumentach 112 razy, a pojêciem
communitas 183 razy (TPO, cz. II, s. 355370).
9
Wed³ug Blachnickiego pojêciem tym chciano obj¹æ i wyraziæ to, co w poszukiwaniach istoty teologii pastoralnej od czasów Grafa nazywano totaln¹ i dynamiczn¹ istot¹ Kocio³a. Z chwil¹, kiedy urzeczywistnianie siê (Selbstvollzug, Selbstverwirklichung) Kocio³a zosta³o okrelone jako w³aciwy przedmiot
teologii pastoralnej i duszpasterstwa, musiano okreliæ bli¿ej, co w³aciwie ma siê urzeczywistniaæ, co
musi stawaæ siê rzeczywistoci¹, aby Koció³ w okrelonym momencie historii wciela³ siê w spo³ecznoæ
ludzk¹, realizuj¹c swoj¹ istotê i swoj¹ misjê (F. Blachnicki, Nowy obraz Kocio³a  nowe duszpasterstwo,
w: W nurcie zagadnieñ posoborowych, t. 5, red. B. Bejze, Warszawa 1972, s. 432).
10
Blachnicki opar³ siê na badaniach M.D. Kostera, który pokaza³, ¿e rzeczywistoæ misterium Kocio³a nie da siê adekwatnie wyraziæ w ¿adnej definicji ani w jakim pojêciu teologicznym. Mo¿na j¹
natomiast wyraziæ w jakim obrazie, wyra¿aj¹cym totalnoæ istoty Kocio³a zgodnie z wol¹ Chrystusa.
Koció³ bowiem w ka¿dej epoce musi posiadaæ w swej wiadomoci taki obraz, w wietle którego mo¿e
oceniaæ poprawnoæ wypowiedzi teologicznych na swój temat oraz kierowaæ swoim dzia³aniem i urzeczywistnianiem siê. Taki totalny obraz wiod¹cy mo¿e przy tym istnieæ tylko jeden i musi znajdowaæ
siê w podstawowych ród³ach, w których od pocz¹tku i niezmiennie wyra¿a siê wiadomoæ Kocio³a.
Tymi ród³ami s¹: Pismo wiête i liturgia. Dla Kostera obrazem wiod¹cym eklezjologii Vaticanum II
jest idea ludu Bo¿ego (Zum Leitbild von der Kirche auf dem II. Vatikanischen Konzil, ,,Theologische
Quartalschrift 1965, nr 145, s. 1341; zob. F. Blachnicki, Koció³ jako wspólnota , s. 162, 163).
11
Por. F. Blachnicki, Nowy obraz Kocio³a , s. 433436.
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twem ludzi w ¿yciu Boga Trójjedynego spowodowanym przez samoudzielenie siê
Boga równoznaczne z misj¹ Osób Bo¿ych i obecnoci¹ tych Osób w ¿yciu ludzkim.
W myl zasady, ¿e Trójca immanentna jest Trójc¹ ekonomiczn¹, to jest udzielaj¹c¹ siê w ekonomii zbawczej, poszczególne Osoby Bo¿e udzielaj¹ siê nam zgodnie
ze swoj¹ w³aciwoci¹ osobow¹: Ojciec jako wypowiadaj¹cy siê w Synu (S³owie);
Syn jako pos³any przez Ojca (wcielenie) i jako wracaj¹cy do Niego w odpowiedzi
doskona³ej mi³oci (tajemnica paschalna); Duch wiêty jako pos³any przez Ojca
i Syna i jednocz¹cy nas z Synem, a przez Syna z Ojcem. Jest to wiêc koinonia
z Ojcem przez Syna w Duchu wiêtym12. Powsta³a w ten sposób wspólnota ¿ycia
z Bogiem, któr¹ mo¿na okreliæ jako koinoniê wertykaln¹, prowadzi w konsekwencji
do braterskiej wspólnoty miêdzyludzkiej, któr¹ mo¿na nazwaæ koinoni¹ horyzontaln¹. Oba te aspekty wspólnoty s¹ nierozdzielne, z tym, ¿e pierwszy posiada priorytet
przed drugim, albowiem zjednoczenie z Bogiem przez Chrystusa i w Duchu wiêtym
stwarza dopiero obiektywny fundament jednoci miêdzyludzkiej. Ostatecznym ród³em koinonii w obu aspektach jest Duch wiêty, który jako jedna i ta sama Osoba
w wielu osobach jest obecny w Chrystusie-G³owie i w poszczególnych cz³onkach
Kocio³a i który w ten sposób konstytuuje eklezjalne My obejmuj¹ce Chrystusa
i Koció³ oraz poszczególnych cz³onków Kocio³a13.
Trynitarna geneza koinonii uzasadnia jej charakter personalny. Zarówno w aspekcie wertykalnym, jak i horyzontalnym wspólnota powstaje przez aktualizacjê postaw
TPO, cz. II, s. 206210 (zob. K. Rahner, Bemerkungen zum dogmatischen Traktat de Trinitate,
w: Schriften zur Theologie IV, Einsiedeln 19623, s. 103133).
13
TPO, cz. II, s. 372422 (zob. H. Mühlen, Una Mystica Persona. Die Kirche als Mysterium der
heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person in vielen
Personen, 2. Aufl., Paderborn 1967; ten¿e, Der Heilige Geist als Person in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund: Ich  Du  Wir, 2. Aufl., Münster 1966). Warto podkreliæ, ¿e ks. Blachnicki
ukazuj¹c nowy obraz Kocio³a Soboru Watykañskiego II, za H. Mühlenem ukaza³ jego tajemnicê
w przed³u¿eniu namaszczenia Chrystusa Duchem wiêtym. £¹czy siê to z kolei z ujêciem Kocio³a
w obrazie Oblubienicy Chrystusa. Wynikaj¹ z tego konkretne konsekwencje. Je¿eli bowiem mówi siê,
¿e Koció³ jest Oblubienic¹ Chrystusa, oznacza to, ¿e Koció³ jest wspólnot¹ osób, które w Duchu
wiêtym s¹ oddane Chrystusowi. Koció³ wiêc powstaje wtedy, kiedy osoba ludzka odkupiona i dziêki
obecnoci w niej Ducha wiêtego wchodzi w relacjê osobow¹ do Chrystusa, w relacjê, której istot¹ jest
oddanie siebie przez wiarê i mi³oæ. Gdy dochodzi wtedy do spotkania i do zjednoczenia, czyli do
komunii z Chrystusem, wtedy mo¿na mówiæ o Kociele, ¿e jest Oblubienic¹ Chrystusa. Mühlen zawar³
tê prawdê w krótkiej formule dogmatycznej, wyra¿aj¹c¹ tajemnicê Kocio³a jako jedna Osoba w wielu
osobach, to znaczy: Osoba Ducha wiêtego, która jest w Chrystusie i we wszystkich cz³onkach Kocio³a. W liturgii formu³a ta brzmi  zdaniem Blachnickiego  w formie: In unitate Spiritus Sancti,
poniewa¿ ka¿dy wierz¹cy tworzy jednoæ w Duchu wiêtym. Dziêki temu Koció³ jest rzeczywistoci¹,
której ju¿ nie mo¿na rozwa¿aæ na p³aszczynie organizacyjnej, instytucjonalnej. Takie ujêcie Kocio³a
od razu ukazuje Koció³ jako misterium. Istot¹ tego misterium s¹ relacje miêdzyosobowe, relacje, które
stanowi¹ istotê ¿ycia wewnêtrznego Boga Trójjedynego (F. Blachnicki, Rekolekcje dla wspólnoty ,
s. 42, 43).
12
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osobowych i relacji miêdzyosobowych, ostatecznie za przez aktualizacjê tej istotnej
dla bytu osobowego postawy, ¿e osoba posiada siebie w dawaniu siebie drugiej osobie. W ten sposób osoba w pe³ni urzeczywistniaj¹c siebie wchodzi równoczenie we
wspólnotê z innymi osobami. Koinonia wprowadza cz³owieka w relacje miêdzyosobowe  stanowi¹ce istotê ¿ycia wewnêtrznego Trójcy wiêtej  aktywizuj¹c go równoczenie w pe³ni ¿ycia osobowego we wspólnocie miêdzyludzkiej14. Istotê koinonii
mo¿na wiêc okreliæ za pomoc¹ pojêcia agape, oznaczaj¹cego mi³oæ osobow¹ polegaj¹c¹ na dawaniu siebie. Na tej mi³oci polega zarazem istota ¿ycia osoby, wyra¿aj¹cego siê we wspólnocie15.
Koinoniê stanowi¹c¹ istotê Kocio³a nale¿y ponadto okreliæ bli¿ej przez pojêcie
sakramentu. Koció³ jest wspólnot¹-sakramentem w czasie, jaki nast¹pi³ po wspólnocie pierwotnej utraconej przez grzech, a przed wspólnot¹ ostateczn¹, która w pe³ni
zostanie urzeczywistniona dopiero w eschatologicznym porz¹dku zmartwychwstania. Dlatego te¿ w pojêciu wspólnoty-sakramentu zawarte s¹ trzy elementy: aspekt
niedoskona³oci, niepe³noci  Koció³ jest bowiem wspólnot¹ w rozwoju, w drodze,
wspólnot¹ cechuj¹c¹ siê sta³ym napiêciem pomiêdzy ju¿ a jeszcze nie. Z tym
³¹czy siê aspekt dynamiczny Kocio³a-wspólnoty; aspekt znaku  niewidzialna istota
wspólnoty musi staæ siê w Kociele widoczna na p³aszczynie znaku; aspekt skutecznoci  Koció³ jako wspólnota jest narzêdziem zjednoczenia ludzkoci z Bogiem16.
Aspekt dynamiczny koinonii wynika z jej charakteru personalnego. Udzielanie
siê Boga ludzkiej osobie musi mieæ charakter najpierw wezwania skierowanego do

14
Pojêcia osoby i wspólnoty nie s¹ przeciwstawne, ale komplementarne, wzajemnie siê dope³niaj¹ce. Osoba nie mo¿e w pe³ni siê rozwijaæ bez wspólnoty, a wspólnota nie mo¿e powstaæ inaczej ni¿ tylko
przez pe³ne rozbudzenie osób w tym, co tworzy istotê ¿ycia osoby. W tym znaczeniu mówimy, ¿e Koció³ jest wspólnot¹. Nie mówimy o Kociele, ¿e jest wspólnot¹, w kategoriach socjologicznych (tam¿e, s. 45).
15
TPO, cz. II, s. 211216 (zob. V. Warnach, Koció³ jako spo³ecznoæ, w: Nowy obraz Kocio³a, red.
B. Lambert, Warszawa 1968, s. 41; ten¿e, Liebe, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe, München
19632, s. 5475). Tajemnica Kocio³a jest tajemnic¹ ¿ycia osobowego. St¹d konsekwencja nies³ychanie wa¿na dla pos³ugi kap³añskiej, ¿e jej istot¹ jest i pozostanie zawsze d¹¿enie do rozbudzenia ¿ycia
osobowego. Wszystko, co czynimy, mo¿e byæ tylko rodkiem w stosunku do celu, a cel wyra¿a s³owo
«communio», a komunia to wynik relacji miêdzy osobami. Osoby siê spotykaj¹ i jednocz¹ przez mi³oæ.
Je¿eli o tym zapominamy, to stajemy siê «rzemielnikami», jakimi «technikami duszpasterskimi», mo¿na by powiedzieæ. Wtedy problem duszpasterstwa bêdzie problemem jakiej organizacji, jakiej techniki czy socjotechniki, ale zagubimy ca³e misterium. Zagubimy szacunek wobec tego misterium, jakie
zachodzi miêdzy Osobami Bo¿ymi a osob¹ cz³owieka, i zapomnimy, ¿e jestemy tylko porednikami
w tym misterium. (F. Blachnicki, Rekolekcje dla wspólnoty , s. 44).
16
TPO, cz. II, s. 193205 (zob. O. Semmelroth, Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt 1953;
K. Rahner, Kirche und Sakramente, Freiburg 1960; P. Smulders, Die Kirche als Sakrament, w: G. Barauna,
De Ecclesia I, Freiburg 1966, s. 289312; V. Warnach, Koció³ jako tajemnica, w: Nowy obraz Kocio³a..., s. 2632; ten¿e, Koció³ jako sakrament, tam¿e, s. 3238).
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jej wolnoci, a przyjêcie tego wezwania  charakter wolnej decyzji bêd¹cej wydarzeniem w czasie. Decyzja ta, zgodnie z historycznym charakterem ludzkiej egzystencji,
mo¿e i musi ci¹gle na nowo siê aktualizowaæ i w ten sposób koinonia z Bogiem mo¿e
siê rozwijaæ i pog³êbiaæ, nie osi¹gaj¹c jednak nigdy w tym porz¹dku swojej pe³ni.
Z drugiej strony oddanie siê Boga  jako nieodwo³alne wezwanie  jest zawsze
w Kociele-sakramencie obecne, jako ju¿ w Duchu wiêtym przyjête, chocia¿ intensywnoæ i g³êbia tego przyjêcia jest dynamicznym, ci¹gle siê rozwijaj¹cym procesem17.
Koció³ jako wspólnota-sakrament musi zatem byæ widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistoci stanowi¹cej jego istotê. Istot¹ t¹ jest udzielanie siê Boga ludziom przez Chrystusa przyjête w Duchu wiêtym, konstytuuj¹cym jednoæ tych¿e
ludzi z Chrystusem i ze sob¹ nawzajem. Znakiem udzielania siê Boga ludziom przez
Chrystusa jest w Kociele ca³y porz¹dek g³oszenia s³owa i szafarstwa sakramentów.
Do tego nale¿y do³¹czyæ  tak¿e jako znak  pos³ugê hierarchicznego urzêdu, gwarantuj¹cego autentycznoæ zwi¹zku s³owa i sakramentu z Chrystusem historycznym
i uwielbionym. Znakiem przyjêcia przez ludzi w Duchu wiêtym oddania siê Boga
jest ca³y porz¹dek wiary i mi³oci, o ile ma on charakter wiadectwa zewnêtrznego
we wspólnocie i o ile tworzy on tê wspólnotê. W ten sposób Koció³ staje siê widzialnym znakiem-sakramentem tej niewidzialnej, nadprzyrodzonej rzeczywistoci, któr¹
wyra¿a eklezjologiczna formu³a: jedna Osoba w wielu osobach18.
Stosunek elementu niewidzialnego do widzialnego w Kociele-sakramencie jest
tego rodzaju, ¿e koinonia w obu swoich wymiarach na ogól nie urzeczywistnia siê
w oderwaniu od widzialnego znaku, ale w nim i poprzez niego, natomiast sam znak
zewnêtrzny wzglêdnie samo realizowanie siê wspólnoty Kocio³a na p³aszczynie
zewnêtrznej nie gwarantuje powstania koinonii na istotnej p³aszczynie wewnêtrznej. W zwi¹zku z tym nale¿y wprowadziæ  zdaniem ks. Blachnickiego  istotne dla
teologii urzeczywistniania Kocio³a pojêcie ¿ywego Kocio³a. Nale¿y przez to rozumieæ Koció³ jako wspólnotê wertykaln¹ i horyzontaln¹, o ile ona realizuje siê
jako widzialna rzeczywistoæ na p³aszczynie znaku  w s³owie, sakramencie i spo³ecznej jednoci. Dopiero wtedy mo¿na mówiæ o urzeczywistnianiu Kocio³a zgodnie z jego istot¹, gdy realizuje siê wszystkie elementy sk³adaj¹ce siê na jego totaln¹
i dynamiczn¹ istotê, zarówno wewnêtrzne (niewidzialne), jak i zewnêtrzne (widzialne). Koció³ wiêc powstaje tam, gdzie Duch Pana, s³owo Pana, sakrament Pana
i mi³oæ Pana tworz¹ widzialn¹ i konkretn¹ wspólnotê19.
Powy¿szy charakter Kocio³a jako wspólnoty-sakramentu uzasadnia ostatecznie mo¿liwoæ i potrzebê teologii pastoralnej jako teologii urzeczywistniania siê Kocio³a w aktualnej sytuacji historycznej (zob.
badania Blachnickiego nad twórczoci¹ F.K. Arnolda w TPO, cz. I, s. 66101; G. Mar, Problem formalnej
zasady teologii pastoralnej i duszpasterstwa, Ateneum Kap³añskie 1966, t. 69, z. 5, s. 309320).
18
TPO, cz. II, s. 441, 442.
19
Zob. F. Klostermann, Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der
Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens, Wien 1965. W powy¿szym sensie mo¿na powie17
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Koció³, jako wspólnota wertykalna i horyzontalna, ukazuje siê i urzeczywistnia
przede wszystkim w znaku zgromadzenia liturgicznego, szczególnie eucharystycznego. W znaku tym bowiem obecne s¹ wszystkie elementy tworz¹ce wspólnotê Kocio³a, a jeli zewnêtrznym znakom odpowiadaj¹ wewnêtrzne, osobowe postawy
uczestników, daj¹ce siê sprowadziæ do wiary i mi³oci, to w zgromadzeniu tym dokonuje siê aktualizacja Kocio³a jako wspólnoty. Zgromadzeniu eucharystycznemu nale¿y wiêc  zdaniem ks. Blachnickiego  przyznaæ centraln¹ pozycjê w dziele
urzeczywistniania Kocio³a20.
Z personalnego i sakramentalnego charakteru wspólnoty Kocio³a wynika równie¿ kolejna istotna prawda: musi on urzeczywistniaæ siê w konkretnych, lokalnych
wspólnotach. Wspólnotê bowiem tworzy zespó³ relacji miêdzyosobowych realnych,
zrealizowanych, a nie odniesienie sumy osób do abstrakcyjnej czy idealnej wspólnoty w sensie na przyk³ad Kocio³a powszechnego. Z drugiej strony tylko konkretna,
lokalna wspólnota mo¿e byæ znakiem widzialnym niewidzialnej koinonii w Duchu
wiêtym. Koció³ istniej¹cy we wspólnocie lokalnej jest wiêc równoczenie znakiem Kocio³a powszechnego, w którym ten Koció³ jest prawdziwie obecny. Z powy¿szego wynika, ¿e urzeczywistnianie Kocio³a polega na tworzeniu i rozwijaniu
konkretnych i lokalnych wspólnot, które ze swej strony koncentruj¹ siê i wyra¿aj¹
w znaku wspólnoty eucharystycznej. Wspólnota lokalna jest wiêc w³aciwym terenem urzeczywistniania siê Kocio³a21.
Koñcz¹c to opisowe przedstawienie istotowej treci pojêcia koinonia, trzeba podkreliæ za ks. Blachnickim, ¿e Koció³ bêd¹c sakramentem, czyli znakiem i narzêdziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i ze sob¹ nawzajem, jest sakramentem tylko
o tyle, o ile wyra¿a siê w znaku konkretnej i urzeczywistnionej wspólnoty. Konkretna wspólnota jest wiêc narzêdziem udzielania ³ask zbawienia tym, którzy znajduj¹
siê jeszcze poza ni¹. Inaczej mówi¹c, wspólnota-sakrament, a wiêc Koció³ zaktualizowany w konkretnej wspólnocie lokalnej, jest równie¿ rodkiem porednictwa zbawczego. Koció³ wiêc, o ile jest Kocio³em ¿ywym, jest równoczenie Kocio³em
¿yciodajnym. Oznacza to, ¿e troska o jak najintensywniejsze urzeczywistnienie Kocio³a we wspólnotach, a wiêc troska o urzeczywistnienie Kocio³a jako wspólnoty-sakramentu zapewnia najskuteczniej równie¿ jego wzrost ekstensywny22.
dzieæ, ¿e budowanie ¿ywego Kocio³a jest celem teologii pastoralnej jako teologii urzeczywistniania
siê Kocio³a. W przeciwieñstwie do tak pojêtego Kocio³a, mo¿na mówiæ o Kociele martwym tam,
gdzie nie realizuje siê wszystkich jego istotnych elementów (dzia³alnoæ czysto zewnêtrzna, organizacyjna i naturalna, jednostronny sakramentaryzm, poleganie na dzia³aniu niewidzialnej ³aski bez troski
o jej wcielenie w spo³eczne formy itp.). TPO, cz. II, s. 417422.
20
TPO, cz. II, s. 282311.
21
Tam¿e, s. 236246.
22
Tam¿e, s. 246255. Wi¹¿e siê to cile z podwójn¹ misj¹ Osób Bo¿ych w porednictwie zbawczym Kocio³a (tam¿e, s. 386417; por. B. Biela, Koció³-Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania siê Kocio³a w ujêciu ks. Franciszka Blachnickiego (19211987), Katowice 1993, s. 5673).
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W oparciu o nowy obraz Kocio³a autor eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej sformu³owa³ zasadê ¿ycia Kocio³a23, która okrela, w jaki sposób Koció³
ma siê urzeczywistniaæ zgodnie z wol¹ Chrystusa i swoj¹ natur¹ dla zapewnienia
sobie wewnêtrznego i zewnêtrznego wzrostu. Tak wiêc zasad¹ ¿ycia Kocio³a jest
koinonia, czyli  zrealizowana w widzialnym znaku pos³ugi s³owa i sakramentu oraz
spo³ecznej jednoci wiary i mi³oci  wspólnota ludzi z Chrystusem i ze sob¹ w Duchu
wiêtym, który jako jedna i ta sama Osoba w Chrystusie i wszystkich cz³onkach Kocio³a stanowi niewidzialn¹ istotê tej wspólnoty24.

Formu³a ta nazwana równie¿ przez Blachnickiego zasad¹ formaln¹ teologii pastoralnej ma wielkie znaczenie dla duszpasterstwa, gdy¿ pozwala w sposób naukowy i teologiczny oceniæ, czy dzia³alnoæ Kocio³a w danym momencie historycznym i w danym
rodowisku pozostaje w zgodzie z istot¹ Kocio³a oraz jego misji. Z drugiej strony pozwala ona pozytywnie okreliæ dzia³anie Kocio³a co do jego celu oraz co do jego istotnych elementów i przymiotów.
OD CURA ANIMARUM DO CURA PASTORALIS

Na u¿ytek praktyczny ks. Blachnicki sformu³owa³ równie¿ zasadê dzia³ania Kocio³a:
Porednictwo zbawcze Kocio³a (czyli duszpasterstwo) nale¿y sprawowaæ w tym celu
i w taki sposób, aby uobecniaæ samooddanie siê Boga w Chrystusie w s³owie i sakramencie i warunkowaæ wolne przyjêcie tego oddania siê we wzajemnym oddaniu siebie
w Duchu wiêtym przez wiarê i mi³oæ, dla urzeczywistniania wspólnoty w aspekcie
wertykalnym (z Bogiem) i horyzontalnym (z braæmi), w widzialnym i skutecznym znaku
zgromadzenia eucharystycznego i wspólnoty lokalnej pozostaj¹cej w jednoci z Kocio³em powszechnym25.
Termin ,,zasada (principium) jest przez ks. Blachnickiego rozumiany w znaczeniu podwójnym;
w znaczeniu przyczyny formalnej (causa formalis), czyli formy jakiego bytu, okrelaj¹cej jego istotê
i sprawiaj¹cej, ¿e jest on tym, czym jest, oraz w znaczeniu: principium  jako ród³o, pocz¹tek, a wiêc
w znaczeniu przyczyny sprawczej (causa efficiens). Otó¿ wed³ug naszego pastoralisty koinonia jest
zasad¹ ¿ycia Kocio³a w jednym i drugim znaczeniu. Koció³ jest sob¹, urzeczywistnia siê zgodnie ze
swoj¹ istot¹ i natur¹ oraz zgodnie z wol¹ Chrystusa, gdy urzeczywistnia siê jako wspólnota i w konkretnej wspólnocie. Z drugiej strony aktualizowanie siê Kocio³a we wspólnocie staje siê z kolei zasad¹
i przyczyn¹ jego wzrostu; pomno¿enia jego ¿ycia i przekazania ¿ycia, zarówno w odniesieniu do jego
w³asnych cz³onków, nale¿¹cych ju¿ w jaki sposób do jego wspólnoty, jak i w odniesieniu do bêd¹cych
jeszcze poza jego widzialn¹ wspólnot¹ (Nowy obraz Kocio³a , s. 436).
24
F. Blachnicki, Nowy obraz Kocio³a , s. 436, 437.
25
TPO, cz. II, s. 454, 455; por. Blachnicki, Nowy obraz Kocio³a , s. 438. Obok tej rozwiniêtej
formu³y ks. Blachnicki zaproponowa³ równie¿ formu³ê skrócon¹: Zasad¹ ¿ycia i dzia³alnoci Kocio³a jest w Duchu wiêtym oraz w widzialnym i skutecznym znaku urzeczywistniona koinonia w aspekcie
wertykalnym i horyzontalnym. W najkrótszym za ujêciu samo pojêcie koinonia zamyka w sobie i wyra¿a
istotn¹ treæ zasady formalnej ¿ycia i dzia³ania Kocio³a oraz teologii tego ¿ycia i dzia³ania (tam¿e, s. 455).
23
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Oprócz dalekosiê¿nych wniosków dla teorii ¿ycia i dzia³ania Kocio³a, czyli dla
teologii pastoralnej lub te¿  jak chce ks. Blachnicki  dla eklezjologii pastoralnej26,
zasada ta daje przede wszystkim mo¿liwoæ realizowania wizji nowego duszpasterstwa, której nie potrafi³a stworzyæ eklezjologia przedsoborowa. Eklezjologia przedsoborowa zbudowana by³a bowiem na wizji socjologiczno-prawnej Kocio³a i si³¹
faktu mog³a byæ ród³em inspiracji dla pewnych dzia³añ natury administracyjnej,
dyscyplinarnej. Ujmowa³a ponadto duszpasterstwo jednostronnie w schemacie: pasterz  owczarnia, co ³¹czy³o siê z klerykalizacj¹ oraz biern¹ postaw¹ wiernych,
którzy powoli zaczêli znajdowaæ siê faktycznie poza Kocio³em.
Nowa wizja soborowa  na co zwraca szczególn¹ uwagê ten pastoralista  inspiruje przede wszystkim ¿ycie wspólnot lokalnych Kocio³a, co zaowocowa³o choæby
prawdziw¹ eksplozj¹ rozmaitych form ¿ycia wspólnotowego. W zwi¹zku z tym powinna zrodziæ siê zupe³nie nowa koncepcja tak zwanego duszpasterstwa.
Ono dzisiaj ju¿ nie mo¿e byæ pojmowane jako to, co wyra¿a termin duszpasterstwo,
bêd¹cy prób¹ oddania w jêzyku polskim terminu Seelsorge, czyli troska o dusze.
W nim jest z góry jaki indywidualizm, troszczenie siê tylko o zbawienie pojedynczej
duszy zagro¿onej przez grzech. Misterium Kocio³a w ogóle jest nieobecne w takiej
koncepcji duszpasterstwa czy duszsterownictwa, jak dos³ownie kiedy t³umaczono27.

Mówi¹c jednak¿e o dzia³aniu, warto za ks. Blachnickim podkreliæ, ¿e trzeba mieæ na uwadze to, i¿
Koció³ zgodnie ze swoj¹ historyczn¹, dynamiczn¹ i sakramentaln¹ natur¹ zawsze bêdzie siê ukazywa³
refleksyjnej wiadomoci jako co jeszcze nie zrealizowanego w pe³ni, jako wezwanie do podjêcia wysi³ków i dzia³añ zmierzaj¹cych do jego pe³niejszej realizacji. Zaanga¿owana refleksja wyra¿a siê wiêc
w formie pytania: co mo¿na i co nale¿y czyniæ, aby przyczyniæ siê do pe³niejszego urzeczywistniania siê
Kocio³a w teraniejszoci i w przysz³oci? Podmiotem tej zaanga¿owanej refleksji na temat urzeczywistniania siê Kocio³a jest ka¿dy cz³onek Kocio³a. Szczególnymi jednak podmiotami odpowiedzialnoci s¹ przede wszystkim nosiciele kocielnego urzêdu, a wiêc biskupi, kap³ani i diakoni. Do tego
grona nale¿¹ tak¿e wieccy powo³ani do oddania siê na s³u¿bê Kocio³a, czy to w ramach wspólnot
opartych o profesjê rad ewangelicznych, czy to w inny sposób zawodowo zaanga¿owani na s³u¿bê
Kocio³a (Nowy obraz Kocio³a , s. 437).
26
Jako owoc eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej, ks. Blachnicki zaproponowa³ równie¿
zmianê jej nazwy na eklezjologiê pastoraln¹, któr¹ zdefiniowa³ nastêpuj¹co: Eklezjologia pastoralna
jest teologicznopraktyczn¹ nauk¹, która w wietle objawienia oraz zbawczej woli Boga (obiectum formale quo) zajmuje siê ¿ywym Kocio³em, czyli Kocio³em, o ile urzeczywistnia siê on i ma siê urzeczywistniaæ wspó³czenie we wspólnocie (obiectum formale quod), ustalaj¹c w oparciu o dokonan¹ analizê
jego sytuacji zasady i dyrektywy jego dzia³ania na dzi i na jutro. Tak pojêta teologia pastoralna
otrzymuje wed³ug Blachnickiego jasno okrelony przedmiot materialny i formalny. Przedmiotem materialnym jest Koció³, dlatego zamiast o teologii pastoralnej lepiej mówiæ o eklezjologii pastoralnej.
Okrelenie pastoralna wskazuje na przedmiot formalny, jakim jest zaanga¿owana i zmierzaj¹ca do
dzia³ania troska o wzrost Kocio³a. Ta troska mo¿e dotyczyæ jednak tylko Kocio³a ¿ywego, istniej¹cego
i maj¹cego siê urzeczywistniaæ we wspó³czesnym wiecie  i ta aktualnoæ stanowi równie¿ przedmiot
formalny tej dyscypliny naukowej (Nowy obraz Kocio³a..., 439; zob. TPO, cz. II, s. 457468).
27
F. Blachnicki, Rekolekcje dla wspólnoty , s. 46.
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Z now¹ wizj¹ Kocio³a i nowym duszpasterstwem ³¹cz¹ siê cile trzy pojêcia
grecko-biblijne: martyria, leiturgia, diakonia. Te trzy s³owa wyra¿aj¹ trzy podstawowe funkcje, przez które buduje siê Koció³ jako wspólnota28. Aby bowiem Koció³
jako wspólnota móg³ siê budowaæ, musz¹ w nim byæ ci¹gle aktualizowane relacje
miêdzyosobowe z Ojcem przez Syna w Duchu wiêtym, a tak¿e relacje horyzontalne
 miêdzy osobami. Do tego jest potrzebna martyria, czyli wiadectwo, g³oszenie
s³owa, bo poprzez s³owo nawi¹zuj¹ siê kontakty miêdzyosobowe. Dlatego te¿  zdaniem Blachnickiego  personalistyczno-wspólnotowa wizja Kocio³a doprowadzi³a
po soborze do dowartociowania elementu s³owa Bo¿ego.
Chocia¿ przez d³ugi czas mówiono, ¿e najpierw sakramenty, jednak dzisiaj wyranie siê
ukazuje, ¿e sakramenty musz¹ byæ poprzedzone zawsze przepowiadaniem s³owa, ¿e duszpasterstwo sakramentalne musi byæ poprzedzane przez ewangelizacjê. Najpierw ewangelizacja, a potem dopiero sakramenty. To obowi¹zuje w ka¿dej sytuacji. Martyria wiêc
 g³oszenie; ale g³oszenie, które jest wiadectwem, które wyrasta z osobowego zaanga¿owania tego, który g³osi, z jego wiary osobowej. G³oszenie, które z kolei rodzi wiadectwo jako odpowied, wyznanie wiary, kolejne g³oszenie. To jest proces dialogiczny,
dwustronny, a nie tylko jednostronne nauczanie autorytetem Kocio³a nauczaj¹cego wobec Kocio³a s³uchaj¹cego, który tylko w postawie biernej przyjmuje29.

Podobnie leiturgia  liturgia zosta³a wyranie dowartociowana przez sobór, znalaz³a siê wrêcz w centrum ¿ycia Kocio³a jako jego ród³o i szczyt. Ona jest równie¿
ujmowana w kategoriach interpersonalnych.
To jest wydarzenie miêdzy osobami i ma jako g³ówny cel doprowadzenie do spotkania
miêdzy osobami i do komunii, do zjednoczenia. Znowu odejcie od tej wizji, w której
liturgia to pewien mechanizm czy pewien system, który samoczynnie (jak to siê mówi³o  ex opere operato) przelewa substancjê ³aski do dusz ludzi zbawionych. Przy takiej
wizji znowu bliska jest pokusa sformalizowania, legalistycznego, rubrycystycznego
podejcia: ¿eby tylko valide sprawowaæ tê liturgiê, ¿eby przez te kana³y siedmiu sakramentów ³aska p³ynê³a do dusz wiernych30.

W nowej wizji, bazuj¹cej na ca³ociowym obrazie Kocio³a jako wspólnoty, liturgia jest wiêc miejscem spotkania wiata znaków, symboli, poprzez które dokonuje
siê spotkanie miêdzy osobami w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym, spotkanie

28
Trzeba tutaj dopowiedzieæ, ¿e ks. Blachnicki, okrelaj¹c przedmiot materialny teologii (eklezjologii) pastoralnej w czêci szczegó³owej ujmuj¹cej funkcje ¿yciowe Kocio³a, za podstawê podzia³u
przyj¹³ sposób urzeczywistniania siê Kocio³a na p³aszczynie znaku (leiturgia), w ¿yciu jednostkowym
(martyria) i we wspólnocie osób (diakonia). TPO, cz. II, s. 480, 481; por. M. Marczewski, Pos³uga
zbawcza Kocio³a w ujêciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000, s. 247397.
29
Tam¿e, s. 47; zob. B. Biela, Koció³-Wspólnota..., s. 93105.
30
Tam¿e, s. 48.
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z Ojcem przez Chrystusa w Duchu wiêtym i spotkanie miêdzyludzkie. Koció³ wtedy w tym znaku wyra¿a siê i aktualizuje. Chodzi wiêc przede wszystkim o takie
sprawowanie liturgii, ¿eby przez ni¹ by³ objawiany i budowany Koció³, aby dochodzi³o do aktualizowania siê wspólnoty31.
Tak¿e pojêcie diakonia jest cile zwi¹zane z pojêciem komunii32. W dawnej wizji Kocio³a bowiem mówi³o siê raczej o w³adzy.
W³adza Kocio³a w gruncie rzeczy w wiadomoci wiernych uto¿sami³a siê z Kocio³em. Koció³ to oni  ksiê¿a, biskupi. Tak pojêty Koció³ by³ gdzie porodku miêdzy Bogiem a ludmi, którzy byli w³aciwie poza Kocio³em33.

To jest w³anie  wed³ug Blachnickiego  konsekwencja tego, ¿e w³adza nie by³a
pojmowana jako diakonia, a diakonia jest funkcj¹ wspólnoty i na rzecz wspólnoty.
Wspólnota staje siê czym nadrzêdnym, a wszystko inne w stosunku do niej jest
tylko s³u¿b¹, diakoni¹. Dlatego nie jest przypadkowe powi¹zanie idei: koinonia
i diakonia i ujmowanie Kocio³a przez sobór jako wspólnoty s³u¿b i charyzmatów34.
Ks. Blachnicki zwraca równie¿ uwagê na zmianê terminologii.
Przedtem by³o kap³añstwo w³adzy, hierarchiczne, a teraz jest kap³añstwo s³u¿ebne,
ministerialne. Przedtem by³o nad wspólnot¹, teraz jest we wspólnocie. I dlatego trzeba
konsekwentnie u¿ywaæ tej terminologii. Sobór nie u¿ywa ju¿ terminu kap³añstwo hierarchiczne, ale kap³añstwo s³u¿ebne, ministerialne w odniesieniu do biskupów i kap³anów [...] Dlatego ju¿ teraz na wielkich uroczystociach nie mo¿emy tak przemawiaæ:
eminencjo, ekscelencjo, najprzewielebniejsi, przewielebni, wielebni i ty, ludu Bo¿y
 na koñcu. To jest ta piramida przedsoborowa35.

Tak wiêc poprzez te trzy funkcje ¿yciowe, jakimi s¹: martyria, leiturgia, diakonia, ¿yje i buduje siê Koció³ jako wspólnota.
Je¿eli wszyscy s¹ w³¹czeni w ten proces wiadectwa, sprawowania liturgii, wzajemnych
s³u¿b we wspólnocie, to wtedy wspólnota ¿yje, rozwija siê ¿ywy Koció³. Koció³ ¿ywy,
czyli ten, który faktycznie wciela siê w jak¹ wspólnotê i jest urzeczywistnion¹ miêdzyludzk¹ wspólnot¹ zrodzon¹ ze wspólnoty z Ojcem przez Syna w Duchu wiêtym36.

Analizuj¹c twórczoæ teologicznopastoraln¹ ks. Blachnickiego, mo¿na stwierdziæ,
¿e do koñca ¿ycia przemyliwa³ on i udoskonala³ wypracowan¹ eklezjologiczn¹ koncepcjê teologii pastoralnej, weryfikuj¹c równoczenie swoje przemylenia w praktyTam¿e; zob. B. Biela, Koció³-Wspólnota..., s. 8193.
Zob. B. Biela, tam¿e, s. 105112.
33
F. Blachnicki, Rekolekcje dla wspólnoty , s. 49.
34
Por. ten¿e, Koció³ jako wspólnota , s. 254282.
35
Ten¿e, Rekolekcje dla wspólnoty , s. 49, 50.
36
Tam¿e, s. 50.
31
32
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ce duszpasterskiej za³o¿onego przez siebie ruchu ¿ywego Kocio³a wiat³o-¯ycie.
Zasugerowa³ nawet w zwi¹zku z tym potrzebê utworzenia pneumatologiczno-chrystologiczno-eklezjologicznego traktatu teologii pastoralnej, w którym dowartociowano by pneumatologiczn¹ wizjê Kocio³a. Mia³oby to, zdaniem ks. Blachnickiego,
znaczenie bardzo wymierne dla Kocio³a, gdy¿ prowadzi³oby do przezwyciê¿enia
nuty tryumfalizmu w ¿yciu Kocio³a poprzez odrzucenie chrystomonizmu, bêd¹cego
przyczyn¹ uto¿samienia Kocio³a z Chrystusem i królestwem Bo¿ym, a nastêpnie do
przezwyciê¿enia historycyzmu i deizmu eklezjologicznego na korzyæ ca³ociowej,
pneumatologicznej wizji Kocio³a jako misterium. Pneumatologiczne ujêcie Kocio³a zabezpiecza jednoczenie personalistyczny charakter chrzecijañstwa i zapobiega tendencjom wypaczenia religijnoci w kierunku formalizmu i praktycyzmu,
przyczyniaj¹c siê do zmiany koncepcji podmiotu ¿ycia i dzia³ania Kocio³a. Koció³
bowiem  jak to podkrela³ Blachnicki  nie jest budowany przez kogo, ale sam
siebie buduje we wszystkich swych cz³onkach, o ile one w Duchu wiêtym wchodz¹
w ¿ywe, osobowe relacje z Chrystusem i braæmi. Duch wiêty, aktualizuj¹c osobowe
relacje z Chrystusem i pomiêdzy sob¹, sprawia, ¿e wspólnota lokalna staje siê nie
tylko czêci¹ Kocio³a, ale jego znakiem, staje siê wprost sakramentem, form¹ obecnoci Kocio³a w wiecie. Prawda ta rzutuje na zupe³nie now¹ koncepcjê duszpasterstwa,
które musi byæ skoncentrowane wokó³ wspólnoty lokalnej, posiadaj¹cej swój orodek krystalizacyjny w Eucharystii. Takie ujêcie Kocio³a lokalnego i Eucharystii jako
epifanii Kocio³a i centrum ¿ycia tego Kocio³a uwydatnia rolê ma³ych wspólnot,
które tak¿e partycypuj¹ w urzeczywistnianiu siê Kocio³a jako sakramentu Ducha
wiêtego. Przyczynia siê tak¿e do dowartociowania charyzmatów we wspólnotach
lokalnych, co ostatecznie doprowadza do przezwyciê¿enia antynomii pomiêdzy charyzmatyczn¹ a instytucjonaln¹ koncepcj¹ Kocio³a37.
Efektem tych przemyleñ, a tak¿e ewangelizacyjno-katechumenackiej koncepcji
duszpasterstwa zainspirowanej przez posoborowy rytua³ Ordo initiationis christianae adultorum (1972)38 oraz adhortacjê Paw³a VI o ewangelizacji w wiecie wspó³-

F. Blachnicki, Chrystus i Duch wiêty u pocz¹tku Kocio³a. Pneumatologiczny wymiar Kocio³a
i jego konsekwencje pastoralne, Znak 1976, nr 2, s. 167172.
38
Pod koniec lat siedemdziesi¹tych minionego stulecia na skutek dowiadczeñ zwi¹zanych z realizowaniem w Ruchu wiat³o-¯ycie trzyletniego cyklu formacji deuterokatechumenalnej ks. Blachnicki
zacz¹³ sk³aniaæ siê ku katechumenackiej koncepcji duszpasterstwa, postuluj¹c, by z instytucji katechumenatu odczytaæ i przej¹æ podstawowe prawa ¿ycia i rozwoju wspólnoty chrzecijan. Uzasadnia to
nastêpuj¹co: Skoro celem duszpasterstwa jest budowanie wspólnoty lokalnej, a celem katechumenatu
wychowanie i prowadzenie do ¿ycia w tej wspólnocie, to mo¿na by w sposób zasadny mówiæ o takiej
w³anie koncepcji duszpasterstwa (ten¿e, Formacja s³u¿by liturgicznej jako jedna z form m³odzie¿owego deuterokatechumenatu w parafii, Biblioteka Animatora z. 2, Krocienko n. Dunajcem 1977,
s. 59, 60). Na temat roli i znaczenia katechumenatu w duszpasterstwie zob. zbiór artyku³ów ks. F. Blachnickiego w: Sympatycy czy chrzecijanie? Katechumenat na dzisiejsz¹ godzinê, Krocienko 2002.
37
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czesnym Evangelii nuntiandi (8 XII 1975)39 by³a sugestia ks. Blachnickiego, by zmieniæ nazwê teologia pastoralna na teologia ewangelizacji:
Pokutuje jeszcze i trochê nas w b³¹d wprowadza nazwa teologia pastoralna. Uwa¿am,
¿e powinno siê j¹ zast¹piæ nazw¹ teologia ewangelizacji, bo teologia pastoralna obejmuje tylko jeden wycinek ewangelizacji (jak ju¿ owce s¹ w owczarni, to trzeba siê nimi
zaj¹æ). Pojêcie ewangelizacji jest o wiele szersze, bo obejmuje wszystkie tereny do
zdobycia. Ca³a dynamika, ekspansja jest w nim zawarta. Wtedy trzeba od razu od strony teoretycznej ustawiaæ cele, zadania, rodki, metody. W ramach tej szerokiej wizji
bêdzie potem miejsce na Seelsorge, na troskê o te dusze, które ju¿ uwierzy³y i trzeba
im zapewniæ systematyczn¹ opiekê40 .

Dlatego te¿ jedn¹ z sugestii S³ugi Bo¿ego by³a propozycja przejcia od duszpasterstwa do ewangelizacji; okreli³ j¹ mianem zwrotu kopernikañskiego:
Nie dokonalimy bowiem jeszcze ci¹gle podstawowego przejcia od duszpasterstwa
do ewangelizacji. A tymczasem jest to zwrot kopernikañski, który musimy dokonaæ
w naszej wiadomoci [...]. W tej chwili w gruncie rzeczy koncepcja soborowa  zw³aszcza ta, która znalaz³a swój wyraz w adhortacji Evangelii nuntiandi  i ta koncepcja,
która jeszcze trwa si³¹ ciê¿koci, to s¹ koncepcje wobec siebie ustawione konfliktowo.
My sobie nawet tego konfliktu nie uwiadamiamy. Sytuacja, generalnie rzecz bior¹c,
jest taka, ¿e próbujemy czapk¹ soborow¹ przykryæ to wszystko, co by³o i co jest, ale
niczego nie zmieniamy. Pod inn¹ pokrywk¹ mieci siê to samo, co dawniej. To jest
specyfika obecnej sytuacji. Chocia¿by nawet w samej dziedzinie terminologii. Termin
ewangelizacja znalaz³ prawo obywatelstwa i ci¹gle siê o tym mówi [...]. Ale gdy siê
jednak przypatrzymy temu, co siê kryje pod tymi has³ami, to zobaczymy, ¿e dok³adnie
to samo, co dawniej nazywano duszpasterstwem [...]. Cytuje siê adhortacje, dokumenty soborowe, ale to wszystko jest na p³aszczynie intelektualnej, wród intelektualistów w ró¿nych komisjach, na zjazdach, w referatach, w czasopismach [...]. Koncepcja
duszpasterstwa i koncepcja ewangelizacji ró¿ni¹ siê zasadniczo tym, ¿e jedna jest statyczna, a druga dynamiczna41.

Ks. Blachnicki zwraca w tym kontekcie uwagê na wielkie znaczenie rekolekcji
ewangelizacyjnych, które zmierzaj¹c do rozbudzenia wiary, wnosz¹ w egzystencjê
cz³owieka i parafii nowe ¿ycie, jak¹ dynamikê. Dlatego winny staæ siê normalnym
elementem ¿ycia ka¿dej parafii42.
39
Na bazie tej adhortacji, a tak¿e encykliki Jana Paw³a II Redemptor hominis ks. Blachnicki opracowa³ na szerok¹ skalê zakrojony plan ewangelizacji wspólnot parafialnych Ad Christum Redemptorem
(Ewangelizacja wed³ug planu Ad Christum Redemptorem, wiat³o-¯ycie 1988; zob. B. Biela, Koció³-Wspólnota..., s. 123139).
40
Propozycja ta pad³a na rekolekcjach wyg³oszonych dla kap³anów w Krocienku w dniach od 8 do
11 kwietnia 1980 r. (Rekolekcje dla Wspólnoty Kap³anów Chrystusa S³ugi, Lublin 1991, s. 14, 15).
41
Tam¿e, s. 11, 12.
42
Tradycyjne misje ju¿ siê prze¿ywaj¹. Ludzie ma³o na nie reaguj¹, zw³aszcza w miastach. Jeli
nawet przychodz¹, to do spowiedzi ma³o osób przystêpuje. Ci¹gle to s³yszê od misjonarzy. Bo misje

58

KS. BOGDAN BIELA

Je¿eli zaszczepi siê parafiom ewangelizacjê w znaczeniu metody  nazwijmy to jeszcze  duszpasterstwa, to ka¿da parafia musi zrozumieæ, ¿e jej normaln¹ funkcj¹ jest
prowadzenie ewangelizacji. W konsekwencji z tego powstanie w parafii katechumenat
jako owoc ewangelizacji. W ka¿dej parafii musi powstaæ w tej chwili nowy system
formacji do dojrza³ej wiary, który uzupe³ni braki katechezy. Katecheza jest jednym
z elementów katechumenatu. Ona oczywicie zostanie, jest potrzebna i po¿yteczna,
nikt jej nie bêdzie kwestionowa³. Katecheza musi mieæ swoje pod³o¿e, uwarunkowania, których sama w sobie nie posiada, wtedy dopiero bêdzie skuteczna. Katechumenat
wychowuje ludzi zdolnych do wiadectwa, do kolejnej aktywnej ewangelizacji. Wtedy
parafia ze statycznej przemieni siê w dynamiczn¹ i nie tylko powstrzyma proces kurczenia siê, ale odwróci go. Bêd¹ z niej wychodzi³y ró¿ne impulsy ewangelizacyjne
i parafia bêdzie mog³a byæ ¯ywym Kocio³em43 .

Wed³ug naszego pastoralisty ten proces przemiany zaczyna siê dopiero powoli
w Kociele dokonywaæ, mimo i¿ sformu³owania soboru, ¿e ca³y Koció³ jest misyjny, s¹ istotne i kluczowe.
Wszêdzie wiêc, gdzie jest Koció³, tam musi byæ dynamika misyjna, musi byæ postawa
misyjna, tendencja misyjna. Problem misji nie jest wiêc przede wszystkim problemem
krajów misyjnych, gdzie siê wysy³a misjonarzy, tylko to jest problem naszych parafii,
które musz¹ byæ misyjne, bo je¿eli maj¹ byæ Kocio³em, to musi w nich byæ dynamika
misyjna44 .

Dlatego te¿ ks. Blachnicki by³ przekonany, ¿e wizja pastoralna, któr¹ wnosi i realizuje Ruch wiat³o-¯ycie jest wizj¹ podstawow¹, fundamentaln¹ w stosunku do
tradycyjnego modelu duszpasterstwa45. Zdawa³ sobie jednoczenie sprawê, ¿e przejludowe to ma byæ ewangelizacja. By³ jednak taki okres, w którym zak³adano, ¿e z wiar¹ nie ma problemów, bo wszyscy s¹ katolikami, tylko z grzechem jest problem, chodzi wiêc o nawrócenie moralne.
A tymczasem problem wiary jest dzisiaj problemem kluczowym (tam¿e, s. 14).
43
Tam¿e.
44
Tam¿e, s. 13.
45
Oczywicie ks. Blachnicki zdawa³ sobie sprawê, ¿e powszechnie problem ten stawiany jest odwrotnie. Je¿eli nawet akceptuje siê oazy (i metody, i ruch) jako co pozytywnego, to zawsze jako
dodatek do czego zasadniczego. A tymczasem sytuacja jest odwrotna [...]. Sytuacja jest taka, ¿e nawet
trudno siê zdobyæ w wielu rodowiskach na odwagê, ¿eby powiedzieæ, ¿e jest odwrotnie, bo to takie
wywo³a zdziwienie, taki szok. Nie jest to wcale trudne do udowodnienia. Kiedy tak siê wyrazi³ ksi¹dz
kardyna³ Wojty³a [...], ¿e m³odzie¿ pe³niej korzysta z katechezy wtedy, gdy przesz³a przez oazy. Je¿eli na
bazie prze¿ycia oazowego jest katechizowana, to zupe³nie inaczej przyjmuje treci katechezy. To jest
w³anie to, co mam na myli. Nasza katecheza po postu zak³ada rozbudzone ¿ycie wiary w znaczeniu
osobowego kontaktu z Chrystusem i dopiero na tej bazie mo¿e byæ owocna. Mówi¹c jeszcze inaczej,
katecheza zak³ada ewangelizacjê [...]. Póki nie ma osobistego przyjêcia Chrystusa i kontaktu z Nim, to siê
pakuje formu³ki katechizmowe i naukê, a to jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi. Cz³owiek nie jest
zdolny do dokonania asymilacji wewnêtrznej tych treci, bo nie ma pod³o¿a [...]. Potem cz³owiek sam
zaczyna odczuwaæ g³ód wiedzy religijnej, g³ód prawdy. Sam siêgnie do ksi¹¿ki, siêgnie do Pisma wiêtego. Wówczas towarzyszy katechezie modlitwa i wtedy na tej bazie katecheza jest owocna. Nie oaza wiêc
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cie z cura animorum na cura pastoralis to jaka rewolucja, nies³ychanie trudna,
domagaj¹ca siê dzia³añ d³ugofalowych i formacyjnych, zw³aszcza wród kap³anów46.
ODNOWA WSPÓLNOTY LOKALNEJ

Jednym z kluczowych i podstawowych warunków realizacji soborowej cura pastoralis by³a dla naszego pastoralisty wiadomoæ posiadania przez duszpasterzy integralnej i organicznej wizji budowania wspólnoty lokalnej47. Tym bardziej, ¿e  wed³ug
Blachnickiego  tradycyjne podejcie do duszpasterstwa nie ma takiej wizji48. Funkcjonuje bowiem podejcie albo wybitnie aktywistyczne, koncentruj¹ce siê wokó³ szeregu ró¿nych akcji, u których podstaw le¿y najczêciej lêk przed pró¿ni¹, albo
te¿ podejcie problemowe, próbuj¹ce kompleksowo uchwyciæ jeden problem i systematycznie d¹¿yæ do rozwi¹zania. W konsekwencji wywo³uje to u duszpasterzy

jest dodatkiem, tylko odwrotnie, oczywicie je¿eli rozumiemy, ¿e przez oazê dokonuje siê proces ewangelizacji w znaczeniu rozbudzenia ¿ycia wiary, osobowego kontaktu z Chrystusem (tam¿e, s. 9, 10).
46
Tam¿e, s. 11.
47
Dzisiaj postuluje siê ca³ociow¹ koncepcjê i mówi siê o «holistycznej koncepcji» duszpasterstwa.
To pochodzi od greckiego s³owa «holos», co znaczy «ca³y», ale w specyficznym znaczeniu: ca³oæ z³o¿ona z wielu czêci, wed³ug jakiego planu [...]. Dla porównania mo¿emy pos³u¿yæ siê obrazem budowy
domu. Jest ca³y szereg akcji: trzeba kopaæ, trzeba przywieæ materia³, odwodniæ teren, za³o¿yæ instalacje,
ale wiadomo, ¿e jak przyjdzie wielu ludzi i ka¿dy wed³ug swojej specjalnoci bêdzie co robi³, to z tego
jeszcze dom nie powstanie. W zwi¹zku z budowaniem mo¿e powstaæ te¿ taki problem, który trzeba rozwi¹zaæ kompleksowo, powiedzmy, problem wilgoci czy odwodnienia gruntu. Spec od tego wszechstronnie rozpatruje ten problem, jak ten dom zabezpieczyæ od wp³ywów wilgoci, ¿eby by³ zdrowy. Jest wiêc
wtedy szereg cz¹stkowych problemów i dzia³añ. Jednak przede wszystkim, ¿eby dom zbudowaæ, potrzebny jest architekt, który ma ca³ociow¹ wizjê. Potem dopiero robi siê plany i podejmuje dzia³ania, ale
w jakiej kolejnoci, której nie mo¿na dowolnie zmieniaæ. Poszczególni wprowadzani do akcji ludzie nie
musz¹ znaæ ca³ego planu, ale kto jeden ogarnia ca³oæ i wie, ¿e teraz trzeba to robiæ, potem przyjdzie etap
nastêpny, trzeba pamiêtaæ o tym i tamtym, i wtedy dopiero wyjdzie ca³oæ (tam¿e, s. 19).
48
Ciekawe, ¿e w naszej formacji kap³añskiej i pastoralnej w³aciwie w ogóle nie ma siê na uwadze
tego, co ma byæ g³ównym naszym zadaniem. Pokutuje trochê jeszcze koncepcja redniowieczna: nas
przygotowuje siê tylko, ¿ebymy byli kap³anami, to znaczy specjalistami od spraw wiêtych i dotycz¹cych Boga, kultu i obrzêdów, nauczania. Obojêtnie gdzie kap³an jest, gdzie siê go pole, to kap³an równa
siê kap³an, to znaczy umie spowiadaæ, rozdzielaæ komuniê wiêt¹, umie mszê odprawiæ, g³osiæ kazania
i w³aciwie to wystarczy. W ogóle siê nie bierze pod uwagê, czy on jest zdolny ogarniaæ ca³oæ i byæ
prezbiterem, przewodnicz¹cym wspólnoty. W³aciwie nie ma do dzisiaj jakiej szko³y proboszczów,
to znaczy takiej formacji, która by przygotowa³a ludzi do tego zadania. To jest te¿ bardzo powa¿ny
problem w naszej formacji. Tymczasem taka by³a wiadomoæ w pierwotnym Kociele; zanim siê mówi³o o kap³anach, to najpierw siê mówi³o o prezbiterach. Kto dlatego przewodniczy³ Eucharystii i otrzymywa³ do tego uzdolnienia przez na³o¿enie r¹k, ¿e mia³ byæ tym, który wspólnotê lokaln¹ ca³ociowo
obejmuje, ogarnia, pokieruje jej ¿yciem, jej wzrostem. Dlatego przewodniczy³ Eucharystii, ¿e przewodniczy³ ¿yciu wspólnoty lokalnej, i odwrotnie (tam¿e, s. 19, 20).
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z jednej strony niedosyt i niewystarczalnoæ podejmowanych dzia³añ, z drugiej za
 wyczerpanie fizyczne i psychiczne49.
Potrzebne jest wiêc podejcie ca³ociowe  holistyczne, którego punktem wyjcia
jest cel lub idea³, jaki chce siê osi¹gn¹æ. Duszpasterz ogarnia wtedy ca³oæ procesu
rozwojowego, który ma prowadziæ do urzeczywistnienia idea³u Kocio³a. Z tego te¿
punktu widzenia ocenia sens i celowoæ poszczególnych akcji oraz próbuje rozwi¹zaæ
problemy. W wietle soborowej eklezjologii komunii g³ównym celem wysi³ków pastoralnych powinno byæ urzeczywistnienie Kocio³a  wspólnoty. Wysi³ek duszpasterski
powinien zatem byæ skierowany w odnowê parafii, i to w ten sposób, by parafia sta³a
siê widzialnym znakiem Kocio³a powszechnego50. Parafia musi wiêc byæ pojêta jako
miejsce i jako szansa urzeczywistnienia siê Kocio³a lokalnego we wspólnocie ze wszystkimi elementami, które nale¿¹ do konstytutywnych cech Kocio³a.
Parafiê mo¿na jednak¿e przekszta³ciæ we wspólnotê tylko przez tworzenie w niej
ma³ych grup i za porednictwem ma³ych grup. Parafia musi wiêc byæ wspólnot¹
wspólnot. Oznacza to, ¿e nie istnieje jaka bezporednia droga do przekszta³cenia
grupy cz³onków parafii we wspólnotê. Nie wystarcza wiêc sama informacja i organizacja51. Przede wszystkim potrzeba partycypacji i wiadectwa zdolnego wzbudziæ
¿ycie. Musi wiêc najpierw w parafii byæ zaczyn  ¿ywa komórka, czyli rodowisko
chrzecijan, które mo¿e zaspokoiæ potrzeby swoich cz³onków w zakresie ¿ycia chrzecijañskiego52. Tradycyjna struktura parafii nie jest jednak¿e w stanie tego zrobiæ53.
49
F. Blachnicki, Etapy realizacji wspólnotowego modelu parafii. Wizja Ruchu wiat³o-¯ycie, Koinonia 1979, nr 2, s. 14; por. ten¿e, Formacja s³u¿by liturgicznej jako jedna z form m³odzie¿owego
deuterokatechumenatu w parafii, Collectanea Theologica 1976, fasc. 4, s. 49.
50
Ten¿e, Koinonia  communio  wspólnota, Koinonia. Biuletyn odnowy parafii, nr 2, s. 9.
51
Ten¿e, Parafia wspólnot¹-wspólnoty w parafii, Biblioteka Animatora z. 1, s. 95, 96. Procesu
¿yciowego nie mo¿na zast¹piæ organizacj¹. Nie mo¿na og³osiæ z ambony, ¿e ma siê uformowaæ grupa,
której daje siê do rêki program i wytyczne. To jest pokusa. Zamiast partycypacji, czyli uczestnictwa
w ¿yciu, chcemy osi¹gn¹æ to samo na drodze organizacji i administracji [...]. W³aciwy rozwój Kocio³a
idzie przez uczestnictwo w ¿yciu nowym, które otrzymujemy dziêki Duchowi wiêtemu. Z uczestnictwa
rodzi siê wiadectwo, które ma moc w³¹czania innych do wspólnoty (ten¿e, Etapy realizacji , s. 17).
52
Jest to zasada, od której zacz¹³ Chrystus. Najpierw stworzy³ ¿yw¹ komórkê wspólnoty apostolskiej, a potem gdy aposto³owie zak³adali Kocio³y, zaczynali od tworzenia Kocio³a domowego, ma³ej
wspólnoty podstawowej (tam¿e).
53
Typowa przeciêtna parafia liczy oko³o 11,5 tysi¹ca rodzin, a wiêc 56 tysiêcy osób. Jak taka
parafia funkcjonuje? Jakie s¹ przejawy jej ¿ycia, dzia³ania? Przede wszystkim niedzielna Msza w.,
odprawiana 5, 6, 7 razy. Uczêszcza na ni¹ regularnie tylko pewien procent wiernych. Jest czytane S³owo
Bo¿e, s¹ pewne og³oszenia dotycz¹ce ¿ycia parafialnego, jest okazja do spowiedzi [...]. Jest pewna
dzia³alnoæ dotycz¹ca czêci parafian  przede wszystkim katecheza dzieci i m³odzie¿y, stanowe nabo¿eñstwa, dzia³a kancelaria parafialna [...]. Jest pewien punkt centralny, s¹ zgromadzenia obejmuj¹ce
czêæ wiernych i s¹ pewne kontakty, ale w konsekwencji rola parafii sprowadza siê do roli punktu
us³ugowego, który wiadczy us³ugi dla ludnoci. Na ogó³ jeszcze wielu ludzi korzysta z us³ug religijnych, ale parafia nie jest jeszcze rodowiskiem ¿ycia, nie stwarza warunków do istnienia interakcji
(ten¿e, Koinonia  communio  wspólnota..., s. 10, 11).
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Potrzeba wiêc ma³ych grup, których cz³onkowie spotykaj¹ siê ze sob¹ i otwieraj¹ ku
sobie w postawie dawania siebie. Wspólnota jest wynikiem relacji miêdzy osobami
 a to musz¹ byæ relacje konkretne, nie jaka mglista idea jednoci54.
Oczywicie, nie ka¿d¹ grupê, która siê zbiera, mo¿na zaliczyæ do ¿ywej komórki
Kocio³a. Jeli ma byæ ona znakiem Kocio³a, form¹ jego urzeczywistniania siê, musi
spe³niaæ pewne warunki. Przede wszystkim wspólnota ta powinna byæ zbudowana na
fundamencie, którym jest Chrystus. Musi wiêc byæ wynikiem osobowego spotkania
z Chrystusem, a wiêc tego, co stanowi istotê communio w wymiarze wertykalnym.
W tej wspólnocie wertykalnej trzeba ci¹gle trwaæ, jeli chce siê tworzyæ wspólnotê
miêdzyludzk¹. Wspólnota musi wiêc byæ miejscem spotkania z Bogiem. Pierwszym
elementem skupiaj¹cym grupê jest s³owo Bo¿e. Ono winno stanowiæ normê dzia³ania. Gdy s³owo Bo¿e grupê gromadzi i jednoczy, wtedy jest ona znakiem Kocio³a,
bo Koció³ jest wspólnot¹ tych, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i strzeg¹ go. Drugim
elementem jest modlitwa. Koció³ bowiem jest wspólnot¹ modl¹cych siê, którzy maj¹c
Ducha wiêtego, odpowiadaj¹ na wezwanie Bo¿e. Trzecim elementem jest wiadectwo ¿ycia. Je¿eli w grupie podejmuje siê wspólnie wysi³ek przemiany ¿ycia, wtedy
jest ona znakiem ludu Bo¿ego, jako spo³ecznoci tych, którzy prowadz¹ ¿ycie w Duchu
wiêtym. ¯ycie takiej grupy musi byæ tak¿e zwi¹zane z liturgi¹, zw³aszcza z Eucharysti¹, która jest pe³nym znakiem Kocio³a, a jednoczenie elementem tworz¹cym
i formuj¹cym grupê. Kolejn¹ istotn¹ cech¹ eklezjalnej grupy jest jednoæ. Ma³a grupa musi byæ otwarta ku innym wspólnotom, ¿eby wejæ w wielk¹ jednoæ Kocio³a
Chrystusowego. Dlatego te¿ zwi¹zek przez kap³ana z biskupem powoduje to, ¿e grupa jest wbudowana w Koció³ lokalny, a poprzez biskupa  w jednoæ ze Stolic¹
Apostolsk¹ i Kocio³em powszechnym. Ostatnim elementem tworz¹cym z ma³ej grupy
wspólnotê eklezjaln¹ jest diakonia. Zaczyna siê ona w ma³ej grupie, w której ka¿dy
wnosi swój wk³ad w jej budowanie, a potem przenosi siê na szersz¹ wspólnotê, podejmuj¹c jak¹ s³u¿bê dla parafii, diecezji. Wtedy taka grupa ujawnia Koció³, który
jest wspólnot¹ s³u¿b i charyzmatów55. Taka grupa, bêd¹c efektem systematycznej
formacji katechumenalnej jest zdolna przejmowaæ ró¿ne zadania w parafii, tworz¹c
z niej ¿ywy Koció³  wspólnotê wspólnot. £¹czy siê to jednak cile ze zmian¹
tradycyjnego modelu parafii.
Tradycyjny model parafii, wywodz¹cy siê z reformy Soboru Trydenckiego, jest
dzisiaj  zdaniem naszego autora  nie do utrzymania, gdy¿ trydenckie principium
tworzenia parafii to wydzielenie terytorium z pewn¹ grup¹ ludzi i ustalenie odpowiedniego pasterza. Oznacza to podzia³ parafii na principium aktywne i bierne, na
Koció³ nauczaj¹cy i s³uchaj¹cy. Zachodzi dwustronna relacja: ja  oni. Nie ma

54
55

Ten¿e, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu wiat³o-¯ycie, wiat³o-¯ycie 1987, s. 115.
Ten¿e, Ma³a grupa w Kociele, Biblioteka Animatora z. 1, s. 7780.
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wiadomoci my, a dopiero wtedy, gdy pojawia siê taka wiadomoæ, mo¿na mówiæ, ¿e Koció³ jest wspólnot¹ i to zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Wertykalnym, bo duszpasterz i wierni s¹ razem odpowiedzialni za budowanie
Kocio³a, i horyzontalnym, w wielorakich kontaktach pomiêdzy wiernymi, które aktualizuj¹ siê w konkretnych wspólnotach.
W potrydenckim modelu parafii, obejmuj¹cym pewien kr¹g ludzi, istnieje i stale
wzrasta kategoria ludzi niepraktykuj¹cych b¹d te¿ deklaruj¹cych siê wprost jako
niewierz¹cy. Obok nich istnieje drugi kr¹g  praktykuj¹cych. Jednak¿e ci praktykuj¹cy nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na niepraktykuj¹cych, gdy¿ nie istnieje w ich wiadomoci eklezjalne my. Ogólnie wiêc zaznacza siê tendencja liczbowego wzrastania
krêgu ludzi niepraktykuj¹cych i coraz mniejszego wp³ywu pasterza. Ca³y ten model
parafii jest wiêc modelem statycznym, nie ma w nim dynamiki misyjnej. Istnieje
sta³y punkt, do którego ludzie przychodz¹, ¿eby zaspokoiæ swoje potrzeby religijne,
a sfera wp³ywu duszpasterzy zamyka siê faktycznie w krêgu tych ludzi, którzy przychodz¹ do Kocio³a, salki katechetycznej czy kancelarii parafialnej56.
Potrzeba wiêc modelu dynamicznego, misyjnego, cechuj¹cego siê wiadomoci¹
my. To za jest mo¿liwe tylko we wspólnotach tworz¹cych relacje miêdzyosobowe. Tak wiêc ma³e grupy musz¹ byæ tym etapem porednim w budowaniu wiêzi
wspólnotowej w wiêkszym ju¿ zespole, jakim jest parafia. I wtedy dziêki tym wspólnotom, dziêki ich wiadectwu i zaanga¿owaniu apostolskiemu mo¿na doprowadziæ
do tego, ¿e ca³a parafia odnowi siê w swoim charakterze wspólnotowym. Warto podkreliæ za ks. Blachnickim, ¿e w procesie budowania wspólnoty parafialnej nieodzownym elementem jest zgromadzenie eucharystyczne  niejako ¿ywy model, w którym
wspólnota mo¿e rozpoznaæ siebie jako Koció³. Dlatego trzeba wszystko robiæ, by
Eucharystia by³a prze¿ywana w swoim najpe³niejszym wymiarze skutecznego znaku
Kocio³a wspólnoty57.
Parafia musi byæ parafi¹ wspólnotow¹. Ks. Blachnicki wyró¿nia w niej siedem
krêgów. Do pierwszego krêgu nale¿y grupa zarówno ochrzczonych, jak i nieochrzczonych. Jest to kr¹g misyjny, który stanowi zadanie dla pozosta³ych, obejmuj¹cych
go swoj¹ modlitw¹, trosk¹ i dynamik¹ apostolsk¹. Drugi kr¹g stanowi¹ wierni praktykuj¹cy, którzy s¹ w Kociele na zasadzie relacji ja  oni, traktuj¹cy parafiê jako
punkt wiadcz¹cy us³ugi religijne. Ten kr¹g musi byæ tak¿e terenem pracy formacyjnej i wychowawczej, aby ci wierni mogli byæ wiadkami Chrystusa dla innych. Kolejny kr¹g tworz¹ ju¿ ma³e grupy. Nale¿¹ do niego ludzie z dwóch poprzednich krêgów,
tworz¹cy grupy katechumenalne. Tutaj odbywa siê systematyczna formacja uzupe³niaj¹ca braki tradycyjnej formacji religijnej oraz wdra¿anie do ¿ycia we wspólnocie
chrzecijañskiej. W tych grupach dokonuje siê proces dojrzewania eklezjalnej wia56
57

Ten¿e, Parafia wspólnot¹ , s. 96100.
Tam¿e, s. 103, 104.
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domoci my. Te wspólnoty te¿ ju¿ s¹ ¿ywymi komórkami, które oddzia³uj¹ na
ca³oæ parafii. Z tych grup tworz¹ siê kolejne dwa krêgi wspólnot diakonijnych. Pierwsze z nich s¹ odpowiedzialne za jakie rodowisko, np. zak³ad pracy, blok mieszkalny, dzielnicê. Inne grupy diakonijne przejmuj¹ odpowiedzialnoæ za pewne funkcje
¿ywotne Kocio³a, które musz¹ byæ realizowane w ka¿dej wspólnocie lokalnej. Bêdzie to np. diakonia dla spraw liturgii, rodków przekazu, dla spraw charytatywnych.
Ze wzglêdu na wieloæ grup we wspólnotowej parafii musi tak¿e istnieæ sztab diakonii  rada apostolska, która wspó³dzia³a i koordynuje dzia³alnoæ ró¿nych grup. Ostatnim krêgiem, bêd¹cym w samym centrum parafii, jest diakonia sta³a, w sk³ad której
wchodzi proboszcz, wikarzy, a tak¿e grupa wieckich, ca³kowicie oddanych wspólnocie lokalnej. Grupa ta powinna byæ dla ca³ej parafii znakiem tego, do czego parafia
ma byæ wychowywana i jak ma siê rozwijaæ. Dlatego te¿ niezwykle istotne jest wiadectwo tej grupy. Zarysowany model parafii spe³nia  zdaniem ks. Blachnickiego
 wymagania Soboru Watykañskiego II. Jest to jednoczenie model misyjny, którego
dynamika i inspiracja nie zatrzymuje siê na jakim krêgu. Z jednej strony  od rodka
do peryferii  dzia³a dynamika ewangelizacji, z drugiej za  od peryferii do rodka 
wystêpuje dynamika wzrostu. W ten sposób tworzy siê nowa parafia  wspólnota
wspólnot58.
Tak wiêc, zdaniem ks. Blachnickiego, w oparciu o soborow¹ wizjê Kocio³a mo¿liwa jest ca³ociowa i organiczna koncepcja cura pastoralis, pojêta jako proces budowania Kocio³a we wspólnocie lokalnej. Proces urzeczywistniania siê Kocio³a
rozpoczyna siê od ewangelizacji, która inicjuje procesy wyzwoleñcze w ludziach
i danym rodowisku. Kolejnym etapem jest wdra¿anie  poprzez formacjê katechumenaln¹ do ¿ycia w eklezjalnej wspólnocie (martyria, leiturgia, diakonia). Dlatego
te¿ g³ównym wnioskiem wyp³ywaj¹cym z faktu, ¿e Koció³ urzeczywistnia siê
w konkretnych, lokalnych wspólnotach jest dla ks. Blachnickiego postulat, by ca³e
duszpasterstwo by³o tak przebudowane, aby s³u¿y³o formowaniu podstawowych
58
Tam¿e, s. 104, 105 (zob. J. Chrapek, Od potrydenckiego do powatykañskiego modelu parafii,
Collectanea Theologica 1979, fasc. 1, s. 141150). Ten proces wzrostu i budowy lokalnej wspólnoty
Kocio³a dok³adnie pokazuje najbardziej pastoralny  zdaniem ks. Blachnickiego  soborowy dekret
o misjach (tam¿e, s. 108). Pojawiaj¹cy siê jeszcze czasami dylemat, czy Koció³ powinien koncentrowaæ
siê na tworzeniu prawdziwych wspólnot eklezjalnych  akceptuj¹c tym samym sytuacjê diaspory, czy te¿
raczej troska Kocio³a powinna pójæ w kierunku objêcia jak najszerszych mas, w tym kontekcie traci
racjê bytu. Soborowa perspektywa (por. KK l, KDK 1)  zdaniem naszego autora  jest jednoznaczna.
Wynika to przede wszystkim z istoty Kocio³a, który z natury swej jest misyjny (DM 1, 2), a wiêc dla
wszystkich, dla wiata. Koció³ jednak¿e bêdzie skutecznym sakramentem zbawienia dla wszystkich, im
bardziej bêdzie sob¹, staraj¹c siê we wspólnocie lokalnej objawiæ w pe³ni swoj¹ istotê. Z tego wzglêdu
nale¿y przyj¹æ zasadê prymatu intensywnego i jakociowego urzeczywistniania siê Kocio³a przed ilociowym. Im intensywniej bowiem Koció³ bêdzie urzeczywistnia³ swoj¹ istotê staj¹c siê bratersk¹
wspólnot¹, tym ekstensywniej bêdzie jako sakrament zbawienia oddzia³ywa³ na innych ludzi (TPO,
cz. II, s. 431, 432).
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wspólnot ¿ycia chrzecijañskiego w ramach parafii59. Koniecznie wiêc trzeba wprowadzaæ w etap realizacji model parafii wspólnotowej60. Aby rozwi¹zaæ powstaj¹cy
w tym kontekcie dylemat: jak wprowadziæ model posoborowej parafii w ¿ycie, skoro nie mo¿na budowaæ ¿ywej wspólnoty Kocio³a bez istnienia dojrza³ych wspólnot
eklezjalnych, za³o¿yciel Ruchu wiat³o-¯ycie wskaza³ na rolê i szansê, jak¹ we wspó³czesnym ¿yciu Kocio³a stwarzaj¹ ró¿norodne ruchy bazuj¹ce na ca³ociowej, katechumenalnej formacji61.
Ks. Blachnicki jednoczenie zdawa³ sobie sprawê, ¿e wypracowany w Ruchu
wiat³o-¯ycie model realizacji parafii wspólnotowej ma fundamentalny wp³yw na
styl pracy i ¿ycia duszpasterzy. Je¿eli bowiem
koncepcja jest zdrowa i odpowiada obiektywnej prawdzie, to wyniknie z niej i pewien
zewnêtrzny styl ¿ycia, który bêdzie logiczny, konsekwentny i organizacyjnie scalony.
Je¿eli za brak w naszym ¿yciu kap³añskim jasnej i zwartej koncepcji kap³añstwa
i duszpasterstwa albo jeli ta koncepcja bêdzie jednostronna, subiektywna, to z koniecznoci i styl naszego duszpasterskiego ¿ycia bêdzie niezrównowa¿ony, niepozbierany,
przypadkowy. I to siê odbije potem na wszystkich elementach sk³adowych ¿ycia kap³añskiego, a wiêc na ¿yciu wewnêtrznym, na naszej nauce i na naszym duszpasterstwie62.
59
F. Blachnicki, Formacja s³u¿by liturgicznej , s. 51. To jest prawda bardzo dla nas pocieszaj¹ca,
bo je¿eli np. w parafii, która liczy kilka albo kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, powstaje kilka ma³ych grup
licz¹cych w sumie kilkadziesi¹t osób i ci ludzie siê spotykaj¹, dziel¹c siê s³owem Bo¿ym, modl¹ siê,
daj¹ wiadectwo, to naprawdê tworz¹ rodowisko ¿ycia nowego [...]. Ma³e komórki rozsiane dzisiaj
w ca³ym Kociele sprawiaj¹ to, ¿e Koció³ ma w sobie moc do odnowienia wiata, bo szczególnie w tych
ma³ych grupach Koció³ staje siê sakramentem  nie tylko znakiem, ale i narzêdziem zjednoczenia ludzi
z Bogiem i ze sob¹ (ten¿e, Oaza Rekolekcyjna Diakonii , s. 119, 120).
60
Por. B. Biela, Koció³-Wspólnota , s. 112120, 263. W tym celu ks. Blachnicki (wraz z diakoni¹
wspólnoty lokalnej RS¯) zainicjowa³ w 1978 r. ogólnopolskie sympozja dla duszpasterzy, powiêcone
odnowie parafii. Efektem tych sympozjów by³ wydawany przez RS¯ biuletyn odnowy parafii Koinonia.
61
F. Blachnicki, Istotne cechy ruchu eklezjalnego, w: ten¿e, Charyzmat wiat³o-¯ycie. Teksty
podstawowe, wiat³o-¯ycie 1987, s. 21, 22. Gdybymy mieli jasn¹ wizjê nowego cz³owieka, wizjê
biblijn¹ i wyp³ywaj¹c¹ z Tradycji i nauczania Kocio³a, to ju¿ postulat integracji w naszym duszpasterstwie w du¿ej mierze by³by spe³niony. Tu znowu dotykamy problemu kluczowego, bo trzeba powiedzieæ, ¿e w³aciwie my nie mamy jasnej, precyzyjnej wizji modelu formacyjnego przeciêtnego
chrzecijanina [...]. Z tym siê ³¹czy nierozdzielnie drugi problem  wspólnoty, najpierw ma³ej wspólnoty, bo nowy cz³owiek nie mo¿e dojrzewaæ, nie mo¿e siê rozwin¹æ poza wspólnot¹. Ma³a wspólnota jest
tym rodowiskiem ¿ycia, w którym jedynie nowy cz³owiek mo¿e wzrastaæ, bo istot¹ nowego ¿ycia jest
proegzystencja, ¿ycie dla. Ono tworzy wspólnotê [...]. Trzecia sprawa  to wizja ca³ej wspólnoty
lokalnej, ca³ego Kocio³a lokalnego, to ten plan architektoniczny ca³ej budowli, który musi mieæ przed
sob¹ prezbiter. Ma³e grupy s¹ wtedy widziane jako elementy. Jako ruch mamy charyzmat zrozumienia
roli i potrzeby ma³ych grup. Mamy tak¿e tê wizjê ca³ociow¹ wspólnoty lokalnej  parafii. Widzimy
miejsce tych ma³ych wspólnot w wiêkszym kontekcie Kocio³a lokalnego. To jest w gruncie rzeczy
wizja posoborowego duszpasterstwa (ten¿e, Rekolekcje dla wspólnoty , s. 2024).
62
Za o. P. Rostworowskim ks. Blachnicki powtarza, ¿e dzia³a tutaj pewne prawo biologiczne: albo
synteza, albo analiza. Istota ¿ywa albo pewne elementy asymiluje i wbudowuje w syntezê, albo je elimi-
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Aby rozwi¹zaæ ten problem, nie wystarczy wiêc mówiæ, ¿e koniecznie trzeba pielêgnowaæ ¿ycie wewnêtrzne i koniecznie trzeba swoje studium uzupe³niaæ, ale trzeba
problem uj¹æ w szerszym kontekcie, co mo¿e doprowadziæ do syntezy. Ta synteza
za musi mieæ swój punkt wyjcia w koncepcji duszpasterstwa, poniewa¿ to, co formuje albo deformuje kap³anów, to jest w³anie przede wszystkim duszpasterstwo63.
Dlatego te¿ za ks. Blachnickim mo¿na powiedzieæ, ¿e
tak zwany duszpasterz to jest w³anie cz³owiek, który jest tym budowniczym ogarniaj¹cym ca³oæ. On musi mieæ ca³ociow¹ wizjê. On nie mo¿e ulec aktywizmowi i mieæ
tylko problem, jak to wszystko ze sob¹ pogodziæ, w czasie zmieciæ, ¿eby sz³o jedno
po drugim, tylko on musi wiedzieæ, do czego to zmierza, na jakim etapie teraz znajduje
siê ta wspólnota, która ma byæ budowana w Koció³ ¿ywy, jakie musz¹ byæ uruchomione procesy. Koordynowanie, kierowanie tym procesem wed³ug pewnej wizji to jest
w³anie g³ówne zadanie prezbitera64.

Koñcz¹c, mo¿na wyraziæ radoæ, i¿ bogata twórczoæ teologicznopastoralna
ks. Blachnickiego, zw³aszcza z chwil¹ rozpoczêcia jego procesu beatyfikacyjnego,
z niezwyk³¹ pieczo³owitoci¹ odkrywana jest na nowo65. Powszechnie bowiem ju¿
nuje, je¿eli nie potrafi tego zbudowaæ w syntezê. Je¿eli wiêc duszpasterstwo, nauka i ¿ycie wewnêtrzne
nie stworz¹ ¿ywej ca³oci przez witaln¹ wymianê miêdzy nimi, nast¹pi z koniecznoci eliminacja tych
elementów, które bêd¹ ³atwiejsze do wyeliminowania. Ofiar¹ pada najpierw nauka, na któr¹ nie ma ani
czasu, ani si³. Potem z kolei wyeliminuje siê ¿ycie wewnêtrzne pod naciskiem potrzeb duszpasterskich.
Wreszcie padnie i samo duszpasterstwo przez odciêcie od róde³ i wyschniêcie (tam¿e, s. 6).
63
Nie pomagaj¹ tutaj wed³ug naszego pastoralisty plany duszpasterskie, którymi próbuje siê odgórnie ratowaæ i wype³niaæ pró¿niê, dlatego ¿e te plany te¿ nie bazuj¹ na wizji ca³ociowej, teologicznej.
Raczej chodzi o jakie mniej lub wiêcej zgrabne dobranie pewnych hase³ i zrobienie z tego tematów.
Jednak nie jest to oparte na analizie faktycznej sytuacji naszego katolicyzmu, bo tej nie ma w skali
globalnej, i nie jest oparte na zasadach wspó³czesnej teologii pastoralnej ani na soborowej wizji Kocio³a i jego urzeczywistniania siê w wiecie wspó³czesnym. Na pewno tam s¹ zawsze rzeczy po¿yteczne
i dobre, i jako potrzebne. Natomiast realizacja tych hase³ jest czyst¹ fikcj¹ [...]. Oczywicie, dzia³a tu
jeszcze ca³y system zasadniczy zwyczajnego duszpasterstwa parafialnego, zwi¹zanego ze sprawowaniem sakramentów. Faktycznie tworzy on gros naszego duszpasterstwa i gdyby nawet nie by³o planów
duszpasterskich, to by i tak to wszystko sz³o albo mimo tych planów to i tak idzie. W gruncie rzeczy jest
to dziewiêædziesi¹t procent duszpasterstwa. Odgórnie patrzy siê na wszystko przez plany, a oddolnie to
widaæ, jak ma³o te plany w koñcu znacz¹ w parafii; kto siê specjalnie przejmuje planami. Wiadomo, ¿e
jeli jest najwa¿niejsza katecheza, to nie jest to zale¿ne od co roku zmienianych planów. Podobnie
kwestia sakramentów: od chrztu a¿ do pogrzebu, sprawa coniedzielnej Eucharystii, praktyki sakramentu
pokuty. Wszystko to idzie niezale¿nie od planów odgórnych. Tu siê te¿ zarysowuje pewien kryzys
z powodu braku jakiej d³ugofalowej wizji i wiadomoci celu, do czego to wszystko ma w koñcu
zmierzaæ? [...]. Toniemy w subiektywizmie, a skutkiem tego nie jestemy zdolni do stwarzania jednomylnych ekip duszpasterskich, pracuj¹cych w zjednoczeniu w oparciu o obiektywne zasady. Indywidualizm proboszcza zderza siê z indywidualizmem wikarego. Kto tak kiedy powiedzia³ dowcipnie, ¿e
ksiê¿a na parafii maj¹ wspólne mieszkanie, wspólny stó³, a indywidualne duszpasterstwo (tam¿e, s. 7).
64
Ten¿e, Rekolekcje dla wspólnoty , s. 19.
65
Zob. wykaz prac powiêconych twórczoci F. Blachnickiego oraz Ruchowi wiat³o-¯ycie w:
M. Marczewski, Pos³uga zbawcza Kocio³a , s. 9698.
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siê dostrzega, ¿e pastoralna wizja S³ugi Bo¿ego wyprzedzi³a epokê, w której ¿y³
i pracowa³66. Nie doczekawszy siê uznania i spektakularnych sukcesów za ¿ycia, musia³ umieraæ prawie na wygnaniu, z dala od rodzinnego kraju, nios¹c swój krzy¿
niezrozumienia wspó³czesnych, a nawet pewnego osamotnienia67. Dzie³o jego  Ruch
wiat³o-¯ycie  jednak wci¹¿ trwa i o¿ywia wspó³czesny Koció³ charyzmatem otrzymanym od swego za³o¿yciela68. Koncepcja teologii czy te¿ eklezjologii pastoralnej
ks. Blachnickiego jest wci¹¿ aktualna, a wynikaj¹ca z niej wizja cura pastoralis ci¹gle domaga siê zrozumienia i konsekwentnej realizacji. Dlatego nie tylko warto, ale
wrêcz trzeba, w czasach, kiedy zbli¿amy siê do czterdziestej rocznicy uchwalenia
soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes (7 XII 1965) podejmowaæ i rozwijaæ badania nad wskro soborow¹ koncepcj¹
teologii duszpasterstwa (a raczej ewangelizacji) S³ugi Bo¿ego, aby na progu trzeciego tysi¹clecia orêdzie o radoci i nadziei skuteczniej dociera³o w te miejsca,
gdzie rozprzestrzenia siê smutek i lêk.
CURA PASTORALIS IN THE LIGHT OF A PASTORAL
ECCLESIOLOGY OF FATHER FRANCISZEK BLACHNICKI
Summary
On 21st of November 2004 is 40 anniversary of announcing a dogmatic konstitution about
Church Lumen gentium, which endeepening the reflection of Church mistery shows at the
same time a base of aftercouncil conception of religious service. It implicates at the same time
new understanding of meaning service, more often expressed by latin cura pastoralis instead of cura animarum. This is the way as father Blachnicki understood religious service. He in
his scientifical work and charizmatical intuition undobtfuly foreheaded his epoch, becoming a
special kind of prophetic lumen of assimilation and realization of teaching Vaticanum II.
Fr. Blachnicki endeepening ecclesilogy of Vaticanum II and works of contemprorary to
him theologists discovered that an expression koinonia, shows as one of accepting in ecclesiology a very rich reality under the name Church. That new picture of Church became so
precious, as it could become a leading picture for pastoral theology and religious service,
expressing at the same time purpose, subject, aims and methods cura pastoralis of Church.
Basing on new vision of Church, the autor of ecclesiological deduction of pastoral theology
formulated a principle in a way of acting in the Church: Church salvation intercession (means
religious service), should be celebrated in this purpuse and in this way to realisation selfgiving
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God in Christ in word, sacrament and to condition free receiving in together giving in Holy
Spirit through faith and love, for personification the community in vertical (with God) and
horisontal (with brothers) in visual and effective sign of eucharistic gathering, and a local
community in unity with common Church.
Analising theological  pastoral work of fr. Blachnicki, one can state that he reviewed and
improved till the end of his life ecclesiological conception of pastoral theology, verifing at the
same time his thoughts in practice in Light  Life Movement of a living Church as its founder.
He has even suggested a neccessity of creating pneumatological  Christological  ecclesiological tractat of pastoral theology, where a pneumatological vision of Church would be appreciated. That is why one of servant of God suggestion was a proposal to go from service to
evangelization. He named it a Copernican turn. In that state it is possible to lead a whole and
organic conception cura pastoralis, understood as a proccess of building a Church in local
community. Reality of Church starts from evangelisation, which iniciates liberation proccesses of people and given environment. Next step is to endeep  by catechumenal formation  to
life in ecclesial community (martyria, leiturgia, diakonia). That is why a main conclusion
coming from the fact that Church realised in concret, local communities is for fr. Blachnicki
a postulate to rebuild a whole religious service so it would serve the formation of basic communities of christian life in parishes. So it is neccessary to leadin a model of parishal community. To solve this dilemma; how to lead a model of postcouncil parish in life as one cannot
build a living community without existing adult ecclessiological communities, the founder of
Light  Life Movement showed a part and a chance in contemprorary life for different movements based on a whole and catechumenal formation. Fr. Blachnicki realised at the same time
that composing model of realisation a parish as a community in Light  Life Movement has
a fundamental influence on a style of work and priests life.

