
Między wolnością, a doktryną. Granice dialogu w Kościele.

Wstęp

Trzeba byśmy pierwsi dążyli do dialogu1, a jednak gdzieś zatraciliśmy te słowa Pawła 

VI, że należało rozpocząć Synod o synodalności, by przypomnieć i nauczyć nas na nowo 

rozmawiać. W tym samym dokumencie również padają słowa, że dialog jest wypełnianiem 

obowiązku apostolskiego i narzędziem jednoczenia umysłów2. Co jeszcze bardziej uwypukla 

tragedię sytuacji, bo bez jedności każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje3 i jak 

pokazują statystyki, katolików w Europie jest coraz mniej4. Dlatego musimy wyjść z 

kryjówek - rozpocząć dialog5, który jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich 

członków za siebie nawzajem, jak i całą instytucję6, gdyż ewangelizacja zakłada również 

drogę dialogu7. Jednakże, czy wszystko w Kościele zależy od naszych rozmów? Przecież 

uwidoczniony sprzeciw wobec niemieckiej Drogi Synodalnej pokazuje, że nie każdy aspekt 

można poddać pod konsultację, w wyniku których nadejdą zmiany. Zatem gdzie i czy są w 

ogóle granice dla dialogu?

Sztuka dialogu

Zaglądając do Encyklopedii Katolickiej8 nie odnajdziemy żadnej informacji odnośnie 

granicy dialogu, podobnie w innych opracowaniach9 10, jednakże nie ma też informacji, iż 

wynikiem dyskursu muszą być zmiany, a jednak ich oczekujemy, że poza deklaracjami, 

ciepłymi słowami i potakiwaniem, nadejdzie coś nowego.  Podejmujemy działanie, aby 

przyniosło efekt, którego często osiągnięcie jest ograniczone. Benedykt XVI słusznie 

zauważył, że dialog ma w swojej nazwie cząstkę logos, czyli prawdy11 i dlatego, to ta forma 

1Paweł VI, Ecclesiam suam 72, za: 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html, dostęp 22.04.2022 
r.
2Tamże, 81
3Mt 12, 25
4https://www.dw.com/pl/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-katolicki-traci-wiernych-w-ca%C5%82ej-europie/a-
56649380, dostęp 22.04.2022 r.
5J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2018, s. 21
6Por. A. Draguła, Dialog wewnętrzny w Kościele, Paedagogia Christiana 2/26 (2010), s. 155
7Franciszek, Evangelii gaudium 238, za: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html, dostęp 22.04.2022 r.
8Praca zbiorowa, Encyklopedia Katolicka. Tom III, Lublin 1985, por. dialog
9E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1996, por. dialog
10Por. K. Gralczyk - Sobczyk, Typologia dialogu, Lingwistyka Stosowana nr 3 (2020), s. 149-150
11Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Watykan 2018, za: 
https://synod.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/miedzynarodowa-komisja-teologiczna-synodalnosc-w-zyciu-i-
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poszukiwania bywa wielokrotnie najlepsza, słusznie też zauważa, że musi się (prawda) łączyć

z miłością12, ponieważ często bywa trudna, a tylko tak adresat będzie zdolny do jej przyjęcia. 

Dialog to szczera rozmowa między przyjaciółmi, w której jeden ubogaca drugiego, 

porównując swoje doświadczenia uzyskuje się pełniejszy obraz. Nie zawsze jest on sumą, 

lecz może oświetlić to co było mogło być nieadekwatne u drugiego13. Dialog nie powstaje 

tylko przez to, że się mówi. Gadanie to upadek dialogu, odejście od jego istoty (...) powstaje 

dopiero tam gdzie jest nie tylko słowo, ale i słuchanie, i gdzie w słuchaniu dopełnia się 

spotkanie, w spotkaniu związek, w związku zrozumienie jako pogłębienie i przemiana bytu14. 

Spotkanie bowiem kwestionuje nasze dotychczasowe bycie, kieruje wezwanie do odnowy15.

Dialog we wspólnocie Kościoła

Zasadnicze jest też określenie stron tego dialogu. Paweł VI w jednej z katechez 

zachęcał, aby pytanie o Kościół nie dawało nam spokoju, gdyż ma moc oczyszczającą, a 

naszą przynależność do wspólnoty uczyni świadomą i rozumną16. Kościół to po pierwsze 

Mistyczne Ciało Chrystusa, Jego Oblubienica, zatem należy wyraźnie podkreślić, że w 

Kościele rację ma Duch Święty17 i jest jego wielkim protagonistą18. Na misterium tej 

wyjątkowej wspólnoty składa się wreszcie diachronizm, nie tylko objawiający się w 

tajemnicy świętych obcowania, ale i długiej Tradycji, na której straży stoi. Wreszcie Kościół 

składa się także z katolików, zarówno duchowieństwa, osób konsekrowanych jak i świeckich,

co więcej, zgodnie z zasadą semel catholicus, semper catholicus, również z tych, którzy 

dokonali apostazji, lecz niemożliwym jest zatarcie znamion sakramentu chrztu. 

Kościół żyje na siedmiu kontynentach i w ponad kilkuset językach, a w tym 

wszystkim wezwany jest do jedności, do communio, ukazujące dialog w praktyce19. Kościół 

musi być wspólnotą dialogu20. Jednak ta wielogłosowość powinna ukazywać się w symfonii, 

misji-kosciola-20211023225913.pdf, dostęp 22.04.2022 r.
12J. Ratzinger i P. Seewald, Sól ziemi, Kraków 2005, s. 148
13Por. J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2018, s. 22
14J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 35
15T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych. O samotności. O spotkaniu, Kraków 1995, s. 105
16Por. L.Sapienza, Paweł VI. Czas odwagi, Kraków 2018, s. 75
17KEP, Synod, czyli nasza wspólna droga, Warszawa 2021, za: https://synod.org.pl/docs/materialy-dotyczace-
synodu/homilie-nauczania-dotyczace-synodu-video/synod-czyli-nasza-wspolna-droga-list-pasterski-w-zwiazku-
z-xvi-zgromadzeniem-ogolnym-synodu-biskupow/, dostęp 22.04.2022 r.
18Franciszek, Katecheza o synodzie do delegatów diecezji rzymskiej, Watykan 2021, za: 
https://synod.org.pl/docs/materialy-dotyczace-synodu/homilie-nauczania-dotyczace-synodu-video/katecheza-
papieza-franciszka-w-sprawie-synodu-do-delegatow-diecezji-rzymskiej-po-angielsku/, dostęp 22.04.2022 r.
19Por. F. Courth i P. Neuner, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Mariologia. Eklezjologia, Kraków 1999, s. 
420
20Tamże s. 416
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żadna konkretna grupa nie może się uznać za reprezentację Kościoła (...) jedynie wszyscy 

wierni razem są reprezentatywnym “my”21. Pluralizm powstaje z tego, że każdy pragnie 

dążyć do prawdy, lecz ma inne jej wyobrażenie22, a celem dyskursu jest wspólne odkrycie i 

uznanie jedynej prawdy23, więc potrzeba tutaj uwypuklić synodalność Ecclesi, gdyż wielość i 

odmienność głoszonych nauk przyniesie krzywdę Ludowi Bożemu24, a zarazem podkreślić 

gotowość na różnorodność, która jest nieodłącznym elementem dialogu, jego składową, 

bowiem inaczej prowadzilibyśmy monolog. Kościół ze swej natury jest dialogiczny na co 

wskazuje Jego źródło i szczyt, jakim jest Eucharystia25. Msza święta ma strukturę dialogu, 

wspólnej komunikacji ludu i kapłana wespół z Bogiem, szczególnie wyraziście jest to 

pokazane w prefacji poprzedzonej swego rodzaju rozmową. Co więcej, sporo modlitw (np. 

Ojcze nasz; Pod Twoją obronę; Święty Michale Archaniele) jest w formie pluralistycznej, 

wyrażającej jedność modlącego się zgromadzenia.

Funkcja służebna dogmatów

Dogmat jest najpoważniejszą granicą dla każdego dialogu, właściwie kończy 

dyskusję, ponieważ ze swej natury jest niepodważalny. Co ciekawe, podręcznik do logiki 

wskazuję, że w dyskusji rzeczowej dogmatyzm jest niedopuszczalny26, bowiem w obecnej 

relatywistycznej rzeczywistości nic nie przyjmuje się za pewne i ostateczne, jednakże w 

środowisku kościelnym są tematy, wobec których nigdy nie znajdziemy dowodów za lub 

przeciw danej tezie. Jak zapisał przed wiekami Tomasz z Akwinu dogmat dan jest do 

wierzenia27, tutaj należy odwrócić trochę zdanie profesora Ziembińskiego - dyskusja 

rzeczowa na temat dogmatu jest niedopuszczalna, ponieważ jest w pewien sposób 

bezpodstawna, chociaż oscyluje wokół nauki i rozumu, to jednak dookreśla wiarę. Kardynał 

Ratzinger wysunął przed kilkudziesięciu laty tezę, że kryzys moralności jest jedną z 

poważniejszych przyczyn kwestionowania dogmatów28, nie chodzi bowiem o spór co do 

rzeczywistej problematyki teologicznej, ale bywa próbą zatrzęsienia całym nauczaniem, 

bowiem liberalizację magisterium uważa się za bramę dla zwiększenia ilości członków 

Kościoła, jednakże zapomina się wówczas, że Kościół ma pewną doktrynę, jest definiowany 

21J. Ratzinger i P. Seewald, Sól ziemi, Kraków 2005, s. 163
22Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 114
23Por. Jan Paweł II, Dialog w Kościele dialogiem zbawienia, Austria 1998, za: 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/austria_21061998.html, dostęp 22.04.2022 r.
24Por. J. Ratzinger i V. Messori, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 61
25Lumen Gentium 11
26Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2009, s. 213
27Tomasz z Akwinu, Lauda Sion Salvatorem, XIII w.
28Por. J. Ratzinger i V .Messori, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 63
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przez określoną treściowo wiarę i może objąć tych co chcą te prawdy uznać za własne29, co 

więcej, tożsamość i nauczanie katolickie jest niezależne od statystyk30. 

Również subiektywizm bywa powodem opinii, że dogmat jest zamachem na wolność,

zapominając wówczas, że jego celem jest służenie prawdzie31, daje możliwość poznania 

niektórych misteriów wiary. Faktem jest, iż doktryna była różnie przedstawiana na tle 

wieków, po to aby dać zrozumienie ich w panujących okolicznościach, przy jednoczesnym 

nie zatraceniu podstawowego przesłania, ale ze swej natury i treści są niezmienne32. Dlatego 

wobec tej płaszczyzny należy pamiętać, że podstawą dialogu jest dla wszystkich stron żywa 

wiara33. Nie powinno się bowiem odłączać teologii od wiary, gdyż wówczas stanie się 

filozofią religii, a wtedy jej treści zatracą swą wyjątkowość.

Konieczność żywej Tradycji

Kościół niewątpliwie jest także głosem przeszłości, stoi na straży Tradycji, nie odcina

się od przodków lecz dalej podtrzymuje ich nauki. Katolicy wciąż powtarzają za świętym 

Pawłem:  przekazałem wam na początku to, co przejąłem34. Pochodzenie apostolskie wzywa 

nas do zachowania ciągłości wiary i doktryny. Ta nieprzerwana chroniczność ukazuje więzy 

wspólnoty. Czy jednak krępują one dialog? Bez więzów nie może się obyć żadne rodzaj 

wolności35, to one ukazują nam bariery, jednakże także trzymają Łódź Piotrową przy Źródle 

Chrystusowym. Jak zaznacza Vaticanum II tradycja cały czas się rozwija pod opieką Ducha 

Świętego36. Niemożliwym byłoby zachowanie depozytu wiary bez jej rozwoju, gdyż wraz z 

mijającym czasem ona się utwierdza i pogłębia37. 

Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie powtarzał, że nie jest to kultywowanie 

popiołu, lecz utrzymywanie stale żywego ognia38. Kongregacja Nauki Wiary również 

zauważa potrzebę, aby doktrynę analizować i przedstawiać tak, jak wymagają tego nasze 

29Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 96
30Por. Benedykt XVI, Poznanie prawdy, Kraków 2017, s. 88
31Por. J. Ratzinger i V .Messori, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 61
32Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym 
współczesnym błędom, Watykan 1973, za: 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_1_17.html, dostęp 22.04.2022 r.
33Por. Jan Paweł II, Dialog w Kościele dialogiem zbawienia, Austria 1998
341Kor 15, 3
35J. Ratzinger, Kościół, ekumenizm - polityka, Poznań 1990, s. 231
36Dei verbum 8
37Por. Franciszek, Katecheza o synodzie do delegatów diecezji rzymskiej, Watykan 2021
38Por.https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-06/franciszek-samolot-benedykt-tradycja-europa-
wlochy-polityka.html, dostęp 22.04.2022 r.
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czasy, a zarazem podkreśla, że pewna i niezmienna39. Kościół gdy jest prawdziwie sobą, 

wówczas jest nieustannie w ruchu, aby odpowiadać na wymagania współczesności40, lecz nie 

przez zsekularyzowane dostosowywanie się, ale ukazywanie ze skarbca mądrości, jaki 

posiada, tych prawd, których jest obecnie deficyt. Ecclesia winna wprowadzać je w dialog 

publiczny, nie bojąc się, że nie zostaną zrozumiane, ponieważ rozum ludzki poszukując 

odpowiedzi na postawione trudności potrzebuje oparcia na ufnym dialogu41. 

Tradycja jest stale niewyczerpanym źródłem nowych rozwiązań42. Przeceniamy 

siebie, myśląc, że możemy oszacować konsekwencje swoich działań i uczynić nasze pomysły

normatywą wolności, nie można poświęcić trwałej przeszłości na rzecz niepewnej 

przyszłości43. Prawdy wiary bez oparcia o wiekową Tradycję, zamienione na konsensus 

chwili, będą jak ewangeliczny dom na piasku, gdyż utracą fundament apostolski, Ojców i 

doktorów Kościoła, który od wieków budował Winnice Pańską. 

Jednakże należy też uważać na postawę  “zawsze tak było”, bezczynność to trucizna 

dla Kościoła44. Jednym z powodów kryzysu religii jest niemożność pogodzenia jej z 

pewnością światopoglądową, którą kształtuje współczesność, jednocześnie Kościół odnajduje

umocnienie sięgające ponad ludzkie pomysły, tak odpowiada żądaniom człowieka45, jego 

duszy. Wobec tego potrzeba dialogu, który odpowiada naturze i godności każdej osoby, jest 

drogą do samospełnienia46, również częściowo w wierze. W Kościele, jako żywym 

organizmie, musi istnieć opinia publiczna podtrzymywana przez dialog wśród jego członków. 

Stanowi to warunek postępu jego myśli i działania47. Jednak by spełnić ten warunek potrzeba 

rzeczowości, a zatem i odpowiedniej katechizacji, trzeba zaznajomić się z Tradycją, by 

podjąć dialog, bo inaczej będzie czczą gadaniną, co z całą pewnością jest swego rodzaju 

39Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym 
współczesnym błędom, Watykan 1973
40Benedykt XVI, Poznanie prawdy, Kraków 2017, s. 150
41Por. Jan Paweł II, Fides et ratio 33, za: 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-
ratio.html, dostęp 22.04.2022 r.
42J. B. Barrio, Wyjdź z twojej ziemi! Apostoł Jakub na ciebie czeka!, Santiago de Compostella 2021, 
za:https://www.archikatedraoliwa.pl/parafia-4084/rok-sw-jakuba-apostola-2021-30801/list-arcybiskupa-
santiago-de-compostela-30802, dostęp 22.04.2022 r.
43Por. J. Ratzinger, Prawda i wolność, Kraków 2020, s. 167
44Por. Franciszek, Przemówienie na otwarcie synodu, Watykan 2021, za: https://synod.org.pl/docs/materialy-
dotyczace-synodu/homilie-nauczania-dotyczace-synodu-video/przemowienie-ojca-swietego-franciszka-na-
otwarcie-synodu-po-polsku-pdf/, dostęp 22.04.2022 r. 
45Por. J. Ratzinger, Prawda i wolność, Kraków 2020, s. 24
46Por. Jan Paweł II, Ut unum sint 28, za: 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-
sint.html, dostęp 22.04.2022 r.
47Papieska Komisja do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio 115, 
za:https://www.katolickie.media.pl/index.php/polecane/kosciol-o-mediach/414-communio-et-progressio---
instrukcja-duszpasterska-o-srodkach-spolecznego-przekazu, dostęp 22.04.2022 r.
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granicą dyskursu, bowiem tradycja jest jednym z fundamentów teologii, co również 

podkreśla Sobór Watykański II w dziesiątym rozdziale deklaracji o wychowaniu 

chrześcijańskim. Traktując o akademickiej wolności, zachęca do edukacji “poruszania się” w 

niej, by nie zatracić pryncypiów wiary na rzecz rozumu poprzez podążanie śladami doktorów

Kościoła48. 

Urząd Nauczycielski Kościoła 

Kościół jest Matką i Nauczycielką, kolejność bowiem określeń jest nieprzypadkowa, 

bowiem przede wszystkim Matką, która pragnąc dobra swoich dzieci, postanawia być ich 

Nauczycielką. W tym kluczu należy rozpatrywać wiele, często niezrozumiałych 

powierzchownie decyzji, odbieranych jako zakazy. Niestety czasem również musi stać się 

granicą dialogu, bowiem jego konsekwencje mogą być zgubne, już Paweł VI stwierdził przed

kilkudziesięciu laty, że w niektórych dyskusjach posunęliśmy się za daleko49, jest to bowiem 

możliwe, dyskurs ma moc osłabiającą pewność doktryny.

Imprimatur jest jednym ze sposobów weryfikacji wykładni katolickiej, bowiem w 

wolności można mówić wszystko, można nawet posługiwać się nieprawdą50, jednak nie 

wszystko co powie, nawet ksiądz, jest nauczaniem Kościoła. Nihil obstat wyraża właśnie to 

Mater et Magistra, troskę i kształcenie. To samo odnosi się do interpretacji Pisma Świętego, 

gdyż sapere aude obarczone jest ryzykiem popadnięcia w sola scriptura, a to zdecydowanie 

zagraża jedności Kościoła, Pismo Święte jest dziełem Kościoła i w nim powinno być 

interpretowane, dla pożytku wiernych. Augustyn powie nawet dosadniej w tym kontekście, iż

nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła katolickiego51. 

Kardynał Eijk nie komplementarność nauczania biblijnego u protestantów uwydatnia jako 

jedną z przyczyn ich kryzysu wiary i sekularyzacji52. Ratzinger oskarżył wręcz Lutra o to, że 

przez niego dokonało się swego rodzaju rozdarcie, odcięcie tłumaczenia Objawienia od 

Kościoła, co dzisiaj jest jednym z punktów dialogu ekumenicznego, lecz również w samej 

Owczarni53 powstaje ten problem, że egzegeza Kościoła staje się czasem autonomiczną 

koncepcją jednostki54, stąd potrzeba dialogu do pełniejszego odkrycia ukrytych prawd.

48Por. Gravissimum educationis 10
49Por. L.Sapienza, Paweł VI. Czas odwagi, Kraków 2018, s. 79
50Por. K. Nowakowska, Jan Paweł II - Wielka Księga Złotych Myśli, Warszawa 2007, s. 69
51Por. Benedykt XVI, Verbum Domini 29, za: 
https://www.vatican.va/content/dam/benedict-xvi/pdf/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini_pl.pdf, dostęp 22.04.2022 r.
52W. J. Eijk i A. Galli, Bóg żyje w Holandii, Kraków 2021, s. 74
53Kościół jako owczarnia, por. KKK 754
54Por. J. Ratzinger i V .Messori, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 137-138
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Kwestie doktrynalne od początku były rozstrzygane w dialogu, doskonały przykład 

dają nam apostołowie, którzy przeprowadzili sobór już u początku swojej działalności55. 

Kościół (...) potrzebuje (...) abyśmy zostali wysłuchani56, bowiem wszelki akt teologiczny ma 

charakter eklezjalny57, nawet struktura Mszy świętej, w szczególności liturgia 

eucharystyczna, ma charakter dialogiczny. Synodalność wyraża istotę Ecclesi, jest misją58 i 

odpowiedzialnością za ogół wierzących. Jednakże doktryna sięga samej istoty Kościoła i nie 

mogą podlegać luźnej interpretacji pojedynczych wiernych59. 

Magisterium jest zwolennikiem wolności akademickiej, która odbywa się w dialogu z 

Urzędem Nauczycielskim. Kościół czuwa nad utrzymaniem żywej wymiany uprawnionych 

poglądów, bowiem jest świadom, że dialog oparty na zasadzie wolności słowa i myśli nie 

szkodzi jedności i spójności, ale przy tym rozróżnia naukowe dociekania i nauczanie 

wiernych. W pierwszym przypadku osoba kompetentna ma swobodę potrzebną do pracy i 

prawo publikacji wyników, lecz w drugim należy tylko i wyłącznie stosować to co zostało 

zatwierdzone60. Prawo nie jest przeciwko wolności, ale poniekąd warunkuje jej treść61. 

Troszczy się o wolność maluczkich, którzy zwiedzeni zgubnym myśleniem, mogliby utracić 

wiarę62. Należy zachować równowagę między wolnością teologiczną, a jednością wiary, po 

to bowiem jest tak wiele komisji zajmujących się sprawdzaniem nauczania.

Dlaczego tak istotna jest ingerencja Kościoła w tłumaczenie treści wiary? 

Odpowiedzią jest Credo, co prawda polskie tłumaczenie oddaje niekoniecznie dokładnie 

zamysł sformułowania Credo Ecclesiam, wiąże się to z gramatyką polską, chodzi o to, iż 

słowo wierzę w języku polskim jest łączone “z czymś” - wierzę w coś. Jednakże można to 

sformułowanie wyznania wiary przetłumaczyć jako wierzę na sposób kościelny. Kościół 

istnieje i jest na to sporo dowodów, więc już nie podlega pod kategorię wiary, jednak to co 

wyznaje i czego uczy, a uczy także jak wyznawać, już jest bardziej skomplikowane. Stąd 

wynika też ta troska o klarowność doktryny, ponieważ ona nas również jednoczy, jednoczy w

wierze63.

Dialog w Kościele nie zawsze obejmuje też płaszczyznę teologiczną, praktycznie cały

przekrój nauki ma swój związek z Ecclesią, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

55Por. Dz 15, 28
56L.Sapienza, Paweł VI. Czas odwagi, Kraków 2018, s. 78
57J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963 - 2004, Warszawa 2009, s. 13
58Por. Franciszek, Katecheza o synodzie do delegatów diecezji rzymskiej, Watykan 2021
59Por. Papieska Komisja do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio 117
60Tamże 118
61J. Ratzinger, Kościół, ekumenizm - polityka, Poznań 1990, s. 231
62Por. 2P 2, 1-2
63Por. Praca zbiorowa, Wierzę, Kraków 2012,  s. 299 - 300
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wiernych, aby w różnych dziedzinach Kościół miał swoje zdanie. Tak też działają katolickie 

uczelnie czy choćby Papieska Akademia Nauk. Dość ważnym aspektem dla życia wspólnoty 

są sprawy społeczne. Istnieje nawet cała doktryna w tym względzie, jest to katolicka nauka 

społeczna, bardzo często jako główny motyw encyklik, ponieważ sięga codzienności 

wierzących, materialnej codzienności. Można ją uznać za jedną z odpowiedzi na pytanie 

ewangelicznego młodzieńca: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?64 Ta płaszczyzna 

nauczania posiada już większe pole do dialogu, gdyż poza Objawieniem, opiera się także na 

zmiennej ekonomii i geopolityce, na potrzebach już nie tyle całej wspólnoty, co konkretnych 

grup, ale także w tej dziedzinie są wypowiedzi dość jasno sformułowane. Dość dosadnym 

przykładem jest kara ekskomuniki dla osób angażujących się w propagowanie ruchów 

komunistycznych65. Taki dokument wydało Święte Oficjum66 tuż po wojnie. Encykliki 

papieskie podejmują krytykę niektórych doktryn ideologicznych, znamienny jest dokument 

Piusa XI Mit brennender Sorge występujący przeciw nazizmowi. Wynika to z powiązania 

duchowości z całokształtem człowieka, duch bowiem koegzystuje z ciałem, a także z troską o

całą rodzinę ludzką, wobec której Kościół dostrzega zagrażającej jej niebezpieczeństwo 

właśnie w konkretnych ideologiach. Wobec tych działań wspólnota jednakowoż nie 

zapomina o zadaniu prowadzeniu dialogu zbawienia, aby każdy mógł dostrzec weń 

niezgłębione bogactwo Chrystusa67.

Prymat, hierarchia, posłuszeństwo

Jednym z dogmatów jest nieomylność papieska, ale zarazem nieomylność Kościoła68. 

Komplementarność tych dwóch prawd jest ukazywana w dialogu jaki Ojciec Święty 

podejmuje z całym Ludem Bożym, od świeckich, po kardynałów. Właściwy dyskurs jest 

rozmową całej wspólnoty. Wykluczenie którejkolwiek grupy oddala od prawdy. Toteż 

potrzebny jest gwarant jedności, zarówno duchowy - Chrystus, jaki i ziemski - Papież. Ojciec

Święty nie może domagać się akceptacji Jego wykładni wiary od niewierzących, gdyż 

formułują ją na podstawie Objawienia, którego oni nie uznają, ale musi wymagać 

posłuszeństwa wobec tych treści od owiec mu podległych, właśnie dlatego, że i swoją 

godność, i treści, opiera na przesłaniu teologicznym Pisma Świętego69, jak podkreśla 

64Łk 10, 25
65Za: https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-41-1949-ocr.pdf, dostęp 22.04.2022 r.
66Obecnie Kongregacja Nauki Wiary
67Por. Jan Paweł II, Dialog w Kościele dialogiem zbawienia, Austria 1998
68Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym 
współczesnym błędom, Watykan 1973
69Por. Benedykt XVI, Poznanie prawdy, Kraków 2017, s.63
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założyciel Opus Dei, to wierzący musi korygować swoje poglądy tak, by były zgodne z 

Wikariuszem Chrystusa70. Ciekawą tezę wusuwa św. Augustyn, wiara w autorytet Ecclesi, 

skraca drogę poznania i uwalnia od trudu71. Jeśli wewnątrz będzie panował chaos, wówczas 

budowanie zewnętrznej jedności ekumenicznej będzie arealne72. Kościół jest uchwytny 

wspólnotowo, jednak za opinię całości często odpowiedzialne są jednostki, które wszelkie 

decyzje własnego sumienia powinny konfrontować z wiarą całej Ecclesi, wyraża się to w 

synodalności, która łączy bogatą różnorodność przy podejmowaniu decyzji, jednak jako 

organ doradczy, a nie decydent73.

Niewłaściwie pojęta hierarchia może być kolejną barierą dla dialogu. Kryzys w 

strukturalną budowę wspólnoty może powodować kryzys w magisterium74, wynika to być 

może z jej błędnego zrozumienia jej struktury. Jeśli bowiem więź ze światem pojęta jest jako 

zależność, to absolutne wyzwalanie się od tej zależności będzie zarazem absolutnym 

wyizolowaniem się75 są to słowa profesora Filka odnoszące się do rozumienia wolności, które 

również można przenieść na grunt Kościoła, bowiem wyzwalanie się spod struktury jest 

poniekąd odizolowaniem ze wspólnoty Ciała Pana, a przecież nie może więc oko powiedzieć 

ręce: «Nie jesteś mi potrzebna»76. Hierarchia ma głębokie korzenie biblijne, w Izraelu istniały

struktury kapłańskie, lecz również w Nowym Testamencie Piotr otrzymuje klucze, a 

pozostali apostołowie są ponad uczniami, im to Chrystus tłumaczy niektóre przypowieści, aż 

wreszcie w Dziejach Apostolskich odnajdujemy podział na biskupów, prezbiterów i 

diakonów. To ukazuje odmienne tłumaczenie słowa hierarchia od powszechnego źródła 

mocy, mianowicie święte źródło, z którego wszyscy wezwani są by czerpać, również biskup 

jest wezwany, aby wsłuchać się w głos księży, do konsultacji i dialogu w sprawach 

duszpasterskich77. Episcopus może również oznaczać nadzorcę78 i taki też ma obowiązek, by 

prowadząc dyskurs z teologami, pilnował zachowania właściwej doktryny79.

70Por. J. M. de Balaguer, Kuźnia, Katowice 1992, s. 126
71Por. Augustyn, Dialogi Filozoficzne. Tom II, Warszawa 1953, s. 119
72Por. L.Sapienza, Paweł VI. Czas odwagi, Kraków 2018, s. 83
73Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Watykan 2018
74Por. J. Ratzinger i V .Messori, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 61
75Z. Kijas, Wyszyński. Narodziny nowego człowieka, Warszawa 2021, s. 136
761Kor 12, 21
77Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Watykan 2018
78Por. Benedykt XVI, Poznanie prawdy, Kraków 2017, s. 62
79Por. Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska "O Uniwersytetach Katolickich (Ex corde Ecclesiae)" 29, Watykan
1990, za: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/konstytucje/o_uniwersytetach_15081990.html, 
dostęp 22.04.2022 r.
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Dialog, więc należy uważać jakby za pewien sposób wypełnienia obowiązku 

apostolskiego i jakby za narzędzie do jednoczenia umysłów80. Skąd więc wynika, pomimo tak

licznych wezwań, brak dialogu między strukturalnego? Powodem jest często klerykalizm, 

myślenie elitarne, przez co kapłan odrywa się od świeckich i zamiast być pasterzem, pilnuje 

pustej szopy81. Bywa też w drugą stronę, przeświadczenie pewności budzi pokusę 

wystąpienia przeciw posłuszeństwu, które jest najważniejszą zasadą Chrystusowego 

projektu82. Lepiej bowiem jest znajdować się pod brzemieniem znaków nieznanych, ale 

pożytecznych, niżeli błędnie je interpretując kark wyzwolony z jarzma niewoli wkładać 

ponownie w sidła błędu.83

Posłuszeństwo może również wypaczyć dialog, bowiem w dyskursie podstawą jest 

równość, wynikająca z godności osobistej84, dialog braterski dochodzi do skutku poprzez 

poczucie wspólnoty85, zgodnie z naturą społeczną człowieka86. Ojciec Święty zachęca by nie 

obawiać się pozbycia obrazu sztywnych struktur, gdyż to one mogą powodować bariery w 

komunikacji, dlatego też Kościół gorliwie zabiega i uważa za rzecz konieczną umacnianie 

więzów i poszerzanie dialogu między wiernymi87. Wzmocnienie relacji spowoduje 

zmniejszenie błędnego lęku oraz zachęci do rozmowy.

Zawłaszczenie lub utrata prawdy

Istnieje jeszcze inna zależność, która jest podstawą w dialogu, czyli posłuszeństwo 

prawdzie, zarazem ukazywanie jej, jak i nielękanie się przed jej usłyszeniem. Prawda nie ma 

granic88, w swej naturze jest niczym nieograniczona, ale człowiek może zamknąć jej treść dla

konkretnej grupy lub pewna społeczność może podporządkować resztę pod swój dyktat, takie

zachowanie określa się monopolizacją, jednakże wartość, jaką jest prawda, nie może 

przynależeć do nikogo, żadnej elity, jest obiektywna. 

Otrzymana wolność to również wezwanie do odpowiedzialności. Jak już 

wspomniałem, akt teologiczny ma wymiar eklezjalny, nie należy do jednostki, ale do 

wspólnoty, teolog bowiem służy Kościołowi89. Doktryna wiary nie jest naszą grą, nie 

80Ecclesiam suam 81
81Por. Franciszek, Przemówienie na otwarcie synodu, Watykan 2021
82L. Sapienza, Paweł VI. Czas odwagi, Kraków 2018, s. 79
83Augustyn, De doctrina christiana, Warszawa 1989, s.  133
84Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus 22, Watykan 2000, za: 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html, dostęp 22.04.2022 r.
85Por. Gaudium et spes 23
86Por. Ut unum sint 57
87Papieska Komisja do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio 114
88Por. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, Kęty 2011, s. 47
89Por. J. Ratzinger i V .Messori, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 61
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możemy jej dobrowolnie zmienić lub zawłaszczyć, jeśli tak ją potraktujemy nie pomoże nam 

ani w życiu, ani w śmierci, może coś zmienimy, trochę oświetlimy drogę, ale tylko trochę, 

wówczas nie wystarczy ani do życia, ani do umierania90. Teolog jest w diakonii prawdy, w jej

służbie, gdy ją uwłaszczy, wówczas zakłamuje rzeczywistość. Wyzwolenie człowieka stanie 

się nierealne, gdyż prawda i wolność istnieją razem albo wcale91.

Obecnie wolność jawi się jako podstawowa i zasadnicza wartość dla życia, działania 

polityczne winny nieść na sztandarach walkę o tę wartość, także religia, aby utwierdzić 

pozycję w społeczeństwie powinna głosić wyzwolenie92, a jednak musi też głosić prawdę, 

która bywa niewygodna, wobec której rodzi się bunt, a ostatecznie granica między 

subiektywną prawdą, a wolnością staje się krucha, a przecież zawłaszczyć prawdę można 

tylko przez zakłamanie rzeczywistości, które zniewala w ułudę. Wiara w możliwość poznania

prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest bynajmniej źródłem nietolerancji; przeciwnie, 

stanowi nieodzowny warunek szczerego i autentycznego dialogu między ludźmi. Tylko 

spełniając ten warunek mogą oni przezwyciężyć podziały i razem dążyć do poznania całej 

prawdy93.

Pozorna wolność  jest granicą dla prawdy, która rodzi się z dialogu, wówczas 

roztropnym jest poddać się pod posłuszeństwo tej wartości, choć może się to wydawać 

zniewalające, tylko tak otworzymy się na dyskurs. Wolność i prawda są nierozłączne jeśli są 

tym rzeczywiście, w momencie powstania uprzedzeń wobec tych płaszczyzn, wejścia 

niepewności, tracimy wobec nich zaufanie i zdają się być adwersarzami. 

Ogromnym ryzykiem obarczone jest pozytywistyczne dążenie do pełnej 

demokratyzacji, absolutyzacji zasady większości94 jako wyznacznika prawdy, spójrzmy na 

kobiety, które przyniosły informację o zmartwychwstania do uczniów. Ta zbawcza treść 

wydawała się apostołom czczą gadaniną95, w opinii większości zgromadzonych nie mogły 

mieć racji, ich ówczesny status społeczny jeszcze bardziej to uwydatniał, a jednak jesteśmy 

świadkami tego faktu96.

Babel - problemy werbalne

90Por. J. Ratzinger, Prawda i wolność, Kraków 2020, s. 105
91Por. Fides et ratio 90
92Por. J. Ratzinger, Prawda i wolność, Kraków 2020, s. 133 - 134 
93Fides et ratio 92
94Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, Kraków 1999, s. 18
95Łk 24, 11
96Praca zbiorowa, Przesłanie zmartwychwstania, Kraków 2007, s. 7
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Dyskurs utrudniają też bariery werbalne, nie chodzi tu o odmienność języków, w 

których przemawia Kościół, ale brak poprawnego odczytania różnych sformułowań, niejasne 

wyrażenia, czy ogólne deklaracje zacierające istotę. Również w nauce stosuje się pojęcia, 

które nie wszyscy dokładnie odczytują albo wręcz błędnie, a dialog zakłada zrozumienie. 

Strony prowadzące dialog spotykają się nieuchronnie z problemem odmiennych 

sformułowań, za pomocą których wyrażona jest doktryna97, jest to rzeczywiste ryzyko 

prowadzenia dyskusji, jednak z drugiej strony dokładne formuły oddają wyraziście treść, a 

przecież ostatecznie chodzi nie o fałszywy konsensus, ale jedyną prawdę. Przed takim 

ryzykiem przestrzegał Papież Franciszek, aby synod nie stał się dysputą filozoficzną z 

ładnymi sformułowaniami, ale poruszał rzeczywiste problemy ludzi, ale zarazem nie zatracił 

wyrazistości wiary.

Przeszkody personalne w dialogu

Yves Congar napisał w jednej ze swoich książek, że Kościoła nie trzeba zmieniać, 

lecz to co jest w Nim98, że to my musimy się zmieniać. Dialog jest też uwikłany w nasze 

osobiste przywary, dla Pawła VI prawdziwym dialogiem jest komunikacja duchowa99, która 

związana jest z naszą postawą, myślę, że przede wszystkim do tej płaszczyzny kieruje on 

swój apel, by nie stawiać żadnej granicy100. Musimy umiłować prawdę, wówczas bariery nie 

będą stanowiły problemu101. Jan od Krzyża podkreśla, że w szukaniu Boga, Jego woli trzeba 

się odznaczać czystą i prostą miłością102. Również w szukaniu wspólnotowy, kiedy to 

uchraniamy się od subiektywizacji wiary, a staramy się odnaleźć Bożą rzeczywistość w 

głosach wielu.

Potrzebne jest aktywne słuchanie i chęć zrozumienia, ona to uwolni nas od uprzedzeń,

wierząc, że jesteśmy w stanie dojść wspólnie do prawdy, stanowi warunek autentycznego 

dialogu, jest to wyparcie się nietolerancji, przezwyciężenia podziałów103. Aktywne słuchanie 

to coś więcej niż umiejętność powtórzenia zdania przedmówcy czy swobodne potakiwanie, 

lecz raczej rzeczywiste, empatyczne wejście w argumentacje, może nawet oponenta i 

szukanie w niej tego, co właściwe, przy jednoczesnym poprawieniu błędnych myśli swoich i 

adwersarza. Słuchanie wiąże się ściśle ze zrozumieniem, nie przyjęciem argumentacji, ale 

97Por. Jan Paweł II, Ut unum sint 38
98Por. Franciszek, Przemówienie na otwarcie synodu, Watykan 2021
99Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Watykan 2018
100Por. Ecclesiam suam 74
101Tamże 102
102Por. Jan od Krzyża, Pieśń Duchowa. Żywy Płomień Miłości, Kraków 1961, s. 428
103Por. Fides et ratio 92
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zrozumieniem, dlaczego dany podmiot tak myśli, skąd to wypływa i dokąd zmierza, jest to 

również po prostu otwarcie się na rozmowę, na zdanie odmienne.

Nieodłącznie potrzeba postawy głębokiej pokory. Dla chrześcijanina to ścieżka i 

korona104. Potrzeba stanięcia w prawdzie, że wspólnotowo zajedzie się dalej105, aby gdy 

człowiek upadnie wspomógł go drugi, by go podniósł106. Trzeba uznać własną słabość 

poznawczą, ograniczoność rozumu, gdyż prawdę nie zawsze poznaje się tylko widzeniem 

cielesnym, ale oglądem całego rozumu107, rozumu zjednoczonego w communio z Kościołem, 

bo jak mówi stare przysłowie, co dwie głowy to nie jedna. Próżność jest zamknięciem na 

wezwanie do rozmowy, zarówno z Bogiem108 jak i z bliźnim.

Niewątpliwie grzech jest wielką przeszkodą we wspólnotowym dialogu, on to 

wprowadza nieufność, a czasem i kłamstwo, jak również wiele innych win duchowych, które 

wykraczają przeciw miłości, która jest filarem dialogu. Odrzucenie wszelkiego zła i chęć 

czynienia dobra prowadzi do rzeczywistych wniosków, które służą wspólnocie. Również 

spowiedź ma przecież formę dialogu, w której wymawiamy swoje grzechy i otrzymujemy 

pouczenie, zatem tu się uwydatnia także istota dyskursu, iż do naszego wzrastania potrzebny 

jest kierownik duchowy, dzięki rozmowie z nim wzrastamy, analogi należy szukać wobec 

całej wspólnoty, która w oczyszczającej rozmowie będzie się ubogacać, jeśli na drodze nie 

stanie grzech.

Semper catholicus

Wspólnotę tworzą także apostaci, chrzest nadaje niezatarte znamię, włącza stale we 

wspólnotę Kościoła, także w dialogu powinniśmy brać tę społeczność pod uwagę. Na tej 

płaszczyźnie granic jest najwięcej, gdyż drastycznie się różnimy, czasem odnosi się wrażenie 

życia w odrębnych rzeczywistościach, a na pewno w sferze wiary. Grupa ta jest różnorodna, 

bowiem mowa nie tylko o ateistach, lecz także wyznawcach różnych prądów filozoficznych, 

konwertytach, muzułmanach, czy najogólniej, o wyznawcach wszelakich religii. Jednakże 

dialog z tą społecznością najwyraźniej uwydatni wady Kościoła.

104Por. K. Arguello, Adnotacje 1988 - 2014, Częstochowa 2018, s. 83
105Por. Franciszek, Cztery wymiary bliskości, Watykan 2022, za: 
https://www.ekai.pl/dokumenty/przemowienie-papieza-franciszka-otwierajace-miedzynarodowe-sympozjum-o-
kaplanstwie-17-lutego-2022/, dostęp 22.04.2022 r.
106Por. Jan od Krzyża, Pieśń Duchowa. Żywy Płomień Miłości, Kraków 1961, s. 429
107Por. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, Kęty 2011, s. 91
108Por. Franciszek, Nie unikajmy dialogu z Bogiem, Watykan 2020 za: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/cotidie/2020/documents/papa-francesco-
cotidie_20200310_sacerdoti-testimoni.html, dostęp 22.04.2022 r.
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Nie podlega tu dyskusji doktryna wiary, bo ustępstwo w sprawach wiary byłoby 

fałszywą miłością, diabelską i kłamliwą miłością (...) w wierze nie ma miejsca na 

ustępstwa109. Chociaż warto zaznaczyć, że wysuwając odmienne doktryny wiary, zachęcają 

Kościół do szukania odpowiedzi, analogicznie jak robili to heretycy110. Trochę inaczej ma się 

rzecz z innymi dziedzinami, chociaż o ile, wszelka nauka wypływa w Kościele z wiary, to 

pewne prawdy mogą głosić ludzie, którzy odłączyli się fizycznie ze wspólnoty. Wydaje mi 

się, że jednak o wiele cenniejsze są wskazówki, jakich mogą udzielać ci ludzie, odnoszące się

do duszpasterstwa, sposobu nauczania czy wychowania. Powinny oczywiście być dogłębnie 

przeanalizowane, jednakże pierw, wysłuchane, przedyskutowane, bo kto bardziej zna wady, 

jak nie ten, który z ich powodu postanowił odejść. Jest to cenny dar, móc poznać bolesną 

prawdę o sobie samym.

Zakończenie

Jezus Chrystus łączy w sobie prawdę i wolność111, w Nim te dwa aspekty osiągają 

pełnię, a przecież gdzie przynajmniej dwóch się gromadzi w Jego imię tam On jest pośród 

nich112, więc poszukując prawdy w dialogu, możemy rzeczywiście mieć większą pewność, że 

ją odnajdziemy. Stosunek na płaszczyźnie ja - ty stanowi nie tylko sumę tego co 

reprezentujemy, lecz powstaje wówczas zupełnie nowa, odrębna jakość113, tak nie tylko rodzi 

się miłość czy wspólnota, ale rodzi się też prawda, która jest ze swej natury obiektywna. Po 

wysłuchaniu stajemy się inni, swój własny byt wzbogacamy i pogłębiamy114 przez 

konfrontację z odmiennym zdaniem. 

Właściwe zrozumienie Urzędu Nauczycielskiego powinno być pomocne w 

dialogicznym rozeznaniu, aniżeli być przeszkodą. Pragnienie dobra wspólnoty jest 

podstawowym napędem Magisterium, stąd można mieć wrażenie granicy. Jak przy 

autostradzie są barierki bezpieczeństwa, by auto jadąc poniosło jak najmniejsze szkody, gdy 

zboczy z podstawowej drogi, tak Matka Kościół postanowiła postawić słupki na naszej 

drodze, co nie oznacza, iż nie da się je minąć, lecz dla dobra powinno iść się wyznaczonym 

szlakiem. Są to przede wszystkim drogowskazy, a dopiero później swego rodzaju ostrzeżenie.

Często potrzeba głębokiej wiary, aby zrozumieć ich cel.

109J. M. de Balaguer, Kuźnia, Katowice 1992, s. 40
110Por. Augustyn, Dialogi Filozoficzne. Tom IV, Warszawa 1953, s. 90 - 91
111Por. K. Nowakowska, Jan Paweł II - Wielka Księga Złotych Myśli, Warszawa 2007, s. 51
112Por. Mt 18, 20
113T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych. O samotności. O spotkaniu, Kraków 1995, s. 143
114Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 36
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Najpoważniejszą granicą jesteśmy my sami, nasze charaktery, zachowania, zwyczaje. 

W dialogu jest mało miejsca na ja, bowiem robimy to dla my. Otwartość, szczerość, 

szacunek, wartość prawdy, wysłuchiwanie w dyskusji to podstawa, powinny towarzyszyć 

każdej rozmowie, a szczególnie w rodzinie Kościoła. W apostolstwie należy wyzbyć się 

wszelkiej krytyki115. W dialogu potrzeba nie tylko światła nadziei, ale i ciepła w 

teraźniejszości. 

Wolność jest składową dialogu, także musimy rozmawiać, jednak tworząc w sobie 

różne oczekiwania co do rezultatów, musimy mieć na względzie wszelkie bariery, granice dla

naszych idei. Kościół jest otwarty na dialog, Jego misją jest synodalność, która wypełnia się 

przez dyskurs, Matka chce wysłuchać wszystkie swoje dzieci, jednak nie może spełnić 

wszystkich oczekiwań, gdyż posiada określoną strukturę, ale nadto wymaga też cnoty 

posłuszeństwa, aby umocnić jedność, by nie było weń rozdarcia.
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