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POSTAWY MODZIEZY WOBEC KOŚCIOA
JAKO WYZWANIE DLA KATECHEZY
YOUNG PEOPLE’S ATTITUDES TOWARDS THE CHURCH
AS A CHALLENGE FOR CATECHESIS
A b s t r a c t. A structural definition of an attitude contains the following components:
a cognitive, an emotional-evaluating and a behavioral one. The study of attitudes towards the
Church is contained within the institutional parameter of religiosity. Young people understand
the Church more in the categories of a community than of an institution; however, in recent
years the percentage has been growing of respondents who think that it is possible to be
a religious man without the Church understood a God’s people. This may be a sign of formation of individualized religiosity dissociating itself from the institutional requirements (extraChurch religiosity). Studied young men evaluate as positive the Church’s contribution to solving the problems of the individual, the family, the nation, and its role in the systemic
transformations. However, they are afraid of too much of its intervention in their personal lives
and behaviors. This is why in the hierarchy of authorities that are helpful in solving moral
conflicts the teachings of the Church and the clergy’s counseling are in remote positions, and
one’s conscience is ranked as the first. Considerable trust in the Church in the general meaning
is accompanied by a lower level of trust in actual structures and persons in the Church. A considerable shortage of participation in religious movements and communities may be noticed.
Translated by Tadeusz Karowicz
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Stawianie pytań o postawy modziezy wobec Kościoa moze wydawać sie
mao interesujace.
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dokonuje sie socjalizacja religijna modego pokolenia. Czyzby chodzio jedynie o sprawdzenie skuteczności tych dziaań? Po cześci tak. Ale jeśli weźmie
sie pod uwage zmienne czynniki polityczne, gospodarcze, kulturowe, spoeczne, to trzeba przyznać, ze stawianie takich pytań jest wciaz
 aktualne. W wielu
socjologicznych opracowaniach zwraca sie uwage na tendencje do subiektywizacji i indywidualizacji wiary, która dotyczy wymiaru dogmatycznego oraz
zasad moralności religijnej. Wprowadzanie modego czowieka w zycie religijne traci dzisiaj forme bezkonfliktowego przekazu wiary i przyjmowania jej
na zasadzie tradycji. Coraz wieksza role odgrywaja tu wyspecjalizowane
grupy i instytucje spoeczne, które przekazuja rózne wartości. Religijność
modego pokolenia w mniejszym stopniu opiera sie na przejmowanych automatycznie wzorach zycia, bardziej liczy sie indywidualny wybór w ksztatowaniu wasnej wiary religijnej. Socjologowie podkreślaja,
 ze religijność i moralność modego pokolenia charakteryzuje sie kontynuacja tradycji, a zarazem
zrywaniem z nia,
 trwaościa i zmiana.
 Modziez znajduje sie jakby pomiedzy
1
 tez katecheza powinna uwzgledniać tak
tradycja i nowoczesnościa . Stad
spoeczny kontekst socjalizacji religijnej, jak i konkretne postawy modego
pokolenia wobec Kościoa. W socjologicznych badaniach stwierdzano, ze
nastawienie do Kościoa czesto decyduje o caoksztacie religijności danej
osoby i jest czynnikiem róznicujacym

te religijność2.
Podjety temat wymaga wcześniej kilku uściśleń pojeciowych. Jako podstawe zaliczenia kogoś do kategorii „modziez” przyjeto kryteria powszechnie
stosowane w naukach spoecznych. Modzieńczy etap zycia rozpoczyna sie
wraz z końcem dzieciństwa, osiagnie
  ciem dojrzaości pciowej, a kończy wraz
z zaozeniem rodziny lub podjeciem pracy zawodowej, czyli wraz z osiagnie
 ciem dojrzaości spoecznej. Przy takim zaozeniu czas przynalezności do
grupy modziezy nie jest identyczny u róznych osób, a jednocześnie jest na
tyle dugi, aby objać
 wiele wydarzeń zmieniajacych

sytuacje modych ludzi3.
Wobec tego w ponizszych przykadach z badań do kategorii modziezy wchodzić beda zarówno gimnazjaliści, jak i studenci. Z nauk spoecznych zaczerp-

1

J. M a r i a ń s k i. Modziez miedzy tradycja i ponowoczesnościa. Wartości moralne
w świadomości maturzystów. Lublin 1995 s. 337.
2
T. S z a w i e l. Postawy i orientacje spoeczne polskich katolików w trzy lata po rozpoczeciu reform politycznych i ekonomicznych. W: Od Kościoa ludu do Kościoa wyboru. Religia a przemiany spoeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków 1996 s. 60-61.
3
K. K o s e  a. Modziez. Przeglad
 problematyki. W: Encyklopedia Socjologii. T. 2.
Warszawa 1999 s. 253.
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nieto równiez definicje postawy podana przez S. Nowaka. „Postawa pewnego
czowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogó wzglednie trwaych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz
ewentualnie towarzyszacych

tym emocjonalno-oceniajacym

dyspozycjom
wzglednie trwaych przekonań o naturze i wasnościach tego przedmiotu
i wzglednie trwaych dyspozycji do zachowania sie wobec tego przedmiotu”4. W tej strukturalnej definicji wyróznia sie komponent poznawczy, emocjonalno-oceniajacy
 i behawioralny. Nie musza one wszystkie jednocześnie,
ani tez z jednakowym natezeniem wystepować. Komponent emocjonalno-oceniajacy
 musi być obecny, gdyz on konstytuuje postawe5. Gdy zaś chodzi
o przedmiot postaw, czyli Kośció, to socjologiczny opis dotyczy elementów
instytucjonalnych, widzialnych ksztatów Kościoa, bez siegania do jego nadprzyrodzonej rzeczywistości.
W ponizszych rozwazaniach zwróci sie uwage najpierw na teologicznopastoralna i socjologiczna koncepcje Kościoa, nastepnie przytoczone beda wybrane wyniki badań w środowiskach modziezy. Skoncentrowano sie jedynie
na tych, które odnosza sie do wskazanych wyzej elementów postawy. Ostatni
punkt zawiera wnioski i postulaty.

1. TEOLOGICZNOPASTORALNA I SOCJOLOGICZNA
WIZJA KOŚCIOA

Pytania o postawy wobec Kościoa stawiane sa w obszarze instytucjonalnego wymiaru religijności. Wymiar ten identyfikowany by najcześciej z przynaleznościa do wspólnoty czy organizacji religijnej. Trzeba jednak zdawać
sobie sprawe z ograniczoności socjologicznych metod badawczych. Mówiac

o Kościele dotykamy rzeczywistości dwuwymiarowej: widzialnych zewnetrznych struktur oraz aspektu nadprzyrodzonego. Ten drugi pozostaje poza mozliwościami wyjaśnień socjologa, co nie oznacza, ze w opisie wizji Kościoa
w świadomości badanych nalezy ten aspekt cakowicie pominać.
 Pytajac

o postawy, warto wiedzieć jakim rozumieniem Kościoa posuguja sie respondenci. Niektórzy socjologowie sadz
 a,
 ze brak rozróznienia w badaniach pomiedzy Kościoem hierarchicznym i Kościoem pojmowanym jako Lud Bozy

4

S. N o w a k. Pojecie postawy w teoriach i stosowanych badaniach spoecznych. W:
Teorie postaw. Red. S. Nowak. Warszawa 1973 s. 23.
5
Tamze s. 24.
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oraz pytania o zaufanie do Kościoa w kontekście zaufania do innych instytucji zycia publicznego prowadzi do nieporozumień6.
Drugi Sobór Watykański rozpocza
 wykad nauki o Kościele od sowa
„misterium”. Jak zauwazaja komentatorzy soborowego nauczania, termin ten
wskazuje na sposób udzielania sie Boga ludziom w historii. Wcielenie i krzyz
sa najwiekszym przyblizeniem sie Boga do ludzi, a znakiem i narzedziem tej
bliskości jest Kośció. Ojcowie soboru zrezygnowali z konstruowania definicji
Kościoa, natomiast podali jego opis. Ukazali go jako rzeczywistość zozona,

w której zrasta sie pierwiastek ludzki i boski7. W ujeciach teologicznych
podkreśla sie, ze Kośció jest kontynuacja tajemnicy Jezusa Chrystusa, jest
jego Mistycznym Ciaem, Ludem Bozym, Wspólnota Boga z czowiekiem.
Jako instytucja zbawcza Kośció ma strukture hierarchiczno-charyzmatyczna
o wymiarze historyczno-eschatycznym. Jako wspólnota wiary, nadziei i miości, uformowana przez Jezusa Chrystusa w widzialny organizm, jest przez
niego nieustannie ozywiany moca Ducha Świetego. Jest on takze wspólnota
czonków pielgrzymujacych,

oczyszczajacych

sie i zbawionych oraz ludem
zjednoczonym jednościa Trójcy Świetej. Kośció wyznawany w symbolu wiary jako jeden, świety, powszechny i apostolski powierzony zosta przez Zbawiciela pieczy apostoów z Piotrem na czele oraz ich nastepców, by rozszerzali go i kierowali nim. Jest posany do wszystkich narodów, ludów, kultur
i czasów oraz otwarty na dialog, by gosić sowo Boze, uobecniać Objawienie
i zbawcze wydarzenia zycia Jezusa Chrystusa, aby wszyscy ludzie mogli
dojść do poznania prawdy i osiagn
 ać
 zbawienie8.
W odróznieniu od eklezjologii systematycznej, która zajmuje sie istota
Kościoa, przedmiotem zainteresowania teologii pastoralnej jest dynamika
dziaajacego

Kościoa, czyli jego urzeczywistnianie sie w świecie. W refleksji
teologii pastoralnej chodzi o zrozumienie natury Kościoa i uchwycenie tego,
co z niej wypywa dla określenia posannictwa, które Kośció musi penić.
Teologowie pastoralni odwouja sie do soborowego ujecia Kościoa, akcentujac
 przede wszystkim idee Kościoa jako Ludu Bozego oraz jako powszechnego sakramentu zbawienia. W pierwszym przypadku chodzi o podkreślenie

6
R. D y o n i z i a k. Sondaze a manipulowanie spoeczeństwem. Kraków 1997 s. 51-53;
W. P i w o w a r s k i. Przemiany Kościoa ludowego w Polsce. „Przeglad
 Humanistyczny”
4:1997 s. 17.
7
E. O z o r o w s k i. Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Kościele. W: Sobór
Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 2002 s. 100-101.
8
Cz. B a r t n i k. Kośció. W: Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 993-994.
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ciagości

Kościoa z Izraelem. Idea Ludu Bozego kaze spogladać

na Kośció
jako rzeczywistość wtopiona w Bozy plan przymierza i zbawienia. Idea ta
wskazuje tez na pewna dynamike. To waśnie lud wybrany, ustanowiony i poświecony przez Boga jest nosicielem posannictwa zbawienia, przez penienie
misji nauczycielskiej, kapańskiej i pasterskiej. Nowy Lud Bozy stanowi takze
wspólnote rozmaitych stanów, charyzmatów, funkcji i posug. Gdy zaś chodzi
o idee Kościoa jako powszechnego sakramentu zbawienia, to podkreśla sie,
ze Kośció jest podobny do samego Sowa Wcielonego, którego czowieczeństwo byo zywym narzedziem zbawienia. Kośció z ustanowienia Chrystusa
jest jednocześnie duchowa wspólnota aski i widzialnym organizmem. Nie ma
jednak tozsamości pomiedzy Chrystusem, jako narzedziem zbawienia, a Kościoem jako sakramentem zbawienia. Ten fakt oznacza po pierwsze, ze Boza
aska moze być i jest udzielana równiez poza widzialnym, po wtóre przypomina, ze Kośció jest znakiem rzeczywistości, która go przewyzsza, znakiem tajemnicy Boga, który wychodzi do czowieka9.
W teologii pastoralnej zwraca sie tez uwage na instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoa. Kośció, choć jest instytucja w sensie socjologicznym,
to jednak rózni sie od instytucji ziemskich. Z racji swojego posannictwa
zbawczego nie moze on wiazać

sie z zadna konkretna kultura,
 systemem
politycznym czy gospodarczym. W pojeciu instytucji mieści sie hierarchiczna
struktura Kościoa, utrwalone spoeczne rytuay religijne oraz sposoby wyznawania wiary. Te widzialne struktury dopuszczaja istnienie zmian, aby jak
najlepiej wypenić posannictwo we wspóczesnym świecie. W wymiarze
wspólnotowym zwraca sie uwage na wewnetrzna jedność ludzi wierzacych


w Chryz osobami Trójcy Świetej (wspólnota Bosko-ludzka). Dla wierzacych
stusa wspólnota jest bardziej zadaniem, anizeli rzeczywistościa w peni zrealizowana i ukończona.
 Miedzy wspólnotowa i instytucjonalna natura Kościoa
zachodzi zwiazek.

Wartości instytucjonalne suza w Kościele realizacji wartości wspólnotowych10.
Do podstawowych funkcji Kościoa nalezy przepowiadanie, liturgia i diakonia. One buduja Kośció jako caość, ale tez kazda wspólnote eklezjalna.

Kośció realizuje te funkcje „tu i teraz”, czyli w konkretnych uwarunkowaniach spoecznych i kulturowych. Nie pozostaja one bez znaczenia dla postrzegania Kościoa i jego dziaalności. Dlatego tez istnieje potrzeba socjolo-

9

W. P r z y g o d a. Istota i posannictwo Kościoa. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000 s. 117-123.
10
Tamze 125-129.
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gicznych badań nad wizja Kościoa w świadomości wiernych. Dla socjologii
Kośció jest takim samym przedmiotem badania empirycznego jak inne instytucje czy grupy spoeczne. Traktowany jest jako instytucja historyczna i spoeczna, która podlega zmianom w zakresie swoich form, penionych funkcji,
pozycji i roli w spoeczeństwie. W socjologicznych badaniach zwraca sie na
wymiary przynalezności do Kościoa, poczucie wiezi z nim oraz na jego
spoeczna dziaalność. Socjologia nie wypowiada sie na temat nadprzyrodzonych aspektów Kościoa, chociaz niektóre przesanki teologiczne sa pomocne
w konstruowaniu modeli badawczych. Socjolog brytyjski J. Beckford podkreśla nawet, ze „uwzglednienie teologicznych, filozoficznych i estetycznych
punktów widzenia moze sie takze przyczynić do wypracowania wywazonego
ujecia religii jako zjawiska spoecznego”11.
Dwie powojenne transformacje w Polsce, to jest wprowadzenie najpierw
ustroju socjalistycznego, a potem wychodzenie z niego w kierunku demokracji nie byy obojetne dla dziaalności Kościoa i postrzegania tych dziaań
przez ogó spoeczeństwa. Socjologowie religii mówili o dwóch kontekstach
funkcjonowania Kościoa w Polsce. Pierwszy to kontekst totalitaryzmu. Ten
system stara sie ograniczyć wpyw Kościoa na spoeczeństwo. Kośció
w Polsce przypomina wówczas wiele cech tzw. Kościoa ludowego. W jego
charakterystyce wymienia sie miedzy innymi nastawienie uniwersalne, masowość oddziaywania, hierarchiczność na niekorzyść wspólnotowości, rytualizm. Specyfike tego typu Kościoa określay tez funkcje pozareligijne.
Funkcja monopolizacyjna polegaa na przeciwstawianiu sie programowej laicyzacji spoeczeństwa; funkcja integracyjna oznaczaa tworzenie wiezi religijnych i narodowych wśród Polaków poprzez udzia w masowych praktykach
religijnych; funkcja opiekuńcza, czyli reprezentowanie zniewolonego narodu
oraz artykuowanie jego potrzeb i problemów. Drugi kontekst to modernizuja
ce sie spoeczeństwo polskie po zmianach 1989 roku. Jako symptomy tego
spoeczeństwa ukazuje sie dyferencjacje, racjonalizacje oraz sekularyzacje.
Nastepstwem tych procesów jest pluralizm spoeczno-kulturowy. Kośció sta
sie jednym z segmentów w pluralistycznym spoeczeństwie, nie mia juz
potrzeby penienia funkcji pozareligijnych12. W powojennych dziejach Kościoa w Polsce, zwiazanych

z sytuacja polityczna,
 mozna wskazać rózne

11

J. B e c k f o r d. Teoria spoeczna a religia. Kraków 2006 s. 287.
W. P i w o w a r s k i. Kośció i religijność w przemianie. W: Przemiany religijności
spoeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa 1993 s. 16-18.
12

POSTAWY MODZIEZY WOBEC KOŚCIOA
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okresy. Najpierw byy to ograniczenia i sprzeciw wobec totalitaryzmu, co
przysporzyo Kościoowi zwolenników. Byli wśród nich nie tylko wierni, ale
tez wszyscy rozczarowani negatywnymi zjawiskami w socjalistycznym spoeczeństwie. Na tym gruncie rodzi sie tryumfalizm i zaufanie do masowości
oddziaywań na lud. Drugi okres (lata osiemdziesiate)

naznaczony by powiekszaniem autonomii i autorytetu, ale tez czasem instrumentalnego traktowania Kościoa. Faza trzecia to powrót do realizmu ewangelizacji, wobec
mnozenia sie neoliberalnych idei i opartych na nich porzadkach

spoecznych13.
Od poczatku

zmian ustrojowych toczy sie dyskusja nad miejscem i rola
Kościoa katolickiego w spoeczeństwie polskim. Medialne wypowiedzi, naznaczone czesto duza doza emocji, oparte sa na politycznej przynalezności
oraz osobistych przekonaniach światopogladowych.

Nader czesto do Kościoa
stosuje sie jezyk debaty politycznej. Wiele krzywdzacych

uwag pod adresem
Kościoa wynika z nieznajomości spoecznego nauczania. Nawet w nowoczesnym pluralistycznym spoeczeństwie Kośció spenia misje profetyczno-krytyczna.
 Zmiana publicznej roli religii w nowoczesnym spoeczeństwie oznacza
istotna zmiane funkcji zastepczych penionych dawniej przez Kośció oraz
sposobu ich realizacji, ale nie wiaz
 e sie z ich zanikiem. Pojawiaja sie nowe
wyzwania, zwiazane

z kryzysem spoeczeństwa obywatelskiego14. W refleksji nad miejscem i rola Kościoa w kontekście transformujacego

sie spoeczeństwa, trzeba tez zwrócić uwage na to, jak go postrzegaja zwyczajni wierni. Kośció w spoeczeństwie polskim wpywa decydujaco
 na ksztat religijności spoeczeństwa. Religijność i kościelność sa w Polsce bardzo mocno
powiazane,

dlatego tez osabienie wiezi z Kościoem moze pociagać

za soba
osabienie religijności Polaków. W kolejnym punkcie zostana ukazane wybrane skadniki postaw modziezy wobec Kościoa.

2. KOŚCIÓ W ŚWIADOMOŚCI MODZIEZY

Zanim zaprezentuje sie niektóre elementy postaw modziezy wobec Kościoa warto zwrócić uwage na ogólne deklaracje wiary w modym pokoleniu.
W badaniach religijności sa one traktowane jako parametr wstepny. Nawet

13

Z. Z i e l i ń s k i. Kośció w Polsce 1944-2002. Radom 2003 s. 457-459.
P. M a z u r k i e w i c z. Kośció w zyciu publicznym. W: Kośció katolicki w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Red. P. Mazurkiewicz. Warszawa 2003 s. 203.
14
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pobiezny przeglad
 podstawowych wskaźników religijności dowodzi, ze modziez w Polsce prezentuje wyzszy poziom religijności, anizeli ich rówieśnicy
z krajów zachodniej Europy15. Spoeczne procesy dyferencjacji, sekularyzacji, indywidualizacji niekoniecznie musza prowadzić do porzucenia religii.
Bardziej chodzi tu o zmiane jej charakteru. Religijność modziezy, przynajmniej w sferze deklaratywnej, jest wysoka, w ciagu
 ostatnich lat nie zanotowano rewolucyjnych zmian. W sondazu CBOS, zrealizowanym pod koniec
2013 roku na ogólnopolskiej próbie uczniów ostatnich klas szkól ponadgimnazjalnych, 6% określio sie jako geboko wierzacy,

65% jako wierzacy,

18% to niezdecydowani i 10% niewierzacy.

W roku 1996 wskaźniki ukaday
sie odpowiednio: 6%, 74%, 14%, 5%. Widzimy, ze nie zmieni sie odsetek
osób określajacych

swoja wiare jako geboka,
 jednak o 9% zmala odsetek
badanych postrzegajacych

sie jako wierzacy
 (z 74% do 65%), zwiekszy sie
natomiast udzia niezdecydowanych (z 14% do 18%) oraz niewierzacych

(z 5% do 10%)16. Socjologowie religii zauwazaja jednak, ze wśród modziezy polskiej, zwaszcza z wielkich miast, pojawiaja sie deklaracje niezdecydowania co do identyfikacji z Kościoem. Specyficzna kategorie stanowia ci,
którzy przyznaja,
 ze wierza w Boga, ale nie w Kośció, albo uwazaja,
 iz sa
17
katolikami wierzacymi,

ale nie zgadzaja sie z niektórymi biskupami . Takie
deklaracje moga być oznaka,
 ze przynalezność wyznaniowa oraz identyfikacje
z Kościoem beda stawać sie przedmiotem osobistego wyboru.
Opisujac
 postawy modziezy wobec Kościoa, nalezy pamietać, ze modzi
ludzie sa nie tylko przedmiotem zabiegów socjalizacyjnych ze strony religijnych instytucji, ale stanowia tez aktywna grupe spoeczna w procesie przemian. Modziez jest w fazie przejściowej miedzy dzieciństwem i dorosościa.

To implikuje potrzebe uczenia sie, czyli nabierania zdolności do penienia ról
spoecznych w zyciu, co nierzadko wiaz
 e sie z negacja norm narzucanych
przez instytucje spoeczne (prawo lub zwyczaj)18. Nic wiec dziwnego, ze
stan taki wywouje nieraz postawy przekory, egocentryzmu, prowadzi do

15

T. S z a w i e l. Wiara religijna polskiej modziezy (1992-2002). W: Kośció katolicki
w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Red. P. Mazurkiewicz. Warszawa 2003
s. 123.
16
R. B o g u s z e w s k i, M. F e l i k s i a k, M. G w i a z d a, J. K a l k a. Modziez
o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia. W: Modziez 2013. Opinie i diagnozy nr 28.
Red. M. Grabowska, J. Kalka. Warszawa 2014 s. 115.
17
J. M a r i a ń s k i. Kośció katolicki w Polsce w przestrzeni zycia publicznego. Studium
socjologiczne. Toruń 2013 s. 88.
18
W. W r z e s i ń s k i. Jednostka – rodzina – pokolenie. Poznań 2003 s. 40.
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115

zachwiania równowagi emocjonalnej, a jednocześnie pojawia sie potrzeba
miości, akceptacji, rozumienia i poszanowania. Cheć zaakcentowania wasnej
odrebności i bycia soba prowadzi czesto do odrzucenia przyjmowanych dotad

wzorów, norm i autorytetów. Ksztatowanie wasnej tozsamości jest trudne
i czesto obarczone waznymi decyzjami, którym mody czowiek nie zawsze
umie sprostać19.
Postawy wobec Kościoa, rozumiane jako splot elementów intelektualnych,
emocjonalnych nastawień i ewentualnie gotowości do dziaania lub konkretne
zachowania, ksztatuja sie wraz z tozsamościa osobowa,
 spoeczna i religijna.

Pierwsze zatem zagadnienie dotyczy rozumienia Kościoa, jakie funkcjonuje
w świadomości respondentów. W socjologicznych badaniach stawiano pytanie
czym – zdaniem respondenta – jest Kośció katolicki. Spośród mozliwości
propozycji wyboru dwie wskazyway na instytucjonalne rozumienie Kościoa
(instytucja strzegaca
 wiary i obyczajów, instytucja świeta z papiezem i duchowieństwem), jedna na wymiar wspólnotowy (wspólnota wiernych) i jedna na
świeckie pojecie Kościoa (ogólnoświatowa instytucja posiadajaca
 równiez
świeckie cele). Badani mogli wybrać jedno lub tez podać inne (wasne) określenie Kościoa. Opisujac
 postawy wobec Kościoa trzeba zaznaczyć o jakie
rozumienie Kościoa chodzi. W aspekcie socjologicznym moze on być rozumiany jako instytucja utozsamiana czesto z hierarchia lub jako wspólnota
Ludu Bozego. Trzeba to jasno w badaniach rozgraniczyć, aby uniknać
 nieporozumienia badacza z respondentem odnośnie do desygnatów pojecia „Kośció”. W wielu badaniach znajduja sie pytania o koncepcje Kościoa w świadomości badanych; niemniej jednak w pytaniach o zaufanie i role Kościoa
w spoeczeństwie chodzio bardziej o jego instytucjonalny wymiar. Samo
rozumienie Kościoa moze bowiem negatywnie lub pozytywnie wpywać na
subiektywne poczucie wiezi z nim. Tutaj jednak nie chodzi o sprawdzenie
wiedzy respondentów na ten temat, ale o odpowiedź na pytanie: jaka wizja
Kościoa dominuje w świadomości badanych?
Uczniowie klas przedmaturalnych i trzecich klas zasadniczych szkó zawodowych w czterech środowiskach miejskich w Polsce (Radom, Wocawek,
omza, Ostrów Mazowiecka) w 49,3% uwazali, ze Kośció jest przede
wszystkim wspólnota wiernych; 19,2% określio go jako instytucje strzegac
 a
wiary i obyczajów; 13,5% widziao w Kościele instytucje świeta z papiezem

19
J. K e d z i o r. Modziez jako specyficzna kategoria spoeczna. W: Wspóczesna modziez pomiedzy Eros a Thanatos. Red. J. Kurzepa, A. Lisowska, A. Pierzchalska. Wrocaw 2008
s. 12-13.
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i duchowieństwem, a 6,9% badanych postrzegao Kośció jako ogólnoświatowa organizacje, posiadajac
 a takze cele świeckie. Znaczna cześć respondentów albo nie wyrazia swej opinii, albo nie udzielia odpowiedzi (13,8%), zaś
2,2% wybrao inne, niz zaproponowane, określenia. Autor tych badań –
J. Mariański  stwierdzi, ze „tendencja do postrzegania Kościoa w wymiarze
wspólnotowym nieco cześciej zaznaczaa sie wśród dziewczat,
 uczniów szkó
ogólnoksztacacych,

mieszkańców wsi […].Wspólnotowa wizje Kościoa czesto podkreślali ludzie geboko wierzacy

i systematycznie praktykujacy”
 20.
Dla porównania modzi mieszkańcy Nowego Sacza

w wieku ponizej 20 lat
na identyczne pytanie udzielili odpowiedzi wedug powyzszej kolejności
wyborów: 53,9%; 25,6%; 4,5%; 8,3%; 5,1%; 2,6%21.
Dane z sondazy opinii publicznej oraz badań socjologicznych pozwalaja
mówić o zmianach postaw Polaków wobec Kościoa katolickiego. Tendencja
ta nasila sie szczególnie w modym pokoleniu. Generalnie zmiany te mozna
ujmować jako przechodzenie od religijności zinstytucjonalizowanej do religijności ksztatowanej osobiście, wedug wasnych indywidualnych wyborów.
Wprawdzie obecne jest jeszcze przywiazanie

do tradycji i rytuaów, ale nie
ma to wiekszego znaczenia w sferze etyki ewangelicznej i codziennej moralności. Inaczej mówiac,
 mamy do czynienia z chrześcijaństwem sprywatyzowanym, religijnościa selektywna,
 która troche przypomina supermarket, gdzie
wybiera sie tylko to, co atrakcyjne. W paszczyźnie religijnej wielu ludzi
chce być sedziami we wasnej sprawie i nie zyczy sobie zewnetrznych ocen
swego postepowania, zwaszcza pynacych

z Kościoa. Wyrazem tego jest
opinia, ze czowiekiem religijnym mozna być bez Kościoa. W tej ostatniej
kwestii zauwaza sie duze zmiany w środowisku modziezy. W ponizszej tabeli
zaprezentowano dane z badań ogólnopolskich w populacji badanych uczniów
szkó średnich i studentów. Pytania byy nastepujace:

a) czy mozna być religijnym bez Kościoa jako Ludu Bozego?; b) czy mozna być religijnym bez
Kościoa jako instytucji?

20
J. M a r i a ń s k i. Emigracja z Kościoa. Religijność modziezy polskiej w warunkach
zmian spoecznych. Lublin 2008 s. 423-425.
21
K. Ś w i e s. Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej. Lublin
2011 s. 275.
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Tab. 1. Opinie na temat mozliwości bycia religijnym bez Kościoa
jako Ludu Bozego oraz jako instytucji (dane w %).
Kośció jako Lud Bozy

Kośció jako instytucja

Odpowiedź badanych
1988

1998

2005

1988

1998

2005

Tak

27,3

46,3

46,9

66,5

62,6

65,5

Nie

54,0

30,7

30,2

13,0

15,3

14,6

Inne deklaracje

18,7

23,0

22,9

20,5

22,1

19,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogóem

Źródo: S. H. Z a r e b a. W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej
modziezy. Warszawa 2008 s. 176-179.

W 1988 roku 27,3% uczniów i studentów uwazao, ze mozliwe jest bycie
religijnym bez Kościoa jako Ludu Bozego; 54,% stwierdzio ze nie, zaś
18,7% nie potrafio sie wypowiedzieć lub nie udzielio odpowiedzi. Dziesieć
lat później, w 1998 roku, w podobnych badaniach odpowiedzi uczniów i studentów wedug powyzszej kolejności byy nastepujace;
 46,3%; 30,7%; 23,8%.
W 2005 roku odpowiednio: 46,9%; 30,2%; 22,9%. Natomiast na pytanie, czy
mozna być religijnym bez Kościoa jako instytucji, odpowiedzi pozytywnej
udzielio w 1988 66,5% respondentów, odpowiedzi negatywnej 13,0%,
a 20,5% nie miao zdania lub nie udzielio odpowiedzi. W roku 1998 odpowiednio: 62,6%; 15,3%; 22,1%. W roku 2005 odpowiedzi modziezy byy nastepujace:
 65,5%; 14,6%; 19,9%. Przywoane wyniki z badań ogólnopolskich
świadcza,
 ze modziezy blizsza jest idea Kościoa jako Ludu Bozego, chociaz
i tutaj zmiany sa atwo dostrzegalne. Na przeomie wieków odsetek osób
przekonanych, ze religijnym mozna być bez Kościoa jako Ludu Bozego
wzrós o 19,0%, zaś o 23,3% zmala udzia tych, którzy uwazaja,
 ze udzia
w Kościele jako wspólnocie Ludu Bozego konieczny jest do tego, aby być
osoba religijna.
 Taka tendencja sie utrzymuje, o czym świadcza rezultaty
uzyskane w 2005 roku. Nie zauwaza sie natomiast zmian w opiniach na temat
pośrednictwa Kościoa instytucjonalnego w osobistych relacjach z Bogiem.
Blisko dwie trzecie badanej modziezy uwaza, ze do bycia religijnym nie sa
potrzebne kościelne struktury. Wytumaczenie tego zjawiska wymagaoby
pogebionych badań. Wydaje sie jednak, ze wpyw na poglady
 modego pokolenia moze mieć medialna ocena funkcjonowania Kościoa w spoeczeństwie,
jego struktur, przedstawicieli hierarchii.
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Zanik wielu funkcji ekstensywnych nie oznacza wycofania sie Kościoa
katolickiego w Polsce z zycia spoecznego. Biskupi polscy w dokumencie
spoecznym przypominaja,
 ze „reguy spoeczeństwa pluralistycznego nie przewiduja dla Kościoa jakiegoś specjalnego miejsca. Kośció traktowany jest jako
jedna z wielu instytucji, jako jeden z subsystemów spoecznych, a jego nauczanie – jako jedna z propozycji na rynku konkurujacych

ze soba systemów wartości czy ideologii. Ale nie do przyjecia jest odmawianie Kościoowi prawa do
udziau w zyciu publicznym”22. Duza role Kościoa widziano takze w procesach transformacyjnych. Kośció w swoim nauczaniu i dziaalności ksztatuje
wartości i normy moralne, które sa fundamentem adu spoecznego. Wiekszość
dorosych Polaków w sposób bardziej lub mniej zdecydowany stwierdzia, ze
przemiany ustrojowe w Polsce nie byyby mozliwe bez udziau Kościoa
(61,3%). Przeciwnego zdania byo 26,9% (11,6% nie potrafi ocenić). Nieco
inaczej wyniki przedstawiy sie w grupie respondentów najmodszych: 46,6%,
40,1%, 13,3%23. Widzimy zatem, ze mode pokolenie przypisuje Kościoowi
katolickiemu mniejsza role w przemianach spoecznych i politycznych.
Przemiany w dziedzinie spoecznej, politycznej i gospodarczej wpyney
na zmiane miejsca Kościoa w spoeczeństwie. Zmieniaja sie takze przekonania wiernych o spoecznej roli Kościoa oraz zaufanie do tej instytucji. W badaniach socjologicznych i sondazach opinii publicznej czesto stawiane jest
pytanie o ocene dziaań Kościoa w róznych paszczyznach zycia spoecznego.
W sondazu Centrum Myśli Jana Pawa II, zrealizowanym w 2007 roku, 65%
modziezy w wieku 15-19 lat deklarowao, ze Kośció katolicki w Polsce daje
waściwe odpowiedzi na potrzeby duchowe czowieka. Znacznie mniej, bo
46%, tak samo ocenio dziaanie Kościoa wobec problemów zycia rodzinnego, podobnie 43% dobrze oceniao w odniesieniu do moralnych problemów
i potrzeb jednostki, zaś najmniej byo tych, którzy deklarowali, ze Kośció
daje dobre odpowiedzi na problemy spoeczne24.

22

Konferencja Episkopatu Polski. W trosce o czowieka i dobro wspólne. Warszawa 2012

nr 31.
23

A. O c h o c k i. Kośció katolicki a sprawy publiczne w Polsce. W: Kośció katolicki
na poczatku

trzeciego tysiaclecia

w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zareba. Warszawa 2004 s. 210. [Badania ogólnopolskie przeprowadzono w 2002 r. Najmodsi respondenci
urodzili sie w pierwszej poowie lat 80-tych, a zatem opinie o polskiej transformacji nie byy
oparte na osobistym doświadczeniu, lecz na opinii otoczenia].
24
P. G i e r e c h. Kilka uwag o polskiej modziezy na poczatku

XXI wieku. „Teologia
Polityczna” 5:2009-2010 s. 234.
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W tabeli 2 zaprezentowano kilka wyników z badań wśród maturzystów.
Generalnie pytano o opinie, czy Kośció w swej spoecznej dziaalności daje
adekwatne odpowiedzi na problemy jednostek, grup spoecznych, narodu. Jak
widać maturzyści z róznych środowisk najlepiej oceniali dziaalność Kościoa
w zakresie rozwiazywania

problemów rodziny, a takze problemów jednostki;
natomiast najnizej oceniano jego dziaania odnoszace
 sie do problemów róznych grup spoecznych.

Tab. 2. Opinie maturzystów na temat adekwatności dziaań Kościoa
w róznych dziedzinach.
Uwzgledniono tylko pozytywne odpowiedzi (dane w %).
Przedmiot oceny dziaalności
spoecznej Kościoa

I

II

III

IV

Problemy jednostki

42,6

40,1

47,8

52,7

Problemy rodziny

51,2

48,7

62,4

68,7

Problemy modziezy

36,5

36,9

45,6

50,4

Problemy poszczególnych grup
spoecznych

30,6

29,6

35,4

39,7

Problemy narodu

41,0

38,1

49,8

51,3

I  Maturzyści z pieciu miast (Szprotawa, Puawy, Kraśnik, Deblin, Gdańsk) rok 2009;
II  maturzyści z Lublina 2005 r.; III  maturzyści z Lublina  2009/2010 r.; IV  maturzyści z Tarnowa 2005 r.
Źróda: J. M a r i a ń s k i. Kośció katolicki w Polsce w przestrzeni zycia publicznego.
Toruń 2013 s. 177-179; J. M  y ń s k i. Kośció polski wobec problemów spoecznych w świadomości abiturientów Tarnowa. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 26:2007 nr 2 s. 92.

Jeśli natomiast chodzi o zaufanie do Kościoa, to mozna je badać na wielu
paszczyznach. W socjologicznych koncepcjach zaufania wymienia sie zaufanie osobiste w stosunku do konkretnych osób, zaufanie pozycyjne, skierowane
ku określonym stanowiskom, urzedom, rolom spoecznym bez wzgledu na to,
kto je peni. Jest tez zaufanie komercyjne (np. do towarów określonej marki),
zaufanie instytucjonalne (np. wobec banku, uniwersytetu), zaufanie systemowe, skierowane do caego systemu spoecznego i jego uczestników (ustroju,
gospodarki)25. Wobec tego zaufanie do Kościoa mozna ujmować instytucjonalnie, jako zaufanie wobec caej instytucji, jaka jest Kośció. Mozna tez
25

P. S z t o m p k a. Socjologia. Analiza spoeczeństwa. Kraków 2013 s. 312.
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mówić o zaufaniu pozycyjnym, w tym wypadku wobec instytucji kościelnych
i funkcjonariuszy Kościoa. Uogólnione zaufanie do Kościoa, jego struktur
czy ludzi uzaleznione jest od wydarzeń spoecznych i politycznych oraz od
reakcji Kościoa na nie. Sondaze opinii publicznej wskazuja na nieznaczny
spadek zaufania do Kościoa wśród ogóu Polaków. Przykadowo w 2006 roku 81% twierdzio, ze ma zaufanie do Kościoa, 17% byo przeciwnego zdania, 2% nie potrafio powiedzieć. W nastepnych latach odpowiedzi ukaday
sie odpowiednio: rok 2008 (79%, 17%, 4%); rok 2010 (78%, 18%, 4%); rok
2012 (69%, 26%, 5%). Autorzy raportu mówia,
 ze „najmniejsze od dziesieciu
lat jest zaufanie do Kościoa katolickiego, a zarazem wiecej osób niz dotychczas (26%) deklaruje do niego nieufność”26. W badaniu PPPiW w 2009 roku najmodsi respondenci, w wieku 18-24 lata, deklarowali bardzo duze i duze zaufanie do: papieza Benedykta XI – 65,9%; do biskupa wasnej diecezji
– 32,4%; do proboszcza wasnej parafii – 32,4%27.
O postawach modziezy wobec Kościoa mozna wnosić na podstawie deklaracji dotyczacych

autorytetów moralnych. Chodzi tu o czynniki, którymi ludzie
kieruja sie w rozwiazywaniu

konfliktów moralnych, czy tez w podejmowaniu
waznych decyzji w zyciu. W sytuacji pluralizmu spoecznego oraz tendencji do
indywidualizacji moralności zmienia sie takze konfiguracja i znaczenie autorytetów. Funkcjonalna dyferencjacja wspóczesnych spoeczeństw sprawia, ze jednostka funkcjonuje w obszarach wpywu róznych wartości, a nawet staje przed
koniecznościa wchodzenia w rózne role spoeczne. Socjologowie badajacy
 moralność zauwazaja,
 ze w spoeczeństwie polskim daje o sobie znać kryzys autorytetów. Dotyka on przede wszystkim autorytetów instytucjonalnych, które gosza normy pretendujace
 do powszechnej obowiazywalności.

Po przeomie
w 1989 roku dokonaa sie w Polsce duza zmiana autorytetów osobowych oraz
instytucjonalnych, politycznych i moralnych. Odrzucenie dawnych autorytetów
nastapio

szybko, a nie towarzyszyo mu poszukiwanie nowych28. W ponizszej
tabeli umieszczono wyniki dotyczace
 odpowiedzi na pytanie, czym respondenci
kieruja sie w rozwiazywaniu

konfliktów moralnych.

26

A. C y b u l s k a. Zaufanie spoeczne. W: Spoeczeństwo obywatelskie w Polsce AD
2012. Opinie i diagnozy nr 22. Red. M. Grabowska. Warszawa 2012 s. 28-30.
27
S. H. Z a r e b a. Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa…? Wizerunek polskiej religijności. W: Rodzina. Religia. Spoeczeństwo. Polacy w diagnozie socjologicznej 2009.
Red. S. H. Zareba. Warszawa 2010 s. 95.
28
J. M a r i a ń s k i. Religijność spoeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej.
Kraków 2004 s. 363-364.
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Tab. 3. Autorytety pomocne w rozwiazywaniu

konfliktów moralnych
(dane w %).
Autorytety moralne

I

II

III

IV

Nauczanie Kościoa

3,9

9,4

21,8

20,5

Rady rodziny

9,9

27,5

43,2

23.1

Wasne sumienie

67,3

83,5

84,4

87,8

Ogólne sposoby postepowania

1,8

8,7

14,6

4,5

Rady ksiezy

1,1

4,9

7,7

8,3

Rady przyjació

4,6

30,3

36,6

11,3

Pozostae deklaracje

11,4

8,7

8,2

3,2

I  modziez szkó średnich i studenci w Polsce w 2005 r. (wybierano tylko jedna odpowiedź); II  maturzyści z pieciu miast (Szprotawa, Puawy, Kraśnik, Deblin, Gdańsk) rok
2009; III  studenci z Lublina 2007 r.; IV  modziez w Nowym Saczu

(ponizej 20 lat)
2002 r.
Źróda: S. H. Z a r e b a. W kierunku jakiej religijności? s. 264; J. M a r i a ń s k i.
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne. Lublin
2011 s. 474-476; K. Ś w i e s. Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej s. 230-231.

Ogólne przekonania, ze Kośció w Polsce dobrze przyczynia sie do rozwiazywania

problemów jednostki, nie znajduja potwierdzenia w przypadku
poszukiwania autorytetów moralnych. Wyznacznikiem rozwiazywania

konfliktów moralnych i podejmowania waznych decyzji zyciowych jest na pierwszym miejscu wasne sumienie. Nawet aczne

potraktowanie wyborów „nauczanie Kościoa” i „rady ksiezy” sytuuje kryteria religijne na dalszych pozycjach. Jak zauwazy W. Piwowarski, przypisywanie sumieniu, jako normie
subiektywnej, najwyzszego znaczenia w rozstrzyganiu konfliktów moralnych,
nie sprzyja ksztatowaniu systemów wartości opartych na tradycji i nauce
Kościoa katolickiego. Sprzyja natomiast indywidualnym opcjom i wyborom,
a wiec uleganiu podstawowej tendencji świata zsekularyzowanego, tj. subiektywizmowi29.
Do emocjonalno-oceniajacych

elementów postawy wobec Kościoa naleza
tez przekonania dotyczace
 jego teologicznej wizji. Chodzi tutaj o paszczyzne
wiary a nie wiedzy. W ogólnopolskich badaniach nad świadomościa Kościoa

29
W. P i w o w a r s k i. Wartości zycia codziennego. W: Religijność Polaków 1991-1998.
Red. W. Zdaniewicz. Warszawa 2001 s. 68.
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w 2002 roku grupa najmodszych respondentów w wieku 18-24 lata (N=279)
w 77,8% przyznaa, iz jest przekonana, ze Chrystus jest obecny w swoim
Kościele. Przekonanie, bardziej lub mniej zdecydowane, ze papiez jest zastepca Chrystusa deklarowao w tej grupie 76,4%. Znacznie mniej, bo tylko
47,0 %, byo przekonanych, ze biskupi sa nastepcami apostoów, a jedna
czwarta (24,7%) powiedziaa, ze nie. Na pytanie: czy Kośció mógby speniać swe cele (prowadzić ludzi do zbawienia) 34,8% odpowiedziao, ze raczej
nie, a 13,3% zdecydowanie nie. Przytoczony materia empiryczny pokazuje,
ze penoletnia modziez jest świadoma i akceptuje hierarchiczna strukture Kościoa. Wiara w hierarchiczny Kośció aczy

sie z wiara w obecność Chrystusa w tym Kościele. Warto to podkreślić wobec pogladu,

ze mozna wierzyć
30
w Chrystusa nie uznajac
 Kościoa .
Powyzej zaprezentowano tylko wybrane aspekty postaw modziezy polskiej
wobec Kościoa katolickiego, skupiajac
 sie bardziej na emocjonalno-oceniajacym

aspekcie. Zwrócono uwage na te badania, w których bezpośrednio pytano
o nastawienie do Kościoa. Róznorodność konceptualizacji badawczych uniemozliwia syntezy czy analizy porównawcze. Pośrednim wskaźnikiem postaw
wobec Kościoa oraz jego autorytetu moga być wyniki badań dotyczace
 akceptacji nauczania Kościoa, zwaszcza w sprawach moralnych. Wiele badań w środowiskach modziezowych wskazuje na poszerzanie sie moralnej autonomii
i kwestionowania nauki Kościoa w tym aspekcie. Na podstawie wielu socjologicznych analiz J. Mariański stawia hipoteze, ze „zmiany w religijności Polaków
beda zmierzać nie tyle w kierunku sekularyzmu (ateizm, indyferentyzm), ile
raczej beda wiazać

sie z zakwestionowaniem Kościoa jako instytucji religijnej
i spoecznej zarazem (religijność niezapośredniczona przez Kośció). Wiodac
 a
tendencja tych przemian bedzie wiec bardziej selektywność („miekka” lub „twarda”) niz ateizm, cześciej odchodzenie od Kościoa w sensie instytucjonalnym
(osabienie praktyk religijnych) niz od religii i duchowości”31.

30

W. Z d a n i e w i c z. Kośció Chrystusowy jako instytucja. W: Kośció katolicki na
poczatku
 trzeciego tysiaclecia

w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zareba. Warszawa
2004 s. 18-21.
31
J. M a r i a ń s k i. Wiara i wierzenia Polaków – analiza socjologiczna. W: Religijne
wymiary zycia spoecznego. Red. H. Mielicka-Pawowska. Kielce 2013 s. 315.
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3. WNIOSKI I POSTULATY

Dyrektywy katechetyczne czy duszpasterskie moga być zasadnie wysuwane,
jeśli wcześniej zakada sie teoretyczny model. W niniejszym artykule to pominieto, dlatego z samych socjologicznych wyników nie mozna wysnuwać pastoralnych wskazań. Niemniej jednak, na podstawie tego, co powiedziano o teologicznej wizji Kościoa, zawartej w soborowym nauczaniu, o postawach modziezy wobec Kościoa i o kontekście spoeczno-kulturowym, w którym sie one
ksztatuja,
 mozna zgosić kilka uwag.
Mode pokolenie w pluralistycznym spoeczeństwie jest intensywnie bombardowane wieloma ofertami na zycie, ze strony mediów, róznych instytucji,
wspóczesnych autorytetów. Postmodernistyczna kultura podwaza istnienie obiektywnej prawdy i tym samym budzi niecheć do osób i instytucji spoecznych
goszacych

pewność swych przekonań. Stan taki powoduje odchodzenie od
zinstytucjonalizowanych religii i przenoszenie problematyki religijnej w prywatna sfere zycia. To przekada sie na postawy i przekonania wobec Kościoa,
gdzie pojawiaja sie duze niespójności i niekonsekwencje. Wysokiej ocenie
i akceptacji teologicznych prawd o Kościele towarzyszy krytyczne spojrzenie na
jego widzialna strone. Pozytywne oceny spoecznej dziaalności Kościoa zaczynaja sie zmniejszać gdy chodzi o sprawy konkretne. Sprzyja tez temu dzisiejsza
atmosfera, gdzie podkreślanie sabości i bedów ludzi nalezacych

do Kościoa,
a przede wszystkim duchownych, jest czeste, a w niektórych kregach stao sie
rodzajem mody. W tej sytuacji wazne bedzie osobiste świadectwo dorosych,
odpowiedzialnych za wychowanie religijne: rodziców, parafialnych duszpasterzy,
a przede wszystkim katechetów, którzy najwiecej czasu spedzaja z modzieza.

Elementem tego świadectwa powinna być prawda i odwaga w podejmowaniu
trudnych tematów. Modzi niekiedy gosza jednostronne opinie, oskarzaja Kośció o wszelkie zo. W takich sytuacjach potrzeba cierpliwej rozmowy z nimi,
aby nabrali przekonania, ze z katecheta czy duszpasterzem mozna na kazdy
temat rozmawiać, w tym takze na temat sabości ludzi Kościoa, duchownych
i świeckich.
Okazuje sie, ze dla modego pokolenia o wiele blizsza jest wspólnotowa
wizja Kościoa, anizeli nadmiernie eksponowana instytucjonalność, urzedy
i funkcje. To nalezy wykorzystać w taki sposób, aby modym dać mozliwość
i okazje przezycia takiej wspólnoty. Papiez Franciszek zauwaza, ze mnozenie
i rozrastanie sie stowarzyszeń i ruchów, w przewazajacej
 mierze modziezowych,
jest dziaaniem Ducha Świetego. Zaleca jednak, aby uczynić bardziej trwaym
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uczestnictwo tych grup w obrebie wspólnego duszpasterstwa Kościoa32. Ten
proces moze dokonać sie w parafii, która ma stawać sie „wspólnota wspólnot”.
Prawie dwie piate
 modych ludzi postrzega parafie jako religijna wspólnote
wierzacych,

zbiór wiernych. Modzi ludzie maja swoje potrzeby, przezywaja
kryzysy i zranienia. Tym potrzebom moga zaradzić wspólnoty oparte na wiezi
osobowej i naznaczone zyciem religijnym. Wspólnoty na terenie parafii moga
być dopenieniem szkolnego nauczania religii. Daja one mozliwość spotkań,
dyskusji tym modym ludziom, którzy maja problemy, a nie potrafia sami ich
rozwiazać.

Być moze w tych wspólnotach trzeba przemyśleć w jaki sposób
ksztatować samodzielne zaangazowanie i odpowiedzialność modych. W przypadku Polski socjologowie mówia o zdecydowanie niskiej partycypacji katolików w ruchach i wspólnotach religijnych oraz stowarzyszeniach katolickich33.
Wysiki duszpasterskie trzeba skierować na to, aby modziez czua sie bardziej
podmiotem niz przedmiotem religijnych dziaań.
Przykady z róznych badań wskazuja,
 ze modziez pozytywnie postrzega role
Kościoa katolickiego, zarówno w przemianach spoecznych, jak i w udzielaniu
odpowiedzi na konkretne problemy. Mozna to wykorzystać w przekazywaniu
wiedzy, aby w sposób przekonywujacy
 ukazać nauke spoeczna Kościoa. W ten
sposób mozna budzić przekonanie, ze Kośció nie jest wrogiem demokracji
i spoeczeństwa obywatelskiego. Cześć modziezy zarzuca bowiem Kościoowi
zbytni tradycjonalizm i konserwatyzm. Warto byoby tutaj podeprzeć sie autorytetem św. Jana Pawa II i jego oredziem kierowanym do modych. W sondazowych badaniach dorosych Polaków respondenci najmodsi (18-24 lata) zapytani,
co w najwiekszym stopniu przyczynio sie do upadku systemu komunistycznego
w ZSRR i w dawnych krajach bloku wschodniego?, wymieniali na pierwszym
miejscu Solidarność (55%), a na drugim pontyfikat Jana Pawa II (28%)34.
W duszpasterstwie modziezowym i katechezie trzeba zastanowić sie jak
postepować wobec osób o wyraźnie selektywnych postawach wobec religii
i Kościoa. Ta selektywność najbardziej zaznacza sie w podejściu do spraw
doktrynalnych, a jeszcze wieksza jest w sferze moralności. W religijnej formacji
takich ludzi trzeba z jednej strony ukazywać jasno wymagania katolicyzmu,
a z drugiej strony uszanować osobista wrazliwość moralna danej osoby. Wazna
role odgrywa tutaj ksztatowanie sumienia modych ludzi. Ono – jak powyzej

32

Adhortacja Evangelii gaudium nr 105.
J. M a r i a ń s k i. Udzia katolików świeckich w zyciu parafii. Pock 2008 s. 115.
34
M. G r a b o w s k a, B. R o g u s k a (red). 25 lat wolności – bilans zmian. Opinie
i diagnozy 29. Warszawa 2014 s. 215-216.
33
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ukazano – jest najwyzsza instancja w rozwiazywaniu

konfliktów moralnych
i podejmowaniu decyzji zyciowych. Pewien niepokój moze budzić wzrastajaca

w ostatnich latach proporcja modziezy, która uwaza, ze religijnym czowiekiem
mozna być bez Kościoa, jako Ludu Bozego. Być moze jest to oznaka tworzenia
sie postaw typu „wierze w Boga, ale nie w Kośció”. Natomiast jeszcze mao
prawdopodobny wydaje sie wpyw tzw. nowej duchowości. Oznaki deprecjonowania wspólnoty Kościoa w budowaniu i podtrzymywaniu religijności sa waznym wyzwaniem dla duszpasterzy i katechetów. Być moze trzeba bedzie zwrócić uwage na przygotowanie do sakramentów, zwaszcza bierzmowania. W tym
procesie mozna wykorzystać znaczenie rytuaów przejścia, zwiazanych

z wchodzeniem w dorosość. Socjologowie, którzy w tym kontekście badali znaczenie
sakramentu bierzmowania, stwierdzali zmniejszanie sie religijnego znaczenia
obrzedów przejścia w zyciu modych ludzi, ale jednocześnie wskazywali na
utrzymujac
 a sie orientacje tradycjonalna.
 Wyraza sie ona w przywiazaniu

do
pewnych wymiarów kultury chrześcijańskiej, która umozliwia dostep do innych
rytuaów w przyszości35. Nalezy zatem wykorzystać bogactwo kultury polskiej, przesyconej elementami chrześcijańskimi. Na paszczyźnie wartości, symboli, zwyczajów, wzorów zachowań pojawia sie mozliwość nawiazania

dialogu
z tymi, którzy deklaruja dystans wobec wiary religijnej i Kościoa.

*
Misja goszenia Ewangelii dokonuje sie w zmiennych uwarunkowaniach
spoecznych. Kośció, który te misje wykonuje, zderza sie nieustannie
z doświadczeniem świata. Splot warunków historycznych w Polsce sprawi, ze
religijność bya silnie zwiazana

z wartościami narodowymi, a Kośció mozna
byo opisywać socjologicznym modelem „Kościoa ludowego”. Dziś sytuacja jest
inna, pogebia sie pluralizm spoeczny i kulturowy, daja o sobie znać sekularystyczne tendencje w obszarze zycia religijnego. Mimo to prognozy socjologów
o zmianach Kościoa ludowego w kierunku „Kościoa wyspiarskiego” czy „Kościoa diaspory” na razie nie znalazy realizacji. W Polsce nadal masowy jest
udzia w praktykach religijnych, liczne chrzty dzieci, modziez szkolna objeta
jest nauczaniem religii, rozwija sie wspópraca Kościoa z róznymi instytucjami
spoecznymi, wyraźna jest tez organizacja terytorialna poprzez diecezje i parafie.
35

M. S r o c z y ń s k a. Problemy socjalizacji religijnej modziezy (przypadek rites de
passage). W: Religijne wymiary zycia spoecznego s. 365.
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Zmienio sie jednak spojrzenie na Kośció ze strony wiernych, a zwaszcza
w środowiskach modziezy. Cześć modziezy zaczyna postrzegać Kośció
z pewna doza krytycyzmu, jako instytucje konserwatywna,
 mao otwarta na
zmiany, ograniczajac
 a.
 Globalne deklaracje wiary i zaufanie do Kościoa nie
przekadaja sie na akceptacje jego nauki w konkretnych sprawach. Mode pokolenie chce ksztatować swoja moralność w oderwaniu od instytucjonalnych wymagań. Saby jest udzia modziezy w ruchach i wspólnotach religijnych. Ten
stan rodzi dla Kościoa wyzwanie do poszukiwania nowych form dziaalności
ewangelizacyjnej, takich sposobów przepowiadania i metod nauczania, które
pozwola trafić z Dobra Nowina do wspóczesnego modego pokolenia.
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M a r i a ń s k i J.: Religijność spoeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej.
Próba syntezy socjologicznej. Kraków 2004.
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wyboru. Religia a przemiany spoeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz.
Kraków 1996 s. 49-96.
S z a w i e l T.: Wiara religijna polskiej modziezy (1992-2002). W: Kośció katolicki
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POSTAWY MODZIEZY WOBEC KOŚCIOA
JAKO WYZWANIE DLA KATECHEZY

S treszcze n ie
Strukturalna definicja postawy zawiera komponent poznawczy, emocjonalno-oceniajacy
 i behawioralny. Badania postaw wobec Kościoa mieszcza sie w instytucjonalnym parametrze religijności. Modziez pojmuje Kośció bardziej w kategoriach wspólnotowych, anizeli instytucjonalnych, jednak w ostatnich latach wzrasta odsetek respondentów, którzy uwazaja,
 ze mozna być
czowiekiem religijnym bez Kościoa jako Ludu Bozego. To moze być oznaka tworzenia sie religijności zindywidualizowanej, dystansujacej

sie od instytucjonalnych wymagań (religijność
pozakościelna). Badani modzi pozytywnie oceniaja wkad Kościoa w rozwiazywanie

problemów
jednostki, rodziny, narodu oraz jego role w przemianach ustrojowych. Obawiaja sie jednak jego
zbytniej ingerencji w osobiste zycie i zachowania. Dlatego tez w hierarchii autorytetów pomocnych w rozwiazywaniu

konfliktów moralnych nauki Kościoa i rady duchownych lokuja sie
na dalekich miejscach, a pierwsza range ma wasne sumienie. Znacznemu zaufaniu do Kościoa
w sensie ogólnym towarzyszy mniejszy poziom zaufania do konkretnych struktur i osób w Kościele. Obserwuje sie duzy deficyt partycypacji w ruchach i wspólnotach religijnych.

Sowa kluczowe: autorytet moralny, instytucje kościelne, modziez, postawa, socjalizacja religijna.

