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Przedmowa

Pandemia COVID-19, która wybuchła na początku roku 2020, odcisnęła 
w dziejach świata nieusuwalne znamię. Władze większości państw stanęły przed 
bardzo trudnym zadaniem ratowania zdrowia i życia obywateli oraz jednocze-
snego zabezpieczenia ich bytu materialnego. Jednym z najskuteczniejszych spo-
sobów walki z wirusem okazała się izolacja społeczna na dużą skalę, związana 
z zawieszeniem działalności wielu przedsiębiorstw. Wprowadzone obostrzenia 
sanitarne mocno uderzyły w stan finansów państwowych i osobistych. Pojawiło 
się wyraźne napięcie między tym, co moralnie słuszne, a tym, co ekonomicz-
nie opłacalne. Ponadto epidemia obnażyła słabości różnorakich systemów, po-
cząwszy od gospodarki, przez służbę zdrowia, na szkolnictwie skończywszy. 
Również w Kościele ujawniło się wiele zjawisk dotychczas niespotykanych lub 
spotykanych bardzo rzadko, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 

Ograniczenie dozwolonej liczby uczestników liturgii sprawiło, że kościoły 
opustoszały praktycznie z dnia na dzień. Ta decyzja – mimo dyspensy udzielanej 
przez biskupów – spotkała się z dezaprobatą tych grup wierzących, dla których 
nieuczestniczenie we mszy niedzielnej czy świątecznej było dotychczas nie do 
pomyślenia. W wielu przypadkach nie do przyjęcia okazało się również reko-
mendowane przez władze kościelne przyjmowanie Komunii świętej na rękę. 
Pojawiły się błędy doktrynalne, godzące w wypracowaną przez teologię katolic-
ką teorię transsubstancjacji, a ich głosicielami bywały nawet uznane autorytety 
teologiczne. Zawężona świadomość liturgiczna skutkowała nadużyciami prawa 
liturgicznego, czego przykładem mogą być loty samolotem z Najświętszym Sa-
kramentem w monstrancji lub „procesje” eucharystyczne na dachach świątyń. 
Na szczęście, obok tego typu nadużyć, w trudnym czasie epidemii uwidoczni-
ło się wiele pozytywnych aspektów działalności Kościoła, szczególnie na polu 
charytatywnym. Kościół służył nie tylko pomocą finansową czy materialną, ale 
też wolontariacką (np. dominikanki pomagające pensjonariuszom domu pomo-
cy społecznej). Na wysokości zadania stanęły media, także społecznościowe, do 
których przeniesiono namiastkę życia liturgicznego. Księża organizowali spo-
tkania i rekolekcje na Facebooku czy YouTube, a wiele parafii transmitowało 
tam swoje nabożeństwa. 

Jednym ze zjawisk dostrzegalnych w czasie klęski była dość silna polary-
zacja środowisk kościelnych. Podczas gdy jedni próbowali w fakcie epidemii 
znaleźć jakąś okazję do weryfikacji swoich postaw religijnych, drudzy dostrze-
gli w niej przede wszystkim karę za grzechy, a może nawet początek spełniania 
się wizji apokaliptycznych. Pierwsi zwykle ze zrozumieniem podchodzili do 
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obostrzeń sanitarnych, drudzy często widzieli w obostrzeniach element walki 
z Kościołem i chrześcijaństwem. Pandemia pokazała więc, jak bardzo aktualny 
jest dylemat ojca Paneloux, bohatera znanej i starej powieści Alberta Camusa 
pt. Dżuma. Tenże bohater w swoim pierwszym kazaniu, wygłoszonym miesiąc 
po wybuchu zarazy, przekonuje, że dżuma jest karą wymierzoną przez Boga. 
Tłumaczy, że przyszła ona, aby przerwać zepsucie moralne mieszkańców Oranu 
i dlatego powinni oni „upaść przed nią na kolana”. Duchowny jednak weryfi-
kuje swoją hipotezę, kiedy staje się świadkiem cierpienia i śmierci niewinnego 
dziecka. Okazuje się wtedy, że jego diagnoza uległa falsyfikacji. Pod wpływem 
tego doświadczenia Paneloux zaczyna przygotowywać rozprawę pod tytułem 
Czy kapłan może radzić się lekarza. Drugie kazanie ojca Paneloux znacznie 
różni się od pierwszego. Nie interpretuje on już dżumy w kategoriach kary za 
grzechy, ale widzi w niej raczej sprawdzian człowieczeństwa. Padają znamienne 
słowa o cierpieniu niezawinionym, którego nie da się w żaden sposób uzasadnić 
i trzeba je tylko zaakceptować. Można by, w duchu ojca Paneloux, zaryzykować 
stwierdzenie, że pandemia COVID-19, która z natury jest czymś, czego się chce 
uniknąć, przyniosła zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki. Z jednej stro-
ny obnażyła ona zakamuflowane dotąd nieprawidłowości, a nawet fanatyzmy, 
czyhające w Kościele, a z drugiej skłoniła ludzi wierzących do autorefleksji 
i pogłębienia życia duchowego. Te dwa komplementarne oblicza pandemii – 
pozytywne i negatywne – składają się dopiero na jej pełny obraz, poddający się 
refleksji na gruncie dyscypliny, którą moglibyśmy nazwać „teologią pandemii”.

Oddajemy do rąk Czytelników jedną z pierwszych publikacji naukowych, 
zawierających refleksję nad niektórymi problemami, przed jakimi stanął Ko-
ściół w dobie COVID-19. Autorami tekstów są uczeni z dwunastu ośrodków 
akademickich i czterech krajów. Dzięki tej różnorodności spojrzenie na skutki 
pandemii w Kościele jest dosyć szerokie i nie ogranicza się do spraw Polski. 
Poruszane tematy zostały zebrane w cztery grupy: zagadnienia fundamentalne, 
nowy wymiar wspólnoty, Kościół w mediach, Kościół a państwo. Ta praca po-
wstała u progu koronawirusowego kryzysu, zatem wyniki w niej opublikowane 
mogą szybko ulec dezaktualizacji. Mamy jednak nadzieję, że stanie się ona im-
pulsem do dalszych poszukiwań „drugiego dna” pandemii Covod-19 i głębokiej 
filozoficzno-teologicznej analizy tego zjawiska.

Krzysztof Jaworski
Redaktor tomu
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COVID-19 a łamanie chleba 
w kontekście Paschy Jezusa

Wstęp

„Łamanie chleba” to jedno z najstarszych, stosowane w czasach apostol-
skich, określenie Eucharystii – najbardziej istotnego, fundamentalnego wyda-
rzenia chrześcijańskiego2. Oczywiście formułujemy tę tezę ze świadomością jej 
wielkiej ogólności i zarazem złożoności. Kiedy Jan Paweł II pisał o Kościele 
„żyjącym z Eucharystii”3, wyrażał to samo przeświadczenie, zgodnie z którym 
niejako z niej, czyli z Eucharystii (łamania chleba), wypływa cała chrześcijań-
ska doktryna, chrześcijański kult i systematyczna refleksja wiary. O znaczeniu 
tego wydarzenia w życiu pierwotnego Kościoła pisze autor Dziejów Apostol-
skich (Dz 2,42-47), nad którym to tekstem pochyla się m.in. Joseph Ratzinger, 
snując refleksję na temat tajemnicy Eucharystii właśnie i Jezusa Chrystusa4, co 
bez paschalnego wymiaru jest trudne do zrozumienia, a także do tematyczne-
go ujęcia. Od razu zatem rysują się podstawowe kwestie, które trzeba mieć 
na uwadze, aby w chrześcijaństwie i w tej instytucjonalizacji wiary (rozumia-
nej jako porządkowanie charyzmatu), którą jest Kościół, opisać, a tym bardziej 
zdefiniować, wydarzenie eucharystyczne. Przesądzając wcześniej – co wydaje 

1   Edward Sienkiewicz – kapłan rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, wieloletni pra-
cownik Wydziału Teologicznego i Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, 
w latach 2019-2020 kierownik Katedry Teologii Systematycznej, autor kilkunastu monografii 
i wielu artykułów naukowych. Zmarł przed ukazaniem się drukiem niniejszego tomu, 3 listopa-
da 2020 r., z powodu choroby COVID-19.

2  Günter Koch wyjaśnia ten problem w ramach innej nazwy – Wieczerza Pańska, określając ją 
jako jedną z najstarszych. Łamanie chleba jest według niego właściwe czasom apostolskim. 
Powołując się na św. Pawła (1 Kor 11,20) pisze o powszechnym, na początku, łączeniu celebra-
cji Eucharystii ze zwykłym posiłkiem lub z agapą. Tekst Pawłowy pozwala bowiem uznawać 
Eucharystię za posiłek. G. Koch, Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, W. Szymona 
[tłum.], Kraków 1999, s. 197.

3  Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.
4  J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 2005, s. 71. 76.
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się uprawnione – o Kościele jako najbardziej właściwym „miejscu” uprawiania 
teologii. 

Kontekstem owego opisu – zgodnie z tytułem tego artykułu – jest pandemia 
COVID-19, która wciąż nie należy do przeszłości. Problem ten w pierwszym 
rzędzie dotyczy życia i zdrowia człowieka, a więc wartości najistotniejszych. 
Przy założeniu rozumienia zdrowia i życia w bardzo szerokim sensie, a więc 
nie wykluczając wymiaru religijnego i tym samym znaczenia symbolicznego. 
Nie zagłębiając się jednocześnie, przynajmniej na razie, w zagadnienia 
terminologiczne, aczkolwiek bardzo ważne, o czym świadczą chociażby pytania: 
czy wirus żyje? Ostrożni, nazywający siebie czasami roztropnymi, odpowiadają, 
że struktura ta „znajduje się na granicy życia”. Jaką jednak trzeba przekroczyć 
granicę – a może uznać ją za nieprzekraczalną – aby spróbować odpowiedzieć 
na pytanie: czy po śmieci człowieka żyje ludzka dusza? A może granicą tą jest 
brak takiego pytania, czyli problemu?5 Wówczas – jak się przynajmniej niektó-
rym wydaje – już nie trzeba na takie pytanie odpowiadać, co niejednokrotnie 
rozumiane jest również jako bycie „ostrożnym” lub „roztropnym”. Kiedy jed-
nak zagrożone jest ludzkie życie i to bardzo poważnie, jak jest w przypadku 
nękającej już cały świat pandemii, tzw. „ostrożność” i „roztropność” musi być 
koniecznie zweryfikowana. Decyzje bowiem wielu, co do ryzykownych postaw 
i zachowań – zależnie od miejsca, w którym się znajdujemy i zadań, jakie nam 
powierzono – wpływają na przeżycie lub nie, jeszcze większej liczby ludzkich 
istnień. Stąd w niektórych, powiedzmy wyjątkowych sytuacjach, a z taką mamy 
niewątpliwie do czynienia w przypadku pandemii COVID-19, odważnych de-
klaracji i postaw trudno uniknąć. Zwłaszcza, że pandemia koronawirusa wstrzą-
snęła wieloma dziedzinami ludzkiego życia, których związków z naszym zdro-
wiem i bezpieczeństwem wcześniej aż tak bardzo sobie nie uświadamialiśmy. 
Sprowokowała również wiele pytań także w Kościele.

W związku z tym mam przed oczyma koncert włoskiego tenora Andrei Bo-
cellego w pustej katedrze w Mediolanie, do którego to kościoła, jak tylko mia-
łem chwilę, lubiłem zaglądać podczas moich pobytów w tym mieście. Sytuacja 
ta przypomniała mi inny moment z początku lat 90-ych ubiegłego wieku, kiedy 
arcybiskupem w Mediolanie był Carlo Maria Martini. Wielu Mediolańczyków 
wówczas nie chciało chodzić do kościoła na Eucharystię. Najprawdopodobniej 
nie zmieniło się to jakoś radykalnie i dzisiaj, ale wtedy słyszało się często argu-
ment, że nie czują się tam dobrze, ponieważ nie mają doświadczenia wspólnoty 
i domu. Chcieli za to „mieć” Mszę św. w mieszkaniu, ze swoimi sąsiadami 
i znajomymi. Sądzili, że w ten sposób bardziej przeżyją i doświadczą tego, co – 
w ich rozumieniu – oznacza łamanie chleba we wspólnocie. Co więcej, zdawali 

5  J. Lemański, P. Goniszewski [red.], Problem psychofizyczny, czyli pytanie o istnienie i naturę 
duszy, Szczecin 2019.
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sobie sprawę i pokazywali to swoim duszpasterzom, z poważnego kryzysu, jaki 
w Kościele dotyka rzeczywistości świątyni i zarazem domu; wspólnoty i reli-
gii, rozumianej jako najgłębsza więź między ludźmi. Czy COVID-19 nie jawi 
się jako bolesny i tragiczny znak w tym kontekście: obnażający nasze błędy 
i zaniedbania w związku z łamaniem chleba we wspólnocie Jezusa Chrystusa, 
ukształtowanej na podstawie Jego misterium paschalnego?

1. W drodze i w domu

Misterium paschalne Jezusa Chrystusa, aktualizujące się przede wszystkim 
podczas łamania chleba, zakłada paschalny charakter dziejów biblijnego Izra-
ela6. W historii narodu wybranego, nie bez związku z paschalnym fenomenem, 
można wyróżnić dwa bardzo charakterystyczne etapy, obecne zresztą w innych 
religiach i kulturach. Okres wędrówki – bez stałego miejsca zamieszkania7 

6  L. Bouyer, Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej, A. Janik [tłum.], „Communio” – 
kolekcja 1, Poznań – Warszawa 1986, s. 135; M. Czajkowski, Nowy Testament a judaizm, Wro-
cław 2013, s. 9-10; Sobór Watykański II, Dei Verbum, 2, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, Poznań 1967; G. L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, W. 
Szymona [tłum.], Kraków 1998, s. 164-165; J. Gnilka, Jesus von Nazaret. Botschaft und Ge-
schichte, Freiburg – Basel – Wien 1993, s. 78; J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i począt-
ki Kościoła, W. Szymona [tłum.], Kraków 2004, s. 222-223; Ch. Schönborn, przy współpracy 
M. Konrada i H. Ph. Webera, Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, L. Balter [tłum.], Poznań 
2002, s. 265; Ambroży, Cień i obraz, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła 
nauczają o Eucharystii, M. Starowieyski [oprac.], Kraków 1997, s. 91; J. Ratzinger, Tajemnica 
Jezusa Chrystusa, s. 103. 106-107; Afraat, Jezus prawdą napełnił figurę Paschy, w: Eucharystia 
pierwszych chrześcijan, s. 103-104; Praktyczny słownik biblijny, A. Grabner-Haider [red.], War-
szawa 1994, k. 933-934; Grzegorz Wielki, Mistyczne znaczenie Paschy, w: Eucharystia pierw-
szych chrześcijan, s. 107; K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium. Teologia 
liturgiczna Eucharystii w pismach Salvatore Marsilego O.S.B. (1910-1983), Warszawa 1994, s. 
54; J. Warzeszak, Tajemnica Eucharystii, Warszawa 2005, s. 15; Z. Kiernikowski, Eucharystia 
i jedność, Częstochowa 2000, s. 98; Z. Pawłowicz, Eucharystia. Źródło i szczyt, Pelplin 2006, 
s. 27-28; B. Ferdek, Paschalna ofiara, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teo-
logiczna w środowisku legnickim, B. Drożdż [red.], Legnica 2007, s. 64-65; R. Cantalamessa, 
Pascha naszego zbawienia, Kraków 1998, s. 176; M. Wielek, Czy Ostatnia Wieczerza była 
Paschą?, „Biblia Krok po Kroku” 36 (2012), s. 19-20; K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik 
teologiczny, Warszawa 1987, kol. 10; S. Marsili, I segni del mistero di Cristo (punti di teologia 
sacramentaria), parte I, P.U.G., Istituto di Scienze religiose, Roma 1976, s. 13; tenże, S. Mar-
sili, Teologia della celebrazione eucaristica, (Anàmnesis 3/2), La liturgia eucaristica: teologia 
e storia della celebrazione, Casale Monferrato 1998, s. 131.

7  P. Johnson, Historia Żydów, M. Godyń, M. Wójcik [tłum.], A. Nelicki, Kraków 1998, s. 40; 
J. E. Huesman, Esodo, [w:] Grande Commentario Biblico, R. E. Brown, J. A. Fitzmyer,  
R. E. Murphy [a cura], Queriniana – Brescia 1974, s. 68; M. Schwantes, Exodus: An Introduc-
tion, [w:] The International Bible Commentary. A Catholic end Ecumenical Commentary for the 
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i osiedlenia się – związanego zwykle z budową miast, tworzenia instytucji8, 
które w warunkach drogi nie były potrzebne, a nawet możliwe. Świadomie pod-
nosimy ten problem w tym miejscu, aby nie powstało wrażenie, że rozpatrywa-
ny paschalny wymiar, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, to tylko 
i wyłącznie czas wędrówki, przechodzenia (przeskakiwania)9, drogi z charakte-
rystycznymi dla niej cechami. Jak się bowiem okazuje, zarówno w aspekcie ła-
mania chleba – posiłku, jak i paschy, czyli przejścia bardziej związanego z wę-
drówką, doświadczenie własnej ziemi i ojczyzny, tudzież trwałego, bezpiecz-
nego domu, odgrywało bardzo duże znaczenie. Stanowiło także bardzo charak-
terystyczne napięcie, wpływające na rozumienie Paschy żydowskiej. Składała 
się więc na nie zarówno historia wędrowców, ludu kształtującego swoją naro-
dowość i tożsamość w drodze, jak i przeżycie świętego miasta, w którym znaj-
duje się świątynia10. Zwłaszcza że wypowiadając słowo: Pascha, Żydzi mają 
na myśli nie tylko historyczne wyzwolenie, stanowiące podstawę rozumienia 
tego terminu11, ale również sprawowanie obrzędu podczas dorocznego święta, 
rozpoczynające się uroczystą wieczerzą12. Z kolei obrzęd wieczerzy paschalnej, 
mający charakter rodzinny, bez historii – zarówno wyjścia (wyzwolenia z Egip-
tu), jak i przymierza, o czym nieco później – jest nie do pomyślenia.

Izrael pielgrzymował każdego roku do Jerozolimy, gdzie była świątynia 
i gdzie składano ofiary, aby powrócić do swoich korzeni. Niejako na nowo zo-
stać jeszcze raz stworzonym i jeszcze raz zostać wyzwolonym oraz wyprowa-
dzonym, co pozwalało Żydom aktualizować dawne wydarzenia – nie bez zna-
czenia wspomnianego napięcia między wędrowaniem a stałym zamieszkaniem 
– w ich obecnych przeżyciach. Chodziło o doświadczenie fundamentu, pewno-
ści, która broni i nie może być przezwyciężona przez niepewność, chaos, za-

Twenty-First Century, W. R. Farmer [ed.], Collegeville, Minnesota 1998, 28-29; D. R. Davis, 
Rebellion, Presence, and Covenant: A Study in Exodus 32-34, „Westminster Theological Jour-
nal” 44 (1982), s. 71-87; H. C. Brichto, The Worship of the Golden Calf: A Literary Analysis of 
a Fable on Idolatry, „Hebrew Union College Annual” 54 (1983), s. 1-44.

8  R. Rendtorff, Theologie des Alten Testaments. Ein kanonischer Entwurf, Band 1, Kanonische 
Grundlegung, Neukirchen-Vluyn 1999, s. 87-89; P. J. Kearney, Giosuè, [w:] Grande Com-
mentario Biblico, s. 163-167; E. S. Cetina, Joshua, [w:] The International Bible Commentary. 
A Catholic end Ecumenical Commentary for the Twenty-First Century, W. R. Farmer [ed.], Col-
legeville, Minnesota 1998, 535-539; J. A. Soggin, Introduction to the Old Testament, London 
1989, s. 189-192.

9  J. Warzeszak, Tajemnica Eucharystii, s. 15; Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, s. 98-99.
10  K. Mielcarek, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu 

świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin 2008, s. 32-45.
11  Praktyczny słownik biblijny, k. 933-934; Grzegorz Wielki, Mistyczne znaczenie Paschy, [w:] 

Eucharystia pierwszych chrześcijan, s. 107.
12  C. Giraudo, Traktat o Eucharystii. Wprowadzenie w misterium, W. Szymona [tłum.], Kraków 

2019, s. 99-131.
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grożenie wypełnienia, danej przez Boga, obietnicy. Doświadczenie, które mimo 
niebezpieczeństw i przeszkód pozwalało dalej trwać i postrzegać przyszłość 
jako możliwą, a nawet lepszą od tego, co się dotąd wydarzyło. Podobnie jak 
możliwe było wyjście z Egiptu, wyzwolenie i osiedlenie się w obiecanej ziemi 
oraz wybudowanie świątyni. Przy czym świadomość wybraństwa dostarczała 
Izraelitom argumentu, że przez powroty do początków i przeżywanie ich jako 
podstawy istnienia oraz rozwoju, utrzymują oni w istnieniu, broniąc przed cha-
osem, cały świat. Pochylając się nad tymi zagadnieniami Joseph Ratzinger pisał: 
„Izraelska Pascha była i jest świętem rodziny. Obchodzono ją nie w świątyni, 
lecz w domu. Dom, już w historii powołania w Księdze Wyjścia (Wj 12,1-14), 
przedstawiany był jako przestrzeń świętości i schronienia wśród ciemnej nocy, 
poprzez którą kroczy anioł śmierci (…) W tej sytuacji dom chroni, rodzina 
osłania. Mówiąc inaczej świat należy wciąż na nowo bronić przed chaosem, 
a stworzenie ciągle ochraniać i stwarzać od nowa (…) Dom, rodzina są murem 
chroniącym życie, miejscem bezpieczeństwa, „szalom”, wzajemnym pokojem, 
który daje życie i utrzymuje świat w istnieniu”13.

Czyż nie takie idee przyświecają łamaniu chleba (Eucharystii)? I czy do-
świadczana przez nas pandemia nie niesie ze sobą, nie tworzy pewnego chaosu, 
niepewności, zagrożenia życia? Nie zmienia tego ani nie przysłania zupełnie 
także świadomość, że możliwe są do wyobrażenia większe nieszczęścia i za-
grożenia, w których potrzebujemy fundamentu i pewności. Czy nie przeplatają 
się w tej sytuacji, w tym momencie, tematy życia i śmierci, rodziny i domu, 
wspólnoty i narodu? Pandemia zdecydowanie zaburzyła nasze dotychczasowe 
wyjścia z domu i doprowadziła do przewartościowania naszego dotychczasowe-
go pozostawania – przebywania w domu („zostań w domu”). Z drugiej jednak 
strony, czy ta pandemiczna sytuacja nie odsłania wielu słabości naszego życia 
w Kościele i naszego rozumienia Kościoła oraz Eucharystii? Czy nie zmusza 
do postawienia ważnych pytań i zdobycia się na pewien dystans, aby zrozumieć 
dobrze miejsce i znaczenie zarówno Kościoła, jak i łamania chleba we wspól-
nocie? Podobnie jak Żydzi w celu pełnego zrozumienia, zarówno wyzwolenia 
jak i ofiary, kultu oraz korespondującego z jednym i drugim posiłku, wychodzili 
w kierunku perspektywy określającej najszerszy, możliwy do pomyślenia po-
czątek i koniec, czyli obietnicę14 i jej wypełnienie15.

13  J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, s. 103.
14  W. Gross, Zur theologischen Bedeutung von halak (gehen) in den Abraham-Geschichte (Gen 

12,25), [w:] Die Vater lsraels. Beiträge zur Theologie der Patriarchenüberlieferungen im Alten 
Testament, M. Gorg [red.], (Fs. J. Scharbert), Stuttgart 1989, s. 73-82.

15  A. Morawska, Nurt zmartwychwstania i nurt Krzyża, „Więź” 17 (1974) nr 12, s. 5-21; W. Hry-
niewicz, Wcielenie a misterium paschalne, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26 (1979) z. 2, 
s. 53-56; G. L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, s. 111-114; W. Hryniewicz, 
Krzyż w tajemnicy Boga, [w:] W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekume-
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W tym miejscu – w związku z koniecznym w ramach Paschy Jezusa i łama-
nia chleba uwzględnieniem paschalnego wymiaru historycznego Izraela – po-
trzebne wydaje się małe wtrącenie. Otóż w dobie pandemii także starotestamen-
towe doświadczenie może okazać się bardzo pouczające. Zgodnie z paschalnym 
kluczem przeżywania dawnych wydarzeń w ich aktualizacji, z właściwym te-
muż przeżyciu napięciem między drogą a domem, obietnicą i jej wypełnieniem. 
Okazało się bowiem, że i w czasie stabilizacji może się pojawić okres wstrzą-
sów, sięgania po rozwiązania charakteryzujące lud w drodze, kiedy powołane 
instytucje z jakiegoś powodu właściwie nie funkcjonują lub z jakiejś ważnej 
przyczyny zostały zawieszone. 

2. Między obietnicą i jej wypełnieniem

W takich sytuacjach, co potwierdza historia Izraela, potrzebna jest szczegól-
na pamięć, że dawne, związane z obietnicą wydarzenia, są nieodzowne w ro-
zumieniu i przeżywaniu każdorazowego teraz. W rozumieniu obecnych wyda-
rzeń, wstrząsanych wielkimi przeszkodami i nadzwyczajną sytuacją, w której 
nie funkcjonują stanowiące istotny element kultu rozwiązania oraz instytucje, 
„uświęcone” tradycją i wychodzące naprzeciw pobożności, pamięć taka jest nie-
odzowna, aby nie stracić pewności, że mimo przeszkód i przeciwności, także 
obecnie obietnica jest realizowana. Inna kwestia to przeszkody, które zakłócają 
pamięć i doświadczenie teraźniejszości w związku z nią. Trzeba je koniecz-
nie pokonać, tak jak zostały pokonane wcześniej, co umożliwiło wyzwolenie. 
Dobrze temu służy szersza perspektywa. To znaczy ukazanie spełniającej się 
obietnicy już wcześniej przez usuwanie – zdawać by się mogło – uniemożli-
wiających ją przeszkód. Do tej perspektywy należy – wprawdzie odległy, ale 
możliwy do historycznego potwierdzenia – przypadek Abrahama16. Obietnica 
pojawia się oczywiście na początku, ale określa ona cel – jakiś koniec, kiedy się 
wypełni i zrealizuje17. Co jest pomiędzy? To, co jakoś jest zależne od człowieka, 
ale nie poddane mu całkowicie, ponieważ w pewnym momencie ukazujące jego 
bezradność wobec pojawiających się wielkich przeszkód. W jaki zatem sposób 

niczne, t. 1. Opole 1989, s. 49. 58; W. Hryniewicz, Kościół jest jeden. Ekumeniczne nadzie-
je nowego stulecia, Kraków 2004, s. 109-133; W. Hryniewicz, Pedagogia nadziei, Warszawa 
1997, s. 59-61; W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha. Zarys dziejów teologii paschalnej, t. 1. 
Lublin 1982, s. 273; W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku 
do eschatologii nadziei, Warszawa 1990, s. 13.

16  E. Ruprecht, Der traditionsgeschichtliche Hintergrund der einzelnen Elemente von Gen 12,2-3, 
„Vetus Testamentum“ 29 (1979), s. 444-464; W. Kasper, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana – 
Brescia 2003, s. 387; E. H. Maly, La Genesi, Grande Commentario Biblico, s. 20.

17  J. Finkenzeller, Eschatologia, W. Szymona [tłum.], Kraków 2000, s. 223-238.
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może się realizować obietnica? Przez działanie Boga, który jest jej autorem i ce-
lem, którego nie zatrzymują żadne przeszkody który może je dowolnie znosić.

Realizacja obietnicy przebiega w kontekście wyzwolenia i domu, czyli wyj-
ścia i bezpiecznego osiedlenia się, zamieszkania w obiecanej ziemi, niosącego 
ze sobą stabilizację i ochronę. Egipt jest wprawdzie jakąś formą stabilizacji, 
zwłaszcza na początku osiedlenia się w nim, ale z czasem staje się zaprzecze-
niem wolności i bezpiecznego domu18. Bez obiecanej własnej ziemi i ojczyzny. 
W ramach związanej z obietnicą pamięci bardzo potrzebny jest wspomniany 
Abraham, aby zobaczyć, że Bóg naprawdę znosi przeszkody i realizuje swoją 
obietnicę. Co więcej, nic nie może stanąć na przeszkodzie tej realizacji, której 
Egipt jest tylko jednym z etapów w znacznie szerszej perspektywie. W Egip-
cie obietnica, dotycząca własnej ziemi i licznego potomstwa, czyli przyszłości 
oraz stabilizacji, nie mogła się zrealizować. Dlatego Egipt trzeba było opuścić 
wychodząc w ciemność, w nieznane. Podobnie jak Abram – w celu realizacji 
obietnicy – musiał opuścić Charan i zdecydować się na niepewność w drodze. 
Abram, a potem lud pod wodzą Mojżesza, wychodzą, ponieważ bardziej prze-
konujący jest Bóg jako autor obietnicy i gwarancja wypełnienia jej w innym 
miejscu, niż wszystko to, co przemawia za pozostaniem w warunkach częścio-
wej stabilizacji i braku możliwości zrealizowania obietnicy. 

Taka właśnie pamięć prowadziła Żydów do Jerozolimy w dzień Paschy, sta-
nowiąc istotny element tego święta. Chodzi o szczególną pamięć, wyjątkowy 
jej rodzaj, pozwalający najbardziej odległe wydarzenia przeżywać tak, jakby 
się dokonywały obecnie, teraz. Nie chodziło o jakąś próbę zbagatelizowania 
fizycznego czasu, ale o możliwość przeżywania obietnicy, która realizuje się 
również obecnie, z pamięcią o tym, jak realizowała się ona dawniej i jakie po-
jawiły się w związku z tym przeszkody19. Taka pamięć uczyła także poczucia 
wartości domu, ojczyzny i zbudowanej w Jerozolimie świątyni, czego nie było 
w czasie wędrówki20. Czy pandemia nie obnaża naszej bezradności i to w wielu 
miejscach? Obnażyła również naszą słabość lub brak wiary. Albo nadmierną 
i bez pokrycia wiarę w tworzone przez nas rozwiązania oraz instytucje, także 
te religijne, ponieważ zapomnieliśmy w nich, kto jest autorem obietnicy i kto 
może ją zrealizować mimo przeszkód i mimo naszej słabej wiary. Przeszkody 
zatem – zgodnie z doświadczeniem Izraela – nie zakłócają obietnicy Boga. Nie 

18  A. M. Sicari, Zapowiedź Eucharystii w Starym Testamencie, L. Gwarek [tłum.], [w:] Euchary-
stia, „Communio” – kolekcja 1, S. Stancel [red.], Poznań – Warszawa 1986, s. 115; L. Bouyer, 
Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej, [w:] Eucharystia, „Communio” – kolekcja 1, 
s. 123; W. Chrostowski, Biblijny Izrael – dzieje i religia, Gniezno 1998, s. 8-9; H. Langkam-
mer, Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Legnica 2007, s. 48.

19  L. Bouyer, Syn Przedwieczny, W. Dzierża, B. Rak [tłum.], Kraków 1999, s. 294.
20  K. Mielcarek, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu 

świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin 2008, s. 32-45.
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mogą jej unieważnić. Mogą jednak – czego dowodzi historia narodu wybranego 
– podcinać ludzką wiarę i wpływać na ludzkie postępowanie.

Dlatego, aby człowiek, naród nie cofnął się i nie zszedł z drogi realizacji 
obietnicy, bardzo potrzebne jest przymierze. Tak jak jest potrzebne, aby w ogó-
le wejść na tę drogę21, co w przypadku Abrama i Mojżesza oznaczało wyjście 
w niepewność, mimo przeczuwanego zagrożenia. Przymierze to swoista rękoj-
mia – Bóg zobowiązujący, ale zarazem zobowiązany; obiecujący i realizujący 
obietnicę. Dlatego święto Paschy odnosi się nie tylko do wyjścia, ale również 
do Synaju. Bóg wyprowadza naród, aby zawrzeć z nim przymierze, to znaczy 
wejść z ludem w szczególną relację – utworzyć wyjątkową wspólnotę22. Wy-
zwolenie w perspektywie obietnicy nie jest więc celem samym w sobie. Umoż-
liwia ono powstanie narodu z rozproszonych dotąd plemion23. Konstytuuje je 
zaproszenie przez Boga do wspólnej uczty na podstawie Prawa i w kontekście 
ofiary! Dlatego w dobie pandemii, związanych z nią obostrzeń, przede wszyst-
kim jednak w obliczu śmierci, poważnego zagrożenia życia, dość zrozumiałe są 
pytania o przestrzeganie Bożego prawa i odpowiedzialność za wspólnotę religij-
ną – zawiązującą się na podstawie łamania chleba – i zarazem narodową.

3. Pascha i ofiara a świątynia

Nie tylko jednak po to Jhwh wyprowadził naród z Egiptu, aby zawrzeć z nim 
przymierze, ale również po to, aby złożył Mu na pustyni ofiarę (Wj 3,6-12. 18; 
4,23). Pascha zatem nierozerwalnie wiąże się także z ofiarą24. Sytuacja pande-

21  Pokazuje to, że zarówno święto Paschy, jak również związane z nim obrzędy, przeżycia i do-
świadczenia, nie odnoszą się tylko do historii wyjścia z Egiptu – rozumianego jako wyzwoleń-
czy czyn Boga, ale także do przymierza na Synaju, potwierdzającego niejako Boże wybranie 
(Wj 3,8; 10,9). K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, kol. 10.

22  Z. Pawłowicz, Eucharystia. Źródło i szczyt, s. 24-25; M. Gołębiewski, Idea zbawienia w Pi-
śmie Świętym, „Ateneum Kapłańskie” 1 (1981), s. 54-55; M. Gołębiewski, Jedność i ciągłość 
idei przymierza, „Ateneum Kapłańskie” 1 (1990), s. 21; M. Filipiak, Mojżesz – pośrednik Przy-
mierza, „Homo Dei” 37 (1968) 1, s. 52; D. R. Davis, Rebellion, Presence, and Covenant, 
s. 71-87; H. C. Brichto, The Worship of the Golden Calf: A Literary Analysis of a Fable on 
Idolatry, „Hebrew Union College Annual” 54 (1983), s. 1-44; A. Jankowski, Biblijna teologia 
przymierza, Katowice 1985, s. 37-38.

23  S. Marsili, Teologia della celebrazione eucaristica, (Anàmnesis 3/2), La liturgia eucaristica: 
teologia e storia della celebrazione, Casale Monferrato 1998, s. 131.

24  Potwierdza to obrzęd żydowskiej Paschy, podczas którego odmawia się modlitwy błogosła-
wiąco-wielbiące Boga za wszystko, co uczynił w historii dla swojego narodu. Wyprowadzenie 
narodu z Egiptu po to, aby mógł złożyć ofiarę swojemu Bogu, rzuca także nowe światło na 
Przymierze. Jako cel wyzwolenia – Paschy (Wj 19,4-6), obok ofiary, zawiera ono w sobie także 
informację, że Bóg chce wejść z ludźmi we wspólnotę życia, związać się z nimi jak najściślej. 
S. Marsili, I segni del mistero di Cristo, s. 13.
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mii zmusza nas niejako do ponownego przemyślenia idei ofiary i wyrzecze-
nia. Zarówno ich religijnego jak i społecznego znaczenia. W gruncie rzeczy nie 
chodzi jednak o samą ofiarę, oddanie Bogu – do którego i tak wszystko należy 
– czegokolwiek, jakiejkolwiek wartości, do której człowiek jest przywiązany. 
Ofiara jest tu rozumiana jako symbol nastawienia człowieka. Jego oddania się, 
powierzenia się Bogu. Wiary w moc, obowiązywalność obietnicy i możliwość 
jej realizacji. Stąd, w związku z tym ofiarniczym gestem, w Starym Testamencie 
można zauważyć pewien proces – od ofiar materialnych do coraz bardziej du-
chowych. Nadawania coraz bardziej duchowego znaczenia istotnym elementom 
kultu25. Potwierdza to już na dość wczesnym etapie (prehistorycznym) historia 
Kaina i Abla (Rdz 4,1-7), pokazująca, że nie to było najważniejsze, co i jak 
składali oni Bogu w ofierze, ale to w jakim stopniu ich ofiara była momen-
tem spotkania i rozmowy z Bogiem. Na tej drodze dokonuje się zapowiedź, ale 
i przygotowanie do ofiary doskonałej – całkowitego powierzenia się i oddania 
Bogu. W czasie pandemii pojawiły się propozycje i zachęty do bardziej ducho-
wego przeżywania wydarzeń religijnych, także związanych z przyjmowaniem 
sakramentów. Zgodnie z powyższym nie powinno się tego odbierać jako czegoś 
całkowicie nowego i zaskakującego. Niemniej powinno się zdawać sobie spra-
wę z dwojakiego charakteru takiego rozwiązania, nakładającego się na nasze 
doświadczenia w związku z pandemią. 

Z jednej strony to potwierdzenie niejako wyjątkowej sytuacji; nawiązują-
cej do symboliki narodu w drodze, kiedy to potrzebne są rozwiązania „tym-
czasowe”, na czas kryzysu, okres nadzwyczajny. Nie pozwalają one na pełne 
rozwinięcie kultu, ale nie uniemożliwiają całkowicie doświadczenia Boga. A to 
doświadczenie jest przecież związane z sytuacją narodu, który może przeby-
wać w swojej ojczyźnie i w domu; rozwijać się, umacniać swoje bezpieczeń-
stwo, stabilizację, także pod względem religijnym. Ale może też znajdować się 
w drodze, w sytuacji – z różnych powodów – kryzysowej, kiedy to potrzebne 
są rozwiązania „awaryjne”, pozwalające mimo przeszkód i trudności zachować 
życie narodu, ochronić jego religijność. Nie jest zatem tak, że Bóg może być 
doświadczany tylko w jeden, ściśle określony sposób, ponieważ człowiek nie 
żyje – jak pokazuje to chociażby historia Izraela, ale w pewnym sensie także 
pandemia koronawirusa – tylko w jeden sposób: osiadły lub wędrujący, całko-
wicie bezpieczny i stabilny lub permanentnie zagrożony i niczego niepewny. 
Z drugiej strony, sytuacja pandemii może być dla nas znakiem, momentem za-
stanowienia się – nie bez doświadczenia dawnego Izraela – nad tym, czy rze-

25  K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium, s. 53. 94; S. Marsili, Mistero di 
Cristo e Liturgia nello Spirito, Città del Vaticano 1986, s. 25; S. Marsili, I segni del mistero di 
Cristo, Teologia liturgica dei sacramenti, Roma 1987, s. 272; J. Ratzinger, Eucharystia, Kra-
ków 2005, s. 52; B. Ferdek, Paschalna ofiara, s. 62-63.
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czywiście w naszej religijności i podczas uczestnictwa w Najświętszej Ofierze 
zawsze mieliśmy na względzie naszą najgłębszą relację z Bogiem i należycie 
zwracaliśmy uwagę na jej wymiar duchowy?

Rzeczywistość ofiary ukazuje niewystarczalność wyjścia i zarazem niewy-
starczalność domu, własnej ojczyzny. Jak pokazuje historia narodu wybranego, 
potrzebne jest miejsce właściwe do składania ofiary. Nie można było tego robić 
wszędzie, a przynajmniej byle gdzie. Początkowo miejsca takie były starannie 
wybrane i szczególnie oznaczone. Zgodnie zresztą z powszechnie spotykaną 
praktyką w innych religiach. Innymi słowy Arka Przymierza zasługuje na wyjąt-
kowe miejsce, specjalnie do tego przygotowane i przeznaczone (2 Sm 6,1-23)26. 
Nie jest to osiągalne w warunkach ludu wędrującego, gdyż wymaga stabilizacji; 
miejsca stałego pobytu, ojczyzny i domu. Ale i zapowiadany oraz oczekiwany 
dom takiego miejsca nie stanowi oraz nie zapewnia sam z siebie, mimo że jest 
z nim bardzo związany. Uświadamia to Żydom m.in. okres wygnania babiloń-
skiego, kiedy lud był oddalony od świątyni i doświadczano tego również jako 
oddalenie od Boga, Jego szczególnej obecności. Czyż ograniczenia związane 
z pandemią, dotyczące obecności wiernych w kościołach podczas nabożeństw, 
przyjmowania sakramentów, doświadczenia wspólnoty wierzących, co trudno 
zastąpić przez Internet, telewizję i radio, nie zmuszają do daleko idących prze-
wartościowań naszej religijności? Czyż nie niosą ze sobą poczucia wielkiego 
braku i oddalenia? Nie uświadamiają nam, że do kościoła, do spowiedzi, może-
my nie pójść nie tylko wtedy, kiedy nie chcemy, ale i wówczas, kiedy będziemy 
bardzo chcieli, ponieważ może to być z jakiegoś powodu niemożliwe?!

Jeśli chodzi natomiast o doświadczenia historycznego Izraela, w związku 
z Paschą Jezusa i łamaniem chleba, może warto jeszcze raz przemyśleć słowa 

26  Pierwsza świątynia, zbudowana przez Salomona (966-959 p.n.e.) na wzgórzu Moria, gdzie 
Abraham miał złożyć na żądanie Boga w ofierze swojego syna Izaaka, co w sposób wyjąt-
kowy podkreśla związek z ofiarą, również bardzo wyjątkową. J. Bright, Historia Izraela, J. 
Radożycki [tłum.], Warszawa 1994, s. 229. 452-454; R. de Vaux, Le istituzioni dell’Antico 
Testamento, Torino 1977, s. 311-328. 342-353. 377. 412-419; S. S. Montefiore, Jerozolima. 
Biografia, M. Antosiewicz [tłum.], W. Jeżewski, Warszawa 2011, s. 28-31. 54-56; B. W. An-
derson, The Living World of the Old Testament, Bodmin, Cornwall 1984, s. 191-194. 482-483; 
A. Lemaire, Zjednoczone królestwo. Saul, Dawid i Salomon, w: Starożytny Izrael. Od czasów 
Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, W. Chrostowski, T. Mieszkowski [tłum.], 
M. Ziółek [red.], Warszawa 1994, s. 154; J. D. Purvis, Wygnanie i powrót. Od zniszczenia przez 
Babilonię do odbudowy państwa żydowskiego, w: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do 
zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, s. 235-237; K. Rupprecht, Der Tempel von Jerusalem. 
Gründung Salomons oder Jebusitisches Erbe?, Berlin – New York 1977; M. Metzger, Keruben 
und Palmetten als Decoration im jerusalemer Heiligtum und Jehweh „der Nahrung gibt allem 
Fleisch”, [w:] Zion – Ort der Begegnung, red. F. Hahn, F. L. Hossfeld, H. Jorissen, A. Neu-
wirth, Bodenheim 1993, s. 503-532; P. D. Hanson, The Dawn of Apocalyptic. The Historical 
and Sociological Roots of Jewish Apocalyptic Eschatology, Philadelphia 1975, s. 228-279.
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Piusa IX, według których nie sposób trwać w chrześcijaństwie, jeśli przestanie-
my uznawać siebie za „duchowych Semitów”.

4. Jezus „naszą Paschą”

Jezus interpretuje swoje życie i swoją misję przez moment paschalny, co 
pozwala św. Pawłowi napisać: „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako 
nasza Pascha” (1 Kor 5,7). Od razu pojawia się więc element ofiary, ale i uczty 
(paschalnej). Do tego w nierozerwalnym związku ze sobą! Jakie to rodzi konse-
kwencje i jakie pozwala wyciągać wnioski?

Postępujący niejako po paschalnej drodze Chrystus przygotowuje i zarazem 
interpretuje już w drodze do Jerozolimy przewidywane wydarzenia, związane 
– również nierozerwalnie – z Jego misterium paschalnym. Odwołuje się w tym 
celu do bogatej tradycji rozumienia oraz traktowania posiłków przez Semitów. 
Zaproszenie kogoś do stołu, spożywanie z nim posiłku, oznaczało u nich obda-
rowanie go wielkim zaufaniem, uznanie za przyjaciela i traktowanie jak brata. 
W tym kontekście posiłki Jezusa z grzesznikami i celnikami szokują oraz draż-
nią religijną elitę Izraela. Z drugiej jednak strony, w świetle Jego słów z Modli-
twy Arcykapłańskiej o jedności oraz miłości, nabierają nowego, głębszego zna-
czenia i muszą być odbierane jako całkiem naturalne27. Wspomniana modlitwa 
Jezusa została wyrecytowana podczas wieczerzy – ostatniego posiłku z ucznia-
mi przed Jego męką (Łk 22,15). Posiłek ten okazuje się najważniejszą interpre-
tacją mających za chwilę nastąpić wydarzeń, które Jezus uznaje za zbawcze, za 
zrealizowanie Bożych obietnic w Nim i przez Niego, czyli paschalnego Baran-
ka, złożonego w ofierze Bogu. 

W tej perspektywie posiłki Jezusa podczas drogi do Jerozolimy muszą być 
odbierane jako przejawy kontynuacji na drodze paschalnej, ale zapowiadające 
wyraźnie, że ta droga na samej kontynuacji się nie skończy. Wyraźnym tego do-
wodem jest scena oczyszczenia świątyni (J 2,13-22). Tłumacząc Żydom swoje 
postępowanie Jezus wskazuje na siebie, po pierwsze: zastępując w ten sposób 
kult świątynny i po drugie: zapowiadając swoje zmartwychwstanie28. Zacho-

27   J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie, s. 185; tenże, Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte, 
Freiburg – Basel – Wien 1993, s. 87-165; J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 
I, W. Szymona [tłum.], Kraków 2007, s. 51-63; A. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. 
Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, s. 93; G. L. Müller, Chrystologia 
– nauka o Jezusie Chrystusie, s. 189; L. Goppelt, Teologia del Nuovo Testamento. L’opera di 
Gesu nel suo significato teologico a cura di Jürgen Roloff, v. 1, Brescia 1982, s. 196-199; P. 
Neuner, Eklezjologia – nauka o Kościele, W. Szymona [tłum.], Kraków 1999, s. 39. 252.

28  Afraat, Jezus prawdą napełnił figurę Paschy, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan,  
s. 105-106.
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wuje przy tym porządek paschalny i zarazem ofiarny. Ale chodzi już o nową 
Paschę i nową Ofiarę. Nie uniepotrzebnia przy tym świątyni (Hbr 10,9) i nie 
dokonuje radykalnej korekty stawiania jej w centrum paschalnej wiary i kultu 
Izraela. Wręcz przeciwnie. Przywraca jej najgłębszy sens. Z taką korektą – nie 
idei świątyni, ale jej rozumienia – mamy niewątpliwie do czynienia w dobie pan-
demii. Nie powinno się tego świątynnego problemu odrywać od ofiary i uczty! 
Jezus, podobnie jak w przypadku kultu i ofiary, a także Paschy oraz przymierza, 
wynosi rzeczywistość świątyni na zapowiadany i przygotowywany w Starym 
Testamencie poziom, który możliwy jest tylko w Nim: „Oto idę, abym spełniał 
wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświę-
ceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa, raz na zawsze” (Hbr 10,9-
10). Jeszcze bardziej widoczne to jest w zapowiedzi zmartwychwstania po Jego 
śmierci w Jerozolimie. Idąc po śladach mordowanych proroków, poza wyraź-
nym, symbolicznym i zarazem paschalnym podobieństwem, na które wskazuje, 
uwydatnia przede wszystkim to, co Go od nich zdecydowania odróżnia29. W ten 
sposób wprowadza już nową Paschę i nowe Przymierze, a co za tym idzie, 
także nową celebrację i nową ucztę. Najlepiej uzasadnia to przejście Jezusa ze 
śmierci do życia, wykraczające poza wszelkie dotychczasowe doświadczenia. 

Pandemiczna rzeczywistość spowodowała zamknięcie przed wiernymi 
świątyń, a przynajmniej drastycznie ograniczyła ich obecność w kościołach. To 
oczywiście sytuacja kryzysowa, dla wielu trudna, mamy nadzieję, że tymczaso-
wa. Ale czy nie zwraca ona przy okazji naszej uwagi na właściwe rozumienie 
i przeżycie świątyni – jako obecności zmartwychwstałego Jezusa w miejscu, 
w którym najbardziej obecny jest Bóg, przez co miejsce to nazywamy Jego 
domem?!

5. Pożegnalny posiłek Jezusa z uczniami

Jezus przed swoją męką i śmiercią spożywa pożegnalny posiłek z uczniami 
w figurach Paschy żydowskiej, posłuszny właściwym jej przepisom30. Pielgrzy-
mi wędrujący do Jerozolimy na święto Paschy tworzyli tzw. chaburot, czyli 
kompanie, złożone zwykle z członków kilku rodzin, ale stające się w tę noc 
jakby jedną rodziną i domem, aby można było spożyć baranka. Chaburot Jezusa 
są uczniowie31. A On sam jest prawdziwym Barankiem paschalnym, zgodnie 

29  Sobór Watykański II, Lumen gentium, 3; J Ratzinger, Communio – Eucharystia – wspólnota 
– posłanie, [w:] Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, O. Horn, V. Pfnür 
[red.], Kraków 2003, s. 53-79.

30  C. Giraudo, Traktat o Eucharystii, s. 133-149; M. Wielek, Czy Ostatnia Wieczerza była Pas-
chą?, s. 19-24.

31  J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, s. 104.
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z obietnicą i w tym sensie stanowiącym jej wypełnienie. Pascha w Starym Te-
stamencie była dziękczynieniem za odzyskaną wolność, którą obdarowuje także 
Jezus: „Ku wolności wyswobodził was Chrystus” (Ga 5,1). O ile przejście Izra-
elitów przez Morze Czerwone określało ich wolność32, o tyle wolność chrześci-
jan określa przejście Jezusa przez śmierć33. 

Nie zmienia się to także w czasie pandemii. Nieprawdziwe jest zdanie Wil-
liama Shakespeare’a, że można być wolnym, nawet kiedy jest się zamkniętym 
w łupinie orzecha („O Boże! ja bym mógł być zamknięty w łupinie orzecha 
i jeszcze bym się sądził panem niezmierzonej przestrzeni, gdybym tylko złych 
snów nie miewał” – Hamlet). O nieprawdziwości tych słów czy też o błędnym 
mniemaniu ich autora przesądza konieczność zewnętrznego potwierdzenia wol-
ności. Dopóki takie się nie pojawia, można mówić co najwyżej o duchowym, 
wewnętrznym doświadczeniu działania wolnej woli. Tym niemniej nie sposób 
zachować wolność będąc nieprawym. Zmuszeni do pozostawania w domach 
i w ciasnych mieszkaniach, zwłaszcza na kwarantannie, nawet nie próbowali 
udawać, że są wolni. Mogli jednak w tej sytuacji lepiej zrozumieć, w czym tkwi 
istota wolności. Pełna wolność domaga się wyzwolenia, wyjścia z domu niewo-
li, ale podstawą tego jest zawsze serce człowieka, wewnętrzna prawość wolna 
od ograniczeń i zależności spowodowanych przez zło – grzech. Prawdziwy Ba-
ranek przewodzi prawdziwie wolnym, także od śmierci, ponieważ najpierw wy-
zwala od grzechu34 przez „Krew, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów” (Kpł 17,11; Mt 26,28)35.

5.1. Dwie tradycje

Tu jednak spotykamy się dwiema tradycjami. Synoptycy, zwłaszcza Marek, 
datują ostatni posiłek Jezusa w dniu święta Paschy36. Jan natomiast chce powie-

32  B. Ferdek, Paschalna ofiara, s. 59-60.
33  „My spożywamy Paschę o wiele dostojniejszą niż przepisana w Zakonie. Toteż powinniśmy ją 

spożywać obuci i opasani. Dlaczego? Abyśmy i my byli gotowi do wyjścia, do podróży stąd. 
Niechaj nikt z tych, którzy spożywają tę Paschę, nie ogląda się na Egipt, lecz niech patrzy 
w niebo, na górną Jerozolimę”. Jan Chryzostom, Spożywamy dostojniejszą Paschę, [w:] Eu-
charystia pierwszych chrześcijan, s. 107-108.

34  Jan Chryzostom, Niech nikt nie przystępuje zimny albo obojętny, w: Eucharystia pierwszych 
chrześcijan, s. 148.

35  F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
Poznań – Warszawa 1974, s. 325-326.

36  Miałaby to potwierdzać wypowiedź samego Jezusa, poprzedzająca to wydarzenie: „Gdzie jest 
izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?” (Łk 22,11). Podobnie Jego słowa: 
„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15). J. Warzeszak, 
Tajemnica Eucharystii, s. 14; R. Laurentin, Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, T. Jania [tłum.], 
Kraków 1999, s. 330-331; R. Cantalamessa, Pascha naszego zbawienia, Kraków 1998, s. 77-78.



26

Edward Sienkiewicz

dzieć, że nowa Pascha Jezusa spełnia się na krzyżu i ukazuje Jezusa jako Ba-
ranka, któremu nie łamano kości (Wj 12,46; J 19,36) i którego śmierć następuje 
w wigilię Paschy37, kiedy zabijano baranki w świątyni (J 18,28; 19,14)38. U Jana 
wyraźna jest również symbolika krwi wypływającej z przebitego boku Chry-
stusa (J 19,34), nawiązująca do krwi baranka paschalnego, chroniącej rodziny 
izraelskie przed śmiercią pierworodnych39. Podobnie wypływająca woda z Jego 
boku (J 19,34), którą symbolizowało i zapowiadało przejście Żydów przez Mo-
rze Czerwone40. Jezusowi, zarówno w synoptycznej, jak i Janowej relacji, nie 
chodzi o lepszą interpretację żydowskiego święta i tego, z czym ono jest zwią-
zane. Przy pomocy charakterystycznych gestów tłumaczy i wyjaśnia to, co sam 
czyni41. Nie celebruje tylko Paschy, podobnie jak nie składa tylko ofiary Ojcu, 
ale jest Paschą (nową Paschą)42. Sam wychodzi w mrok, poza miasto, na spo-
tkanie śmierci i jako składający ofiarę – Ofiarnik jest także Ofiarą. Składa siebie 
Bogu w całopalnej ofierze, stając się żertwą i ofiarowując przez to człowiekowi. 

Joseph Ratzinger proponuje traktować te dwie tradycje jako komplementar-
ne43. Komplementarność ta służy Kościołowi. Pojawia się on w zamyśle Jezu-
sa po to, aby łączyć dom, w którym Żydzi obchodzili istotny moment Paschy, 
i świątynię, w której składano w wigilię święta ofiary. Tym samym Kościół 
zawiera w sobie jedną i drugą tradycję. Pozostanie w domu podczas pande-
mii nie zaspakajało doświadczenia związanego ze świątynią, łamaniem chleba. 
Ale mogło się przyczynić do ponownego przemyślenia znaczenia w naszym 
doświadczeniu Boga, zarówno domu, jak i kościoła – świątyni. Przede wszyst-
kim po to, aby skorygować to wszystko, co w Kościele – ustanowionym w celu 
połączenia, zawarcia niejako w sobie jednego i drugiego – uległo z naszej winy 
zakłóceniu. Przewartościowaniu jednego kosztem drugiego, jednemu i drugie-
mu przez to odbierając to, co istotne, ważne.

5.2. Chleb na życie wieczne

Oprócz prawdziwego Baranka jest też prawdziwy chleb. Tak naprawdę to 
nie Mojżesz dał chleb z nieba, ale Ojciec daje prawdziwy chleb, który pozwoli 
nie tylko nasycić głód, ale zachowa również życie człowieka w konfrontacji ze 

37  L. Bouyer, Syn Przedwieczny, s. 295.
38  Beda Wielebny, Biada temu, kto przystępuje do stołu Pańskiego ze złością, [w:] Eucharystia 

pierwszych chrześcijan, s. 145.
39  Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, P. Dełch [tłum.], Londyn 1975, III, q. 73, a. 6.
40  K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium, s. 76.
41  K. Romaniuk, Eucharystia w przekazach biblijnych, Warszawa 1986, s. 12.
42  J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie, s. 388-389. 395. H. de Lubac, Medytacje o Kościele, I. Biał-

kowska-Cichoń [tłum.], Kraków 1997, s. 109-136; 
43  J. Ratzinger, Eucharystia, s. 30-31.



27

COVID-19 a łamanie chleba w kontekście Paschy Jezusa

śmiercią (J 6,32). Paschę Jezusa przygotowuje i poprzedza głód człowieka. Jego 
zaspokojenie zawsze było odnoszone do Boga – jako prośba o chleb i dziękczy-
nienie44. 

Jezus podczas pożegnalnego posiłku pełni rolę ojca rodziny45. Tego, który 
łamie chleb, podaje go swoim chaburot, jako „najstarszy” reprezentuje Boga. 
Podczas pandemii to najczęściej właśnie najstarsi „wychodzili w chaos”, „na 
zewnątrz” i poza dom. Pozostawali samotni w cierpieniu i w obliczu śmier-
ci jak Jezus w Getsemani. Podobnie jak On na pretorium Piłata byli zależni 
od dokonywanych przez innych wyborów: kogo ocalić, a kogo nie i z jakich 
powodów. Jakiś czas temu, w związku z COVID-19, pojawiły się doniesienia 
o wielkim zagrożeniu również dzieci. Nasuwa się w tym kontekście skojarzenie 
z wyjątkową rolą dziecka podczas Paschy, w której nikt nie mógł dziecka zastą-
pić46. Podobnie jak najstarszego mężczyzny. Dziecko i najstarszy mężczyzna, są 
niejako na siebie nakierowani, do siebie zwróceni. Obecność dziecka podczas 
Paschy nie miała charakteru ceremonialnego – jak napisze Cesare Giraudo – ale 
przede wszystkim teologiczny, ponieważ dzieci w czasie Paschy są włączone 
w orędzie zbawcze, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ojca synowi 
(Wj 13,14)47. Obyśmy się w porę ocknęli. Wielu bowiem wcześniej, gdy już 
zdecydowano się pozbywać dzieci, tych najmniejszych i najsłabszych, jeszcze 
nienarodzonych, nie dostrzegło wyrastającego wprost z tego zagrożenia dla ży-
cia najstarszych, już najsłabszych i najważniejsze chwile swojego życia mają-
cych dawno za sobą.

Jezus nie tylko chce zaspokoić fizyczny głód człowieka, ponieważ jest tak 
samo Chlebem jak i Barankiem paschalnym. Wypowiedziane później słowa: 
„To jest ciało moje” i „To jest krew moja”, nie mogły być w związku z tym 
zrozumiane inaczej. Jezus nawiązuje w ten sposób do interpretacji chleba prza-
śnego i do czerwonego wina, symbolizujących dwa elementy każdego żywe-
go organizmu, a zwłaszcza zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę, które nale-
żało zabić, oddzielając jego krew od ciała (Rdz 9,4; Kpł 17,11. 14; Pwt 12,23;  
Ez 39,17; Hbr 13,11)48. Innymi słowy mówi – stosując dobrze znaną symbolikę 
– o ofierze, jaką miał złożyć z własnego życia, przedstawiając się jako żertwa 

44  Pascha żydowska była obchodzona według stałego, powtarzanego w „dniu Przaśników” ce-
remoniału, na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. Składała się na nią uczta – posiłek, 
wieczerza, połączona z czytaniem Pisma Świętego, śpiewem psalmów, błogosławieństwem, 
łamaniem i rozdzielaniem chleba, błogosławieństwem i piciem wina. Traktowano to jako 
dziękczynienie za wyzwolenie narodu wybranego z domu niewoli. Trudno się zatem dziwić, 
że ustanowioną przez Jezusa nową Paschę zaczęto nazywać Eucharystią – z języka greckiego 
dziękczynieniem. Z. Pawłowicz, Eucharystia. Źródło i szczyt, s. 31.

45  Z. Pawłowicz, Eucharystia. Źródło i szczyt, s. 44-45.
46  J. Ratzinger, Eucharystia, s. 52; P. Wawrzynek, Zarys teologii Eucharystii, s. 58-59.
47  C. Giraudo, Traktat o Eucharystii, s. 109.
48  J. Warzeszak, Tajemnica Eucharystii, s. 16.
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ofiarna. Jezus czuje się więc anty-typem wszystkich baranków wielkanocnych, 
które kiedykolwiek zostały złożone w ofierze. Podkreśla przez to, że były one 
zapowiedzią Jego ofiary, składając którą dopełnia wszystkie ofiary Starego Pra-
wa i tym samym starotestamentową Paschę. Wypełnia ostatecznie obietnicę! 
Przy czym sensu gestów i słów Jezusa, mimo obecności w nich nowych ele-
mentów – zamierzonych przez Jezusa oraz przygotowanych w konkretnym celu 
– nie można dobrze zrozumieć poza kontekstem żydowskiej Paschy49.

Każdy ojciec rodziny nie może zastąpić szafarza Eucharystii. Żaden jednak 
ojciec rodziny nie powinien się zwalniać ze zobowiązań wynikających z ła-
mania chleba, konsekwencji tegoż, jeśli chodzi o bezpieczny, chroniący przed 
niebezpieczeństwem, chaosem i aniołem śmierci, dom. Dyskusje w dobie pan-
demii, czy komunię przyjmować na rękę, czy do ust, zdają się omijać coś znacz-
nie istotniejszego i związanego ze wspomnianymi konsekwencjami. Połączenie 
w Kościele świątyni i domu, nie odbierające im swoich własnych funkcji, a tym 
bardziej nie starające się osłabić ich znaczenia w doświadczeniu Boga, stwarza 
jedyną w swoim rodzaju okazję „sprawiedliwego podzielenia chleba”. Oczywi-
ście nie bez związku z rytem Jego łamania, podczas którego biedny nie czuje się 
gorszy, a bogaty nie musi mieć wyrzutów sumienia.

6. Od dawnego do Nowego Przymierza

Dwie linie, z którymi związane są słowa konsekracyjne i słowa o „nowym 
przymierzu” (Mk 14,24; Mt 26,28 i Łk 22,20; 1 Kor 11,25), odnoszą się do 
dwóch tradycji ze Starego Testamentu. Marek i Mateusz nawiązują do Księgi 
Wyjścia, opisującej wylanie przez Mojżesza krwi z zabitych zwierząt na ołtarz 
i pokropienie krwią ludu (Wj 24,5-8). Z kolei tradycja reprezentowana przez 
Łukasza i Pawła odwołuje się do proroka Jeremiasza, zapowiadającego zawar-
cie nowego przymierza (Jr 31,31-34), co zostało ostatecznie zrealizowane w Je-
zusie Chrystusie50.

 Czy z tymi dwiema liniami są jakoś związane wcześniej wspomniane dwie 
tradycje, a mianowicie synoptyczna i Janowa? Czy Jezus sięgając po obrzęd 
chleba, nie przesuwa tak bardzo akcentów, że przysłania nieco w ten sposób Ba-
ranka? Odnosząc się do tych wątpliwości należy podkreślić, że chodzi o bardzo 
świadomą rekonstrukcję, zawierającą w sobie realizację zapowiadanej teologii, 
co właściwe jest tradycji Janowej, ale na drodze historii, co z kolei podkreślają 
synoptycy. Wspomniana komplementarność Ratzingera to właśnie synoptycz-
na wierność historii i Janowa jej interpretacja. Kościół na podstawie łamania 

49  Tamże, s. 15.
50  Tamże, s. 17-18.
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chleba urzeczywistnia w ten sposób zarówno ofiarniczy wymiar świątyni, jak 
i modlitewny oraz paschalny aspekt domu, jednocząc je z sobą i ukazując za-
razem konieczny etap drogi, przechodzenia (pesah – przeskakiwania). Tym sa-
mym zawiera w sobie odpowiedź na czasową możliwość braku świątyni i zara-
zem bezpiecznego domu, kiedy trzeba będzie wychodzić w nieznane; zmierzyć 
się z chaosem. Nie tylko doświadczenia starotestamentowego Izraela dowodzą, 
że taka sytuacja nie jest kwestią wyobraźni, minionej i bezpowrotnej historii. 
Może się ona jeszcze raz zaktualizować np. w dobie pandemii. W gruncie rze-
czy i Izraelici, i chrześcijanie, znajdują się wciąż w sytuacji wyjścia, kiedy to 
w ofierze składa się i spożywa chleb przaśny – pokarm w drodze, przygotowy-
wany w pośpiechu i oznaczający brak czasu przed wymarszem51. Oddziela się 
go od czerwonego wina, jak mięso od krwi przy składaniu ofiary ze zwierząt, co 
oznacza śmierć. Sytuacja ta wyraża tęsknotę za trwałym i bezpiecznym domem 
oraz wieczną świątynią (eschatologicznym Jeruzalem)52. Tęsknotę tę wypełnia 
Jezus, ponieważ jest złożonym w ofierze Barankiem53. Przeszedł On ze śmierci 
do życia i dlatego nie może być już więcej ofiarowywany oraz zabijany, za-
mknięty w jakimkolwiek obrzędzie. Ale przez obrzęd łamania chleba i wina, 
pozostawiając w nim całą rzeczywistość swojego misterium paschalnego, wy-
prowadza człowieka z zamknięcia i ograniczenia, które nie pozwalają człowie-
kowi podążać za paschalnym Barankiem. Nowość zatem okazuje się możliwa 
do określenia tylko w odniesieniu do tego, co dawne i co – również przez to od-
niesienie – jako „już” Jezusa Chrystusa określa relację do Niego „jeszcze nie” 
człowieka54. Ta nowość tworzy nową wspólnotę, co nie oznacza wykluczania 
jakiejkolwiek innej, zwłaszcza dawnej, opartej na Starym Przymierzu. 

Pierwsza różnica, która się tu rysuje w porównaniu z historycznym Izra-
elem, to udział tej wspólnoty w dobrach eschatologicznych, obiecanych jeszcze 
w Starym Przymierzu55. Kolejna nowość dotyczy nowego prawa: „Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem: 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

51  K. Baran, Eucharystia celebracją paschalnego misterium, s. 54-55.
52  W. Linke, Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądu Bożego w Apokalipsie według św. Jana, 

Warszawa 2005, s. 270-274.
53  Praktyczny słownik biblijny, k. 933-934; B. Ferdek, Paschalna ofiara, s. 60-62; Jan Paweł II, 

List apostolski Mane nobiscum Domine (7.10.2004), „L’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 
1, s. 7; tenże, Homilia podczas Statio Orbis na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego, [w:] Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, Teksty 46. Międzynarodowe-
go Kongresu Eucharystycznego – Wrocław, E. Janiak, A. Dereń, M. Francuz [red.], Wrocław 
2000, s. 185.

54  J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie, s. 388-389. 395; H. de Lubac, Medytacje o Kościele, I. Biał-
kowska-Cichoń [tłum.], Kraków 1997, s. 109-136.

55  Z. Pawłowicz, Eucharystia. Źródło i szczyt, s. 33.
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uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35)56. I tak jak 
nowa wspólnota nie zrywa zupełnie z dawną, tak nowe prawo nie usuwa całko-
wicie dawnego: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Można powiedzieć, że w przy-
kazaniu „nowym”, chodzi bardziej o wypełnienie „starego” – dawnego; o jego 
kwintesencję. O jaką miłość chodzi Jezusowi? Jak trzeba kochać, aby było to 
fundamentem całego Prawa i najbardziej skuteczną podstawą jego wypełnie-
nia? Czy nie potykamy się często o niewłaściwe rozumienie miłości, np. od- 
rywając ją od prawa Bożego, kiedy przeciwstawiamy sobie puste kościoły i peł-
ne autobusy w dobie pandemii? Czy nie pojawia się tu pytanie o odpowiadającą 
takiej miłości bliskość – w warunkach przestrzegania przepisów sanitarnych co 
do odstępów między osobami – pełniących funkcje w Kościele, o urzędy z ich 
adresatami? Tę bliskość i zarazem miłość wyraża Jezus w swoim „już”, okre-
ślając tym samym nasze „jeszcze nie”. Na naszą sytuację w owym „jeszcze 
nie” wpływają zasady właściwe temu wymiarowi, ale w relacji do „już” Jezusa 
muszą one być weryfikowane na tej właśnie podstawie.

7. Co jest dla nas kontekstem, a co Paschą 
w doświadczeniu łamania chleba?

Pytanie to trzeba zadać w kontekście naszego domu i naszej rodziny oraz 
w ramach Kościoła i Eucharystii. Podczas łamania chleba realizuje się zjedno-
czenie przekraczające każdą bliskość, także tę związaną z więzami rodzinnymi. 
Nie możemy się po prostu zamknąć w domach. Podobnie jak nie jesteśmy tylko 
w sytuacji wędrującego ludu, który nie ma świątyni. W Kościele i w Euchary-
stii pojawiła się nowa rzeczywistość, aczkolwiek niemożliwa do wyobrażenia, 
a tym bardziej zaistnienia bez świątyni i domu w Izraelu, podczas obchodów 
Paschy. Niemniej do dawnych rozwiązań już nie można się cofnąć. Nie da się 
już rozdzielać składania ofiar w świątyni i spożywania baranka w domu, czy 
łamania chleba z braku ofiary i baranka. W Jezusie Chrystusie – Baranku Pas-
chalnym, łamiącym chleb, te rzeczywistości i wymiary schodzą się w jedno, 
w jedną rodzinę. Nie zwołuje się już ona jako chaburot do przeżycia święta, 
w pielgrzymiej drodze. Stanowi ona dom po to, aby zasiadając do stołu, uczest-
nicząc w łamaniu chleba, pożywić się i umocnić na trwanie, bycie taką rodziną 
w każdym innym miejscu i czasie.

W tym sensie pandemia obnaża pewną słabość. Nie Kościoła i dokonują-
cego się w nim połączenia świątyni i domu. Faktycznie bowiem podstawą tego 
połączenia jest Baranek Paschalny, a mocą jednoczącą, „spoiwem” – jeśli tak 

56  Tamże, s. 39.
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można się wyrazić – jest Duch Święty. Pandemia COVID-19 jest więc kontek-
stem, ale dość ważnym. Pokazuje bowiem nasze złe przeżywanie Kościoła, któ-
re oddaliło się za bardzo od rzeczywistości świątyni i nie spełnia bardzo często 
wymagań domu, prawdziwej rodziny. Nie zaradzi się temu zamykając się cał-
kowicie w domu, „wyzwalając się” zupełnie z problemu świątyni lub zapomi-
nając o domu, pozostając tylko w świątyni. Chodzi o to, aby zastanowić się, jak 
wrócić do jedności właściwej pierwotnemu Kościołowi, który dla tej jedności 
został ustanowiony, aby mogła ona trwać i aby nie trzeba było wybierać między 
domem a świątynią, ponieważ jest Kościół. Chodzi o powrót do Kościoła, jakie-
go chciał Jezus Chrystus. Taki powrót w dobie pandemii będzie utrudniony, co 
wyraża symbol drogi, sytuacji nadzwyczajnej, w której potrzebne są rozwiąza-
nia „zastępcze”, tymczasowe i nie pozwalające w pełni realizować się obietnicy. 
Pandemiczny kontekst jednak w tym sensie odnosi się do tego, co należy uznać 
za stan najlepszych warunków w jej realizacji. Innymi słowy przypomina nam 
niejako, że w drodze nie można zrezygnować z pragnienia domu i świątyni, 
z wiary i nadziei ich realizacji, co zapowiada obietnica. Natomiast już w domu 
i w świątyni, co dla nas jest ciągle owym „jeszcze nie”, nie wolno zapominać 
o drodze, doświadczeniu i nauce, jaka płynie z sytuacji nadzwyczajnej.

Pandemia przypomina nam również o odpowiedzialności Kościoła, przygo-
towanej dawnym przekonaniem Izraela, że jest on ludem wybranym i odpowie-
dzialnym za losy wszystkich narodów w ich drodze bez stałego zamieszkania 
i bezpiecznego domu. To bezpieczeństwo potrzebuje Paschy i Baranka. Korona-
wirus uświadomił nam, jak szybko chaos, niebezpieczeństwo i śmierć z jednego 
końca świata może się stać takim samym problemem w drugim. COVID-19 
pozwolił odkryć, że rodzina i wspólnota to nie tylko bezpieczeństwo i poczucie 
stabilizacji. To także zadanie i zarazem wyzwanie. Dłuższe przebywanie ze 
sobą wielu bardzo kosztowało, rodziło prawdziwe problemy i domagało się 
natychmiastowych rozwiązań sytuacji „zostań w domu”, co z kolei rodzi pytanie 
o nowe prawo miłości, wyznaczone przez Jezusa jako korekta każdego innego 
prawa.

Jezus przeżywający ostatni, pożegnalny posiłek ze swoimi uczniami w fi-
gurach żydowskiej Paschy, poza innymi nowymi gestami i słowami, czyni coś 
jeszcze. Przekracza granicę miasta, czyli potok Cedron. Nie lęka się chaosu, 
nie ukrywa się przed nim w domu, na co dotąd nie mógł zdobyć się nikt inny. 
Wychodzi w mrok, ciemność, zagrożenie życia, śmierć. Idzie do otchłani. Cha-
os – jak już pewnie zdążyliśmy się wielokrotnie przekonać – może mieć różne 
imię, także COVID-19, choć dosięga nas w roku 2020. Rozumiem ryzyko słów: 
„Jezus nie zaraża”. Ci, którzy je najgłośniej kontestują, powołują się również 
na łamanie chleba i metafizyczną podstawę w wyjaśnianiu transsubstancjacji. 
Czy jednak pozostanie w domach i pozostawienie ludzi na samotną śmierć, nie 
wygląda trochę jak zatrzymanie się przed granicą, którą symbolicznie wyzna-
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cza potok Cedron? A może po prostu nawet nie mamy gdzie zostać i o co się 
oprzeć, ponieważ zdewaluowało się u nas pojęcie domu i rodziny, gdyż nie 
dostrzegliśmy, jak bardzo są one powiązane ze świątynią i potrzebują Kościoła? 
Dlatego naszą odpowiedzią na pandemię czy jakiekolwiek zagrożenie nie może 
być wycofanie się do domu lub ucieczka do świątyni, podobnie jak pozostawa-
nie tylko w drodze. Pojawiła się bowiem rzeczywistość i przestrzeń Kościoła, 
która już nie tyle obejmuje te pozostałe, ile raczej je potwierdza i uaktualnia, 
umożliwiając doświadczenie Boga.

Zakończenie

Wróćmy jeszcze na koniec do problemu życia koronawirusa. Najlepiej 
w kontekście okrzyku: Alleluja! Jezus żyje! Trudno przyjąć do wiadomości tezę 
o martwym koronawirusie akurat w tym momencie, w którym przetwarza on 
nasze białko w swoje, czyli infekuje nasz organizm. Jezus ożywia umarłych, po-
nieważ w nich żyje. Niejako „przetwarza w swoje życie”, jak to kiedyś pięknie 
wyraził św. Augustyn, porównując zwykły chleb, który staje się budulcem na-
szego ciała, do eucharystycznego, który przemienia nas w Chrystusa. Czy będąc 
silniejszym, mocniejszym od śmierci (Łk 11,21-23), Jezus nie jest mocniejszy 
też od koronawirusa? Czy my o tym wiemy i czy w to wierzymy? Dookreśle-
niem tej wiary, próbą wyrażenia tego, co się w tym mieści, jest po prostu nasza 
gotowość, aby wyjść w nieznane, w ciemność, chaos. Tyle tylko, że kiedy się 
zdecydujemy, nie wyjdziemy już sami. W paschalnej bowiem relacji między 
świątynią a domem w dawnym Izraelu pojawia się Kościół jako dzieło Ducha 
Świętego, co przesądza już o nowym ludzie Bożym i jest wydarzeniem rodzą-
cym się z łamania chleba. Wydarzeniem, do korekty którego nie jest upoważ-
niony żaden kryzys, także ten pandemiczny, ale które upoważnia i zmusza do 
korekty oraz zmiany wszystkiego, co od Wieczernika oddala lub go zaciemnia, 
co w jakikolwiek sposób przysłania misterium paschalne Jezusa Chrystusa.
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Streszczenie

Pandemia COVID-19, nie tylko spowodowała wielki kryzys w wielu dziedzinach 
ludzkiego życia, ale również odsłoniła liczne słabości, dotąd bagatelizowane lub nie-
uświadamiane. Dotyczy to również Kościoła. Kościół, założony przez Jezusa Chrystu-
sa jako wspólnota wiary w Jego zmartwychwstanie, powinien jednoczyć rozdzielane 
w Starym Testamencie: świątynię, w której składano ofiary, i dom, w którym spoży-
wano Paschę. Podstawą tego jednoczenia i zarazem wypełnieniem obietnicy, oczeki-
wanym w starotestamentowym – paschalnym wymiarze – jest Eucharystia. Pandemia, 
pociągając za sobą daleko idące ograniczenia w sprawowaniu kultu chrześcijańskiego, 
spowodowała pod tym względem sytuację określaną jako nadzwyczajną. W wielu miej-
scach prowadziło to do nowego spojrzenia – przez bardzo konkretne doświadczenia 
– na rzeczywistość domu i Kościoła. Nadzwyczajne okoliczności, nazywane czasem 
kryzysowymi, wymagały nowych rozwiązań, pozwalających z wiarą przeżywać ów stan 
kryzysowy i doświadczać działania Boga. Domagały się również teologicznej refleksji. 
Jak się okazuje, doświadczenia starożytnego Izraela, związane z objawiającym się w hi-
storii tego ludu Bogiem, mogą bardzo pomóc w rozumieniu i przeżywaniu pandemicz-
nej rzeczywistości przez chrześcijan. Dzieje te bowiem zdają się wyznaczać dwa pod-
stawowe etapy: wędrówki i osiedlenia w ziemi obiecanej. Izrael przeżywał je i rozumiał 
w kontekście Paschy i Przymierza, a także Ofiary i Świątyni. Dostosowywał również do 
nich istotne elementy kultu, aby wiara była odpowiedzią na konkretne doświadczenia 
i wyzwania. Wszystkie te elementy obecne są również w Chrystusowym Kościele, który 
wyrasta i żyje z Eucharystii – łamania chleba. Pandemia COVID-19 uświadomiła wielu 
nie tylko ciągłość wiary Izraela i wierzących w Chrystusa. Ukazała również potrzebę 
odwoływania się do konkretnych, dawnych doświadczeń narodu Starego Przymierza. 
Jedno i drugie po to, aby lepiej rozumieć i dobrze przeżywać wydarzenia – także te 
trudne – już w Nowym Przymierzu i wciąż w paschalnym wymiarze.

Słowa kluczowe: Pascha, Eucharystia, COVID-19, przymierze, świątynia, dom, ofiara, 
obietnica, Ostatnia Wieczerza, chleb, krew, śmierć.

Summary

COVID-19 and the breaking of bread 
in the context of Jesus’ Passover

The COVID-19 pandemic not only caused a great crisis in many areas of human 
life but also exposed numerous weaknesses, for example, in the Church. The Catholic 
Church, founded on Jesus Christ as a community of faith in his resurrection, should 
unite the Old Testament sanctuary and the house where the Passover was eaten. The 
Eucharist is the basis for this union and, at the same time, the fulfilment of the promise 
expected in the Old Testament. The pandemic, entailing far-reaching limitations in Chri-
stian worship, caused an extraordinary situation in this respect. In many places, this has 
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led to a new perspective on the realities of home and church. Extraordinary circumstan-
ces, sometimes called crises, required new solutions that would allow us to experience 
this crisis with faith. They also demanded theological reflection. The experiences of 
ancient Israel with God as he appeared in history can help Christians understand the 
reality of the pandemic. This history consists of two basic stages: the journey to and 
the settlement of the Promised Land. Israel understood these stages in the context of the 
Passover and the Covenant, as well as the Sacrifice and the Temple. They also adjusted 
the essential elements of worship to them so that faith would respond to specific expe-
riences and challenges. All these elements are also present in Christ’s Church, which 
grows and lives from the Eucharist – the breaking of bread. The COVID-19 pandemic 
not only showed the continuity of faith from Israel to today’s believers in Christ but 
also revealed the need to refer to specific past experiences of the Old Covenant people, 
which helps us understand difficult situations in the New Covenant through the Paschal 
dimension.

Key words: Passover, Eucharist, COVID-19, covenant, temple, home, sacrifice, promi-
se, Last Supper, bread, blood, death
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COVID-19: una sfida epocale 
Aspetto biblico

Desidero condividere con voi alcune considerazioni svolte in questo periodo 
sotto la spinta del dramma della pandemia del COVID-19 che tutti stiamo vi-
vendo. Ciò che sta accadendo in questo tempo ci porta a ridare maggiore spazio 
a un aspetto della ricerca teologica biblica che in realtà non è mai venuto meno, 
ma che oggi forse viviamo con una consapevolezza rinnovata, soprattutto per le 
condizioni in cui ci troviamo. 

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale questa è forse la prima volta che 
tutte le nazioni avvertono di essere sottoposte a una minaccia che potrebbe es-
sere fatale e che sta avendo conseguenze devastanti anche a livello economico2. 
Certamente dovranno cambiare tante cose, a partire dal nostro modo di pensare 
la vita e di relazionarci con gli altri. Ci sorprendiamo a riflettere sul perché non 
ci siamo ammalati e questo immeritato, ulteriore giro di giostra che ci è stato 
concesso dovrebbe spingerci a riflettere molto seriamente e a portarci a una vera 
conversione. 

1. Uniti in preghiera per la fine della pandemia

Il 27 marzo, in quella sera buia e piovosa, i cristiani hanno pregato con Papa 
Francesco per chiedere la fine della pandemia3. Dal 27 marzo al 22 aprile, Papa 

1  Gabriel Witaszek – kapłan rzymskokatolicki, redemptorysta, professor zwyczajny biblijnej teo-
logii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, w latach 1996-2002 prodziekan i dziekan 
Wydziału Teologii tejże Akademii, a także pierwszy dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie (1999-
2002), wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologii Włoch Centralnych we Florencji 
(2003-2009), dyrektor czasopisma naukowego „Studia Moralia” (2007-2016), autor licznych 
książek i artykułów w różnych językach, e-mail: g.witaszek@virgilio.it.

2  R. Gomes, COVID-19: Algunas lecciones de ética de un virus…, „StMor” 58/1 (2020), p. 21-23.
3  Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia presieduto dal Santo Padre Frances-

co, Sagrato della Basilica di San Pietro, 27 marzo 2020.
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Francesco ha parlato otto volte della crisi causata da COVID-194. L’immagine 
di quella sera si è poi estesa, come prolungata alla giornata del 14 maggio, di-
chiarata giorno di preghiera, di digiuno e di opere di carità per tutto il mondo, 
a livello interreligioso, a cui ha aderito anche Papa Francesco.

L’evento è stato accolto con grande favore, perché credenti appartenenti 
a religioni diverse e sparsi in tutti gli angoli del pianeta, hanno potuto trovare 
in entrambe queste giornate un momento di condivisione non soltanto come es-
seri umani, ma anche come credenti. Dobbiamo acquisire consapevolezza della 
possibilità, anzi della necessità imperiosa di contribuire insieme a costruire un 
futuro migliore; anche della possibilità di camminare accanto a chi appartiene 
ad una cultura e ad una tradizione religiosa completamente diversa dalla nostra. 
L’essenziale è comprendere che ciascuno di noi ha un ruolo in quanto come es-
sere umano e, in quanto tale, di portatore di bene. Siamo tutti membri dell’unica 
famiglia umana che deve reinventarsi un’etica collettiva, un’etica condivisa; sia-
mo ora agli antipodi dell’individualismo isolazionista che spinge semplicemente 
a salvare la propria pelle. Ci siamo resi conto di essere connessi, anzi inter-
connessi persino nell’esposizione alla malattia, in quanto particelle di un unico 
organismo. Sì, è vero, sentiamo acutamente la mancanza della presenza fisica 
dell’altro, ora che ci è stata tolta. La paura del contagio ci fa così rivalutare il 
valore della prossimità, come anche l’importanza di avere un obiettivo comune, 
che potremmo chiamare il bene comune, concetto questo, in precedenza, non 
sempre da tutti condiviso. Ed è il bene comune ad assumere ora, prepotente-
mente, una dimensione morale e insieme spirituale.

Noi siamo soliti porre a Dio delle domande e desideriamo che egli ci ris-
ponda con precisione e chiarezza. Oggi è lui che, attraverso gli avvenimenti, ci 
interroga in modo rigoroso, anzi drammatico. Quelle di Dio sono domande che 
ci raggiungono in modo immediato, diretto, attraverso la netta percezione del 
pericolo che ci sovrasta e la paura che sottilmente si insinua dentro di noi e può 
sfociare nell’ansia, addirittura nel panico, nelle persone fragili, in un’altalena 
di sentimenti e di emozioni a cui è difficile dare voce. È la paura di ammalarci 
e di non trovare aiuto, di venir confinati in una terapia intensiva dove la morte 
orrida è sempre in agguato. Proprio perché siamo cresciuti in una società che ha 
ostracizzato la sofferenza e la morte, ci troviamo ora smarriti, inermi di fronte 
alla nostra fragilità, soli e con un doloroso senso di impotenza, protagonisti in-
volontari di un dramma che non avremmo mai voluto interpretare. La tracotante 
baldanza della propria invincibilità e la fiducia illimitata nel potere della scienza 
si sono dissolti come neve al sole; il senso di caducità della nostra esistenza ha 
ripreso il sopravvento. Ed il senso di impotenza rischia di sfociare ora in rabbia 

4  Papa Francesco, La vita dopo la pandemia, Prefazione del card. Michael Czerny, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020.
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ora in disperazione ora in supina, fatalistica rassegnazione, a meno che non 
riesca a confluire nella sfera dell’amore per gli altri. Il Signore, senza troppi 
riguardi, ci ha riportati davanti alla morte, l’evento supremo che solo la prospet-
tiva della Pasqua cristiana consente di affrontare. 

La paura della morte, che da sempre l’uomo cerca di esorcizzare, ci afferra 
ora con prepotenza e ci induce ad accettare molti sacrifici, anche quello di ve-
dersi limitare la propria libertà personale, e ad accettare la cosa senza fiatare. 
La fede in una vita che prosegue oltre la morte costituisce invece il fondamento 
della speranza, del coraggio, del perdono; la vita che sarà data e che sarà data in 
pienezza è la meta da raggiungere, il bene supremo in vista del quale si trova la 
forza di sopportare ogni cosa. La fede nella risurrezione è la forza creatrice che 
dà vita a una società nuova e più giusta. È in nome di questa fede che Paolo può 
ripetere le parole di sfida usate già dai Profeti: “La morte è stata ingoiata per 
la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?” 
(1Cor 15, 54-55; cfr. Is 25, 8; Os 13, 14).

Di fatto, è lo spettro della morte che incombe a spingerci a cercare una via 
di salvezza. Il Signore ci sta mettendo imperativamente di fronte un tema che 
prima ci faceva comodo relegare in secondo piano. Ai nostri giorni, poi, sembra 
che anche parlare di risurrezione e di vita eterna possa creare fastidio o disagio; 
ed invece è proprio ciò che la Chiesa deve ripetere con forza a chi oggi, confu-
so dalle vicende del presente, cerca una buona ragione per vivere e per morire: 
questa buona ragione la si può trovare nella morte e nella risurrezione di Gesù. 

2. La pandemia: l’inizio di un nuovo esodo

Finché la scienza non troverà soluzione al Coronavirus, saremo chiamati 
a ricreare e popolare spazi di fraternità, solidarietà e pace. Da questa pandemia, 
dovrà rinascere un uomo nuovo: “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 
fiumi nella steppa” (Is 43,19)5. Il testo di Isaia sembra la chiave giusta per avia-
re una conversione tra noi.

Noi tutti siamo invitati a porgere orecchio al Signore, che vuol parlarci al 
cuore, facendoci passare attraverso un’esperienza che attende di essere illumi-
nata dalla sua Parola. Penso che sia vitale parlare con le parole di Dio perché 
la nostra voce arrivi dritta al cuore e alla mente, senza disperdersi in rigagnoli 
secondari; spetta ai sacerdoti, in quanto megafoni di Dio accendere la luce delle 
Scritture per cogliere quel che il Signore vuol dirci e diffonderlo con coraggio e 

5  Papa Francesco, La vita dopo la pandemia, p. 48; D. Libanori, Lettera del vescovo ausiliare di 
Roma centro scritta ai parroci del suo settore, Roma, 19 marzo 2020.
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vigoria all’intorno, come fa un sasso gettato nello stagno che suscita onde con-
centriche che si ampliano sempre di più. A chi guarda con gli occhi della fede, 
quel che stiamo vivendo oggi sembra essere l’inizio di un nuovo esodo, e siamo 
tutti consapevoli che niente sarà più come prima.

Distrutto il tempio e trovandosi nell’impossibilità di immolare sacrifici, il 
popolo di Dio, nell’esilio babilonese, riscopre la parola e ricomincia a leggerla, 
a studiarla e ad ascoltarla e a udire in essa il mormorio di un Dio che ama. Lo 
Sposo, dopo i giorni dell’ira, mostra di nuovo il suo volto alla sposa riconquista-
ta, la porta nel deserto per parlare al suo cuore e la consola (Os 2).

Nei testi della Sacra Scrittura peste mortale (deber) (Ger 27, 13) colpisce sia 
gli uomini che gli animali. I dati bilici non permettono di identificare con certezza 
una malattia specifica. Quanto all’etimologia, di solito si collega deber con l’acca-
dico dibru che vuol dire male, malanno. In origine, il termine significa sterminio, 
ma è usato in senso lato per indicare ogni genere di calamità. Il termine peste non 
ricorre mai da solo, ma sempre quale componente di una serie, o almeno di un 
parallelismo (Nm 14, 12; Abc 3, 5), ed è spesso posto in relazione con la spada e 
con la carestia. Questi tre mali sono di solito associati tra loro (Ger 14, 12; Ez 6, 
11) e con la punizione divina. Nei testi della Sacra Scrittura peste mortale (deber) 
(Ger 27, 13) colpisce sia gli uomini che gli animali.

Dal panorama delle sequenze si vede che si concentrano nelle sezioni profe-
tiche e deuteronomistiche; essi specificano il castigo divino che, quando non si 
tratta di stranieri, segue alla violazione del patto con Dio. Talora seguono, come 
una sorta di commento, determinati versetti o termini. Nello schema esplicativo 
profetico-deuteronomistico, queste serie di maledizioni vennero applicate alla 
situazione di Israele; non ci si servì di esse solo per spiegare il castigo di Dio, 
ma anche per sviluppare la serie di racconti delle piaghe d’Egitto che portano 
alla Pasqua e per illustrare l’epidemia che il Signore manda per punire Davide 
che uccise 70.000 Israeliti (2Sam 24, 15).

Nell’Antico Testamento non è attestato un uso, come dire profano della pes-
te: le calamità naturali, le guerre, le situazioni dolorose sono sempre punizioni 
inviate da Dio per la disobbedienza dell’uomo, sono interventi di Dio che cas-
tiga sia il popolo d’Israele che popoli stranieri (Es 9, 15; Ez 28, 23), sia gruppi 
(Ger 42, 17. 22: 44, 13) che singoli (Ez 38, 22).

Il termine peste (deber) è posto spesso in relazione con la lebbra (Lv 13-
14), ma indica di norma ogni grande disgrazia o miseria (1Re 8, 38). Siccome la 
finalità della Bibbia è di carattere teologico e non scientifico, vi si menzionano 
solo i particolari che risultano rilevanti nel contesto più ampio del rapporto tra 
Dio e l’uomo6.

6  La Bibbia, essendo un documento storico-religioso, parla di medicina solo in maniera acciden-
tale e in quanto può avere riferimento ad aspetti legali e religiosi. La scienza medica di allora 
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Israele considerava la salute e la malattia un problema religioso, perché cre-
deva che Dio, essendo onnipotente, fosse la fonte della vita e della morte. Egli 
aveva dato una serie di regole ad Israele: che, se le osservava, avrebbe goduto 
buona salute; se le avesse trasgredito, si sarebbe ammalato. Ma Gesù si oppose 
al concetto che la malattia sia sempre conseguenza del peccato: “(Gesù) Passan-
do vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: 
Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le 
opere di Dio” (Gv 9, 1- 3).

3. L’esperienza del silenzio di Dio

Colpisce sempre il silenzio dell’uomo, ma ancora di più colpisce il silenzio 
di Dio; il primo può avere a che fare con problematiche personali, l’altro resta 
sempre un mistero. Se Dio tace, significa che l’uomo deve riflettere su quel che 
gli è stato detto in precedenza. Dio non tace per sempre, ma agisce in modo non 
sempre immediatamente intelligibile; nella storia del popolo eletto, ci sono stati 
dei periodi in cui ha osservato il silenzio, il che ha un significato ora di pazienza 
ora di rimprovero.

Dopo la morte di Giosia (638-609 a. C.), il pio re di Giuda, i nuovi governanti 
si dimostrarono indegni di questa chiamata, e portarono il popolo fuori strada. 
La richiesta di pentimento e di riforma venne trascurata dalla maggior parte de-
gli abitanti del paese. La situazione di crisi richiese uno sforzo di vasta portata.

 Geremia (626-587 a. C.), che esercitò in quel periodo il suo ministero pro-
fetico, sotto la guida di Dio, ricordò al popolo eletto la sua storia, a partire dalla 
liberazione dalla schiavitù d’Egitto e dall’alleanza che Dio aveva stretto con gli 
israeliti: “(…) Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio, e voi sarete 
il mio popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate 
felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; anzi precedettero secon-
do l’ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia mi han 
voltato le spalle” (Ger 7, 23-24). Chi ascoltò il discorso di Geremia comprese 

e le descrizioni della malattia erano semplici e si limitavano per lo più all’aspetto visibile. La 
Sacra Scrittura non adotta una metodologia di tipo speculativo, ma si interessa piuttosto del 
versante esperienziale della questione. La riflessione biblica non distingue in modo netto tra 
male fisico (la malattia), male etico-morale (la violenza, le ingiustizie), male religioso (il pec-
cato), Cfr. Donatella Scaiola, Male/Malattia, [in:] Temi Teologici della Bibbia (Dizionari San 
Paolo), a cura di Romano Penna, Giacomo Perego, Gianfranco Ravasi, San Paolo 2010, 786. 
787-790. Anticipando il discorso sul NT, la risposta all’interrogativo sull’epidemia non trova 
risposta intra storica, ma attende da Dio il suo compimento ultimo nella risurrezione.
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questo riferimento al tempo di Eli, il sommo sacerdote, ultimo giudice d’Israele, 
quando i Filistei sconfissero gli Israeliti e presero l’arca dell’alleanza.

Nel Primo Libro di Samuele leggiamo: “(…) La parola del Signore era rara 
in quei giorni, le visioni non erano frequenti” (1Sam 3,1). Questa frase rimanda 
alla decadenza spirituale della casa di Eli, già condannato dall’uomo di Dio 
(1Sam 2, 27-36). Il periodo di Cofni e Pincas, i due figli di Eli, fu infatti un pe-
riodo di corruzione e di malcostume. Il loro peccato consisteva nella mancanza 
di rispetto per le sacre azioni liturgiche che essi officiavano come sacerdoti e nel 
calpestare i doni portati a Dio. La mancanza di rispetto era una manifestazione 
esteriore della mancanza di amore e di riverenza nei confronti di Dio. Il loro 
comportamento allontanò gli israeliti da Dio; i loro peccati legati all’offerta di 
sacrifici erano rivolti direttamente contro Dio e non potevano trovare giustifica-
zione alcuna. Eli ammoniva sì i suoi figli ma non esercitava su di loro pressione 
alcuna né sanzionava il loro comportamento. La punizione che li colpì consisté 
nella rimozione dal sacerdozio. Il sacerdozio fu levato definitivamente alla fa-
miglia di Eli e venne dato alla famiglia di Sadok (1Sam 2, 35), che l’esercitò per 
oltre cinque secoli, a partire dai tempi di Salomone.

Anche il mondo sapienziale, rappresentato dal libro di Giobbe, si interroga 
sul significato del silenzio di Dio nel contesto del dolore innocente7. Il libro 
di Giobbe è una riflessione sul mistero della sofferenza che colpisce il giusto. 
In quel dramma, la risposta tradizionale degli amici che vorrebbero consolarlo 
spingendolo a riconoscere una colpa inesistente, non regge. Vi è un momento in 
cui a Giobbe che continua a protestarsi innocente, Dio appare lontano, estraneo, 
addirittura nemico: non si è sentito difeso nella sventura, né sostenuto di fronte 
ad accuse infamanti, persino da parte delle persone a lui più vicine. Soltanto, 
alla fine, il Signore gli apparirà ma neanche allora risponderà alle sue domande 
e Giobbe si troverà infine solo di fronte al Mistero che in positivo lo supera. Gi-
unto al fondo della sventura, condannato anche da chi era andato per confortarlo 
ed invece finisce per ritenerlo uno spudorato, vedendolo così determinato nel 
proclamare la sua innocenza, Giobbe resta, ripetiamo, solo davanti a Dio, lui, 
un esserino fragile e caduco, polvere e cenere di fronte al Mistero insondabile 
di Dio. Le ultime parole di Giobbe lasciano in realtà perplessi: “Io ti conoscevo 
per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono” (Gb 42, 5). Giobbe non ottiene 
spiegazioni sul mistero del dolore, sul perché del male, non gli è neanche con-
sentito di interpretare la sua sofferenza come una punizione, come conseguenza 
della sua malvagità, ma riesce comunque ad elevare i suoi occhi verso Dio. Pur 
nella incommensurabilità del dramma che ha sconvolto la sua esistenza, Giobbe 

7  G. Witaszek, Un esame di coscienza (Gb 31, 1-40). Morale sapienziale, „Roczniki Teologicz-
ne” LV, 3 (2008), s. 5-10; G. Witaszek, Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede, Lateran Uni-
versity Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2018.
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percepisce che Dio tiene le redini della sua esistenza; è proprio quello che noi, 
in questi giorni dobbiamo essere in grado di comunicare a quanti sono travolti 
da dolore, o colpiti dalla perdita di una persona cara o anche solo smarriti di 
fronte a eventi cui non erano preparati 

Davanti al mistero del dolore e della morte servono a poco le ragioni sugge-
rite dalla ragione. E non è di conforto neanche il pensare che ciascuno è corre-
sponsabile, almeno in parte, del proprio destino. 

Nell’Antico Testamento la storia veniva interpretata sulla base della dottrina 
della retribuzione. Gli eventi naturali, le catastrofi e le guerre, come ogni altro 
avvenimento avverso, venivano attribuiti alla volontà punitrice di Dio e il popo-
lo, anche l’individuo, doveva ricercare nella vita propria ed in quella della pro-
pria famiglia la ragione della sventura. Era una chiave interpretativa che a noi 
sembra semplicistica ma che consentiva agli israeliti di dare ordine all’esistenza, 
riconoscendo precise responsabilità, e consentiva anche di subire passivamente, 
senza protestare il castigo, inteso come un mezzo di purificazione; consentiva 
altresì allo sventurato, cosa ancora più importante, di fare marcia indietro, di 
cambiare strada, ritornando al Signore. In questa prospettiva le prove dell’eso-
do, le sconfitte belliche, la distruzione di Gerusalemme e la perdita della terra si 
potevano intendere come la manifestazione della giustizia e della misericordia 
di Dio. Questo modo di pensare non convince l’uomo d’oggi poiché contrasta 
con l’immagine di un Dio che a noi invece riesce più gradito considerare miseri-
cordioso e infinitamente paziente; ora è il momento di chiederci se le sofferenze 
che dobbiamo affrontare non abbiano anche un significato di purificazione, non 
rientrino, per così dire, nella pedagogia di Dio. 

Il silenzio di Dio, nelle diverse situazioni della vita, era certamente miste-
rioso, ma eloquente. Dinanzi ad esso Israele si sentì profondamente colpito e si 
impegnò a ritornare a Dio. La conditio sine qua non per accogliere la volontà di 
Dio e adempierla è il desiderio di ascoltarla. Non possiamo guardare all’azione 
del Signore Dio in modo semplicistico. Dio, che noi conosciamo in Gesù Cristo, 
non rimuove dalla nostra vita, come con una bacchetta magica, la sofferenza, la 
malattia e la morte, ma entra in queste esperienze dolorose e ci resta accanto nel 
momento della prova.

L’azione di Dio non si può ridurre a quella di un farmaco né alla conse-
gna chiavi in mano dell’antidoto per eliminare magicamente la pandemia, che 
è invece causata dell’uomo. Dio resta però negli ammalati, nei moribondi, nei 
medici, nei volontari, continua a restare in ciascuno di noi, poiché in ciascuno 
di noi si rivela come Amore. Egli resta in noi e con noi quando, superando il 
nostro egoismo, noi ci accostiamo agli altri, per amor suo, nel momento del 
bisogno.

Quando, secondo i libri dei Maccabei, Antioco Epifano mette a morte chi si 
rifiutava di fare sacrifici agli idoli, Israele si ritrova in un momento angoscioso e 
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si domanda disorientato ripetendo il Salmo: “Quando sono scosse le fondamen-
ta, il giusto che cosa può fare?” (Sal 11, 3). Hanno forse ragione gli empi che si 
fanno beffe di lui chiedendogli: “Dov’è il tuo Dio?” (Sal 42, 4). È allora che la 
Sapienza di Israele scopre e sviluppa la dottrina della sopravvivenza dell’anima, 
ossia di una vita che continua anche dopo la morte. 

Dio, infatti non può permettere la morte di chi è rimasto fedele alla sua 
alleanza; egli ha tempi diversi dai tempi dell’uomo e così, nei tempi di Dio, il 
giusto riceverà la ricompensa per la sua giustizia e l’empio comprenderà l’en-
tità dei suoi errori e dei suoi peccati, per usare un altro termine oggi passato di 
moda. Chi crede e confida in Lui sa che la morte non ha l’ultima parola perché 
con la morte la vita non ci viene tolta ma trasformata.

4. Riparametrarsi è un’opportunità

Roberto Cingolani, fisico, per 14 anni direttore scientifico dell’Istituto Ital-
iano di Tecnologia, ora responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo, 
riflette su ciò che stiamo vivendo e su ciò che ci aspetta per la ripartenza a tappe 
in un mondo che non sarà più quello di prima: “Riparametrarsi è in fondo una 
opportunità, se non ci fosse stato questo scossone avremmo continuato questa 
corsa un po’ insensata dentro un certo modello economico, invece siamo chi-
amati a cambiare. E se sprecheremo questa opportunità, sarà un grande errore 
storico. Questo tsunami che si è abbattuto su di noi, ci mette di fronte a una 
sfida epocale. Qui non si tratta solo di uscire da una situazione di emergenza 
gravissima, ma anche di rivedere la nostra visione del mondo per il future”8. 
Parliamo del futuro che non è una cosa nostra, lo abbiamo incomodato, lo dob-
biamo consegnare alle nuove generazioni, e dev’essere un futuro sostenibile, 
perché se non investiamo ora, consegneremo ai nostri figli un futuro in cui loro 
saranno deboli. 

Il tempo che stiamo vivendo ci aiuta a concentrarci su ciò che è davvero es-
senziale nella vita. Dobbiamo rinunciare a molte cose, e così possiamo arrivare 
alla questione ineludibile, alla questione a cui non siamo autorizzati a rinuncia-
re, alla questione delle questioni. Tutte le iniziative disponibili su internet o sui 
media meritano la nostra partecipazione perché siamo la Chiesa che va incontro 
all’uomo. Possiamo stare insieme spiritualmente, alimentando in noi stessi il de-
siderio della vera comunità vissuta nella liturgia. Ma la cosa davvero essenziale 
è ritrovarsi nell’amore per Dio e per gli altri.

8  R. Cingolani, Siamo tornati alla preistoria, dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere, [in:] 
„Repubblica”, 27 aprile 2020.
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 Sant’ Agostino scrive che l’amore per Dio viene al primo posto, per com-
piere la carità. La Chiesa questo linguaggio lo conosce bene, perché le è stato 
insegnato dallo Spirito infuso nei cuori: “La carità è paziente, è benigna la ca-
rità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non 
gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità” (1Cor 13, 4-6). È il linguag-
gio della carità che la Chiesa deve riprendere a parlare e a diffondere, vivendolo 
anzitutto, s’intende, in prima persona. Sono le parole imperiture di Paolo che 
devono diventare i criteri a cui ispirare il nostro agire, i parametri in base ai 
quali ridefinire la nostra esistenza.

La vera carità, che è dovuta a tutti, soprattutto a chi soffre di più per la 
situazione in cui vive, non ha niente a che fare con stucchevoli sorrisi, con 
carezze affettate, pacche sulle spalle e magari un pasto caldo. Occorrerà pertan-
to trovare un nuovo linguaggio in grado di comunicare la verità e dire, senza le 
ipocrisie del politically correct cui ci siamo assuefatti da tempo, quel che si vive 
realmente, porsi ciascuno di fronte alla propria realtà e tornare a capirsi come 
persone che condividono la stessa sorte. 

Il mondo si aspetta dalla Chiesa ben altro che gesti di elemosina: si aspetta 
delle ragioni che aiutino a vivere con maturità e senso di responsabilità quello 
che sta succedendo, chiede motivazioni valide per continuare a sperare, per in-
travedere orizzonti nuovi, poiché tutt’a un tratto le manie di grandezza dell’uo-
mo d’oggi si sono infrante lasciando solo un cumulo di macerie.

L’amore non può essere negato agli altri in nome dell’amore dovuto a Dio. 
Il tratto distintivo che Dio ha dato all’uomo è l’amore e la vita in comune con 
gli altri, non certo l’isolamento, di qui il mutamento in direzione della comu-
nione e della solidarietà, verso la responsabilità e l’amore reciproco. È questo 
l’agire di Dio. Il Signore Gesù dice che chi ama la sua vita la perderà, e chi la 
perde, la conserverà.

5. Imparare a pensare e a vivere in modo nuovo

In questi giorni abbiamo imparato che tutti noi abbiamo una responsabilità 
sociale, per cui abbiamo accettato di restar barricati in casa al fine di non con-
tagiarci reciprocamente; questa stessa responsabilità dovrebbe costituire d’ora 
in poi il fondamento del nostro vivere in comunità, non soltanto nei momenti 
di emergenza. Ci troviamo dinanzi a una situazione completamente nuova e 
inattesa che ci costringe a maturare e a modificare il nostro modo di pensare, 
ad assumere atteggiamenti diversi, a cercare nuove vie per servire il popolo di 
Dio. Dio, che è il Signore della storia, parla nella storia e ci chiede di accogliere 
con fiducia la sua volontà, che si manifesta anzitutto nel ricorrere degli eventi. 
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Ma passa anche attraverso la legge positiva promulgata dalle Autorità civili. 
Anche Gesù ha obbedito al progetto del Padre, sottomettendosi nel quotidiano 
alla legittima Autorità del suo popolo ed anche a quella, considerata illegittima, 
dell’Impero di Roma. Oggi più che mai dobbiamo proclamare con forza, ad alta 
voce, che Dio non rinuncia al suo intento di rendere nuove tutte le cose; in qu-
esto momento di dolore, ciò avviene mediante una rigenerazione che non deve 
mai perdere di vista il mistero della Pasqua. 

Nel momento in cui stiamo vivendo si evidenziano le fessure apertesi nei 
sistemi politici ed economici che regolamentano la vita delle nazioni e che sem-
bravano garantire ad oltranza il benessere conquistato; le fessure sono diventate 
crepe e poi squarci profondi che mostrano palesemente la loro incapacità a reg-
gere la struttura. Anche la cosiddetta cultura dei diritti deve cedere il passo di 
fronte ad altre esigenze diventate nel frattempo prioritarie. Ci troviamo di fronte 
ad un nemico invisibile che ha superato disinvoltamente i confini tra gli stati, 
anche di quelli che invano tentavano di ergere barriere, e viaggiando sugli aerei 
nel corpo di ignari passeggeri, è passato in un baleno da un continente all’altro 
travolgendo quanto incontrava sul suo cammino e facendosi beffe delle nostre 
certezze, rivelatesi ahimé ben misera cosa; e continua a circolare seminando 
sospetti e insinuando il timore anche tra familiari più stretti.

Tutti si guardano in cagnesco, gli amici ci guardano con diffirenza i rapporti 
tra le persone sono come sospesi; e pochissimi riescono a dar voce ai sentimen-
ti, ad esprimere le paure o le angosce da cui si sentono attanagliati. In poche 
settimane, si sono sgretolate tutte le certezze di cui andavamo orgogliosi; e stia-
mo assistendo ad un nuovo, faticoso inizio in cui molte cose saranno rimesse in 
discussione.

Le circostanze ci impongono un cambio di passo, ci chiamano ad una con-
versione radicale: ci viene rivolto, se vogliamo vivere in pace con noi stessi 
e con gli altri, un invito pressante, anzi imperioso a mettere da parte il nostro 
individualismo sfrenato, il nostro narcisismo e ad alzare lo sguardo verso chi 
ci è vicino, senza tener conto del male ricevuto, a guardare alle sue necessità, 
riconoscendoci gli uni bisognosi degli altri. Quante volte abbiamo sperimentato 
di persona che, nel bene come nel male le conseguenze delle nostre azioni rica-
dono sempre anche sugli altri.

Noi siamo parte dell’umanità e l’umanità è parte di noi in quanto è radicata 
profondamente in noi; questa interdipendenza è un valore che ci consente di 
passare ora alla solidarietà in modo più consapevole, e di adottarla come scelta 
di vita. I buoni sentimenti, infatti non nascono sempre spontaneamente, ne sia-
mo ben consapevoli, né sono di per sé duraturi; sono come i fiori di campo che 
avvizziscono dopo breve tempo e muoiono. L’esperienza che stiamo facendo 
in questi giorni è sicuramente dura, ci mette alla prova nel quotidiano; abituati 
com’eravamo a considerare la casa come un posto per dormire, non per vivere 
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insieme 24 ore su 24, ci ha dato modo di ripensare le nostre relazioni più strette, 
rivelandosi non solo una fonte di tensioni ma anche e soprattutto come una vera 
scuola di umanità. Il futuro ci dirà se siamo stati promossi. 

La realtà ci sta mettendo davanti al Dio che ascolta il grido di Israele e fa 
udire la sua voce a Mosè; che spinge il popolo a mettersi in cammino e apre il 
mare al suo passaggio. In fondo, però, questo Dio non ci piace, perché costringe 
chi vuol conoscerlo davvero ad attraversare il deserto, dove non c’è né cibo 
dell’Egitto e l’acqua. Anche se non ci fa comodo riconoscerlo, sappiamo bene 
che solo affrontando la prova diventeremo adulti.

In un tempo di emergenza come quello che stiamo vivendo la fede e la 
devozione devono trovare vie nuove. Chiudere le chiese è stato certo doloroso 
ma in fin dei conti, se riflettiamo bene, le chiese sono soltanto degli strumenti 
utili alla comunità dei credenti per ritrovarsi, per far festa, soprattutto per cel-
ebrare l’Eucaristia. La Chiesa con la C maiuscola è un’altra cosa, è fatta dai 
credenti; sappiamo peraltro dalla storia che agli inizi della cristianità le persone 
vivevano senza chiese, come tuttora avviene in quelle parti del mondo in cui 
i cristiani sono perseguitati9. 

Conclusione

Questa situazione di pandemia è diventata una realtà concreta per tutti noi, 
che ci ritroviamo fragili e disorientati. Il credente è e dev’essere un testimone 
credibile, un portatore di valori in grado di contribuire a edificare, con perseve-
ranza e determinazione, una società più giusta. In questi giorni, l’uomo ha più 
che mai bisogno dei valori fondanti della nostra religione: fedeltà a Dio, amore 
per i fratelli, altruismo, impegno per il bene comune, solidarietà con i più biso-
gnosi, misericordia per tutti. Il virus, ci ha colti alla sprovvista, ci ha confinati 
all’interno delle nostre case, ma ci ha fatto anche, brutalmente, comprendere di 
essere parte dell’unica famiglia umana. Questo messaggio conserva la sua va-
lidità non soltanto per i credenti, ma per tutti gli uomini di buona volontà: tutti 
siamo chiamati a remare insieme, a confortarci e sostenerci vicendevolmente.

Nei momenti più bui della storia, nelle guerre, nelle carestie, nelle epidemie 
come in tutte le altre tribolazioni, l’uomo rivela la sua vera natura, di figlio della 
luce o di figlio delle tenebre, che gli consente di accettare il senso del suo limite 
con piena fiducia anzi con intrepidezza o invece con rabbiosa disperazione. Chi 
accetta di vivere l’avventura umana nella fede dei figli di Dio lo avrà sempre al 
suo fianco: chi muore con lui, con lui vive. Questa è la vita nuova.

9  G. Giovanelli, Messa e confessione. Al tempo del COVID-19. Liturgia e mezzi di comunicazione 
sociale, „StMor” 58/1 (2020), p. 123-124. 137-140.
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Streszczenie

COVID-19: epokowe wyzwanie. Aspekt biblijny

Dramat pandemii koronawirusa prowadzi nas do przyznania większej prze-
strzeni aspektowi teologicznych badań biblijnych, w których dziś żyjemy z od-
nowioną świadomością, szczególnie w warunkach, w których się znajdujemy. 
W Biblii termin zaraza (deber) zwykle oznacza każde wielkie nieszczęście.

Słowa kluczowe: koronawirus, badania biblijne, plaga

Summary

COVID-19: An epochal challenge – the biblical aspect

The drama of the COVID-19 pandemic prompts us to give more space to an aspect 
of biblical, theological research that we live today with a renewed awareness, especially 
for the conditions in which we find ourselves. In the Bible, the term plague (deber) 
usually indicates any great misfortune or misery.

Keywords: coronavirus, biblical research, plague
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na pandemię COVID-19

Wstęp

Rozpoczęta od masowych zachorowań w chińskiej miejscowości Wuhan 
pandemia koronawirusa2 jest zdarzeniem bez precedensu w historii nie tylko 
światowej medycyny, ale także ekonomii i – szerzej – praktycznie wszystkich 
aspektów życia społecznego. Wprawdzie w swej historii nasza planeta odnoto-
wywała już niezliczoną, zwłaszcza w wiekach średnich, liczbę epidemii3 oraz 
kilkadziesiąt pandemii4, to uznać należy, iż obecna – w swojej skali i tempie 
rozwoju – jest nieporównywalna z żadnymi wcześniejszymi. Nie bez powodu 
część badaczy dla jej określenia zaczyna posługiwać się neologizmem „wor-
demia”5. Niespotykana we wcześniejszych latach łatwość poruszania się po 
świecie i globalizacja handlowa stały się motorem rozprzestrzeniania wirusa na 
gigantyczną skalę.

Kościół Prawosławny – pozbawiony centralnego ośrodka władzy organiza-
cyjnej – opierający się na zasadzie autokefaliczności6 Cerkwi lokalnych we 

1  Andrzej Golimont – magister teologii prawosławnej, doktorant Wydziału Teologicznego Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej (sekcja prawosławna), e-mail: agolimont@gmail.com.

2  Koronawirus – w ten skrótowy sposób zwykło się określać wirus SAR S-CoV-2 (Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2) należący do grupy koronawirusów i wywołujący ostrą 
chorobę układu oddechowego – COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). W języku potocznym 
wszystkie przytoczone wyżej określenia używane są zamiennie.

3  Epidemia to według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) występowanie w krótkim 
czasie i na określonym terenie powiązanych ze sobą przypadków zachorowań w liczbie prze-
kraczającej zwykłą średnią zachorowań.

4  Pandemia definiowana jest przez WHO jako epidemia o szczególnie rozległym, przekraczają-
cym ramy jednego kontynentu zasięgu.  

5  Por: „COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan”, WHO-WHE-2021.02, Wyd. 
WHO 2021

6  Niezależności – poszczególne Kościoły lokalne są niezależne w swojej strukturze organizacyj-
nej i tradycji,  ale związane wspólną dogmatyką.

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 51–64
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wszystkich krajach objętych pandemią stanął przed koniecznością wypraco-
wywania własnych koncepcji reakcji na nową rzeczywistość. Rzeczywistość, 
w której często dogmatyka i liturgika stają w jawnej sprzeczności z wydawa-
nymi przez władze państwowe ograniczeniami swobód obywatelskich. W tym 
swobody realizacji praktyk religijnych.

Zauważyć należy, iż zakres problemów, przed którymi stanęły lokalne Ko-
ścioły prawosławne, był wspólny i koncentrował się w głównej mierze wokół 
kwestii sposobu uczestnictwa wiernych w praktykach religijnych, a także spo-
sobu udzielania sakramentów Eucharystii i spowiedzi, 

Ze względu na nowość (by nie powiedzieć „aktualność”) tematu, stanowi 
on badawczą „terra incognita”. Nie tylko nie został dotąd poddany całościowej  
analizie naukowej, ale nawet próbom zbiorczego, publicystycznego opracowa-
nia. Biorąc pod uwagę rozległość tematu wynikającą z faktu zasięgu pandemii 
oraz – czasem skrajnie – różnego podchodzenia do kwestii reakcji na państwo-
we obostrzenia epidemiczne nie tylko przez poszczególne lokalne sobory bi-
skupów, ale często poszczególnych hierarchów w ramach jednego episkopatu,  
konieczne jest jasne zawężenie pola badawczego. Autor od początku pandemii 
– między innymi ze względu na uczestnictwo w kolegialnych ciałach Polskie-
go Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – dokumentował pojawiające się 
problemy i reakcje w łonie PAKP. Bieżąco śledził także – dostępne zarówno 
w mediach elektronicznych, jak i relacjach duchownych – zachowania innych 
Kościołów lokalnych tradycji bizantyjskiej. Niniejsza praca jest pierwszą próbą 
uporządkowanego przedstawienia zagadnienia w oparciu o własne badania. 

Wstępna analiza sytuacji w poszczególnych krajach pozwala postawić tezę, 
iż zachowania soborów – w generalnym podziale – rozgraniczyć należy na pań-
stwa, w których Kościół Prawosławny jest religią dominującą, oraz te, gdzie 
jest konfesją mniejszościową. W pierwszej grupie (Rosja, Grecja, Serbia) reak-
cje soborów miały – przede wszystkim – wymiar polityczny oraz organizacyjny, 
obejmujący swym zasięgiem całość kwestii, na które ograniczenia państwowe 
i zasady epidemiologii miały wpływ. Niejako równolegle podejmowano w nich 
rozmowy z władzami celem osiągnięcia maksymalnego kompromisu między 
teologią a epidemiologią oraz wysiłki organizacyjne na szczeblu parafii umoż-
liwiające w miarę normalne sprawowanie kultu7. Znaczącym wyjątkiem jest tu 
cerkiew bułgarska, której zwierzchnik, patriarcha Neofit, – jeszcze w marcu 
2020 roku – w specjalnym liście do biskupów i wiernych zapowiedział, iż „nie-

7  Wyjątkiem na tym tle pozostaje Grecja, gdzie w pierwszym okresie pandemii władze państwo-
we postanowiły o całkowitym zakazie sprawowania nabożeństw. 
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zależnie od decyzji władz świeckich wszystkie świątynie pozostaną otwarte, 
a nabożeństwa odbywać się będą bez ograniczeń”8.

Grupa druga – do której należy także Polski Autokefaliczny Kościół Pra-
wosławny – charakteryzuje się zauważalnym dysonansem w wypowiedziach 
poszczególnych hierarchów, wynikających z ich przekonań, płynących z wła-
snych życiowych doświadczeń oraz uwarunkowań kulturowych. O ile bowiem 
np. Kościół Czech i Słowacji jako głośno werbalizowaną zasadę przyjął jedynie 
stosowanie się do poleceń władz z równoczesnym zachowaniem zasad sprawo-
wania kultu9, o tyle biskupi Belgii i Szwajcarii wydali szczegółowe dyspozycje 
w zakresie dostosowania norm liturgicznych do czasów pandemii, sięgające aż 
do… zastosowania jednorazowych łyżeczek do udzielania wiernym sakramentu 
Eucharystii10. 

Biorąc pod uwagę trwającą pandemię oraz wynikające z tego faktu zasa-
dy bezpieczeństwa, badanie musi zostać ograniczone do analizy dostępnych 
w przedmiotowym zakresie publikacji znalezionych przede wszystkim na licz-
nych portalach internetowych, prowadzonych zarówno przez poszczególne pa-
rafie, jak i grupy wiernych.  Ze świadomością, iż badanie tak przeprowadzone 
nie ma charakteru reprezentatywnego ze względu na – różny w poszczególnych 
diecezjach – poziom wykluczenia informatycznego oraz generalny fakt nadre-
prezentatywności w mediach społecznościowych grup młodszych wiekowo 
i uważających się za „postępowców”. 

1. Sytuacja prawna w RP

Analizę podejmowanych przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosław-
ny działań związanych z niezbędną reakcją na pandemię COVID-19, z oczy-
wistych powodów, umieścić należy na osi czasu określonej przepisami władz 
państwowych. 

Ogłoszenie pandemii zbiegło się w czasie ze szczególnym okresem litur-
gicznym, jakim jest czas Wielkiego Postu. 20 marca 2020 roku swym Rozpo-

8  Por. „Bulgarian Orthodox Church to continue all services for ‚health’ reasons despite coronavi-
rus” w Reuters Press Service, 11 marca 2020 (https://www.reuters.com/article/us-health-coro-
navirus-bulgaria-idUKKBN20Y2GX - dostęp 8 kwietnia 2021).

9  „Reinventing ways to preserve Easter traditions in Czechia”, Populism Europe Magazin,   
https://populism-europe.com/reinventing-ways-to-preserve-easter-traditions-in-czechia (17 czerw- 
ca 2020).

10  Więcej na temat reakcji poszczególnych soborów biskupów znajdzie Czytelnik w materiałach 
pokonferencyjnych zorganizowanej w dniach 25-27 sierpnia 2020 roku VII Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej w Sofii (por. Wydawnictwo 7th SWS International Scientific Conferen-
ce on Arts And Humanities – ISCAH 2020, Sofia 2020, s. 3-10).
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rządzeniem Minister Zdrowia nakłada na Kościoły obowiązek: „zapewnienia, 
aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym 
obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz pomiesz-
czeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące 
kult religijny”11. 24 marca 2020 przepis zostaje zaostrzony do „5 uczestników, 
oprócz osób sprawujących kult religijny”12.  Stan taki utrzymywany jest do 12 
kwietnia 2020 (a więc dnia, w którym w Kościele katolickim przypada Niedzie-
la Zmartwychwstania), gdy wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2020 przywracające wersję zakazów sprzed 24 marca, a więc 
ograniczające liczbę wiernych w świątyni do 5013. 

Owo ograniczenie restrykcji ma jednak charakter przejściowy. Już bowiem 
tydzień później (20 kwietnia 2020) wchodzi w życie kolejna zmiana przepi-
sów. Tym razem przepis łączy liczbę dopuszczonych do wejścia do świątyni 
wiernych z  jej powierzchnią: na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni 
możliwe jest wejście jednej osoby (poza „osobami sprawującymi kult”)14. 

Z dniem 31 maja 2020 rząd znosi ograniczenia w liczbie wiernych mogą-
cych przebywać w świątyni. Pozostaje jednak wymóg zachowywania dwume-
trowych odległości oraz noszenia maseczek ochronnych15. 

Poszczególne wskazane wyżej okresy oraz nieprecyzyjność użytych sfor-
mułowań z jednej strony stanowiły pole do dość swobodnej interpretacji wpro-
wadzanych zasad, z drugiej zaś mogły stać się przyczyną kłopotów na linii pa-
rafia – lokalna władza. Jako przykład niech służy użyte sformułowanie „oprócz 
osób sprawujących kult religijny”. Czy prawodawca miał na myśli wyłącznie 
kapłanów, czy sformułowanie to obejmuje także prisłużników (ministrantów) 
i chórzystów? Czy 15 metrów liczyć należy łącznie z częścią ołtarzową (nie-
dostępną dla ogółu wiernych)? Czy wchodzi do niej także powierzchnia chóru? 
Podobne pytania można było mnożyć, a odpowiedź na nie – jak pokazał czas 
– należała do poszczególnych proboszczów i (poza trzema przypadkami) nie 
budziła wątpliwości lokalnej policji. 

11  §7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 491. 

12  §7 ust. 1 pkt 3 lit. B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 565 

13  Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 
poz. 566.

14  Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 
poz. 697.

15  Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 
poz. 964.
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2. Święty Sobór Biskupów

Analiza wypowiedzi uczestników konfesyjnych forów portali społeczno-
ściowych – zwłaszcza Facebooka – pozwala postawić tezę, iż od chwili od-
notowania pierwszych przypadków koronawirusa istniało duże oczekiwanie na 
oficjalne stanowisko Świętego Soboru Biskupów. 

Święty Sobór zbiera się 17 marca 2020 roku, a 19 marca Jego sekretarz 
ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz publikuje lakoniczny komunikat mówiący, iż: 
„W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem w naszym 
kraju i pandemią w świecie, Św. Sobór Biskupów P.A.K.P., zaniepokojony za-
istniałą sytuacją, zwraca się do wiernych naszej Cerkwi z wezwaniem do czuj-
ności i odpowiedzialności w codziennym życiu i apeluje o usilne modlitwy do 
Pana Życia – Jezusa Chrystusa o ustanie epidemii i zdrowie wszystkich cho-
rych, jak również tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy i cały personel me-
dyczny. Módlmy się do Wszechmogącego Boga, Źródła życia i Lekarza dusz 
i ciał naszych, o powstrzymanie tej śmiercionośnej epidemii. Święty Sobór Bi-
skupów rekomenduje dodanie do ektenii usilnej podczas Boskiej Liturgii próśb 
z molebna16 w czasie morowego powietrza”17.

Równocześnie Święty Sobór zobowiązuje duchowieństwo do okazywania 
wszystkim chorym opieki duszpasterskiej i pomocy fizycznej oraz nakazuje, by 
przy parafiach uruchomić, w miarę możliwości, praktyczne formy pomocy po-
trzebującym.

Odpowiadając na wątpliwości duchowieństwa i wiernych dotyczące funk-
cjonowania świątyń i prowadzenia działalności duszpasterskiej, biskupi stwier-
dzają, iż wszystkie nabożeństwa „należy odprawiać zgodnie z wielkopostnym 
harmonogramem”18. Biskupi zalecają natomiast, by w okresie zagrożenia epide-
micznego powstrzymywać się od spotkań w salach parafialnych. Święty Sobór 
Biskupów rekomenduje duchowieństwu zapewnienie w świątyniach i pomiesz-
czeniach parafialnych odpowiednich środków higienicznych, takich jak: płyny 
dezynfekcyjne, chusteczki do przecierania ikon, itp.

To jedyny głos biskupów „in gremio” w sprawie pandemii. W późniejszych 
komunikatach z posiedzeń Świętego Soboru brak jest o epidemii choć wzmian-
ki. Nie oznacza to jednak, iż głosu w przedmiotowej kwestii nie zabierali po-
szczególni biskupi.

 

16  Moleben – krótkie nabożeństwo błagalne lub dziękczynne, sprawowane najczęściej po zakoń-
czeniu Świętej Liturgii. 

17  Komunikat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
w sprawie epidemii koronawirusa z dnia 17 marca 2020 roku, https://www.orthodox.pl/komu-
nikat-soboru-biskupow-ws-pandemii-koronawirusa (dostęp 25.08.2020).

18  Ibidem. 
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3. Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Biskup Polowy WP

Najbardziej jednoznaczne i sformalizowane stanowisko zajął abp. Jerzy 
(Pańkowski) ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej i prawosławny bi-
skup Wojska Polskiego. 

Już 14 marca 2020 opublikowany został „w odpowiedzi na liczne zapyta-
nia i wątpliwości wiernych oraz celem uniknięcia paniki” komunikat diecezji 
wrocławsko-szczecińskiej19 apelujący aby „osoby z objawami przeziębienia, 
osłabione, starsze i przewlekle chore – będące w grupie podwyższonego ryzyka 
pozostały w domu i nie uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach; jeśli rze-
czywistym powodem absencji są powyższe kwestie, takie osoby nie powinny 
mieć wyrzutów sumienia. Czas spędzony w domu powinien być wykorzystany 
na prywatną modlitwę i lekturę Pisma Świętego”. Komunikat odnosił się także 
jednoznacznie do kwestii, które dla znacznej części wiernych stanowiły sprawę 
fundamentalną: „osoby uczestniczące w nabożeństwach nie są zobligowane do 
całowania ikon, krzyża, relikwii czy ręki duchownego, a podchodząc do ikon, 
krzyża czy relikwii można oddać im cześć poprzez pokłon” i wreszcie najważ-
niejsze: „Ciało i Krew Boga Jezusa Chrystusa, znajdujące się w Kielichu nie 
może być przekaźnikiem epidemii”20.

Zwierzchnik diecezji wrocławsko-szczecińskiej polecił również opubliko-
wanie specjalnej informacji dla wiernych w sprawie oświęcania pokarmów dla 
osób przebywających w kwarantannie. Pouczał w niej, żeby osoby, które – na 
skutek decyzji władz sanitarnych – nie mogą przybyć w Wielką Sobotę do cer-
kwi oraz wykluczone jest skorzystanie przez nie z pośrednictwa osób trzecich, 
same dokonały błogosławieństwa paschalnych pokarmów21. Arcybiskup prze-
kazał także podległym sobie proboszczom, by poświęcenie pokarmów miało 
charakter ciągły (odbywało się przez cały dzień i by starano się ograniczać 
liczbę jednoczasowo święconych koszyczków do pięciu) oraz odbywało się na 
świeżym powietrzu, przed cerkwią. Do wiernych ksiądz arcybiskup apelował, 
by z koszyczkiem do cerkwi szła jedna osoba, najlepiej w imieniu własnym 
i sąsiadów. Wszystkie te kroki miały na celu minimalizację zagrożeń epidemio-
logicznych oraz dostosowanie się do przepisów państwowych. 

Również w swoim internetowym orędziu, a także homilii wygłoszonej 
w czasie Świętej Liturgii w Święto Paschy, arcybiskup Jerzy, zwracając się do 
wiernych, szczególny nacisk kładł na duchowe przeżywanie Święta Zmartwych-

19  Por. Informacja dla wiernych w sprawie nabożeństw z dnia 14 marca 2020 roku http://www.
diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/news/display?id=814 dostęp 23 czerwca 2020.

20  Ibidem. 
21  Por. Informacja dla wiernych w sprawie oświęcania pokarmów dla osób przebywających 

w kwarantannie http://www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/news/display?id=845, dostęp 
23 czerwca 2020.
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wstania, przestrzegając – zwłaszcza osoby dotknięte chorobą lub kwarantanną – 
przed „samooskarżaniem się o zaniechanie” uczestnictwa w Liturgii oraz przy-
pominając, iż Eucharystię Wielkanocną przyjąć można – zgodnie z kanonami 
– przez cały okres Paschalny, a nie tylko w Niedzielę Zmartwychwstania22. 

4. Pozostali biskupi

Na podobny do abp. Jerzego krok nie zdecydowali się pozostali hierarcho-
wie. Część z nich – jak np. zwierzchnik diecezji białostockiej abp Jakub  – 
przekazali swoje wytyczne bezpośrednio proboszczom nie nadając im rangi 
oficjalnej instrukcji23, inni – jak bp Atanazy kierujący diecezją łódzką – ogra-
niczyli się do stwierdzenia, iż duchowieństwo winno kierować się „rozumem 
i kanonami”24. 

W swoim orędziu na święto Paschy abp Jakub podkreślał: „Choć w tym 
roku nasza wiara została wystawiona na próbę w szczególnie niespodziewanych 
okolicznościach epidemii koronawirusa, to jednak dziś – świętując Zmartwych-
wstanie Pana – odczuwamy radość, bowiem jego powstanie z martwych, daje 
nam nadzieję na życie wieczne (...) Bez względu na to, co będzie się dziać 
w tym świecie, obietnica życia wiecznego jest nieprzemijająca. Trwajmy tylko 
niezachwianie w wierze!”25 

Zdecydowanie dalej poszedł – początkowo – jedynie najmłodszy z człon-
ków Świętego Soboru, biskup hajnowski Paweł (Tokajuk), publikując – 25 
marca 2020 – list do wiernych, w którym stwierdzał m.in. „Zwracam się z ape-
lem o podporządkowanie się rozporządzeniom Rządu RP, służbom sanitarnym 
i wszelkim upoważnionym służbom naszego kraju. Obecna tragiczna sytuacja 
według wszelkich prognoz może się przedłużyć nawet do Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego i okresu paschalnego, a to może potrwać nawet i o wiele 
dłużej. W związku z obowiązującymi ograniczeniami, mimo iż to zabrzmi para-
doksalnie, proszę Was o pozostanie w domach i w momentach, kiedy powinno 
się być w świątyni na nabożeństwie, proszę o czytanie Pisma Świętego i trwanie 
na modlitwie w domu”26. W późniejszej swej działalności bp Paweł wprawdzie 

22  Por. Христос Воскресе! – słowo Władyki Jerzego w Dzień Paschy http://www.diecezjawroc-
lawsko-szczecinska.pl/news/display?id=848, dostęp 23 czerwca 2020.

23  Por. notatka ze spotkania arcybiskupa białostocko-gdańskiego z duchowieństwem diecezji – 
archiwum Kancelarii Prawosławnego Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego, marzec 2020.

24  Rozmowa własna autora z JE bp. Atanazym – 19 kwietnia 2020 (maszynopis). 
25  Abp Jakub: bez względu na to, co się będzie dziać, obietnica życia wiecznego jest nieprzemi-

jająca https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/abp-jakub-bez-wzgledu-na-co-sie-bedzie-dziac
-obietnica-zycia-wiecznego-jest [23 czerwca 2020].

26  Prawosławny biskup hajnowski prosi o pozostanie w domach i modlitwę https://www.radio.
bialystok.pl/wiadomosci/index/id/181150 [23 czerwca 2020].
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nie zmodyfikował wyrażonego w liście stanowiska, ale wielokrotnie podkreślał, 
iż miejsce wiernych jest w cerkwi, która pozostaje miejscem bezpiecznym. 

5. Proboszczowie

Reakcja poszczególnych proboszczów była wypadkową stanowiska miej-
scowego ordynariusza, życiowego doświadczenia oraz oczekiwania wiernych. 
Temat ten – jak wspomniano na wstępie – oczekuje na swego badacza i na 
pewno szerszego zbadania jest wart, bowiem – z racji aktualności sytuacji – już 
pobieżna analiza pozwala pokazać, iż reakcje w tym zakresie były skrajne. 

Na jednym biegunie znajdują się nieliczne zachowania, takie jak probosz-
cza parafii Kośna27, który – początkowo – wbrew stanowisku Świętego Soboru 
postanowił odwołać wszystkie nabożeństwa. Na drugim absolutny brak zastoso-
wania się do obowiązujących przepisów, skutkujący sporadycznie (jak choćby 
w białostockiej parafii na Nowym Mieście) policyjną interwencją28. Większość 
parafii decydowała się jednak na model pośredni, pozwalający z jednej strony 
na zachowanie zwykłego rytmu liturgicznego, z drugiej zaś na ograniczenie za-
grożenia epidemiologicznego. Działania te nie ograniczały się do najprostszych 
– jak instalacja nagłośnienia przed świątyniami, ale często stawały się impulsem 
do nowatorskiej aktywności duchowieństwa i wiernych. 

6. Wierni 

Dzięki istniejącym grupom społecznościowym „Prawosławni”29 oraz „Pra-
wosławni – wolność słowa”30 funkcjonującym w ramach Facebooka, możliwe 
było bieżące śledzenie działań poszczególnych parafii. Reakcje wiernych – z na-
turalnych powodów – w ogromnej mierze stanowiły odpowiedź na działania 
lokalnych duszpasterzy. Można tu jednak zauważyć ewidentny efekt sprzężenia 
zwrotnego skutkujący – wspomnianą wyżej – ewolucją stanowisk poszczegól-
nych parafii. Była ona widoczna zwłaszcza w tych miejscach, które do ograni-
czeń pandemicznych podeszły zbyt rygorystycznie. Tam wspólnota wiernych 
bardzo szybko „wymuszała” znalezienie „złotego środka” i podjęcia aktyw-

27  Por: wpis internauty w grupie społecznościowej Prawosławni  https://www.facebook.com/gro-
ups/prawoslawni/permalink/3007897922595038 [24 maja 2020].

28  „Interwencja policji w Białymstoku. W liturgii uczestniczyło ponad 50 osób” serwis interne-
towy Wirtualna Polska, https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-interwencja-policji-w
-bialymstoku-w-liturgii-uczestniczylo-ponad-50-osob-6492007036356737a [23 czerwca 2020].

29  https://www.facebook.com/groups/prawoslawni.
30  https://www.facebook.com/groups/Prawoslawni.Wolnosc.Slowa.
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ności duszpasterskiej z zachowaniem przepisów i zdrowego rozsądku. Wierni 
często sami organizowali nie tylko prowizoryczne nagłośnienie pozwalające 
na uczestnictwo w nabożeństwie poza obrębem cerkwi, ale także internetowe  
transmisje31. 

Te ostatnie stały się swoistą „modą” okresu ograniczeń epidemiologicznych, 
wyzwalając w wiernych pokłady inicjatywy – czasem na granicy międzypara-
fialnego współzawodnictwa. Każda z parafii starała się stworzyć  własny kanał 
transmisyjny – najczęściej w oparciu o możliwości oferowane przez Facebook. 
Dało to dodatkowy efekt – często wykluczone dotąd cyfrowo wspólnoty para-
fialne stały się obecne w mediach społecznościowych. (W marcu 2021 roku, 
a więc po roku pandemii, w ramach możliwości oferowanych przez Facebook, 
obecnych było ponad 200 z 278 funkcjonujących parafii)32 Stworzone możliwo-
ści obserwowania Liturgii na ekranie komputera uzupełniały brak możliwości 
fizycznego uczestnictwa w Misterium, wywoływały jednak wątpliwości natury 
teologicznej. Spowiednicy coraz częściej mieli do czynienia z nowym rodzajem 
grzechu: zastąpienia, bez uzasadnienia, uczestnictwa w Liturgii jej obejrzeniem 
w komputerze. Pojawiały się także wątpliwości co do godnego miejsca i oko-
liczności, w jakich Liturgia była odtwarzana. 

W tej sytuacji poszczególni biskupi – w ramach przysługującej im jurys-
dykcji – zaczęli porządkowanie sytuacji. Działania te nie miały charakteru ko-
dyfikacji, a raczej ograniczały się do indywidualnych rozmów z proboszczami. 
Zgodnie z sugestią Zwierzchnika PAKP Metropolity Sawy w pierwszej kolejno-
ści zwrócono się o ograniczenie umieszczania transmisji do sposobu uniemożli-
wiającego ich odtwarzanie poza „czasem rzeczywistym”, a z czasem ogranicza-
jąc liczbę miejsc, z których nabożeństwa mogą być transmitowane33. Obecnie34 
– poza transmisją realizowaną przez Telewizję Polską – dostępne są pojedyncze 
transmisje internetowe ograniczane do stworzonych przez diecezje własnych 
kanałów w serwisie YouTube. 

Sami wierni – zwłaszcza ci, którym kwarantanna nie pozwalała na fizyczne 
przybycie do świątyni – bardzo szybko rozwiązali także problem tzw. „zapisek”, 

31  Dobrym przykładem takiego działania może być aktywność w tym zakresie wiernych naj-
młodszej polskiej parafii prawosławnej – erygowanej w 2017 roku w Warszawie Prawosław-
nej Parafii Hagia Sophia. Zorganizowane siłami wiernych transmisje nabożeństw dostępne 
były początkowo na stronie internetowej Parafii, z czasem również w serwisie Facebook, aby 
w końcu przenieść się na platformę YouTube zyskując – stan na grudzień 2020 roku – 5 tys. 
subskrybentów (por:  https://www.youtube.com/channel/UCOFJw5w30LYCijAdktB34nA [11 
grudnia 2020].

32  https://www.orthodox.pl/wp-content/uploads/2020/08/Kalendarz-Prawoslawny-2021_wykaz
-adresowy.pdf [1 marca 2021].

33  Materiały własne autora – rozmowy z Metropolitą Sawą oraz abp. Jerzym (Pańkowskim) kwie-
cień/maj 2020 – maszynopis. 

34  Sierpień 2020.
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czyli intencji modlitewnych przekazywanych przed Świętą Liturgią, które ka-
płan, poprzez wyjęcie cząsteczek z prosfory, w czasie Proskomidii. Problemem 
było zarówno ich przekazanie, jak i – zwykle towarzyszące zapisce – złożenie 
ofiary pieniężnej. Spontanicznie wytworzył się zwyczaj przekazywania intencji 
drogą elektroniczną (mailem lub smsem), a ofiary bezpośrednio na parafialne 
konto. Podobnie postępować zaczęto także z zapalanymi w indywidualnych in-
tencjach świeczkami. Jednym z licznych przykładów takiego działania może 
być „serwis modlitewny” uruchomiony przez mniszki z Żeńskiego Klasztoru 
w Turkowicach, które umożliwiły intencji lub zapalenie świeczki za pośrednic-
twem swojej strony interentowej35. 

7. Święta Eucharystia

„Życie liturgiczno-eucharystyczne w prawosławiu stanowi zasadniczy 
moment Kościoła, bowiem przez nie i w nim jest najbardziej wyrażona 
powszechność Kościoła”36 – stwierdza w swym nauczaniu metropolita Sawa. 
Nie jest więc udział w Liturgii celem samym w sobie. Nie da się go bowiem 
oderwać od życia eucharystycznego. Dopiero traktowane łącznie stanowią ca-
łość. 

Tak jak niemożliwe jest w Kościele Prawosławnym sprawowanie Świętej 
Liturgii bez udziału wiernych, tak niemożliwym jest wyobrażenie sobie funk-
cjonowania Cerkwi bez umożliwienia wiernym dostępu do Świętych Darów37.  
Nawiązując do myśli wybitnego teologa ks. prof. Jerzego Klingera ks. prof. 
Henryk Paprocki przypomina:  „Między Kościołem a Eucharystią istnieje ścisły 
i wewnętrzny wzajemny związek. To Eucharystia jest fundamentem Kościoła 
i wyraża jego istotę. Kościół przez Eucharystię jest sakramentem wspólnoty 
(gr. koinonia) i zjednoczenia (gr. synaksis). W Kościele antynomia między po-
tęgą Boga a wolną wolą człowieka zostaje rozwiązana przez ich współdziałanie  
(gr. synergeia). Eucharystia jest tego obrazem. W niej więc Kościół staje się rze-
czywiście Kościołem Boga w Chrystusie. Obecność Chrystusa wśród wiernych 
sprawia, że stają się oni Ciałem Chrystusa”38.

35  https://monastert https://monasterturkowice.pl/zapiski-i-swiece/turkowice.pl/zapiski-i-swiece/ 
[20 grudnia 2020].

36  Metropolita Sawa (Hrycuniak), Eucharystia [w:] Prawosławie. Światło ze Wschodu, Lublin 
2009, s. 319.

37  Kościół Prawosławny nie uwzględnia w swej doktrynie możliwości „komunii duchowej”. 
Święta Eucharystia udzielana jest zawsze w postaci fizycznej pod postaciami Krwi i Ciała 
Pańskiego.

38  H. Paprocki, Prawosławne rozumienie związku Eucharystii z Kościołem, „Sympozjum”, Rok 
XV 2011, nr 1(20), s. 49-59.
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Kwestia dostępu do Świętych Darów w dobie pandemii pojawiła się już we 
wspomnianym wcześniej stanowisku Świętego Soboru Biskupów, który stwier-
dził jednoznacznie, że „św. Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i cia-
ła, wobec której żadna choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia – jest Boskim 
ogniem, który spala wszelkie zło. Przypominamy słowa Chrystusa skierowane 
do apostołów: „… w imię Moje będą wyrzucać demony… żmije będą brali do 
rąk i nawet gdyby pili truciznę, nic im nie zaszkodzi… kłaść będą ręce na cho-
rych i uleczą ich”. (Mk 16,18). Treść tych słów naszego Zbawiciela wyjaśnia 
wszelką wątpliwość i potwierdza wieczną prawdę, że wiara czyni cuda”39.

Powyższe stanowisko w swej jednoznaczności nie pozostawiało cienia wąt-
pliwości czy miejsca dla – stosowanych w innych Cerkwiach – „doświadczeń 
liturgicznych”, takich jak wspomniane już wcześniej stosowanie przy rozdzie-
laniu Świętych Darów jednorazowych, drewnianych łyżeczek (spalanych przez 
diakona po zakończeniu Świętej Liturgii) czy wprowadzone w części świątyń 
Patriarchatu Moskiewskiego dezynfekowanie łyżeczki szafarza po każdym 
z wiernych40. Większość parafii zdecydowała się natomiast na zastąpienie do-
tychczas używanych do popicia Świętych Darów (cs. zapoiki) szklanych naczyń 
kubeczkami jednorazowymi. 

Zarówno z własnych obserwacji autora, jak i rozmów z duchowieństwem 
wywnioskować można, iż – nawet w początkowym okresie pandemii – procen-
towy udział wiernych uczestniczących w Świętej Liturgii, przystępujących do 
Eucharystii nie tylko nie zmniejszył się, ale wręcz uległ zwiększeniu. Świad-
czyć to musi o głębokiej wierze i przekonaniu – jakże pięknie ujętym przez 
metropolitę Sawę – iż „Chleb życia i kielich Zbawienia nie mogą nieść choroby 
i śmierci!”41

8. Spowiedź

Drugim z sakramentów mogących – w okresie pandemii – budzić wątpliwo-
ści natury epidemiologicznej jest spowiedź. Kościół prawosławny nie zna w swej 
doktrynie pojęcia konfesjonału rozumianego jako specjalny mebel oddzielający 
spowiednika od penitenta. Przeciwnie, ideą pośrednictwa duchownego w tajem-
nicy spowiedzi (a jest kapłan procesu tego świadkiem, a nie szafarzem) jest 
jego bezpośredni, chciałoby się powiedzieć, namacalny kontakt z wyznającym 

39  Komunikat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
w sprawie epidemii koronawirusa z dnia 17 marca 2020 roku, https://www.orthodox.pl/komu-
nikat-soboru-biskupow-ws-pandemii-koronawirusa [25.08.2020].

40  Русская Церковь выпустила правила причащения во время эпидемии коронавируса, 
Правмир, 17 marca 2020 https://www.pravmir.ru/russkaya-czerkov-vypustila-pravila-
prichashheniya-vo-vremya-epidemii-koronavirusa/ [16 maja 2020].

41  Rozmowa własna. 
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Bogu swoje grzechy. Sytuacja pandemiczna stała się doskonałym pretekstem do 
powrotu w sprawowaniu sakramentu spowiedzi do jego liturgicznych korzeni. 
Znaczna część parafii zdecydowała się – idąc za głosem abp. Jerzego (Pańkow-
skiego) – do organizacji spowiedzi w sposób „odformalizowany” i pozwalający 
nie tylko na kontakt z Bogiem, ale także na rozmowę z duchownym – prze-
wodnikiem42. Zaowocowało to stworzeniem – często na świeżym powietrzu – 
nowych miejsc spowiedzi oraz popularyzacją modelu spowiedzi poza czasem 
nabożeństwa. Pozwoliło to – co zgodnie podkreślają duchowni – na zbudowanie 
szeregu nowych relacji opartych o realne zrozumienie sakramentu spowiedzi 
jako „lekarstwa dla duszy”43.

Zakończenie

Okres pandemii wciąż nie został zakończony, a żywa wspólnota Kościoła 
wciąż wprowadza w życie nowe rozwiązania pozwalające z jednej strony na 
zachowywanie epidemiologicznego bezpieczeństwa, z drugiej zaś na udowad-
nianie każdego dnia, że dla człowieka wierzącego nie ma złego czasu ani nie-
możliwych do przezwyciężenia przeciwności. 
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Przekrój reakcji hierarchii, duchowieństwa i wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła

Streszczenie

Światowa pandemia koronawirusa stworzyła nowe wyzwania, także w zakresie teo-
logii i liturgiki. Tekst omawia, w formie ogólnej, reakcję Kościołów Prawosławnych 
w różnych krajach oraz prezentuje szczegółowo działania hierarchów, duchownych 
i wiernych  Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 

Opierający się na zasadzie autokefaliczności, pozbawiony centralnego ośrodka 
władzy organizacyjnej Kościół Prawosławny zaprezentował bardzo różne postawy: od 
daleko idącego podporządkowania się ograniczeniom pandemicznym, łącznie z korzy-
staniem przy udzielaniu Eucharystii ze sprzętów jednorazowego użytku (Belgia, Szwaj-
caria) aż do całkowitego zanegowania rozporządzeń władz (Bułgaria). PAKP znalazł 
się  pomiędzy tymi skrajnościami. Poszczególni biskupi, w formalnych i nieformalnych 
instrukcjach, polecali proboszczom i wiernym dostosowanie się do ograniczeń epide-
miologicznych, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad kwarantanny i pozostawa-
nia w domu (diecezja wrocławsko-szczecińska, diecezja hajnowska); z drugiej strony,  
stanowisko Świętego Soboru Biskupów wykluczało np. stosowanie jednorazowych ły-
żeczek przy udzielaniu Eucharystii. 

W oparciu o dostępne źródła pisemne, w tym dokumenty Świętego Soboru Bisku-
pów, listy, komunikaty biskupów, relacje wiernych na portalach społecznościowych 
oraz osobiście prowadzone rozmowy z hierarchami, autor omawia wypracowane przez 
PAKP pandemiczne formy aktywności duszpasterskiej (aktywność parafii w mediach 
społecznościowych, internetowe transmisje nabożeństw, zamawianie intencji modlitew-
nych mailem lub sms-em) oraz wiążące się z tym problemy (nieuzasadnione zastępowa-
nie osobistego uczestnictwa w liturgii obejrzeniem jej w internecie, wątpliwości co do 
godnych okoliczności jej odtwarzania), a także odpowiedź biskupów (transmisje tylko 
w czasie rzeczywistym, bez możliwości późniejszego odtworzenia). Prezentuje także 
pewne pozytywy, płynące z obecnej sytuacji (spontaniczna aktywność wiernych, np. 
przy organizowaniu nagłośnienia nabożeństw, „odformalizowanie” sakramentu spowie-
dzi, często odbywającego się na świeżym powietrzu). 

Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus, prawosławie, liturgia.

Summary 

Attitudes towards COVID-19 pandemic in bishops, 
clergy and faithful polish autocephalous orthodox church

The global coronavirus pandemic has created new challenges, also in the field of 
theology and liturgy. The text discusses, in general form, the reaction of the Orthodox 
Churches in various countries and presents in detail the activities of the hierarchs, clergy 
and faithful of the Polish Autocephalous Orthodox Church (PAKP).

Based on the principle of autocephaly, lacking the centralised authority structure, 
the Orthodox Church presents very different attitudes: from far-reaching compliance 
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with pandemic restrictions, including the use of disposable utensils for the celebration 
of the Eucharist (Belgium, Switzerland), to the complete negation of government re-
gulations (Bulgaria). PAKP found himself in between these extremes. Individual bi-
shops, in formal and informal instructions, recommended parish priests and the faithful 
to adapt to epidemiological restrictions, especially in terms of observing the rules of 
quarantine and staying at home (Wrocław-Szczecin diocese, Hajnów diocese); on the 
other hand, the position of the Holy Council of Bishops precluded, for example, the use 
of disposable spoons in the administration of the Eucharist. 

Based on the available written sources, including documents of the Holy Council of 
Bishops, letters of bishops to the faithful, relations posted by the faithful on social ne-
tworks and personally conducted interviews with hierarchs, author discusses pandemic 
forms of pastoral activity developed by PAKP (parish activity in social media, Internet 
broadcasts of services, ordering prayer intentions by e-mail or text message) and related 
problems (unjustified substitution of personal participation in the liturgy by watching 
it on the Internet, doubts as to the worthy circumstances of its viewing), and also the 
bishops’ response (broadcasts only in real time, without the possibility of playing back). 
Texst presents also some positives resulting from the current situation (spontaneous ac-
tivity of the faithful, eg organizing sound system, “informalised” sacrament of confes-
sion, often taking place outdoors).

Keywords: pandemic, coronavirus, orthodox, liturgy.
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Oblicza wspólnoty Kościoła 
w czasie pandemii COVID-19

Wprowadzenie

Ludzie (po)nowocześni uważają Kościół za archaiczny relikt przeszłości. 
Dla niewierzących to skostniała sklerykalizowana instytucja, nieprzystająca do 
realiów XXI wieku. Jeszcze inni widzą w niej religijno-usługowy punkt obsługi 
klienta albo instytucję czysto charytatywną. Wierzący widzą w Kościele, jak 
to precyzyjnie określił Benedykt XVI, „wspólnotę grzeszników, potrzebujących 
miłości Boga”2. Wspólnota Kościoła to nie anonimowy tłum. „Łaciński termin 
określający wspólnotę communitas nawet swoją etymologią wskazuje na wspól-
ne pełnienie zadań: cum – razem z, wspólnie oraz munus – zadanie, posługa”3. 
Wspólnota uczniów Jezusa „jest nadzieją dla świata pozbawionego twarzy”4.

Co dokładnie rozumieć można pod pojęciem „wspólnoty Kościoła”? To 
wspólnota rozumiana jako „zwołanie Pana” (gr. Kyriake ekklesia). Jak uczy 
kard. Robert Bellarmin, to „zgromadzenie ludzi związanych ze sobą wyzna-
waniem tej samej wiary chrześcijańskiej, udziałem w tych samych sakramen-
tach pod kierownictwem prawowitych pasterzy, a w szczególności jedynego na 
ziemi wikariusza Chrystusa – biskupa rzymskiego”5. W myśl Vaticanum II to 

1  Tomasz Drożyński – kapłan rzymskokatolicki, doktorant na Wydziale Filozofii Papieskiego 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, e-mail: xtomaszd@gmail.com.

2  Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 2012, http://www.va-
tican.va/content/benedict-xvi/pl/homilies/2012/documents/hf_benxvi_hom_20120629_pallio.
html [29.04.2020].

3  J. Salij, Dlaczego Kościół jest wspólnotą?, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/dlaczego_ ko-
cham/k_wspolnota.html [29.04.2020].

4  P. Legutko, Kościół, czyli wspólnota, https://deon.pl/wiara/duchowosc/kosciol-czyli-wspolno-
ta,317625 [07.07.2020].

5  R. Bellarmine, De Controversiis Christianae Fidei, vol. II, Naples 1857, p. 74. Por. A. Skowro-
nek, Soborowa wizja Kościoła, „Collectanea Theologica” 37/1 (1967), s. 6-23.

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 67–83
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„znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego ro-
dzaju ludzkiego (powszechny sakrament zbawienia)”6.

1. Papiestwo czasów pandemii

Od II niedzieli Wielkiego Postu Biblioteka Pałacu Apostolskiego staje się 
dla Biskupa Rzymu miejscem spotkań z wiernymi za pośrednictwem radio, te-
lewizji i Internetu. Franciszek, „zamknięty w klatce”, przez modlitwę jest blisko 
osób cierpiących z powodu epidemii koronawirusa i wszystkich, którzy się nimi 
opiekują7. Wymowny pozostaje gest błogosławienia pustego Placu św. Piotra 
z okna Pałacu Apostolskiego. Jak zaznaczają włoscy komentatorzy, to „symbo-
liczny gest, by przywrócić nadzieję mimo koronawirusa”8. 

Styl pontyfikatu Franciszka postrzega się przede wszystkim przez jego za-
skakujące nieszablonowe gesty, których nie zabrakło w czasie pandemii korona-
wirusa: nawiedzenie Bazyliki Santa Maria Maggiore, pielgrzymka pustą ulicą 
Via del Corso, nawiedzenie kościoła San Marcello al Corso i modlitwa przy 
drewnianym krucyfiksie z XV wieku. Na uznanie zasługują gesty miłosierdzia: 
przekazanie 100 tys. dolarów diecezji Hongkong, ofiarowanie 30 respiratorów 
dla miejsc najbardziej dotkniętych epidemią. Na koniec inne dwa gesty Fran-
ciszka. Papież ogląda telewizję i dzwoni do nadawanego na żywo programu 
włoskiej telewizji RAI A sua immagine [Na jego obraz], zapewniając wszyst-
kich, że jest blisko tych, którzy „ukrzyżowani” zostali przez pandemię. Fran-
ciszek wspomina o lekarzach, pielęgniarkach, siostrach zakonnych, kapłanach, 
którzy na koronawirusowym froncie zmarli jak żołnierze9. Inny gest: Franci-
szek pisze list do rosyjskiej śpiewaczki operowej Swietłany Kasjan, przebywa-
jącej w jednym z moskiewskich szpitali z podejrzeniem zarażenia się koronawi-
rusem i zapewnia ją o swojej modlitwie.

Do historii przejdzie wieczorna piątkowa modlitwa papieża na pustym placu 
św. Piotra, bo nigdy wcześniej takiego momentu nie widziano. Papież sam, bez 
wiernych i gapiów. Tylko odgłos deszczu przerywa ogłuszającą ciszę. Przy wej-

6  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, Rzym 1965, 
pkt 1.

7  Zob. Franciszek, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 8 marca 2020 r., http://www.va-
tican.va/content /francesco/pl/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200308.html 
[20.04.2020].

8  Por. Coronavirus, Papa Francesco benedice Roma su una piazza San Pietro vuota, https://www.
ilfaroonline.it /2020/03/15/coronavirus-papa-francesco-benedice-roma-su-una-piazza-san-pie-
tro-vuota/326313/ [20.04. 2020].

9  Zob. A. Calvini, Papa Francesco telefona in diretta a A Sua Immagine, https://www.avveni-
re.it/agora/pagine/a-sua-immagine-le-voci-di-medici-infermieri-e-camionisti-per-la-via-crucis 
[20.04. 2020].
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ściu do bazyliki ustawiono z jednej strony krucyfiks z kościoła San Marcello al 
Corso, z drugiej zaś ikonę Salus populi Romani. Franciszek idzie powoli z gło-
wą schyloną w dół, widać wyraźnie jego zasmuconą twarz. W kontekście czasu 
pandemii odczytano Ewangelię opowiadającą o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41). 
Papież głosem złamanym przez emocje zdaje się mówić jakby w pustkę. Cho-
ciaż nie ma nikogo, on przemawia do całego świata zjednoczonego w tej chwili 
przez media we wspólnej modlitwie. Komentując fragment Ewangelii mówi, 
że jesteśmy w podobnej sytuacji jak uczniowie. Wzywa do rachunku sumienia 
i wejścia na drogę nawrócenia.

W wywiadzie udzielonym brytyjskiemu tygodnikowi katolickiemu The Ta-
blet Franciszek zdradził, jak przeżywa czas pandemii w Watykanie: „Więcej 
się modlę, gdyż czuję, że powinienem. I myślę o ludziach. To właśnie mnie 
zajmuje: ludzie. Myślenie o nich jest dla mnie ukojeniem, pomaga mi, sprawia, 
że przestaję martwić się o siebie (…). Myślę o mojej odpowiedzialności teraz 
i o tym, co przyjdzie w przyszłości. Jaka będzie w przyszłości moja posługa 
jako biskupa Rzymu i głowy Kościoła? Ta przyszłość już zaczęła się nam obja-
wiać jako bolesna i tragiczna”10. 

Po Wielkanocy Franciszek zaskoczył swoim listem skierowanym do wszyst-
kich ludzi, który został opublikowany w hiszpańskim magazynie Vida Nueva. 
Tekst medytacji natchniony wielkanocną radością został napisany odręcznie 
przez papieża. Być może jest to proroczy tekst, który pobudzić ma do życia 
w czasach pokoronawirusowej pandemii11.

2. Wspólnota pustych kościołów a Kyriake ekklesia

Postępująca pandemia wymogła na całych społecznościach ograniczenie do 
minimum zgromadzeń o charakterze publicznym. Dotyczy to także przestrzeni 
życia religijnego. Stopniowo dochodziliśmy do całkowitej społecznej izolacji. 
Katolicka hierarchia w Europie z łatwością dostosowała się do decyzji rządów. 
Najwcześniej taka sytuacja miała miejsce we Włoszech, co odebrane zostało 
jako wysoce restrykcyjne ograniczenie wolności religijnej12. W Polsce ograni-
czono liczbę uczestników liturgii do 50 uczestników, a potem do 5 osób, potem 
jeszcze w przeliczeniu na metr kwadratowy. W Niemczech poszczególne landy 
reagowały różnie, krok po kroku wprowadzono absolutny zakaz zgromadzeń 

10  A. Ivereigh, Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion’, https://www.
thetablet.co.uk/features /2/17845/pope-francis-says-pandemic-can-be-a-place-of-conversion 
[23.04.2020].

11  Zob. Francisco, Un plan para resucitar, Rev. Vida Nueva (Madrid), Nº 3.174, s. 6-11.
12  Por. A. Melloni, Una comunità che prega non è una folla, „La Repubblica” (02.03.2020),  

s. 29.
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publicznych, także tych w kościele. Zgromadzenia publiczne musiały spełniać 
rygorystyczne kryteria określone przez Instytut Roberta Kocha. Surowe prze-
pisy zostały zaakceptowane przez władze kościelne w diecezjach i obowiązują 
wszystkich wiernych parafii niemieckich i obcojęzycznych. 

Ludzie wierzący pozbawieni zostali nagle fizycznego dostępu do swoich 
lokalnych świątyń. Biskupi w poszczególnych diecezjach, pod określonymi wa-
runkami, udzielili wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej. 
Bolesnym doświadczeniem było przeżywanie świąt Wielkanocy bez możliwości 
fizycznego udziału w celebracji Mszy św. i przyjęcia Komunii świętej. Wielu 
z wiernych po raz pierwszy w swoim życiu nie było na Mszy w dzień Zmar-
twychwstania.

W przestrzeni publicznej nie brakowało opinii krytycznych na temat po-
błażliwości władz kościelnych. Krytycy wskazywali, że nawet w czasie wojny 
czy dyktatu komunistycznych władz nie posunięto się do tak rygorystycznych 
rozwiązań. W dyskursie pojawiła się skądinąd logiczna próba wyjaśnienia: jaka 
jest różnica między garstką ludzi gromadzących się w kościele, trzymających 
się bezpiecznie z dala od siebie, a grupami spotykającymi się w sklepach czy 
jadących autobusem? Jeszcze inni debatowali nad właściwościami poświęco-
nej wody w kropielnicach czy „niegodnym” przyjmowaniem Komunii św. na 
rękę. W amerykańskim The New York Times włoski dziennikarz Mattia Ferraresi 
prowokuje artykułem God vs. Coronavirus [Bóg kontra Koronawirus]: „Woda 
święcona nie jest środkiem do higieny rąk, a modlitwa nie jest szczepionką”13.

Decyzja o zamknięciu kościołów dla osób wierzących była bardzo bole-
snym doświadczeniem. Wiara przecież jest nie tylko podstawowym źródłem du-
chowego uzdrowienia, ale także jest lekarstwem na rozpacz, nadaje sens życiu. 
Najbardziej boli to, że w niektórych kościołach życie zamarło zupełnie, bo po-
traktowano czas pandemii jako niespodziewany, dodatkowy w roku urlop, do 
tego jeszcze dość trudno znoszony. W większości jednak wspólnot znaleziono 
nowe sposoby, zainwestowano w kreatywność duszpasterzy i wiernych – w tych 
kościołach życie tętni.  

Zamknięcie kościołów ze względów sanitarno-epidemiologicznych wy-
mogło wezwanie do tworzenia prawdziwych „Kościołów domowych”. Dzięki 
środkom społecznego przekazu w domach wspólnie przeżywać można Msze 
św., koronkę do Bożego Miłosierdzia, różaniec i inne modlitwy czy nawet  
adoracje eucharystyczne. Od rodzin, w których pierwsze miejsce przyznaje się 
Bogu, w których panuje klimat modlitwy, bije z całą pewnością blask wiary. 
Modlitwa jest dla rodziny siłą, aby wydarzeniom z codziennego życia nadać 
inny sens. Obecny kryzys pandemii w rodzinach, w których do tej pory nie było 

13  Zob. M. Ferraesi, God vs. Coronavirus, https://www.nytimes.com/2020/03/10/opinion/corona-
virus-church-religion.html [29.04.2020]. 
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żadnej modlitwy, niczego nie zmieni. W rodzinach, gdzie tli się jakaś iskierka 
duchowości, modlitwa może wyzwolić coś nowego i rozpalić ognisko rodzinnej 
wspólnoty.

3. Wirtualna wspólnota

Pandemia koronawirusa zwirtualizowała większość naszego życia, co kon-
sekwentnie dotknęło także wspólnoty Kościoła. Zwyczajowy brak możliwości 
uczestniczenia w Eucharystii wymógł na mediach społecznego przekazu trans-
mitowanie celebracji liturgicznych. Ludzie wierzący mogli wybrać sobie ko-
ściół, odpowiednią godzinę i w sposób duchowy uczestniczyć w takiej liturgii. 
Z czasem i lokalne wspólnoty rozpoczęły nadawanie Mszy online za pośred-
nictwem kanałów internetowych. Taka sytuacja na początku była wielkim szo-
kiem dla wiernych, każda kolejna niedziela oswajała nas z myślą o wirtualnym 
Kościele. Uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez telewizję, radio czy 
internetowe aplikacje jest zupełnie inne niż fizyczna obecność w Kościele na 
liturgii. To rodzi pytania o to, w jaki sposób w takiej celebracji uczestniczyć, jak 
się zachować, jakie postawy przyjąć. Istnieje zawsze ryzyko banalizacji liturgii, 
a wtedy wierni mogą zostać zdegradowani do roli widzów obrzędu. 

Papież Franciszek słusznie określił, że sytuacja pandemii jest wyjątkowa 
i dopuszcza wirtualne działania duszpasterskie, gdy wierni pozbawieni są real-
nego dostępu do Eucharystii. Przestrzega jednak przed ryzykiem „wirtualnego 
Kościoła”. Papież zwraca uwagę: „to nie jest Kościół: to Kościół żyjący w trud-
nej sytuacji, na co pozwala Pan, ale ideałem Kościoła jest zawsze wspólnota 
z obecnością ludu mogącego przystępować do sakramentów. (…) To prawda, że 
w tej chwili musimy w ten sposób realizować tę zażyłość z Panem, ale po to, 
aby wydostać się z tunelu, a nie w nim trwać”14. 

Trzeba pamiętać, że społeczność wirtualna nie jest do końca prawdziwym 
Kościołem. W wirtualnym Kościele nie ma prawdziwej bliskości, jedności słów 
i postaw, jest tylko zdalne słuchanie. Brakuje prawdziwego kontaktu: spojrzeń 
oczu patrzących w inne oczy, wzajemnego uśmiechu, podania dłoni. Nie ma 
tego, co najistotniejsze, czyli przyjęcia realnego Ciała Chrystusa w Eucharystii 
– pozostaje tylko Komunia duchowa.

Internet jako „cyfrowy kontynent” jest współczesnym areopagiem, gdzie 
powinno się głosić Chrystusową ewangelię15. Zrozumiano to szczególnie w do-

14  Francesco, Omelia del Santo Padre Francesco „La familiarità con il Signore” (Venerdì, 17 
aprile 2020) http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2020/documents/papa-france-
sco-cotidie_20200417_lafamiliarita -conil-signore.html [01.05.2020].

15  Por. Benedykt XVI, Sieci społecznościowe: Port prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji, 
Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 2013), „L’Osservatore 
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bie koronawirusowej pandemii, szkoda jedynie, że tak długo trwał proces in-
kulturacji Internetu. Wielość propozycji duszpasterskich wskazuje, że Kościół 
wreszcie docenił wartość sieci internetowej jako ogromnej szansy na promocję 
wiary i praktyczny sposób towarzyszenia wiernym w trudnych czasach.

W przestrzeni Internetu funkcjonowało dotąd wąskie grono „katocele-
brytów” i dyżurnych duchownych udzielających się w sieci wirtualnej. Teraz 
w internecie pojawili się zwyczajni, wcale nie gorsi od tych wiodących prym 
w sieci, duszpasterze z lokalnych parafii transmitujący liturgię Mszy św. za po-
mocą Facebooka czy YouTube’a. Pojawiły się wirtualne rekolekcje, katechezy, 
spotkania modlitewne i formacyjne. Wiele materiałów katechetycznych i dusz-
pasterskich pomocy można było pobrać online.  Dzielenie się doświadczeniem 
wiary z innymi i tworzenie przestrzeni do wspólnej modlitwy – to właściwe 
sposoby wykorzystania przestrzeni Internetu w dobie pandemii. Z całą pewno-
ścią docenić należy każdą inicjatywę duszpasterską, nawet o najmniejszej ska-
li oddziaływania. Przecież wszystkim zatroskanym o przekaz wiary chodziło 
o jedno: wyjść w czasie kryzysu pandemii z ofertą duszpasterską, Ewangelią na 
ustach i modlitwą w sercu. Kreatywność duszpasterzy i wiernych świeckich za-
sługuje na uwagę i docenienie. Z pewnością jest to ogromny potencjał, którego 
wcześniej nie widziano lub nie doceniano.

4. Zjawisko e-churchingu

Socjologowie religii już od pewnego czasu dostrzegali społeczne zjawi-
sko tzw. „churchingu”. To postawa wiernych szukających kościelnej wspól-
noty pod wpływem określonego gustu i upodobań. Zjawisko to widoczne jest 
w miastach, gdzie istnieje możliwość wyboru poza ograniczeniem się do wła-
snej parafii16. Motyw „churchingu” pojawił się w książce brytyjskiego pisarza  
C. S. Lewisa Listy starego diabła do młodego: „Na pewno wiesz, że gdy jakie-
goś człowieka nie można uleczyć z chodzenia do kościoła, to najlepiej wysłać 
go w sąsiednią okolicę, by póty szukał kościoła, który by mu «dogadzał», aż 
stanie się wybrednym smakoszem i znawcą kościołów”17. Abstrahując od ne-
gatywnej oceny Lewisa niektórzy widzą w „churchingu” pozytywy takie jak: 
możliwość przeżycia przygody (intelektualnej i duchowej), dodatkowy czas na 
refleksję, poszerzenie horyzontów, wybicie z rutyny18.

Romano” 3–4 (2013), s. 10–12.
16  Zob. M. Górecka-Czuryłło, Churching, czyli wierni niewierni swojej parafii, https://www.rp.pl/

artykul/747382-Churching--czyli-wierni-niewierni-swojej-parafii. html [dostęp: 01.05.2020].
17  C. S. Lewis, Listy starego diabła do młodego, Warszawa 1990, s. 22.
18  Por. P. Sałek, 4 powody dla których lubię „churching”, https://pl.aleteia.org/2017/01/07/4- 

powody-dla-ktorych-lubie-churching [dostęp: 01.05.2020].
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Wirtualizacja życia religijnego doprowadziła do powstania nowej odmiany 
„churchingu”, w czasie pandemii narodził się bowiem „e-churching”19. Wielość 
wirtualnych propozycji oferowanych przez telewizję, radio czy internetowe 
aplikacje daje w czasie koronawirusa możliwość subiektywnego wyboru Mszy 
św., a możliwości jest bez liku20: Licheń, Jasna Góra, Kraków, Warszawa itd.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że wierni przyzwyczajeni do wybierania 
wspólnoty odpowiadającej własnym gustom, będą teraz wybierać transmisję wg 
określonego z góry kryterium. Ryzyko może pojawić się już po ustaniu pande-
mii, bo niektórzy zrezygnują z fizycznego uczestnictwa, na rzecz Mszy online, 
ponieważ tak będzie wygodniej. 

Chrześcijanie od zawsze – jak czytamy już w Dziejach Apostolskich – łą-
czyli się w żywe wspólnoty, zjednoczone w pewnym kontekście społecznym. 
We wspólnocie Kościoła nie dobieramy sobie naszych braci i sióstr, tak samo 
jak w rodzinie nie wybieramy członków według jakichś kryteriów. „Kościół jest 
jak wielka orkiestra, w której panuje różnorodność. Nie jesteśmy wszyscy tacy 
sami i nie musimy być wszyscy tacy sami. Wszyscy jesteśmy różni, odmienni, 
każdy ma swoje zalety. I na tym polega piękno Kościoła: każdy wnosi coś swo-
jego, to co dał mu Bóg, aby wzbogacić innych”21.

 Lokalna wspólnota kościelna jest zawsze żywą wspólnotą słabych i ułom-
nych ludzi dążących do świętości. Taka wspólnota jest o wiele cenniejsza niż 
wspólnota budowana przez transmisję internetową. 

5. Radykalizmy we wspólnocie Kościoła

Czas pandemii koronawirusa uruchomił we wspólnocie Kościoła różne ra-
dykalizmy, w myśl hiszpańskiego powiedzenia: „El sueño de la razón produce 
monstruos” [„Gdy rozum śpi, budzą się demony”]. Nadzwyczajna sytuacja spo-
wodowana rozprzestrzeniającym się globalnie wirusem jest odczytywana przez 
niektórych w kontekście apokaliptyki i proroctw, prywatnych objawień i teorii 
spiskowych. 

Istnieje pewna grupa wierzących, która uważa, że obecnie panująca pan-
demia to boska kary za grzechy. Zagniewany Bóg ma się mścić na niewiernej 
i przekornej ludzkości, dlatego chłoszcze ziemię plagami, na wzór tych egip-
skich, aby krnąbrnych synów marnotrawnych zachłyśniętych i zniewolonych 

19  Por.  J. Dudała, Co nam zostanie po koronawirusie?, https://www.gosc.pl/doc/6273853. 
E-churching [dostęp: 01.05.2020].

20  Zob. Msza online, https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ [01.05.2020].
21  Franciszek, Katecheza Ojca Świętego Franciszka. Audiencja generalna (9 października 

2013), http://w2. vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-frances-
co_20131009_udienza-generale.html [01.05.2020].
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pseudowolnością doprowadzić do chwili otrzeźwienia i wybudzić wreszcie 
z marazmu samowystarczalności. To już „czas ostateczny czasów ostatecznych”. 

Inni, próbując profetycznie rozeznawać obecny czas, wierzą w proroczą 
prawdę orędzia rzekomych objawień z Trevignano Romano przekazywanych 
przez „mistyczkę” Gissele Carda22. Nie brakuje zwolenników propagujących 
teksty objawień jako jednego słusznego źródła prawdy. Promocja lęku, strachu 
i wizji rodem z Apokalipsy zawsze znajdzie swoich zwolenników23. 

W przestrzeni pewnych ambon oraz internetowych komentarzy pojawiają 
się także głosy, że pandemia pojawiła się na skutek braku właściwego wynie-
sienia Jezusa Chrystusa na piedestał w roli Króla Polski. W myśl zasady: „nie 
chcieli korony dla Chrystusa, to mają koronę z wirusa”24. 

Jeszcze inni dostrzegają związek pandemii koronawirusa z tworzeniem sieci 
5G, czipowaniem ludzi w celach kontrolnego sterowania i ustanawianiem no-
wego porządku świata25.

6. Kościół czasów pandemii w skali makro – 
ogólna charakterystyka

Pandemia koronawirusa przez kilka miesięcy 2020 r. odmieniła obli-
cze wspólnoty Kościoła. Niektórzy wskazują, że w czasie epidemii obnażona 
została maksyma „salus animarum suprema lex esto” [„dobro dusz powinno być 
najwyższym prawem”], bo się nagle okazało, że dla niektórych zdrowie ciała 
jest ważniejsze niż zdrowie duszy. Abstrahując od słuszności takich czy innych 
decyzji hierarchów, ważna jest świadomość, że kiedyś i tak wszyscy przecież 
umrzemy – czy chorzy na koronawirusa, czy zdrowi bez sakramentów. Obyśmy 
jednak umierali pojednani z Bogiem i zaopatrzeni przez kapłana na drogę do 
wieczności. A zatem istotne jest, by nie zbanalizować pojęcia Kościoła i nie 
ograniczyć go tylko do czysto ludzkich wymiarów i ziemskich kalkulacji.

W dobie koronawirusa wystarczyło kilka tygodni, aby przewartościować 
dotychczasowe myślenie o „Kościele masowym”. Surowe obostrzenia dotyczą-

22  Zob. F. Ubodi, Asciugherò le vostre lacrime – la Madonna e suo figlio Gesù a Trevignano Ro-
mano, Edizioni Segno 2017, s.136. Książka ukazała się bez zezwolenia miejscowego biskupa 
Romano Rossiego. W Polsce wydano F. Carignani, W drodze z Maryją: Objawienia w Trevi-
gnano Romano i mistyczka Gisella Carda, Kraków 2020. 

23  Zob. J. Carrón, Przebudzenie człowieczeństwa. Refleksje z czasu przyprawiającego o zawrót 
głowy, Milano 2020.

24  Zob. M. Fijołek, Jaszczuroludzie opanują mózgi chrześcijan?, https://deon.pl/kosciol/ko-
mentarze /jaszczuroludzie-opanuja-mozgichrzescijan,829212?ffacebog&fbclid=IwAR0Oalk-
syWDJ-J9uC1xOdNXWPf3pt lurE0JTVBkSe Z34_oMRswlc-8SdY [01.05.2020].

25  Zob. B. Kimieciak, Zarażanie (nie)pokojem, https://www.gosc.pl/doc/6285269.Zarazanie-nie
-pokojem [05.05.2020].
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ce liczby wiernych mogących uczestniczyć w przestrzeni świątyni ograniczyły 
znacznie udział wiernych w kościelnej liturgii. Dla niektórych wizja pustych 
kościołów może być jednak prawdziwym wstrząsem albo przebudzeniem do 
przemyślenia swojego posługiwania we wspólnocie Kościoła. Bo to nie jest już 
tak jak kiedyś, że uderzymy tylko w kościelne dzwony, a ludzie na ich głos 
przybędą gremialnie do świątyni, by słuchać moralnych pouczeń pasterzy. Prze-
szłością jest już „Kościół masowy” znany z czasów papieża Polaka, na co nie-
ubłagalnie wskazują rokrocznie statystyki kościelne. W duszpasterstwie trzeba 
przewartościować zastygłe priorytety. Nie wolno zapominać, jak to pisał Jan 
Paweł II w swojej pierwszej programowej encyklice, że to „człowiek jest drogą 
Kościoła”26, a nie Kościół drogą człowieka. Stąd rodzi się potrzeba otwarcia 
na konkretnego człowieka, wsłuchiwanie się w jego potrzeby i oczekiwania. 
Potrzeba transparentności, pokory, duch służby – to Franciszkowy „Kościół 
otwartych drzwi”. Trzeba zatem dać dziś wiernym duchową ofertę, wyjść im 
na spotkanie z konkretną i ciekawą propozycją duszpasterską, nie wolno cze-
kać z założonymi rękami w zamkniętych ścianach kościoła. Trzeba mieć ciągle 
świadomość własnych ograniczeń i stale się nawracać, by wznosić się poza za-
dawalający niektórych poziom minimalizmu. 

Piękno wspólnoty Kościoła objawia heroizm „świętych z sąsiedztwa”. To 
wszyscy, którzy z altruistycznych pobudek służą pomocą innym. W czasie pan-
demii poruszeni miłością ludzie nie obawiają się tracić swojego czasu i po-
święcenia. Wielu z narażeniem zdrowa i życia oddaje się bez reszty pomocy 
człowiekowi będącemu w potrzebie. Wszyscy niosący pomoc są jasnymi pro-
mykami w nocy obojętności. Choć sami nie czują się osobami, które robią coś 
nadzwyczajnego, dla nas zawsze będą bohaterami. Poświęcając się dokonują 
naprawdę bohaterskich czynów, które mogą wielu zawstydzać. 

Pandemia z jednej strony ujawniła pewne mankamenty, takie jak: słabość 
formacji stałej duchownych i brak katechezy świeckich, pobożność opartą na 
lęku, problem ludzi skoncentrowanych na Tradycji, zaniedbania sfery medial-
nej27. Z drugiej zaś strony obudziła wielki potencjał drzemiący w kreatywnych 
duszpasterzach i wiernych świeckich, pokazała potrzebę wspólnoty i umiłowa-
nia Eucharystii, doceniono rangę własnej parafii, gdzie urzeczywistnia się real-
nie wspólnota Kościoła. Na szczególną uwagę zasługują kapłani i osoby życia 
konsekrowanego, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia poświęcają się 
w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej.

26  Jan Paweł II, Encyklika „Redmptor hominis”, nr 14.
27  Por. P. Sawa, Najpilniejsze wyzwania dla Kościoła w Polsce, https://deon.pl/kosciol/komenta-

rze/wyzwania-dla-kosciola-w-polsce,831339 [05.05.2020].
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7. Oblicze wspólnoty Kościoła z czasu pandemii w skali mikro 
– analiza przypadku Polskiej Misji Katolickiej 

we Freiburgu (PMK Niemcy)

Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, który w Symbolu Apostolskim wy-
znajemy jako jeden, święty, katolicki i apostolski, jest powszechną wspólnotą 
uczniów Pana, uobecniającą się i działającą pośród różnych osób, grup, czasów 
i miejsc28. Kościół powszechny zawsze bowiem urzeczywistnia się w Kościele 
partykularnym. Wspólnota Kościoła staje się więc bliska i dostępna w konkret-
nej wspólnocie lokalnej. Dotyczy to także czasu koronawirusowej pandemii.

Przykładem Kościoła partykularnego jest Polska Misja Katolicka w Niem-
czech, która włączona jest w struktury duszpasterstwa niemieckiego i funk-
cjonuje w prawnych realiach tamtejszego Kościoła29. Polska Misja Katolicka 
to ponad 70 ośrodków w całym kraju. Misja to coś więcej niż polskojęzyczna 
parafia, bo to podmiot integrujący lokalną Polonię, miejsce krzewienia kultu-
ry i tradycji, to szereg placówek edukacyjnych. Przejawy wspólnoty Kościo-
ła z czasu pandemii w skali mikro egzemplifikuje Polska Misja Katolicka we  
Freiburgu.

Czas pandemii koronawirusa wymógł zamknięcie lokalnych świątyń. W tym 
czasie kapłani codziennie prywatnie sprawowali Mszę świętą. W kościele 
indywidualnie udzielano wiernym Komunii świętej. W domach miała miejsce 
wspólna modlitwa. Spowiedź św. odbywała się przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. Po uprzednim zgłoszeniu udzielano chorym sakramentalnego 
namaszczenia.

W ramach działań PMK we Freiburgu stworzona została platforma porad, 
rozmów, mediacji, pomocy online, aby umożliwić konsultację, nieść pomoc sło-
wem, wspomagać osoby będące w kwarantannie, chore i starsze, które pozostają 
w domu. Oferowana była pomoc poprzez wiadomość mailową, rozmowę przez 
Skype lub telefon. Wszystkie rozmowy, konsultacje, porady były bezpłatne. 
Rozmowy prowadzono w języku polskim, niemieckim, włoskim i angielskim. 

W czasie pandemii wykorzystano potencjał Internetu. Przeprowadzono 
wirtualną katechezę dorosłych, dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej 
i w przestrzeni mediów społecznościowych (WhatsApp, Messenger) przesyłano 
konferencje audio i video. Przygotowano kurs przedmałżeński online. Z okazji 

28  Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspek-
tach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio” (28 maja 1992), 11: AAS 85 
(1993) 844; por. „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. n.10 (1992), s. 39.

29  Zob. K. Święs, Religijny i społeczno-kulturowy obraz polskojęzycznego duszpasterstwa 
w Niemczech. Refleksja socjologiczno-pastoralna w 70. rocznicę PMK, w: S. Budyń, Wczoraj 
i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech, Hannover 2016, s. 211-240.
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Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy przygotowano palmy, pisanki i materiały for-
macyjne (ulotki, listy, broszury) w języku polskim i niemieckim. 

Aktywność wspólnoty emigracyjnej przejawiała się w konkretnych czynach 
miłosierdzia. Należy tu wymienić pomoc osobom starszym i samotnym, która 
wyrażała się w robieniu zakupów, dostarczeniu żywności, niezbędnych produk-
tów, w załatwieniu pilnych spraw (poczta, bank, apteka). Ważna była pomoc 
sąsiedzka: przygotowanie i podzielenie się obiadem. W ramach funduszu „Pro 
familia” – pomoc rodzinie emigracyjnej, udzielano konkretnej pomocy finanso-
wej. Była to pomoc skierowana do osób najbardziej dotkniętych epidemią. 

Wspólnota PMK we Freiburgu, jako polska społeczność na południu Nie-
miec, aktywnie włączyła się w lokalne życie obywatelskie. We współpracy 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP współtworzono projekt pomocowy 
w ramach akcji „#Polonia4Neighbours”. Każda pomoc drugiemu człowiekowi, 
niesiona z troską o zdrowie innych i własne oraz z poszanowaniem dla obo-
wiązujących przepisów, szczególnie tych nadzwyczajnych, stanowi dowód, że 
także w trudnych chwilach jesteśmy razem nie tylko dla siebie, ale też dla in-
nych. W tym szczególnym czasie pandemii ważna była nasza wspólna postawa 
i otwarcie na lokalne społeczności, nie tylko polonijne. Nasze inicjatywy do-
strzeżone zostały przez TVP Polonia, gdzie w programie Polonia 24 (30 kwiet-
nia 2020) relacjonowano nasze zaangażowanie i solidarność z naszym najbliż-
szym otoczeniem.

Wspieranie działań Polonii i tworzenie przestrzeni dialogu zaowocowały 
współpracą z Konsulatem Generalnym RP w Monachium oraz Biurem Współ-
pracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP. Nasza inicja-
tywa została dostrzeżona na forum międzynarodowym i zostaliśmy wytypowani 
do odbycia wideorozmowy z Parą Prezydencką w dn. 2 maja 2020 z okazji Dnia 
Polonii i Polaków za Granicą. 

Dbając o duchowe wsparcie lokalnej wspólnoty podjęto szereg działań mo-
dlitewnych i terapeutycznych. Zachęcano do wspólnej modlitwy różańcowej 
oraz do pisania świadectw z cyklu „Moje przeżywanie czasu pandemii korona-
wirusa”, które były regularnie publikowane na stronie internetowej na profilu 
facebookowym. W czasach pandemii koronawirusa można przywołać wiele hi-
storii, świadectw i opowieści, które są zobrazowaniem, jak każdy z nas przeży-
wał ten globalny kryzys. 
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Zakończenie

Slavoj Žižek, słoweński socjolog i filozof kultury, autor jednej z pierw-
szych książek poświęconych refleksji o koronawirusie napisał, że pandemia 
COVID-19 „wstrząśnie światem”, a jej konsekwencje będą bardzo bolesne 
i długotrwałe30. Dotyczy to także wspólnoty Kościoła, co wyraził w wypowie-
dzi dla L’Osservatore Romano metropolita Bolonii kard. Matteo Maria Zuppi31. 
Po czasie zamrożenia życia religijnego przychodzi powolny czas odwilży, czas 
odmrażania. Wyzwań jest wiele i z pewnością już wkrótce pojawią się opasłe 
książki zawierające nowe projekty z teologii pastoralnej. Kościół będzie zmu-
szony zmierzyć się z nową rzeczywistością. 

Po pierwsze, trzeba będzie jasno określić, jaką rolę ma pełnić dzisiaj Ko-
ściół w świecie współczesnym. Taki Kościół powinien być umiejscowiony mię-
dzy obecnością tu w świecie („aggiornamento”) a świadomością tego, że nie 
jest z tego świata („Entweltlichung”32). Kościół musi być dzisiejszy i niedzisiej-
szy: „Kościół musi być niedzisiejszy, gdy chodzi o Ewangelię, nie może poddać 
się modom i naciskom, które chciałyby unowocześnić/poprawić Ewangelię, po-
święcić ją na ołtarzu pragmatyzmu i postępowości. Kościół musi być również 
dzisiejszy, gdy chodzi o tę samą Ewangelię, która nakłada nań obowiązek wy-
stępowania w obronie człowieka, szczególnie tego słabego”33.

Po drugie, trzeba będzie zwrócić uwagę na prymat ewangelizacji przed sa-
kramentalizacją. „Mówiąc językiem Ratzingera, Kościół sakramentów musi być 
poprzedzony Kościołem słowa”34. Istnieje pilna potrzeba nowej ewangelizacji. 
Chodzi o najbardziej fundamentalne odniesienie Ewangelii do życia człowieka, 
by przełamać podział na wirtualny świat religijnych idei (sacrum) i rzeczywisty 
świat ludzkich problemów (profanum)35. Pojawia się nagląca potrzeba przeka-

30  Zob. S. Žižek, Pandemic! COVID-19 shakes the world, New York 2020, s. 120.
31  Zob. R. Cetera, Con la mascherina non ci si vede allo specchio, https://www.osservatore-

romano.va/it/news/ 2020-06/con-la-mascherina-non-ci-si-vede-allo-specchio.html [dostęp: 
10.06.2020].

32  Można powiedzieć w skrócie, że w języku polskim Entweltlichung to: „odświatowienie”; 
oddzielenie się od „światowości”; oderwanie się od świata; odcięcie się od zeświecczenia; 
„odświecczenie”; dystans wobec świata. Jest to termin szczególnie bliski Benedyktowi XVI. 
Warto przypomnieć, że 25 września 2011 we Fryburgu Bryzgowijskim wygłosił mowę na te-
mat konieczności, znaczenia i kształtu chrześcijańskiej Entweltlichung. Zob. J. Erbacher, Ent-
weltlichung der Kirche?: Die Freiburger Rede des Papstes, Freiburg im Breisgau 2012, s. 260.

33  D. Bruncz, Aggiornamento & Entweltlichung – niezrozumiane słowa Benedykta XVI, https://
www.ekumenizm. pl/publicystyka/aggiornamento-entweltlichung-niezrozumiane-slowa-bene-
dykta-xvi/ [dostęp: 05.05.2020].

34  A. Dylus, Z troską o Kościele (ludowym) i o Polsce z nim związanej, w: „Chrześcijaństwo – 
Świat – Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła” 131 (22) 2018, s. 132-140.

35  Por. R. Pisula, Kerygmat apostolski dzisiaj, Lublin 2005, s. 8.
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zywania „kerygmatu”. Trzeba prowadzić do doświadczenia Boga, czyli do od-
krycia w swoim życiu, że Bóg kocha, zbawia i żyje. 

Po trzecie – na co zwracano szczególnie uwagę na XV Zwyczajnym Zgro-
madzeniu Ogólnym Synodu Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznanie 
powołania” – Kościół musi bardziej zaangażować się w posługę towarzyszenia 
i słuchania. Towarzyszenie wymaga gotowości wspólnego przebycia fragmen-
tu drogi. Łaciński termin „accompagnare” odsyła do łamanego i dzielonego 
chleba (cum pane). Kościół popandemiczny to Kościół w słuchaniu (Chiesa in 
ascolto). Słuchanie wymaga pokory i unikania udzielania gotowych odpowiedzi 
i recept. Trzeba odrzucić argument „zawsze tak było”, który uniemożliwia re-
fleksję i wprowadzenie dobrych i twórczych zmian. 

Po czwarte, Kościół powinien być wspólnotą komunii (communio) i misji 
(missio)36. Komunia to nie tylko sakramentalne złączenie z Jezusem w tajemni-
cy Eucharystii, ale to rzeczywistość stricte personalna. Kościół ma być „rodziną 
rodzin”, a ośrodki duszpasterskie powinny pełnić rolę „duchowego domu”, być 
przede wszystkim miejscem gościnnym i familijnym. Komunia, życie wspólno-
towe, zawsze natomiast powinno prowadzić do misji. Na współczesnym areopa-
gu misją uczniów Jezusa jest bycie „solą ziemi i światłem świata”. Ludzie wie-
rzący powinni przepajać doczesność i oblicza popandemicznej rzeczywistości 
beznadziei właśnie chrześcijańską nadzieją. „Przyszły los ludzkości – jak uczy 
Kościół w Gaudium et Spes – leży w ręku tych, którzy potrafią podać następ-
nym pokoleniom motywy życia i nadziei”37.

Po piąte, wielkim wyzwaniem dla Kościoła popandemicznego będzie 
z pewnością stworzenie „diakonii kultury” (o której kiedyś wspominał Bene-
dykt XVI)38 i narzędzi praktycznych dla wykorzystania dobrodziejstwa Interne-
tu w przestrzeniach dotąd niezagospodarowanych. Trzeba wykorzystać środo-
wisko cyfrowe w służbie duszpasterstwa. Sieci internetowe i społecznościowe 
są obecnie nieodzowną przestrzenią, aby dotrzeć i angażować wiernych w ini-
cjatywy i działania duszpasterskie. Istnieje pilna potrzeba formacji. W Kościele 
nie może być improwizacji, cała aktywność musi być owocem poważnego 
i odpowiedniego procesu formacyjnego duchownych i świeckich.

I na koniec być może najważniejsze wyzwanie: „żeby Kościół po koronawi-
rusie był jeszcze bardziej Kościołem miłosierdzia. (…) Zarówno w skali mikro 

36  Por. R. Skrzypczak, Kościół jako mysterium, communio i missio, [w:] „Warszawskie Studia 
Teologiczne” 17 (2004), s. 167-184.

37  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gau-
dium et spes”, Rzym 1965, p. 31.

38  Zob. Benedetto XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
„Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di ami-
cizia” (24 V 2009), http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/
documents/hf_ben xvi_mes_20090124 _43rd-world-communications-day.html [01.05.2020].
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(jednego ludzkiego serca), jak i makro (w skali świata, Kościoła)”39. Kościół 
miłosierdzia ma rozbudzić wśród wiernych wrażliwość na wymiar diakonii, by 
przez aktywne uczestnictwo w wolontariacie znajdować sposób na spotkanie 
z Panem.
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Streszczenie

Pandemia odmieniła oblicze „wspólnoty grzeszników, potrzebujących miłości 
Boga” (Benedykt XVI). Papiestwo czasów koronawirusa naznaczone jest niezwykłymi 
gestami i znakami. Decyzja o zamknięciu świątyń dla osób wierzących była bolesnym 
doświadczeniem. Nie brakowało opinii krytycznych na temat pobłażliwości władz ko-
ścielnych. Zamknięcie kościołów ze względów sanitarno-epidemiologicznych wymogło 
wezwanie do tworzenia prawdziwych „Kościołów domowych”.

Pandemia zwirtualizowała nasze życie, co konsekwentnie dotknęło wspólnoty Ko-
ścioła. Internet jako „cyfrowy kontynent” stał się współczesnym areopagiem przekazu 
wiary. To rodzi nowe wyzwania i zagrożenia. Wirtualizacja życia religijnego dopro-
wadziła do powstania nowej odmiany „churchingu”, w czasie pandemii narodził się 
bowiem „e-churching”. Czas epidemii uruchomił we wspólnocie Kościoła różne rady-
kalizmy. 

Kościół czasów pandemii to „Kościół otwartych drzwi” (Franciszek), ale też i sła-
bość formacji stałej duchownych i katechezy świeckich, zaniedbania sfery medialnej. 
Oblicze wspólnoty Kościoła w skali mikro egzemplifikuje Kościół lokalny – w tym 
przypadku Polska Misji Katolicka we Freiburgu (wspólnota emigracyjna, wspólnota 
sakramentalna i „domowego Kościoła”, wspólnota słuchania i towarzyszenia, zwirtu-
alizowana wspólnota Słowa i formacji duchowej, wspólnota „wyobraźni miłosierdzia”, 
wspólnota inkulturacji i „diakonii kultury”, wspólnota zaangażowana, wspólnota poszu-
kująca sensu).

Kościół popandemiczny będzie musiał zmierzyć się z nowymi wyzwaniami: zloka-
lizowanie między obecnością w świecie („aggiornamento”) a odświatowieniem („En-
tweltlichung”), prymat ewangelizacji przed sakramentalizacją, zaangażowanie się w po-
sługę towarzyszenia i słuchania, tworzenie wspólnoty komunii („communio”) i misji 
(„missio”), określenie tożsamości jako wspólnoty miłosierdzia w skali jednego ludzkie-
go serca, jak i w skali całego Kościoła.

Słowa kluczowe: pandemia, wiara, wirtualizacja, Kościół, wspólnota

Summary

The faces of the Church community 
during the COVID-19 pandemic

The pandemic has changed the face of the “community of sinners in need of God’s 
love” (Benedict XVI). The papacy of the COVID-19 era is marked by unusual gestures 
and signs. The decision to close the temples to believers was a painful experience. There 
was no lack of critical opinions about the leniency of church authorities. The closure of 
the churches for sanitary and epidemiological reasons required a call for the creation of 
real “home churches”.
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The pandemic has virtualised our lives, a process that has consistently affected the 
community of the Church. As a “digital continent”, the Internet has become the modern 
Areopagus of the message of faith. This gives rise to new challenges and threats. The 
virtualisation of religious life has led to the emergence of a new kind of “churching”, 
namely, “e-churching”, an idea born during the pandemic. The time of the epidemic has 
triggered various radicalisms in the Church community. 

The Church of the pandemic is an “Open Door Church” (Francis), but there are 
also weaknesses in the permanent formation of clergy and secular catechesis and the 
neglect of the media sphere. The face of the Church community on a micro-scale is 
exemplified by the local church – in this case, the Polish Catholic Mission in Freiburg 
(community in emigration, sacramental and “home church” community, a community of 
listening and accompaniment, a virtualised community of Word and spiritual formation, 
a community of “imagination of mercy”, a community of inculturation and “diaconia of 
culture”, a committed community, a community in search of meaning).

The post-pandemic Church will have to face new challenges, finding its place be-
tween the presence in the world (“aggiornamento”) and the “deworldisation” (“Entwel-
tlichung”), the primacy of evangelisation before sacramentalisation, engaging in the 
service of accompaniment and listening, creating a community of communion  and mis-
sion, defining identity as a community of mercy in one human heart, as a whole Church.

Keywords: pandemic, faith, virtualization, church, community
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Introduction

The global health emergency we are going through, and the lifestyle chan-
ges imposed by the spread of the coronavirus have caused a difficult suffering 
to endure, although humanity in history has passed far worse trials. We are in 
a state where our modernity is made up of a huge technological protection, 
globalization, and the market, in short, everything we call ‘progress’, suddenly 
comes to terms with the ‘simplicity’ of human existence. The Coronavirus epi-
demic – as an “unpredictable” and dramatic event, able to disrupt existence, to 
change all perceptions, to lead to the collapse of political, health and economic 
systems – has recently been repeatedly linked to the concept of “black swan” 
an expression coined by the Lebanese epistemologist and mathematicalist and 
chedimatic Nassim Nicholas Taleb in his worldly success book2. In a recent 
interview in the Italian newspaper «La Repubblica», Taleb stated that “Corona-
virus is not a black swan”, as – in his opinion – it is missing one of its essential 
connotations: unpredictability. He points out that for several years the scientific 
community had been warning that sooner or later a global epidemic would bre-
ak out. Already at the time of the Ebola virus it was feared that an exponential 
and uncontrolled spread could occur, but this did not happen because it had 

1  Diana Del Mastro - doctor of humanitites, assistant professor in the Institute of Theological 
Sciences of the University of Szczecin, where she teaches Philosophy and Aesthetic. She co-e-
dited and authored some monographs and articles in peer-reviewed journals or collected works 
on the perceptive field of the visible that is essential topic in her investigations. Currently, her 
studies are focused on the symbolic anthropology. She cooperates with several cultural institu-
tions to organize events and art exhibitions. Since 2018 she is member of the Cultural Board 
of the City of Stettin, e-mail: diana.delmastro@usz.edu.pl.

2  By «black swan» the Taleb means an unforeseen event, with significant impacts for the system 
on which it impacts. Nassim N. Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable 
(2007); trad. it. Il cigno nero, Il Saggiatore, Milano 2008.  

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 67–97
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developed in Central Africa, a place not overly connected with the rest of the 
planet. Now, however, the epicentre of Coronavirus has been in China, the quin-
tessential interconnected country.

Certainly, the pandemic is an unexpected event for the vast majority of us: 
we thought we could control everything and instead it is not at all so at the 
moment when the facts of biology are expressed in a real revolt against man. 
What is happening is one of the first biological events that will denounce, from 
now on, the excesses of our globalization. The proof that we are going through 
is deeply linked to the side effects of unsustainable development models whose 
price has impacted on our lives, our sociality and our economies, because as 
the philosopher Mauro Ceruti argues, the threads of biological, anthropological, 
economic, political globalization are tangled and inextricable3.

As on the set of a new Steven Soderbergh thriller film, the new virus is 
the author of an epidemic of pneumonia that first reached the health news, in 
mid-December 2019, in Wuhan, the vast capital of Hubei province, a rich com-
mercial hub crossed by the Blue River and the Han River. Like other coronavi-
ruses, COVID-19, as well as the African Ebola virus and the Indian Nipah vi-
rus, is responsible for a zoonosis, in other words an infection transmitted by an 
infected animal that acts as a reservoir (where the virus completes its biological 
cycle and proliferates) to humans. 

The place where the coronavirus epidemic would have been generated is 
the Huanan Fish Market in Wuhan, where raw and cooked food is sold and 
consumed, among numerous shoals of live animals for food use, including mar-
kets for pigs, bats, koalas and crocodiles, where people are mixed with other 
potentially infected mammals.  There is talk in the specific case of the outbreak 
caused by the COVID-19, in fact, of bat-borne diseases which means diseases 
transmitted by bats, since the bat has not long been considered an effective vec-
tor of zoonotic agents.

People continue to wonder why this health emergency is happening only 
now and precisely in that known part of the world. One of the clues is un-
doubtedly globalisation which has made it much easier for individuals to move 
and access to food from other countries. This could be one of the causes of the 
spread of contagion. 

The deforestation of vast areas of rainforests at the hands of man and its 
excessive intrusiveness into other ecosystems has fragmented these self-regu-
lated environments and broken the web of life. One of the many consequences 
of these destructive actions has resulted in the transmission of certain viruses, 
which lived in symbiosis with some animal species, to other species, including 
humans, causing extremely toxic or even lethal effects.

3  M. Ceruti, Sulla stessa barca, Qiqajon edizioni, Comunità di Bose 2020.
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Many people in various countries and areas of the world, marginalized by 
globalization oriented to economic profit alone, have tried to feed themselves by 
going in search of wild animal meat in these new uncultivated areas, to be used 
as an additional source of protein, killing monkeys, small mammals, pangolins, 
rodents and bats. These wild species, which carry many viruses, have also been 
sold in live animal markets, which has further exposed urban populations to 
these new viruses.

One clue to the genesis of zoonosis, on the other hand, may lie in climate 
change and environmental devastation, which China has been a victim of for 
a decade. Not everyone knows that bats suffer much from climate change (over-
heating in particular) and deforestation, like intensive crops, which, while on 
the one hand attract them and make them stay longer in a certain area inhabited 
by man, overpopulation, on the other hand have the opportunity to come into 
contact with new infected insects that feed and whose life cycle is disrupted by 
the climate. For this reason, for some years now, bats have been considered true 
“barometers” of the effects of climate change. 

These changes, with the failures of international leaders and the mobiliza-
tion of young people inspired by the figure of Greta Thunberg; migratory move-
ments and in particular the plight of displaced persons and refugees fleeing hun-
ger and wars; the circular economy and finance attentive to sustainability; the 
new challenges of the dignity of work in the age of artificial intelligence; Faced 
with all these phenomena, different but with many similarities, the paradigm of 
integral ecology is particularly appropriate for visualizing and conceptualizing 
the ways in which globalization processes take place, with all their interconnec-
tions and transversal aspects.

In this regard, two scholars deeply involved in the cause of integral ecology, 
the physicist and system theorist Fritjof Capra and the English economist Hazel 
Henderson4, recently wrote a four-handed essay entitled Qualitative Growth5: 
according to them, theories on human development and progress are false, as 
measured in a myopic way in purely economic terms, (such as, for example, 

4  Fritjof Capra, renowned physicist and scholar of the systems theory, is the co-founder and 
director of the Center for Ecoliteracy in Berkeley, California, His fundamental text is The 
Tao of Physics (Adelphi, 1982) Some of his other works, fundamental for modern science, 
are: The Turning Point (Feltrinelli, 1984), The Science of Life (Rizzoli, 2002) and The Web 
of Life (2001); Hazel Henderson, economista, author of Ethical Markets: Growing the Green 
Economy (2006) and co-founder, with Calvert Group, of the Calvert-Henderson life quality 
indicators, she was a member of the committee that organised the “Beyond GDP” Conference 
that addressed the European Parliament in 2007: author of The Politics of the Solar Age,  Dou-
bleday, New York (1988)   e Mapping the Global Transition to the Solar Age, ICAEW and The 
Centre for Tomorrow’s Company (2014).

5  Fritjof Capra, Hazel Henderson, Qualitative Growth (2009), [trad. it.] Crescita qualitativa. Per 
un’economia ecologicamente sostenibile e socialmente equa, Aboca 2016.
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through GDP) by simply increasing the losses from a social and environmental 
point of view with consequences on air pollution, water and land, with the de-
struction of biodiversity, the loss of ecosystem services, all aggravated by global 
warming, by rising sea levels, as well as by severe climatic upheavals.

“The recognition of the fallacy of the conventional concept of economic 
growth, which was pointed out by one of us as early as 1971, is the first es-
sential step in overcoming the economic crisis. Social-change activist Frances 
Moore Lappé adds, »Since what we call ‘growth’ is largely waste, let’s call it 
that! Let’s call it an economics of waste and destruction. Let’s define growth as 
that which enhances life - as generation and regeneration - and declare that what 
our planet most needs is more of it«. This notion of “growth which enhances 
life” is what we mean by qualitative growth - growth that enhances the quality 
of life. In living organisms, ecosystems and societies, qualitative growth con-
sists in an increase of complexity, sophistication, and maturity”6.

These too short-sighted policies have also caused social crises, inequality, 
poverty, mental and physical illnesses, addictions, distrust of institutions - in-
cluding the mass media, academic circles, and science itself - and finally a loss 
of solidarity.

“Accordingly, many of the new indicators of a country’s progress use 
multi-disciplinary, systemic approaches with appropriate metrics for measuring 
the many aspects of quality of life. For example, the Calvert-Henderson Quality 
of Life Indicators measure twelve such aspects and use monetary coefficients 
only where appropriate while rejecting the conventional macroeconomic tool 
of aggregating all these qualitatively different aspects into a single number, like 
GDP.8 Similarly, the UN’s HDI, launched in 1990, which has become the prin-
ciple contender in complementing GDP, brings in such qualitative measures of 
poverty, health, gender equity, education, social inclusion and environment – 
none of which can be reduced to money-coefficients or aggregated into a simple 
number”7.

They are also responsible for the pandemics of the 21st century, such as 
SARS, MERS or AIDS, as well as the various coronaviruses that are featured 
on the news around the world. On several occasions in recent years, our screens 
have been filled with shocking images of the Amazon in flames, as well as 
in Australia, the United States, and Siberia whose media force has ended up 
putting everyone in front of the dramatic consequences of loss of balance of 
ecosystems, and therefore of the urgency to take care of the planet we live on.

Capra and Henderson argue that «we cannot understand the nature of com-
plex systems such as organisms, ecosystems, societies, and economies if we 

6  F. Capra, H. Henderson, Qualitative Growth, p.6.
7  Ibidem, p. 8.  
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describe them in purely quantitative terms». Since «qualities arise from process-
es and patterns of relationships» they need to be mapped rather than measured 
(p.7). There are close parallels between the difference in how economists and 
ecologists understand the concepts of growth and development. While econ-
omists tend to take a purely quantitative approach, ecologists and biologists 
know how to differentiate between the qualitative and quantitative aspects of 
both growth and development8. 

The current pandemic has made us understand, if we had not yet realized 
it, that everything is really connected and that we need to “re-join the web of 
life, to meet our needs without reducing the opportunities for future generations. 
For this purpose - suggests the scientist Fritjof Capra - we must become, so 
to speak, ecologically educated. Being ecologically educated, or ‘competent’, 
means understanding the principles of organization of ecological communities 
(ecosystems) and using those principles to create sustainable human communi-
ties”9. 

Capra concludes by stating that “in order to regain our full human nature, 
we must regain the experience of connection with the entire web of life. this 
reconnection, religio in Latin, is the true essence of the spiritual foundation of 
profound ecology”10.

1. The Church and the environmental challenge

In the second encyclical published in 2015, with the title Laudato Si’, Pope 
Francis, in consonance with the world of science more sensitive to the environ-
mental issue, was able to give voice not to fear, but to the hope that consists in’ 
recognizing that there is always a way out, that we can always change course, 
that we can always do something to solve problems11.

Five years and a pandemic passed over since it was published. A text that 
still maintains its ability to contribute in a disruptive way to the reading of the 
present. It does so through the lens of an integral approach (to which the whole 
chapter IV is dedicated), where «Everything is connected» (LS, nos. 117 and 
138, from which derives the push not to consider «two separate crises, one 
environmental and another social one, but a single and complex socio-environ-
mental crisis», a perspective that forces us to think about complexity and that 
focuses on relationships: those between men and women, between them and 

8  Ibidem, p. 7.
9  F. Capra, La rete della vita, (1996), Rizzoli, Milano, 2018, p. 327.
10  Ibidem, p. 325.
11  Lettera Enciclica Laudato Si’del Santo Padre Francesco sulla cura della Casa Comune,  

Libreria Editrice Vaticana, 2015.
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animals, nature and the planet they live in. “If we take into account the com-
plexity of the ecological crisis and its multiple causes, we should recognize that 
the solutions cannot come from a single way of interpreting and transforming 
reality. It is also necessary to resort to the different cultural riches of peoples, art 
and poetry, interior life and spirituality […]”.

That text helped to create the foundations of a renewed ecological aware-
ness, a new way of being activists. In five years, what was difficult even to 
imagine at the time has happened: the climate issue has begun to occupy the 
streets, to enter public debate and political agendas. attention to the connections 
between the many dimensions - ecological, economic, political, social, cultural, 
ethical, spiritual, etc. - of all phenomena. By doing so, we have explored better 
and better the meaning of the expression “integral ecology”.

Laudato Si’ is not a theoretical treatise, but an integral vision (theologi-
cal, anthropological, existential) of the cosmos and the human being in their 
intimate relationship; a goad that pulls us away from our comforts, from our 
commonplaces. It is no.17 of Laudato Si’ to refer us to a continuous confron-
tation with reality: “Theological or philosophical reflections on the situation of 
humanity and the world can sound like a repetitive and empty message, if they 
do not present themselves again starting from a confrontation with the current 
context, in what is unprecedented in the history of humanity”.

This lesson proves very timely as we confront the COVID-19 pandemic. It 
is a global phenomenon in time and space, because it involves all the inhabi-
tants of the planet in the same way: we are all struggling with the lockdown and 
the fear of contagion. But we can also define it as “integral”, because it crosses 
all dimensions of social and personal life. It concerns health and medicine but 
also the economy and work, as well as daily habits, culture, and the collective 
imagination, on which it will have profound and lasting consequences. It also 
impacts on the relationship with the media and new technologies, and obviously 
on spirituality: it asks us questions of meaning, but it also makes us experiment 
forms of extraordinary participation in rites through the media, without making 
them spectacular.

It is an encyclical for everyone, not just for Christians. It is a very important 
letter because for the first time the Catholic Church publishes an official docu-
ment on the issues of the environment and its protection. Not that men of the 
Church and Christians have never taken the theme into consideration (for exam-
ple, St. Francis of Assisi in 1200, which is mentioned in the title of the encyc-
lical). But today’s document is part of the Magisterium (that is, of the teaching) 
of the Church. It is the official and authoritative voice of the Catholic Church.

Divided into six chapters, the Encyclical collects, with a view to collegiality, 
various reflections from the Bishops’ Conferences of the world and ends with two 
prayers, one inter-religious and one Christian, for the safeguarding of creation.
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The central point? «The earth is wounded, and - the premise is a must - it is 
not a scientific document, it is a spiritual document that invites first of all to an 
“ecological conversion”. Safeguarding the environment is linked to justice for 
the poor and solving the problems of an economy that pursues only profit. The 
three issues cannot be separated, and, in fact, the environmental theme is treated 
by Francis in a broader context, that of the social doctrine of the Church.

The starting point is the analysis of scientific data, but Pope Francis does 
not wish to intervene in the scientific debate or establish the percentage of glob-
al warming caused by man. These issues are the preserve of scientists only. 
However, Francesco explains that “there is a very consistent scientific consen-
sus which indicates that we are in the presence of a worrying warming of the 
climate system”, due for the most part to the large concentration of greenhouse 
gases.

The title is taken from the Canticle of the Creatures of St. Francis «Praised 
be You, my Lord, through our Sister Mother Earth»12 for which Pope Francis 
follows in the footsteps of Francis of Assisi to explain the importance of an 
integral ecology , in which concern for nature, equity towards the poor, commit-
ment to society, but also joy and inner peace are inseparable.

In the six chapters of the Encyclical, the Pope highlights that our land, abused 
and plundered, requires an “ecological conversion”, a “change of course” so that 
man takes on the responsibility of a commitment to “the care of our common 
home “. A commitment that also includes the eradication of misery, attention for 
the poor, equal access, for all, to the resources of the planet.

From a conceptual point of view, Pope Francis assumes the term “ecology” 
not in the generic and often superficial meaning of some “green” concern, but in 
the much deeper one of approach to all complex systems whose understanding 
requires putting in place foreground the relationship of the individual parts with 
each other and with the whole. The reference is to the image of the ecosystem.

In chapter II the environment is a gift from God, a common inheritance not 
to be destroyed: the “tremendous responsibility” of the human being towards 
creation is reiterated and it is recalled that “the environment is a collective gift, 
patrimony of the whole humanity”, a “common heritage” to be administered and 
not to be destroyed. Following the biblical account of Creation, Pope Francis 
highlights the three fundamental relationships of man: with God, with neigh-
bour and with the earth.

Each creature has its own function, none is superfluous, and everything is 
a “caress of God”, writes the Pope, recalling that “any mistreatment of any 
creature is contrary to human dignity”. However, the care of other living beings 

12  St. Francis of Assisi, Canticle of the Creatures.
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must always be accompanied by “compassion and concern” for man. And this 
is why the awareness of a universal communion is needed.

Furthermore, the Catholic Church is open to dialogue with philosophical tho-
ught, and this allows it to produce various syntheses between faith and reason: 
«starting from the principle that everything is connected» (n. 138), it follows that 
nature cannot be considered «as something separate from us or as a mere frame 
of our life. We are included in it, we are part of it and we are penetrated by it. The 
reasons why a place is polluted require an analysis of the functioning of society, 
its economy, its behaviour, its ways of understanding reality» (n. 139).

It is therefore necessary to seek integral solutions, «which consider the in-
teractions of natural systems with each other and with social systems. There are 
not two separate crises, one environmental and another social, but a single and 
complex socio-environmental crisis. The guidelines for the solution require an 
integral approach to combat poverty, to restore dignity to the excluded and at 
the same time to take care of nature» (ibidem).

It follows from this that environmental, economic and social ecology is in-
separable from cultural ecology, which affects mentalities and requires respect 
not only for nature but also for the historical, artistic and cultural heritage of 
a community or a people, often equally threatened (n.143), and from the ecol-
ogy of daily life, which involves every inhabitant of the planet in their habits 
and behaviours.

With this in mind, Pope Francis proposes very significant reflections on 
a possible “theology of the city” and its consequences, which should be taken 
into account: «It is necessary to take care of public spaces, perspectives and 
urban reference points that increase the our sense of belonging, our feeling of 
being rooted, our “feeling at home” within the city that contains and unites us».

In the third chapter, the Encyclical explores the roots of the current situa-
tion, in order to grasp not only the symptoms but also the deepest causes of it. 
A basic observation contextualizes the analysis: «Humanity has never had so 
much power over itself and nothing guarantees that it will use it well, especially 
if we consider the way in which it is being used» (n. 104).

A great risk lies in the mentality that enormous technological growth has 
helped to spread: «What interests us is to extract everything possible from things 
through the imposition of the human hand, which tends to ignore or forget the 
very reality of what it has. before. For this reason, the human being and things 
have ceased to shake hands amicably, instead becoming contenders» (n. 106).

«A Promethean dream of domination over the world has made its way 
into conscience, which has caused the impression that caring for nature is 
something for the weak. Instead, the correct interpretation of the concept of 
the human being as lord of the universe is to understand him as a responsible 
administrator» (n. 116). Practical relativism opposes this responsibility, which 
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gives absolute priority to contingent interests and neglects long-term prospects. 
On the contrary, a just sense of responsibility is fostered by attention to the 
dignity of work: «In any approach to integral ecology, which does not exclude 
the human being, it is essential to integrate the value of work [...]».

The environmental challenge thus joins the educational one, based on the 
possibility of being personal to grow in the awareness of one’s responsibilities 
and to act accordingly in an ecologically sustainable and supportive manner, 
first of all within the family. It is necessary to create an «ecological citizenship”, 
in which one helps each other to “take care of creation with small daily actions 
[…] to the point of giving shape to a lifestyle».

A particularly relevant aspect of the Encyclical, then, is its giving voice 
to collegiality: numerous are the documents of entire episcopates cited also 
for long developments in the text, the voice of peoples and situations that in 
the various continents make one feel the urgency of an ecological conversion 
involving the entire “global village”.

Also relevant is the citation of authentic prophets of the modern era, often 
unheard or marginalized, such as the great Jesuit, philosopher, anthropologist 
and theologian Pierre Teilhard de Chardin, or the Italian-German thinker Roma-
no Guardini, much studied and loved by Jorge Mario Bergoglio, or the Prote-
stant philosopher Paul Ricoeur.

An Encyclical for Catholics, of course, but capable of truly speaking to eve-
ryone, because our common home concerns every human person and no one 
can be called out of responsibility towards him. Moreover, the relevance and 
accuracy of the analysis from which the text starts, the strength of the denun-
ciation, including political, that it proposes, the rigor of the reasons given to 
the proposals put forward, both rational and properly theological-spiritual, the 
existential implications that are suggested they make this Encyclical a gift and 
a provocation to the whole of humanity, from which it seems to me no one will 
be able to morally escape.

Humanity must «become aware of the need for changes in lifestyles, pro-
duction and consumption. The Pope takes into consideration the melting of the 
ice and the loss of biodiversity. The heaviest impacts “will probably fall on 
developing countries in the coming decades”.

“Therefore, the development of policies has become urgent and urgent so 
that in the coming years the emission of carbon dioxide and other highly pollu-
ting gases will be drastically reduced». The picture that Francis recounts in the 
first chapter of his encyclical is depressing: deterioration of the quality of hu-
man life and social degradation. The pontiff’s point of view is that of a theolo-
gian: Francis recalls that «the human environment and the natural environment 
degrade together» hitting the weakest. Problems that «do not find sufficient spa-
ce in the agendas of the world”.
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The Pope points out that our land, mistreated and plundered, requires an 
“ecological conversion”, a “change of course” so that man takes on the respon-
sibility of a commitment to “the care of our common home”. A commitment 
that also includes the eradication of misery, attention for the poor, equal access, 
for all, to the resources of the planet.

The “tremendous responsibility” of the human being towards creation is re-
iterated and it is recalled that “the environment is a collective gift, the heritage 
of all humanity”, a “common heritage” to be administered and not destroyed.

Following the biblical account of Creation, Pope Francis highlights the three 
fundamental relationships of man: with God, with neighbour and with the earth. 
Each creature has its own function, none is superfluous, and everything is a “ca-
ress of God”, writes the Pontiff, recalling that “any mistreatment of any creature 
is contrary to human dignity”. However, the care of other living beings must 
always be accompanied by “compassion and concern” for man. And this is why 
the awareness of a universal communion is needed.

Starting from the outlined overview, Pope Francis continues: “If we take 
into account the complexity of the ecological crisis and its multiple causes, we 
should recognize that solutions cannot come from a single way of interpreting 
and transforming reality. It is also necessary to have recourse to the different 
cultural riches of peoples, to art and poetry, to the interior life and to spiri- 
tuality [...]”.

Listening to the most experienced exegesis, Pope Francis recalls that the 
biblical texts, read «in their context, with a correct hermeneutic, [...] invite us to 
cultivate and guard the garden of the world» (cf. Gen 2:15). While “cultivating” 
means plowing or working a land, “guarding” means protecting, caring for, pre-
serving, conserving, watching over. “This implies a relationship of responsible 
reciprocity between human beings and nature” (n. 67) [...].

In the third chapter, the Encyclical explores the roots of the current situ-
ation, in order to grasp not only the symptoms but also the deepest causes of 
it. A basic observation contextualizes the analysis: «Humanity has never had so 
much power over itself and nothing guarantees that it will use it well, especially 
if we consider the way in which it is being used» (n. 104). A great risk lies in 
the mentality that enormous technological growth has helped to spread: «What 
interests us is to extract everything possible from things through the imposition 
of the human hand, which tends to ignore or forget the very reality of what it 
has. before. For this reason, the human being and things have ceased to shake 
hands amicably, instead becoming contenders» (n. 106).

The environmental challenge thus joins the educational one, based on the 
possibility of being personal to grow in the awareness of one’s responsibilities 
and to act accordingly in an ecologically sustainable and supportive manner, 
first of all within the family. It is necessary to create an «ecological citizenship», 
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in which one mutually helps each other to «take care of creation with small da-
ily actions [...] up to giving shape to a lifestyle».

A particularly relevant aspect of the Encyclical, then, is its giving voice 
to collegiality: numerous are the documents of entire episcopates cited also 
for long developments in the text, the voice of peoples and situations that in 
the various continents make one feel the urgency of an ecological conversion 
involving the entire “global village”.

Laudato si is not a theoretical treatise, but an integral vision (theological, an-
thropological, existential) of the cosmos and of the human being in their intimate re-
lationship «a goad that pulls us away from our comforts, from our commonplaces».

The last chapter, the sixth, is entitled “ecological education and spirituality”: 
it stems from the need for change that humanity cannot fail to feel in light of the 
challenges and stakes represented by the safeguarding of creation. First of all, it 
is necessary to focus on another style of life, educating to the alliance between 
humanity and the environment, stimulating what can be called “ecological co-
nversion”, which alone will be the harbinger of true joy and lasting peace.

And as we enter the phase of the relaunch, it is good not to forget the lenses 
of that integrated approach to which Laudato Si urges, to build a society where 
human life, especially that of the weakest, is defended; where everyone has 
access to care, and that nature is not indiscriminately plundered, but cultivated 
and guarded for those who will come after us.

Conclusion

The relentless lesson of interconnectedness of the pandemic shows us how 
emergencies can be defeated first of all - comments the Pontiff - with the antibo-
dies of solidarity, urging us to be builders of a change that cannot be postponed.

With the encyclical Laudato si‘, Pope Francis tears the veil of current 
hardness to glimpse a horizon that sees the human family united in the search 
for integral human development. This is «the alternative of the civilization of 
love», with which His Holiness concludes the document. Not a naive longing, 
but a possible utopia with a committed effort of all, a committed community of 
brothers.

Also because, as the philosopher and epistemologist Mario Ceruti argues, 
the emerging network of knowledge and experiences can allow our species to 
learn to be truly global, to bind, through new sustainable relationships, to all 
ecosystems and to learn to knowing how to exploit the creative potential of 
cultural diversity.13

13  M. Ceruti, Il tempo della complessità, Prefazione di Edgar Morin, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2018.
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It is in this perspective that the horizon of a new planetary humanism is 
outlined which, if it occurs, will be produced by the consciousness of what the 
philosopher calls the ‘community of destiny’ which now binds all individuals 
and all peoples of the planet, as well as the whole humanity to the global eco-
system and the Earth.
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Streszczenie
Kościół a wyzwanie integralnej ekologii dla nowego humanizmu

Pandemia COVID-19 była zdarzeniem nieoczekiwanym: dotychczas światu wyda-
wało się, że może kontrolować wszystko, tymczasem okazało się, że istnieją pewne 
zjawiska biologiczne, wobec których człowiek jest bezsilny. Fakty biologiczne, które 
miały miejsce w czasie pandemii, zdemaskowały liczne zagrożenia, jakie mogą być 
niesione przez procesy globalizacyjne. Jest to związane z pewnymi efektami uboczny-
mi niezrównoważonego rozwoju i wpływa na nasze życie, społeczność i gospodarkę. 
Mauro Ceruti twierdzi, że elementy globalizacyjne w takich dziedzinach jak biologia, 
antropologia, ekonomia czy polityka są ze sobą nierozerwalnie związane i nie da się ich 
odseparować. Papież Franciszek, w odpowiedzi na potrzeby świata nauki, wrażliwego 
na kwestie środowiskowe, opublikował w 2015 roku swoją drugą encyklikę pod tytu-
łem Laudato si’. Jest to dokument adresowany do wszystkich, nie tylko do chrześcijan. 
W tej encyklice Kościół katolicki po raz pierwszy wypowiada się na temat środowiska 
naturalnego i jego ochrony. Laudato si’ nie jest traktatem teoretycznym, ale przedstawia 
integralną wizję (teologiczną, antropologiczną, egzystencjalną) kosmosu i człowieka 
w ich intymnej relacji, wzywającą nas do dokonania zmiany, której nie wolno odkładać 
na później.

Słowa kluczowe: COVID-19, dialog międzyreligijny, ekologia integralna, Laudato si’, 
relacje religijno-społeczne, zrównoważony rozwój

Summary

The pandemic is an unexpected event for the vast majority of us: we thought we 
could control everything, and instead, when the facts of biology are expressed in a real 
revolt against man, we find this is not the case. This virus is one of the first biological 
events that will denounce, from now on, the excesses of our globalisation. What we 
are going through is deeply linked to the side effects of unsustainable development 
models, the cost of which has impacted our lives, our sociality, and our economies. As 
the philosopher Mauro Ceruti argues, the threads of biological, anthropological, econo-
mic, political globalisation are tangled and inextricable. In consonance with the world 
of science and sensitive to the environmental issue, Pope Francis published the second 
encyclical in 2015 with the title Laudato Si’. It is an encyclical for everyone, not just for 
Christians. It is a very important letter because, for the first time, the Catholic Church 
has published an official document on the issues of the environment and its protection. 
Laudato Si’ is not a theoretical treatise but an integral vision (theological, anthropolo-
gical, existential) of the intimate relationship between the cosmos and human beings, 
urging us to be builders of a change that cannot be postponed.

Key words: COVID-19, interreligious dialogue, integral ecology, Laudato Si, religion-
society relationship, Sustainable Development.
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Gott und COVID-19 – Kirche ohne Antwort?

Einleitung: neue, suchende Aufbrüche

Etwa eine halbe Million Gläubige haben sich in der zweiten Aprilwoche 
2020, am Beginn des jüdischen Pessachfestes, anderthalb Stunden online ver-
bunden, um gegen die COVID-19-Pandemie und um Einsicht in den Willen 
Gottes zu beten. Unter der Regie des Gebetshauses Augsburg fand das interna-
tional frequentierte Ereignis unter Mitwirkung zahlreicher Bischöfe und nam-
hafter Prominenter statt. Außerdem trafen sich unter ending-covid19.com etwa 
100.000 Menschen, um an den drei Tagen des österlichen Triduum 2020 jeweils 
um 15 Uhr zu beten. Beide im deutschen Sprachraum bekanntgewordene Ver-
anstaltungen bildeten nur einen kleinen Teil ähnlicher, weltweiter Aktionen ab, 
geschahen als ökumenische Initiativen, jenseits von kirchenamtlicher Planung 
und Regie, und unter der organisatorischen Leitung von Katholiken2.

Gegenüber solchen gläubigen grassroots movements, die vorsichtig nach 
Deutungen der Pandemie suchen, steht die Gruppe kirchenamtlicher Vertreter. 
Nur sehr wenige von ihnen fallen durch radikale Statements auf, bei den mei- 
sten herrscht Verlegenheit, einige hüllen sich in Schweigen.

1. Stereotypen der Deutung

Sehr vereinzelt wird heute die Corona-Pandemie als Eingreifen Gottes, als 
sein Zorn oder seine Strafe wegen der Sünden der Menschen interpretiert. Dies 
geschehe aufgrund bewusst vollzogener Sünden und moralischer Übertretungen 

1  Markus Zimmermann - Priester der Erzdiözese Berlin, Dr. phil., Dr. theol., D.I. in Theologie 
(Fundamentaltheologie und Dogmatik), e-mail: mk.zimmermann@web.de.

2  Als programmatisch für diese Initiativen kann gelten: B. Meuser/J. Hartl/K. Wallner [Hg.], Mis-
sion Manifest, Freiburg/Br. 2018; s. hierzu: J. Hartl, Zur Diskussion um das Mission Mani- 
fest, „Herder Korrespondenz“ 10 (2018), S. 50-51.
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bzw. aufgrund des peccatum originale, dessen Macht aufgrund der nicht erfolg- 
ten Hinwendung zu Gott und seiner Kirche nicht gebrochen wurde. Wer diese 
Ursachen leugnet, denke säkularistisch und ungläubig. Die Pandemie, das wird 
damit vorausgesetzt, erfolge zu Recht. Die sündigen Menschen haben sie selbst 
zu verantworten. Der gerechte Gott schickt sie ihnen, um sie in seiner Barm-
herzigkeit zur Umkehr zu führen. In dieser Weise spricht ein Erzbischof von 
der Corona-Epidemie als „gerechte Strafe Gottes für Sterbehilfe, Transsexuali- 
tät, Abtreibungen und Leihmutterschaft“3. Allerdings betrifft das Corona-Virus 
hauptsächlich alte Menschen. Menschen, die oft weder erklären können, was 
Transsexualität und Leihmutterschaft sind, noch dies von ihrem Leben her ken-
nen. Auch Sterbehilfe und Abtreibungen waren in ihrem aktiven Alter nicht so 
anerkannt wie heute. Offenbar straft Gott die Falschen. Die, die mit diesen mora- 
lischen Verfehlungen wenig zu tun haben, sterben in Massen. Die jüngeren 
Menschen, die damit mehr zu tun haben, bekommen von Gott oft nur einen 
vorübergehenden Schnupfen. Sieht so das gerechte Handeln Gottes aus? Die 
Zorn-und-Straf-Theorie führt sich in dieser Banalität selbst ad absurdum.

Auf der anderen Seite wird eine solche Deutung theologisch als Funda-
mentalismus und ethisch als Zynismus abgelehnt: Krankheit und Leiden und 
damit auch COVID-19 können weder spezifisch als Zorn oder Strafe Gottes 
noch allgemein als sein Eingreifen gedeutet werden. Zum einen sei eine solche 
Pädagogik von ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ mit Gott als absoluter Liebe nicht 
vereinbar. Zum andern ständen die Geschehnisse dieser Welt grundsätzlich in 
keinem direkten Zusammenhang zum Handeln Gottes, denn sie können seine 
Transzendenz nicht unterlaufen. Diese sei vielmehr Voraussetzung dafür, dass 
der Mensch als autonom freier auf Gott und sein Handeln vertrauen kann, das 
sich im (immanenten) Mit-Leiden mit dem Kranken und Leidenden zeige. Mit 
dieser Auffassung wird die jahrhundertelang schwer erkämpfte Autonomie des 
Menschen voll bewahrt. Die Theorie artikuliert sich erfrischend aufgeklärt. Das 
aber ist auch ihr Problem. Denn das hinter ihr bestehende Gott-Welt-Verhältnis 
ist das des Deismus4. Gott habe die Welt erschaffen, nun aber läge ihr Geschick 
allein in der Vernunft der Menschen. Er hat dann aber keine Mitwirkung mehr 
an der Geschichte von Welt und Mensch. Deismus und Geschichtslosigkeit – 
diese geistigen Grundlagen der Aufklärung trägt diese Theorie als Mängel mit 
sich. So modern und attraktiv sich diese Glaubensauffassung darstellt, für die 
theologisch geschulte Person ist sie auch traditionsproblematisch und antiju-
daistisch.

3  Quellenangabe liegt dem Autor dieses Artikels vor.
4  Siehe exemplarisch: Y. Belaval/D. Bourel [Hg.], Le siècle des Lumières et la Bible, Paris 

1986; s. jüngst: T. Marschler/T. Schärtl [Hg.], Herausforderungen und Modifikationen des 
klassischen Theismus, I/II, Münster 2019/2020.
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2. Pastorale Selbstdemontage

Heute besteht in der Gesellschaft kein Bedarf mehr, die Ohnmacht vor den 
„Seuchen“ durch Gottesdienste, Bittprozessionen und stürmische Gebete zu 
überwinden, die im Gemeinschaftsvollzug die Ansteckungen noch vervielfachen. 
Der Menschheit steht ein virologisches und infektionsepidemiologisches Wissen 
bereit, das früheren Pandemien nicht ansatzweise zur Verfügung stand und mit 
dem die moderne Hochleistungsmedizin die Ohnmacht überwinden konnte.

Dies erklärt auch die kirchliche Zustimmung zur staatlichen Einschränkung 
ihres Grundrechtes der Religionsfreiheit. Systemrelevante und existenzsichernde 
Bereiche sind von den staatlichen Beschränkungen weitgehend ausgenommen. 
Die Kirchen, ihre Gottesdienste und ihr pastorales Wirken gehören offensicht-
lich nicht dazu, was von den Bischöfen kritiklos akzeptiert wurde. Die Frage 
von der Verhältnismäßigkeit der radikalen Einschränkung der Religionsfreiheit 
und -ausübung wurde kaum gestellt – auch dort nicht, wo die normativen Vorga-
ben des social distancing (Abstand, Versammlungsobergrenzen, Desinfizierun-
gen usf.) problemlos eingehalten werden können. Mit der Präzision preußischer 
Behörden arbeitet die kirchliche Verwaltung an der Umsetzung der staatlich 
verordneten Irrelevanz kirchlicher Religionsausübung. Priester und Gläubige 
lernen, entgegen ihrem bisherigen theologischen Wissen, was zu den erhaltend- 
en systemrelevanten und existenzsichernden Bereichen gehört – und was nicht: 
Bäckereien unterlagen mit ihrem Brot nicht den Einschränkungen, das eucharis-
tische Brot durfte aber nicht mehr öffentlich gespendet werden; Ärzte, Pflege-
personal und Psychologen sollen weiterhin um das Leben der Menschen ringen, 
dem Priester wurde die lebenswichtige Beichte, Krankenkommunion und Kran-
kensalbung teilweise sogar von der kirchlichen Autorität untersagt; politische 
Versammlungen sind im beschränkten und systemsichernden Rahmen möglich, 
für Gottesdienste und andere grundlegende Veranstaltungen kirchlichen Lebens 
wurde dieser Rahmen nicht gewährt.

Das polnische Episkopat reagierte eucharistietheologisch vorbildlich: Wo 
es möglich war, wurden die sonntäglichen Messfeiern verdoppelt, um sie allen 
Gläubigen unter gesundheitsbewahrendem social distancing zu ermöglichen. In 
Deutschland aber wurden öffentliche Eucharistiefeiern schon verboten, bevor 
dies staatliche Maßnahmen anrieten, und wurden teilweise noch aufrechterh-
alten, nachdem dies staatlich nicht mehr erforderlich war5. 

Was folglich 300 Jahre Aufklärung und 200 Jahre klassische Religionskri-
tik nicht vermochten, vollzogen die diözesanen Leitungen unter den staatlichen 
Notstandsmaßnahmen Coronas: das Verschwinden von Kirche und Glaube aus 

5  Diözese Augsburg, Bischöfliches Ordinariat, 17.04.2020; Katholisch.de, APG (Artikel 25343, 
Würzburg), Bonn, 29.04.2020.
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der Öffentlichkeit. Erstkommunionen, Firmungen, Eheschließungen, Beicht-
en, öffentliche Gebete, gläubiges Feiern, alles was sich der gläubige Christ 
ersehnt, sind unter den distanznotwendigen Bedingungen einer Pandemie bei 
einsichtiger Durchführung möglich, wurden aber von Staat und diözesaner 
Kirche verboten. Eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit, etwa bei mit Distanz 
durchführbaren, glaubenskonstitutiven Veranstaltungen, fand nicht statt. Bei so 
viel Staatsergebenheit ist auch in der nachpandemischen Wirtschaftskrise das 
Kirche-Staat-Verhältnis mitsamt den finanziellen Zuwendungen an die Kirche 
gesichert.

Die geistlichen Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils bestimmten die 
Kirche als sichtbare Gemeinschaft des Heils für die Welt – Staat und Lokalkir-
chen in sichtbarer Symbiose vollzogen die Absenz der Gemeinschaft in Isola-
tion von der Welt.

3. Gesellschaftlicher Bedeutungsschwund

Trotz hehrer Staat-Kirche-Harmonie kann es nicht überraschen, dass es für 
die Gesellschaft in der Pandemiekrise offenbar kaum Interesse an kirchliche 
Impulse und Zuwendungen gibt. Wozu auch? Hat sie doch gerade dem Staat 
recht gegeben, nicht zu den systemrelevanten und existenzsichernden Bereichen 
zu gehören, die nicht suspendiert werden dürfen. Zudem hat sie gerade aller 
Welt bezeugt, außer zu Barmherzigkeitsappellen und Spendenaufrufen, zu kaum 
einer geistlichen Deutung der Corona-Krise imstande zu sein. Ihr Mitleid mit 
den Kranken und Sterbenden ist überaus groß; aber offenbar nicht groß genug 
für eine Deutung, die dem Leidenden einen tragfähigen Sinn geben würde. So 
jedenfalls empfindet es die breite Öffentlichkeit. In den medialen Seismografen 
für Gesellschaftsrelevanz, den zahlreichen Talksendungen mit ihren Experten, 
Praktikern und Persönlichkeiten öffentlichen Lebens, wird eingeladen, wer was 
zu sagen hat. Zur Pandemie-Krise mit ihren sozialen Tragödien gehören weder 
Vertreter der amtlichen Kirche noch der wissenschaftlichen Theologie dazu.

In welcher Weise sollten Kirchenmenschen in der Pandemiekrise ge-
sellschaftsrelevant sein? Am ehesten würde es sich lohnen, Priester oder Bi- 
schöfe alten Schlages einzuladen, die konsequent die alte Zorn- und Straftheorie 
vertreten. Das könnte zu guten Einschaltquoten führen, vor allem dann, wenn es 
zu erkunden gibt, warum junge Menschen für ihre sexuellen Sünden nur mit et-
was Fieber durchkommen, alte Menschen aber, die in karger Kriegs- und Nach-
kriegszeit zu sexuellen Ausschweifungen keine Gelegenheit hatten und auch 
heute noch nicht kennen, von Gott mit dem Tode bestraft werden. Vermutlich 
ist aber den Medienverantwortlichen für eine solch amüsant bizarre Diskussion 
dann doch die Zeit zu schade. 
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Ebenfalls wenig lohnend scheint eine Einladung an Theologen/innen zu sein, 
die sich jüngst zur Corona-Kirchen-Krise kritisch geäußert haben. Denn der 
kirchliche Digitalisierungshype mit gottesdienstlichen Veranstaltungen im In-
ternet findet öffentlich durchaus Anerkennung. Für eine Diskussion, diese zarte 
Öffnung der Modernisierung nun als Rückfall hinter die 60-er Jahre kirchen- 
intern schlechtzureden, besteht in der informierten Öffentlichkeit wenig Interes-
se, zumal sie die Kritik der 60-er Jahre schon längst ausdiskutiert hat.

So bliebe noch die Option, solche Priester oder Bischöfe einzuladen, die jeg- 
liche Gedankenverbindung von Zorn und Strafe in Bezug auf Gott im Namen 
der göttlichen Menschenliebe strikt zurückweisen. Doch selbst bei intellektuellen 
Nichtchristen hat sich schon verbreitet, dass religiös Fromme schon immer ihr Lei- 
den und Schmerz radikal dem zornig richtenden und liebend gnädigen Gott (oder 
gar Götter) als ihre größte und letzte Hoffnung hingehalten haben. Das tun nicht 
nur diejenigen Christen, die das Stundengebet mit seinen Psalmen beten, sondern 
auch Gläubige jenseits der jüdisch-christlichen Frömmigkeitsgeschichte. Dies nun 
als Fehlverständnis des Gottesbildes zu behaupten, ist nicht nur eine inhumane 
und antijudaistische Behauptung, sondern auch eine interreligiös steile These. Die 
Konsequenz hätte der leidende Fromme zu tragen, dem nun die Verarbeitung sei- 
nes Leidens mitsamt des Theodizee-Problems ins Unermessliche wachsen würde.

Was wäre nun von diesen deistisch motivierten, kirchlichen Protagonisten in 
Talkrunden zu erwarten? Sie werben angenehm pflegeleicht für einen Gott, der 
die Welt faktisch sich selbst überlassen hat, aber empathisch mitleidet. Eine sol-
che Güte tut wahrlich keiner Fliege etwas zu Leide und ist als legales Opiat ge-
sellschaftspolitisch voll anschlussfähig. So werben sie beherzt und entschieden 
für soziales Eingreifen und großzügige Spenden, haben aber Ausbildung oder 
Studium weder im Sozialbereich noch im Fundraising absolviert. Die Medien 
haben für diesen Bereich verständlicherweise geeignetere Personen gefunden.

4. Substrate des Neubeginns

Die Kirche kann ohne weiteren schweren Schaden für ihre Glaubwürdigkeit 
nicht weiter machen wie bisher. Sie muss ernsthaft suchen und erwägen, was 
Gott ihr und den Menschen durch die Corona-Pandemie zu sagen hat. Das kann 
sie nur tun, ohne zugleich in die Trivialitäten unmittelbarer Gottesvergeltun-
gen oder mediengerechter Betroffenheits- und Spendenstereotype zu verfallen. 
Stattdessen hat sie die gesamte Situation und ihre Verzweigungen in das Licht 
des Evangeliums zu stellen – das Offenbarungszeugnis der Heiligen Schrift und 
der kirchlichen Tradition geben ihr hierzu Anleitung. Dazu braucht sie innere 
Entschleunigung, das Abstellen der Geschwätzigkeit, das Sich-Versagen huma- 
ner Parolen, das Einüben einer Distanz kontemplativer Einsamkeit.
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Dann erst kann die Tiefe der Vulnerabilität erkannt werden: das heillose 
Auf-sich-selbst-Geworfensein der ganzen Menschheit in ihrem Dasein. Es zeigt 
sich, „dass sich keiner alleine rettet“6. Das Ideal der radikalen Autonomie und 
der autonomistischen Vernunft des Menschen dokumentiert sich als inhumane 
Allmachtsprojektion, die für den Raubbau an Mensch, Tier und Natur verant-
wortlich zu sein scheint und die nun an ihr Ende kommt7. 

Doch selbst dort, wo der Mensch ohnmächtig oder zu schwach geworden ist, 
können Gottes Möglichkeiten nochmalig beginnen. Angeregt vom Erfahrungs- 
schatz jüdisch-christlichen Glaubens ereignet sich derzeit im COVID-19-Deu-
tungsdiskurs eine Renaissance der alten Zorn-und-Straf-Theorie. Wer hier zornig 
und strafend tätig ist, wird unterschiedlich beantwortet: Gott, unter Hinweis auf 
eine illustre Reihe protestantischer Theologen oder auf den katholischen Sys-
tematiker Ralf Miggelbrink8. Oder die Natur, Gottes Schöpfung, wie es nun 
Naturschützer und Theologen wie Leonardo Boff deuten? Zorn, Strafe und 
Gericht Gottes im Desaster des Lebens zu erkennen und sich ihm existentiell 
zu stellen, bildet ein Hauptmotiv alttestamentlicher Heilsgeschichte und gehört 
zur Grunderfahrung psalmenbetender Juden und Christen9. In diesem Sinne be- 
ginnt die Entfaltung der Erlösungslehre des Paulus, dass der „Zorn Gottes gegen 
alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen vom Himmel offenbart 
wird“ (Röm 1,18), und dass schließlich auch der Tod dem „Lohn der Sünde“ 
(6,23) entspricht10. Diese existenzielle Grunderfahrung jüdisch-christlicher ‚Pas-
sion‘ und auch außerchristlichen Glaubens kann durch die irenische Gegenrede 
einiger Kirchenverantwortlicher nicht suspendiert werden. Eine geistlich reiche, 
biblische wie kirchliche Überlieferung bezeugt variantenreich diesen fundamen-
talen Konflikt der Erfahrung von Gericht und überfließender Gnade, von Zorn 

6  So ein Kernsatz eines geistlichen Plans Papst Franziskus‘ zur Bewältigung der Corona-Krise, 
der zu „Antikörpern der Solidarität“ führen kann, wodurch jeder ein „Handwerker und Protago- 
nist einer gemeinsamen Geschichte“ werden kann – so publiziert am 17. April 2020 in der span-
ischen Zeitschrift „Vida Nueva“ (zit. nach Vatican News). 

7  Siehe zum aktuell systematischen, philosophisch-theologischen Hintergrund: B. P. Göcke/T. 
Schärtl [Hg.], Freiheit ohne Wirklichkeit?, Münster 2020. Vgl.: Papst Franziskus, Enz. Lau-
dato Si, 2015.

8  Im Rahmen der Gottes- und Versöhnungslehre vor allem: K. Barth, Die Kirchliche Dogma-
tik II/1, Zollikon 41958, S. 407-413.442-450.460-462; II/2, Zollikon – Zürich 41959, S. 130-
134; IV/1, Zürich 21960, S. 434-438; zu weiteren protestantischen Autoren s. in: S. Volkmann, 
Der Zorn Gottes, Marburg 2004. Katholischerseits aktuell: R. Miggelbrink, Der Zorn Gottes, 
Freiburg/Br. 2000; R. Miggelbrink, Der zornige Gott, Darmstadt 2002.

9  Siehe: B. Janowski, Ein Gott der straft und tötet?, Neukirchen-Vluyn 2013; J. Jeremias J., Der 
Zorn Gottes im Alten Testament, Neukirchen-Vluyn 2009.

10  Insbesondere im Kontext theodramatischer Soteriologie: H. U. v. Balthasar, Theodramatik III, 
Einsiedeln 1980, S. 314-327. 
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und umfassenderen Heil11. Sie beinhaltet die heilsame Entschlossenheit göttli-
cher Weltveränderung und das Signum der größeren Barmherzigkeit Gottes. 
Spiritualitätstheologisch wird hier der paulinisch-soteriologische Dualismus exis- 
tentiell: Wo Gott aus den Finsternissen und Abgründen nicht herausgehalten 
wird, wird seine Größe und Barmherzigkeit umso bestimmender. Wo Ohnmacht 
und Gebrochenheit in die Vertikale getragen werden, werden Gnade und Heil 
als „Vorgang radikalen Liebeswerbens“12 erfahrungsbezogen prävalent13.

Das Ziel des als Gottes Gericht, Strafe oder Zorn wahrgenommenen Da- 
seinsbruchs, das der Gläubige als die objektive Folge von Sünde anthropomorph 
erfährt und artikuliert, ist unstrittig: Der Mensch wird von Gott zur Umkehr 
gerufen! Und dies sofort und radikal. Eine vielseitige Traditio steht hier, bei 
realitätssensibler Neurezeption, zur Überwindung der lehrmäßigen Ratlosigkeit 
bereit; zur Überwindung um der Frohen Botschaft willen – gegen jegliche Un-
terwerfung und für die ganzheitliche Sorge um Mensch, Welt und Gott.
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Streszczenie

Bóg i COVID-19 – Kościół bez odpowiedzi?

Każdy praktykujący chrześcijanin, biorący pod rozwagę zjawisko pandemii  
COVID-19 i śledzący źródła internetowe mówiące o tym problemie, bez trudu jest 
w stanie zauważyć rodzące się inicjatywy, mające pomóc chrześcijanom odnaleźć głę-
boki duchowy sens tej pandemii czy też zorganizować wspólną modlitwę w intencji 
zażegnania kryzysu. Duchowa interpretacja pandemii i zachęta do modlitwy są jednak 
niezbyt często spotykane w wypowiedziach Kościoła. Niektórzy duchowni wspominają 
co prawda o gniewie i sądzie Bożym, ale hierarchowie kościelni milczą w tej sprawie 
lub ograniczają swe wypowiedzi do apeli o darowiznę lub empatię. Otwarcie ujawnia 
się wrażliwość naszego społeczeństwa, co stawia pod znakiem zapytania zarówno in-
dywidualną osobę, jak i całe życie społeczne czy wiarę. Tradycja biblijna i kościelna 
mają jednak odpowiedź na kryzys. Jeżeli Kościół nie chce zostawić wiernych samym 
sobie, powinien zadbać o to, by jego wypowiedzi były bardziej zróżnicowane biblijnie, 
duchowo i teologicznie.

Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus, Kościół, gniew, soteriologia, zbawienie
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Summary

God and COVID-19 – a Church without an answer?

Any practising Christian considering the COVID-19 pandemic and following online 
sources can easily notice numerous initiatives attempting to find the pandemic’s deep 
spiritual meaning or to organise common prayer to resolve the crisis. However, spiritual 
interpretations of the pandemic and encouragement to pray are rare in the Church’s state- 
ments. Some clergymen mention God’s anger and judgment, but the church hierarchs 
remain silent or limit their statements to appeals for donation or empathy. Our society’s 
sensitivity is openly revealed, which calls into question both the individual and the col-
lective social life of faith. However, biblical and Church traditions have the answer to 
the crisis. If the Church does not want to leave the faithful to themselves, it should make 
its statements more biblically, spiritually, and theologically diverse.

Keywords: Pandemie, Corona, Kirche, Zorn, Soteriologie, Heil
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Wirtualne a realne kształtowanie więzi wspólnoty 
Kościoła w dobie pandemii koronawirusa

Wstęp

Ograniczenie liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach na sku-
tek koronawirusa skłoniło pasterzy Kościoła na świecie – również w Polsce 
– do rozpropagowania form wirtualnego duszpasterstwa. W poszczególnych 
diecezjach na stronach internetowych parafii transmitowano Msze święte, na-
bożeństwa wielkopostne. Wydziały duszpasterskie opracowały rekolekcje onli-
ne. W wielu przypadkach przygotowanie do sakramentu małżeństwa w formie 
kursów przedmałżeńskich jeszcze aktualnie dokonuje się drogą internetową. 
Pandemia koronawirusa sprawiła, iż realne więzi wspólnotowe zostały zastą-
pione wirtualnymi formami odniesień. Jurgen Habermas w teorii działania ko-
munikacyjnego zwrócił uwagę na istnienie pewnych nieodzownych elementów 
komunikacji, przede wszystkim na podmiot działania, normy społeczne, język 
komunikacji (subiektywny i obiektywny)2. Wirtualny charakter tychże elemen-
tów zmienia ich zakres oddziaływania, a ściślej kwestie formacji, sankcji oraz 
odpowiedzialności. Przedmiotem refleksji niniejszego artykułu będzie więc pro-
blematyka zakresu zmian, dokonujących się przy zmianie komunikacji z realnej 
na wirtualną. Pytanie nurtujące wielu duszpasterzy dotyczy również możliwości 
powrotu do stanu sprzed pandemii. Kolejne zagadnienie, również będące przed-
miotem niniejszego artykułu, ma charakter bardziej ogólny. Warto mianowicie 
podjąć refleksję w kwestii, czy wirtualne duszpasterstwo jest jedynie pewną 
deską ratunku, czy może raczej ogromną szansą w procesie upowszechniania 
orędzia zbawczego.

1  Janusz Szulist – kapłan rzymskokatolicki, profesor nauk społecznych na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zainteresowania naukowe: współczesne na-
uczanie Kościoła w zakresie problekatyki państwa i rodziny, e-mail: szulist@umk.pl.

2  Por. W. Cyrul, Problem ważności habermasowej teorii uniwersalnej pragmatyki, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXVII (2005) z. 2, s. 212-213.

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 111–131
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1. Doświadczenie wspólnoty Kościoła

Koncepcja Kościoła jako wspólnoty zdominowała nauczanie Drugiego So-
boru Watykańskiego3. Doświadczenie tak rozumianej zbiorowości wiernych za-
chodzi na dwóch płaszczyznach, które można też nazywać kierunkami. Pierwszą 
z nich jest płaszczyzna wertykalna, dotycząca więzi osobowych kształtowanych 
we wspólnocie Kościoła4. Człowiek przeżywa świadomie swoją osobowość, 
jednocześnie aktualizując potencjał zawarty w naturze jednostki5. W aspekcie 
antropologii chrześcijańskiej podkreśla się element godności osobowej oraz 
praw człowieka6, świadczących o wyjątkowej pozycji osoby ludzkiej w porząd-
ku stworzenia7. Ów szczególny status osoby związany jest również ze zdol-
nością do komunikowania myśli bądź emocji8, a także z umiejętnością w peł-
ni świadomego realizowania określonych celów, utożsamianych przykładowo 
z dobrem wspólnym (w sytuacji przyjmowania godności osobowej jako niena-
ruszalnego kryterium wszelkich procesów społecznych)9 w ramach wspólnoty 
zgromadzonej aktualnie w Kościele. 

Po drugie, doświadczenie wspólnoty Kościoła zachodzi w kierunku pio-
nowym. Dotyczy mianowicie relacji z Bogiem, która w całej pełni objawiła 
się w Jezusie10. Wspólnota uczniów Chrystusa miała sposobność fizycznego 
kontaktu ze swoim Mistrzem. Specyfikę tejże zależności obrazuje przykłado-
wo nauka o winnym krzewie z Ewangelii według św. Jana (por. J 15,1-11)11. 
Relacje z Jezusem obejmują nie tylko fundamentalną komunikację, znaną z re-
lacji z innymi ludźmi, która zachodzi już na płaszczyźnie poziomej. Pojawia się 
bowiem w owej sferze inny, równie istotny motyw, a mianowicie kwestia trwa-

3  Por. A. Choromański, Vaticanum II: sobór eklezjalnego przełomu, „Studia Theologia Varsa-
viensia” 50/2 (2012), s. 21.

4  Por. Kompendium nauki społecznej Kościoła, Papieska Rada „Iustitia et Pax” [red.], Wydaw-
nictwo „Jedność”, Kielce 2005, pkt 150 (cyt. dalej: KNSK).

5  Por. tamże, 149.
6  Por. Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, Editrice Vaticana, Watykan 1963, pkt 8-10 (cyt. 

dalej: PT).
7  Por. J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie. Teologia prawd wiary, Bernardinum, Pelplin 1998, 

t. IV, s. 210-211.
8  Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, ODiSS, Warszawa 1993, s. 16.
9  Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes, [w:] 

Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Po-
znań 2002, 26 [cyt. dalej: KDK].

10  Por. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym „Dei verbum”, [w:] Sobór Watykański II, 
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, pkt 4 [cyt. 
dalej: KO].

11  Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2009, pkt 787 [cyt. dalej: KKK].
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nia w Bogu12. Dar nadprzyrodzonego życia, w którym uczestniczy człowiek, 
transcenduje niejako skończoność, pod względem przestrzennym i czasowym 
właściwą doczesności, w kierunku niezmiennego bycia w jedności z Bogiem13; 
jest to kierunek pionowy wspólnotowości. Owa zażyłość z Bogiem, czy też co-
raz pełniejsze partycypowanie w Boskiej doskonałości, ulega zintensyfikowaniu 
(czy wręcz pogłębieniu) na skutek urzeczywistniania przykazania miłości Boga 
i bliźniego14. Życie pojedynczych osób ludzkich, jak naucza Benedykt XVI 
w encyklice Deus caritas est, stanowi zapis historii15, w której coraz pełniejsze 
utożsamianie woli ludzkiej z Bożą, dokonujące się na fundamencie przykazania 
miłości, jest przyczyną radości16, wewnętrznej mobilizacji w procesie wznosze-
nia się ponad ziemskie niedoskonałości ku wolnej i pozbawionej skazy jedności 
z Bogiem17.

Realne doświadczenie wspólnoty z Jezusem – prawdziwym Bogiem i praw-
dziwym człowiekiem18 – jest specyficzne, co dookreślają przypowieści i obrazy 
Jezusowe, takie jak przytoczony obraz winnego krzewu. Natomiast zasadniczo 
odmienna jest relacja z Jezusem po zmartwychwstaniu, a tym bardziej po wnie-
bowstąpieniu. Autorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego w następujący sposób 
charakteryzują ową odmienność: „Kiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni 
Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotami. Obiecał po-
zostać z nimi aż do końca czasów i posłał im swego Ducha. Komunia z Jezu-
sem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. ‘Udzielając 
bowiem Ducha swego, braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, usta-
nowił w sposób mistyczny jako ciało swoje’”19. Obecność Jezusa w Kościele 

12  Por. F. Jalics, Kontemplacja. Wprowadzenie do modlitwy uważności, J. Bolewski [tłum.], Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 36-37.

13  Por. J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, s. 210-211.
14  Por. J. Szulist, Pedagogia miłości w małżeństwie i w rodzinie. Komentarz do adhortacji apo-

stolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, Bernardinum, Pelplin 2018, s. 96-97.
15  Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Editrice Vaticana, Watykan 2005, pkt 22 

[cyt. dalej: DCE]. 
16  Benedykt XVI w następujący sposób opisuje sposób kształtowania historii życia człowieka na 

fundamencie przykazania miłości Boga i bliźniego, w efekcie której pogłębia się jedność z Bo-
giem, będąca przyczyną wewnętrznego spełnienia: „Historia miłości między Bogiem a czło-
wiekiem polega właśnie na fakcie, że ta wspólnota woli wzrasta w jedności myśli i uczuć, 
i w ten sposób nasza wola i wola Boga stają się coraz bardziej zbieżne: wola Boża przestaje 
być dla mnie obcą wolą, którą narzucają mi z zewnątrz przykazania, ale staje się moją własną 
wolą, która wychodzi z fundamentalnego doświadczenia tego, że w rzeczywistości Bóg jest mi 
bardziej bliski niż ja sam. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje się naszą 
radością (por. Ps 73[72], 23-28)”. Tamże, pkt 17.

17  Por. J. Szulist, Pedagogia miłości w małżeństwie i w rodzinie, s. 104.
18  Por. J. Buxakowski, Jezus Chrystus – Osoba i Czyn. Teologia prawd wiary, Bernardinum, 

Pelplin 2000, t. V, s. 109-110,143.
19  KKK pkt 788.
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jest zupełnie nowym doświadczeniem, ponieważ we wspólnocie Chrystusowej 
Mesjasz objawia swoją wolę zbawczą w Słowie lub też pod postacią znaków 
sakramentalnych20. Każda z form obecności Jezusa w świecie posiada właściwe 
sobie przesłanie, zdefiniowane przede wszystkim w poszczególnych sakramen-
tach. Czynnikiem jednoczącym – czy też wprost Osobą zdolną jednoczyć – jest 
Duch Święty, dzięki któremu Kościół trwa w zmienności historycznej, nieza-
leżnie od uwarunkowań miejsca i czasu21. Zachodzi w tejże sferze odmienna 
jakość relacji, posiadająca nowe własności w stosunku do czysto cielesnych  
czy nawet zmysłowych kontaktów22.

Drugi Sobór Watykański odwołuje się do obrazu Ciała Mistycznego Chry-
stusa, określając specyfikę relacji chrześcijan między sobą, jak też w stosun-
ku do Jezusa23. Misterium Kościoła jest w równym stopniu cielesne, czyli wi-
dzialne, jak też duchowe, a więc niematerialne24. Specyfika istnienia Kościoła 
wzbudza w osobie przeświadczenie dotyczące zarówno bliskości, jak również 
perspektywy eschatycznej królestwa Bożego25. W każdym z zakresów obecno-

20  Por. K. Wojtkiewicz, Integralna obecność Chrystusa w Eucharystii według Czesława Bartni-
ka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 13/1 (2005), s. 200.

21  Por. KKK pkt 788. W encyklice Dominum et vivificantem Jan Paweł II wskazuje na sposób 
obecności Ducha Świętego w Kościele w aspekcie realizacji zadań właściwych wspólnocie 
wiernych. „’A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem’ (J 14,26). Duch 
Święty będzie Pocieszycielem Apostołów oraz Kościoła, jako stale obecny wśród nich – choć 
niewidzialny – Nauczyciel tej samej Dobrej Nowiny, co Chrystus. ‘Nauczy’ i ‘przypomni’– to 
znaczy nie tylko, że w sobie właściwy sposób będzie nadal pobudzał do rozpowszechniania 
Ewangelii zbawienia, ale znaczy także, iż będzie dopomagał we właściwym zrozumieniu treści 
Chrystusowego Orędzia, że zapewni mu ciągłość i tożsamość wśród zmieniających się wa-
runków i okoliczności. Duch Święty sprawi więc, że w Kościele trwać będzie zawsze ta sama 
Prawda, jaką Apostołowie usłyszeli od swego Mistrza”. Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et 
vivificantem”, Editrice Vaticana, Watykan 1986, pkt 4 [cyt. dalej: DeV].

22  Por. K. Wojtkiewicz, Integralna obecność Chrystusa w Eucharystii według Czesława Bartni-
ka, s. 208.

23  Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, [w:] Sobór Watykański II, Konsty-
tucje. Dekrety. Deklaracje. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, pkt 5 [cyt. dalej: KK].

24  Por. J. Zabielski, Dobra materialne w służbie dóbr duchowych, „Studia Theologica Varsavien-
sia” 29, 1 (2001), s. 175-176.

25  Por. KK pkt 5. Przekonanie o istnieniu królestwa Bożego na końcu czasów, po części obecnego 
już na ziemi, wyraża się w nadziei. Krzewienie postawy nadziei jest w opinii Benedykta XVI 
wyrazem przekonania o istnieniu Boga jako podstawy porządku stworzenia i odkupienia: „Bóg 
jest fundamentem nadziei – nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umi-
łował nas aż do końca: każdą jednostkę i ludzkość w całości. Jego królestwo to nie wyima-
ginowane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie; Jego królestwo 
jest obecne tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera. Tylko Jego miłość daje 
nam możliwość trwania w umiarkowaniu, dzień po dniu, bez utraty zapału, który daje nadzieja 
w świecie ze swej natury niedoskonałym. Równocześnie Jego miłość jest dla nas gwarancją, 
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ści Kościoła w świecie pojawia się postulat czynienia dobra jako skutecznego 
antidotum w walce ze złem26 czy też w procesie przezwyciężania naturalnych 
niedoskonałości związanych z życiem człowieka w doczesności27. Proces we-
wnętrznego rozwoju w aspekcie czynienia dobra bądź wydoskonalania jednost-
kowego postępuje w różnoraki sposób, co odpowiada dalszym konsekwencjom 
przyjmowania koncepcji Kościoła jako Ciała Mistycznego. W każdym ciele 
znajdują się przecież organy realizujące właściwe sobie funkcje. „Jak wszystkie 
członki ciała ludzkiego, chociaż są liczne, tworzą przecież jedno ciało, tak też 
wierni w Chrystusie (por. 1 Kor 12,12). Również w budowaniu Ciała Chrystusa 
obowiązuje różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który rozdziela 
różnorodne dary dla dobra Kościoła, stosownie do swego bogactwa i do potrzeb 
posługiwania (por. 1 Kor rozdz. 14)”28. We wspólnocie Chrystusowej jako Ciele 
Mistycznym zasadą jedności jest Duch Święty, który scala w jedno wszystkie 
członki, umożliwiając tym samym ich rozwój29. Kryterium rozwoju wyraża sto-
pień upodobnienia się do Jezusa, będącego jednocześnie Głową Kościoła30. Re-
lacja z Chrystusem, przekładająca się na realizację postulatów ewangelicznych 
w codzienności, zachodzi w formie widzialnej (przykładowo poprzez spotkanie 
wspólnoty w przestrzeni świątyni), jak też w formie duchowej (łączność modli-
tewna między sobą, świadomość obecności Chrystusa we wspólnocie i inne). 
Kluczowa dla funkcjonowania Kościoła jest relacja z Jezusem w aspekcie życia 
duchowego31. Pierwszoplanowa rola czynnika duchowego nie przeczy istnieniu 
materialnych form rzeczywistości wspólnoty Chrystusowej32. Nawiązując do 
tradycji nauczania Kościoła o dobru wspólnym, należy więc wskazać na przy-
porządkowanie czynnika instytucjonalnego istocie duchowej funkcjonowania 
Kościoła w świecie33. Element instytucjonalny może być zdominowany przez 
wirtualne formy komunikacji, determinowane czynnikami środowiskowymi, 
współwystępując przykładowo z cielesno-zmysłowymi formami kontaktu34.

że istnieje to, co jedynie mgliście przeczuwamy, a czego mimo wszystko wewnętrznie ocze-
kujemy: życie, które prawdziwie jest życiem”. Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Editrice 
Vaticana, Watykan 2007, pkt 31 [cyt. dalej: SSa].

26  Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, Editrice Vaticana, 
Watykan 1984, pkt 21 [cyt. dalej: ReP].

27  Por. tamże, pkt 22.
28  KK pkt 7.
29  Por. J. Szulist, Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), Wydawnic-

two Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 163.
30  Por. KK pkt 7.
31  Por. J. Buxakowski, Jezus Chrystus – Osoba i Czyn, s. 372-373.
32  Por. J. Zabielski, Dobra materialne w służbie dóbr duchowych, s. 175.
33  Por. KDK pkt 40.
34  Por. J. K. Przybyłowski, Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele, „Studia Włocławskie” 

20 (2018), s. 365.



116

Janusz Szulist

Więź Kościoła, w której zawarte są zarówno elementy widzialne, jak też 
czynnik niematerialny, wyraża się nade wszystko w ekonomii sakramental-
nej35. Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis zwraca 
uwagę na ożywczą dla wspólnoty obecność Ducha Świętego, istotną zarówno 
w sprawowaniu kultu, jak też w udzielaniu łask sakramentalnych (nade wszyst-
ko w Eucharystii): „Kościół, Jego Oblubienica, jest wezwany do celebrowania 
uczty eucharystycznej, dzień po dniu, na Jego pamiątkę. Tak wpisuje odkupień-
czą ofiarę swego Oblubieńca w historię ludzi i na sposób sakramentalny uobec-
nia ją we wszystkich kulturach. Ta wielka tajemnica jest sprawowana według 
form liturgicznych, które Kościół, kierowany przez Ducha Świętego, rozwija 
w czasie i przestrzeni. W związku z tym trzeba wzbudzić w sobie świadomość 
decydującej roli, jaką Duch Święty spełnia w rozwoju form liturgicznych oraz 
w naszym zgłębianiu Boskich tajemnic”36. Sakramentalne oddziaływanie Ko-
ścioła na wiernych przyczynia się do pogłębiania osobistej świadomości bycia 
posłanym do świata37. Życie sakramentalne umożliwia człowiekowi dochodze-
nie „do całej prawdy” (por. J 16,13)38. Człowiek posiada pewien zasób zdolno-
ści, jednakże współpraca z łaskami sakramentalnymi wydoskonala owe przyro-
dzone atrybuty tak, by człowiek mógł kształtować więzi na zupełnie innym – 
bardziej doskonałym – poziomie39. Przemiana dokonująca się w aspekcie życia 
jednostkowego i wspólnotowego skutkuje coraz większym upodabnianiem do 
Boga40. W ten sposób ma miejsce realizacja idei z Księgi Rodzaju (por. Rdz 
1,26) o podobieństwie człowieka do Stwórcy, dzięki czemu artykułowana jest 
godność człowieka i jednocześnie godziwość kreowanych relacji41.

2. Internet a Kościół

Prawda o tym, iż wspólnota Chrystusowa istnieje w świecie, rzutuje na spo-
sób funkcjonowania tejże wspólnoty w ramach doczesności42. W gestii chrześci-
jan znajduje się więc zasób środków uskuteczniających misję głoszenia ewan-

35  Por. A. Dańczak, Locutio mundi – znaczenie i zakres określenia „sakramentalność świata”, 
„Studia Gdańskie”, t. XXV, s. 23.

36  Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Editrice Vaticana, Watykan 
2007, pkt 12 [cyt. dalej: SC].

37  Por. A. Dańczak, Locutio mundi – znaczenie i zakres określenia „sakramentalność świata”, 
s. 23.

38  Por. KKK pkt 1117.
39  Por. A. Dańczak, Locutio mundi – znaczenie i zakres określenia „sakramentalność świata”, 

s. 25.
40  Por. KKK pkt 1129.
41  Por. J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, s. 214.
42  Por. J. Zabielski, Dobra materialne w służbie dóbr duchowych, s. 175.



117

Wirtualne a realne kształtowanie więzi wspólnoty Kościoła w dobie pandemii koronawirusa

gelii, pośredniczenia w przekazywaniu łask sakramentalnych, posługi caritas 
i tym podobnych działań. W okresie minionego półwiecza pojawiło się swoiste-
go rodzaju wyzwanie dla działalności Kościoła w świecie, a mianowicie postęp 
technologiczny43. Wiele spośród współczesnych wynalazków posiada ambiwa-
lentne znaczenie, w zależności od celu ich wykorzystania. Jednym z tego typu 
dwuznacznych osiągnięć są środki społecznego przekazu44. Ojcowie Drugiego 
Soboru Watykańskiego podkreślają znaczenie środków społecznego przekazu 
w Kościele w Dekrecie o środkach społecznego przekazu „Inter mirifica”: „Ko-
ściół katolicki został ustanowiony przez Chrystusa Pana, aby nieść zbawienie 
wszystkim ludziom i z tego względu zobowiązany jest do głoszenia Ewangelii, 
dlatego uznaje on, że do jego obowiązków należy głoszenie orędzia zbawienia, 
również za pomocą środków społecznego przekazu, i pouczenie ludzi o właści-
wym ich wykorzystaniu”45. Wykorzystywanie Internetu przez Kościół obejmuje 
już dzisiaj całą wspólnotę. Wierni są zobowiązani do korzystania ze środków 
społecznego przekazu, z uwzględnieniem aspektu etyczno-moralnego. Nato-
miast pasterze Kościoła wskazują cele, inspirują do działania w wykorzystaniu 
mass mediów, mając na uwadze aktualną sytuację duszpasterską46. W aspekcie 
zastosowania Internetu w Kościele zwraca się uwagę nade wszystko na proces 
formacyjny, który zachodzi za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Środ-
ki doczesne, a do takich bez wątpienia przynależą urządzenia informatyczne, 
mają wkład w kształtowanie postaw w aspekcie jednostkowym, jak też w kon-
tekście więzi między podmiotami47.

Neutralny charakter środków społecznego przekazu sam w sobie jest wy-
korzystywany w działalności Kościoła do przekazywania prawd wiary. Ponadto 
określone prawdy umożliwiają zrozumienie istoty komunikacji międzyludz-
kiej. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu w dokumencie Kościół 
a Internet następująco opisuje ów teologiczny aspekt mass mediów (w szcze-
gólności Internetu): „Troska Kościoła odnosi się także do komunikacji w Ko-
ściele i inicjowanej przez sam Kościół. Taka komunikacja jest czymś więcej 
niż tylko ćwiczeniem się w technice, znajduje bowiem ‘swój punkt wyjścia we 
wspólnocie miłości między Boskimi Osobami i ich komunikowaniu się z nami’, 
a wypełniając się, ta trynitarna wymiana ‘sięga ku ludzkości: Syn jest Słowem, 

43  Por. KDK pkt 40.
44  Por. D. Poleszak, D. Maciołek, Środki społecznego przekazu jako narzędzie edukacji w drodze 

do kształtowania postaw i konstruktywnych form zachowania u młodzieży, „Kultura – Media 
– Teologia” 12 (2013), s. 24.

45  Dekret o środkach społecznego przekazu „Inter mirifica”, [w:] Sobór Watykański II, Konsty-
tucje. Dekrety. Deklaracje. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, pkt 3 [cyt. dalej: 
DSP].

46  Por. tamże.
47  Por. tamże, pkt 4.
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wiecznie ‘wypowiadanym’ przez Ojca; a w Jezusie Chrystusie i przez Niego, 
Syna i Słowo wcielone, sam Bóg udziela siebie i swego zbawienia kobietom 
i mężczyznom’. Bóg nieustannie udziela się ludzkości przez Kościół, nosiciela 
i strażnika Jego Objawienia, którego żywemu urzędowi nauczania wyłącznie 
powierzone zostało zadanie autentycznej interpretacji Jego Słowa. Ponadto, 
Kościół sam jest communio, wspólnotą osób i zgromadzeń eucharystycznych, 
wyrastających ze wspólnoty Trójcy i odzwierciedlających ją; przekaz jest więc 
czymś [wynikającym] z istoty Kościoła. Z tego właśnie, bardziej niż z jakiego-
kolwiek innego powodu, ‘kościelna praktyka przekazu powinna być przykładna, 
odbijając w sobie najwyższe standardy prawdziwości, rzetelności, wrażliwości 
na prawa ludzkie i inne stosowne zasady i normy’”48. Stosowanie środków spo-
łecznego przekazu odpowiada istocie objawienia chrześcijańskiego. Bóg jest od 
samego początku otwarty na świat. Dał temu wyraz nie tylko w dziele stwo-
rzenia49, ale również w przymierzach zawieranych ze swoim ludem. Autorzy 
Katechizmu Kościoła Katolickiego wspominają w tym kontekście przymierza 
zawarte z Noem, Abrahamem oraz Mojżeszem50. Pełnią w procesie objawiania 
się Boga światu jest posłanie Syna Bożego, a więc Wcielenie Jezusa Chrystu-
sa51. W ten sposób Stwórca wyraził swoje odwieczne pragnienie zbawienia ro-
dzaju ludzkiego, dokonujące się na gruncie nieskończonej miłości52. Tajemnica 
Wcielenia, oprócz kluczowego przesłania miłości, zawiera jeszcze jeden aspekt, 
ważny w zakresie społecznego komunikowania myśli, a mianowicie: „słowo 
stało się ciałem” (J 1,14)53. Niezmienne Boże orędzie przyjęło zewnętrzną for-
mę będącą podstawą dla wszelkich form komunikacji, umożliwiających kształ-
towanie w świecie doświadczenia communio54.

Dialog Stwórcy ze światem jest wyzwaniem każdej epoki. Zmieniają się oczy-
wiście środki wyrazu, podobnie jak poziom świadomości społecznej. Autorzy 
dokumentu Kościół a Internet zwracają uwagę, iż nie sposób pominąć w działal-
ności Kościoła w świecie takich narzędzi, jak współczesne mass media55. Istnieje 
wręcz swoistego rodzaju kultura, będąca środowiskiem dla głoszenia Ewangelii 
oraz podejmowania przez Kościół innych aktywności, takich jak rozwój wspólnot 
modlitewnych, udzielanie sakramentów, w tym nade wszystko sprawowanie Eu-

48  Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, M. Górnicki [tłum.], 
Editrice Vaticana, Watykan 2002, pkt 3.

49  Por. KKK pkt 54-55.
50  Por. tamże, pkt 56-64.
51  Por. J. Buxakowski, Jezus Chrystus – Osoba i Czyn, s. 109-111.
52  Por. J. Szulist, Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera, s. 203-204.
53  Por. KKK pkt 65.
54  Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, pkt 3.
55  Por. tamże, pkt 4.
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charystii56. Oddziaływanie Kościoła na społeczeństwo informacyjne – powstałe 
w kręgu Cywilizacji Zachodniej – może dotyczyć utrwalania pewnych dobrych 
procesów, zgodnych z duchem ewangelicznym57. O wiele większym wyzwa-
niem jest jednak taki sposób funkcjonowania Kościoła w świecie, przy założeniu 
świadomego wykorzystywania współczesnych mediów, by dokonać tzw. nowej 
„inkulturacji wiary”58. Owo pojęcie stanowi mianowicie skutek takich działań, 
które będą sprzyjały korygowaniu, a niekiedy wręcz wyeliminowaniu niespra-
wiedliwości, patologii społecznych, różnych form dehumanizacji stosunków i tym 
podobnych negatywnych zjawisk. Nadrzędnym celem tego typu aktywności jest 
czynienie ze społeczeństwa, z instytucji społecznych, podmiotów humanizujących 
relacje, gwarantujących zachowanie równości w aspekcie godności osobowej oraz 
praw człowieka59. Pietyzm wobec osoby stanowi bowiem jeden z zasadniczych 
sprawdzianów dla stosowania Ewangelii w świecie, w czym uczestniczy Kościół, 
używający do tego celu przykładowo Internetu60.

3. Etyka i moralność w Internecie

Sposób istnienia człowieka jest nieodłącznie związany z fundamentem 
etyczno-moralnym. Etyczność i moralność stanowią więc zjawiska specyficznie 
ludzkie w odniesieniu do osób jako świadomych podmiotów, jak też w odnie-
sieniu do wytworów człowieczego geniuszu61. Zastosowanie kategorii etyczno
-moralnych w stosunku do Internetu, który przecież łączy ludzi i jawi się jako 
dzieło osoby, jest więc jak najbardziej logiczną prawidłowością.

Początki Internetu sięgają lat 60. XX wieku. W obliczu zagrożenia wojną ją-
drową Stany Zjednoczone podjęły decyzję o skonstruowaniu urządzeń umożli-
wiających komunikowanie się na odległość w sytuacji zniszczenia tradycyjnych 
form łączności, takich jak telefon czy telegraf. Pierwsza sieć powstała na po-
czątku września 1966 roku pod nazwą ARPANET, łącząc cztery ośrodki: Uni-
versity of Utah, University of California w Los Angeles i w Santa Barbara oraz 
Stanford Research Institute w Menlo Park62. Sukcesywnie zwiększano zasięg 

56  Por. P. Siuda, Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 199.

57  Por. W. Klag, Cywilizacja Łacińska w myśli Feliksa Koniecznego, „Racjonalia” 4 (2014),  
s. 71.

58  Por. M. Kuciński, Internet w Kościele. Cyfrowa agora przestrzenią nowej ewangelizacji, Ber-
nardinum, Pelplin 2019, s. 189-190.

59  Por. PT pkt 8-10.
60  Por. P. Siuda, Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, s. 199.
61  Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, s. 34-35.
62  Por. M. Kuciński, Internet w Kościele. Cyfrowa agora przestrzenią nowej ewangelizacji,  

s. 28-29.
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sieci, podłączając nowe komputery, począwszy od ośrodków uniwersyteckich 
aż po jednostki komercyjne i prywatne podmioty63. W 1990 roku system ARPA-
NET został zastąpiony przez NSFNet, zarządzany początkowo przez państwo, 
później jednak sprywatyzowany64. Globalny zakres oddziaływania Internetu 
jest datowany od czasu zastosowania usługi WWW, co miało miejsce w 1991 
roku65. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu w dokumencie Etyka 
w Internecie w następujący sposób opisuje zakres oddziaływania komunikacji 
online w aspekcie egzystencji człowieka: „Internet posiada pewne uderzające 
cechy. Jest natychmiastowy, bezpośredni, ma światowy zasięg, jest zdecentra-
lizowany, interaktywny, nieskończenie rozszerzalny co do treści i oddźwięku, 
łatwo dostosowujący się i adaptujący w znacznym stopniu. Jest egalitarny, to 
znaczy – każdy mający odpowiedni sprzęt i umiarkowane umiejętności tech-
niczne może być aktywnie obecny w cyberprzestrzeni, ogłaszać swoje przesła-
nie światu i domagać się uwagi. Pozwala jednostkom bawić się anonimowością, 
odgrywać różne role i fantazjować, a także wchodzić we wspólnotę z inny-
mi i dzielić się z nimi. Według gustów użytkowników, pozwala zarówno na 
aktywny udział, jak i bierne bycie wchłanianym przez ‘pozbawiony zewnętrz-
nych odniesień świat, poddając się bodźcom o niemal narkotycznym oddziały-
waniu’. Może być wykorzystany dla przełamania izolacji jednostek i grup lub 
do jej pogłębienia”66. Internet jako nowe medium przekazu jest nieodłącznie 
związany z koncepcją społeczeństwa wirtualnego67, cechującego się właściwym 
sobie typem więzi. Małgorzata Roeske, systematyzując pojęcie społeczeństwa 
wirtualnego, wskazuje na trzy możliwe typy odniesień: 1. „Społeczności ist-
niejące tylko w cyberprzestrzeni i nieutrzymujące żadnego kontaktu z realem”; 
2. „Społeczności istniejące w realu i wykorzystujące Internet jako środek ko-
munikacji”; 3. „Społeczności ukształtowane wirtualnie, których członkowie 
utrzymują i nawiązują relacje poza siecią”68. Elementy wspólne pomiędzy real-
nością a wirtualnością są następujące: „członkowie, społeczna organizacja, ję-
zyk i wzory interakcji, kultura i wspólna tożsamość”69. Zasadniczym kryterium, 

63  Por. P. Siuda, Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, s. 7.
64  Por. M. Kuciński, Internet w Kościele. Cyfrowa agora przestrzenią nowej ewangelizacji, s. 29.
65  Por. tamże.
66  Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, M. Górnicki [tłum.], 

Editrice Vaticana, Watykan 2002, pkt 7.
67  H. Rheingold w następujący sposób opisuje społeczność wirtualną: „(…) społeczne agregaty, 

które wyłaniają̨ się̨ z Sieci, gdy wystarczająco dużo osób prowadzi publiczne dyskusje wy-
starczająco długo, z wystarczającą̨ dozą ludzkich uczuć, by tworzyć́ sieci osobistych relacji 
w cyberprzestrzeni”, cyt. za: A. Nowakowska, Społeczności internetowe – realny czy nierealny 
świat społeczny, „Kultura i Edukacja” 4 (2007), s. 40.

68  Por. M. Roeske, Wirtualne czyli realne? Etnograficzne spojrzenie na wspólnotę internetową 
forum miau.pl, „Maska” 17 (2013), s. 60.

69  Por. tamże.
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odróżniającym rzeczywistość wirtualną od realnej, jest występowanie lub brak 
kryterium geograficznego, czyli powiązania społeczności z konkretnym teryto-
rium (a właściwie przestrzenią), w której zachodzą interakcje70. Jednocześnie 
pojawia się pewna prawidłowość, zgodnie z którą coraz większe oderwanie od 
realności (w sensie doświadczeń cielesno-zmysłowych) wpływa na podniesienie 
stopnia zmienności odniesień, zachowań lub instytucji71.

Etyka i moralność w Internecie dotyczy zastosowania trzech zasad, dla któ-
rych niepodważalnym kryterium jest jednostka ludzka w aspekcie nienaruszal-
ności godności osobowej72. Moralność i etyka w społeczeństwie wirtualnym są 
ponadto głęboko związane ze stylem życia osoby. Współcześnie urządzenia ta-
kie jak komputer, tablet czy smartfon są nieodłącznymi elementami sprawnego 
funkcjonowania w świecie73. W odniesieniu do tychże elementów generowane 
są liczne przypadki uzależnień od współczesnych mediów. Istnieją trzy warto-
ści, a właściwie zasady, określające etyczno-moralny aspekt Internetu. Podsta-
wową wartością, istotną dla społeczności wirtualnej – mając na uwadze realne 
odniesienia – jest prawda. Pomijając różnice dotyczące uwarunkowań relacji, 
należy stwierdzić, że jako konieczne jawi się zachowanie odpowiedniości (tzn. 
zgodności) pomiędzy światem realnym a obrazami w przestrzeni wirtualnej74. 
Brak sugerowanej analogii stanowi przejaw zafałszowania rzeczywistości, któ-
re może sprzyjać upowszechnianiu ideologii, sianu nienawiści, deprymowaniu 
adresatów przekazu itd.75. Zasada czy wartość prawdy wiąże się w przekazie 
wirtualnym z jeszcze innymi dwiema zależnościami. Po pierwsze, ważne jest 
uwzględnianie kontekstu wypowiedzi. Systemowe wyodrębnianie pojedynczych 
sformułowań czy nawet zdań, a następnie budowanie na tymże fundamencie 
całościowego przekazu, jest niedopuszczalnym zabiegiem redukcjonistycz-
nym, prowadzącym do fałszywego doświadczenia świata realnego czy wręcz 
do pseudo-doświadczenia76. Po drugie, prawda w przekazie medialnym winna 
funkcjonować w ramach obiektywnego porządku moralnego, wyznaczającego 
kryteria i ramy interpretacji oraz samego przekazu77. Subiektywizacja prawdy, 
czyli stosowanie wyłącznie jednostkowych ocen lub określeń, wyklucza niejako 

70  Por. M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne? „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” LXVIII (2005) z. 4, s. 253-254.

71  Por. M. Roeske, Wirtualne czyli realne? Etnograficzne spojrzenie na wspólnotę internetową 
forum miau.pl, s. 60.

72  Por. PT pkt 8-10.
73  Por. A. Nowakowska, Społeczności internetowe – realny czy nierealny świat społeczny,  

s. 45-46.
74  Por. M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, s. 255.
75  Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, s. 48-49.
76  Por. Ł. Remisiewicz, Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia-socjologia,  

„Progress. Journal of Young Researchers” nr 1 (2017), s. 39.
77  Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, s. 49.
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z założenia akty celowościowe, długofalowe oddziaływanie, głębokie i inten-
sywne zmiany strukturalne oraz inne podobne zjawiska78. Relatywizacja życia 
sprzyja także tendencji do siłowego narzucania indywidualistycznych tworów 
myślowych79.

Drugą wartością jest solidarność. Dokumenty nauczania społecznego Ko-
ścioła, takie jak Populorum progressio80, Sollicitudo rei socialis81 czy Cari-
tas in veritate82, podkreślają znaczenie solidarności dla rozwoju w wymiarze 
jednostkowym i grupowym. Solidarność wyraża się we współzależności83, 
a także w woli wspólnej realizacji celów, będących dobrem danej społeczno-
ści84. W odwołaniu do ludzkich doświadczeń, mając na uwadze również kon-
sekwencje czynów człowieka, akcentowane są zarówno solidarność w dobru, 
jak też upowszechnianie w społeczeństwie niewłaściwych wzorców, noszące 
miano struktur grzechowych85. Solidarność w wirtualnej rzeczywistości posze-
rza niewspółmiernie liczbę adresatów przekazu, inicjując często takie postawy, 
jak pragnienie współdziałania, dzielenia tych samych lub podobnych emocji, 
bądź też kształtowania więzi przy znaczącej odległości geograficznej86. Relacje 
powstałe za pośrednictwem Internetu mogą jednak zawierać pewnego rodzaju 
aspekty negatywne. Wskazuje się mianowicie na upowszechnienie patologii, 
działań przestępczych, godzących wprost w godność osobową, szczególnie jed-
nostek słabszych87. W społeczeństwie zglobalizowanym za sprawą sieci inter-
netowej mogą pojawić się niemalże identyczne czyny przestępcze w dowolnych 
miejscach na świecie88.

Trzecią wartością istotną dla społeczeństwa wirtualnego jest dobro wspólne. 
W odniesieniu do nauczania Drugiego Soboru Watykańskiego należy stwier-
dzić, iż sieć internetowa jako jeden z elementów życia społecznego przyczynia 

78  Por. Ł. Remisiewicz, Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia-socjologia, s. 39-40.
79  Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, s. 49.
80  Por. Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, Editrice Vaticana, Watykan 1967, pkt  

51-52 [cyt. dalej: PP].
81  Por. Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, Editrice Vaticana, Watykan 1987,  

pkt 28-29 [cyt. dalej: SRS].
82  Por. Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Editrice Vaticana, Watykan 2009,  

pkt 21-22 [cyt. dalej: CV].
83  Por. M. Stępniak, Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich 

encyklik społecznych, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” (2008) nr 1, s. 154.
84  Por. SRS pkt 38.
85  Por. M. Stępniak, Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich 

encyklik społecznych, s. 155.
86  Por. W. Misiak, Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwo – kultura – polityka, 

Difin, Warszawa 2007, s. 122.
87  Por. M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, s. 263.
88  Por. W. Misiak, Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwo – kultura – polityka,  

s. 122-123.
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się do rozwoju w wymiarze osobistym oraz wspólnotowym89. Zachodzi w tym 
aspekcie zbieżność z przywołaną już zasadą solidarności90. Dokumenty Ko-
ścioła podejmujące kwestię Internetu podkreślają dość jednoznacznie, iż uży-
wanie współczesnych mediów przyczynia się do wzrostu dobra wspólnego91. 
Owe media mogą służyć budowaniu pokoju poprzez współpracę na szczeblu 
międzynarodowym92. Wymiana technologiczna w wymierny sposób przyczy-
nia się do likwidacji ubóstwa93. Upowszechnianie informacji w świecie rzutuje 
na walkę z patologiami, które dotychczas były problemami jedynie poszcze-
gólnych państw czy nawet grup etnicznych94. W przypadku dobra wspólnego 
może jednak pojawić się niebezpieczeństwo ekspansji silniejszych podmiotów, 
narzucających słabszym swój styl życia, marginalizując tym samym kultury ro-
dzime95. W takiej sytuacji można mówić wprawdzie o dobru wspólnym w skali 
globalnej, jednak dobro konkretnie bytujących osób jest zanegowane na skutek 
zakwestionowania istotnych elementów tożsamości jednostkowej96.

4. Internet w Kościele w obliczu pandemii koronawirusa

Pandemia Sars-CoV-2 wpłynęła na sposób funkcjonowania Kościoła w Pol-
sce i na całym świecie. Ryzyko zarażenia oraz jednoczesna konieczność za-
chowania dystansu społecznego spowodowały przeniesienie wielu aktywności 
z rzeczywistości realnej do wirtualnej. Do czasu wydania przez władze pań-
stwowe oraz biskupów miejsca rozporządzeń o ograniczeniu kontaktów spo-
łecznych, w powszechnym użyciu były parafialne strony internetowe, gdzie 
informowano o różnorodnych wydarzeniach, mających miejsce w poszczegól-
nych wspólnotach97. Największą poczytnością cieszyły się zakładki dotyczące 
ogłoszeń, intencji mszalnych czy porządku szczególnych uroczystości w para-
fiach98. Członkowie wspólnot korzystali często z internetowych wydań gazetek 

89  Por. KDK pkt 26.
90  Por. SRS pkt 38.
91  Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, pkt 3.
92  Por. KNSK pkt 495.
93  Por. M. Stępniak, Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich 

encyklik społecznych, s. 154.
94  Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 247-248.
95  Por. W. Misiak, Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwo – kultura – polityka,  

s. 122.
96  Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, s. 154.
97  Przykładowe strony internetowe parafii: http://piotrkowiceparafia.pl [19.06.2020];  

http://parafia-pelplin.pl [29.06.2020].
98  Liczba wejść na poszczególne segmenty stron internetowych świadczy m.in. o poziomie ich 

poczytności.
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parafialnych oraz galerii zdjęć z lokalnych wydarzeń religijnych99. Wdrożenie 
możliwości uczestniczenia online w nabożeństwach okazało się zasadniczo 
możliwe w ramach transmisji z poziomu stron internetowych stacji radiowych, 
co mieściło się w ofercie programowej tychże mediów100.

Pierwsze przypadki zachorowania na koronawirusa oraz dalsze rozprze-
strzenianie się choroby spowodowało wprowadzenie ograniczeń w kontaktach 
społecznych101. Restrykcje dotyczą również Kościołów, i to nie tylko w obsza-
rze świątyń, ale także w zakresie szeroko rozumianej działalności wspólnoty 
Chrystusowej. Przejście na formę komunikacji online spowodowało trudności 
w nabywaniu sprzętu do transmisji. W reklamach, których adresatami były 
wspólnoty parafialne, pojawiło się wiele ofert nowych rozwiązań, instalacji 
oraz obsługi przekazu nabożeństw102. Okres najbardziej drastycznych obostrzeń 
obejmował Wielki Post oraz Wielkanoc, będące najważniejszymi wydarzenia-
mi w roku liturgicznym. Zmniejszanie liczby wiernych do pięciu osób z wyłą-
czeniem celebransa i osób z obsługi dotyczyło okresu, którego częściami były 
Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, a także oktawa Wielkiej Nocy103. W tym 
czasie ceremonie transmitowano online, właściwie bez udziału wiernych. Sku-
teczną zaporą dla łamania zaleceń okazało się egzekwowanie przepisów, obwa-
rowane mandatami nakładanymi przez policję lub przez Sanepid104.

W okresie Wielkiego Postu znacząco poszerzyła się oferta praktyk ducho-
wych dostępnych drogą internetową. Poszczególne diecezje, zgromadzenia, 
a także większe parafie przygotowywały cykle rekolekcji dla różnych grup 
wiekowych105. Propozycje online obejmowały również kursy przedmałżeńskie, 

99  Przykładowe adresy internetowe, odsyłające do gazetki parafialnej lub galerii zdjęć: https://pa-
rafia-olesno.pl/gazetka/ [29.06.2020]; http://parafia-strzeleczki.pl/strona_1.html [29.06.2020]; 
http://parafia-pelplin.pl/galeria [29.06.2020]; http://www.parafiamiechucino.pl/galeria.html 
[29.06.2020].

100  Przykładowe strony internetowe rozgłośni radiowych, zawierające linki do Mszy świętych: 
https://www.radiomaryja.pl (29.06.2020); https://www.radiojasnagora.pl [29.06.2020].

101  Por. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii (24.03.2020), [w:] https://www.
prawo.pl/zdrowie/rozporzadzenie-ograniczajace-przemieszczanie-sie-z-powodu,498949.html 
[29.06.2020]. 

102  Przykładowe oferty systemów transmisji Mszy świętych online poprzez strony internetowe 
parafii: https://msze.live/kamera-do-transmisji-mszy-swietej/ [29.06.2020]; http://www.ittv.pl 
[29.06.2020].

103  Por. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii (24.03.2020). 
104  Przykładowe sytuacje wymierzenia kar finansowych za złamanie zaleceń o dopuszczalnej 

liczbie uczestników nabożeństw: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1464479,mandat-za
-lamanie-zakazu-zgormadzen-koronawirus.html (29.06.2020); https://podhale24.pl/aktual-
nosci/artykul/69216/10_tysiecy_zlotych_kary_dla_ksiedza_ze_Sromowiec_Wyznych.html 
[29.06.2020]. 

105   Przykładowe rekolekcje wielkopostne online, transmitowane drogą internetową poprzez stro-
ny www parafii: https://lublin.tvp.pl/47330967/rekolekcje-wielkopostne-online [29.06.2020]; 
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nawet do dzisiaj odbywane drogą internetową106. W trakcie walki z pandemią 
zmieniła swój profil działalność katechetyczna. Poszczególne wydawnictwa, 
programy edukacyjne stanowiły konieczne elementy przekazu w formie inter-
netowej107, co wcześniej (tzn. przed pandemią) nie było masowo stosowane. 
Jeden z duszpasterzy parafii, liczącej ok. 2 tys. wiernych, wskazał, iż trudność 
związana z wykonywaniem zadań domowych z zakresu katechezy wzbudziła 
zainteresowanie ze strony rodziców, którzy z czasem stali się adresatami tegoż 
nauczania108. Używając dostępnych komunikatorów, duszpasterze podtrzymy-
wali łączność z przyparafialnymi grupami, takimi jak ministranci, schola czy 
grupy modlitewne. Warto też wspomnieć o wzroście liczby forów dyskusyj-
nych w ramach już istniejących wspólnot, niejako poza opieką duszpasterzy109. 
W czasie intensywnej walki z pandemią koronawirusa nie pominięto parafialnej 
posługi Caritas. Komunikacja internetowa służyła organizowaniu poszczegól-
nych grup, które zbierały żywność, zanosiły osobom starszym zakupy, bądź też 
pomagały w pracach domowych110. Ważnym zadaniem realizowanym w tamtym 
czasie była aktywna pomoc służbom medycznym, które doświadczały deficytów 
w zasobach ludzkich oraz sprzętowych111. Pandemia koronawirusa negatywnie 
wpłynęła również na sprawy gospodarcze, równie istotny aspekt działalności 
wspólnot. Kryzysowa sytuacja w tymże zakresie była powiązana ze specyfiką 
polskiego systemu, w którym Kościół jest utrzymywany z datków wiernych. Na 
skutek pandemii ów system zaczął zawodzić. W konsekwencji na stronach in-

https://www.karmel.pl/rekolekcje-karmelitanskie-online-wielki-post-2020/ [29.06.2020].
106   Przykładowe kursy przedmałżeńskie transmitowane online: https://katowice.dominikanie.pl/

kursy/weekendowy-kurs-przedmalzenski/ [29.06.2020]; https://www.wnmp-zukowo.diecezja.
gda.pl/nauki-przedmalzenskie-26119 [29.06.2020].

107   Przykładowe bazy zawierające katechezy i pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami: https://
www.ekatecheza.pl/index.php?page=pomoce-lekcyjne [29.06.2020]; https://www.katechizmy.
com.pl/materialy-dydaktyczne/17-pomoce/138-baza-darmowych-pomocy-dydaktycznych
-do-tablic-interaktywnych-przypisanych-do-jednostek-lekcyjnych-wedlug-podrecznikow-2 
[29.06.2020].

108   Sprzężenie nauczania katechezy dzieci z formacją dorosłych miało miejsce przykładowo 
w parafii w Pogódkach na Pomorzu. Por. https://parafiapogodki.pl/wspolnoty/ [29.06.2020].

109   Odnowa w Duchu Świętym przedstawiła program formacji na czas pandemii koronawirusa. 
Por. Jak radzą sobie wspólnoty w czasie pandemii, https://odnowa.org/newsy/1722-pandemia
-w-odnowie.html (29.06.2020).

110   Przykładowe formy pomocy osobom starszym w parafii: http://www.parafiaglinianka.pl/
glowna/pomoc-osobom-starszym-i-samotnym-w-zakupach/ [29.06.2020]; https://caritas.pl/po-
mocdlaseniora [29.06.2020].

111   Przykładowe formy wsparcia ze strony parafii dla służb medycznych w czasie pandemii: 
https://podlaskie24.pl/artykul/2020/03/23/bialystok-parafie-wspieraja-ratownikow-medycz-
nych/ [29.06.2020]; https://chrystuskrol.org.pl/rozaniec-za-chorych-i-sluzby-medyczne/ 
[29.06.2020] itp.
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ternetowych parafii pojawiły się prośby o wsparcie materialne112. Parafie maso-
wo zamieszczały na stronach numery kont bankowych, na które można dokonać 
wpłat. Duszpasterze wskazywali nowe możliwości wsparcia materialnego Ko-
ścioła, przykładowo przy okazji odwiedzania świątyń poza nabożeństwami113.

Surowe ograniczenia wykształciły pewne postawy u wiernych, dotyczące 
przykładowo troski o zdrowie lub dowartościowania przekazu online w różnych 
formach duszpasterstwa114. Poluzowanie przepisów spowodowało, iż wierni 
sukcesywnie zaczęli uczęszczać na nabożeństwa115. Parafie nie zrezygnowały 
natychmiast z transmisji internetowej nabożeństw. Transmisja komputerowa 
większej liczby Mszy świętych, codziennych nabożeństw różańcowych została 
zachowana w większości wspólnot do końca maja 2020 roku116. Nauczanie ka-
techezy czy propozycje kursów przedmałżeńskich nadal funkcjonują w świecie, 
co jest w pewnej mierze powiązane z faktem nauczania zdalnego w szkołach117.

Podsumowanie

Analizowane zmiany w zakresie form duszpasterstwa, będącego z założenia 
budowaniem wspólnoty, dotyczą różnorodnych zjawisk. Tym niemniej wynikają 
przede wszystkim z konfrontacji realnej i wirtualnej koncepcji Kościoła, która 
to konfrontacja stanowi skutek pandemii koronawirusa. Na podstawie przepro-
wadzonych analiz warto sformułować następujące wnioski:

112  W czasie pandemii pojawiały się prośby o wsparcie dla parafii w Polsce, utrzymujących się 
wszak z datków wiernych przekazywanych podczas Mszy świętych. Por. https://www.radioro-
dzina.pl/2020/04/08/wesprzyjmy-nasze-parafie-o-odpowiedzialnosci-za-kosciol/ [29.06.2020].

113  Odwiedzanie pustego grobu w Wielkim Tygodniu było przykładowo okazją do złożenia ofiary 
na utrzymanie parafii. Por. http://www.parafiarewal.pl/ogloszenia,ogłoszenia-duszpasterskie
-na-v-niedziele-wielkiego-postu2.html [29.06.2020].

114  Wierni niejako przyswoili sobie formę uczestnictwa w liturgii drogą online. Pandemia ko-
ronawirusa wymusiła przedefiniowanie form łączności duszpasterzy z wiernymi. Por. Msze 
święte online. Technologiczna pomoc w obliczu pandemii koronawirusa, https://katowice.tvp.
pl/47328468/msze-swiete-online-technologiczna-pomoc-w-obliczu-pandemii-koronawirusa 
[29.06.2020].

115  Por. Koronawirus: informacje i zalecenia, https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasa-
dy-i-ograniczenia [29.06.2020].

116  Parafia pw. św. Kazimierza w Kartuzach utrzymała przykładowo transmisje różańca w intencji 
ustania pandemii do końca maja 2020 roku. Por. http://www.kazimierz.kartuzy.pl/ogloszenia.
php [29.06.2020].

117  Przykładowe kursy przedmałżeńskie transmitowane online: https://katowice.dominikanie.pl/
kursy/weekendowy-kurs-przedmalzenski/; https://www.wnmp-zukowo.diecezja.gda.pl/nauki
-przedmalzenskie-26119.
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A.  Dowartościowanie technik informatycznych w różnych formach dusz-
pasterstwa. Pojawił się również postulat udoskonalenia programów in-
ternetowych na wypadek drugiej fali pandemii lub w ogólnym sensie, 
czyli w kontekście ewentualnego zagrożenia pandemiami kolejnych 
chorób. Parafie zostały niejako zmuszone do zwiększenia zakresu inwe-
stycji w urządzenia internetowe, by utrzymać kontakt ze swoimi wier-
nymi. Nie zakwestionowano zupełnie fundamentalnego dla komunikacji 
związku z miejscem, przestrzenią świątyni.

B.  Uświadomienie przez wiernych wartości realnego uczestnictwa w nabo-
żeństwach. Łączność internetowa okazała się niewystarczająca dla wielu 
osób. Dyspensy od uczestnictwa w Mszach świętych nie wyeliminowały 
poczucia grzechu z niespełnienia przykazania kościelnego. Przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy można dopatrywać się w wielu zjawiskach, takich jak 
silna pobożność tradycyjna, niezrozumienie znaczenia pojęcia dyspensy, 
bądź nawet masowe kwestionowanie autorytetu hierarchów.

C.  Zachowanie tradycyjnych form językowych. Nie pojawiły się w na-
uczaniu nowe sformułowania w przekazie treści wiary. Zrezygnowano 
wprawdzie z pewnych obrzędów i form przygotowania do przyjęcia 
Eucharystii czy bierzmowania (były to głównie ograniczenia ilościowe 
i czasowe), zachowano natomiast zasadnicze przesłanie udzielanych sa-
kramentów.

D.  Biura parafialne zaczęły na masową skalę stosować komunikację online, 
jak też upowszechniać zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem koro-
nawirusa.

E.  Weryfikacja własnego doświadczenia wiary i wynikającego stąd uczest-
nictwa w Mszach świętych. Wierni zaczęli uczestniczyć w nabożeń-
stwach, mając na względzie przewidywaną frekwencję, aby w minimal-
nym stopniu uczynić zadość wymaganiom epidemiologicznym.

Wirtualny aspekt współczesnych odniesień społecznych jest motywacją ku 
rozwojowi duszpasterstwa przy użyciu najnowszych technik informatycznych. 
Technologizacja życia nie powinna jednak przesłonić pierwotnego znaczenia 
realnego kontaktu w funkcjonowaniu Kościoła, ufundowanego na tajemnicy 
Wcielenia i Odkupienia jako typowych odniesieniach międzyosobowych. Nale-
ży mieć jednak świadomość faktu, iż powrót do czasu sprzed pandemii w zakre-
sie oddziaływania duszpasterskiego zasadniczo nie jest już możliwy.
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Streszczenie

Pandemia koronawirusa jako swoistego rodzaju sytuacja kryzysowa wpłynęła na 
koncepcję duszpasterstwa, realizowaną w łonie Kościoła katolickiego. Dotychczasowa 
działalność Kościoła, oparta na rzeczywistym kontakcie z wiernymi, została w pew-
nej mierze zredukowana do relacji wirtualnych w czasie lockdownu. Ten stan rzeczy 
odpowiada idei społeczeństwa wirtualnego, w ramach której przedefiniowano wartości 
prawdy, solidarności i dobra wspólnego. Każda ze wskazanych wartości (będących jed-
nocześnie zasadami społecznymi) zmierza do ochrony człowieka w aspekcie godno-
ści osobowej i nienaruszalnych praw. Mając na uwadze niebezpieczeństwa, jakie kryją 
się w wirtualnej rzeczywistości, należy traktować łączność internetową jako szansę dla 
duszpasterstwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu fundamentalnego znaczenia realnego 
kontaktu z wiernymi. Pandemia koronawirusa jest „znakiem czasu”, który intensyfikuje 
doświadczenie wspólnoty jako Kościoła stanowiącego źródło otuchy w dobie kryzysu.

Słowa kluczowe: koronawirus, społeczeństwo wirtualne, Internet, Kościół, wspólnota, 
duszpasterstwo, zasady społeczne
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Summary
Virtual and real shaping of the Church community during the Co-

ronavirus pandemic

The coronavirus pandemic as a type of crisis influenced the vision of pastoral care 
carried out by the Catholic Church. During the lockdown, the activity of the Church, ba-
sed on real contact with the faithful, has been partly reduced to virtual relations. This si-
tuation reflects the idea of a virtual society where the values of truth, solidarity, and the 
common good have been redefined. Each of the indicated values (which are also social 
principles) aims to protect human beings, their dignity, and inviolable rights. Bearing in 
mind the dangers that virtual reality entails, Internet connectivity should be treated as 
an opportunity for pastoral care while allowing for the fundamental importance of real 
contact with the faithful. The coronavirus pandemic appears to be a “sign of the times” 
that intensifies the experience of the Church as the community, acting as the source of 
reassurance in times of crisis.

Key words: coronavirus, virtual society, Internet, Church, community, pastoral care, 
social principles
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Wokół Mszy świętej online w czasie pandemii 

Wstęp

Czas ścisłej kwarantanny spowodowanej pandemią COVID-19 zachwiał nie 
tylko światem pracy czy codziennego życia, ale również światem wiary. Po-
czucie zagubienia dało się zauważyć zarówno pośród wiernych, pozbawionych 
możliwości swobodnego uczestnictwa w Eucharystii czy regularnego życia sa-
kramentalnego, jak również pośród duchownych, których duszpasterskie pole 
działania zostało radykalnie ograniczone. W odpowiedzi na sytuację kryzysu 
upowszechniły się transmisje Mszy świętych parafialnych2. Zagadnienie trans-
misji Mszy świętej3, podjęte wielokrotnie w przeszłości4, w dobie pandemii  

1  Paweł Sambor OFM – franciszkanin, doktor teologii, pracownik naukowy Pontificia Università 
Antonianum w Rzymie, obszary badań: sakramentologia, liturgia, patrologia, e-mail: pawel_
sambor@wp.pl.

2  W dokumencie Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czyn-
ności liturgicznych w najbliższych tygodniach, z dnia 21 marca 2020 r., zaleca się „zorganizo-
wanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych”, https://episkopat.pl/ 
[06.08.2020].

3  Warto zauważyć, że określenie „transmisja Mszy świętej” lub „Msza w telewizji” są z natury 
swej nieprecyzyjne i w pewnym sensie mylące, sugerując swego rodzaju „przedłużenie” cele-
browanej tajemnicy wiary drogą środków przekazu na miejsce „przed ekranem”. W rzeczywi-
stości to nie tyle Msza święta jest transmitowana, co obrazy i dźwięki celebracji liturgicznej. 
Zob. A. M. Triacca, Le immagini e i suoni della „messa” trasmessa dalla televisione, „Rivista 
Liturgica” 84 (1997), s. 9-10.

4  Zob. F. Lever, Per una bibliografia generale sulla trasmissione della messa alla radio e in 
televisione, „Rivista Liturgica” 84 (1997), s. 121-144; C. Cibien, Analisi critica della trasmis-
sione televisiva di celebrazioni liturgiche, „Rivista Liturgica” 84 (1997), s. 73-87; B. Seveso, 
La trasmissione televisiva della messa nelle valutazioni del Magistero ecclesiastico, „Rivista 
Liturgica” 84 (1997), s. 89-109; G. Bonaccorso, Azione rituale e azione drammatica, „Rivi-
sta Liturgica” 87 (2000), s. 13-30, (zob. cały nr 87); L. Voltolin, L’immaginario della litur-
gia e i Newmedia, „Rivista Liturgica” 107 (2020), s. 19-32; oraz artykuł dotyczący sytuacji  
COVID-19: G. Giovanelli, Messa e confessione al tempo del COVID-19. Liturgia e mezzi di 
comunicazione sociale, „Studia Moralia” 58 (2020), s. 123-140. 

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 133–145



134

Paweł Sambor OFM

COVID-19 przedstawia się w nowym świetle. Nowość ta dotyczy zarówno kon-
tekstu i zakresu fenomenu, jak i znaczenia „uczestnictwa” online. Istotnie, do-
tychczasowe transmisje Mszy świętej kierowane były nade wszystko – chociaż 
nie wyłącznie – do osób chorych, starszych czy obiektywnie przeszkodzonych. 
Owe transmisje nie „konkurowały” ze zwyczajową celebracją Mszy świętej, ale 
stanowiły jej jednostkowe „rozszerzenie”5. Sytuacja w dobie pandemii – pod-
czas lockdown – przedstawia się inaczej, nie tylko ze względu na powszech-
ność kwarantanny, ale również ze względu na „upowszechnienie się” transmisji 
Mszy parafialnych jako pewnej formy „uczestnictwa” w liturgii w sytuacji, kie-
dy zwyczajowe jej formy stały się niemożliwe ze względów bezpieczeństwa6. 

1. Granice uczestnictwa wirtualnego

Należy już na wstępie zwrócić uwagę, że Msza „transmitowana” nie może 
ze swej natury zastąpić osobistego uczestnictwa i będzie zawsze uczestnicze-
niem zubożonym, niepełnym i „zapośredniczonym”7. Eucharystia jako celebra-
cja Kościoła potrzebuje „mieć swoje miejsce”, które nie tylko odwołuje się do 
materialnej rzeczywistości, jaką jest miejsce kultu, ale również do wspólnoty eu-
charystycznej jako takiej. Eucharystia jest celebracją wspólnoty Kościoła zgro-
madzonej wokół Stołu Pańskiego. Istnieje zasadnicza różnica między uczestnic-
twem fizycznym i osobistym w liturgii a uczestnictwem „na odległość” dzięki 
współczesnym środkom komunikacji jak telewizja, radio czy Internet8. Uczest-
nictwo we Mszy transmitowanej nie jest uczestnictwem liturgicznym w ścisłym 

5  Por. F. Ceriotti, La santa messa in Tv: motivi di una trasmissione, „Rivista liturgica” 84 (1997), 
s. 111-119. 

6  Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawiru-
sa (Lublin, 31 marca 2020 r.) mówi o „duchowej łączności” z Chrystusem Eucharystycznym 
za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych, https://episkopat.pl/ 
[06.08.2020].

7  Uczestnictwo we Mszy „transmitowanej” nie jest wypełnieniem obowiązku uczestnictwa we 
Mszy św. niedzielnej. Wierni, którzy korzystają z dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy 
św. niedzielnej, są jednocześnie „zachęcani” do duchowej łączności poprzez środki komunika-
cji: „Przypominam [...] o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku 
uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych [...]. Osoby, które z niej korzy-
stają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środ-
kach społecznego przekazu” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,  
13 marca 2020 r.; zob. także inne dokumenty na czas pandemii na stronie https://episkopat.pl/
dokumenty-na-czas-epidemii-koronawirusa/ [06.08.2020].

8  Por. B. Seveso, La trasmissione televisiva della messa nelle valutazioni del Magistero eccle-
siastico, s. 103. 
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tego słowa znaczeniu, nawet jeśli pozostaje pewną formą uczestnictwa9. Uczest-
nictwo to wpisuje się bardziej w przestrzeń „pobożności”10. Również trudna 
do uchwycenia i zdefiniowania wydaje się teologiczna natura uczestnictwa „na 
odległość”. Podczas gdy liturgia wpisuje się w przestrzeń języka, który wyraża 
i uobecnia tajemnicę zbawczej obecności Chrystusa, transmisja Mszy świętej 
jest swego rodzaju „meta-językiem”: językiem dźwięku i obrazu, którego przed-
miotem jest wielowymiarowy język liturgii. Transmisja Mszy świętej nie tyle 
jest wejściem w tajemnicę zbawczą celebrowaną w Eucharystii, ale spojrzeniem 
„na” Eucharystię jako celebrację liturgiczną11. Msza „transmitowana” (ze strony 
widza) nie jest akcją liturgiczną w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest ona raczej 
spojrzeniem na akcję liturgiczną, aniżeli spojrzeniem na Boga w akcji liturgicz-
nej. Innymi słowy, we Mszy online nie tyle „transmitowana” jest uobecniająca 
się tajemnica wiary, ale obrazy i dźwięki liturgii, która tę tajemnicę celebruje. 
We Mszy transmitowanej brak jest również istotnego elementu, jakim jest ko-
munikacja właściwa Eucharystii12. Wyrażenie „uczestnictwo” we Mszy online 

9  Niezbędnym tutaj warunkiem jest transmisja Mszy św. w czasie realnym (Msza „na żywo”). 
Ponieważ Msza ze swej natury jest „akcją”, która ma swój początek, przebieg i zakończenie, 
„uczestnictwo” zaś zakłada „bycie częścią” akcji, nawet jeśli w sposób wirtualny, oglądanie 
Mszy retransmitowanej nie jest „uczestniczeniem”, ponieważ odnosi się do akcji liturgicznej 
już zakończonej. Msza retransmitowana wpisuje się bardziej w przestrzeń „dokumentu”, nie zaś 
w przestrzeń transmisji celebracji liturgicznych.

10  B. Seveso, La trasmissione televisiva della messa nelle valutazioni del Magistero ecclesiastico, 
s. 106: „L’assistere alla Messa trasmessa per televisione, quando è vissuto come atto religioso, 
è inteso come gesto che gravita nell’ambito della «devozione»: dunque, spostato maggiormente 
sul terreno degli «esercizi di pietà» che sul versante della liturgia della comunità. Concorre in 
prima battuta alla formazione della pietà personale e alla «edificazione» del soggetto, mentre 
l’aggancio comunitario rimane in secondo piano”. 

11  G. Bonaccorso, Azione rituale e azione drammatica, s. 17: „[...] se la celebrazione eucaristica 
è un linguaggio della fede, la trasmissione televisiva è un metalinguaggio che non punta sulla 
fede ma sulla celebrazione stessa. In tutti i casi, tanto quelli delle espressioni verbali [...] quan-
to quello visivo della Messa e della televisione, il linguaggio e il metalinguaggio implicano un 
diverso rapporto con la realtà: il linguaggio apre direttamente alla realtà, il metalinguaggio non 
si occupa, direttamente, della realtà ma solo di un altro linguaggio. Ciò significa che la preghie-
ra e la liturgia tendono a Dio, mentre la trattazione sulla preghiera e la trasmissione televisiva 
della liturgia sono metalinguaggi che non hanno un accesso diretto alla realtà religiosa ma solo 
ai linguaggi di tale realtà”.

12  G. Lapointe, L’espace liturgique éclaté, „La Maison-Dieu” 197 (1994), s. 96: „On sera toujours 
en face d’un geste de communication à sens unique, sans véritable aller et retour, même si on 
songe à la télévision interactive ou à l’image virtuelle qui développent un type bien particulier 
de présence et de communauté. Ma conviction est que la communication propre à l’eucharistie, 
qui est façon originale de faire mémoire à même le jeu du Corps du Christ, requiert une parti-
cipation et une proximité physiques qui font partie du jeu de la sacramentalité. Pour les autres 
manifestations de l’expérience chrétienne, il en va autrement. L’eucharistie a lieu pour avoir 
lieu. Elle requiert un espace qui ne soit pas éclaté”. 
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ma więc tutaj znaczenie „szerokie”, niesprowadzalne do uczestnictwa ściśle li-
turgicznego, nawet jeśli stanowi ona pewną wartość, zwłaszcza w chwili, kiedy 
stała się jedyną możliwą formą uczestnictwa. Nasza refleksja będzie poruszała 
się w obszarze owej poszerzonej formy „uczestnictwa”.

2. Pytanie o kryterium wyboru Mszy online

Wobec szerokiego upowszechnienia się transmisji Mszy św. – zwłaszcza 
Mszy parafialnych – i łatwego do nich dostępu, należy zastanowić się czy istnieje 
jakieś kryterium wyboru Mszy online, które wykracza poza to, co subiektywne 
w wyborze, odwołując się do natury samej Eucharystii13. W naszym artykule nie 
tyle więc poddamy analizie społeczne tendencje czy indywidualne motywacje 
wybieranych transmisji Mszy św. podczas lockdown, ale zastanowimy się nad 
ewentualnym kryterium wyboru wynikającym z natury Eucharystii jako celebra-
cji wspólnotowej i wspólnototwórczej. Nawet jeśli uczestnictwo „na odległość” 
(ze strony widza) nie posiada wymiaru wspólnotowego w tym sensie, że nie jest 
akcją liturgiczną w ścisłym tego słowa znaczeniu, może pod pewnym względem 
budować czy podtrzymywać świadomość eklezjalną wiernych. Kryterium, które 
chcemy tutaj zaproponować, opiera się na dwóch przesłankach: na rozumieniu 
Eucharystii jako celebracji, która angażuje i buduje lokalną wspólnotę Kościoła, 
i na pojęciu przestrzeni rozpatrywanej na dwóch poziomach: antropologicznym 
i teologicznym. W pierwszym przypadku chodzi o kwestię przynależności do 
miejsc i zamieszkiwania danej przestrzeni; w drugim zaś o pojęcie „przestrzeni 
liturgicznej”. Wydaje się, że istnieje pewna różnica w rozumieniu uczestnictwa 
i przeżywaniu Mszy online, wedle miejsc, z których jest ona transmitowana, a do-
kładniej relacji między człowiekiem a miejscem transmisji. Nasz sposób zamiesz-
kiwania miejsca przyczynia się do sposobu przeżywania liturgii online. 

3. Wymiary przestrzeni a uczestnictwo online

Oglądanie liturgii z miejsca, do którego przynależymy, które jest częścią 
naszej przestrzeni życiowej, zwłaszcza zaś z miejsca, z którym się utożsamia-
my, nie będzie tylko zwykłym „oglądaniem”, ale będzie sytuowało człowieka 
przestrzennie wobec miejsca. Martin Heidegger zauważa istotny związek mię-
dzy miejscem a przestrzenią14. Przestrzeń konstytuuje się na podstawie miejsc. 

13  Nasze pytanie dotyczy przede wszystkim okresu lockdown, kiedy uczestnictwo w liturgii drogą 
środków przekazu stało się jedynym uczestnictwem faktycznie dostępnym. 

14  Por. M. da P. Villela-Petit, L’espace chez Heidegger: quelques repères, „Les Etudes Philoso-
phiques” 2 (1981), s. 189-210; J.-L. Chrétien, De l’espace au lieu dans la pensée de Heideg-
ger, [w:] Heidegger, M. Caron [red.], Paris 2006, s. 495-525. 
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Kategoria miejsca, jak zresztą i przestrzeni, nie ma najpierw charakteru topogra-
ficznego. Mówiąc o „miejscu” Heidegger zauważa związek między miejscem 
a „rzeczą”. To rzeczy usytuowane „gdzieś”, na pewnym obszarze, tworzą „miej-
sca”. „Rzeczy” (przykład mostu) nie tylko należą do miejsc, ale w pewnym sen-
sie same są miejscami15. Heidegger przywołuje z jednej strony przykład mostu, 
który będąc rzeczą, tworzy miejsce, które zaś jest tym, co daje początek kate-
gorii przestrzeni w wymiarze egzystencjalnym i fenomenologicznym: „Wpraw-
dzie zanim stanie most, wiele jest punktów wzdłuż rzeki, które mogą być przez 
coś zajęte. Ale dopiero jeden z nich okazuje się miejscem, i to dzięki mostowi. 
W ten sposób most nie staje dopiero w jakimś miejscu, lecz to miejsce powstaje 
dopiero poprzez sam most. Most jest rzeczą, skupia czworokąt, skupia zaś w ten 
sposób, że zapewnia mu osądzenie w jakiejś siedzibie. Siedziba ta określa ob-
szary i drogi, które otwieramy przed czymś, czemu przyznajemy przestrzeń”16. 

Tenże filozof przytacza również obraz świątyni greckiej17. Budowla ta spra-
wia, że „gdzieś” nieokreślone „umiejscawia się”, staje się „miejscem”18. Podob-
ną logikę możemy zaobserwować na przykładzie struktury niektórych średnio-
wiecznych miast, gdzie określone budowle stają się rzeczywistością kształtującą 
topografię miejsca (zamki i kościoły), tworzą pewną przestrzeń. „Przestrzeń” 
w tym znaczeniu nie identyfikuje się z „powierzchnią”, z rozciągłością. Prze-
strzeń jest kategorią najpierw antropologiczną, nie jest czymś co niejako stoi 
„naprzeciw” człowieka, ale wyraża sposób jego „bycia w świecie”, jego za-
mieszkiwanie ziemi i relacje z miejscami19. Fenomenologia miejsc i przestrzeni 
Heideggera posiada jednak pewne ograniczenia: będąc myśleniem o przestrzeni 
w kategoriach bardziej statycznych jako „zakorzenienie” czy „zakotwiczenie” 
w miejscu, nie zawsze jest zdolna właściwie opisać czy wyjaśnić znaczenie 
przestrzeni w świecie, którego istotną cechą stała się mobilność20. To co cha-
rakteryzuje współczesnego człowieka, to doświadczenie poszerzonej przestrzeni 
egzystencjalnej, która nie ogranicza się do wyłącznie jednej przestrzeni spo-
łecznej – przestrzeni zamieszkiwanej – ale rozciąga poza to, co fizycznie czy 
geograficznie bliskie21. Doświadczenie to ma związek z mobilnością współcze-

15  Zob. M. Heidegger, L’arte e lo spazio, Genova 1984, s. 29.
16  M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 326. 
17  Por. M. da P. Villela-Petit, L’espace chez Heidegger: quelques repères, s. 202-203. 
18  Por. H. Buczyńska-Garewicz, Język przestrzeni u Heideggera (cz. 1), 2005, s. 23, https://rcin.

org.pl/dlibra [25.07.2020].
19  Zob. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, s. 328; por. F. Dastur, Heidegger espace, lieu, 

habitation, „Les Temps Modernes” 650 (2008), s. 142. 
20  Por. M. Stock, Habiter comme „faire avec l’espace”. Réflexions à partir des théories de la 

pratique, „Annales de géographie” 704 (2015), s. 429-430. 
21  M. Stock, L’habiter comme pratique des lieux géographiques: „Or, la mobilité géographique 

accrue a pour conséquence la pratique d’un grand nombre de lieux, tous susceptibles de consti-
tuer un référent géographique pour la vie des individus. La focalisation sur un seul lieu par 



138

Paweł Sambor OFM

snego człowieka, która modyfikuje kategorię ludzkiej przestrzeni: „To właśnie 
ten model społeczeństw o osiadłym trybie życia jednostek został zakwestiono-
wany przez zwiększoną mobilność przestrzenną”22. Mobilność i „uczęszcza-
nie” miejsc poszerza przestrzeń egzystencjalną człowieka. Jak zauważa jednak 
Mathis Stock, nie tyle chodzi tutaj o częste przebywanie w danym miejscu, ale 
o to, co człowiek niejako „czyni z miejscem”23. „Praktykowanie” miejsc, czyli 
budowanie „więzi” z miejscami (intencjonalność)24, sprawia, że miejsce, nawet 
geograficznie odlegle, może stać się egzystencjalnie bliskie i realnie wpisywać 
się w przestrzeń życiową i tożsamość człowieka25. „Osoby geograficznie bogate, 
są w stanie zarządzać wieloma odniesieniami geograficznymi w ich indywidu-
alnej tożsamości”26. 

W refleksji nad znaczeniem miejsc i przestrzeni Heidegger czyni również 
ważną obserwację: nasze myślenie o miejscach jest myśleniem w kategoriach 
przestrzennych. Kiedy na przykład myślimy o pewnym „miejscu”, nasze poj-
mowanie miejsca zanim będzie przywołaniem treści czy obrazów, które zacho-
wujemy w pamięci, będzie najpierw „przestrzennym” usytuowaniem się wo-

les représentations n’est donc pas une manière adéquate pour prendre en compte les multiples 
rapports aux lieux”, https://www.espacestemps.net/ [13.07.2020].

22  M. Stock, L’hypothèse de l’habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les 
sociétés à individus mobiles: „C’est précisément ce modèle des sociétés à individus séden-
taires qui est remis en cause par la mobilité spatiale accrue”, https://www.espacestemps.net/ 
[13.07.2020].

23  Por. M. Stock, Pratiques des lieux, modes d’habiter, régimes d’habiter: Pour une analyse tri-
alogique des dimensions spatiales des sociétés humaines, „Travaux de l’Institut Géographique 
de Reims” 115-118 (2003), s. 213-229.

24  M. Stock, L’hypothèse de l’habiter poly-topique: „Les sociétés à individus mobiles fabriquent 
des habitants temporaires d’un ou de plusieurs lieux et non plus des habitants permanents d’un 
seul lieu [...]. Parler d’habitant temporaire se justifie notamment parce que tous les individus 
qui pratiquent un lieu construisent une relation: qu’il s’agisse d’un lieu identificatoire, d’un lieu 
familier ou tout simplement d’un lieu fonctionnel, il ne s’agit pas moins d’une signification 
pour les individus”.

25  M. Stock, L’habiter comme pratique des lieux géographiques: „On peut définir les «pratiques 
des lieux» rapidement comme étant ce que font les individus avec les lieux, étant entendu que 
ce sont les manières de pratiquer les lieux qui retiennent notre attention, non la question de la 
localisation ou la fréquentation”. Nieco dalej: „[...] les individus pratiquent une multiplicité de 
lieux avec lesquels ils construisent une relation signifiante. De plus, l’habiter, en tant qu’en-
semble des pratiques des lieux, implique que les lieux ainsi pratiqués ont un certain sens pour 
les hommes. Ici réside la différence fondamentale avec la définition pauvre du terme «pra-
tiques» en tant que simple «fréquentation» des lieux ainsi qu’avec les termes «comportement» 
et «action». Pratiquer les lieux, c’est en faire l’expérience, c’est déployer, en actes, un faire qui 
a une certaine signification; on se focalise alors fondamentalement sur les manières dont les 
individus font avec les lieux”. 

26  M. Stock, L’hypothèse de l’habiter poly-topique: „Les individus géographiquement pluriels 
sont capables de gérer plusieurs référents géographiques de leur identité individuelle”. 
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bec miejsca. Przywołując na myśl dane miejsce niejako spontanicznie myślimy 
w kategoriach przestrzennych: „Nie przedstawiamy sobie rzeczy dalekich – jak 
się naucza – jedynie wewnętrznie, tak że w naszym wnętrzu i głowie płyną tyl-
ko ich przedstawienia jako namiastka. Gdy my – my wszyscy – myślimy teraz 
i tu o starym moście w Heidelbergu, myślenie skierowane ku tamtemu miejscu 
nie jest wyłącznie przeżyciem zawartym w obecnych tu osobach. Do istoty na-
szego myślenia o wspomnianym moście należy raczej to, że samo to myślenie 
stoi już przy tym dalekim miejscu. Będąc tu jesteśmy tam przy moście, a nie 
przy treści przedstawieniowej w naszej świadomości. Możemy nawet być tu 
o wiele bliżej tamtego mostu i przestrzeni, którą on przyznaje, niż ktoś, kto 
używa go co dzień jako obojętnego mu przejścia przez rzekę”27. 

W perspektywie naszego tematu możemy powiedzieć, że istnieje zasadni-
cza różnica myślenia przestrzennego – antropologicznego – w uczestniczeniu 
we Mszy online z miejsca, które jest częścią naszej przestrzeni egzystencjalnej 
(i społecznej), i z miejsca mniej określonego. Zagadnienie to wykracza poza 
kwestię psychologicznej świadomości odległości; chodzi tutaj o zamieszkiwa-
nie przestrzeni. Podczas gdy w pierwszym przypadku nasze uczestnictwo jest 
byciem „przy” miejscu, które jest nam znane i bliskie, w drugim przypadku 
kategoria przestrzeni jest osłabiona czy nawet nieokreślona, i staje się wizuali-
zacją miejsca niejako pozbawionego swej przestrzeni. Innymi słowy, staje się 
wizualizacją pewnego miejsca (wnętrze kościoła) bez jego „umiejscowienia” 
(kościół jako miejsce w określonej przestrzeni społecznej czy egzystencjalnej). 
Doświadczenie bycia „przy” miejscu nie dotyczy, jak się wydaje, tylko bez-
pośrednio zamieszkiwanej przestrzeni społecznej, może obejmować również 
miejsca realnie odległe, które pomimo że są „dalekie”, stanowią część naszej 
przestrzeni egzystencjalnej jako miejsca „praktykowane” i dlatego „bliskie”28. 

Nawet jeśli fenomenologia miejsca i przestrzeni ma dla nas szczególne zna-
czenie, ponieważ pozwala dostrzec realny związek między człowiekiem a miej-
scem i przestrzenią, wymaga jednocześnie poszerzenia o wymiar teologiczny. 
Chodzi tutaj o znaczenie i funkcje przestrzeni liturgicznej. Mówiąc o przestrze-
ni liturgicznej często koncentrujemy się na „funkcji miejsca”: przestrzeń, która 
umożliwia godne sprawowanie sakramentów, w sposób szczególny zaś Mszy 
świętej. Jak zauważa Gilles Drouin, w wielu przypadkach nasze kościoły w ich 
trydenckiej lub potrydenckiej konfiguracji często nadal kształtują nasze wyobra-
żenie o liturgii i nasze praktyki liturgiczne29. „Trydencka” forma kościoła kieru-

27  M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, s. 329. 
28  Mamy tutaj na myśli nie tyle częstotliwość uczęszczania danego miejsca, ale znaczenie, jakie 

miejscu przypisujemy – co robimy nie tylko w danym miejscu, ale również z miejscem.
29  Zob. G. Drouin, Qu’avons-nous fait depuis Vatican II?, [w:] G. Drouin [red.], L’espace litur-

gique, un espace d’initiation. Actes du Colloque de l’Institut Supérieur de Liturgie 23-24-25 
janvier 2019, Paris 2019, s. 16. 
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je się kategorią „widzialności” i w pewnym sensie jest „teatralizacją przestrze-
ni”: wierni nie są „częścią akcji liturgicznej”, ale jej odbiorcami. 

Przestrzeń liturgiczna w wymiarze materialnym jest swego rodzaju wyrazem 
lub obrazem sposobu przeżywania liturgii, jej teologicznego pojmowania30. Aby 
zrozumieć teologiczne znaczenie przestrzeni liturgicznej, należy odwołać się do 
soborowego nauczania na temat obecności Chrystusa w liturgii31. W Konstytucji 
Sacrosanctum Concilium Sobór Watykański II naucza, iż Chrystus obecny jest 
w osobie kapłana, w postaciach eucharystycznych, w sakramentach, w Słowie 
Bożym i we wspólnocie wierzących32. Warto podkreślić, że Paweł VI w en-
cyklice Mysterium fidei daje pogłębioną interpretację tego tekstu, odczytując 
go w świetle Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium: Chrystus 
jest obecny najpierw we wspólnocie celebrującej33, która, dodajmy, jest właści-
wym podmiotem celebracji34. Stąd pierwotne i zarazem „przestrzenno-twórcze” 
znaczenie przestrzeni liturgicznej odnosi się najpierw do wspólnoty Kościoła 
zgromadzonego wokół stołu Pańskiego35. Jeśli przestrzeń liturgiczna w jej mate-
rialnym wymiarze ma charakter „użytkowy”, dzieje się to dlatego, że sama jest, 
a przynamniej powinna być, obrazem żywej przestrzeni Ludu Bożego celebrują-

30  Por. S. Dianich, La „Presenza” e la metamorfosi degli spazi ecclesiali, „Vivens Homo”, 18 
(2007), s. 91-129. 

31  Por. J. M. Bernal, La presencia de Cristo en la liturgia, „Notitiae” 216-217 (1984), s. 455-
490; S. Lech, Przestrzeń celebracji liturgicznych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 42 (1989),  
s. 187-198; P. Sambor, L’espace de présence, [w:] G. Drouin [red.], L’espace liturgique, un 
espace d’initiation, s. 231-257. 

32  Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, nr 7. 
33  Paweł VI, Encyklika Mysterium fidei, nr 36 [numeracja według wersji włoskiej dostępnej na 

stronie http://www.vatican.va/content/vatican/it.html [27.08.2020].
34  Cz. Krakowiak, Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji, „Ruch Biblijny i Liturgicz-

ny” 42 (1989), s. 174: „Cały Kościół jako lud Boży sprawuje liturgię, bo cały jest ludem 
kapłańskim. Członkowie hierarchii są w służbie tego ludu kapłańskiego. Mając sacerdotium 
ministeriale pełnią w nim misterium. Kapłan jest nie tylko reprezentantem Chrystusa, ale jest 
także jednym z braci, który nie tylko przewodniczy, ale również uczestniczy w celebracji tej 
tajemnicy, którą sprawuje całe zgromadzenie”.

35  J. Gelinau, L’Eglise, lieu de la célébration, „La Maison-Dieu” 63 (1960), s. 44: „[...] de ces 
deux signes du mystère de l’Église, à savoir le temple de pierre et l’assemblée des croyants, le 
premier en importance, et même le seul essentiel, c’est l’assemblée. En vérité, le lieu de culte 
ne précède pas l’assemblée, mais c’est l’Ecclesia qui, par le rassemblement de ses membres 
visibles, crée son espace cultuel. De même qu’avant d’être «dans» un lieu, je suis, par mon 
propre corps, mon propre lieu, de même l’assemblée, avant de se loger dans un édifice de telle 
forme ou de telle dimension, possède en puissance son espace sacré”. Por. P. Prétot, L’assem-
blée liturgique et son influence sur l’organisation de l’espace dans la tradition catholique, [w:] 
C. Braga [red.], L’espace liturgique: ses éléments constitutifs et leurs sens (Conférences saint-
Serge, LIIe semaine d’études liturgiques, Paris 27-30 Juin 2005), Roma 2006, s. 184. 
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cego36. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego czytamy: „Lud Boży 
zgromadzony na Mszę świętą ma organiczną i hierarchiczną strukturę, której 
wyrazem są różne funkcje i różne czynności w poszczególnych częściach cele-
bracji. Dlatego ogólny plan budowli kościelnej winien być tak pomyślany, by 
wyrażał niejako obraz zgromadzonego ludu, umożliwiał zachowanie należytego 
porządku, a także ułatwiał każdemu prawidłowe wykonywanie jego funkcji”37. 

Jeśli przestrzeń liturgiczna oznacza najpierw „żywą przestrzeń”, którą jest 
Lud Boży, uczestnictwo we Mszy świętej z miejsca, z którym się utożsamiamy, 
nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ kształtuje lub podtrzymuje, nawet 
jeśli w sposób niepełny, nasze bycie Kościołem w jej konkretnym lokalnym wy-
razie. Innymi słowy, nawet jeśli uczestnictwo online z oczywistych względów 
pozostaje niepełne, kiedy opiera się na świadomej przynależności do konkretnej 
wspólnoty, podtrzymuje i, w jakimś wymiarze, karmi nasze bycie częścią Ludu 
Bożego. Dotykamy tutaj delikatnego zagadnienia naszego sposobu przeżywania 
Mszy świętej, który jest wypadkową wielu elementów: sposobu celebrowania li-
turgii, świadomości eklezjalnej wiernych, znaczenia Komunii świętej. Magiste-
rium Kościoła przy wielu okazjach podkreśliło eklezjalny wymiar każdej Mszy 
świętej. Jeśli argument ten zostaje przywołany w kontekście prawa kapłana do 
odprawiania Mszy świętej, nawet bez ludu38, dotyczy de facto również wier-
nych w tym znaczeniu, że uczestnictwo wiernych we Mszy świętej ma najpierw 
wymiar wspólnotowy, i dopiero później indywidualny. Dotyczy to w sposób 
szczególny Komunii świętej. Niestety, gdy chodzi o świadomość i wypływa-
jącą z niej praktykę Komunii świętej, nadal jesteśmy obciążeni scholastyczną 
wizją Mszy, gdzie Komunia święta może nie przedstawia się już jako element 
„zewnętrzny” w doktrynie o Eucharystii, ale nadal jako pokarm, który bardziej 
karmi jednostkę, aniżeli Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Trzeba jednak 
zauważyć, że wymiar eklezjalny podkreśla już święty Paweł w Pierwszym Li-
ście do Koryntian: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest 
udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem 
w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jed-
no Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17).

Myśl tę wyrażają również słowa modlitwy eucharystycznej: „Pokornie bła-
gamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew 

36  F. Debuyst, L’Eglise: un lieu que la foi vient habiter, „La Maison-Dieu” 197 (1994), s. 26: 
«Avant d’être un espace spécifique et une architecture, le lieu de la célébration chrétienne est 
donc un lieu vivant, et nous savons tous qu’il faut voir dans la communauté rassemblée le pre-
mier des „signes sacrés». Encore ce signe doit-il prendre une forme lisible, cohérente”. 

37  OWMR, nr 294. 
38  Por. Paweł VI, Encyklika Mysterium fidei, nr 11, 33 [numeracja według wersji włoskiej]; 

OWMR, nr 254. 
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Chrystusa” (II Modlitwa eucharystyczna)39. Z tej perspektywy, uczestnictwo on-
line z miejsca, które jest swego rodzaju znakiem lokalnej wspólnoty, z którą się 
identyfikujemy, nawet jeśli pozostaje niepełne, niesie ze sobą pewien element 
budowania czy karmienia naszej przynależności do Ludu Bożego, którego zna-
kiem jest miejsce celebracji. 

Pewną pomocą w przeżywaniu liturgii w tym znaczeniu, będzie swego ro-
dzaju „ukonkretnienie” przestrzenne celebracji poprzez wyraźne odwołanie się, 
podczas transmitowanej liturgii, do konkretnych miejsc lub mniejszych społecz-
ności (dzielnic, ulic, itd.). Przywołanie danej społeczności, która jest częścią 
większej, lokalnej, uświadamia naszą przynależność i zarazem umacnia nasze 
bycie „przy” miejscu celebracji. Doświadczenie przestrzeni – bycie „przy” 
miejscu – możemy rozważać na dwóch poziomach. Pierwszy jest byciem 
„przy” na poziomie społecznym i egzystencjalnym: ponieważ Kościół znajdu-
je się w przestrzeni danej społeczności lub stanowi część naszej poszerzonej 
przestrzeni życiowej, bycie „przy oznacza bycie przy miejscu społecznie lub 
egzystencjalnie ważnym, z którym w mniejszym lub większym stopniu się utoż-
samiamy. Drugi poziom jest natury teologicznej: jest byciem „przy” miejscu, 
które odczytujemy jako materialny znak naszego świata wiary i przynależności 
do wspólnoty Kościoła. Im większa przynależność do miejsca, im bardziej du-
chowo identyfikujemy się z miejscem, tym uczestniczenie online będzie czymś 
więcej niż tylko „oglądaniem” transmisji Mszy św., będzie swego rodzaju prze-
strzennym – egzystencjalnym i duchowym – sytuowaniem się, byciem „przy” 
miejscu, które jest znakiem i częścią naszego świata wiary. 

Przynależność terytorialna „parafialna” nie jest tutaj wyłącznym czy osta-
tecznym kluczem interpretacji, nawet jeśli najczęściej odzwierciedla związek 
z przestrzenią społeczną. Kwestia ta, jak się wydaje, jest bardziej złożona. 
Mobilność współczesnego świata zmieniła nasze postrzeganie przestrzeni, po-
szerzyła je. „Istotnie, wydaje się, że stoimy w obliczu reorganizacji znaczenia 
miejsc bliskich i dalekich u [wielu] ludzi. Wiele miejsc może być miejscami 
znajomymi, miejscami tożsamości, nie zaś tylko miejsce zamieszkania”40. Rów-
nież podejście do miejsc kultu, zwłaszcza w miastach, często stało się bardziej 
płynne, a przynajmniej nie zawsze terytorialne (parafia w sensie administracyj-

39  III Modlitwa Eucharystyczna: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i na-
pełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”; IV Modlitwa 
eucharystyczna: „Wejrzyj, Boże, na Ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby 
wszyscy, którzy będą spożywali ten sam Chleb, i pili z jednego Kielicha, zostali przez Ducha 
Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale”. 

40  M. Stock, L’hypothèse de l’habiter poly-topique: „Il semble en effet que l’on soit face à une 
réorganisation de la signification des lieux proches et lointains pour les individus. Plusieurs 
lieux peuvent être des lieux familiers, identificatoires, et non pas seulement le lieu de do- 
micile”.
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nym). W większych centrach mamy nieraz do czynienia z „wyborem” kościoła, 
do którego się uczęszcza. Nawet jeśli powody mogą być tutaj rozmaite, regu-
larne uczęszczanie sprawia, że dane miejsce staje się dla nas znaczące, staje 
się naszym miejscem przeżywania wiary. Innymi słowy, nie zawsze to, co te-
rytorialnie bliskie, pokrywa się z tym, co jest nam faktycznie bliskie i co jest 
częścią naszej przestrzeni egzystencjalnej czy duchowej41. Możemy na przykład 
zamieszkiwać pewną społeczność i nieustannie czuć się obcymi. Poczucie obco-
ści sprawia, że „pomieszkujemy” na danym terenie, natomiast go nie „zamiesz-
kujemy”42. Dotyczy to zarówno miejscowości, jak i miejsc kultu. Możemy na 
przykład uczęszczać do kościoła, nie identyfikując się z nim. Czas kwarantanny 
odsłania nam, na ile jesteśmy związani z danym kościołem, nie tyle jako „ma-
terialnym miejscem”, ale jako „znakiem” danej wspólnoty.

Podsumowanie

Wydaje się, że wybór Mszy online jest uwarunkowany sposobem pojmowa-
nia – celebrowania i przeżywania – Eucharystii. Jeśli nasze pojmowanie Mszy 
świętej jest nade wszystko indywidualne (jednostkowe), kwestia doboru Mszy 
przedstawia się jako sprawa drugorzędna lub nieistotna. Wówczas o wyborze 
mogą decydować względy, jakkolwiek ważne, to jednak drugorzędne, ponieważ 
motywowane subiektywnymi względami (godziny Mszy św., estetyka miej-
sca, kazanie itd.). Naturalnie, sytuacja zmienia się, kiedy mamy świadomość, 
że Eucharystia jest celebracją wspólnotową, że wyraża i kształtuje nasze bycie 
Kościołem („my” Modlitwy eucharystycznej43, sens Komunii św., przywiązanie 
do „miejsca” itd.). Z tej perspektywy wybór kieruje się świadomą przynależno-
ścią do określonej „wspólnoty lokalnej”44, najczęściej, chociaż nie wyłącznie, 
wspólnoty parafialnej (miejsce, z którym się identyfikujemy). Uczestniczenie 
we Mszy z miejsca, które jest znakiem wspólnoty, z którą się identyfikujemy, 
może pomóc w głębszym duchowym przeżywaniu transmitowanej liturgii. 

41  M. Stock, Pratiques des lieux, modes d’habiter, régimes d’habiter, s. 220: „[...] contrairement 
à ce qui se passe pour d’autres sociétés ou à d’autres époques, les lieux proches ne sont plus 
nécessairement ceux qui sont les mieux connus et les plus familiers. On voit notamment [...] 
que les lieux familiers peuvent être situés à des distances plus grandes que le rayon marquant la 
limite de l’espace de proximité. La variable discriminante pour déterminer la familiarité d’avec 
les lieux n’est plus la distance, mais la fréquence de la pratique”.

42  B. Klasen, Habiter l’espace, [w:] G. Drouin [red.], L’espace liturgique, un espace d’initiation, 
s. 87: „Il y a une différence entre logement et habitat. Le logement répond à des conditions 
pragmatiques, l’habitat relève du chez soi, restaure l’être”. 

43  Por. P.-M. Gy, Le „nous” de la prière eucharistique, „La Maison-Dieu” 191 (1992), s. 7-14. 
44  Wspólnota lokalna to wspólnota „zlokalizowana”.
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Streszczenie

W artykule został poruszony temat kryterium wyboru Mszy św. online pod-
czas pandemii. Nawet jeśli uczestnictwo na odległość nie jest uczestnictwem 
ściśle liturgicznym, wybór miejsca, z którego transmitowana jest Msza święta, 
nie jest bez znaczenia. Kryterium, które proponujemy w artykule, oparte jest 
na dwóch przesłankach: na rozumieniu Eucharystii jako celebracji budującej 
lokalną wspólnotę Kościoła i na pojęciu przestrzeni rozpatrywanej na poziomie 
antropologicznym (fenomenologia przestrzeni) i teologicznym (przestrzeń litur-
giczna). 

Słowa kluczowe: Msza św. online, uczestnictwo, fenomenologia przestrzeni, 
przestrzeń liturgiczna 

Summary
On the Holy Mass online during a pandemic

This article deals with the criterion for choosing to conduct the Holy Mass 
online during a pandemic. Even if remote participation is not strictly liturgical, 
the choice of the place from which to transmit the Holy Mass is not insignifi-
cant. The criterion that we propose in the article is based on two premises: the 
understanding of the Eucharist as a celebration that builds the local community 
of the Church, and the concept of space considered at the anthropological (phe-
nomenology of space) and theological (liturgical space) level. 

Key words: online Mass, participation, phenomenology of space, liturgical  
space
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Papież, który zaskoczył Sorrentina. 
Słowa i obrazy teatru pedagogicznego Franciszka 

w czasie pandemii COVID-19

Wprowadzenie

Od początku pontyfikatu papież Franciszek prowadzi ewangelizację sło-
wami, obrazami i gestami. Kontynuuje w ten sposób dziedzictwo jezuickich 
mistrzów, którzy od początku istnienia Towarzystwa Jezusowego postanowili 
wykorzystać teatr do transmisji treści wiary i moralności. Celem artykułu jest 
przeanalizowanie, w jaki sposób, za pomocą sugestywnych słów, znaków i ob-
razów, Franciszek realizował nabożeństwa i liturgie watykańskie w czasie pan-
demii koronawirusa od marca do maja 2020 rok. Opisanie papieskiej działal-
ności pozwoli zinterpretować, na czym polegała jej oryginalność i skuteczność 
wobec odbiorców, co zaskoczyło włoskiego reżysera Paolo Sorrentina, kreują-
cego w ostatnich latach własne wizje Kościoła katolickiego. Podjęty problem 
badawczy pozwoli na ukazanie ważnego aspektu pontyfikatu papieża Francisz-
ka, który ze skarbca tradycji Kościoła katolickiego wydobywa ważne i spraw-
dzone metody jezuickie.

1. Teatr jezuicki

Towarzystwo Jezusowe od początku swojego istnienia postawiło sobie 
za cel głoszenie niezmiennej Ewangelii Chrystusowej nowymi metodami, by 
w skuteczny sposób oddziaływać na słuchacza i odbiorcę treści zbawczych. 
Jednym z elementów propagandy wiary katolickiej był teatr, który pozwalał od-
działywać nie tylko za pomocą treści, ale także parenezy, pouczenia moralnego. 

1  Wojciech Kućko – kapłan rzymskokatolicki, doktor teologii moralnej, adiunkt na Wydziale 
Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, e-mail: 
w.kucko@uksw.edu.pl. 

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 147–166
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Jezuici postanowili użyć strategii konotacyjnej, opartej na przekonaniu, że ob-
raz może działać z różnych stron na odbiorcę, mając ponadto zdolność uatrak-
cyjnienia narracji, a nawet dopełnienia tego, czego nie da się wyrazić słowami2.

Charakterystyczne, że scena jezuicka rozwijała się w całym zakonie. Po-
mysły czerpano z konkretnych wydarzeń, przygotowując przedstawienia na 
wiadome okoliczności, by propagować prawdy wiary, czcić święta kościelne, 
ubogacać nabożeństwa i różne okoliczności roku kościelnego. Na początku ta-
kie przedstawienia były wykonywane pod gołym niebem; z biegiem czasu, gdy 
wprowadzono Ratio studiorum, zaczęto je wystawiać wewnątrz pomieszczeń. 
W XVIII w. budowano nawet osobne gmachy teatralne, z systemami dekoracji, 
maszyn i innych elementów zdobniczych. Fenomen takich sztuk opisuje Justyna 
Sprutta: „Przeciwny tandecie, nęcący przepychem, zaskakujący artystycznymi 
i technicznymi efektami teatr stał się w nowożytności wzorcem dla innych ko-
legialnych scen, a nawet zdominował rodzimą, teatralną działalność szkół”3. 
Ubogaceniem przedstawień była muzyka, a także taniec, początkowo nieprakty-
kowany ze względów obyczajowych. Autorami sztuk byli nauczyciele, nierzad-
ko sami jezuici, którzy potrafili umiejętnie godzić treści ewangeliczne i chrze-
ścijańskie z innymi motywami antycznymi. Aktorami zaś stawali się uczniowie, 
odpowiednio do tego przygotowani, ucząc się na pamięć wszystkich tekstów, 
przywdziewając odpowiednie kostiumy i używając koniecznych rekwizytów4. 

Działalność teatralna jezuitów zamarła wraz z kasatą zakonu w 1773 r. (kon-
tynuowana była w szkołach białoruskich i w Rosji aż do wypędzenia w 1820 
r.), w działalności tego zgromadzenia pozostało jednak przekonanie o koniecz-
ności wieloaspektowego ujmowania rzeczywistości i poszukiwania takiego 
sposobu przekazywania wiedzy i wiary, aby oddziaływać na wszystkie zmysły  
człowieka5.

Papież Franciszek, duchowy syn św. Ignacego z Loyoli, w swojej posłudze 
ewangelizacyjnej i wybieranych formach duszpasterstwa wydaje się nawiązy-
wać do najwspanialszych kart dziedzictwa teatru jezuickiego. Komentatorzy 
przeprowadzanej przez niego konsekwentnie rewolucji w łonie Kościoła kato-
lickiego zarzucają mu nierzadko sztuczność, a nawet brak przemyślenia określo-

2  Por. K. Maliszewski, Rola i miejsce jezuitów w kulturze staropolskiej. Próba zarysu proble-
matyki, [w:] W. Kućko [red.], „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. 
Stanisława Kostki, Płock 2019, s. 168-170. Szerzej na temat teatru jezuickiego: J. Poplatek, 
Studia z dziejów jezuickiego teatru w Polsce, Wrocław 1957; J. Okoń, Na scenach jezuickich 
w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość), Warszawa 2006.

3  Zob. J. Sprutta, Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen upowszechniania teatru, „Studia 
Bobolanum” 28 (2017) 2, s. 61.

4  Por. tamże, s. 70-72.
5  Por. A. Piliszewska, Teatr szkolny na ziemiach polskich. O dydaktycznym i umoralniającym 

charakterze sztuk jezuickich słów kilka, „Pedagogika Katolicka” (2016) nr 1, s. 118-127.
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nych słów i zachowań6. Choć zdaniem niektórych watykanistów słowa i gesty 
Franciszka raczej dzielą niż jednoczą wierzących, a na niedzielnej modlitwie 
Anioł Pański jeszcze przed pandemią koronawirusa topniała liczba uczestników, 
to znając historię Towarzystwa Jezusowego można bez trudu próbować odczy-
tać prawdziwe intencje papieża Bergoglio. Także w czasie rozszerzającej się 
w świecie pandemii COVID-19 w 2020 r. w prasie i mediach społecznościo-
wych pojawiały się stwierdzenia: „Franciszek doprowadził do końca Kościoła”, 
„spełniły się przepowiednie, opustoszała bazylika św. Piotra”, „nadszedł koniec 
i spełnienie przepowiedni Malachiasza”. Rewolucja Franciszka jest możliwa 
dzięki jego otwartości, ale i zakorzenieniu w tradycji jezuickiej7.

Istotą jezuickich sztuk teatralnych była zdolność ukazywania walki dobra ze 
złem, zmagań Boga i diabła, które z góry skazane są na niepowodzenie złego 
ducha, ale stają się okazją do uświadomienia człowiekowi, za kim warto pójść 
w życiu8. Sandro Magister zauważa, że w podobny sposób Franciszek realizuje 
theatrum swojego pontyfikatu, które nie jest sztuczną grą, a jedynie środkiem 
do przekazania określonych treści9. W ten sposób papież Bergoglio nadaje głęb-
szy sens podejmowanym działaniom, gestom i obrazom, wydobywając z nich 
treść pedagogiczną. Poprzedni papieże również potrafili wykonywać znaczące 
i zapamiętywane gesty wobec człowieka, jednak to Franciszek odkrył nowe po-
kłady mocy obrazu, którą dysponuje Kościół. 

Magister przywołuje wydarzenia z pontyfikatu Franciszka, w których moż-
na odczytać genialne użycie teatralnych środków wyrazu w świecie kultury 
obrazkowej, gdzie bardzo trudno zaskoczyć widza, zaznajomionego z ekranem 
telewizora, komputera i smartfona. Magister stwierdza: „Ten barokowy teatr sa-
kralny miał swoje zasady spektaklu. Wymagało to dużego zastosowania akto-
rów i publiczności. Z Bergoglio jest inaczej. Jego przedstawienia są niezwykle 
proste, potrafią podbić ekran i dotrzeć do każdego”10. Realizując wizję religii 
rozumianej jako „oddawanie czci Bogu w Duchu i prawdzie” (por. J 4, 23), 
Bergoglio postawił w centrum przypowieści o miłosierdziu Ojca do człowieka. 
Spośród spektakularnych obrazów warto przywołać między innymi następujące: 
nowa formuła obmycia nóg w czasie obrzędu Mandatum w Mszy Wieczerzy 

6  Tłumaczoną na wiele języków była książka wydana m.in. na ten temat pod pseudonimem 
przez angielskojęzycznego autora, opisującego wizerunek papieża Franciszka – w jego opinii 
– kontrowersyjny i pełen sprzeczności, por. M. Colonna, Papież Dyktator. Skrywana historia 
pontyfikatu papieża Franciszka, Warszawa 2018.

7  Por. A. M. Valli, Boże niespodzianki. Dni rewolucji papieża Franciszka, Kielce 2013.
8  Zob. S. J. Oberholzer [red.], Diego Laínez (1512-1565) and His Generalate. Jesuit with Jewish 

Roots, Close Confidant of Ignatius of Loyola, Preeminent Theologian of the Council of Trent, 
Rome 2015.

9  Zob. S. Magister, Su il sipario. Va in scena il teatro del Papa, http://chiesa.espresso.repubbli-
ca.it/articolo/1351276.html [25.08.2020].

10  Tamże.
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Pańskiej; otwarcie pierwszych jubileuszowych drzwi Roku Miłosierdzia w 2015 
r. nie w Rzymie, ale w katedrze Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykań-
skiej, kraju dotkniętym straszną wojną cywilną; przekazanie relikwii św. Pio-
tra patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I; nieoczekiwane wizyty w piątki 
w różnych domach opieki i miejscach walki z ludzką biedą. Do dziedzictwa 
jezuickiego teatru Franciszek dołożył swój kamyk: pokazał, że można wielkie 
dzieła realizować także za pomocą małych środków, odwołując się do znanej 
w Kościele opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, a unikając takich metod, na 
które mogliby pozwolić sobie jedynie zamożni11. Dlatego na zakończenie Roku 
Miłosierdzia stwierdził, że prowadził on do „odkrycia na nowo młodego i pięk-
nego oblicza Kościoła, które jaśnieje, kiedy jest on gościnny, wolny, wierny, 
ubogi w środki i bogaty w miłość, misyjny”12.

2. Papieski teatr w czasie pandemii COVID-19

Od 1 października 2007 r. urząd Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicz-
nych sprawuje Guido Marini, włoski duchowny z archidiecezji Genua, który 
w czasie dwóch ostatnich pontyfikatów stoi na czele ważnego Urzędu Papie-
skich Ceremonii Liturgicznych. Wśród licznych obowiązków tego duchownego 
jest m.in. pomoc w planowaniu i organizowaniu wszystkich celebracji urzędu-
jącego Następcy św. Piotra13. W jednym z wywiadów tak opisywał istotę papie-
skich ceremonii: „Niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi istnieje zawsze i z tego 
powodu potrzeba odpowiedniej edukacji, która stale będzie ukierunkowywać na 
ten punkt centralny. Przecież wszystko, co pośredniczy w liturgii, także w jej 
szczegółach, pięknie, harmonii i okazałości, nie odwraca od tajemnicy Bożej, 
lecz w istocie pomaga ją dosięgnąć przez to, że jest nieskończonego piękna”14.

Można zatem powiedzieć, że podniosły i przejmujący charakter papieskich 
celebracji w czasie pandemii COVID-19 wiosną 2020 r. był także dziełem Gui-
do Mariniego. Pisał o tym włoski watykanista Paolo Rodari na łamach dzienni-
ka La Repubblica, uzasadniając wkład Mariniego w organizację kolejnych na-
bożeństw w Watykanie w tym czasie15. Rodari określa Mariniego jako „chude-

11  Por. H. Sławiński, Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła, „Analecta 
Cracoviensia” 49 (2017), s. 163-174.

12  Franciszek, Drzwi pozostają otwarte. Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Święte-
go Miłosierdzia (20.11.2016), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) (2016) 12, s. 25.

13  Więcej na temat osoby i posługi ks. Mariniego: Ks. Guido Marini. Sługa liturgii, B. K. Krzych 
[oprac.], Ząbki 2010.

14  Tamże, s. 68.
15  Zob. P. Rodari, La Pasqua virtuale. Da Roma alla Mecca a Gerusalemme il virus cambia le 

nostre preghiere, „La Repubblica”, 11 aprile 2020, nr 87, s. 22-23.
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go jak latarnia jego Genui, gdzie się urodził albo jak stylitę [chrześcijańskiego 
ascetę] starożytnego Wschodu”16, który uczył się Kościoła jeszcze w czasach 
konserwatywnego papabile, kard. Giuseppe Siriego (1906-1989). Ceremoniarz 
papieski okazał się mistrzem w wydobywaniu ze skarbca Kościoła rzeczy sta-
rych i nowych (por. Mt 13,52), zarówno w czasie pontyfikatu Benedykta XVI, 
jak i jego następcy – Franciszka. Rodari podsumowywał: „Dwa przeciwne 
światy, dwa style na antypodach, zsyntetyzowane przez Mariniego z kamele-
onową zdolnością do adaptacji”17. Niektórym wydawało się, stwierdza cyto-
wany watykanista, że wypowiedziane przez Mariniego cichym głosem słowa 
Extra omnes na początku konklawe były oznaką raczej niepewności papieskie-
go ceremoniarza, tymczasem to on okazał się „watykańskim Sorrentino”, który 
napisał i zrealizował scenariusz niezapomnianych rekolekcji dla świata, którym 
przewodniczył Franciszek w czasie pandemii koronawirusa i Wielkanocy 2020 
roku. Proste, a zarazem bardzo przejmujące obrazy, płynące za pomocą mediów 
z Watykanu na cały świat, dla wielu ludzi przyzwyczajonych do telewizji, oka-
zały się wstrząsające i przykuły ich wzrok na wiele minut do ekranów, co nie 
jest takie oczywiste w dynamicznym świecie kultury obrazkowej.

3. Pasja znaków Franciszka w 2020 roku

Działalność papieża w czasie pandemii opisywał watykański dziennik 
L’Osservatore Romano, a wszystkie teksty wystąpień zostały także opublikowa-
ne w aktualizowanej na bieżąco książce, wydanej przez Dykasterię ds. Komu-
nikacji Stolicy Apostolskiej18. Oprócz modlitw czasu pandemii, książka zawiera 
zapis wszystkich wystąpień Franciszka od 9 marca do 18 maja 2020 roku. Na 
jej podstawie można prześledzić, jakie znaki i obrazy wybrał Franciszek, aby 
używając dziedzictwa jezuickiego teatru, przekazać światu swoje orędzie.

a) Transmisje Mszy św. i modlitw

Należy zauważyć, że każdego dnia Franciszek podawał konkretną intencję 
Mszy św., odprawianej w kaplicy Domu św. Marty w Watykanie, transmitowa-
nej każdego dnia przez Centro Televisivo Vaticano, Vatican Media oraz na por-

16  P. Rodari, Piazza San Pietro meglio di un film di Sorrentino. Chi è il regista delle cerimonie 
papali senza popolo, https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/04/11/news/piazza_san_pie-
tro_meglio_di_un_film_di_sorrentino_chi_e_il_regista_delle_cerimonie_papali_senza_popo-
lo-253765058/ [31.05.2020, tłum. własne].

17  Tamże [tłum. własne].
18  Zob. Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede (a cura di), Forti nella tribolazione. La 

comunione della Chiesa sostegno nel tempo della prova, Città del Vaticano 2020.
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talu Vatican News, obejmując w ten sposób różne grupy osób, cierpiących z po-
wodu koronawirusa lub pomagających go zwalczyć. Tych ludzi papież uznał za 
głównych bohaterów dramatycznych historii, które rozgrywały się na oczach 
świata (por. Tabela 1)19.

Tabela 1. Intencje modlitwy papieża Franciszka w czasie pandemii 
9 marca – 18 maja 2020 r. [opracowanie własne]

L.p. Data Intencja papieskiej modlitwy

1. 9 marca Za chorych w czasie epidemii, za lekarzy, pielęgniarki, 
wolontariuszy, którzy im pomagają, za rodziny i osoby 
starsze w domach opieki, za więźniów.

2. 10 marca Za chorych, pracowników służby zdrowia, za kapłanów, 
którzy mają odwagę pójść do chorych i pracowników 
szpitali

3. 11 marca Za chorych w czasie epidemii, za więźniów
4. 12 marca Za chorych, za ich bliskich, za rodziców przebywających 

w domach ze swymi dziećmi
5. 13 marca Za pasterzy, którzy towarzyszą ludowi
6. 14 marca Za rodziny, które dzień w dzień przebywają ze swymi 

dziećmi, a także za rodziny niepełnosprawnych
7. 15 marca Za osoby, których praca gwarantuje funkcjonowanie spo-

łeczeństwa: pracowników aptek, supermarketów, trans-
portu, policjantów

8. 16 marca Za rodziny, zamknięte w domach z dziećmi, które nie 
mogą chodzić do szkoły, za rodziców na kwarantannie

9. 17 marca Za osoby starsze, za dziadków, których dotyka ogromna 
samotność

10. 18 marca Za zmarłych, zwłaszcza z powodu wirusa, za operatorów 
sanitarnych

11. 19 marca Za braci i siostry w więzieniach, za ich rodziny
12. 20 marca Za lekarzy w Bergamo, Treviglio, Cremonie, wyczerpa-

nych pracą; za władze państwowe
13. 21 marca Za rodziny, które nie mogą wyjść z domów
14. 22 marca Za zmarłych i za ich bliskich, którzy nie mogą wziąć 

udziału w ich pogrzebach

19  Por. tamże, s. 95-459.
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15. 23 marca Za odczuwających trudności ekonomiczne z powodu pan-
demii

16. 24 marca Za zakażonych wirusem lekarzy, kapłanów, pielęgniarki 
i ich rodziny

17. 25 marca Za siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo, które od 98 lat służą biednym przy 
Domu św. Marty

18. 26 marca Za ludzi, którzy odczuwają lęk
19. 27 marca Za obawiających się o los innych, za samotnych senio-

rów, chorych w szpitalach
20. 28 marca Za głodujących w wyniku pandemii
21. 29 marca Za płaczących: osamotnionych, starszych, rodziców bez 

środków do życia i na pożywienie dla dzieci
22. 30 marca Za zalęknionych z powodu pandemii, niezdolnych do 

działania
23. 31 marca Za bezdomnych
24. 1 kwietnia Za pracowników środków przekazu, za wychowawców 

dzieci i młodzieży
25. 2 kwietnia Za niemających dachu nad głową
26. 3 kwietnia Za myślących o życiu w czasie po pandemii
27. 4 kwietnia O dobre sumienie, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby 

skorzystać nieetycznie na czasie pandemii
28. 5 kwietnia Niedziela Palmowa
29. 6 kwietnia O rozwiązanie problemu przepełnionych więzień
30. 7 kwietnia Za ludzi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwych wy-

roków wydawanych ze złości
31. 8 kwietnia O nawrócenie serc ludzi prowadzących mafijne interesy 

z potrzebującymi
32. 9 kwietnia Wielki Czwartek
33. 10 kwietnia Wielki Piątek
34. 11 kwietnia Wielka Sobota
35. 12 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Błogosławień-

stwo Urbi et Orbi
36. 13 kwietnia Za rządzących, naukowców, polityków planujących czas 

po pandemii
37. 14 kwietnia O dar jedności między nami
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38. 15 kwietnia Za osoby starsze, zwłaszcza odizolowane oraz w domach 
opieki

39. 16 kwietnia Za farmaceutów
40. 17 kwietnia Za kobiety w stanie błogosławionym
41. 18 kwietnia Za osoby niepełnosprawne i chore na COVID-19
42. 19 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego
43. 20 kwietnia Za kobiety i mężczyzn powołanych do polityki, wyższej 

formy miłości
44. 21 kwietnia Aby cisza, którą odczuwamy, nauczyła w tym czasie słu-

chać
45. 22 kwietnia Za Europę, aby umiała stanowić braterską jedność
46. 23 kwietnia O godność dla rodzin wykorzystywanych przez lichwia-

rzy
47. 24 kwietnia Za nauczycieli pracujących za pomocą Internetu oraz stu-

dentów
48. 25 kwietnia Za pełniących posługę w domach pogrzebowych
49. 26 kwietnia Za osoby smutne z powodu samotności lub niepewnej 

przyszłości
50. 27 kwietnia Za artystów, odnajdujących drogę piękna dla innych
51. 28 kwietnia O łaskę roztropności i posłuszeństwa w wypełnianiu 

wskazań, aby pandemia nie wróciła 
52. 29 kwietnia Za Europę, o jej jedność, przez wstawiennictwo patronki 

dnia, św. Katarzyny ze Sieny
53. 30 kwietnia Za zmarłych w czasie pandemii, zwłaszcza za tych nie-

znanych z imienia
54. 1 maja Za pracowników, o słuszną płacę dla nich
55. 2 maja Za rządzących: kierujących państwami, premierów, pra-

wodawców, burmistrzów, wojewodów; za hiszpańskich 
madrugadores

56. 3 maja Za pasterzy, dających życie za wiernych w czasie pande-
mii, za lekarzy, zmarłych w wyniku pandemii

57. 4 maja Za rodziny, zamknięte w domach i mieszkaniach
58. 5 maja Za zmarłych w wyniku pandemii, także bez pogrzebu
59. 6 maja Za kobiety i mężczyzn pracujących w środkach komuni-

kacji
60. 7 maja Za artystów, by ukazywali innym, czym jest piękno
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61. 8 maja Za pracujących w organizacjach: Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca

61. 9 maja Za siostry św. Wincentego, pracujące w ambulatorium 
przy Domu św. Marty w Watykanie

62. 10 maja Za narody Europy, by wzrastały w jedności i braterstwie
63. 11 maja Za bezrobotnych, pracujących „na czarno”
64. 12 maja Za pielęgniarki i pielęgniarzy w dniu ich święta
65. 13 maja Za studentów, uczniów i nauczycieli
66. 14 maja W dniu modlitwy i postu o miłosierdzie Boga w tragicz-

nym czasie pandemii
67. 15 maja Za rodziny w Międzynarodowym Dniu Rodziny
68. 16 maja Za zajmujących się grzebaniem zmarłych w czasie pan-

demii
69. 17 maja Za sprzątających w szpitalach, na ulicach, w zabudowa-

niach
70. 18 maja Msza św. w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II przy 

jego relikwiach w bazylice watykańskiej

W symbolicznej liczbie siedemdziesięciu dni Franciszek zamknął intencje 
bardzo wielu grup i społeczności świata, zmagających się z trudnościami cza-
su pandemii. Do tego należy dodać inne transmisje: modlitwę do Matki Bożej 
Divino Amore z 11 marca 2020 r., chwilę nadzwyczajnej modlitwy przed Ba-
zyliką św. Piotra 27 marca 2020 r., list do wiernych świata z okazji miesiąca 
maja 2020 roku20. Brak udziału wiernych w audiencjach, papieskich Mszach 
i modlitwach Anioł Pański oraz Regina caeli nie był przeszkodą dla papieża do 
kontaktu z całym światem za pomocą najnowocześniejszych technologii.

b) Znaki Paschy

Podczas siedemdziesięciu dni od marca do maja 2020 r. Franciszek zastoso-
wał wiele dotychczas nieznanych praktyce liturgii papieskich gestów i obrazów, 
które utworzyły harmonijną mozaikę przesłania papieża dla świata.

15 marca 2020 r. Franciszek odbył niespodziewaną, samotną pielgrzymkę 
na rzymski Eskwilin, gdzie przed wizerunkiem patronki miasta, nazywanym 

20 Zob. tamże, s. 7-17.
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Salus populi Romani, modlił się w intencji świata21. Następnie pieszo poko-
nał pewien odcinek via del Corso w kierunku kościoła San Marcello al Corso, 
w którym znajduje się cudowny krucyfiks, noszony w 1522 r. po dzielnicach 
Rzymu w czasie wielkiej zarazy. Była to także pierwsza niedziela bez Mszy 
św. we włoskich świątyniach. Wizerunek Ukrzyżowanego z San Marcello został 
wybrany przez Franciszka jako symbol dalszych dni modlitw, przeniesiono go 
bowiem potem do Watykanu na dalsze akty paschalnego theatrum.

25 marca 2020 r. miała miejsce ekumeniczna modlitwa Pater noster, odma-
wiana w południe przez papieża z biblioteki Pałacu Apostolskiego na Watykanie 
w jedności ze wszystkimi chrześcijanami świata.

Wieczór 27 marca 2020 r. został zapamiętany nie tylko przez wiernych, ale 
i zauważony w mediach całego świata, gdyż – pisał Giampaolo Mattei na ła-
mach watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano – paradoksalnie plac św. 
Piotra nie został nigdy tak wypełniony, jak w tamten piątkowy wieczór Wielkie-
go Postu22. Do Watykanu przetransportowano cudowny, XV-wieczny krucyfiks 
z rzymskiego kościoła San Marcello, ocalały z pożaru w 1519 roku. W stru-
gach deszczu papież przeszedł samotnie schody prowadzące do bazyliki św. 
Piotra, gdzie w jej przedsionku odbyło się przejmujące nabożeństwo. Odczyta-
no fragment Ewangelii z opowiadaniem o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41), po 
czym papież wygłosił homilię, a raczej medytację na temat kondycji ludzkości 
w czasie pandemii. Burza koronawirusa – aktualizował ewangeliczną perykopę 
Franciszek – „odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z któ-
rymi tworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje i priorytety. Pokazuje nam, że 
zostawiliśmy w stanie uśpienia i opuszczenia to, co zasila i podtrzymuje nasze 
życie i naszą wspólnotę, i daje im siłę”; w ten sposób uświadomiliśmy sobie, 
że „szliśmy naprzód niewzruszeni, myśląc, że będziemy zawsze zdrowi w cho-
rym świecie”23. Andrea Tornielli komentował papieskie nabożeństwo: „Syrena 
karetki pogotowia, jednej z wielu, które w tych dniach jeżdżą po naszych dziel-
nicach, by nieść pomoc zakażonym, wraz z dzwonami towarzyszyła błogosła-
wieństwu eucharystycznemu Urbi et orbi, kiedy Papież, sam, stanął na pustym 
i smaganym deszczem placu, i kreślił znak krzyża monstrancją”24.

21  Chronologię wydarzeń zaczerpnięto z: [anonimowo], Działalność Stolicy Apostolskiej, 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) 4, s. 45-50; [anonimowo], Działalność Stolicy 
Apostolskiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) 5, s. 46-50.

22 Zob. G. Mattei, Piazza San Pietro non è mai stata così piena, „L’Osservatore Romano” 29 
marzo 2020, nr 72, s. 10.
23  Franciszek, Ludzkość na wzburzonym morzu. Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii 

(27.03.2020), „L’Osservatore Romano” 41 (2020) 4, s. 4-5.
24  A. Tornielli, W strugach łez płynących z nieba, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) 

4, s. 6.
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Kulminacyjne wydarzenia nadeszły w Wielkim Tygodniu, który zgodnie 
z dekretami Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów został na ca-
łym świecie zorganizowany w skromny, a zarazem przejmujący sposób – przede 
wszystkim bez udziału wiernych25. Rozpoczęciem celebracji najważniejszych 
wydarzeń zbawczych w roku liturgicznym była Niedziela Palmowa, której ob-
rzędy, jak całego Wielkiego Tygodnia, zaplanowano przy Ołtarzu Katedry w ba-
zylice św. Piotra, z niewielką liczbą uczestników i okrojoną asystą liturgiczną. 
Widok pustej nawy ogromnej bazyliki poruszył wielu oglądających uroczystość 
na ekranach telewizorów. Co roku ten dzień był okazją do modlitwy młodych 
z papieżem w Światowym Dniu Młodzieży, którego obchody zapoczątkował 
św. Jan Paweł II w 1986 roku. Nie przeprowadzono radosnej procesji z palma-
mi rzeszy młodych, naśladujących hebrajskie dzieci. W tym roku tylko Franci-
szek niósł palmę (wł. fogliolina), symboliczną „relikwię” męki Pańskiej i męki 
ludzkości, dotkniętej koronawirusem. W prezbiterium umieszczono krzyż z San 
Marcello oraz ikonę Maryi – Salus populi Romani (te same znaki: krzyż i ikona 
zawsze towarzyszą spotkaniom młodzieży w czasie ich dni). Kilka drzew oliw-
nych ustawiono w pobliżu ołtarza, aby zapowiadały upragniony przez ludzkość 
pokój i czas bez pandemii. W czasie lektury Pasji według św. Mateusza Franci-
szek klęczał na klęczniku używanym niegdyś przez Piusa XI26.

Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma została odłożona na dalszy czas. W cza-
sie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej nie odbył się obrzęd Mandatum, tak bar-
dzo ceniony przez papieża Franciszka, który właśnie w tym znaku od początku 
pontyfikatu próbował ukazywać istotę Bożego Miłosierdzia, otwartego na różne 
osoby, odsunięte na bok życia społecznego. „W tych dniach tę posługę Man-
datum pełniło tysiące lekarzy, pracowników służby zdrowia i opiekujących się 
chorymi. W homilii papież wspomniał dzielnych kapłanów, zmarłych w cza-
sie posługi wiernym, a także innych «świętych z sąsiedztwa», którzy pomagają 
ofiarnie chorym”27.

Papieskiej liturgii Wielkiego Piątku na cześć Męki Pańskiej, odprawianej  
10 kwietnia 2020 r., towarzyszył ustawiony w centrum absydy bazyliki św. 
Piotra krzyż z kościoła św. Marcelego, okryty trzema fragmentami czerwonego 
materiału, który miał przypominać boleść męki Chrystusa, mieszającej się tego 
roku z cierpieniami ludzkości. Odśpiewana została dodatkowa oracja, dołączona 
do tradycyjnych wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej. Po teatral-
nym odsłonięciu krzyża pocałunek w imieniu całej ludzkości złożył na nim sam 

25  Por. In tempo di COVID-19. Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei 
sacramenti, „L’Osservatore Romano” 26 marzo 2020, nr 69, s. 7.

26  [anonimowo], In una piccola foglia il dolore e le speranze dell’umiltà, „L’Osservatore Roma-
no” 6-7 aprile 2020, nr 79, s. 10.

27  W. Kućko, Papież, który zaskoczył Sorrentino, http://wiez.com.pl/2020/04/20/papiez-ktory-za-
skoczyl-sorrentino/ [31.05.2020].
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papież. Tradycyjnie wieczorem odbyła się Via crucis, jednak tym razem miała 
ona miejsce nie w amfiteatrze Flawiuszy (Koloseum), ale na placu św. Piotra. 
Krzyż niosło pięć osób z więzienia Due Palazzi w Padwie oraz pięcioro pracow-
ników służby zdrowia28. Ścieżkę męki Chrystusa wykreślono na placu światłami 
palącymi się wokół obelisku, który przed niemal dwudziestoma wiekami był 
świadkiem śmierci św. Piotra. W takiej scenerii „świat został objęty ramionami 
placu i kolumnady Berniniego oraz ramionami krzyża, niesionego przez lekarzy 
i innych doświadczonych niesprawiedliwością zła”29.

Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego i liturgię Wigilii Paschalnej  
11 kwietnia 2020 r. rozpoczęto – mimo tragizmu okoliczności, w których 
znalazł się świat – tradycyjnym śpiewem Orędzia paschalnego w ciemności 
bazyliki. Komentatorzy podkreślali, że była to zapowiedź zwycięstwa dobra nad 
złem pandemii. Nie odbyły się także – zgodnie ze wskazaniami Kongregacji 
Kultu Bożego – obrzędy chrzcielne. Papieżowi towarzyszyły rzeźby świętych 
założycieli zgromadzeń zakonnych, umieszczone w niszach bazyliki Piotrowej, 
którzy w swoim życiu przekuli w czyn cnoty wiary, nadziei i miłości. Tego roku 
nie było także tysięcy kwiatów, sprowadzanych na tę okoliczność z Holandii. 
Zamiast nich dwadzieścia tysięcy róż zostało podarowanych lekarzom 
i pielęgniarkom, działającym na pierwszej linii pomocy chorym w Królestwie 
Niderlandów. Po porannej Mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego papież wygłosił z nawy bazyliki św. Piotra kolejne błogosławieństwo 
Urbi et orbi oraz wystosował list do ruchów ludowych, w którym postulował, 
jakie zasady moralne powinny pomóc podnieść się ludzkości z biedy pandemii 
oraz zaproponował wprowadzenie powszechnej płacy podstawowej30. Podcho-
dząc do ikony Salus populi Romani, Franciszek wyraził po raz kolejny więź 
z tym szczególnym wizerunkiem, przed którym w 1835 r. papież Grzegorz XVI 
modlił się o ocalenie Rzymu w czasie epidemii cholery, a którą to ikonę pierwsi 
jezuici zawsze zawozili do swoich miejsc na misjach w świecie.

Niedzielę Miłosierdzia Bożego Franciszek uczcił w czasie Mszy św. w ko-
ściele Santo Spirito in Sassia w pobliżu Watykanu, ustanowionym w 1993 r. 
przez św. Papieża Polaka ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia w Rzymie.  
14 maja 2020 r., na wniosek Wysokiego Komitetu na Rzecz Ludzkiego Bra-
terstwa, wielu wyznawców wszystkich religii podjęło post, modlitwę i uczynki 
miłosierdzia w intencji ustania pandemii.

Ostatnią codzienną papieską celebracją, transmitowaną przez media waty-
kańskie w czasie pandemii, była Eucharystia w 100. rocznicę urodzin św. Jana 

28 Por. Działalność Stolicy Apostolskiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) 5, s. 47.
29 W. Kućko, Papież, który zaskoczył Sorrentino.
30  Por. Franciszek, Solidarność, nadzieja i poczucie wspólnoty. List do ruchów ludowych 

(12.04.2020), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) 5, s. 7-8.
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Pawła II pod przewodnictwem papieża w kaplicy św. Sebastiana w bazylice 
watykańskiej. Ponadto tego dnia papież upoważnił Kongregację Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów do włączenia wspomnienia św. Faustyny Ko-
walskiej do kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego na całym świecie. 
W ten sposób, po siedemdziesięciu dniach codziennego towarzyszenia światu, 
został zamknięty pewien akt papieskiego theatrum czasu pandemii, trwającej 
dalej w różnych miejscach ziemskiego globu31.

c) Dzieła miłosierdzia

Papieski teatr pedagogiczny nie był złożony jedynie z obrazów. Towarzy-
szyły mu prawdziwe gesty miłosierdzia, konkretnej pomocy materialnej wobec 
potrzebujących. Warto wspomnieć niektóre z nich. 26 marca 2020 r. Franciszek 
przekazał trzydzieści respiratorów do szpitali we włoskich regionach najbar-
dziej dotkniętych pandemią. 10 kwietnia 2020 r. zadzwonił do włoskiego pro-
gramu A sua immagine, by wyrazić bliskość z ofiarami pandemii. Za wiedzą 
papieża Kongregacja dla Kościołów Wschodnich przesłała sprzęt medyczny do 
krajów Bliskiego Wschodu, 31 maja 2020 r. poświęcił zaś karetkę pogotowia 
dla rzymskich ubogich32. Nie były to działania o cechach commedia dell’arte, 
ale rzeczywiste, konkretne i trwałe formy wsparcia.

4. Franciszek i Sorrentino

Jednym z najbardziej znanych współczesnych włoskich reżyserów jest Pa-
olo Sorrentino, neapolitański filmowiec, który w ostatnich latach zasłynął pro-
dukcją seriali, opowiadających dzieje papiestwa przyszłości. Dwie serie: Młody 
papież (oryg. The Young Pope) z 2016 r. oraz Nowy papież (oryg. The New 
Pope) z 2020 r. są artystyczną, przez niektórych określaną jako kontrowersyjna, 
wizją Kościoła katolickiego, w której język przeplata się z symbolami, a tra-
dycja z nowoczesnością. Papieskie wizje Sorrentina różnią się radykalnie od 
innych współczesnych reżyserów. Nie wystarczy bowiem ubrać aktorów w pa-
pieskie i kardynalskie kostiumy, jak choćby uczynił to Fernando Meirelles w fil-
mie Dwóch papieży (oryg. The Two Popes) z 2019 roku. Tworzenie obrazów 
o Kościele, jak to pokazuje Sorrentino, wymaga choć trochę metafizycznego 
myślenia o Bogu. 

31  [anonimowo], Działalność Stolicy Apostolskiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 41 (2020) 
6, s. 48.

32 Por. tamże, s. 48-50.
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Po papieskim nabożeństwie z nadzwyczajnym błogosławieństwem Urbi et 
orbi, które miało miejsce 27 marca 2020 r. na Watykanie, w czasie trzeciego 
odcinka programu EPCC Alive, udostępnionego na kanale YouTube 31 marca 
2020 r., Sorrentino wyznał, że Watykan nie potrzebuje już jego pomocy i pod-
powiedzi, ponieważ papież umie tworzyć dużo potężniejsze obrazy niż te, które 
reżyser wymyślał na potrzeby swoich filmów i seriali. Wielu wyrażało przeko-
nanie, że obrazy Sorrentina są fikcją, filmową imaginacją, mało prawdopodobną 
w rzeczywistości, tymczasem czas pandemii koronawirusa w Watykanie okazał 
się bardziej zaskakujący. Paolo Sorrentino stwierdził nawet: „Obraz jest potęż-
ny, jeśli jest przemyślany, może mieć wielki wpływ i być przede wszystkim 
wielką pomocą dla osób. W rzeczywistości to, co wydarzyło się w Rzymie, jest 
rodzajem zastrzyku zaufania dla tych, którzy wykonują moją pracę, którzy czę-
sto czują się bezużyteczni: siła obrazu może coś zmienić”33.

5. Siedem znaków Franciszka

Teatralność gestów Franciszka stała się sposobnością do odkrycia na nowo 
mocy obrazu i symboliki chrześcijańskiej. Franciszek po raz pierwszy o ko-
ronawirusie powiedział w czasie modlitwy Anioł Pański z licznym udziałem 
wiernych na placu św. Piotra 26 stycznia 2020 roku34. Próbę teologicznej in-
terpretacji znaków teatru pedagogicznego Franciszka podjął Antonio Spadaro35, 
opisując siedem obrazów, których użył papież w celu przedstawienia „planu 
wskrzeszenia” po pandemii COVID-19 – pierwszej pandemii ery cyfrowej. Au-
tor tekstu zauważa, że ciemności pandemii paradoksalnie pozwalają odnaleźć 
odwagę wyobraźni. Za amerykańską poetką Emily E. Dickinson (1830-1886) 
stwierdził, że potrzebna jest dzisiaj wizja „możliwości”, „tego, co możliwe”, 
aby na nowo „zadomowić się w tym, co możliwe” (wł. abitare nella possibi-
lità, ang. dwell in possibility). Ma to związek z tekstem Apokalipsy, opisującym 
dzieło Zasiadającego na tronie, który „czyni wszystko nowe” (por. Ap 21,5)36. 
Jeśli wirus jest natarczywym wrogiem naszych ciał, który zmienia także nasze 
patrzenie na świat i drugiego człowieka, należy zatem nabyć „koniecznej od-

33  P. Rodari, Piazza San Pietro meglio di un film di Sorrentino. Chi è il regista delle cerimonie 
papali senza popolo, https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/04/11/news/piazza_san_pie-
tro_meglio_di_un_film_di_sorrentino_chi_e_il_regista_delle_cerimonie_papali_senza_popo-
lo-253765058/ [31.05.2020, tłum. własne].

34  Por. E. Romeo, Vuoto a credere. La fede, la chiesa e il papa al tempo del coronavirus, Milano 
2020, s. 12-17.

35  Zob. A. Spadaro, „Una nuova immaginazione del possibile”. Sette immagini di Francesco per 
il post COVID-19, „La Civiltà Cattolica” (2020) 4080, s. 567-580.

36 Por. tamże, s. 567-568.
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porności”, o której Franciszek wspominał na placu św. Piotra 27 marca 2020 
r. w czasie nabożeństwa37. Zdaniem Spadaro, na skutek pandemii można było 
zobaczyć świat, który został zablokowany jak spinner, obracający się na ekranie 
komputera w chwili spowolnienia działania lub blokady jakiegoś oprogramo-
wania. Ów stan zawieszenia spowodował, że wielu ludzi miało poczucie końca, 
Apokalipsy, jednocześnie bez wyobrażenia sobie jakiejkolwiek przyszłości.

Spadaro opisuje siedem pełnych nadziei obrazów, zastosowanych w przemó-
wieniach Franciszka, którymi były: łódź w czasie burzy, pochodnia, „podłoże”, 
wojna poetów, namaszczenie, okno oraz sama pandemia jako metafora. Pierw-
szym znakiem była łódź w czasie burzy, wspominana przez papieża Bergoglio 
27 marca 2020 r., symbolizująca przestrzeń, w której – nie bez lęku o siebie 
– widać twarze osób oddających życie za innych, towarzyszących tej podróży 
ludzkości wśród wód potopu: lekarzy, pielęgniarek, sprzątających, opiekunów, 
pracowników transportu, sił porządkowych i militarnych, kapłanów, zakonni-
ków i zakonnic, „ponieważ nikt nie zbawia się sam / nie ratuje się sam”38. Barka 
jest tym samym symbolem braterstwa ludzkiego. 

Drugim obrazem była pochodnia, która rozświetla ciemności pandemii. 
Franciszek wskazał na cztery rodzaje nocy, będących metaforą losu obywateli 
Europy: noc obywatela żyjącego obawami o niepewną przyszłość, noc sank-
cji międzynarodowych, noc egoizmu i rywalizacji między państwami oraz noc 
konfliktów zbrojnych39. Nadzieją w tych ciemnościach jest światło Zmartwych-
wstałego Chrystusa.

Kolejnym obrazem było podłoże (wł. sottosuolo), będące echem powieści 
Fiodora Dostojewskiego Notatki z podziemia z 1864 r.40, nazywanej „uwerturą” 
do jego wszystkich powieści. Pandemia to czas zejścia do podglebia – mówił 
o tym Franciszek w wywiadzie z Austin Ivereigh, opublikowanym w czasie ko-
ronawirusa. Zejście do podziemia oznacza przejście od społeczeństwa nieczułe-
go do dostrzegającego odrzuconych, dotknięcia ich ciała41. Czwartym obrazem 
jest „wojna poetów”, o której Franciszek pisał do ruchów ludowych: „Jeśli wal-
ka z koronawirusem jest wojną, to wy jesteście prawdziwą niewidzialną armią, 
która walczy w najbardziej niebezpiecznych okopach. Armia, której jedyną bro-
nią jest solidarność, nadzieja i poczucie wspólnoty, które odnawia się w tych 
dniach, kiedy nikt nie może uratować się sam”42. Poetą jest ten, kto w sposób 

37  Zob. Franciszek, Ludzkość na wzburzonym morzu. Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie 
pandemii (27.03.2020), „L’Osservatore Romano” 41 (2020) 4, s. 4.

38 Tamże, s. 5.
39 Zob. A. Spadaro, Una nuova immaginazione del possibile, s. 569-572.
40 Zob. F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, London 1992.
41  A. Ivereigh, Il Papa confinato. Intervista a Papa Francesco, 8 aprile 2020, https://www.lacivil-

tacattolica.it/news/il-papa-confinato-intervista-a-papa-francesco/ [31.05.2020].
42 Franciszek, Solidarność, nadzieja i poczucie wspólnoty, s. 7.
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kreatywny używa języka, tych samych słów, którymi operują inni, ale umie 
wyrazić nimi głębszy sens. Takiej nowej narracji potrzeba na czas pandemii. 
Piątym obrazem tego czasu w przesłaniu Franciszka jest namaszczenie, którego 
udzielali lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, siły porządkowe i publicz-
ne, wolontariusze, księża i osoby konsekrowane, aby nieść pokój, pokrzepienie 
i podnosić na duchu43.

Na kolejny, szósty obraz pandemii, Franciszek wskazał w Liście do kapła-
nów diecezji rzymskiej z 30 maja 2020 r., napisanym z powodu niemożliwości 
odprawienia Mszy Krzyżma44. Przywołane przez niego okno jest w tej optyce 
symbolem negatywnym, a zarazem synonimem odległości. Zamknięci w do-
mach i mieszkaniach ludzie nie mogli kontaktować się inaczej, jak tylko przez 
okna. Nie można pozostać obojętnym na rzeczywistość biedy i wykluczenia, po 
prostu „patrząc na nią przez okno”, ale konieczne jest szukanie nowych dróg 
rozwiązań. Ostatnim, siódmym obrazem, jest – w opinii Spadaro – sama pande-
mia, która może pomóc dostrzec inne klęski tego rodzaju wśród współczesnych 
społeczeństw: pandemie głodu, wojny, dzieci bez edukacji, egoizmu etc.

Podsumowanie

Analiza siedemdziesięciu dni papieskiej aktywności w czasie pandemii ko-
ronawirusa od 9 marca do 18 maja 2020 r. pozwala wyraźnie stwierdzić, że 
symbole, znaki, słowa i gesty, używane przez Franciszka dla podniesienia na 
duchu znękanej chorobą ludzkości były przemyślane i zaplanowane, jak rów-
nież miały określony cel. Jeśli zadaniem Kościoła, jak to wielokrotnie podkreśla 
Bergoglio, jest bycie „szpitalem polowym”45, w którym leczy i uśmierza ból ran 
ludzkości, to w tej perspektywie należy odczytywać kolejne akty papieskiego 
teatru pedagogicznego z 2020 roku.

Po pierwsze, Franciszek kolejny raz zwrócił uwagę na rolę znaków i słów 
w przepowiadaniu i ewangelizacji Kościoła. Odbiorca łatwiej i szybciej przy-
swaja pewne treści, jeśli oddziałują one także na jego wyobraźnię i zmysły. 
Z papieskich celebracji wielu zapamięta z pewnością pusty plac św. Piotra 
w strugach deszczu, z samotnie idącym papieżem, lub przejmujące modlitwy 
przez krucyfiksem z San Marcello. Znaczące jest jednak i to, że transmisje pa-
pieskich codziennych Mszy św. zostały zakończone 18 maja 2020 r., ponieważ 
wiary – mimo tych różnych znaków i symboli – nie można przeżywać jedy-

43 Zob. Franciszek, Un plan para resucitar. Una meditación, „Vida Nueva” (2020) 3174, s. 6-11.
44  Zob. Franciszek, Profeti di un nuovo futuro. Ai preti do Roma il Papa chiede di lasciarsi 

sorprendere dalla grazia del Risorto e dalla forza umile e fedele del popolo, „L’Osservatore 
Romano”, 31 maggio 2020, nr 123, s. 8.

45 Por. A. Spadaro, Intervista a Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica” (2013) 3918, s. 449-477.



163

Papież, który zaskoczył Sorrentina

nie wirtualnie, potrzebne jest spotkanie ze Słowem w czasie realnej liturgii46. 
Obrazy papieskiego theatrum powinny więc skłonić do refleksji, jakie znaki 
i symbole czasu pandemii zapamiętają wierni Kościoła katolickiego nad Wisłą.

Po drugie, Franciszek pokazał, że trudny, dramatyczny czas pandemii, mógł 
zostać wykorzystany do budowania między ludźmi nadziei. Zainteresowanie 
współczesnych ludzi wewnętrznym, zakulisowym życiem Kościoła katolickie-
go, wyrażające się w mnogości filmów w tej tematyce, a także chętnym odbio-
rem ich przez widzów, wskazują, że Kościół jest jednym z ważnych elementów 
mozaiki współczesności. Franciszek pokazał, że nie najwybitniejsi reżyserzy 
potrafią wymyślać przyciągające historie, ale to właśnie Kościół ma moc kre-
owania rzeczywistości w taki sposób, że ludzie chętnie to oglądają i tego słu-
chają. Ma taką moc, bo jest w nim prawda i nadzieja, dlatego obrazy Ewange-
lii są mocniejsze od najbardziej wymyślnych kreacji reżyserskich. Ewangelia 
Chrystusa nigdy się nie przeżyje ani zdewaluuje.

Po trzecie, działalność Franciszka w czasie pandemii była potwierdzeniem, 
że droga towarzyszenia i rozeznawania, którą konsekwentnie realizuje od po-
czątku swojego pontyfikatu, jest słusznym i skutecznym sposobem dotarcia do 
wiernych. Chęć bycia blisko człowieka, dostrzeżenie jego ran i słabości, nie-
mnożenie pobożnych słów, a dawanie ewangelicznych rozwiązań, okazują nie-
zawodność doktryny społecznej Kościoła katolickiego. Nawet wśród ludzi za-
mkniętych w domach, za pomocą współczesnych środków duchowni mogli być 
blisko swoich wiernych47.

Można powiedzieć, że papież Bergoglio poszedł dalej niż Paolo Sorrentino, 
zastosował bowiem w liturgii i nabożeństwach w czasie pandemii logikę Ewan-
gelii, interpretowanej przez jezuitów, w świetle której mniej znaczy więcej, a za 
pomocą małych środków można osiągać wielkie cele. Wrócił w ten sposób do 
tradycji jezuickich teatrów pedagogicznych, które miały zadanie kształtowania 
wartości i postaw przez słowa i obrazy. Jeśli w świecie mamy dziś do czynie-
nia ze zmianą epoki, dokonują się bowiem przemiany nie linearne, a epokowe, 
co podkreślał Franciszek w przemówieniu do Kurii Rzymskiej w 2019 r.48, to 
pewnym symbolem tej zmiany może być pusty plac św. Piotra, który paradok-

46  Mówił o tym papież Franciszek w czasie homilii w Domu św. Marty 17 kwietnia 2020 r.: „Ko-
ściół, sakramenty, Boży lud są bowiem czymś konkretnym. To prawda, że w obecnym czasie 
musimy tak żyć, ale po to, by wyjść z tunelu, nie pozostawać tam. To jest właśnie zażyłość 
apostołów, nie gnostyczna, nie wirtualna, nie samolubna, ale zażyłość konkretna, w ludzie”. 
Cyt. za: G. Dobroczyński, Ecclesia czy E-cclesia?, Warszawa 2020, s. 8.

47  Por. T. Drożyński, Oblicza wiary w czasie pandemii COVID-19. Koronawirusowy akrostych, 
Tarnów 2020, s. 81-87.

48  Zob. Franciszek, Przemówienie do kardynałów z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodze-
nia (21.12.2019), https://ekai.pl/dokumenty/przemowienie-papieza-franciszka-do-kardynalow
-z-okazji-zblizajacych-sie-swiat-bozego-narodzenia-21-grudnia-2019/ [31.05.2020].
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salnie widziało najwięcej ludzi w historii w czasie samotnej modlitwy papieża  
27 marca 2020 roku. Znaki i obrazy papieskiego teatru pedagogicznego będą 
zapewne w przyszłości przedmiotem dalszych analiz, nie tylko przez specja-
listów od homiletyki i katechetyki, ale również wśród historyków i badaczy 
dziejów teatru jezuickiego.
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Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób, za pomocą sugestywnych słów, zna-
ków i obrazów, Franciszek realizował nabożeństwa i liturgie watykańskie w czasie pan-
demii koronawirusa od marca do maja 2020 roku. Analiza dotyczy kolejnych aktów 
papieskiego „dramatu liturgicznego”: od dni poprzedzających pielgrzymkę 15 marca 
2020 r. do kościoła San Marcello w Rzymie aż po ostatnią transmitowaną Mszę św. 18 
maja 2020 r. przy relikwiach św. Jana Pawła II. W związku z tym na początku zaprezen-
towane są założenia jezuickiego teatru pedagogicznego, które pomogły papieżowi Ber-
goglio oraz jego współpracownikom w zaplanowaniu i zrealizowaniu bogatej katechezy 
liturgicznej i moralnej dla całego świata przy pomocy skromnych środków. W dalszej 
części przywołane są i opisane kolejne akty papieskiego theatrum, opisane w trzech 
grupach: idea i przesłanie transmisji Mszy św. i modlitw; znaki Paschy, obchodzonej 
w szczególnej scenerii w Watykanie oraz gesty miłosierdzia chrześcijańskiego, wyko-
nane przez papieża wobec cierpiących w czasie pandemii. W ostatnich latach papiestwo 
jest przedmiotem zainteresowania wielu reżyserów. Jeden z nich, włoski reżyser Paolo 
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Sorrentino, autor popularnych serii o wyimaginowanej historii papiestwa przyszłości, 
poruszony scenami z placu św. Piotra w czasie pandemii ocenił, że Watykan nie po-
trzebuje już jego pomocy, bo kreuje dużo potężniejsze obrazy niż te z jego filmów. 
W ostatniej części artykułu przywołane są badania włoskiego teologa Antonio Spadaro, 
który na łamach czasopisma La Civiltà Cattolica dokonał analizy siedmiu papieskich 
obrazów czasu pandemii.

Słowa kluczowe: COVID-19, Franciszek, koronawirus, pandemia, Sorrentino, teatr je-
zuicki

Summary
The Pope who surprised Sorrentino: Words and images of Francis’ 

pedagogical theatre during the COVID-19 pandemic

This article aims to show how Francis carried out Vatican services and liturgies 
during the COVID-19 pandemic from March to May 2020 using suggestive words, si-
gns, and images. The analysis concerns subsequent acts of the papal “liturgical drama”: 
from the days preceding the pilgrimage of 15 March 2020 to the Church of San Mar-
cello in Rome until the last Mass online on 18 May 2020 at the relics of St John Paul II. 
Therefore, at the start, the assumptions of the Jesuit pedagogical theatre are presented, 
which helped Pope Bergoglio and his associates to plan and implement a rich liturgical 
and moral catechesis for the whole world with modest means. Further on, the subsequent 
acts of the papal theatrum are cited in three groups: the idea and message of the Holy 
Mass transmissions and prayers; the signs of Easter, celebrated in a special setting in the 
Vatican, and the gestures of Christian mercy made by the Pope towards those suffering 
during the pandemic. In recent years, the papacy has attracted the attention of many 
directors. One of them, the Italian director Paolo Sorrentino, creator of a popular series 
about the imaginary history of the papacy of the future, was moved by scenes from St 
Peter during the pandemic and judged that the Vatican no longer needs his help because 
it has created much more powerful images than those from his films. The last part of the 
article cites the research of the Italian theologian Antonio Spadaro, who analysed seven 
papal images of the time of the pandemic in the La Civiltà Cattolica journal.

Keywords: COVID-19, Francis, coronavirus, pandemic, Sorrentino, Jesuit’s theatre
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Chiesa e web: il valore della „dimensione” digitale 
nella chiesa e la pandemia

1. Le regole della convivenza

Il fenomeno pandemico, con il quale siamo stati costretti a confrontarci, 
dimostra la sua complessità per il solo fatto di interessare diversi ambiti che 
toccano sia in maniera diretta sia in maniera indiretta il campo delle relazioni 
economiche, politiche, istituzionali e religiose.

L’emergenza sanitaria ci ha imposto limitazioni che hanno prodotto nuove 
regole, creando sofferenze anche a tutte le confessioni religiose, le quali si sono 
trovate a dover riesaminare il proprio ruolo sociale e pubblico. Quanto mai attu-
ale e di grande interesse il rapporto che si viene a creare tra COVID-19 e libertà 
religiosa e, il conseguente ruolo della Chiesa e della libertà religiosa in tempo 
di emergenza.

Tutto ciò comporta, come effetto immediato, la necessità di analizzare le 
regole della convivenza all’interno delle società, in cui il fenomeno coronavirus 
pone, ancora oggi, interrogativi esistenziali e anche religiosi.

Uno di questi riguarda il concetto di Stato di diritto e la tutela della libertà 
religiosa, inserita sia nel contesto nazionale sia in quello europeo, con riferi-

1  Roberta Santoro – professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico – Dipartimento di 
Scienze politiche – presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Insegna Sistemi dei 
Rapporti tra Stato e Chiese, Diritti e religioni nelle società europee, Diritti delle religioni e cit-
tadinanza multiculturale, Diritti umani e geopolitica delle religioni. E’Visiting Professor presso 
l’Università di Elbasan (Albania). I temi di ricerca sono prevalentemente riferiti alla tutela della 
libertà religiosa e al rapporto tra diritto, società multiculturale e pluralismo confessionale, rap-
porti Stato e Chiese, confessioni religiose. Autrice di varie pubblicazioni tra le quali “Apparte-
nenza confessionale e diritti di cittadinanza nell’U.E.”, Obiezione di coscienza e appartenenza 
confessionale, Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo. Docente in vari Master 
tra i quali EMCT “Euromeditteranean Master in Culture and Tourism” promosso da Emuni- 
Slovenia e Diritto sanitario. E’ responsabile della sezione Giurisprudenza e legislazione civile 
di Rivista nazionale di Fascia A ed è Condirettore di Rivista scientifica internazionale, e-mail: 
roberta.santoro@uniba.it.
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mento alla globalizzazione in un clima di restrizione delle libertà personali, dei 
gruppi sociali, e delle formazioni religiose. 

Come nelle pandemie del passato, anche oggi i luoghi utilizzati dalle reli-
gioni specialmente per i riti sacri, per l’intrinseca dimensione collettiva, pos-
sono favorire il contagio e per questo essi sono stati chiusi, come ogni altro 
luogo in cui si poteva creare assembramento. A riprova di ciò, le misure prese 
per fronteggiare il COVID-19 hanno causato una serie di restrizioni dei diritti 
costituzionali di libertà e, quindi, anche il diritto di libertà religiosa è stato toc-
cato. Le limitazioni imposte sono di natura indiretta, conseguenza necessaria 
di misure volte a limitare la libera circolazione e le riunioni. E’ stata la prima 
volta, dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, che l’esigenza di tutela 
del bene giuridico “salute” ha comportato una limitazione tanto ampia anche 
dei diritti di libertà così centrali nell’impianto della nostra Carta fondamentale.

L’assolutezza della tutela riservata alla salute, ha compresso notevolmente 
la tutela riservata al sentimento religioso. Un esempio: la lapidaria  lettera dei 
DPCM dell’8 marzo 2020 (estesa a tutto il territorio nazionale il giorno seg-
uente) che ha sospeso tutti gli “eventi in luogo pubblico o privato”, “compresi 
quelli di carattere ludico, sportivo, religioso e fieristico”, “anche se svolti in 
luoghi chiusi ma aperti al pubblico” (art. 1, lett. g) e ha condizionato l’apertura 
(rectius, l’ingresso, come preciserà l’art. 1, lett. h del Decreto legge n. 19 del 25 
marzo) dei luoghi di culto «all’adozione di misure organizzative tali da evitare 
assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei lu-
oghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra 
loro di almeno un metro” ribadendo, tuttavia, ancora una volta, la sospensione 
delle “cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri» (art. 1, lett. i).

Il tema della comunicazione è importante per la vita della Chiesa, perché è 
coessenziale alla sua dimensione ed è strettamente funzionale alla sua missione, 
cioè quella di annunciare e diffondere il Vangelo. Il magistero, del resto, sia 
quello pontificio sia quello episcopale, in più modi hanno riscoperto il valore 
della comunicazione proprio ponendolo in relazione alla missio, come la stessa 
Cei ha indicato per il tramite del direttorio sulle comunicazioni sociali nella 
missione della Chiesa, “Comunicazione e missione”, del 2004.

Le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria hanno reso necessario un 
incremento dell’uso degli strumenti massmediali, un costante ricorso al web 
per trasmettere in streaming messe, liturgie e altre proposte spirituali (anche la 
Pasqua è stata vissuta da casa grazie a internet). Il Vangelo, il messaggio religio-
so è passato attraverso queste moderne tecnologie, ponendo una serie riflessione 
sulla qualità della “pastorale digitale” e sul rapporto liturgia-comunità2.

2  Già il Concilio Vaticano II, con il decreto Inter mirifica in maniera esplicita si è occupato della 
comunicazione e dei suoi strumenti, consapevole che essi ”se bene adoperati, offrono al genere 
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Interrogarsi sul senso estetico della religione non è un’operazione concettu-
ale nuova, ma riemerge in modo forte nei giorni dell’emergenza coronavirus, in 
conseguenza dell’esplosione della “religione on line”, del valore degli strumenti 
della comunicazione con messe, momenti di preghiera, videocatechesi, quaresi-
mali, messaggi di vescovi, parroci e laici mediante il web. 

La reclusione forzata ha creato uno scossone gigantesco all’umanità. La 
criticità sanitaria non solo destabilizza certezze acquisite da generazioni, ma 
riprogramma inevitabilmente i formati dell’esistenza come lo spazio e il tempo. 
Se il primo si riduce per la maggior parte delle persone a quello domestico, il 
secondo si riprogramma annullando i tradizionali tempi sociali a cui si era abit-
uati. Isolamenti e quarantene hanno obbligato, quindi, l’individuo a vivere in un 
«tempo unico sospeso, a riprogrammare la propria agenda ripensando pratiche 
usuali come, ad esempio, quelle ecclesiali»3. Questa trasposizione avviene at-
traverso dirette social (Facebook, Instagram), messaggi istantanei (WhatsApp, 
Telegram) o utilizzando una delle tante piattaforme di videoconferenza a dispo-
sizione. A queste esperienze pastorali, strutturate e vissute online, si aggiunge 
la condivisione, sempre tramite web, di celebrazioni improvvisate sui terrazzi 
delle canoniche o di preghiere recitate in una macchina dal volenteroso prete 
che gira col megafono per le strade cittadine. Al di là delle ragioni che mu-
ovono scelte di questo tipo (la principale è certamente la necessità di essere 
presenti spiritualmente), una delle questioni che merita un approfondimento non 
riguarda la nobile intenzione ma la qualità – estetica e pastorale – della messa 
mandata in onda4.

Al di là delle ragioni che muovono scelte di questo tipo (la principale è 
certamente la necessità di essere presenti spiritualmente), una delle questioni 
che merita un approfondimento riguarda il valore dei riti e soprattutto di quello 
principale, cioè la messa.

Nonostante talune titubanze che rivelavano la difficoltà a prendere la giusta 
misura delle nuove limitazioni (ad es. la “prossimità” al Paese espressa “nell’ap-
ertura delle chiese” del comunicato Cei del 10 marzo si trasformava due giorni 
dopo in una scelta di “responsabilità” nel “chiudere le chiese”), le confessioni 

umano grandi vantaggi, perché contribuiscono efficacemente a sollevare e ad arricchire lo spiri-
to, nonché a diffondere e a consolidare il regno di Dio”. Ma anche messo in guardia per il fatto 
che possono essere adoperati anche contro il disegno di Dio, volgendoli a rovina dell’uomo «per 
i danni che molto sovente il loro cattivo uso ha provocato all’umanità».

3  M. Padula, Testimoniare la bellezza al tempo del Coronavirus, www.ceinews.it, [14 aprile 2020].
4  I media online hanno dato la possibilità ad un gran numero di individui di poter vivere più 

intensamente i loro “sentimenti religiosi”, in cui il ministro di culto si configura come Alter 
Christus, come un “chiamato da Dio” per diffondere il suo Verbo. E lo fa – scriveva Giovanni 
Paolo II – coniugando “la permanente verità del ministero presbiterale con le istanze e le carat-
teristiche dell’oggi” (Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992).
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religiose si sono adeguate alle disposizioni statali riconducendo queste ultime 
ad una clausola di salvaguardia di necessità e urgenza conosciuta anche dai 
diritti religiosi. 

Proprio l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza 
episcopale italiana ha diffuso di recente il documento “Celebrare la messa in Tv 
o in streaming”, un vademecum rivolto a tutti quei sacerdoti, religiosi e religiose 
e diaconi che si stanno cimentando nelle celebrazioni in rete. I suggerimenti 
della nota Cei sono un prontuario fondamentale per gestire tecnicamente ques-
to “tsunami spirituale” che ha travolto gli account social di tanti fedeli orfani 
delle celebrazioni in presenza dell’assemblea dei fedeli. Le tre parti di cui si 
compone (“indicazioni pratiche”, “attenzioni di regia”, “glossario social”) han-
no un doppio merito: quello di indicare precise metodologie di lavoro e quel-
lo di stimolare alla formazione in questo ambito, sperando che venga utilizza-
to come incentivo a conoscere ed interpretare i codici identitari della cultura  
digitale. 

Una dimensione religiosa in Rete, oltre a fare opportuna attenzione ai parti-
colari tecnico-formali, deve proiettarsi nella prospettiva di una pastorale “nella” 
comunicazione tecnologica (mediata), che metta al centro la bellezza del dato 
di fede e riesca a incarnarla nel contesto contemporaneo, caratterizzato appunto 
dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza 
e dell’interattività.

Dalla Messa mattutina del Papa ai Rosari promossi dalla Cei, in tv e sui 
social il sacro “sfonda”. Un dato per tutti: venerdì 27 marzo la preghiera straor-
dinaria di Francesco davanti a una piazza San Pietro vuota è stata seguita da 17 
milioni 400mila spettatori pari al 64,6% dell’intera platea televisiva. Ma cifre 
record si ripropongono quotidianamente, con Raiuno e Tv2000. 

2. La dimensione giuridica della comunicazione

Questo potrebbe significare che avere più spettatori porta più credenti? 
A grandi ascolti corrisponde anche un aumento della pratica religiosa? Il nos-
tro è un Paese incerto su Dio ma ricco di sentimenti religiosi. «Questi numeri 
indicano che in quelli che possiamo definire i cattolici più attivi e convinti c’è 
un grande movimento di ricerca di fonti spirituali. Un flusso molto interessante 
verso l’utilizzo di nuove tecnologie per compensare la difficoltà di partecipare 
a celebrazioni liturgiche dal vivo, per avere momenti di espressione religiosa 
anche nella pandemia. E la Chiesa livello di base si è data molto da fare per 
garantire forme alternative di partecipazione. Buona parte ovviamente segue il 
Papa che ha scelto di far partecipare alla Messa mattutina tutto il Paese. Una 
presenza continua ma discreta che colpisce in particolare i credenti più vicini 
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che possono seguirlo ogni giorno»5. L’interesse però non riguarda solo i creden-
ti, perché anche il mondo laico dimostra attenzione, si riconosce in un Papa che 
si presenta come una figura calata nelle vicende umane, che propone il mes-
saggio religioso con uno stile semplice ma di prossimità, di vicinanza, di com-
partecipazione delle sofferenze e delle angosce. Colpisce questa presenza del 
Pontefice straordinaria nella sua ordinarietà, umile, non ex cathedra,che parla 
a braccio, che offre un pensiero facilmente comprensibile, che tocca la sostanza 
del discorso religioso, ma anche delle cose concrete. Significa che nei momenti 
difficili, come quello che stiamo vivendo, si è sempre alla ricerca di fonti, di 
risorse, di un senso. 

L’esperienza di questo tempo sta facendo crescere nella consapevolezza di 
molti l’idea che ci può essere una ricerca di spiritualità o di punti di riferimen-
to oltre i confini ordinari, perché attraverso Internet uno può collegarsi con le 
parrocchie che vuole, con le comunità con cui si identifica di più, che riescono 
a organizzare meglio, che sanno offrire meditazioni, riflessioni, luoghi più sig-
nificativi. Questo va nella direzione dell’affermarsi di una “comunità”, di una 
“parrocchia”, di elezione rispetto a una comunità pre-definita. Dà la possibil-
ità alla gente di selezionare, di vedere, di connettersi con realtà ritenute più 
significative che sanno interpretare meglio il tempo presente, che facilitano il 
discernimento.

Il bisogno di rapporti più “normali” però non viene meno. Il virtuale è im-
portante, soprattutto in riferimento ai giovani, ma non cancella l’esigenza dei 
rapporti umani anche nel campo dello spirito. C’è sempre la nostalgia di una 
comunità, di un rito reale, non formale, cui uno partecipa e che gli scandisce 
la vita. Resta il bisogno di un luogo, di un punto di riferimento, di uno spazio, 
di un ambiente fatto di volti, di un popolo cui si appartiene, anche fisicamente 
rappresentato.

Si parla di ritorno all’essenziale, secondo una ricerca condotta dall’Istituto  
Ipsos6 prevale, nella popolazione italiana, una maggiore religiosità, maggio-
ri segni di fede che si manifestano in una vicinanza a Dio. Sono pochi quelli 
che prendono spunto dalla pandemia per distaccarsi ancora di più, anche se 
la crescita del bisogno, della domanda religiosa e spirituale resta circoscritta, 
coinvolge molto di più i credenti praticanti o i cattolici impegnati rispetto alla 
totalità dei credenti cattolici7. 

5 F. Garelli, Gente di poca fede, Il Mulino, 2020, p. 264.
6  Indagine realizzata dall’Istituto IPSOS, utilizzando un campione di 1.000 interviste (popolazio-

ne italiana dai 18 ai 75 anni) nel periodo intercorrente tra il 24-26 marzo 2020.
7  E questo dà l’idea che non possiamo più rappresentare il nostro Paese come quello di un cat-

tolicesimo per nascita. Dobbiamo uscire da questa prospettiva non perché la Chiesa rinunci 
a offrire il suo messaggio ai credenti o che si ritengono tali in chiave culturale più che religiosa 
spirituale.
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C’è chi avverte maggiormente il tasso di spiritualità, riflettendo, pregando, 
ponendosi interrogativi, e c’è chi reagisce, invece, in modo laico pur dichiaran-
dosi credente, cioè malgrado permanga in lui un sentimento religioso non inter-
preta necessariamente queste vicende alla luce di una lente, di una prospettiva 
di fede.

Questo aspetto emerge chiaramente, sta crescendo, anche nel modo di in-
tendere il cristianesimo dove c’è un diverso linguaggio, un diverso alfabeto, 
una diversa lettura della realtà. Tutte queste modificazioni strutturali pongono 
in rilievo un altro aspetto riguardante la necessità di capire e conoscere i vari 
aspetti della comunicazione, i luoghi e le regole, i diritti e i doveri che disegna-
no un profilo, il quale potrebbe essere sia di servizio sia di potere. Il problema 
delle regole e della dimensione giuridica della comunicazione assume, difatti, 
una rilevanza autonoma, rendendo importante la comunicazione sotto l’aspetto 
giuridico, in una società sempre più multiculturale.

La comunicazione, anche nella Chiesa, va studiata non solo da un punto di 
vista sociologico, psicologico, pastorale, ma anche e soprattutto da un punto 
di vista giuridico; l’esame della comunicazione come un diritto nella vita della 
Chiesa.

La complessità ha messo in crisi il ruolo degli Stati, la delimitazione delle 
competenze in materia di rapporti con la Chiesa, tra le stesse confessioni reli-
giose e lo Stato, e, soprattutto, una vecchia concezione di concepire la religione.

Le differenze, riguardanti anche il sistema religioso e il cosiddetto fenome-
no religioso, sono caratterizzate dal fatto di derivare la loro esistenza non dalle 
regole interne ai diversi sistemi socio- giuridici, bensì dai contenuti teologici e 
trascendentali che ne creano mondi complessi. Occorre evidenziare che il siste-
ma religioso rappresenta l’espressione più emblematica del multiculturalismo, 
perché contribuisce a formare   in maniera evidente l’identità delle nazioni. 

Dalla diversità deriva spesso il conflitto, caratterizzato non solo dal diverso 
contenuto della visione della vita, ma anche dalla diversa reazione rispetto ai 
fatti della vita, in questo caso condizionati da globalizzazione e al multicultura-
lismo. Tale difficoltà interessa non solo la convivenza internazionale transnazio-
nale, ma anche la stessa dignità della persona umana.

In questo quadro, la religione e il conseguente diritto di libertà religiosa si 
presentano con un contenuto di valori trascendentali, che uniscono la vita di 
persone e popoli, determinandone la condotta, i modi di vita, i costumi, la mora-
le, il modo di pensare e di agire. La religione, per sua natura, implica l’esistenza 
di un legame forte e qualificato, che spiega il senso di appartenenza in un vin-
colo associativo, molte volte idoneo a dar vita ad organizzazioni confessionali, 
che tendono ad assumere un ruolo determinato all’interno del contesto socio-po-
litico nel quale operano. Ciò provoca, a volte, tensioni, conflitti, crisi di identità 
di crescita sociale, derivati anche dai nuovi scenari culturali, sociali, giuridici 
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ed economici che attraversano i Paesi europei e comporta, allo stesso tempo, la 
necessità di dover ricostruire un sistema di valori che porti ad una convivenza 
pacifica, entro cui poter realizzare il benessere di ogni uomo, quale parte inte-
grante della società stessa.

Il fattore religioso si presenta - sia rispetto a tali avvenimenti sia rispetto alle 
aspirazioni personali di ciascun individuo - come una «prospettiva privilegiata 
adatta a riempire di contenuti le aspirazioni umane alla libertà, all’eguaglian-
za, alla tolleranza, alla partecipazione democratica, cioè adatta a riempire di 
contenuti la stessa dignità della persona umana nella riproduzione dei rapporti 
quotidiani»8.

I diritti della persona e le sue libertà fondamentali divengono sinonimi del 
bene comune da dover proteggere: la religione rappresenta un sistema di questo 
bene comune che dispiega i suoi effetti in modo diverso a seconda dei diver-
si spazi geo-politici. Difatti, la religione, le libertà, l’uguaglianza, il dialogo 
sono da ritenersi valori supremi verso i quali orientare la convivenza e le stesse 
relazioni tra le società.

La dimensione religiosa occupa un posto di prima grandezza. Si è parlato, 
non a caso, di un ritorno della religione nello spazio pubblico, ma non sempre 
si riesce a spiegare a cosa questa espressione concretamente rinvia.

 Questa particolare situazione chiede una nuova funzione alle religioni, in-
centrate sul valore della persona che può portare all’identità comune e garantire 
«quei valori di integrazione sociale e comunitaria che sembrano particolarmente 
scoperti nel tempo presente»9. Conseguentemente, la libertà religiosa individ-
uale è «sempre più necessita del vincolo associativo perché ne venga garantito 
un effettivo svolgimento»10. 

Per le religioni è fondamentale la costruzione di relazioni di comunità, di 
associazioni, in cui si esprime la libertà religiosa. I fedeli, quindi, sono portatori 
di interessi specifici.

La dimensione religiosa dell’uomo consta di principi che trovano fonda-
mento nella rivelazione, nella teologia, nella coscienza stessa, comunque in 
istanze trascendentali e superiori alle regole della convivenza per quanto de-
mocraticamente costruita. Infatti, i valori fondamentali di cui le religioni sono 

 8  Dammacco G., Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, 
Cacucci, Bari, 2000, p.12; inoltre cfr. Santoro R., La relaciòn entre la apariencia religiosa y la 
persecuciòn por motivos religiosos, [in:] C. Hermida Del Llano [a cura di], The prohibition of 
racial discrimination in the European Union, Dikinson, Madrid 2020, pp. 119-124. 

 9  Garelli F., La religione in Italia: verso una nuova egemonia culturale, [in:] Il Mulino, 40/ 1991, 
p. 159

10  Casuscelli G., Libertà religiosa e confessioni di minoranza 8tre indicazioni operative), [in:] 
Studi in onore di Gaetano Catalano, I, Rubettino, Soveria Mannelli 1998, p. 421.
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portatrici rappresentano da sempre punti di riferimento irrinunciabili per la vita 
della persona. 

All’interno dei vari sistemi sociali, l’ordinamento giuridico garantisce il 
riconoscimento fondamentale di quei valori per la convivenza e li disciplina 
specialmente a livello costituzionale. Quindi, il fattore religioso, costituzional-
mente garantito consiste nella dimensione sociale dei valori spirituali e teologici 
vissuti dai fedeli. Inoltre, l’ordinamento giuridico deve preoccuparsi che le di-
verse visioni religiose della vita non confliggano tra di loro o con lo Stato stesso 
in modo da ostacolare la pacifica e produttiva coesistenza.  In questa prospettiva 
e nei confronti della autonomia delle religioni, la decretazione d’urgenza dovuta 
al COVID-19, giustificata dalla imprevedibile rilevanza dell’evento, risponde 
a un modo di attuare la laicità e l’autonomia dell Stato. 

Il virus colpisce senza distinzioni, nel pieno rispetto del principio di uguagli-
anza, senza discriminazioni. E le misure governative rincorrono il virus nella st-
essa direzione: corrono per fermare il movimento, la circolazione e la riunione, 
in qualunque modo motivata. I decreti non chiudono le chiese ma sospendono 
le cerimonie “civili e religiose”, letteralmente intese come quelle manifestazioni 
(sacre o profane) che si svolgono secondo un programma o un rito prestabiliti e 
con l’intervento di un pubblico.

Da questo punto di vista la nota del Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti, del 27 marzo scorso, 
offre un’opportuna interpretazione autentica dei DPCM presidenziali, relativi 
all’inizio della pandemia, chiarendo come le ”celebrazioni (…) non sono in sé 
vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, 
proprio per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occa-
sioni di contagio”.

Del resto – e lo si ribadisce nella medesima nota – la ratio degli interventi 
governativi, il loro oggetto diretto, non è la limitazione delle libertà (tra cui il 
diritto di libertà religiosa) ma “esclusivamente” la “tutela della salute pubblica”, 
minacciata non dalla esperienza religiosa in sé ma da una delle più tipiche mo-
dalità (quella collettiva) in cui essa può prendere forma. Volendosi evitare gli 
assembramenti, non deve sorprendere che le chiese siano state associate ad altri 
luoghi di pubblica riunione.

Tuttavia, mentre i fruitori di altre attività (pub, sale da ballo, sale da gioco, 
ecc.) devono rinunciare ad “ogni attività” (art. 1 lett. g DPCM dell’8 marzo), 
medesimo DPCM a tutela della libertà religiosa riserva un punto (lettera i), che 
dispone per le chiese la possibilità di consentire l’accesso individuale ai fedeli, 
pur proibendo le pubbliche celebrazioni. Certo si tratta di un’apertura sofferta, 
limitante, perché le condizioni per poterne giovare tendono ad escludere in ra-
dice ogni riunione, limitando la comunione materiale. Gli articoli della Costi-
tuzione italiana su cui poggia questa decisione sono il 32 (tutela della salute) e 
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il 19 (tutela della libertà religiosa). In effetti sono sospese le forme assembleari 
dei riti di tutte le confessioni religiose e ciò appartiene all’ordine proprio dello 
Stato, al quale spetta il bilanciamento dei beni costituzionali, come la salute e il 
sentimento religioso.

3. Il ruolo della religione

Così come è minacciata la salute di tutti, cattolici e non, così esce limitata la 
libertà religiosa di tutti, cattolici e non. Del resto, in relazione ad una dimensi-
one tanto essenziale del diritto di libertà religiosa, il Concordato tra stato e chie-
sa cattolica, così come anche le intese con le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica, non possono aggiungere nulla a quanto la Costituzione già garantisce.

Il virus mette alla prova, così, sia gli ordini degli Stati che quello della 
Chiesa, nonché il loro reciproco rapporto, spingendo a rivedere modelli di or-
ganizzazione e di sviluppo consolidati. Sicuramente tutto ciò contribuisce alla 
reformatio ecclesiae, anche in considerazione della riforma dei comportamenti 
dei singoli fedeli.

La particolare condizione creata dalla pandemia ha fatto riscoprire la fragil-
ità della persona umana e il suo valore. In questa direzione la religione ha risco-
perto l’importanza del suo ruolo, che sta praticando in questo periodo attraverso 
l’azione dei leaders religiosi (si pensi in particolare all’opera di Papa Francesco 
e degli altri capi religiosi dell’islam, dell’ortodossia cristiana e dell’ebraismo) 
e le opere di solidarietà per il soccorso ai bisognosi, anche a quelli che a cau-
sa della pandemia hanno perso la capacità economica. Ciò è accaduto perché 
il complesso del patrimonio dogmatico, morale ed etico di tutte quante le re-
ligioni “costituisce un forte sistema di valori identificante un gruppo umano; 
quel gruppo umano che i giuristi definiscono con l’espressione di ‘confessione 
religiosa’”11.

I principi umani, filosofici e giuridici che sono derivati dalle religioni hanno 
contribuito a creare civiltà e a formare i differenti sistemi socio-giuridici, all’in-
terno dei quali si sono sviluppati i principi di tolleranza e di tutela della libertà 
religiosa, sia pure con grandi sofferenze. Questi principi, consolidati nel corso 
del tempo all’interno delle differenti società oggi incontra una nuova sfida, cioè 
quella di coesistere in un clima multiculturale. Questa sfida oggi trova un clima 
mondiale condizionato dalla pandemia e, pertanto, coinvolge in modo diverso 
tutte le religioni in contesti multiculturali, nei quali i gruppi sociali chiedono di 
essere protagonisti di un nuovo umanesimo di solidarietà e di fratellanza. In qu-

11  Dalla Torre G., Identità religiosa, comunità politica e diritto, [in:] Studi in onore di Gaetano 
Catalano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 479.



176

Roberta Santoro

esto senso sono soggetti sociali che rendono più vivo il dialogo all’interno delle 
società, ma allo stesso tempo diventano interlocutori dello stato, senza pretende-
re di contrastare o di limitare il potere dello Stato. Il dialogo con lo Stato e con 
le pubbliche istituzioni costituisce una necessità per la risoluzione dei problemi 
sociali che il disagio della pandemia genera all’interno di una società, che sta 
vedendo la crescita della povertà e di ogni forma di disagio personale e fami-
liare. Tutto ciò comporta che gli Stati, superata la fase iniziale in cui l’urgenza 
della situazione sanitaria richiedeva atti di imposizione, utilizzino gli strumenti 
che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per realizzare il dialogo con 
le religioni anche per razionalizzare le azioni di solidarietà che spontaneamen-
te sono state disposte specie attraverso il volontariato. Ciò che preoccupa è la 
gravità della situazione economica che tutti gli Stati affronteranno con la ripre-
sa delle attività economiche e sociali, che potrà essere affrontata non solo con 
provvedimenti di natura economica, ma anche con la tutela dei valori spirituali 
sui quali poggia la convivenza e il benessere delle persone nello Stato. In tal 
senso sarà necessario garantire la libertà religiosa, non solo per consentire che 
la libera azione dei gruppi religiosi possa sostenere il senso dell’esistenza di 
fronte alle difficoltà della vita, ma anche per coinvolgere in modo più organico 
l’azione dei gruppi religiosi rispetto ai nuovi bisogni (come ad esempio i pro-
blemi alimentari, il contrasto all’usura verso i commercianti,  il disagio giova-
nile, le difficoltà per la mancanza di lavoro, l’assistenza alle famiglie giovani 
con figli piccoli, ecc.). Lo Stato, per il suo carattere democratico e pluralista, 
di fronte alle necessità deve accogliere l’istanza dei cittadini alla partecipazione 
all’attività statale, permettendo a coloro che costituiscono la comunità religiosa 
di organizzarsi essi stessi creando tutti gli strumenti idonei al soddisfacimento 
dei bisogni di ogni ordine, che favoriscono lo sviluppo della personalità. In qu-
esta prospettiva, l’obbligo costituzionale per lo Stato di garantire sia l’esercizio 
individuale della libertà religiosa, sia l’esercizio della comunità assume un più 
ampio significato.

Tale rilevanza sull’ordinamento statale ben si comprende, tenendo presente 
la funzione delle confessioni religiose, che, per il fatto di essere principalmente 
spirituale, coinvolge direttamente le volontà dei cittadini-fedeli e, quindi, in-
cide sulla comunità statale. Infatti, le confessioni religiose, in quanto custodi 
delle verità rivelate, si pongono come sostenitrici della purezza della fede e dei 
costumi, proponendo   di attuare nella pratica la visione di vita proposta esten-
dendo la loro visione su ogni attività umana, nessuna delle quali è moralmente 
indifferente. Di conseguenza, le confessioni religiose sono dovunque presenti e 
liberamente intervengono nella vita sociale, avendo come scopo preminente la 
salvezza delle anime.
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La collocazione delle confessioni religiose in un contesto non solo naziona-
le, ma anche europeo pone in rilievo l’attivismo della Chiesa cattolica, attraver-
so gli strumenti internazionali e comunitari di cui dispone12.

E’ dunque ancora una volta la strada della collaborazione e del dialogo, già 
sperimentata in numerosi degli Stati dell’Unione e accolta come strumento nel 
Trattato di Amsterdam, quella intrapresa da una Europa che, senza rinunciare 
alla propria connotazione laica, riconosce l’importanza del “contributo speci-
fico” che le confessioni religiose possono offrire. Tale contributo è decisivo in 
relazione alla necessità di ammortizzare possibili situazioni conflittuali determi-
nate dall’aumento di disomogeneità religiosa dovuto ai consistenti flussi migra-
tori extraeuropei ed intraeuropei13. 

Già dagli anni ‘70, la Santa Sede ha stabilito rapporti diplomatici prima con 
la Comunità europea, poi con l’Unione europea, garantendo presso di essa un 
Nunzio apostolico con lo scopo di seguire le sedute del Parlamento europeo e di 
rappresentare l’opinione dell’organo di governo della Chiesa cattolica in occa-
sione della elaborazione dei documenti più importanti e in relazione a vicende 
internazionali nelle quali l’Unione europea si trovi coinvolta.

Vale la pena di ricordare che proprio a livello europeo, la Chiesa negli 
anni’70 ebbe ad avviare un processo di totale ristrutturazione organizzativa. Nel 
 1971, infatti, nasce il Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE) 
organo al servizio delle Conferenze episcopali di tutta l’Europa, con l’obietti-
vo di promuovere una collaborazione tra i vescovi in Europa. Nel 1980, viene 
istituita la Commissione della Conferenza  episcopale della Comunità europea 
(CECE o COMECE), composta da vescovi delegati dalle Conferenze episcopali 
nazionali dei Paesi dell’Unione europea: si rivela, da subito, un organismo dalla 
struttura leggera, con segretariato permanente a Bruxelles con lo scopo di fa-

12  L’art. 17 del Trattato di Amsterdam non si limita a sancire il rispetto di quanto stabilito dal 
diritto dei singoli Stati membri relativamente alla condizione giuridica di chiese, associazioni 
o comunità religiose (alle quali sono equiparate, tra l’altro, le „organizzazioni filosofiche e 
non confessionali”), ma prevede anche che l’Unione assuma l’impegno del  dialogo aperto, 
trasparente e regolare con chiese e organizzazioni, da  tempo presenti a Bruxelles con uffici e 
rappresentanze più o meno strutturate.

13  Su questa linea, ultima in ordine cronologico, la Raccomandazione del Parlamento Europeo del 
13 giugno 2013 al Consiglio sulla bozza di orientamenti dell’UE in materia di promozione e  
protezione della  libertà di religione o di credo in cui al punto o)  stabilisce che «nel   quadro 
dell’elaborazione e dell’attuazione degli orientamenti, il sostegno e l’impegno nei confronti 
di un’ampia gamma di organizzazioni della società civile, tra cui le organizzazioni per i di-
ritti umani e i gruppi religiosi o legati ad un credo, un’importanza fondamentale  ai fini della  
promozione e della protezione della libertà di religione o di credo; pertanto i punti focali per 
i diritti umani delle delegazioni UE dovrebbero mantenere contatti regolari con queste orga-
nizzazioni per poter ,identificare tempestivamente i problemi che potrebbero sorgere nell’ambi-
to  della libertà di religione o di credo nei relativi paesi».
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vorire ”una più stretta unione e collaborazione fra gli Episcopati e degli Episco-
pati con la Santa Sede nell’ambito delle questioni che interessano la Comunità 
europea (art.3 Statuto)”.

Eguale processo di innovazione organizzativa si registrò in Europa all’in-
terno delle relazioni interecclesiali delle altre confessioni non cattoliche, prot-
estanti e ortodosse.

Di fatto, le Conferenze episcopali dei Paesi dell’Unione europea sono rap-
presentate a Bruxelles dalla COMECE, mentre la rete europea delle Chiese prot-
estanti, anglicane e ortodosse è rappresentata nella sede dell’Unione dalla CEC, 
Commissione della Chiesa e della Società. Le due distinte Commissioni collab-
orano tra loro nella realizzazione di un progetto comune per un ‘Europa cristi-
ana, tanto che la COMECE dispone di una commissione di esperti che prende 
posizione sui provvedimenti della Commissione e del Parlamento europeo, sia 
nella fase di proposta sia in quella di predisposizione di una prima stesura della 
disposizione che si vuole adottare.

In caso di questioni ritenute d’interesse rilevante per le Confessioni religiose 
e allo scopo di concorrere alla formazione di una comune volontà, si dà vita 
a una fase di consultazione tra gli organismi comunitari interessati e i rappre-
sentanti della CEC, che porta come effetto collaterale quello di consentire il 
superamento di fragilità e spaccature interne tra le varie confessioni, superando 
le polemiche relative al ruolo di preminenza  della Chiesa cattolica, con l’unico 
scopo di riuscire a conseguire risultati positivi in sede comunitaria. 

Le organizzazioni religiose, in questo momento, non sol realizzano un mo-
mento qualificante del processo europeo, ma agiscono, in maniera concreta, 
chiedendo alle istituzioni europee di tutelare gli interessi religiosi, perché questi 
sono espressione di valori alla base della convivenza civile. In quest’ottica, si 
può notare come le organizzazioni religiose abbiano rafforzato la loro presen-
za istituzionale all’interno del territorio europea, ponendosi come interlocutori 
privilegiati nella costruzione della nuova Europa. Non si deve dimenticare che 
le relazioni tra le Chiese si collocano all’interno delle relazioni ecumeniche, 
che hanno come obiettivo il cammino verso valori teologici e prassi ecclesiali 
condivise.

Al riguardo, occorre citare la Charta Oecumenica del 2001 in cui si sottolin-
ea che: «le Chiese promuovono una unificazione del continente europeo. Non si 
può raggiungere l’unità in forma duratura senza valori comuni».

In tal senso, insieme agli ambiti ordinari, il CCEE opera in altri campi che 
ampliano   l’orizzonte degli argomenti trattati e discussi nei vari incontri orga-
nizzati in tutta l’Europa. Di notevole importanza quello riguardante la pastorale 
giovanile in tutto il mondo, il dialogo fra cristiani e musulmani in Europa, la 
difesa della libertà religiosa con unico obiettivo di sostenere una società in cui 
risieda la giustizia, la libertà e la pace, la tutela dell’ambiente.
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Attenzione particolare viene dedicata anche alle problematiche sociali e gi-
uridiche riguardanti la bioetica, il rapporto Chiesa-media, le nuove tecnologie. 
Ad esempio, attraverso il portale eurocathinfo.eu, la Chiesa in Europa stabilisce 
una rete d’informazione fra le diverse Conferenze Episcopali in tutto il conti-
nente; così come si è creato un portale per i giovani per poter accedere a tutte le 
iniziative che la Chiesa realizza in questo ambito. Un’attenzione non secondaria 
è rivolta alla posizione dell’uomo e alla tutela dei diritti della persona all’inter-
no dell’Europa, alla sua situazione personale, spirituale e sociale. Si pensi alle 
questioni legate alle migrazioni ed ai problemi collegati al crollo demografico: 
alla famiglia, all’educazione e alla cultura del rispetto per la vita per difenderla 
in tutte le sue fasi (dalla nascita alla morte), oltre i rapporti interreligiosi per 
riuscire a promuovere una sana convivenza in un Europa plurale14.
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Streszczenie

Kościół i sieć web: 
wartość cyfrowego „wymiaru” Kościoła i pandemii

Globalna pandemia spowodowała cierpienie wielu osób, także w aspekcie reli-
gijnym, stąd religie stanęły przed zadaniem ponownego zbadania swych założeń spo-
łecznych. Pojawiła się konieczność analizy niektórych reguł życia w społeczeństwach, 
w których zjawisko koronawirusa zrodziło trudne pytania egzystencjalne i religijne. 
W tym kontekście należałoby się przyjrzeć przede wszystkim kondycji wolności religij-
nej w Europie. Wspieranie wspólnot i stowarzyszeń, w których można realizować wol-
ność religijną, powinno należeć do fundamentalnych celów każdego państwa. Ludzie 
wierzący bowiem mają wobec państwa konkretne oczekiwania. Szczególna sytuacja, 
jaką jest pandemia, wymaga tego, by religie odnalazły swoje nowe funkcje, skoncentro-
wane na wartości osoby. To może doprowadzić do zdefiniowania wspólnej tożsamości 
i zagwarantować „te wartości integracji społecznej i wspólnotowej, które wydają się 
dziś szczególnie ważne”. Obecnie religie w sposób wyraźny domagają się od insty-
tucji europejskich ochrony swoich interesów, ponieważ powinno to leżeć u podstaw 
współżycia społecznego. Dialog ten staje się instrumentem prawnym do konstrukcji le-
gislacyjnej poprzez tworzenie odpowiednich programów. W obliczu wyzwań i potrzeb 
wynikających ze współistnienia społecznego i międzynarodowego religie muszą stać 
się częścią procesu demokratycznego, nie zapominając i nie zdradzając autentyczności 
swojego przesłania religijnego, a jednocześnie nie warunkując i nie obciążając rozwoju 
demokracji.

Słowa kluczowe: formacje religijne, demokracja, Europa, wiara

Summary
Church and web: The value of the digital 

“dimension” in the Church and the pandemic

The global pandemic has produced rules that impose suffering on religions, which 
must now reconsider their social role. This entails the need to examine the rules of 
coexistence within societies, where the COVID-19 phenomenon raises existential and 
religious questions. We need to look at the condition of the state of religious freedom, 
referring – in the European context – to globalisation in a climate of restriction of per-
sonal, social, and religious freedom. 

This complexity has underlined the role of states and delimited competences re-
garding relations with religions. Because building relationships with communities and 
associations where religious freedom is expressed is fundamental, believers are there-
fore bearers of specific interests. This particular situation calls for a new function for 
religions, focused on the value of the person, which can lead to a common identity and 
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guarantee of “those values of social and community integration that seem particularly 
discovered today”.

Today, religious confessions not only create a qualifying moment in the European 
process, but they act concretely, asking the European institutions to protect religious 
interests because these are an expression of values at the basis of civil coexistence. 
Gradually, dialogue becomes an instrument that is used juridically as part of the legi-
slative construction through the production of appropriate programs. In the face of the 
challenges and needs resulting from social and international coexistence, religions must 
become part of the democratic process without forgetting and betraying the authenticity 
of their religious message and, at the same time, without conditioning or mortgaging the 
development of democracy.

Key words: religious formations, democracy, Europe, faith
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Polityka rządu hiszpańskiego w czasach koronawirusa 
– człowiek czy pieniądz?

Wprowadzenie

Celem artykułu było przeanalizowanie sytuacji społeczno-politycznej 
w okresie obowiązywania tzw. „Estado de alarma”. W sposób szczególny zwró-
cono uwagę na rolę Kościoła katolickiego i możliwość jego aktywnej działal-
ności w przestrzeni publicznej w zależności od fazy, w której znajdowała się 
dana wspólnota autonomiczna. Stawiając pytanie o dominującą linię progra-
mową, należało najpierw omówić ewolucję sytuacji politycznej w Hiszpanii 
w kontekście miejsca Kościoła i jego relacji do władzy, począwszy od okresu  
tzw. transformacji ustrojowej.

W ustawodawstwie okresu rządów generała Francisco Franco (1939-1975) 
widoczne było instrumentalne traktowanie pojęcia wolności religijnej. Dopiero 
transformacja ustrojowa w 1978 roku spowodowała przewartościowanie w po-
lityce wewnętrznej i zagranicznej. Wolność wyznania należy w konsekwencji 
do praw fundamentalnych I generacji, zagwarantowanych przez Konstytucję 
Królestwa Hiszpanii z 1978 roku. W artykule 16 zagwarantowano wolność 
religii. Treść zapisów można sprowadzić do następujących sformułowań: „1. 
Deklaracja wolności ideologicznej i religijnej jednostek oraz społeczności bez 
dalszych ograniczeń, w ich przejawach, niż jest to konieczne dla utrzymania 
porządku publicznego chronionego prawem; 2. Nikt nie może być zmuszony 
do składania publicznej deklaracji na temat swojej ideologii, religii lub prze-
konań; 3. Żadna spowiedź nie będzie miała charakteru państwowego, a władze 
publiczne będą miały obowiązek uwzględniać wierzenia religijne społeczeństwa 
hiszpańskiego i utrzymywać konsekwentnie stosunki współpracy z Kościołem 

1  Justyna Salamon – magister, doktorantka w Instytucie Religioznawstwa Wydziału Filozoficzne-
go UJ, e-mail: justyna.salamon@doctoral.uj.edu.pl. 
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katolickim i pozostałymi”2. W dokumencie z 1980 roku o Wolności Religijnej 
podkreślono, że wyznanie nie może być przedmiotem dyskryminacji. Każdy ma 
prawo swobodnego wyboru oraz zmiany wyznania, tudzież zamanifestowania 
swoich przekonań religijnych lub ich braku, a także ma prawo powstrzymać 
się od ich deklarowania. Zagwarantowano prawo do celebrowania obrzędów 
religijnych (m.in. pochówek bez dyskryminacji ze względu na wyznanie). Infor-
macje dotyczące religii miały być dostępne zarówno dla dzieci, młodzieży, jak 
i dorosłych (w ramach tzw. edukacji religijnej bezpłatnie). Uwzględniono także 
wolność zgromadzeń religijnych. Wspólnoty wyznaniowe mają zagwarantowa-
ną pełną niezależność. W artykule 8 zapowiedziano wyodrębnienie w Minister-
stwie Sprawiedliwości Komisji Doradczej ds. Wolności Religijnej, składającej 
się z przedstawicieli administracji państwowej, Kościołów i wspólnot religij-
nych3. Relacje między państwem a Kościołem katolickim były uregulowane na 
podstawie Konkordatu ze Stolicą Apostolską z dn. 27 sierpnia 1953 roku (mię-
dzy generałem Francisco Franco a papieżem Piusem XII). Z przedstawicielami 
pozostałych religii (uznanych za „notorio arraigo”, czyli głęboko zakorzenione) 
zawierane były umowy bilateralne (judaizm, islam, protestantyzm). Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, iż w Hiszpanii mimo dominującego udziału wyznania 
rzymskokatolickiego, nie ma religii uznanej za państwową. 

Od czerwca 2018 roku rządzi socjalistyczny premier Pedro Sánchez z Hisz-
pańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). Już na początku pojawiły 
się kontrowersje wokół jego zaprzysiężenia w Palacio de Zarzuela – tylko na 
konstytucję, czyli bez Biblii oraz krzyża, co miało miejsce pierwszy raz w histo-
rii Królestwa Hiszpanii. W przeciwieństwie do poprzedników z Partido Popular 
(PP, m.in. Mariano Rajoya) oraz PSOE (Felipe Gonzáleza, premiera w latach 
1982-1996 czy José Luisa Rodrígueza Zapatero, 2004-2011).

W toku badań sformułowano następujące pytania badawcze: jakimi priory-
tetami kierował się rząd? Czy ważniejszy od życia ludzkiego był aspekt ekono-
miczny? Czy władze kościelne podejmowały inicjatywy, mające na celu złago-
dzenie skutków społecznych epidemii? Czy zamknięcie budynków sakralnych 
może spotęgować proces ateizacji społeczeństwa? Hipotezę badawczą można 
sprowadzić do stwierdzenia, że epidemia ukazała dominację kwestii ekono-
micznych nad religijnymi oraz prospołecznymi. Jedną z przesłanek, motywu-
jącą do podjęcia niniejszego tematu, była drastyczna sytuacja osób szczególnie 
narażonych na zakażenie, mieszkańców domów opieki i seniorów.

2  Constitución Española Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español 
en referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 
de diciembre del mismo año, „BOE” nr 311, s. 3.

3  Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, „BOE” 177 (1980), s. 15955.
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Dokonując przeglądu literatury zwrócono uwagę na publikacje hiszpańsko 
oraz anglojęzyczne. Szczególnie przydatne były analizy autorstwa Powell Ch., 
Molina I., Martínez J. P. (coords.), España y la crisis del coronavirus: Una 
reflexión estratégica en contexto europeo e internacional czy García Calavia 
M. Á., Cárdenas J., Barbeito Iglesias, R. L., Presentación del debate: Impactos 
sociales de la COVID-19: un nuevo reto para la sociología.

Według Geerta Hofstedego4 wyznanie dominujące w danym kraju ma 
wpływ na kształtowanie kultury w szerokim znaczeniu tego słowa. Następuje 
w tym przypadku sprzężenie zwrotne. Z jednej strony religia jest rezultatem 
wcześniejszych wzorców kulturowych istniejących na danym obszarze, a z dru-
giej strony umacnia je, czyniąc elementami swojej doktryny5.

W artykule zasadne było zastosowanie metody wnioskowania, w której 
można czerpać z wiedzy już istniejącej, tworząc przy tym tzw. nową wiedzę – 
wywnioskowaną lub pośrednią. Definicja wnioskowania w najprostszym ujęciu 
to proces myślowy polegający na tym, że przyjmuje się jako podstawę rozu-
mowania pewne zdanie (twierdzenie) lub kilka zdań jako prawdziwe i za tym 
pośrednictwem dochodzi do przeświadczenia o prawdziwości innego, nowego 
zdania (wyprowadza się nowe prawdziwe twierdzenie). Z kolei wnioskowanie 
indukcyjne określa się współcześnie jako szczególnego rodzaju postać wniosko-
wania redukcyjnego. Redukcję traktuje się jako bezpośrednią przeciwstawność 
dedukcji (dawniej traktowano w taki sposób indukcję). Metoda dedukcyjna to 
ogólny sposób postępowania naukowego, polegający na wyprowadzeniu z twier-
dzeń pierwotnych, uznanych za prawdziwe, nowych twierdzeń stanowiących 
ich konsekwencję logiczną. Metodą indukcyjną jest ogólny, typowy dla nauk 
realnych (indukcyjnych, empirycznych) sposób postępowania poznawczego tzn. 
postępowanie polegające na zbieraniu faktów jednostkowych, ich uogólnienie 
(między innymi indukcyjnym), stawianie hipotez objaśniających nowe fakty6. 
W rezultacie im więcej mamy potwierdzonych jednostkowych zdań o faktach, 
zdań obserwacyjnych, tym bardziej ich uogólnienie, zdanie teoretyczne, tj. hi-
poteza, jest wiarygodne. „Prawdopodobieństwo wniosku uzyskanego w drodze 
indukcji niezupełnej, głoszącego, że przedmiot klasy a (którą w pewien sposób 
obierzemy) ma cechę b, będzie tym większe, po pierwsze, im więcej przed-
miotów danej klasy przebadamy i stwierdzimy, że wszystkie one mają tę samą 
cechę, po drugie, im bardziej różnorodne będą te przedmioty, po trzecie, im 

4  Geert Hofstede – holenderski psycholog społeczny, badacz zależności między kulturą organi-
zacyjną a kulturą narodową.

5  G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2000, s. 53-54.

6  M. Cieślarczyk, Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane 
w pracach magisterskich i doktorskich, Wydawnictwo AON, Warszawa 2003, s. 55.
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bardziej będą się różniły warunki, w których dokonujemy obserwacji”7. „Jeże-
li poprzednik jest uogólnieniem następnika, wtedy tego typu redukcję nazywa 
się „indukcją”; jeżeli natomiast to nie ma miejsca, wtedy mówimy o redukcji 
nieindukcyjnej”8. W konsekwencji na podstawie poszczególnych decyzji rządu 
oraz po analizie wskaźników zakażenia i śmiertelności, można wywnioskować 
brak troski o życie człowieka. Także szybkie przejście z kolejnych faz do tzw. 
„nueva normalidad” przemawia za priorytetowym traktowaniem kwestii ekono-
micznych.

1. Epidemia koronawirusa – analiza aktów prawnych

Stan „Estado de alarma” obowiązywał w okresie od 14 marca 2020 r. do 21 
czerwca 2020 r. i został wprowadzony na podstawie ustawy z roku 1981 – o wa-
runkach, które muszą zaistnieć, żeby wprowadzić stan alarmu. Są to enumera-
tywnie wyliczone przypadki trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, epidemii, braku 
lub niedoboru podstawowych produktów czy przypadku paraliżu komunikacyj-
nego. Stan ogłasza premier, jako szef rządu, na maksymalnie 15 dni z możli-
wością przedłużenia za zgodą Kongresu Deputowanych (hiszp. „Congreso de 
los Diputados”). Ostatnia, szósta prolongata miała miejsce dn. 8 czerwca br. 
Podstawą prawną był „Real Decreto 463/2020 por lo que se declara estado de 
alarma” na podstawie art. 116.2. Konstytucji Królestwa Hiszpanii. 

W momencie zniesienia „Estado de alarma” o godz. 00. z dn. 20.08 na 
21.08.br. nastąpiło otwarcie granic z państwami strefy Schengen (poza Portu-
galią, gdyż na jej prośbę przedłużono zakaz wjazdu i wyjazdu do 1 lipca 2020). 
W międzyczasie wprowadzono szereg ustaw, mających na celu uregulowanie 
najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem społecznym, m.in. Or-
den SND z dn. 29 marca 2020 roku dot. ceremonii pogrzebowych i ograniczania 
liczby osób do trzech członków najbliższej rodziny, z zachowaniem dystansu 
1-2 metrów. 

Najważniejszy artykuł „Real Decreto” odnoszący się do religii – cele-
bracji mszy świętych i innych ceremonii to art. 11: „Artículo 11. Medidas de 
contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles 
y religiosas. La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y 
religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas or-
ganizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de 
las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice 

7  W. Krajewski, Prawa nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 79.
8  J. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Wydawnictwo Antyk, Poznań 1992, s. 103.
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a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, 
un metro”.

Wskazywał on na konieczność zachowania dystansu minimum jednego me-
tra i unikania zgromadzeń, nawet podczas ceremonii pogrzebowych.

Właściwy organ delegowany do pełnienia funkcji wynikających ze stanu 
alarmowego, obok Ministra Zdrowia, pod zwierzchnim kierownictwem Prezesa 
Rządu i zgodnie z zasadą współpracy ze wspólnotami autonomicznymi, będzie 
przewodniczył wspólnocie autonomicznej. Będzie właściwym organem dele-
gowanym wyłącznie do przyjmowania, zniesienia, modulacji i wykonywania 
środków odpowiadających III fazie planu deeskalacji, w ramach wykonywania 
swoich uprawnień, z wyjątkiem środków związanych ze swobodą przepływu.  
Zgodnie z planem deeskalacji nadzwyczajnych środków podjętych w obliczu 
pandemii COVID-19, zatwierdzonym przez Radę Ministrów na posiedzeniu 
w dniu 28 kwietnia 2020 r., Minister Zdrowia składa wniosek, w stosownych 
przypadkach, do wspólnot autonomicznych i miast autonomicznych Ceuta 
i Melilla, uwzględniając ewolucję wskaźników zdrowotnych, epidemiologicz-
nych, społecznych, ekonomicznych i mobilności, celem uzgodnienia postępu 
poszczególnych faz. W ramach podjętych decyzji w sprawie przebiegu działań 
deeskalacyjnych, ludzie mogą przemieszczać się przez terytorium prowincji, 
wyspy lub jednostki terytorialnej wyznaczonej do celów deeskalacji w celach 
pracowniczych, zawodowych lub biznesowych, powrotu do rodzinnego miej-
sca zamieszkania, udzielenia pomocy i opieki nad osobami starszymi, niesa-
modzielnymi lub niepełnosprawnymi, z powodu siły wyższej lub sytuacji o po-
dobnym charakterze. W każdym przypadku podczas przemieszczania się należy 
przestrzegać instrukcji wydanych przez władze sanitarne.

2. „Nueva normalidad” i ewolucja faz 
w wspólnotach autonomicznych

Dnia 11 maja Hiszpania była podzielona na dwie strefy: czerwoną (FASE 0) 
i pomarańczową (FASE 1). Najwyższy stan alarmu obowiązywał w wspólnocie 
autonomicznej Katalonia, Madryt, Kastylia La Mancha oraz części Andaluzji 
i Walencji. Dwa tygodnie później (dnia 25 maja) strefa 0 została zamieniona na 
1, a strefa 1 na 2 (strefa żółta). Kolejna zmiana miała miejsce dnia 8 czerwca, 
kiedy to wprowadzono strefę 3 (zieloną), a strefa 1 zamieniona została na 2. 
Ostatecznie dnia 19 czerwca powiększono strefę 3, ograniczając do fazy 2 tyl-
ko region Madrytu oraz Castilla León. W Galicji jako pierwszej z wspólnot 
autonomicznych wprowadzono kolejną fazę, tzw. „nueva normalidad” (od dnia 
15 czerwca 2020 roku). Wyjście z fazy 0 dla całego kraju było możliwe dnia  
25 maja 2020 roku (obowiązywała od dnia 4 maja). Najdłużej pozostawała w jej 
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zasięgu wspólnota autonomiczna Madrytu, miasta Segovia, Salamanca (Castilla 
y León). Od razu w 1 fazie znajdowały się wyspy Formentera oraz La Gomera. 

3. Sytuacja Kościoła katolickiego 
w czasie pandemii i jego główne inicjatywy

W fazie 0 msze święte odbywały się bez udziału wierzących. W fazie 1 
możliwy był udział w małych grupach, bez masowego udziału (pozwolono na 
zajęcie maksymalnie 1/3 miejsc – 33%). W fazie 2 zezwolono na zajęcie 50% 
miejsc z zachowaniem odpowiedniego dystansu. W obydwu zakazano wizyt tu-
rystycznych. W fazie 3 dozwolono zajęcie 75% miejsc, z zastosowaniem od-
powiednich środków higienicznych oraz dystansu. Zdecydowano się na zwięk-
szenie częstotliwości mszy świętej w niedzielę. W wspólnocie autonomicznej 
Andaluzji nie zdecydowano się na wprowadzenie ograniczeń liczby wiernych 
w kościele. Nowe zasady sprowadzały się do następujących ustaleń: obowiązko-
we maseczki, bez wody święconej (także przy chrzcie), otwarcie drzwi świątyni 
tak, aby przy wejściu i wyjściu ich nie dotykać, bez drukowanych śpiewników, 
bez znaku pokoju, bez biuletynów i drukowanych czytań Ewangelii, ze środka-
mi dezynfekującymi przed wejściem, pominięcie w kontakcie indywidualnym 
słów: „El Cuerpo de Cristo” oraz „Amen”.

W dokumencie Konferencji Episkopatu Hiszpanii z dnia 29 kwietnia 2020 
roku zapowiedziano środki wykonawcze, aby umożliwić celebrację świąt. 
Wcześniej Komisja Wykonawcza opracowała wytyczne dotyczące obchodów 
„Semana Santa” (6-13.04). Uroczystości online transmitowano m.in. z kate-
dry w Barcelonie, Palma de Mallorca, Sewilli, Murcji, Santiago de Composte-
la, Bilbao, Burgos, San Sebastian czy z Walencji. Pomoc społeczna, duchowa, 
psychiczna jest oferowana przez każdą prowincję, która ma własne inicjatywy 
w tym zakresie. Uruchomiono specjalną stronę internetową: iglesiasolidaria.es, 
na której można sprawdzić jaka pomoc jest oferowana w regionie. 

Wprowadzenie tzn. „nueva normalidad” wiąże się ze zróżnicowanymi obo-
strzeniami w każdej z wspólnot autonomicznych. W Madrycie wprowadzono 
limit wiernych w kościołach, wynoszący 75%. Podobnie w Murcji, na Majorce, 
w Walencji czy Galicji. Na zniesienia limitu osób zdecydowano się w wspólno-
cie autonomicznej Nawarra, Aragonia, Kastylia, La Mancha oraz w Andaluzji. 
Utrzymano przy tym limity w innych miejscach, tj. muzeach, kinach, teatrach, 
parkach, hotelach czy restauracjach (z reguły był to limit 75%, wyjątkowo 
w przypadku Madrytu 60% do dn. 5 lipca 2020 roku).
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4. Dane statystyczne dotyczące koronawirusa

Pierwszy przypadek śmiertelny z powodu koronawirusa zarejestrowano 
dnia 13 lutego 2020 roku. Był to zbadany pośmiertnie turysta hiszpański, który 
powrócił z Nepalu. Stopniowo najwięcej zakażeń pojawiało się w obrębie naj-
większych aglomeracji. Niemniej, m.in. za sprawą podróży koleją, zakażenia 
przedostały się na terytorium wszystkich wspólnot autonomicznych. Najpóź-
niej zakażenia pojawiły się w mieście autonomicznym Melilla. Z kolei pierwszy 
przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono dnia 31 stycznia 2020 roku na 
Gomerze. 

Wraz z gwałtownym wzrostem zakażeń pojawił się dokument, który zawie-
rał zalecenie, żeby nie intubować pacjentów powyżej 80. roku życia (pow. 75., 
jeżeli ma stałe choroby). Kolejna kontrowersja o charakterze etyczno-moralnym 
wiązała się z sytuacją w domach opieki. Według stanu na 21 czerwca 2020 
roku 69% (czyli 19549 osób) zmarłych to pensjonariusze domów seniora. Ogó-
łem wśród zmarłych dominowały osoby w przedziale wiekowym powyżej 70. 
roku życia – 86,1% (wśród nich: 24,8% 70-79; 41,3% 80-89; 20,3% pow. 90). 
Najpoważniejsza sytuacja była w domach opieki zlokalizowanych na terenie 
Kastylii i León. 

Podjęte środki izolacji osób w domach opieki nie przyczyniły się do popra-
wy sytuacji. Rząd skupił się na łagodzeniu skutków ekonomicznych, związa-
nych ze wzrostem bezrobocia. Źródłem poważniejszego kryzysu w porównaniu 
z innymi państwami jest struktura zatrudnienia (z dominującym udziałem sek-
tora turystyki w budżecie w wysokości 14,3% w roku 2019)9. Z jednej strony 
zredukowanie miejsc pracy, a z drugiej ryzyko zakażenia ze strony przemiesz-
czających się osób.

Danymi statystycznymi zajmuje się nie tylko Ministerstwo Zdrowia. Publi-
kowane są panele, które zawierają trzy sekcje i odnoszą się do informacji na 
temat COVID-19 w Hiszpanii. Są to: Panel COVID-19, Raporty COVID-19 
i Krajowe badanie sero-epidemiologii zakażenia SARS-CoV-2 w Hiszpanii 
ENE-Covid19. Wyniki przedstawione w tym panelu pochodzą ze zgłaszania 
przypadków COVID-19 do „National Epidemiological Surveillance Network” 
(RENAVE) za pośrednictwem internetowej platformy komputerowej SiViES 
zarządzanej przez „National Epidemiology Center” (CNE). Panel COVID-19 
przedstawia informacje geograficzne i wskaźniki ewolucji pandemii. Do obli-
czenia wszystkich parametrów, od początku pandemii do 10 maja, przyjmuje 
się datę wystąpienia objawów lub, w przypadku jej braku, datę diagnozy minus 
6 dni. Od 11 maja w przypadkach objawowych przyjmuje się datę wystąpienia 

9  Ch. Powell, I. Molina, J. P. Martínez [coords.], España y la crisis del coronavirus: Una reflex-
ión estratégica en contexto europeo e internacional, Instituto Elcano, Madryt 2020, s. 15.
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objawów lub, w przypadku jej braku, datę diagnozy minus 3 dni; w przypad-
kach bezobjawowych stosuje się datę rozpoznania. Ponadto w analizie uwzględ-
niono tylko przypadki z datą wystąpienia objawów i datą diagnozy przypadają-
cą na 11 maja, z wyłączeniem przypadków, w których brak jest informacji dla 
żadnej z tych dwóch zmiennych. Do 10 maja potwierdzenie przypadków można 
przeprowadzić różnymi technikami (PCR lub przeciwciała, nieokreślone). Od 
11 maja zawsze uwzględniane są przypadki potwierdzone metodą PCR lub IgM, 
jeśli objawy są zgodne. Populacja użyta do obliczenia współczynników zapadal-
ności pochodzi z oficjalnych danych o ludności, wynikających z rewizji rejestru 
gminnego w dniu 1 stycznia przez Narodowy Instytut Statystyczny Hiszpanii.

Epidemia skłoniła również do refleksji nad swobodami obywateli w demo-
kratycznym państwie prawa. W którym miejscu może przebiegać granica wol-
ności bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia drugiego człowieka? Mimo że od 
czasów transformacji ustrojowej w drugiej połowie lat 70. XX wieku Królestwo 
Hiszpanii jest pełnoprawną demokracją, czego dowodem była m.in. akcesja do 
Wspólnot Europejskich w 1986 roku, warto odnotować, że pod względem re-
spektowania praw znajduje się na 21. miejscu.

5. Sytuacja polityczna a epidemia

Ta pandemia skłania również do zastanowienia się nad rolą przywództwa 
w czasach kryzysu. Jak stwierdza J. M. Barry, wielkim wyzwaniem jest fakt 
iż eksperci przekonują przywódców politycznych do podejmowania decyzji ra-
cjonalnych w środku kryzysu, aczkolwiek wyzwań dla przywództwa w czasie 
kryzysu jest wiele. Jak stwierdziła Maria Langan-Riekhof, Arex Avanni i Ad-
rienne Janett (2017), „(…) Aby znaleźć rozwiązania kryzysów, potrzebne jest 
odważne, rozsądne i kreatywne przywództwo coraz bardziej globalne i wza-
jemnie powiązane (…)”10. Liberalne demokracje, takie jak Słowenia, Hiszpania, 
Grecja i Nowa Zelandia nie zawsze przechodzą kryzys w ten sam sposób. Spo-
śród wymienionych tylko Hiszpania poważnie ucierpiała z powodu pierwszej 
fali COVID-19.

Analiza odpowiedzi (poparcie, odrzucenie) wyrażonych przez opozycję po-
lityczną, inne uprawnienia państwa (zwłaszcza terytorialne i sądowe), grupy in-
teresu i obywateli, zastosowane przez rządy wszystkie fazy pandemii (powstrzy-
manie, łagodzenie skutków, deeskalacja, „nowa normalność”, przyszłe ogniska) 

10  M. A. García Calavia, J. Cárdenas, R. L. Barbeito Iglesias, Presentación del debate: Impactos 
sociales de la COVID-19: un nuevo reto para la sociología, „Revista Española de Sociología” 
nr 29 (2020), s. 773.
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służy zbadaniu, czy zarówno środki, jak i odpowiedzi osłabiły lub wzmocniły: 
a) odpowiednie rządy (w tym ich perspektywy wyborcze); b) reżimy polityczne 
oraz c) centralizację terytorialną. Oczywiście dochodzenie powinno szczegóło-
wo analizować wyniki różnych polityk publicznych w zakresie kontroli pande-
mii w perspektywie krótko- i długoterminowej. Nieoczekiwane pojawienie się 
COVID-19 wystawiło na próbę wszelkiego rodzaju reżimy polityczne i rządo-
we, wykazując paradoksy i niedostatki zarówno w zakresie zdolności zarządza-
nia, jak i koncepcji systemowej11.

Podsumowanie

Przypatrując się sytuacji w krajach śródziemnomorskich (takich jak Włochy, 
Hiszpania i Francja) w okresie od marca do czerwca 2020 roku wydawało się, 
że nie są w stanie powstrzymać postępującej epidemii. Pochłonięte rozwiązy-
waniem własnych trudności, pozbawione pomocy ze strony Unii Europejskiej, 
nie miały zasobów odpowiednich środków medycznych. Ponadto na arenie mię-
dzynarodowej coraz częściej pojawiały się przypadki nieuczciwej konkurencji, 
co w rezultacie zwiększyło niedobór, spowodowało wzrost cen i osłabiło jakość 
produktów12.

Polityczna walka z pandemią ujawniła trudność w podejmowaniu decyzji 
budzących autorytet i zaufanie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy centra-
lizacja procesów podejmowania decyzji oraz wprowadzenie jednolitych stan-
dardów dla wszystkich państw jest skutecznym instrumentem do walki, nawet 
z epidemiologicznego punktu widzenia. Według mediów centralizacja nie po-
służyła do zidentyfikowania zagrożenia i ochrony osób oraz grup szczególnie 
narażonych podczas kwarantanny13.

Podejmując się próby odpowiedzi na postawione uprzednio pytania ba-
dawcze należy stwierdzić, że rząd próbował przede wszystkich zminimalizo-
wać ekonomiczne skutki epidemii. Zdecydowano się na utworzenie Funduszu 
Społecznego z budżetem w wysokości 300 mln euro dla osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji. Oszacowano, że 3,8 mln osób jest zagrożonych 
bezrobociem. Już w pierwszej fazie pandemii pracę straciło 600 tysięcy osób, 
zwłaszcza w sektorze usług (turystyka, handel). Można spekulować, czy nie 

11  Barbeito Iglesias, R. L., Iglesias Alonso, Á. H., Democracias en cuarentena: respuestas políti-
cas a la COVID-19 y el futuro de la democracia „Revista Española de Sociología” 29 (2020), 
s. 708.

12  M. A. Garcia Calavia Cardenas [i. in.], Presentación del debate: Impactos sociales de la 
COVID-19: un nuevo reto para la sociología, s. 690.

13  R. L. Barbeito Iglesias i in., Democracias en cuarentena: respuestas políticas a la COVID-19 
y el futuro de la democracia, s. 709.
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było zasadne wprowadzenie „Estado de alarma” dnia 1 marca 2020 roku, kie-
dy już odnotowano zakażenia we wszystkich wspólnotach autonomicznych 
w kraju. Mimo że władze kościelne podejmowały szereg inicjatyw, mających 
na celu złagodzenie skutków społecznych epidemii były one niewspółmierne 
do ogromu potrzeb. Z drugiej strony, gdy przyjrzeć się aspektom czysto religij-
nym, bez odpowiedzi pozostaje pytanie czy zamknięcie budynków sakralnych 
może spotęgować proces ateizacji społeczeństwa. Tym bardziej, że w przypadku 
Hiszpanii, a zwłaszcza niektórych jej regionów, m.in. Andaluzji, obchody świąt 
i procesje związane z „Semana Santa” były częścią dziedzictwa kulturowego 
i symbolem regionu.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza sytuacji społeczno-politycznej w Króle-
stwie Hiszpanii w okresie epidemii oraz polityki socjalistycznego rządu premie-
ra Pedro Sáncheza (PSOE) w okresie od 13 marca 2020 r. do 20 czerwca 2020 
roku. Cezurę czasową wyznaczają data wprowadzenia i zniesienia tzw. Estado 
de alarma w związku z epidemią koronawirusa. W przeciągu trzech miesię-
cy zmieniała się sytuacja polityczno-prawna w Królestwie Hiszpanii, a także 
ewoluowała liczba osób zarażonych oraz zmarłych. Celem artykułu było uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie: jakimi priorytetami kierował się rząd? Czy waż-
niejszy od życia ludzkiego był aspekt ekonomiczny? Zasadniczą część artykułu 
poświęcono analizie miejsca i roli Kościoła katolickiego w trudnych czasach 
epidemii, zwłaszcza w kontekście niesprzyjającej sytuacji politycznej związanej 
z socjalistycznymi rządami i postępującą ateizacją kraju. Analizie instytucjo-
nalno-prawnej poddano najważniejsze dokumenty: począwszy od Królewskiego 
Decretu („Real Decreto”) z dnia 14 marca br. ustanawiającego „Estado de alar-
ma”, poprzez kolejne etapy tzw. poluzowania, aż do wprowadzenia tzw. nowej 
normalności („nueva normalidad”). Poruszono aspekty związane z decyzjami 
dotyczącymi wyboru respiratorów dla chorych oraz bagatelizowania sytuacji 
w domach opieki społecznej. Zwrócono uwagę na aktywność Episkopatu Hisz-
panii nie tylko w kwestiach związanych z religią (m.in. ze sprawowaniem litur-
gii i uczestnictwem w niej), ale również z pomocą społeczną. Zasadne było od-
wołanie się do metody historycznej, celem zaprezentowania chronologicznego 
opisu, a także do metody indukcji. 

Słowa kluczowe: Hiszpania, gospodarka, Kościół, polityka, religia

Summary
The policy of the Spanish government 

in the time of the COVID-19 – people or money?

The subject of this article is an analysis of the social-political situation in the King-
dom of Spain in the period of the pandemic and an analysis of the policy of the govern-
ment of Prime Minister Pedro Sánchez (PSOE) in the period from 13 March 2020 to 20 
June 2020. The time limit is determined by the date of introducing and abolishing the 
so-called “Estado de alarma” in connection with the COVID-19 pandemic. Within three 
months, the Kingdom of Spain’s political and legal situation changed, and the number 
of infected and dead people also evolved. The article aims to answer the question: what 
were the government’s priorities? Was the economic aspect more important than human 
life? The main part of the article is devoted to analysing the place and role of the Catho-
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lic Church in the difficult times of the pandemic, especially in the context of the unfavo-
urable political situation related to socialist rule and the progressive atheisation of the 
country. The most important documents, starting from the Royal Decreto (“Real Decre-
to”) of 14 March this year, which established “Estado de alarma”, through the successi-
ve stages of the so-called loosening until the introduction of the so-called new normality 
(“nueva normalidad”), are subject to institutional and legal analysis. Aspects related to 
decisions regarding the selection of respirators for patients and the downplaying of the 
situation in social homes are discussed. Attention is paid to the activity of the Spanish 
Episcopate not only in matters related to religion (including liturgy and participation in 
the liturgy) but also social assistance. The induction method and the historical method 
are used to present a chronological description.

Keywords: church, economy, politics, religion, Spain
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Tolleranza religiosa in Albania nelle condizioni 
della pandemia globale

Introduzione

I primi mesi di quest’anno hanno coinciso con la celebrazione delle festività 
religioseannuali, Pasqua ortodossa, Pasqua cattolica, Eid al-Fitr, Eid al-Adha e 
Sultan Novruz, rispettivamente le festività dei credenti ortodossi, cattolici, mu-
sulmani e Bektashi.

Secondo l’usanza tradizionale, una parte delle cerimonie commemorative si 
svolgono nelle istituzioni religiose, dove diversi clero e partecipanti si uniscono 
per l’adempimento dei riti.

Questa regola è stata radicata nella pratica dei credenti per secoli, che l’han-
no rigorosamente rispettata.

Questo è sempre successo in Albania. I credenti albanesi, a prescindere dalle 
circostanze o dalle condizioni in cui si sono verificati, hanno fatto ogni sforzo 
per rispettare tutte le procedure previste dai riti religiosi per le cerimonie orga-
nizzate durante le suddette festività.

Tuttavia, ci sono stati casi molto rari in cui, considerando gli interessi parti-
colarmente importanti coinvolti nella salute delle comunità umane, hanno cerca-
to di trovare altri modi per incontrarli in altre condizioni e luoghi. Per esempio 

1  Xenophon Krisafi - Presidente dell’Accademia Albanese delle Arti e delle Scienze e Preside 
della Facoltà di Giurisprudenza e Relazioni Internazionali dell’Università Mediterranea d’Al-
bania. È docente di diritto pubblico, diritto internazionale pubblico e storia diplomatica della 
questione albanese. È autore di numerose pubblicazioni monografiche e di diverse dozzine 
di articoli scientifici nel campo del diritto e della storia dell’Albania, e-mail: Krisafi2002@
yahoo.com; Kejsi Rizo- docente di diritto internazionale e organizzazioni internazionali presso 
la Facoltà di Giurisprudenza e Relazioni Internazionali dell’Università Mediterranea d’Alba-
nia. È autrice di numerosi articoli scientifici nel campo del diritto albanese. È stata direttore 
del Dipartimento della Pubblica Amministrazione dell’Albania. Attualmente è consulente del 
difensore civico albanese, e-mail: Kejsirizo@gmail.com.

Studia Paradyskie, t. 30, 2020, s. 197–208



198

Ksenofon Krisafi, Kejsi Rizo

Faik Konica, un noto albanese2 e storico Pëllumb Xhufi3, affermano in alcuni 
dei loro scritti o lavori che la peste e il colera sono penetrati molte volte nei ter-
ritori dell’attuale e ex Albania, con gravi conseguenze. Hanno avuto conseguen-
ze disastrose per decine di migliaia di persone. In queste condizioni, le persone 
erano razionali e, in accordo con il loro clero, accettarono di tenere cerimonie in 
spazi aperti, evitando la possibilità di un contatto fisico personale. Queste erano 
espressioni del loro spirito tollerante, ma anche della comprensione da parte dei 
leader delle loro credenze religiose.

2  F. Konica, Peste e malattie in Albania in passato, Gazeta Telegrafi, 26.03.2020. Konica men-
ziona ad es. che nel 1368 una grande piaga cadde su Ioannina e si aprì a Berat. Nel 1374, la 
peste colpì Narta e morì il sommo sacerdote del paese, Peter Llosha. Nel 1375, la peste colpì 
di nuovo Ioannina e la signora Irena, figlia del duca di Ioannina, morì. Nel 1736 scoppiò una 
pestilenza a Giannina, che fu portata dalla Valacchia da un cervo di nome Zamari. Nella sola 
Ioannina morirono 50 o 60, e spesso addirittura 80 al giorno. Questa piaga iniziò nel mese 
di aprile e durò fino al giorno di San Mitre. Nel 1814, i soldati del sultano albanese, tornan-
do dall’Egitto, portarono una grande piaga che cadde, grave e grave, a Scutari, Ipek [Pejaç, 
Durazzo, Valona, Giannina e altro a Delvina. . Fu tenuto fino al 1819 e il mondo cadde come 
mosche. Dal 1346 al 1353, l’eruzione di Murtaja ha devastato l’Europa, l’Africa e l’Asia, 
uccidendo circa 200 milioni di persone.

3  Il professor Xhufi porta uno studio sulla storia della peste o della “morte near” in Albania. 
“Le epidemie di peste sono state un fenomeno che ha fortemente segnato la storia della so-
cietà medievale albanese. Secondo un rapporto del 1625 dell’Albania meridionale, il minimo 
sospetto di caduta di una pestilenza era sufficiente per cambiare l’intero corso della vita: la 
documentazione che abbiamo trovato appartiene alla fascia costiera da Valona a Frar (Fanar). 
), con una trave in profondità, che si estende fino alla linea Ioannina-Kostur-Bitola e Skopje. 
Tra le conclusioni che possiamo trarre da un primo esame del materiale c’è, in primo luo-
go, che le epidemie di peste cadevano in questa regione con una frequenza abbastanza alta. 
Quindi, per il secolo. XVII, solo nell’area di Delvinë-Paramithisë tali sono stati dimostrati nel 
1604, 1606, 1611, 1621, 1624, 1627, 1642, 1649, 1659, 1662 e 1673. Ma ancor più frequenti 
furono gli allarmi per la caduta della peste, di che, anche quando si sono rivelati falsi, hanno 
destabilizzato la vita e la società allo stesso modo ”, scrive Xhufi. Un dettaglio interessante 
dell’articolo è che dimostra che questa malattia è stata anche utilizzata come strumento di ma-
nipolazione, per diversione economica e militare, al fine di proteggersi dall’invasore. Un caso 
simile, menzionato negli scritti di Jufi, è quello registrato a Berat, nell’ottobre 1658, dove un 
grande esercito ottomano era arrivato in quella città per trascorrere un po ‘di tempo prima di 
dirigersi verso l’area di Vlora. “Le voci interessate diffondono voci sulla caduta della pestilen-
za in città. La notizia ha creato confusione nelle truppe ottomane e nella popolazione locale, 
che le ha accusate dell’infezione. Pertanto, le continue diserzioni e l’ostilità dei locali hanno 
costretto il comandante inviato da Porta a spostare le truppe rimanenti a Tërhallë in Tessaglia, 
dove avrebbero trascorso l’inverno in attesa della ripresa della campagna la prossima prima-
vera”, ha continuato Xhufi nel suo articolo. Ciò avvenne nel XIV, XV e XVI secolo, quando 
i territori albanesi, come parte dei territori dell’Europa continentale, furono colpiti da epidemie 
di peste o colera. La peste del 1720, il colera del 1820, l’influenza spagnola del 1920. P. Xhufi, 
Arbërit e Jonit, Vlora, Delvina e Janina në shekujt XV-XVII, Tiranë, 2016.
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Questa pratica è stata rinnovata durante la pandemia globale di quest’an-
no. Se durante le cerimonie religiose per le festività sopra menzionate vengono 
applicate le regole tradizionali, è certo che il grado di infezione che sarebbe 
causato dal contatto fisico o dalla vicinanza dei credenti durante la pratica dei 
riti sarebbe molto elevato.

In questa occasione, è stata notata la lungimiranza dei leader di tutte le fedi 
religiose in Albania, che, soprattutto, hanno messo gli interessi dei credenti, la 
loro salute e vita e hanno chiesto la loro comprensione per eseguire le celebra-
zioni e i riti nelle loro case o in altri paesi in cui non vi sono rischi per la salute 
e la vita.

Queste chiamate hanno trovato comprensione e supporto entusiasta da parte 
dei rispettivi credenti. 

Ciò è accaduto per tre motivi, in primo luogo a causa di un livello relativa-
mente soddisfacente di formazione culturale e religiosa dei credenti e dei loro 
leader, e in secondo luogo a causa della loro consapevolezza dei gravi pericoli 
posti loro dalla violazione delle regole del distanziamento fisico e mantenendo 
la massima igiene. La terza ragione ha a che fare con lo spirito di tolleranza, 
particolarmente caratteristico degli albanesi.

1. Storia di tolleranza

Circa 90 anni fa, in uno dei forum più importanti dell’epoca, nell’Assemblea 
della Lega delle Nazioni, a Genevra veniva presa in esame l’istanza dell’Alba-
nia relativa alla sua ammissione alla Lega delle Nazioni. Ha partecipato alle 
discussioni anche il rappresentante di un paese molto lontano, dell’India,  di 
nome Ali Imam. Dopo aver votato al favore, nella parte introduttiva del voto, ha 
dichiarato espressamente: “Dando il nostro consenso per l’ammissione dell’Al-
bania, noi vogliamo dichiarare in questa sala che esiste un paese nel quale la 
nazionalità è riconosciuta come un fattore più importante ispetto alle contro-
versie ed ai conflitti tra partiti e sete”. Ed ha concluso la discussione chiedendo 
all’assemble “di dare il suo supporto maggiore per tale raro esempio di unione 
della Croce e della Mezza Luna”, che rappresentava un modello particolare di 
armonia tra cristianità e islam. Una sopresa interessante, la verità della convi-
venza esemplare tra le varie religioni in Albania era conosciuta fino all’India.

La tolleranza religiosa in Albania, l’eco antico delle nozioni di diritto dei 
XVI e XVII° secolo ha trovato la propria espressione nella convivenza di al-
cune religioni. Essa è esistita ed è stata rispettata dalla forza della tradizione. 
Monteskje diceva che “Se le leggi di un paese consentisero l’esistenza della 
pluralità religiosa, allora queste ultime (le religioni) devono avere una reciproca 
tolleranza sia con le altre religioni che con lo stesso stato, anzi devono prestare 
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attenzione alla sua tranquillità”. In Albania all’epoca il potere ottomano, per 
i suoi scopi, poteva imporre solo il contrario. A tale politica gli albanesi si oppo-
nevano con la convivenza tradizionale intereligiosa radicata come testimonianza 
della religione, della nobiltà nazionale, della loro emancipazione democratica e 
del senso distinto di giustizia e di solidarità sociale. Questo valore fondamen-
tale, democratica e civile è stato riflesso anche nell’ampio contesto sociale che 
ha caratterizzato la loro storia esemplare. Al popolo albanese è stato violato il 
motivo pubblico religioso per interi secoli dall’impero ottomano e per quasi 50 
anni dalla dittatura comunista.  Ma a questo popolo non si è mai spenta la luce 
interna della fede relativa ai valori morali e prestigiosi della religione. Le comu-
nità religiose hanno contribuito politicamente nella costituzione dello stato indi-
pendente albanese circa 100 anni fa. Attualmente esse sono una fonte di energia 
positiva per il consolidamento di una società democratica. Gli albanesi hanno 
trasmesso attraverso i secoli la tolleranza e la convivenza intereligiosa tra loro.

Ciò è uno dei motivi perchè dopo la formazione dello stato indipendente 
albanese, la sua costituzione non poteva non sanzionarla giuridicamente. In uno 
dei primi atti costituzionali dello stato indipendente albanese, nel cosiddetto Sta-
tuto Organico dell’Albania, approvato a Valona, il 10 aprile 1914, è chiaramente 
definito che “sono garantiti la libertà e l’esercizio pubblico di tutte le religio-
ni”4. Tale disposizione è riprodotta quasi integralmente anche nelle successive 
costituzioni. Per esempio nello Statuto esteso di Lushnja, dell’8 dicembre 1922, 
il punto 93 affermava che “Lo Stato albanese non ha una religione ufficiale. 
“Tutte le religioni e credenze sono venerate e la libertà di praticarle è garantita”. 
Questa formulazione è stata inclusa senza modifiche nello Statuto di base della 
Repubblica d’Albania (1925) così come in quello del Regno d’Albania. L’arti-
colo 5 di quest’ultimo ha sancito esplicitamente che “Lo Stato albanese non ha 
una religione ufficiale. Tutte le religioni e credenze sono venerate e la libertà di 
praticarle è garantita”5.

Anche durante il periodo comunista essa è rimasta generalmente fittizia e 
non applicata. Fa eccezione soltanto la Costituzione del 1976, in un’epoca in 
cui la libertà religiosa era stata cancellata del tutto dall’insieme dei diritti e del-
le libertà costituzionali. Anzi anche la parola stessa religione non era usata per 
niente nel suo testo, ad eccezione di un caso unico, l’articolo 55, che vietava la 
costituzione di organizzazioni di carattere religioso nonchè la propoganda reli-
giosa 6. L’Albania è stato dichiarato il primo paese ateo nel mondo. I sentimenti 
religiosi della popolazione sono stati soppressi violentemente. Il Codice Penale 

4  Pika 22 e Statutit Organik të Shqipërisë, 10 prill 1914, in Arben Puto, Çështja shqiptare në 
aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit, Vol.II, Tiranë , 1987, p. 576.

5  Statuti Themeltar i Mbretnis Shqiptare, Fletore Zyrtare, d. 13 Dhetuer 1928, Nr.111.
6  Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Tiranë 1976.
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prevedeva condanne troppo severe nei confronti di chi osava esprimerli, difon-
derli o applicarli nella loro vita le idee ed i riti religiosi. 

Le istituzioni religiose, gli oggetti di culto, le chiese e le moschee sono state 
chiuse, e trasformate in istituzioni social-culturali o in magazzini o sono state 
abbattute. I documenti di grande valore storico e religioso sono stati incendiati, 
danneggiati o saccheggiati. I clerici, i preti e i muasin sono stati cacciati via e 
privati della loro missione. Una parte è stata perseguitata, carcerata e condanna-
ta con gravi condanne. 

Ciò era una grave violazione con gravi conseguenze per una pleaide intera 
di clerici che, di tanto in tanto hanno sacrificato anche la loro vita per la libertà 
del proprio paese. Comunque, tale deviazione innaturale non poteva sradicare 
dalla coscienza della gente i credi religiosi, anzi nè poteva impedirla a praticare 
in segretezza i riti religiosi. Pertanto, come realtà innegabile e come esigenza di 
regolazione istituzionale di questa convivenza con tutto l’ampio spettro che l’ha 
accompagnata, non poteva essere esclusa dalla costituzione del 19987.

La costituzione nel 1998, approvata dopo la caduta del regime monista, libe-
rata dagli spasmi ideologici e politici di quel periodo, ha sanzionato in maniera 
moderna i rapporti dello stato con la religione e le istituzioni religiose ed ha 
incoraggiato e facilitato il processo di restauro della libertà religiosa, la rico-
struzione degli oggetti di culto, la rinascita delle tradizioni religiose e la pratica 
dei riti religiosi.

L’Albania costiuisce un esempio unico, dove convivono e si sviluppano in 
piena armonia senza problemi tre religioni principali. Generalmente gli albane-
si nel campo della religione sono sempre stati liberali e non fanatici religiosi. 
Ha influenzato anche la propaganda antireligiosa e l’imposizione con severità 
dell’ateismo per molte decade durante il regime monista.

Le religioni monoteiste in Albania si sovrappongono: cattolica nel nord, or-
todossa principalmente nel sud, ma non solo, e islamica in tutto il paese. I mu-
sulmani sono anche il gruppo più numeroso, mentre i cristiani sono divisi in 
cattolici che rappresentano la prima e la più antica religione di albanesi, e or-
todossi.

I cattolici erano i primi ad affrontarsi con gli invasori ottomani. Il famoso 
scrittore albanese Ismail Kadare dice che “Un lungo calvario ed una marterizza-
zione senza fine aspettava i cattolici albanesi... comunque, loro hanno tenuto 
sempre acceso la torcia della libertà, della religione e della cultura per far ri-
cordare agli albanesi quello che avevano perso: la patria e l’Europa”8. Dalla se-
conda metà del XIX° secolo si fanno vedere in Albania i protestanti evangelisti. 

7  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Tiranë 1998.
8  Fetë dhe qytetërimet në mijëvjeçarin e ri - Rasti i Shqipërisë, botim i Qendrës shqiptare për të 

drejtat e njeriut, Tiranë 2004, p. 16. 
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Dopo la caduta del regime monista, sono entrati i rappresentanti delle varie sette 
religiose, sconociute precedentemente, come per esempio, i missionari della re-
ligione Bahai, i membri dei testimoni di Geova, i membri della Chiesa di Gesu 
Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni (i mormoni) e altri. Insieme ad essi sono 
ritornati i protestanti. 

Non ci sono dati verificati circa l’appartenenza religiosa della popolazione 
in Albania. Gli annunci provengono da varie fonti, la cui accuratezza è stata 
costantemente contestata. Secondo un censimento del 1923, la maggioranza del-
la popolazione albanese, il 68,6 per cento, era musulmana, il 21 per cento era 
ortodossa e il 10,4 per cento era cattolica. Il gruppo di musulmani comprendeva 
anche i Bektashis, un movimento mistico dell’Islam, perché a quel tempo non 
erano considerati un gruppo separato. Mancano i dati per gli anni successivi. 
Il motivo è legato al fatto che, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, il 
regime comunista ha vietato la pratica della religione e ha dichiarato l’Albania 
il primo Paese ateo al mondo. Di conseguenza, il numero di credenti di diverse 
religioni non era più di interesse per lo stato. Non solo, ma molte istituzioni re-
ligiose, luoghi di culto, chiese e moschee furono distrutte, chiuse o trasformate 
in magazzini o istituzioni socio-culturali9. Documenti di grande valore storico 
e religioso sono stati bruciati, danneggiati o rubati. Chierici, sacerdoti e imam 
furono espulsi e privati della loro missione. Alcuni sono stati perseguitati, im-
prigionati e condannati a pene severe10.

Questo è stato un grave stupro e conseguenza, una ricompensa immeritata 
per una costellazione di clero che, di volta in volta, ha sacrificato la propria vita 
per la libertà della propria patria.

Solo dopo il rovesciamento del comunismo è ripresa la registrazione dei 
credenti secondo le loro affiliazioni religiose. Va notato che non ci sono ancora 
dati verificati sull’affiliazione religiosa della popolazione in Albania. Secondo il 
“Rapporto sulla libertà religiosa internazionale” del Dipartimento di Stato ame-
ricano, fonti non ufficiali affermano che in Albania solo “il 30-40% della popo-
lazione pratica la religione”11.

Secondo la World Christian Encyclopedia, pubblicata dalla Oxford Univer-
sity Press, 2001, la composizione religiosa della popolazione dell’Albania, nel 
2000, era formata come segue:

9  Secondo la publicazzione Të drejtat e njeriut në Shqipërinë postkomuniste, Raport i Human 
Rights Watch/Helsinki, pubblicato per la prima volta in New York, il 14 marzo 1990, erano 
1608 istituzioni religiose, luoghi di culto, chiese e moschee distrutte, chiuse o trasformate in 
magazzini o istituzioni socio-culturali.

10  Idem.
11  Nicholas Pano, Feja në Shqipëri:trashëgimia e epokës komuniste, [in:] Fetë dhe qytetërimet 

në mijëvjeçarin e ri - Rasti i Shqipërisë, Qendra shqiptare për të drejtat e njeriut, Tiranë 2004, 
p. 158.
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Musulmani    38,8%
Cristiani    35,4%, di cui,
Cattolici romani   16,8% e
Ortodossi    16,1%
Protestanti    0,6%
Indipendente    0,6%
Altro     1,3%
Non religioso    16,6%
Atei     9,0%
Bahai     0,2%12

I dati di cui sopra vanno presi con cautela non solo perché pubblicati da una 
pubblicazione che non può essere considerata oggettiva a causa dell’appartenen-
za religiosa che rappresenta e diffonde, ma anche perché non esiste ancora una 
registrazione ufficiale, precisa e oggettiva del Paese. popolazione per considera-
re anche le credenze religiose della popolazione.

Il modulo di censura nazionale del 2011 messo a disposizione dei cittadini 
includeva anche una domanda sulla religione. I risultati sono stati considerati 
sorprendenti. I musulmani costituivano il 56,7% della popolazione, i Bektashis 
il 2,1%. Insieme i musulmani avevano raggiunto il 58,9%, quasi il 10% in meno 
rispetto al 1923. Gli ortodossi erano scesi al 6,7% della popolazione, circa il 
14% in meno rispetto al 1923. I cattolici non erano cambiati, circa il 10%.13 
Quasi il 5,5% delle persone hanno dichiarato di essere credente ma senza iden-
tificare alcuna religione particolare. Il 13,7 per cento non hanno risposto. Un 
piccolo 2,5 per cento si è dichiarato ateo14. I risultati hanno provocato reazioni 
e polemiche, mettendo in discussione l’accuratezza dei dati. I rappresentanti 
della Chiesa ortodossa, in particolare, hanno affermato che i risultati sono stati 
“totalmente errati e inaccettabili”. In un sondaggio con i suoi seguaci nel dicem-
bre 2012, la Chiesa ortodossa ha riferito che oltre il 65 per cento di loro non 
era stato visitato da intervistatori del censimento o chiesto informazioni sulla 
religione. Secondo lei, i credenti ortodossi rappresentavano il 24 per cento della 
popolazione15.

In queste situazioni confuse, nello stesso anno del censimento, è stata con-
dotta un’altra indagine dalla società di ricerca Ipsos. Secondo lui, il 59,2 per 
cento degli albanesi si è dichiarato musulmano, il 7,7 per cento bektashi e lo 0,7 

12  Idem, p.159.
13  Open.data.al, Instituti i Statistikave (INSTAT), Ipsos.
14  Idem.
15  Vladimir Karaj, Tolerance Test: Radicalisation Poses Challenge for Albania,  Balkaninsight, 

December 10, 2015. 
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per cento sciita. Circa il 17% delle persone si è dichiarato ortodosso e il 5,7% 
cattolico. Ancora oggi la situazione per le figure dei credenti religiosi rimane 
poco chiara16.

Nella Costituzione albanese oltre al preambulo sulle questioni della libertà 
religiosa è stato dedicato una catena di disposizioni. L’articolo 10 ha sanzionato 
la posizione neutrale dello stato in rapporto con le varie religioni nel paese. Il 
criterio della neutralità  e la divisione istituzionale, previsto in tali disposizioni, 
dimostrano l’origine e la laicità dello stato albanese. La decisione per non san-
zionare una religione ufficiale in Albania è una misura importante di carattere 
politico e sociale, ma anche una posizione corretta  e motivata per non toccare 
la libertà assoluta  della coscienza e della religione, previsto nell’articolo 24 
della Costituzione. 

Inoltre dimostra  anche la decisione dello stato albanese a rispettare i propri 
impegni internazionali in questo campo. La sanzione della plurità delle religio-
ni, come espressione di trasmissione dell’anima e della filosofia tollerante, inte-
grativa ed europea nella società albanese, costituisce un’innovazione originale 
nella Costituzione Albanese. Il federalismo ed il pluralismo religioso sono mo-
delli perfetti della convivenza e dell’interazione di persone di diverse religioni.

Ma quali sono i motivi di questa tolleranza e armonia religiosa in Albania, 
che hanno fiorito e sono stati coltivati in un ambiente balcanico sempre osti-
le. Diciamo che è conseguenza di qualche sistema speciale di educazione o di 
qualità particolari moralo-etiche degli albanesi in distinzione dagli altri popoli 
della penisola. É difficile accettare sia il primo motivo che il secondo. Ma allora 
come si spiega? Ismail Kadare in un’eccellente analisi su questa questione, alle 
domande di cui sopra, da lui stesso messe in discussione, ha risposto giustamen-
te che “La loro armonia religiosa è frutto della stessa vita, conseguenza naturale 
delle condizioni e del loro viaggio nella storia.” La tolleranza intereligiosa negli 
albanesi è condizionata dalla conversione di una loro parte dalla religione catto-
lica in quella ortodossa a causa della divisione della cristinanità in due parti, nel 
rito occidentale, romano e bizzantino. 

La linea di divisione di queste due religioni, la cosiddetta “linea di Teodos” 
passava nelle terre albanesi, nella fascia territoriale che si estende tra il fiume 
Shkumbin e di Mat. Successivamente è avvenuto che una parte dei cristiani si 
sono convertiti in mussulmani, costretti a resistere agli sforzi di assimilazione 
da parte degli invasori slavi e greci, alla fine del XVIII° secolo e agli inizi del 
XIX° secolo. Tali conversioni consecutive che, in tanti casi, hanno diviso in 

16  Idem. Nel 2011 è stato condotto un censimento in Kosovo, l’altro paese balcanico a maggioran-
za albanese. Si è scoperto che la maggioranza del 95% della popolazione era musulmana, circa 
il 2% era cattolico e l’1,5% era ortodosso. Il numero dei credenti ortodossi dovrebbe davvero 
essere elevato perché la minoranza serba del Kosovo, che è nella maggioranza della fede orto-
dossa, ha boicottato il censimento.
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religione diversa i membri di una famiglia o di una stirpe o di un villaggio, 
non potevano non imporre anche la radicazione dei sentimenti di armonia e di 
tolleranza religiosa. Per testimoniare la tolleranza religiosa in Albania bisogna 
nominare la metamorfosi religiosa di Gjergj Kastriotta Skandarbeg, il leader 
degli albanesi contro gli ottomani. Lui è nato in una famiglia di religione orto-
dossa. Quando è andato alla corte del sultano è convertito mussulmano. Quando 
è tornato in Albania è convertito nella religione d’origine, nella religione orto-
dossa. Prima di morire ha lasciato come ultime volontà di essere seppolto in una 
cattedrale cattolica, a Lezhe. 

Per la curiosità di ascoltatori e lettori polacchi di questo documento, vor-
remmo annunciare che il grande leader degli albanesi, Skanderbeg nel XV se-
colo, ha creato un’alleanza con il re polacco, Vladislav III, che era allo stesso 
tempo collegato con il re d’Ungheria Janosh Hunyadi. Insieme organizzarono 
resistenza contro gli eserciti ottomani. 

2. Situazione attuale

Attualmente le questioni religiose e lo status giuridico delle istituzioni reli-
giose viene considerato risolto. Le disposizioni della Costituzione albanese, in 
coerenza alle formulazioni dell’articolo 18 della Dichiarazione universale dei 
diritti e delle libertà fondamentali umane, dell’ONU, del 10 dicembre 1948, 
o con il contenuto dell’articolo 9, della Convenzione Europea sui diritti e sul-
le libertà fondamentali dell’uomo, dell’anno 1950, ecc., forniscono la garanzia 
all’individuo, per avere il pensiero, la coscenza ed i propri credi religiosi. La 
costituzione non si ferma in formulazioni standard amorfe, fittizie, ma estende 
la sua cura al sanzionamento reale delle libertà religiose e di coscenza fino al ri-
conoscimento del diritto di ciascuno a creare comunità religiose o partecipare ad 
esse e alle pratiche praticate da loro, liberamente e senza nessuna limitazione. 
Essa ha messo in loro guardia lo stato, i partiti politici, le associazioni, le co-
munità religiose, la società civile, gli individui ecc. Lo scopo è che, come dice 
Craig Calhoun, il discorso pubblico possa riconoscere, tollerare e permettere il 
coinvolgimento all’installazione della giustizia piolitica anche di quella parte 
dei cittadini che credono in una religione. In questa maniera, attraverso il lin-
guaggio religioso e la partecipazione al dialogo, possa rendere i motivi religiosi 
parte degli argomenti accessibili a tutti, come si esprime Habermas.

Per curarsi dell’esecuzione delle disposizioni costituzionali, della legislazio-
ne speciale albanese sulla religione e sui credi religiosi, nonchè delle conven-
zioni internazionali, delle quali Albania è parte, le quali trattano le questioni 
relative alla religione, il Consiglio dei Ministri, ha sanzionato nell’anno 1999 la 
formazione del Comitato di Stato dei Culti. 
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Esso ha come compito principale quello di realizzare e integrare le relazioni 
tra lo stato e le comunità religiose e le organizzazioni sociali di ogni tipo, del-
le associazioni, delle fondazioni religiose o umanitarie – religiose, che hanno 
come oggetto di attività nonchè seguono i fini religiosi, di lavorare con esse, in 
completa neutralità, conoscendo e rispettando la parità della loro indipendenza, 
per garantire la libertà religiosa e per lo sviluppo, la collaborazione, l’intesa e la 
tolleranza intereligiosa in Albania. 

La sua attività e delle istituzioni religiose di tutti i credi religiosi in Alba-
nia, trasmettono anche i problemi che attualmente ha la stessa società albanese. 
I diritti od i favori previsti dalla legislazione non trovanno liberamente il giusto 
terreno per la loro attuazione. Rimane ancora un problema serio la questione 
della restituzione delle proprietà. Però, è importante il fatto che tutti oggi in 
Albania sono diventati coscenti della indispensabile necessità della soluzione 
reale di tali questioni.

Conclusione

L’Albania è un paese europeo di antiche tradizioni culturali e religiose. Essa 
ha offerto e continua ad offrire il proprio contributo al tesoro della cultura mon-
diale, testimoniando realmente che tre religioni diverse, quella islama, ortodossa 
e cattolica possono coesistere in piena armonia completandosi reciprocamente. 
In questa direzione, essa costituisce un modello ammirevole. Secondo noi que-
sto è uno dei motivi per cui gli albanesi delle tre principali religioni rispondono 
senza nessuna resistenza all’appello che è arrivato dalle competenti istituzioni 
statali, ma anche dai loro leader spirituali a rispettare rigorosamente tutte le re-
gole fissate in occasione del coronavirus e Pandemia di COVID-19.
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Streszczenie
Tolerancja religijna w Albanii w warunkach światowej pandemii

Pierwsze miesiące roku 2020 zbiegają się w czasie z obchodami corocznych świąt 
religijnych: prawosławnej Wielkanocy, katolickiej Wielkanocy, Id al-Fitr, Id al-Adha 
i Sultan Novruz, czyli odpowiednio świąt prawosławnych, katolickich, muzułmańskich 
i Bektashi. Zgodnie z tradycją, uroczystości odbywają się zwykle w budynkach reli-
gijnych, gdzie spotykają się duchowni i wierni w celu sprawowania swoich obrzędów. 
Zasada ta od wieków jest zakorzeniona w kulturze religijnej Albanii i bywa ściśle prze-
strzegana. Zdarzały się jednak bardzo rzadkie przypadki, kiedy, wziąwszy pod uwagę 
szczególnie ważne interesy związane ze zdrowiem społeczności, próbowano znaleźć 
inne sposoby, aby sprostać tej tradycji. Wybitni albańscy i zagraniczni uczeni twierdzą, 
że dżuma i cholera miały katastrofalne skutki dla dziesiątek tysięcy ludzi. W tych wa-
runkach ludzie postępowali racjonalnie i w porozumieniu z duchowieństwem zgadzali 
się na odprawianie ceremonii na otwartej przestrzeni, unikając możliwości osobiste-
go kontaktu fizycznego. Ta praktyka została wznowiona podczas globalnej pandemii  
COVID-19. Stało się tak z trzech powodów. Po pierwsze, z uwagi na stosunkowo za-
dowalający poziom edukacji kulturalnej i religijnej wierzących i ich przywódców. Po 
drugie, ze względu na świadomość poważnych niebezpieczeństw, jakie mogą być kon-
sekwencją niezachowywania dystansu fizycznego i utrzymania higieny. Trzeci powód 
wiąże się z duchem tolerancji, szczególnie charakterystycznym dla Albańczyków.

Słowa kluczowe: prawosławni, katolicy, muzułmanie i Bektashi, globalna pandemia, 
tolerancja religijna, wolność religijna, Konstytucja, Skanderbeg, Władysław III, Albań-
ski Państwowy Komitet do spraw Kultów

Summary

Religious tolerance in Albania under conditions 
of the global pandemic

The first months of 2020 coincided with the celebration of the annual religious 
holidays: Orthodox Easter, Catholic Easter, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and Sultan Novruz 
– the holidays of Orthodox, Catholic, Muslim, and Bektashi believers, respectively. 
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According to traditional custom, parts of the commemorative ceremonies are held in 
religious institutions, where different clergy and participants come together for the per-
formance of the rites. This rule has been rooted in the practice of believers in Albania 
for centuries, who have strictly adhered to it. However, there have been very rare cases 
in which they have tried to find other ways to meet them in other conditions and places, 
considering the particularly important interests involved in the health of human commu-
nities. Prominent Albanian and foreign scholars claim that the plague and cholera have 
had disastrous consequences for tens of thousands of people. Under these conditions, 
people were rational and, in agreement with their clergy, they acquiesced to holding 
ceremonies in open spaces, avoiding the possibility of personal physical contact. This 
practice was renewed during this year’s global pandemic. This happened for three rea-
sons: firstly, because of a relatively satisfactory level of cultural and religious education 
of the believers and their leaders; secondly, because of their awareness of the grave 
dangers posed to them by violating the rules of physical distancing and maintaining 
maximum hygiene; and thirdly, because of the spirit of tolerance, which is particularly 
characteristic of the Albanians.

Key words: Orthodox believers, Catholics, Muslims and Bektashi, global pandemic, 
religious tolerance, religious freedom, Constitution, Skanderbeg, Vladislav III, Albanian 
State Committee of Cults
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Laicità dello stato e autonomia della chiesa: 
la promozione del bene comune al tempo 

della pandemia

1. La pandemia nella nostra vita e nella vita della chiesa

La pandemia da coronavirus ha segnato (e sta ancora segnando) la vita delle 
persone nella società, il rapporto tra cittadini e istituzioni, il rapporto tra i fedeli 
e le religioni, il rapporto tra uomo e natura. Papa Francesco, durante tutto il 
periodo della pandemia (e ancora oggi) è stato vicino alle persone e ai popoli 
con preghiere, incoraggiamenti, analisi, proposte.  Un aspetto è stato costante 
nel suo insegnamento, e cioè che la pandemia non è un evento estraneo alla vita 
delle persone e della chiesa. Per questo, esiste un significativo collegamento an-
che con la vita liturgica della Chiesa, e non casualmente la pandemia nel mondo 
è scoppiata durante il periodo quaresimale, con una forma di particolare parte-
cipazione degli uomini al mistero del dolore e della sofferenza. La Pasqua di 
risurrezione ha richiamato “il contagio della speranza” non come fosse una for-
mula magica, che faccia svanire i problemi, ma come “vittoria dell’amore sulla 
radice del male, una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le 
attraversa aprendo una strada nell’abisso, trasformando il male in bene: mar-

1  Gaetano Dammacco - Professore Ordinario di Diritto Eecclesiastico (ossia disciplina giuridica 
del diritto alla libertà religiosa) e Diritto Canonico. È Direttore della collana editoriale scien-
tifica dal titolo “Diritti-Società-Religioni”, edito dalla casa editrice “Cacucci Editore”, Diret-
tore della rivista scientifica e giuridica dal titolo “Euro-Balkan Law and Economics Review”.  
È Esperto in sociologia delle religioni, Direttore di Master universitari. Membro di comitati sci-
entifici di riviste giuridiche. Valutatore e membro del team di valutazione del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca. Professore invitato in varie università straniere (Albania, Polonia, Spagna).  
È stato direttore di un Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, membro dei 
Nucleo di valutazione dell’università, è stato responsabile degli accordi internazionali interuni-
versitari. È autore di numerosi saggi e monografie (oltre 130). Una delle sue monografie dal 
titolo “Diritti e religioni nel crocevia mediterraneo” è tradotta in arabo, a cura della casa editrice 
Atlas che ha sede in Siria.
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chio esclusivo del potere di Dio” (omelia del papa nel giorno di Pasqua 2020).  
Questa analisi, in realtà, non sembra essere coincidente con quella della cultura 
occidentale dominante, che, ignorando i dati oggettivi, tende a considerare la 
pandemia solo come un evento eccezionale, dal quale difendersi o fuggire. In-
fatti, sull’assunto che la vita è “altro”, due sono state le linee di pensiero: una 
che invoca il ritorno alla “normalità” e un’altra che profetizza un enigmatico 
“dopo” in cui “nulla sarà come prima”. Comunque, si può dire che in entrambe 
le linee di pensiero la   tendenza comune è quella di considerare “anomalo” il 
periodo, con l’eccezione di chi ha sperimentato per un motivo o per l’altro la 
durezza della pandemia. 

Le religioni, e specialmente quelle cristiane, hanno reagito diversamente e si 
sono avvicinati alla pandemia con grande senso di ressponsabilità, dando valore 
alla preghiera (come identità tipica e autonoma), invitando i fedeli al rispetto 
delle regole dettate dalle autorità civili (riconoscendo una specifica responsa-
bilità della laicità statale), praticando forme di solidarietà verso ogni tipo di 
bisogno.

2. La pandemia ha rivelato una società 
contraddittoria tra solidarietà ed egoismi

Di fronte alla imprevedibile e inimmaginabile drammaticità della situazione, 
la pandemia ha fatto emergere l’aspetto tipicamente contraddittorio delle nostre 
società: da una parte slanci di generosità, non raramente eroica, sia nelle persone 
sia nelle istituzioni, e dall’altra parte il galleggiamento di egoismi, come fosse 
una sorta di virus (come ha detto il papa Francesco).  La solidarietà poggiava (e 
poggia) sullo spirito di fratellanza e l’egoismo era (ed è) il frutto di paura e della 
espansione di un pensiero discriminatorio e solipsistico. Ne hanno sofferto an-
che le relazioni tra gli Stati, che specie nella fase iniziale della pandemia, hanno 
praticato la logica della chiusura. Inoltre, la politica di basso profilo (quella che 
cerca di accaparrare i consensi sul “mal di pancia”) ha cavalcato la paura e una 
sorta di ipocrisia relazionale. Si può affermare che la risposta della società è 
stata più fraterna e umana, nella affermazione dei valori spirituali e umani, men-
tre al contrario gli Stati, specie nei consessi internazionali (ad esempio Unione 
Europea, ONU, ecc.), dopo una iniziale apertura (come ad esempio da parte di 
Cina, Turchia, Russia, Albania, Cuba) hanno scelto il lockdown (più o meno 
severo) per paura, per confusione, per la difficoltà di gestione della complessità, 
per voglia di consenso.  Una analisi particolare merita l’Europa, che anche in 
questa vicenda naviga in un mare agitato tra egoismo sovranista e la ricerca di 
una comune prospettiva per la comune ricostruzione di un avvenire, ricorrendo 
anche alla memorabile testimonianza dei padri fondatori. Per l’Europa, la pan-
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demia ha rimarcato l’importanza della attuale sfida storica, che consiste proprio 
nell’avviare un processo di ricostruzione di una ulteriore fase di essere Europa  
nella consapevolezza che dalla pandemia (che non conosce frontiere)  “nessuno 
si salva da solo” e che l’Unione Europea deve proprio in questo momento  avere 
la forza  di procedere a veri e propri cambiamenti strutturali, ripescando i valori 
spirituali, etici, politici su cui è stata voluta dai sette  padri fondatori. In essi la 
forza dei valori spirituali era la ragione della sfida politica e, infatti, non casual-
mente, ad esempio, Alcide De Gasperi e Robert Schuman sono stati proclamati 
Servi di Dio, Jean Monnet è stato testimone di un grande sforzo di unificazione 
e di integrazione tra popoli, Konrad Adenauer dalla fede cattolica trasse la forza 
di per favorire la riconciliazione tra Germania e Francia( due Paesi sempre in 
guerra). I padri erano credenti e testimoni, profondamente convinti che la politi-
ca dovesse fare un grande salto di qualità e di umanità, animata dai valori umani 
e cristiani, specie all’indomani della fine di una devastante esperienza bellica. 
Essi furono  pragmatici e idealisti, convinti che “Gli Stati europei sono troppo 
piccoli per garantire ai loro popoli la necessaria prosperità e lo sviluppo sociale” 
(Monnet), che l’Unione Europea “non avrebbe rimpiazzato i singoli Stati ma li 
avrebbe aiutati a completarsi vicendevolmente”, che riconciliazione e amicizia 
erano virtù necessarie nel dopoguerra (Adenauer), che il processo di integrazio-
ne dovesse essere l’esercizio concreto e convergente di grandi iniziative come la 
CECA (Schuman)2.  Purtroppo, la storia mostra che l’Europa spesso dimentica 
i valori umani e cristiani e sta perdendo il senso della unità e della fratellanza. 
Senza il fondamento di quei valori cristiani e umani, il progetto di unità dell’Eu-
ropa corre il rischio di diventare un puzzle facile a disfarsi (forse non casual-
mente i fondatori avevano in mente un progetto di federazione piuttosto che di 
unione).  Sarà possibile recuperare il valore della laicità se si avrà la capacità di 
conservare tutti i valori cristiani e umani nel loro insieme e singolarmente per 
dare fondamento alla costruzione del “dopo” pandemia.

3. Il senso della laicità al tempo della pandemia.

In Europa l’indebolimento del principio di solidarietà (anche nelle relazioni 
tra gli Stati) è contestuale al rafforzamento di una cultura sovranista e trova  ori-
gine nella parallela caduta degli ideali,  dei valori umani e della fede cristiana, 

2  Tra la numerosa bibliografia dedicata ai padri fondatori segnalo Claudio Giulio Anta, Padri 
dell’Europa. Sette brevi ritratti, Roma, Mondadori, 2005; H.H. Elting, Da una convinzione 
cristiana all’Unione europea. Robert Schuman primo presidente del Parlamento europeo 
(1958-1960), [in:] //biblio.domuni.org/ europe/robertschuman/robertschuman_it.pdf, 2006; cfr. 
anche G. Dammacco/M. Sitek/A. Ukleja/M. Wojcicka, Europe of founding fathers: investment 
in common future, Olsztyn, 2013.
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che animarono i Padri fondatori nel dar vita a un disegno di unità dell’Europa. 
Il mondo della politica, salvo qualche eccezione (come ad esempio è accaduto 
in Portogallo dove nel parlamento si è registrato uno spirito di collaborazione 
dell’opposizione per superare la difficoltà dovuta alla pandemia), in generale 
è rimasto prigioniero del conflitto, allontanandosi di fatto dai problemi delle 
persone e dall’urgenza del momento. Nella realtà italiana, al di là della politiciz-
zazione del disagio pandemico, è sembrato operare il principio laico della auto-
nomia delle due realtà (quella dello Stato e quella della Chiesa e delle religioni), 
poiché tutte le confessioni religiose hanno rispettato le decisioni del governo 
(adottate sulla base dei suggerimenti di un apposito comitato scientifico) e si 
sono impegnate nel predisporre interventi di aiuto alle persone e alle situazioni 
più bisognose. Si può dire che le religioni, e tra esse in modo particolare la 
Chiesa cattolica, hanno mostrato con le proprie azioni la capacità di contrastare 
il male e diffondere opere di bene.  Inoltre, le religioni e specialmente la Chiesa 
Cattolica sulla spinta di papa Francesco hanno diffuso elementi di speranza e 
di argomenti che motivavano le persone alla azione, nel convincimento, come 
ha detto lo stesso pontefice, che «È il soffio dello Spirito che apre orizzonti, 
risveglia la creatività e ci rinnova in fraternità per dire presente (oppure eccomi) 
dinanzi all’enorme e improrogabile compito che ci aspetta». La prospettiva 
indicata dal Papa nella difficile situazione pandemica è stata quella di agire 
secondo il Vangelo a imitazione della “comunità cristiana delle origini, descritta 
nel libro degli Atti degli Apostoli”, perché quello che sta accadendo deve avere 
la forza di scuotere persone e Stati al fine “di rimuovere le disuguaglianze, di 
risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità!” (omelia 
nella messa della seconda domenica di Pasqua).

Il senso della laicità e dell’autonomia oggi è quello di trovare, all’interno 
degli Stati e della società civile da una parte e della Chiesa (insieme con le altre 
religioni) dall’altra parte, le ragioni diverse per trasformare una tragedia in op-
portunità, per creare un nuovo umanesimo incentrato sul valore della persona. 
Oggi in questa situazione di debolezza dell’umanità sperimentiamo una nuova 
dimensione dell’incontro tra ragione e fede3 (Giovanni Paolo II). Nell’ambito 

3  Questo  tema è sempre presente nell’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio, che indaga 
le relazionii tra il  doppio ordine di conoscenza: quello della fede, che si appoggia sulla testi-
monianza di Dio e si avvale dell’aiuto soprannaturale della grazia, e quello della conoscenza 
filosofica, che si appoggia sull’esperienza dei sensi e si muove alla luce dell’intelletto; Un in-
contro  facilitato dalla  rivelazione di Dio che si compie in Cristo  nel tempo e nella storia, che 
“iventa il luogo in cui possiamo constatare l’agire di Dio a favore dell’umanità” (n. 12. Ttra 
le numerose riflessioni di carattere merita di essere citata quella del card. Joseph Ratzinger 
all’incontro su “Fede e ricerca di Dio” tenuto il 17 novembre 1998 nella Basilica Lateranense, 
che si conclude con la seguente interessante osservazione: “Vorrei concludere rinviando ad un 
commento all’Enciclica, che è apparso nel settimanale tedesco “Die Zeit” di solito piuttosto lon-
tano dalla Chiesa. Il commentatore, Jan Ross, coglie con grande esattezza il cuore della lettera 
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della laicità statale i valori della persona umana poggiano sulla sua dignità e 
sui diritti fondamentali, secondo argomenti autonomi da quelli religiosi, ma non 
contrastanti e nemmeno del tutto separati. Nell’ambito della dimensione religio-
sa i valori della persona umana poggiano sul sacrificio di Gesù Cristo, cioè sul 
progetto di redenzione che passa attraverso la Sua morte e resurrezione. In tal 
modo l’uomo diventa destinatario degli effetti della autonomia e strada per la 
Chiesa (Giovanni Paolo II).  Si deve anche osservare che il valore delle autono-
mie moltiplica i propri effetti benefici se esse dialogano tra di loro. Il Concilio 
Vaticano II nella costituzione Gaudium et Spes (n. 36) introdusse il tema della 
autonomia delle realtà temporali in quanto fondata ontologicamente sulla realtà 
stessa della creazione; al contempo, promosse la necessità di un dialogo costrut-
tivo tra le due dimensioni, quella temporale e quella spirituale. Tuttavia, sembra 
che in questa situazione proprio l’aspetto del dialogo non sia stato molto presen-
te. Ad esempio il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa come frutto 
della comune preghiera elevata a Dio Padre per la difficile situazione sanitaria 
avrebbe potuto assumere un ruolo di maggior impulso, proprio partendo dal 
rispetto per le azioni degli Stati e dal grande movimento di preghiera dei fedeli, 
in risposta alle sollecitazioni del magistero. Serve una maggior consapevolezza 
del valore sia dell’unità delle chiese europee sia di quanto questa unità sia fon-
damentale per l’unità dei popoli europei e per lo stesso processo di unità delle 
istituzioni europee. Molte attività sono state fatte dalle Chiese all’interno dei 
singoli Stati, attraverso uno sforzo enorme che ha sostenuto tutte le situazioni 
più deboli dal punto di vista della salute, della sofferenza, del bisogno alimen-
tare e spirituale in genere. Uno sforzo che in modo autonomo si è accostato 
a quello degli Stati. Tuttavia, non sono state molte le iniziative congiunte delle 
Chiese europee, cosa che avrebbe testimoniato l’importanza di una fratellanza 
necessaria per riformare l’Europa.  L’esperienza di questo periodo evidenzia la 
necessità che le Chiese curino com maggior convinzione anche l’unità di azione, 
conservando le diverse specificità di vocazioni, coltivando specialmente le vo-
cazioni laicali, tra cui quelle relative alla responsabilità pubblica nell’esercizio 
della dimensione di figliolanza/fratellanza, poiché, come dice papa Francesco in 
una sua omelia delle feste pasquali, “il mondo vede conservatori e progressisti, 
lo Spirito ci vede tutti Figli di Dio!”.

papale, quando dice che la detronizzazione della teologia e della metafisica ha “reso il pensiero 
non solo più libero, ma anche più ristretto”, anzi, egli non ha timore di parlare di “istupidimen-
to per mancanza della fede” (“Verdummung durch Unglaube”). “Dal momento che la ragione 
si è allontanata dalle questioni ultime, si è resa indifferente e noiosa, è divenuta incompetente 
per le questioni vitali del bene e del male, della morte e dell’immortalità”. La voce del Papa 
“ha dato coraggio a molti uomini e ad interi popoli, per molti è anche risuonata all’orecchio in 
modo duro e tagliente ed ha perfino suscitato odio, ma se essa tace, sarà un attimo di silenzio 
terribile”.
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4. Pandemia e globalizzazione sono fenomeni che generano 
crisi economiche e sociali: le nuove sfide.

La caratteristica singolare di questa pandemia è quella di essere mondia-
le e globale, in qualche modo la pandemia si è servita della globalizzazione 
diffondendo il contagio in tutto il mondo più rapidamente. Mondializzazione 
e globalizzazione sono due fenomeni planetari che producono effetti diversi e 
che, tuttavia, in questa congiuntura sono convergenti e incidono marcatamente 
sull’economia e sui diritti umani. La convergenza tra gli effetti negativi dei due 
fenomeni rischia, però, di compromettere il progresso sociale ed economico di 
tutti i paesi colpiti con un fenomeno recessivo messo in evidenza da numerose 
ricerche già dalla fine del 2019 (in tal senso le previsioni del Fondo monetario 
internazionale, della Commissione europea e dell’OCSE)4. La recessione econo-
mica è solo la punta degli effetti negativi della pandemia e della globalizzazio-
ne, che sono soprattutto lo sfruttamento, il degrado ambientale, l’aumento delle 
disuguaglianze sociali e della povertà, la perdita di identità locali, l’impoveri-
mento delle economie locali, la diminuzione della privacy e dei diritti personali, 
la perdita del lavoro, il degrado della salute e anche la diminuzione di due punti 
della aspettativa di vita nei Paesi occidentali. 

Sotto il profilo economico, questa pandemia rischia di generare nell’imme-
diato una moltiplicazione delle disuguaglianze (sociale, economica e umana), 
rafforzando lo storico  contrasto tra le diverse concezioni dell’economia (in par-
ticolare tra un’economia orientata a dare maggiore forza al sistema privato e una 
al sistema pubblico), distinguendo tra una “buona” economia (di memoria Key-
nesiana necessaria per finanziare lo sviluppo) e una “cattiva” (che può favorire 
la speculazione, benessere individuale piuttosto che sociale). Non c’è dubbio 
che la pandemia impone una scelta tra le diverse concezioni, la quale è stretta-
mente dipendente anche da regole etiche e morali, anche basate sulle religioni. 

Un altro effetto negativo della convergenza tra pandemia e globalizzazione 
è la compressione dei diritti, tra cui i diritti della libertà personale, il diritto alla 
libera circolazione, la libertà di riunione, il diritto alla libertà religiosa, il diritto 
al lavoro, i diritti economici e politici, i diritti di partecipazione. La compres-

4  Anche le Chiese hanno subito una compressione economica durante la pandemia, poiché in 
mancanza della celebrazione delle messe sono mancate le offerte. In Francia, ad esempio, si è 
calcolato che la perdita economica per la mancata celebrazione delle messe per le dieci setti-
mane di confinamento ha ridotto le entrate di circa 40-50 milioni di euro. Tuttavia, va rimarca-
to il fatto che questo non ha comportato la diminuzione delle opere di carità; anzi, al contrario, 
la diffusione della solidarietà umana ha consentito alle varie caritas, alle organizzazione cattol-
iche di volontariato, alle associazioni di sostenere la aumentata richiesta di soccorso, offrendo 
cibo, spesa familiare, danaro per pagare bollette e debiti. Queste attività si sono aggiunte alle 
iniziative dei governi, risultando fondamentali.  
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sione dei diritti è avvenuta specialmente durante il lockdown, individuato come 
contrasto alla diffusione pandemica, cosa che ha comportato senza dubbio no-
tevoli benefici per la salute.  Tuttavia, non può sfuggire il fatto che per la prima 
volta si è registrato in modo palese un conflitto tra diritti umani fondamentali 
e che la compressione dei diritti di libertà religiosa si è verificata non per deci-
sioni di poteri autoritari (come durante il periodo comunista o nelle dittature), 
ma nella convinzione di tutelare nel modo migliore il diritto alla salute. Diritto 
alla salute contro diritto alla libera circolazione, diritto alla salute contro diritto 
al lavoro, tutela della salute contro diritto di libertà religiosa e diritti di libertà, 
diritti economici contro diritti sociali, eutanasia contro diritto alla vita sono le 
manifestazioni più evidenti e ricorrenti di questo conflitto5, che impone di rive-
dere le categorie di tutela della persona umana, ancorando i diritti fondamentali 
alla dignità della persona umana. L’operazione di privilegiare in modo astratto 
i diritti colpendo la dignità dell’uomo ha favorito in alcuni Paesi (ad esempio 
Ungheria, Stati Uniti, Turchia, Brasile, Cina) il rafforzamento dei poteri auto-
ritari di singoli leader politici, i quali hanno usato la tutela della salute come 
pretesto per comprimere i diritti democratici e umani.  

5. Nuove sfide e nuovi scenari per la Chiesa e la società: 
libertà religiosa, diritti dei poveri e dei deboli.

La pandemia ha messo in campo numerose sfide e nuovi scenari. Un primo 
punto riguarda il sistema delle relazioni tra chiesa e comunità civile, tra chiesa 
e stato. Non è emersa nessuna ipotesi di conflitto, anzi in generale si è registra-
ta una dinamica di maggiore cordialità e disponibilità tra la Chiesa e lo Stato, 
sia a livello delle autorità di vertice sia a livello delle relazioni tra le comunità 
(ecclesiali e civili) che si sono impegnate per soccorrere le situazioni di biso-
gno. La particolarità della situazione sanitaria ha   richiesto interventi urgenti 
sostenuti da specifiche competenze mediche e politiche, segnando in tal modo 
lo spazio delle diverse competenze tra Stato e Chiesa. Infatti, in generale le 
Chiese in Europa si sono adeguate alle decisioni prese dalle autorità di governo, 
accettando con grande sacrificio anche la chiusura delle chiese per i fedeli euna 
diversa strutturazione delle opere di carità. Un sacrificio notevole, anche perché 
ha sospeso la visibilità comunitaria della Chiesa sospendendo il momento più 

5   Altri esempi di compressione dei diritti: l’obbligo di quarantena e il divieto di lasciare la pro-
pria casa costituiscono una limitazione della libertà personale: la creazione di “aree rosse”, dalle 
quali non è permesso uscire, limita la libertà di circolazione e circolazione; il divieto di raduni 
limita fortemente la libertà della riunione; la chiusura obbligatoria delle attività economiche e 
delle imprese costituisce una limitazione del diritto al lavoro; il divieto di frequentare luoghi di 
culto costituisce una limitazione all’esercizio del diritto alla libertà religiosa. 
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qualificante, come quello della celebrazione della Eucarestia. Tuttavia, questa 
situazione di ristrettezza, di “povertà” liturgica ha favorito la individuazione di 
nuove forme di preghiera specialmente attraverso l’uso degli strumenti massme-
diali e telematici. Si è trattato, come ha detto il Papa, di una assoluta necessità, 
che può avere solo una giustificazione temporanea e limitata, poiché la chiesa è 
comunità che si riunisce intorno all’Eucarestia, e non è una community virtuale.  
Un secondo punto riguarda la necessità di rileggere in una difficile situazione le 
forme di una nuova evangelizzazione (tema tipico di questo terzo millennio e 
già proposto da Giovanni Paolo II).  L’uso degli strumenti telematici, quindi, ha 
favorito un accesso più facilitato alla preghiera e alla personale riflessione, fa-
cendo della televisione una specie di cappella domestica. La preghiera per ogni 
uomo si è presentata come uno spazio vitale di umanità di fronte alla sua fini-
tezza, indipendentemente dalla religione di appartenenza o anche dalla non ap-
partenenza religiosa.  Inoltre, il contorno anomalo creato dalla pandemia (fatto 
di solitudine, silenzio, paura) ha favorito ancoraggio divino e fratellanza umana, 
grazie anche alla testimonianza umana di alcuni leaders (come ad esempio papa 
Francesco con la preghiera in solitudine durante la settimana santa). 

Un’altra sfida riguarda il lavoro, considerato sotto vari profili (perdita dei 
posti, riduzione della qualità e della sicurezza, il rapporto con l’etica, e, in ge-
nerale, il cambiamento del mercato), fortemente penalizzato dagli effetti della 
pandemia. Di fronte alle situazioni di sofferenza (sanitaria, psicologica, sociale), 
vi è stato un forte slancio solidale che si è manifestato come una grande risorsa 
umana e di fratellanza (basti pensare all’impegno di medici, infermieri, addetti 
alle pulizie, ricercatori, forze di polizia, volontari: il papa li ha definiti i santi 
della porta accanto).  Ciò da un lato ha ridato un senso più etico al lavoro ma 
dall’altro ha messo in evidenza la difficoltà determinata dalla contrazione del 
mercato del lavoro. Un nuovo scenario si è presentato (con luci e ombre), che, 
coinvolgendo decisamente molte situazioni di lavoro (anche quelle più umili e 
“quotidiane”), pone un problema di ricostruzione delle regole lavorative, del 
rapporto tra lavoro e retribuzione, tra impegno lavorativo e tempo libero; in 
ogni caso la dimensione etica e religiosa del lavoro è sembrato sia un elemento 
imprescindibile per ricostrurire regole idonee a tutelare la dignità della perso-
na umana nel lavoro. Il papa ha insistito molto su questo punto durante vari 
momenti, insegnando che occorre abbandonare il desiderio di profitto. Questo 
impegno collettivo costituisce un patrimonio che deve essere coltivato anche per 
la forza morale che contiene.

L’esercizio della solidarietà ha corrisposto a un comune sentire come mi-
sura di una dimensione umana dimenticata, che la pandemia ha fatto riscoprire. 
Infatti, come ha sottolineato papa Francesco nel corso della preghiera straordi-
naria indetta e dallo stesso presieduta in solitaria presenza nel vuoto di Piazza 
San Pietro, “Il coronavirus ha spazzato via le facili certezze, gli ego, il culto 
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dell’immagine, la cultura dell’eterno presente”, facendo emergere dalla caduta 
delle illusioni “la nostra appartenenza, come fratelli, al genere umano”.

Una ulteriore sfida proposta dalla pandemia e indicata da papa Francesco 
riguarda l’ascolto del grido dei poveri e del pianeta gravemente malato.  La 
pandemia ha alla sua origine un rapporto distorto con la natura, che purtrop-
po ha già manifestato i suoi effetti dannosi: in questo secolo già altre malattie 
contagiose molto diffuse nel mondo sono nate da un rapporto squilibrato con 
la natura (basti pensare alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, MERS, 
e alla sindrome respiratoria acuta grave, SARS). Il giornalista David Quam-
men nel 2013 aveva già previsto una futura grande pandemia umana (al livello 
dell’AIDS o dell’influenza del 1918), sostenendo che   probabilmente sarebbe 
stata causata da un nuovo virus proveniente dalla fauna selvatica (gli esperti 
chiamano un tale evento “spillover” e avvertono di prepararci). Ancora una vol-
ta papa Francesco coglie il cuore del problema, che consiste nel fatto che non 
è stato “ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato” 
(così nella omelia del venerdì santo del 2020).  Il rispetto del creato, dunque, 
è la vera sfida del terzo millennio e non a caso nel giugno del 2020 ha preso 
vita il documento interdicasteriale, intitolato “In cammino per la cura della casa 
comune”, che si richiama all’enciclica Laudato si’: tutte le crisi sono connesse, 
non vi sono crisi separate bensì un’unica e complessa crisi socio-ambientale che 
richiede una vera conversione ecologica e forme di contrasto decise e globali.

In quest’ottica, è necessario promuovere uno sviluppo socio-economico di-
verso da quello attuale, affinché sia sostenibile, idoneo a sradicare la povertà e 
a combattere le diseguaglianze, più rispettoso delle libertà e dei diritti umani 
fondamentali.  Questo tipo di sviluppo si rende necessario per favorire politiche 
di inclusione, per ridare dignità a tutte le espressioni della persona umana (dal 
lavoro, alla famiglia, alla tutela dei minori e delle donne, per combattere ogni 
forma di moderna schiavitù, per tutelare il creato e contrastare i cambiamenti 
climatici.

Rispetto alla esigenza di costruire un nuovo modello di sviluppo, la religioni 
possono svolgere una significativa funzione sociale a partire dalla specificità e 
dalla caratteristiche teologiche proprie. Infatti, esse possono incoraggiare uno 
stile di vita “contemplativo e sobrio”, cioè più attento alla dimensione spirituale 
dell’esistenza, che rafforzi il senso e il significato dell’esistenza. Inopltre, le reli-
gioni possono sollecitare gli Stati, le comunità civili, le persone verso una vera e 
propria conversione nei comportamenti e nel cuore, lasciando che sia la società 
civile, nell’esercizio della responsabilità e della autonomia propria, realizzi po-
litiche conseguenziali nella applicazione di una sorta di globalizzazione della 
democrazia sostanziale, sociale e partecipativa, basata su giustizia e moralità ed 
alla lotta contro la corruzione.
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6. Il bene comune per la casa comune

L’obiettivo di una sana azione politica deve essere quello di perseguire il 
bene comune, che pur considerandone il valore polisemico e indeterminato, sot-
to il profilo politico e culturale può essere definito come il raggiungimento di 
quelle condizioni generali di benessere (morale, spirituale, materiale, economi-
co) che derivano dalla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali della 
persona umana, della sua dignità e dalla cura dei doveri. In questo senso il bene 
comune (a differenza del bene pubblico) è ciò che riguarda ciascuna persona, 
considerata non come componente indistinto dell’aggregato sociale, ma come 
persona considerata nella distinta e irripetibile identità.  Quindi, gli obiettivi 
che definiscono il bene comune (come ad esempio la pace, lo stato di diritto, un 
ordinamento giusto, la cura dell’ambiente, il diritto alla educazione, alla salute, 
al cibo, alla abitazione, la tutela della libertà personale e della libertà religiosa, 
ecc.)  devono portare vantaggi in egual misura vantaggiosi per ciascuna persona 
all’interno del contesto sociale. Non dissimile è il concetto di bene comune rica-
vato alla luce della dottrina sociale della chiesa, ben sintetizzata nei documenti 
del Concilio ecumenico Vaticano II e in particolare tra gli altri nella costituzione 
Gaudium et spes 74 in cui il bene comune è definito come “l’insieme di quelle 
condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle fa-
miglie e nelle associazioni, il conseguimento più pieno della loro perfezione”. 
Contribuiscono alla identificazione del bene comune molteplici valori (come ad 
esempio la dimensione della cultura e del lavoro, dell’economia e della salute, 
dello stato sociale e della religione, della sicurezza ed altri) i quali segnano 
la consistenza del progresso e dell’impegno collettivo e individuale necessario 
per il raggiungimento dei livelli di progresso. Il concetto di “bene comune” Il 
concetto di bene comune indica il bene della collettività e delle singole persone, 
di tutti e di ciascuno, un bene che è collettivo e individuale al tempo stesso. Il 
bene comune è al di sopra degli interessi particolari e degli egoismi corporativi 
e il fatto che sia “comune” segna la sua indivisibilità (nel senso che soltanto 
insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo) e la peculiarità del 
luogo nel quale persiste. Questo luogo può essere simbolicamente definito la 
“casa comune”, poiché il “bene comune” è un bene fatto di rapporti, di rela-
zioni interpersonali (in tal senso è un bene relazionale), che possono sussistere 
in luoghi che partecipano del carattere dell’essere “comune”. La casa comune 
è una rappresentazione che ha preso vigore grazie a ciò che papa Francesco ha 
scritto specialmente nell’enciclica Laudato si’ che mette in evidenza come “tut-
to nel mondo è intimamente connesso” (Laudati si’ n. 16).  La comunità umana 
è, quindi, caratterizzata Esiste nei fatti una interconnessione fra varie sfere che 
riguardano direttamente i comportamenti umani e la vita della comunità so-
ciale e interpellano la responsabilità dell’uomo come amministratore dei beni 
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del creato a lui affidati da Dio stesso. Questa responsabilità è di tipo globale e 
di multilivello, nel senso che appartiene alla dimensione strettamente umana e 
a quella religiosa e cristiana, e nel senso che riguarda un sistema debole, inde-
bolito dalla azione prevaricatrice dell’uomo. Proprio la pandemia da COVID-19 
ha dimostrato la debolezza del sistema socio-economico e di tutte le sue manife-
stazioni e mette in evidenza anche il degrado dominante, permesso da continue 
spoeculazioni (anche nelle sciagure) che colpiscono i deboli e i poveri. La tutela 
del “bene comune” nella “casa comune” è una via obbligata per porre fine alla 
povertà e favorire uno sviluppo integrale, cosa possibile attraverso una “nuova 
solidarietà universale” (Laudato si’, nn. 14, 19, 49) verso la casa comune e tutto 
ciò che in essa si trova (l’ecosistema, le persone, gli ordinamenti, i commerci, 
il lavoro). 

L’azione dell’uomo verso la “casa comune”, i suoi beni e i suoi abitanti, ha 
creato un inarrestabile degrado e un diffuso capovolgimento di valori in con-
seguenza del quale l’uomo esercita un suo dominio su altri uomini, minando 
il valore stesso della autonomia e della dignità umana. La pandemia ha messo 
a nudo la perversità e la fragilità di un sistema così concepito, aggravando la 
crisi dell’economia, come rileva anche il rapporto dell’OCSE intitolato “L’eco-
nomia mondiale a rischio”, che evidenzia incertezza sulla crescita economica 
a livello mondiale. Le crisi che attraversano questo terzo millennio partecipano 
della stessa caratteristica della globalità e della complessità e, pertanto, esiste 
un forte legame tra questioni ambientali e questioni economiche, tra questioni 
sociali e umane. Le crisi della “casa comune” devono essere affrontate in modo 
integrale, per ricostruire quello che papa Francesco definisce l’ecologia inte-
grale, cioè il modo di dare una risposta al senso della vita e del nostro abitare 
la terra. Le osservazioni di papa Francescoo esprimono una coerenza nel ma-
gistero della Chiesa cattolica: e, infatti, già Giovanni Paolo II nel 1991, aveva 
evidenziato nella Centesimus annus come «Alla radice dell’insensata distruzio-
ne dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico”, consistente in una pre-
sunzione di possesso assoluto ed esclusivo (comunque a beneficio non di tutti 
gli uomini) di ciò che, invece, non gli appartiene. La Chiesa, le religioni le 
società civili sono chiamate a un comune impegno ciascuna nell’ambito della 
propria missione e competenza. In particolare, per quanto riguarda la Chiesa 
non è richiesta un’opera di sostituzione della scienza e della politica, ma nella 
società civile deve svolgere la missione propria che tocca la dimensione etica e 
spirituale, invitando tutti a un “dibattito onesto e trasparente, perché gli interes-
si particolari o le ideologie non ledano il bene comune” (Laudato si’ capitolo  
V, n. 16, ma anche 201).

La nuove sfide e gli scenari che si vanno componendo rendono “indispen-
sabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la 
protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal 
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paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma 
anche la libertà e la giustizia.» (LS, n. 53). La sottolineatura dell’enciclica sulla 
necessità di cambiare il sistema delle regole è importante sia con riferimen-
to all’esigenza di riaprire percorsi di responsabilità (individuali, istituziona-
li, collettivi) rispetto alla drammaticità dei danni prodotti dalla stessa azione 
dell’uomo,  sia con la necessità di invertire la tendenza in atto di capovolgere 
la gerarchia dei valori, anteponendo interessi e profitti ai diritti e alla dignità 
dell’uomo e del creato. Non c’è dubbio che si tratta di un percorso da compie-
re insieme (persone, cittadini, autorità) che deve portare alla realizzazione di 
tutele concrete e non formali per contrastare disuguaglianze e sperequazioni. 
In questo percorso i cristiani devono avvertire una peculiare responsabilità e 
una specifica obbedienza ai principi evangelici, anche così come mediati dalla 
dottrina sociale della Chiesa. La diffusione di uno spirito di comunione univer-
sale costituisce un primo livello di attenzione nei confronti di un consapevole 
affermazione del valore sociale della visione biblica sulla creazione, affidata alle 
testimonianze dei fedeli (LS 93) in qualità di amministratori di una “casa comu-
ne” in cui sussistono beni che appartengono a tutti.  In questa prospettiva deve 
essere compresa la articolata proposta di papa Francesco nella enciclica quando 
propone un’ecologia ambientale, economica e sociale (LS 138‐142); un’eco-
logia culturale (LS 143‐146) e un’ecologia della vita quotidiana (LS 147‐155) 
alla luce del principio del bene comune (LS 156‐158) e di quello della giustizia 
tra le generazioni (LS 159‐162).  La sfida richiede interventi urgenti ed efficaci 
(sotto il profilo politico, giuridico, economico, sociale) per la creazione di una 
governance globale (cfr LS 175) che prima di tutto disciplini “i cosiddetti beni 
comuni globali” (LS 174).

In questa visione, la pandemia (e soprattutto quella fase che viene chiamata 
“il dopo pandemia”) deve essere considerata come una occasione di rilancio 
morale e materiale della convivenza in tutte le sue forme (sociale, spirituale, 
umana e religiosa). Per affrontare la situazione dopo la fase acuta della pande-
mia, saranno necessarie buone misure e analisi economiche, ma anche analisi 
sociali, analisi sociologiche e psicologiche, analisi religiose. La pandemia è un 
fenomeno complesso, globale e totale e per questo motivo tutte le energie devo-
no essere unite e convergenti verso la necessità di mettere la persona umana al 
centro di ogni azione, ricostruendo le regole della convivenza. Bisogna inau-
gurare un nuovo umanesimo fondato sulla dignità della persona umana e sul 
valore della fratellanza, considerando il valore diffuso dei punti contenuti nel 
Documento sulla fratellanza umana per la pace nel mondo e la convivenza co-
mune, firmato nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande 
Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. In questo documento a tutti viene chiesto 
di impegnarsi “a diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della 
pace”, porre fine ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e mo-
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rale e attuare “un’equa distribuzione delle risorse naturali, a beneficio solo di 
una minoranza di ricchi , a scapito della maggior parte dei popoli della terra”6. 

La pandemia ci ha fatto riflettere sui limiti della natura umana e sull’impor-
tanza di considerare il futuro con occhi differenti e ci ha fatto anche riflettere 
sulle conseguenze che incidono sull’aumento della povertà, sulla crescita dei 
bisogni, sulla condizione dei paesi in via di sviluppo, sulla violazione dei diritti 
umani e sulla dignità delle persone. “Di fronte a questi drammatici problemi, 
la ragione e la fede si aiutano a vicenda. Solo insieme salveranno l’uomo”, 
come scrisse Papa Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate del 2009, in 
continuità con l’insegnamento di Giovanni Paolo II nell’enciclica Fides et ratio 
del 1998. Su questa stessa strada è Papa Francesco nella Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium del 2013 e nell’enciclica sociale Laudato Sì del 2015, che ri-
guarda la cura della casa comune. Di fronte ai drammi esistenziali di una nuova 
dimensione, per proteggere la casa comune, affidata da Dio agli uomini serve 
anche un’alleanza tra religioni, tra le società, tra le istituzioni, senza nascondersi 
che, come sovente accade nei momenti di dura transizione, non mancano coloro 
(individui, stati, gruppi socio-economici) che guardano a un diverso ambito di 
interessi per conquistare fette di potere e di economia, secondo una logica da su-
perare, ma ancora molto radicata. La pandemia, dunque, crea anche opportunità 
di cambiamento (nelle dinamiche della società, ecomonia, cultura, lavoro). Ma, 
per cambiare lo stile di vita, è necessario trovare le ragioni (spirituali, etiche, 
religiose) che ci aiutano a fare questo cambiamento per creare benessere umano 
in una “casa comune”.
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Streszczenie
Świeckość państwa i autonomia Kościoła. 

Promocja dobra wspólnego w dobie pandemii

Celem niniejszej pracy jest analiza idei świeckości państwa oraz autonomii Kościo-
ła w kontekście problemów spowodowanych kryzysem pandemicznym, który przejawił 
się przede wszystkim na polu sanitarnym, społecznym, ekonomicznym i religijnym. 
Stawiamy pytanie, jakie nowe wyzwania generuje pandemia i jakie zobowiązania sta-
wia przed Kościołem i państwem. Staramy się w sześciu krokach wykazać, że ochro-
na „wspólnego domu” stała się celem aktywności społecznej w duchu nowego perso-
nalistycznego humanizmu: 1. Pandemia jako część naszego życia i życia Kościoła, 2. 
Pandemia jako czynnik ujawniający niespójność społeczeństwa (między solidarnością 
a egoizmem), 3. Poczucie laickości i autonomii w czasie pandemii, 4. Pandemia i glo-
balizacja jako zjawiska generujące kryzysy gospodarcze i społeczne: „później wszystko 
będzie inaczej”, 5. Nowe wyzwania dla społeczeństwa i Kościoła: wolność wyznania, 
prawa człowieka, praca, rodzina, ochrona ubogich i słabych, 6. Ochrona „wspólnego 
domu” jako cel dążeń społecznych w duchu nowego humanizmu.

Słowa kluczowe: pandemia, laickość, wyzwania, troska o wspólny dom, dobro wspólne
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Summary
Laicity of State and autonomy of the Church: The promotion of the 

common good during the time of the pandemic

The purpose of this work is to examine the sense of laicity of the State and the 
sense of the autonomy of the Church in the face of the problems generated by the pan-
demic – a sanitary, social, economic, and religious crisis. What new challenges does the 
pandemic generate, and what commitments does it require of the Church and the State? 
The protection of the “common home” can be seen as the place of commitment and 
the new personalist humanism. I will explain my perspective through six steps: 1) the 
pandemic is a part of our life and the life of the Church; 2) the pandemic has revealed 
a contradictory society between solidarity and egoism; 3) there is a sense of laicity and 
autonomy during the time of the pandemic; 4) the pandemic and globalisation are phe-
nomena that generate economic and social crises – everything will change; 5) there are 
new challenges for society and for the Church – religious freedom, human rights, work, 
family, and protection of the poor and weak; 6) the protection of the “common home” 
can be the place of commitment and the new humanism.

Key words: pandemic, laicity, challenges, care of the common home
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La Chiesa e lo spazio pubblico al tempo 
del Coronavirus

Introduzione

Di seguito svilupperò sei passi che vogliono contribuire al tentativo di pen-
sare la Chiesa ai tempi del coronavirus. Non voglio valutare le risposte che 
le Chiese danno alla crisi, ma individuare due campi problematici: il contesto 
pubblico e l’orizzonte anacronistico della Chiesa.  

1. Dall’evento della Pentecoste la Chiesa è legata 
allo spazio pubblico

Il primo passo di questa relazione si concentra sul contesto in cui è sorta la 
Chiesa, la Pentecoste. Dopo la sua morte e ancora dopo i primi incontri con il 
Risorto, i discepoli di Gesù si riuniscono a porte chiuse (Gv 20:19 e 26; Atti 
1:13). Allorché a Pentecoste fanno l’esperienza di essere riempiti dallo Spirito 
di Dio (Atti 2:1–11), i discepoli escono allo scoperto nella sfera pubblica, nelle 
strade e nelle piazze, e iniziano a parlare profeticamente. Da questo momento 
in poi è argomento centrale degli Atti degli Apostoli lo sforzo da parte dei primi 
cristiani di trovare un linguaggio comprensibile pubblicamente per l’evento del-
la Risurrezione. Un primo tentativo di non tenere segreto questo evento, ma di 
spiegarlo agli uomini, è compiuto da Pietro in un discorso rivolto agli abitanti 
di Gerusalemme dopo la Pentecoste (Atti 2:14–36). In questo frangente Pietro 
deve chiarire un malinteso (su cui mi soffermerò più avanti). È pronto a rispon-
dere pubblicamente alle domande, come esige anche nella prima delle sue due 
lettere dai fedeli nella diaspora (1 Pt 1:1), dove la fede, nello spazio pubblico, 

1  Jakob Helmut Deibl OSB - teologo et filosofo, professore alla Facoltà di Teologia Cattolica 
dell’Università di Vienna, membro del centro di ricerca „Religion and Transformation in Con-
temporary Society”, e-mail: helmut.jakob.deibl@univie.ac.at. 
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non è scontata. Devono essere “pronti sempre a rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza 
e rispetto […]” (3:15 et seq.).

All’inizio del suo discorso Pietro chiarisce che coloro che sono stati riem-
piti dallo Spirito non sono ubriachi, come qualcuno aveva supposto: “Si sono 
ubriacati di mosto” (cf. Atti 2:12–15). Non è assurdo associarli a uno qualsiasi 
dei culti misterici che consideravano l’ebbrezza come parte delle proprie ce-
rimonie2. Difatti, negli Atti degli Apostoli, l’evangelista Luca dispiega spesso 
situazioni di fraintendimento, in cui il cristianesimo, lentamente sviluppandosi, 
viene confuso con vari fenomeni religiosi del contesto ellenistico-romano. Culti 
misterici erano molto diffusi in quest’epoca e Luca rende visibile il cristiane-
simo in contrasto a essi. Pietro, nel suo discorso post-pentecostale, si oppone 
immediatamente a un’interpretazione dell’accaduto nel segno di segreti culti 
misterici, in cui stati di ubriachezza farebbero parte della cerimonia. Sottoli-
nea che è mattina e non notte, vale a dire quel lasso di tempo in cui vengono 
praticati culti segreti (Atti 2:14 et seq.). Quindi inizia con un’argomentazione 
razionale e per prima cosa fa ricorso al Libro dei Dodici Profeti. Quanto scritto 
dal profeta Gioele si compie adesso – l’effusione dello Spirito su tutti gli uomini 
(Atti 2:16–21). Oltre all’autorità del profeta, Pietro si richiama anche ai Salmi, 
vale a dire alla tradizione della preghiera di Israele: Pietro riprende ciò che i pii 
ebrei recitano ripetutamente nella loro preghiera. Non li conduce nel mondo 
sconosciuto dei misteri occulti, ma a ciò che è loro emotivamente e affettiva-
mente familiare tramite la preghiera quotidiana. A ciò cita il Salmo sedicesimo 
e lo reinterpreta come riferimento alla risurrezione di Gesù. 

Così, nel processo del lento emergere delle prime comunità cristiane, viene 
presa una decisione a favore della partecipazione allo spazio pubblico. Ciò è 
confermato specialmente dal discorso di Paolo all’Areopago, il quale rappre-
senta il luogo pubblico per eccellenza della cultura ellenistica (Atti 17:16–34). 
Il vero nucleo della religione, la questione di Dio, diventa un tema pubblico. La 
partecipazione allo spazio pubblico ha un doppio significato: da un lato la pre-
senza in determinati luoghi, intesi in modo analogo e fisico, dall’altro la parte-
cipazione al dibattito pubblico e ai processi, spesso antagonistici e ambivalenti, 
di discussione dei propri punti di vista. 

2  See M. Ebner, Die Stadt als Lebensraum der ersten Christen. Das Urchristentum und seine 
Umwelt I, Göttingen 2012, pp. 236–273; H.-J. Klauck, Die religiöse Umwelt des Urchristen-
tums I. Stadt- und Hausreligion, Mysterienkulte, Volksglaube, Stuttgart/Berlin/Köln 1995, p. 
26.
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2. La Chiesa contribuisce a modellare lo spazio 
pubblico tramite l’architettura

 Ulteriore passo nella sfera pubblica è rappresentato dalla presenza della 
Chiesa nelle città e nei paesi per mezzo di edifici. La casa-chiesa di Dura Euro-
pos del III secolo viene spesso definita come il più antico edificio ecclesiastico. 
Comprende due piccole sale: una per la celebrazione dell’eucaristia e un bat-
tisterio3. Sulla parete nord è raffigurata la scena in cui Pietro e gli altri discepoli 
di Gesù attraversano il mare su una barca e vengono incalzati dalle onde. Gesù 
si avvicina alla barca camminando sull’acqua, il vento si placa (Mt 14:22–33). 
Già nella Chiesa delle origini l’immagine della nave di Pietro divenne una delle 
immagini più importanti per la Chiesa4. Da un lato, si tratta di una metafora ben 
fondata nella Bibbia: si pensi all’arca di Noè, alla nave di Giona, ai viaggi in 
barca di Gesù e alla navigazione di Paolo. Dall’altro lato, l’immagine della nave 
appare anche nel discorso della nave-stato, che è termine comune dell’antichità 
greca e romana. La metafora della nave funge da passaggio tra mondo biblico e 
greco-romano e il suo utilizzo indica che la Chiesa voleva deliberatamente porsi 
nello spazio pubblico5. Altresì la metafora della nave acquisisce, in varie lingue, 
un significato architettonico.

A partire dal III/IV secolo la Chiesa comincia ad apparire nello spazio pub-
blico per mezzo di edifici. Mentre la chiesa di Dura Europos è stata una casa 
ristrutturata, ad Aquilea si è trovata una chiesa eretta fin da subito come chie-
sa. Successivamente le chiese riprendono il modello della basilica, cioè di un 
edificio pubblico, riplasmandolo conformemente alle esigenze della liturgia. La 
Chiesa vorrebbe partecipare allo spazio pubblico e modellarlo attraverso la con-
figurazione architettonica. Con ciò è compiuto un passaggio non più revidibile. 
La Chiesa non può più essere pensata senza la dimensione dello spazio pubbli-
co. La Chiesa può essere costretta dalle circostanze a entrare in clandestinità 
o a ritirarsi dalla sfera pubblica per un certo periodo. Tuttavia, una volta che ha 
iniziato ad esprimersi anche attraverso l’architettura, essa dovrà sempre porsi 
la questione di come comportarsi nei confronti dello spazio pubblico: qual è il 
contributo delle chiese nella formazione dello spazio pubblico? 

L’impatto delle chiese-edifici può superare anche l’influenza della Chiesa
-organizzazione. Chiese secolarizzate che non vengono più usate per obiettivi 

3  See C. B. Welles [a cura di], The Excavations at Dura-Europos. Final Report VIII (Part II. The 
Christian Building), Locust Valley NY 1967; H. Halbfas, Die Zukunft unserer Kirchengebäude. 
Problemlage und Lösungswege, Ostfildern 2019, pp. 26–30.

4  See H. Rahner, Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964.
5  See. A. Dunshirn, Ein so großes Meer an Logoi. Maritime Metaphern bei Platon, [in:] Th. 

Brandstetter/K. Harrasser/G. Friesinger [a cura di], Grenzflächen des Meeres, Wien 2010, p. 
29–45.
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religiosi possono tuttora plasmare lo spazio pubblico, fino a che semplicemente 
ci sono. Nelle città europee – e non solo – si trovano spesso in punti nevralgici, 
tanto che le città non sarebbero le stesse senza le chiese-edifici. 

3. Nello spazio pubblico le chiese incarnano 
un orizzonte anacronistico

Se le chiese fanno parte dello spazio urbano, esse si sottopongono alle con-
dizioni di funzionamento delle città. Tra i molti motivi che possono essere uti-
lizzati per descrivere il funzionamento delle città, vorrei sceglierne soltanto uno 
e sulla sua base mostrare il significato delle chiese per lo spazio pubblico: la 
dimensione anacronistica.

Le città sono costruite per durare e, se non vengono completamente distrut-
te come Cartagine o Pompei, hanno una costanza sorprendente. Rappresentano 
una forma stabile d’insediamento che poggia su un luogo determinato; possono 
essere ampliate, i centri si possono spostare, ma la loro posizione non è so-
stanzialmente sostituibile6. Questo è il prerequisito per cui, passeggiando per le 
città, si possono incontrare epoche diverse in abbondanza. Le città mutano nel 
corso del tempo, vengono aggiunti nuovi edifici, quelli vecchi vengono restau-
rati e ridisegnati ecc. La città diventa, per così dire, uno schermo sul quale un 
orizzonte diacronico si estende davanti a noi. Klaus Heinrich, filosofo di Berli-
no, parla del fatto che, camminando per le città, “di prospettiva in prospettiva 
[…] guardando gli edifici, alcuni dei quali sono vecchi e altri del tutto nuovi, e 
che trasportano da qualche altra parte fino a qui la luce tremolante, si fa anche 
un po’ di chiarezza sulla storia del genere che noi stessi trasportiamo”7. Klaus 
Heinrich descrive una visione multiprospettivistica in cui, per così dire, una luce 
di un’altra epoca ci raggiunge e contribuisce ai lumi del nostro tempo. 

Chiese, sinagoghe, moschee e templi sono edifici che, come la città, sono 
progettati per essere altrettanto permanenti. Molti furono eretti in un lungo las-
so di tempo e sono stati ripetutamente restaurati e trasformati. Gli edifici sacri 
rendono consapevoli, per così dire, in piccolo di quell’orizzonte anacronistico 
mostrato dalle città nel loro insieme. Diventano un’incarnazione di epoche del 
passato, che in essi si sovrappongono e diventano visibili.

6  See M. Jansen, Stadtraumgeschichte. Eine diachrone Betrachtung, [in:] A. Denk/U. Schröder 
[a cura di], Stadt der Räume. Interdisziplinäre Überlegungen zu Räumen der Stadt, Tübingen 
2014, p. 69–76.

7  K. Heinrich, Karl Friedrich Schinkel, Albert Speer. Eine architektonische Auseinandersetzu-
ng mit dem NS, a cura di N. Kuhnert/A.-L. Ngo/A. Reese/S. Lusic-Alavanja/S. Redeker/J. 
Mbarek/A. Falkstedt/F. H. Rebers, Aachen/Frankfurt am Main/Basel 2015, p. 7.
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Entrando nella Cattedrale di san Giacomo a Stettino, si può prendere co-
scienza di una storia che risale fino al XIII secolo. Durante una visita a Bari 
ho potuto fare esperienza di come le influenze di culture ed epoche diverse si 
sovrappongano persino in una chiesa. Questa durevolezza è possibile, tra l’altro, 
perché le pretese nell’utilizzo delle chiese quasi non sono cambiate nel corso dei 
secoli. Così, per esempio, nella Basilica di san Nicola a Bari o nella Cattedrale 
di san Giacomo a Stettino possono ancora essere celebrate, qualche secolo dopo 
la loro erezione, le funzioni religiose senza che manchi alcun elemento della 
celebrazione. Fino a che gli edifici sacri non vengono secolarizzati, una comu-
nità con strategie collaudate di trasmissione delle proprie credenze resta respon-
sabile di esse anche oltre la propria generazione e garantisce il loro esercizio 
continuo e costante, sicché non diventano espressione di interessi in continuo 
mutamento8. L’uso di materiali nobili e resistenti ha lo scopo di garantire una 
persistenza che va ben oltre le generazioni attuali. Con ciò incarnano anche il 
messaggio che il futuro deve essere.

In questo modo gli edifici sacri possono articolarsi come uno spazio che si 
estende consapevolmente nel passato e nel futuro. Chi entra in una chiesa, sia 
per motivi religiosi che per altri motivi, si trova in un orizzonte anacronistico. 
Non è mai soltanto l’epoca attuale che possiede le chiese, mai sono soltanto 
le generazioni dei viventi che le possiedono. Si fa l’esperienza di un essere 
aperto tramite un più vasto orizzonte temporale e di essere liberati dal fantasma 
dell’essere completamente a casa nell’adesso.

Con ciò si è toccata una funzione molto importante degli edifici ecclesiastici 
e monasteriali per lo spazio pubblico. Chiunque visiti una chiesa, sia per motivi 
religiosi o di altro tipo, può vivere un’esperienza anacronistica, un’esperienza 
del passato e del futuro, condensata in un unico luogo. Lo status di consumato-
re, che mira unidimensionalmente a un adesso del consumo in costante rinnova-
mento, pare essere reso inoperoso.

4. Tramite il loro orizzonte anacronistico, le chiese 
si oppongono all’adesso atemporale del consumo

Le chiese si estendono nel passato e nel futuro e con ciò si contraddistin-
guono dall’assenza di tempo, cioè dall’atemporalità, di molti edifici pubblici 
moderni come stazioni di servizio, palazzetti dello sport e parcheggi sotterranei, 
che solitamente vengono edificati per un periodo di utilizzo di solo pochi anni 
o decenni. Non hanno uno stile specifico e di solito è addirittura già program-
mata la data della loro demolizione. A prescindere dal fatto che si tratta di un 

8  See J. Wehdorn, Kirchenbauten profan genutzt. Der Baubestand in Österreich, Innsbruck/
Wien/Bozen 2006.
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utilizzo errato di energia (si parla di “energia grigia”) e di materiale9, da un pun-
to di vista temporale, questi edifici rappresentano l’adesso atemporale e sempre 
ripetentesi del consumo, che non ha storia né futuro. È privo di contenuto, e ciò 
perché vuole soltanto rinnovare se stesso. 

Le chiese sono una parte poco commercializzata dello spazio urbano e di-
schiudono un orizzonte anacronistico. Quest’ultimo si tende tra passato e futuro 
e porta il visitatore e la visitatrice fuori dal sempre rinnovantesi ora del consu-
mo. Si può essere liberati dal fantasma di essere totalmente a casa nell’adesso10.

5. Nel periodo della pandemia del coronavirus, 
per le chiese si spostano i confini dello spazio 

pubblico e privato, virtuale e reale

Dopo le considerazioni preliminari, vengo ora a parlare della questione della 
Chiesa ai tempi della pandemia del coronavirus. Innanzi tutto, vorrei principal-
mente formulare delle domande, perché dobbiamo ammettere che al momento 
ci mancano le risposte.

Dobbiamo allora chiederci cosa possa significare, se la Chiesa in sì breve 
tempo dovesse perdere la possibilità di eseguire le proprie attività nello spazio 
pubblico. Possono la permanenza e la durevolezza degli edifici in una certa 
misura sostituire le attività sospese, serbando la memoria di una lunga storia, 
o diventano piuttosto scatole vuote che indicano una Chiesa che ha perso la sua 
rilevanza? Cosa significa se la nave della Chiesa deve essere improvvisamente 
chiusa perché il suo interno riparato può accelerare la diffusione del virus? Il 
carattere pubblico degli edifici ecclesiastici – o, in altre parole, l’ideale per cui 
a nessuno debba essere negato l’accesso – diviene improvvisamente un peri-
colo, perché ognuno può essere un portatore del virus. Non siamo più “uno in 
Cristo” (Gal 3:28) ma uniti nel rischio che ognuno potrebbe essere la persona 
che contagia gli altri. Che cosa significa che edifici che dovrebbero essere aperti 
per tutti, indipendentemente dal loro appartenenza etnica, nazionale e religiosa, 
nonché dallo status sociale o dall’identità di genere (cf. Gal 3:28: “Non c’è 
Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina...”)11, 

9  See P. Reischer, Ethik und Nachhaltigkeit in Architektur und Zeit, http://www.architektur-on-
line.com/schlagzeilen/ethik-und-nachhaltigkeit-in-architektur-und-zeit [22.04.2019].

10  See J. H. Deibl, Sacred Architecture and Public Space under the Conditions of a New Visi-
bility of Religion, „Religions“ 11 (2020), p. 379 [traduzione: Natalie Eder] DOI: https://doi.
org/10.3390/rel11080379.

11  See K. Appel, The Borders of Borders. Christianity and the Rethinking of Public Space, „Jour-
nal for Religion and Transformation in Contemporary Society“ 5 (2019), p. 516–530, DOI: 
https://doi.org/10.30965/23642807-00502011.
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sono accessibili soltanto dopo un atto di registrazione? Certo, il contact-tracing 
è necessario, ma cambia il carattere del luogo? 

In molte diocesi le comunità hanno rapidamente sviluppato programmi degni 
di nota su come salvaguardare la vita religiosa anche in tempi di limitazione delle 
uscite di casa. Da un lato si è trattato del modello della chiesa domestica, della 
celebrazione nel piccolo contesto familiare della casa, vale a dire in uno spazio 
consapevolmente sottratto alla sfera pubblica. Dall’altro si è trattato dell’offer-
ta virtuale messa a disposizione su internet. Ciò mantiene una certa forma di 
accessibilità pubblica, ma perde la dimensione anacronistica caratteristica delle 
chiese nello spazio pubblico. L’offerta fa parte della rete atemporale in costante 
rinnovamento (internet) in cui nulla passa davvero e nulla di veramente nuovo 
può accadere. Il caleidoscopio di tempi che si sovrappongono, che ho cercato di 
descrivere con la parola anacronistico, diventa, per così dire, cieco.

La situazione attuale ha mostrato che la vita religiosa non finisce nemmeno 
di fronte a rigide restrizioni alle uscite di casa. Possono sorgere nuove forme 
di liturgia, di comunità e diaconia. È possibile liberare un grande potenziale 
creativo. D’altra parte, si giunge a enormi spostamenti nell’area di tensioni tra 
pubblico e privato e a una grave perdita della dimensione anacronistica.

 6. Il rinnovamento significherà per le chiese 
il rinnovamento del loro carattere pubblico e anacronistico

Non sappiamo in che modo in futuro le forme degli spazi virtuali e reali si 
sovrapporranno anche nella vita ecclesiastica. In ogni caso, ci sono due cose da 
considerare. Da un lato, la Chiesa non può minare durevolmente il suo carat-
tere pubblico e sottrarsi alle regole dello spazio pubblico, altrimenti ricadrebbe 
a prima del discorso di Pietro in occasione della Pentecoste e di Paolo all’Are-
opago. Dall’altro, la Chiesa deve guardarsi dall’essere assorbita nell’ebbrezza 
dell’atemporalità virtuale che si rinnova sempre più velocemente e dal diventare 
così una nuova religione misterica12. Finché la comunità celebra pubblicamente 
il proprio culto nei suoi edifici vecchi e tardi, c’è una resistenza contro queste 
tendenze a diventare una religione virtuale-misterica. Dove però l’internet atem-
porale diventa lo strumento principale della vita religiosa, quella forza gravita-
zionale può andare persa13. 

12  See D. Minch, What Kind of God is Money Anyway? An Investigation into the Theological 
Structures of Capitalism and Gnosticism, „Journal for Religion and Transformation in Con-
temporary Society“ 4 (2018), p. 62–83, DOI: https://doi.org/10.14220/23642807-00402005.

13  See I. Guanzini, Die ästhetische Lebenskontingenz. Erzählen des Endlichen in der Zeit der 
Bilder, [in]: K. Appel [a cura di], Preis der Sterblichkeit. Christentum und neuer Humanismus, 
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Se le Chiese non vogliono essere intrappolate nell’adesso atemporale ed 
eternamente ripetentesi della rete, devono cominciare a coltivare la loro dimen-
sione anacronistica. Devono rendere chiaro il fatto che consapevolmente si al-
lungano nel passato e nel futuro. Nei loro testi, riti ed edifici si sovrappongono 
diverse fasce di tempo: di passati, presenti e futuri al plurale. Proprio dagli 
edifici ecclesiastici, che al tempo della pandemia del coronavirus sono dovuti 
rimanere chiusi, potremmo (nuovamente) imparare cosa significhi appartenere 
a una generazione di mezzo14. Non siamo i primi uomini a dover ripetere tutti 
gli errori del passato. Ci precedono molte generazioni che hanno lasciato i loro 
segni e sogni negli edifici ecclesiastici e alle quali vogliamo restare fedeli. E 
non siamo nemmeno gli ultimi uomini, dopo i quali non ci potranno essere altre 
generazioni. Possiamo opporre all’odio per un futuro dopo di noi dei luoghi 
ospitali che vogliamo affidare alle generazioni future15. Le chiese potrebbero 
così diventare una scuola di multiprospettività.
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Streszczenie
Kościół i przestrzeń publiczna w dobie koronawirusa

Niniejsza praca wymienia sześć kroków, w których można opisać Kościół w kontek-
ście pandemii COVID-19. Jej celem nie jest zatem jakakolwiek ocena reakcji Kościo-
łów na kryzys, ale zwrócenie uwagi na dwa obszary: publiczny wymiar Kościoła i jego 
anachroniczny horyzont. Kościół od momentu swojego rozpoznawalnego początku lokuje 
się w przestrzeni dyskursu publicznego. Wskazują na to choćby przemówienia św. Piotra 
i św. Pawła w Dziejach Apostolskich, jak również budowle sakralne, którymi Kościół od 
IV wieku współtworzy przestrzeń publiczną. Budynki te są często naznaczone wielowie-
kową historią architektury i przeważnie niezmiennymi wymogami ich użytkowania. Ze 
względu na solidną konstrukcję kościoły są trwałe i dają możliwość przyszłego wyko-
rzystania i przekształcenia. Ta solidna konstrukcja umożliwia anachroniczne przeżywa-
nie czasu w budynkach kościelnych, w których przecinają się przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Ograniczenia pandemii COVID-19 nie zakłóciły w pełni życia religijnego, 
ale znacząco zmieniły jego charakter w dwóch aspektach: życie Kościoła przenosi się 
z przestrzeni publicznej do prywatnej, a liturgia często nie odbywa się już w przestrze-
niach kościelnych, lecz w przestrzeni wirtualnej. Chociaż do tej pory publiczny charakter 
przekonań dawał gwarancję rzetelnej dyskusji i stanowił pomoc w radzeniu sobie z pro-
blemami naszych czasów, to teraz stworzył on pewne niebezpieczeństwo. Ponadczasowa 
dostępność i formowalność wirtualnego pokoju eliminują anachroniczne doświadczenie 
wiary. Bez względu na to, jaki kształt przybierze w przyszłości odnowa wiary i życia 
religijnego, to będą one musiały odzyskać publiczny i anachroniczny wymiar.

Słowa kluczowe: COVID-19, Kościół, architektura sakralna, wirtualność, anachronizm
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Summary
The Church and the public space at the time of the COVID-19

The article presents six steps to contextualise the question of the Church’s role 
during the COVID-19 pandemic. The goal is not to evaluate the churches’ answers to 
the crisis but to highlight two problem areas: the public dimension and the anachronistic 
horizon of the Church. Ever since its identifiable beginning, the Church has placed itself 
in the space of public discourse. The speeches of St Peter and St Paul in the Acts of the 
Apostles indicate this, as do the sacred buildings with which the Church has contributed 
to forming public space since the 4th century. These buildings are oftentimes marked 
by centuries of architectural history and mostly unaltered requirements for their use. 
Because of the churches’ solid construction, they are durable and have the potential for 
future use and transformation. This solid construction enables an anachronistic expe-
rience of time in church buildings in which the past, the present, and the future intersect. 
The restrictions of the COVID-19 pandemic did not fully disrupt religious life, but they 
significantly changed its character in two aspects: church life is transferred from public 
to private space in lockdown scenarios, and liturgy does not primarily take place in 
church environments any longer but in the virtual space. While the public character of 
belief has so far guaranteed the debating of and dealing with the respective tendencies 
of the period, it has also turned into a possible danger. The timeless availability and for-
mability of the virtual room eradicate the anachronistic experience of belief. Whatever 
shape the renewal of religious life may take on, it will have to win back the public and 
the anachronistic dimension of belief.

Keywords: COVID-19, Church, Sacred Architecture, Virtuality, Anachronism
 


