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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 

 

AK - Ateneum Kapłańskie - Włocławek 1909 - 

CA - Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus Annus”. 

ChS - "Chrześcijanin w wiecie ", Warszawa 1969 -  

Com - "Communio ", Poznań 1981 - 

CT - "Collectanea Theologica ", Lwów - Warszawa 1920 - 

DA - Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich 

"Apostolica actuositatem"  

DM - Jan Paweł II, Encyklika "Dives in Misericordia" 

HD - "Homo Dei", Tuchów - Wrocław - Warszawa 1932 - 

KDK - Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele  

w świecie współczesnym "Gaudium et spes". 

KK - Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele " 

Lumen gentium". 

LE - Jan Paweł II, Encyklika "Laborem Exercens". 

MDŁ - Miesięcznik Diecezjalny Łucki, Łuck 1925 - 1939. 

MPP - Miesięcznik Pasterski Płocki, Płock 1906 -  

MR - Pius XI, Encyklika "Miserentissimus Redemptor". 

OR - "L`Osservatore Romano" (wydanie polskie), Rzym 1980 - 

P P - "Przegląd Powszechny ", Kraków - Warszawa 1884 - 1939, 

1945 - 1953, 1982 -  

PP - Paweł VI, Encyklika "Populorum progressio". 

QA - Pius XI, Encyklika „Quadragesimo anno. 

RD - Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Redemptionis  

Donum".  
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RF - "Rocznik filozoficzny ", Lublin 1948- 

RH - Jan Paweł II, Encyklika " Redemptor Hominis ". 

RM - Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris Mater ". 

RN - Leon XIII Encyklika "Rerum novarum". 

S.Pelp - "Studia Pelplińskie", Pelplin 1969 - 

SRS - Jan Paweł II, Encyklika, "Sollicitudo rei socialis". 

STV - Studia Theologica Varsaviensia, warszawa 1963 - 

WDr - "W Drodze ", Poznań 1973 - 
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WSTĘP 

 

 

Historia ludzkiej kultury zna różnorodne próby dążenia do odrodzenia 

moralnego świata. Stanowią one formą opanowania sytuacji kryzysowych, są 

usiłowaniami zaradzenia dostrzeżonemu złu społecznemu i moralnemu, zmierzają 

do budowania lepszej wspólnoty. Pragnienia takie są obecne zarówno w religiach 

świata jak i w systemach laickich. Każda religia zawiera charakterystyczne 

rozumienie odnowy, czyli odkupienia, co w języku teologicznym nazywamy 

soteriologią. Również w systemach laickich odrzucających istnienie Boga centralne 

miejsce zajmuje jakaś soteriologia, ponieważ tylko taki system może być 

atrakcyjny, który budzi nadzieją na interesujące urządzenie świata i stosunków 

międzyludzkich 
1
. 

Te dwa ujęcia - religijne i laickie - różnią się zasadniczo między sobą. 

Według nauki Buddy jedyną drogą wyzwolenia jest rezygnacja z pragnień, 

nękających każdego człowieka, wyzwolenie się od zmienności świata i czasowości 

przez medytacją oraz ćwiczenie woli. Przyczyną zła w hinduizmie jest ignorancja, 

dlatego należy ją przezwyciężyć przez działanie altruistyczne, medytacją oraz 

praktykowanie miłości bliźniego. W chińskim taoizmie szczęście i porządek 

społeczny zapewnia zbawienie polegające na uładzeniu myśli i zdobyciu cnót
2
. 

Jednak najpełniejszą wizją odrodzenia świata przedstawia chrześcijaństwo w tym 

ujęciu odrodzenie polega na doprowadzeniu osoby do dawnego, idealnego 

człowieczeństwa właściwego istocie powołania do istnienia przez Stwórcą na 

początku dziejów ludzkości i historii. Pełne pojednanie z Bogiem dokonało się 

przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W ten sposób  

 

                     
1Zob. A.L. Szafrański, Chrześcijaństwo inspiracją odnowy, ChS 14(1982) nr 103, s. 13-14. 
2 Zob. S.Z. Zdybicka, Idea zbawienia w religiach świata, AK 96(1981) nr 435, s. 37-52. 
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stworzenie, które niegdyś popadło w "niewolą" śmierci i zepsucia (Rz 8,21), 

zostało stworzone od nowa (Ap 21,5), otrzymało nowe życie, "my zaś oczekujemy 

nowego nieba i nowej ziemi"
3
. 

W dziedzinie życia społecznego człowiek także wybiega poza 

rzeczywistość, która go bezpośrednio otacza i którą przeżywa, tworzy projekty 

lepszego życia, nowej rzeczywistości. Nieustannie czegoś oczekuje, wybiega ku 

światom możliwym, a nawet tworzy utopią. "Od "Państwa" Platona, poprzez 

"Państwo słońca" Campanelli, "Utopią" Morusa, "Nową Atlantydą" F. Bacona, 

"Ludzie jako bogowie" H.C. Wellsa, po "Nowy wspaniały świat" A. Huxleya, 

czasy znaczone są próbami wyobrażenia, projektowania, a nawet organizowania 

szczęśliwej przyszłości, próbami budowania przyszłego, doskonałego świata"
4
. 

Obecny wiek także nie jest wolny od tego typu usiłowań chociażby 

wspomnieć tu wielkie utopie technotakrytyczne, charakteryzujące się 

zafascynowaniem możliwości nauki, techniki i organizowania życia na globalną 

skalą. Należy zauważyć jednak, że w systemach laickich na miejsce etyki 

katolickiej, nie dano żadnej innej. Myśl socjalistyczna mówiła wprawdzie o 

humanistycznych walorach etyki niezależnej, ale bardzo szybko zauważono 

niszczące działanie tych czynników, które doprowadziły do "skrajnej anarchii 

moralnej"
5
. To zerwanie z etyką w systemach laickich jest cechą zasadniczą, która 

różni je od ująć religijnych.  

Historia narodu polskiego zna wielu pisarzy, twórców zakonów, jak również 

ludzi świeckich, którzy proponowali drogi odrodzenia moralnego świata i 

próbowali je zrealizować. I tak np. Kardynał Stanisław Hozjusz, bp Warmii 

troszczył się o reformą obyczajów. W tym celu sprowadził do Polski Jezuitów, 

którzy podjęli pracą wychowawczą. Już przy końcu XVIII wieku powstała w 

Polsce aktywna grupa ludzi wykształconych, która przygotowywała gruntowną i  

                     
3 Zob. Jan Paweł II, Serce pragnie sensu, wybór i układ A. Czemarnik, Warszawa 1991, s. 104. 
4 J. Zdybicka, Człowiek wobec przyszłości, RF 37(1984) t. 32, z. 2, s. 15. Cały artykuł zawiera 

charakterystyką różnorodnych prób odrodzeniowych proponowanych przez systemy filozoficzne. Zob. tamże, 
s. 15-31. 
5 Zob. Cz. Kudroń, W trosce o moralną odnową narodu, HD 58(1989) nr 2, s. 81. 
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wnikliwą reformą całego społeczeństwa polskiego. Konstytucja 3 maja była jedynie 

istotną częścią tej reformy, która miała sięgać znacznie dalej. Przed skutkami 

odejścia od zasad moralnych jeszcze przed niewolą ostrzegał w swoich kazaniach 

sejmowych ks. Piotr Skarga. Jako pierwszy dostrzegł on znamiona upadku i 

zapowiedział klęski narodu, które wkrótce miały się spełnić
6
. Natomiast Adam 

Mickiewicz w "Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" stwierdza, 

że trwale budować można świat tylko na podniesieniu etyki, na podniesieniu 

ducha
7
. "O ile powiększycie i polepszycie dusze wasze, o tyle polepszycie prawa 

wasze i powiększycie granice wasze"
8
. Drogą dojścia do odzyskania potęgi 

państwowej poprzez odrodzenie moralne, umocnienie duchowe oraz stopniowe 

organizowanie się ukazuje Henryk Sienkiewicz w "Potopie"
9
. W warunkach bardzo 

surowych rygorów politycznych drugiej połowy XIX w. ojciec Honorat Koźmiński 

zdołał doprowadzi do pełnego rozkwitu zapoczątkowany przez siebie ruch odnowy. 

Dążył do duchowego zespolenia narodu, a gwarancją przetrwania widział w 

rozwoju wewnętrznym społeczeństw
10

.  

Wielką rolą w odnowie ładu moralnego i społecznego we współczesnej 

Polsce odegrał ks. kard. S. Wyszyński. Mówił on o potrzebie odnowy moralnej 

jako warunku wolności narodu i Ojczyzny oraz wskazywał, że drogą prowadzącą 

do odrodzenia jest wyjście z niewoli duchowej i pozbycie się wad narodowych
11

. 

Był przekonany, że świat nie musi być interpretowany wyłącznie w świetle 

schematu walki klas, a wybór między kapitalizmem a marksizmem nie jest 

jedynym wyborem. Proponował opracowanie nowych koncepcji ustrojowych, 

opartych na zasadach i etyce katolickiej. Całą rzeczywistość Narodu i państwa 

chciał zbliżyć ku sobie na płaszczyźnie wartości chrześcijańskich. Również Jan 

Paweł II podczas pielgrzymek do Polski nieustannie zwracał uwagą na 

                     
6 Zob. J. Majka, Kościół jako opozycja moralna, ChS 14(1982) nr 103, s. 8. 
7 J. Kleiner, W. Maciąg, Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1980, s. 261. 
8 Cyt. za: J. Kleiner, W. Maciąg, Zarys dziejów literatury polskiej, dz. cyt., s. 255.  
9.Tamże, s. 375. 
10 Zob. D. Olszewski, Sługa Boży ojciec Honorat Koźmiński na tle epoki, AK 95(1980) nr 477 - 478, s. 187 - 

201. 
11 Zob. A. Lewek, Kaznodziejstwo patriotyczne, ChS 20(1988) nr 177, s. 62; Zob. także R. Michalski, 

Wyzwolenie społeczne według S. Wyszyńskiego, S.Pelp 19(1987) t. 18, s. 172 - 173. 
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 konieczność odnowy serca. Swoją nauką opiera na założeniu, że "Naród ginie, gdy 

znieprawia swojego ducha - naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się 

oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć"
12

. 

Do grona ludzi ukazujących drogi odrodzenia moralnego świata należał 

także ks. bp A. Szelążek
13

. Program odnowy społecznej zajmuje dużo miejsca w 

jego życiu i dziełach. Zajęcie się tą problematyką było związane z sytuacją w jakiej 

znalazł się Ksiądz Biskup w roku 1925, w chwili podjęcia pracy pasterskiej w 

diecezji łuckiej, położonej na wschodnich kresach Polski
14

. Był on świadomy, że 

wszelkie zmiany w strukturach i instytucjach nie będą miały większego znaczenia, 

jeżeli nie będzie im towarzyszyć wewnętrzna przemiana ludzi.  

Z jego inicjatywy powstało szereg instytucji i organizacji, mających szerzyć 

życie katolickie w diecezji
15

. W 1927 r. organizuje pierwszy od 200 lat 

                     
12 Jan Paweł II, Jasnogórska ewangelizacja wolności, homilia wygłoszona 19 czerwca 1983 r. na Jasnej 

Górze, OR 4(1983) nr 7(43), s. 21. 
13 Adolf Szelążek urodził się 1 sierpnia 1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. Młode lata formacji 

spędził na terenie ZSRR. W maju 1888 r. został wyświęcony na kapłana, następnie pogłębiał studia 

teologiczne i prawnicze na Akademii Duchownej w Petersburgu. Prowadził działalność profesorską oraz 

duszpasterską na różnych urzędach w diecezji płockiej. W 1918 r. został biskupem pomocniczym Płocka, a w 

1925 r. Ordynariuszem Łucka( Wołyń, dzisiaj ZSRR) Reprezentował Episkopat Polski w przygotowaniu 

Konkordatu, zawartego w 1925 r. pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rządem Polski. Prowadził ożywioną 

działalność ekumeniczną. W 1936 r. założył Zgromadzenie Sióstr w. Teresy od Dzieciątka Jezus, mające na 
celu pracą wychowawczą dzieci i młodzieży na terenach wschodnich. W okresie II wojny światowej 

(1939-1945), gdy diecezja łucka znalazła się w granicach ZSRR, nie opuścił własnej siedziby. Od 4 stycznia 

1945 roku do 15 maja 1946 roku przebywał w więzieniu w Kijowie. Uwolniony na skutek interwencji 

aliantów i papieża Piusa XII, ostatnie lata spędzał w Bierzgłowie k/ Torunia, umiera 9 lutego 1950 roku. Jest 

pochowany w krypcie kościoła św. Jakuba w Toruniu. Zob. A. R., Największa zasługa, ŻK 9(1938) nr 37, s. 

587; zob. także, Z., Nasz Pasterz - Jubilat, ŻK 9(1938) nr 37, s. 583-586; zob. A. Szelążek, Życiorys napisany 

własnoręcznie, rękopis bez określonej daty; zob. A. Pąski, W służbie Chrystusa JE. Ks. Bp A.P. Szelążek 

Biskup łucki, Mazowsze Płockie i Kujawy, 2(1927) nr 3, s. 17-18; zob. Krótki opis choroby i zgonu Biskupa 

Szelążka napisany przez Siostry Franciszkanki, 27 luty 1950; zob. M. Grzybowski, A.P. Szelążek, W: 

Słownik polskich teologów katolickich, t. 7, Warszawa 1983, s. 217-220; zob. W. Kluz, Wytrwałość, Biskup 

A.P. Szelążek, Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1987, s. 5-64; zob. 
Z. Szuba, Zapomniana diecezja, Słowo Powszechne, 43(1989) nr 65, s. 9. 
14 Trudne warunki pracy apostolskiej Biskupa Szelążka zostały omówione w artykułach. Zob. M. 

Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria 

Zebrzydowska 1933, s. 23-32; zob. także, Z., Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 583.  
15 Ks. Bp A. Szelążek troszczył się także o rozwój życia zakonnego. Działalność wychowawczą i 

charytatywną prowadziły siostry z trzynastu Zgromadzeń. Szczególną jego zasługą był powrót 

prawosławnych do jedności z Kościołem. W 1928 r. założył Diecezjalne Seminarium Wschodnie w Dubnie, a 

w 1933 Instytut Przeszkolenia Kościelnego w Łucku, w którym przygotowujący się do jedności z Kościołem 

duchowni obrządku wschodniego zapoznawali się z zasadami życia katolickiego. Tworzył parafie i stacje 

unijne. Zaprosił do diecezji OO. Redemptorystów (1926) i OO Jezuitów (1931) wschodniego obrządku. Zob. 

P. Nitecki, Biskupi na ziemiach polskich w okresie niewoli narodowej, ChS 19(1987) nr 160-161, s. 172-173; 

zob. także, Z., Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 586; zob. M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów 
diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, art. cyt., s. 26.  
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Synod Diecezjalny, którego owocem były zarządzenia dotyczące życia moralnego i 

kościelnego.  

Dużą rolą w odrodzeniowej działalności apostolskiej wyznaczał on prasie 

katolickiej, książkom, odczytom i wykładom o treści katolickiej
16

. Sam również 

wydaje szereg listów duszpasterskich o doniosłej i głębokiej treści. Niektóre z nich, 

jak np. list "O zwalczaniu niewiary", lub list "Do młodzieży", wywoływały 

oddźwięk w innych diecezjach Polski, również dzisiaj mogą służyć jako pewne 

drogowskazy życia religijnego
17

.  

W niniejszej pracy podejmie się próbę odpowiedzi na pytanie: jaka była 

wizja moralnego odrodzenia świata w nauczaniu Księdza Biskupa A. Szelążka? 

Stan badań nad tematem jest bardzo znikomy. W poszukiwaniu opracowań nie 

natrafiono właściwie na żadną pozycją omawiającą dzieło Biskupa Szelążka. Były 

wprawdzie próby opracowania pism Księdza Biskupa przez studentów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale problemu odrodzenia żaden z nich w 

swojej pracy nie podjął.  

Źródłem pracy są pisma Księdza Biskupa A. Szelążka dostępne w 

Archiwum Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz częściowo w Archiwum 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Przy 

opracowywaniu tematu posłużono się metodą analizy tekstu. Praca dzieli się na trzy 

zasadnicze rozdziały. W pierwszym przedstawione zostaną przejawy zjawiska 

upadku moralnego w opisie autorów biblijnych, literaturze i działaniu człowieka 

współczesnego. Zapoznanie się z tym tematem pozwoli przejść do rozdziału 

drugiego, w którym zostaną ukazane współczesne Księdzu Biskupowi  

 

                     
16 W 1926 r. Ks. bp otworzył drukarnią diecezjalną, która wydawała tygodnik "Życie Katolickie" 

(1930-1939), Pismo Akcji Katolickiej "Spójnia", ulotki "W Bożej sprawie", "Miesięcznik Diecezjalny Łucki" 

(1926-1939), "Pro Fide" (1936-1939) pismo dotyczące duszpasterstwa parafialnego diecezji oraz wiele 

różnych broszur i książek o treści religijnej. Zob. M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej 

oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 25; zob. także, Z., Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 586.  
17 Jego działalność pisarska obejmuje około 50 pozycji wydanych drukiem, z których największy rozgłos 

uzyskało pozostawione w rękopisie dzieło "Moralne odrodzenie świata". Ujął w nim to, co przeszłe wieki 

wypowiedziały na tematy związane z odrodzeniem, względnie upadkiem moralnym jednostki czy 

społeczeństwa. Zob. J. Warszawski, Wprowadzenie, W: A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 

3-4. 
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dążenia do odrodzenia. Naświetli się tu zasady, w oparciu o które różne systemy 

filozoficzne widziały szansą przebudowy świata. W rozdziale trzecim podejmie się 

próbą odpowiedzi na pytanie jakie były założenia wizji odrodzenia moralnego w 

dziełach Biskupa Szelążka. Ukaże się w nim również konkretne wskazania i 

propozycje zawarte w omawianych źródłach pracy. 

 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

 

PRZEJAWY ZJAWISK UPADKU MORALNEGO 

 

 

Jednym z zagadnień, które stale niepokoją ludzkie umysły jest problem 

upadku, obejmującego różne dziedziny życia, stąd można mówić o upadku 

politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym, a także o upadku 

religijnym i moralnym
1
. Próby wyjaśnienia i naświetlenia tych zagadnień, 

podejmowane są wciąż na nowo, od najdawniejszych czasów, na gruncie wielu 

dziedzin wiedzy o człowieku i społeczeństwie. Zauważono, że upadek moralny 

pociąga za sobą degradację człowieka, która wywiera wpływ na cywilizację, 

technikę oraz wszelką twórczość
2
. W tym kontekście rodzi się potrzeba zajęcia się 

tym problemem w sposób szczególny.  

W niniejszym rozdziale podejmie się próbę opisu i przejawów upadku 

moralnego oraz wskazaniu jej przyczyn w nauczaniu Księdza Biskupa A. Szelążka. 

Jego treścią będzie próba odpowiedzi na pytanie: jakie przejawy i konsekwencje 

upadku moralnego dostrzega Ksiądz Biskup w Piśmie świętym, literaturze oraz 

życiu i działalności człowieka swojej epoki.  

 

 

 

 

 

                     
1 Zob. C. Bartnik, Z teologii świata i historii, AK 67(1975) nr 401, s.334. 
2 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, Warszawa 1901, s. 233. 
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§ 1. POWSZECHNOŚĆ ZJAWISKA UPADKU MORALNEGO  

W UJĘCIU BIBLIJNYM 

 

Problem upadku moralnego zajmuje duże miejsce w pismach Księdza 

Biskupa A. Szelążka. Jest ono ukazane jako "proces walki z Bogiem", wpływający 

na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Zdaniem naszego Autora historycy nie 

liczą się z walką przeciwko Bogu "toteż pojmowanie dziejów świata będzie 

cierpiało na zasadniczy niedorozwój, jak długo nie będzie uwzględniony ten 

panujący nad życiem ludów przemożny czynnik"
3
. Podstawowym źródłem refleksji 

nad tematem jest Pismo święte, które w przeciwieństwie do historii świeckiej 

wyraźnie przedstawia związek zachodzący pomiędzy losem narodu a jego 

stosunkiem do Boga. W opisie upadku moralnego wykorzysta się chronologiczny 

układ, którym posługiwał się Ksiądz Biskup Szelążek.  

Początek niewierności widzi on w buncie aniołów przeciwko Bogu, w 

pierwszym nieposłuszeństwie objawionej woli Bożej
4
. Decyzja zbuntowanych 

aniołów jest początkiem piekła. Od tej pory coraz wyraźniejszy staje się fakt walki 

ducha ciemności przeciwko człowiekowi, walki o ostateczne losy ludzkości i 

każdej jednostki
5
. W tym przejawia się jego nienawiść do Boga. Z pism Biskupa 

wynika, że powszechność walki prowadzonej przeciwko Bogu i jego wyznawcom 

nie jest ani przenośnią ani tajemnicą. Zło ma tak przedziwną moc, że nie 

zatrzymuje się w swoim kręgu, rozprzestrzenia się i chce dokonać jak największego 

zniszczenia
6
 Celem ataku staje się człowiek, umiłowane  

 

 

                     
3 Szelążek, List do inżyniera z dnia 15 stycznia 1948 r., s. 5. 
4
 Jej przedmiotem było przedwiecznie postanowione Wcielenie Syna Bożego. Cześć należna od stworzeń 

Synowi Bożemu była próbą wierności aniołów, w której część z nich upadła. Karą za bunt było strącenie 

z nieba. Zob. A. Szelążek, List do inżyniera, list cyt., s. 6; zob. także, T. Loska, Zły, Horyzonty Wiary 

1990 z. 5, s. 34-35. 
5 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 55-56. 
6 Zob. Tamże, s. 54. 
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stworzenie Boże, obdarzone wolnością wyboru między dobrem a złem
7
. Pierwsi 

ludzie ulegli pokusie, od grzechu pierworodnego nie ma już w naturze człowieka 

pokoju, ale walka wpływająca na życie, podejmowane działania i wybory. 

Pierwszym skutkiem grzechu jest więc wewnętrzne rozbicie. Zło moralne jest 

istniejącą siłą, w której władanie człowiek wydaje samego siebie. Grzesznik jakby 

wprowadza potęgę zła do swego wnętrza. Ono w nim mieszka i niszczy go, 

prowadząc do całkowitej zguby
8
. Na początku grzech zarzuca dziwną zasłonę na 

rozum. Odbiera zdolność rozważania moralnej sytuacji życiowej, wprowadza na 

błędne drogi. Taki stan duszy uważany jest za pierwszy stopień kary za świadomy 

wybór zła.
9
 Biblijne opisy dziejów ludzkości zawierają równoległe do postępującej 

deprawacji ludzkości zapowiedzi wybawienia od zła
10

. Dla Biskupa jest to 

zrozumiałe, gdyż walki szatana przeciwko Bogu i jego wyznawcom nie rozumie on 

jako ścieranie się pierwiastków dobra i zła. Pan Bóg przecież nie walczy z duchem 

ciemności, ma nad nim nieograniczoną moc.  

Dopuszcza tylko na czas ludzkiego życia na ziemi, zwanego obrazowo 

"bojowaniem" (Hi 7,1) udręki, prześladowania, cierpienia, mające na celu jego 

uświęcenie. Chce aby każdy człowiek współpracował z jego łaską we własnym 

udoskonaleniu
11

. Myśl ta obecna jest również w nauczaniu proroków  

 

 

                     
7 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 54-55; Problem ulegania 

pokusom szatana porusza również W. Chrostowski, zob. tenże, Nadzieja w świecie zagrożonym zagładą, 

PP 101(1984) t. 758, s. 36; zob. także J. Kulisz, Grzech pierworodny w rozumieniu Teilharda de Chardin, 

CT 55(1985) nr 3, s.45-60; zob. także, T. Łukaszczuk, Magisterium Kościoła wobec nowych interpretacji 

dogmatu grzechu pierworodnego, STV 16(1978) nr1, s.69. 
8 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 26; zob. także, H. Muszyński, Bóg a zło w Piśmie 

świętym, CT 49(1979) f.2, s. 23-47; zob. S. Ławrynowicz, Grzech jako stan moralnego zagubienia, ChS 

12(1980) nr 91-92, s. 2-11. Tajemniczy wymiar zła jako realnej mocy, która zniewala człowieka ukazany 
został w artykule H. Seweryniaka. Zob. tenże, Korzenie zła, ChS 20(1988) nr 177, s. 89. 
9 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 58. 
10 Prawdę tę potwierdzają liczne teksty Pisma świętego, np. Rdz 18, 32 ukazuje gotowość Boga do 

ocalenia miasta Sodomy gdyby znalazło się w nim "dziesięciu sprawiedliwych"; Jon 3,10 zawiera fakt 

przebaczenia grzechów mieszkańcom Niniwy, gdy Bóg zobaczył, że odwrócili się od swego złego 

postępowania. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 21-22; zob. także, S. Kowalczyk, Bóg 

a zło, CT 45(1975) f. 4, s. 37-56; zob. także, J. Roztworowski, Dobroć Boża względem ludzkości a 

tajemnica grzechu pierworodnego, PP 68(1951) t. 232, s. 141-157 
11 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 53. 



31 
 

Starego Testamentu
12

. Z drugiej strony zło jest ukazane jako zgorszenie przez sam 

fakt swego istnienia. Jego istnienie w świecie stworzonym przez dobrego Boga nie 

może być niedostrzeżone. Przejawia się ono na różne sposoby. Jednym z nich jest 

upadek religijny. Pojawiają się ludzie, którzy chcą wyzwolić się spod prawa 

Bożego, głoszą, że Bóg nie istnieje. Psalm 14 i 53 ukazują ich "głupotę" i 

bezcelowość ich zabiegów o pozyskanie zwolenników, wskazują również na skutki 

takiej postawy. w. Paweł stwierdza iż poznali oni Boga, lecz nie skierowali ku 

Niemu swego życia, dlatego zamiast prawdy o Bogu i Jego prawach, w ich duszy 

zaczęły się zjawiać własne, nieprawidłowe rozumowania, będące owocem działania 

umysłu, który nie chciał patrzeć na całość rzeczywistości (por. Rz 1, 20-26)
13

.  

Wśród Izraelitów czczących Jednego Boga Jahwe, coraz częściej kult Boży 

stawał się bezdusznym rytem, za którym nie kryło się wewnętrzne posłuszeństwo 

nakazom Bożym. Autor Psalmu 50 w imieniu Boga skarży się na swój lud: "czemu 

wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze? Ty co nienawidzisz 

karności i moje słowa rzuciłeś za siebie"(Ps 50,16,17). Bóg domaga się od 

człowieka posłuszeństwa zamiast nic nie znaczącej ofiary. Z bardzo ostrą krytykę 

ze strony pisarzy biblijnych spotyka się postawa ludzi traktujących Boga jako 

środek zabezpieczający przed złem, przynoszący osobiste korzyści. Najważniejszą 

wartością dla której są oni gotowi łamać nawet prawo Boże jest zaspokojenie 

swoich potrzeb i przyjemności. Ich spojrzenie zatopione w sprawach doczesnych 

nie wybiega w przyszłość, ale trwając w grzechu, liczą na miłosierdzie Boże
14

. 

 

 

 

 

 

                     
12 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 42-43. 
13 Zob. A. Szelążek, List pasterski do młodzieży, Łuck 1938, s. 24. W. Chrostowski przyczynę panteizmu 

również upatruje w odrzuceniu jednego Boga. Za klasyczny przykład takiego działania uważa biblijny 

fragment o budowie wieży Babel. Zob. tenże, Wieża w Babel - czym staje się świat bez Boga, PP (1984) 

nr 12(760), s. 346. 
14 Zob. A. Szelążek, Oddanie się Bogu, rękopis bez określonej daty.  



32 
 

Walka przeciwko Bogu osiąga swój szczyt w czasie ziemskiego życia 

Chrystusa. Przychodzi On na świat w celu pojednania ludzi z Ojcem. Jest "Znakiem 

sprzeciwu" od początku publicznej działalności (Łk 2,3-4). Jego nauka spotyka się 

z wrogim przyjęciem ze strony najwyższych kapłanów i faryzeuszy. Choć widzieli 

oni znaki i cuda w zatwardziałości serca nie chcieli przyjąć posłannictwa Jezusa, 

"bardziej umiłowali ciemności, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki" (J 

3,19-21)
15

. W końcu "Zbawiciel świata staje przed sądem człowieka: skrępowany, 

oplwany, ubiczowany, wystawiony na pośmiewisko, w koronie cierniowej i w 

brudnym, wyniszczonym, purpurowym płaszczu"
16

. Zgodnie z panującym prawem 

zostaje skazany na śmierć krzyżową. Ewangeliści dokładnie opisują śmierć, 

okoliczności towarzyszące Zmartwychwstaniu i późniejsze Chrystofanie. Prawdy te 

bowiem stały się przedmiotem silnych ataków ze strony wrogów Chrystusa. Gdyby 

udało się udowodnić, że śmierć Jezusa była tylko pozorna lub Zmartwychwstanie 

nie miało miejsca w rzeczywistości, wówczas łatwo mogliby zniszczyć wiarę 

chrześcijańską. Reasumując całą walkę Sanhedrynu przeciwko Chrystusowi Ksiądz 

Biskup wyciąga wniosek iż prawdziwi wrogowie Boga nie chcą widzieć cudów, 

aby nie uwierzyć. Posługują się różnymi sposobami, również niegodziwymi, aby 

nie przyjąć prawdy im niewygodnej. W tym kontekście zrozumiała staje się 

postawa faryzeuszy wobec żołnierzy przynoszących wiadomość o zniknięciu ciała 

Jezusa z grobu, jak i dalsze postępowanie w stosunku do uczniów
17

. Prześladowcy 

Syna  

 

 

 

                     
15 A. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej, 

Łuck 1935. 
16 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list bez 

określonej daty, s. 10. 
17 Dokładne dane na temat krzyżowania u Rzymian i realności śmierci Jezusa podaje Ksiądz Biskup w 

"Naukach apologetycznych" na s. 157-158, natomiast tezy obronne dotyczące prawdziwości 

Zmartwychwstania znajdują się na s. 340-341. Biskup Szelążek wychodzi od udowodnienia, że 

faryzeusze byli przekonani, że Jezus naprawdę Zmartwychwstał. Zdaniem autora świadczył o tym fakt, iż 

faryzeusze nie poszukiwali ciała Jezusa, nie rozpoczęli prześladowań uczniów, których mogli oskarżyć o 

kradzież ciała spod warty, a było to przecież przestępstwem. Inny dowód to przekupienie strażników, 

których mogli oskarżyć przed Piłatem za złe pełnienie służby. Zob. także, A. Szelążek, Moralne 
odrodzenie świata, dz. cyt., s. 11-19. 
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Bożego kontynuują swą walkę nadal, najróżniejszymi sposobami próbują zwalczyć 

Kościół założony przez Jezusa. Wymownym tego dowodem jest życie apostołów i 

pierwszych gmin chrześcijańskich. Wiarę w Chrystusa próbowano zwalczyć za 

pomocą zewnętrznych prześladowań, fałszywych nauk i szyderstwa. Kościół 

jednak przetrwał zgodnie z obietnicą Jezusa iż "bramy piekielne go nie przemogą" 

(Mt 16,18)
18

. 

W końcowym efekcie walka z Bogiem zakłada odrzucenie Boga jako Pana i 

Prawodawcy. Zabicie wiary w duszy ludzkiej niszczy osobę, prowadzi do 

rozluźnienia obyczajów, krzywd i złego postępowania. W Liście do Rzymian 

1,25-32, św. Paweł mówi o grzechach popełnionych przez ludzi, którzy odrzucili 

prawo Boże i panowanie Boga nad sobą. Stali się ofiarami namiętności, które 

zaczęły nad nimi panować. Wszystkie te uczynki nazywa on "bezowocnymi 

czynami ciemności" (Ef 5, 11-12)
19

. Ostrzega jednocześnie, że ci, którzy popełniają 

takie grzechy, jak i ci, którzy zezwalają lub chwalą takie postępowanie, według 

wyroku Bożego "winni są śmierci" (Rz 1,32). Śmierć ta nie jest rozumiana w 

sposób cielesny. Zło zawsze pociąga za sobą karę doczesną lub wieczną. Jest utratą 

szczęścia jednostki i szczęścia zbiorowego, ponieważ grzech, tak jak i cnota jest 

własnością ogółu
20

. Brak szczęścia wiecznego jest równoznaczny ze śmiercią. 

Pociąga za sobą cierpienie. Opierając się na nauce Jezusa Biskup wskazuje, że 

grzech jest zawsze źródłem cierpienia, ale nie zawsze cierpienie jest karą za grzech. 

Właściwie przyjęte cierpienia uszlachetniają osobę, mają moc  

 

 

 

 

                     
18 Zob. Tamże, s. 159-160. 
19 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 11-12; zob. także, T. Sikorski, 

Polaryzacje "walki z grzechem", ChS 9(1977) nr 53, s. 39. Wpływ zła moralnego na życie społeczne 

ukazują także inni autorzy. Zob. A. Stanowski, Społeczne struktury grzechu, Ethos 3(1990) nr 3-4 
(11-12), s. 187-196; zob. także, A. Pawełczyńska, Więzi społeczne w strukturach zła, Ethos 3(1990) nr 

1-2 (9-10), s. 229-246. 
20 Zob. A. Szelążek, List do Heleny Jakimiak z dnia 1 lutego 1930 roku. Ksiądz Biskup powołuje się tu na 

następujące fragmenty z Nowego Testamentu: Mt 9,2; J 5,14. 
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zadośćuczynienia za grzechy
21

. Z drugiej zaś strony Pismo święte podaje wiele 

przykładów, kiedy grzechy ludzi są przyczyną wewnętrznych niepokojów, udręk, 

walk bratobójczych i srogich prześladowań religijnych. Wystarczy przypomnieć 

króla Manassesa (por. 2 Krl 21,2-18), czy Antiocha Epifanesa IV (por. 2 Mch)
22

. 

Walka prowadzona przeciwko Bogu i wiążący się z nią upadek muszą mieć 

swój kres przewidziany w planach Opatrzności Bożej. Przepowiadali go już wielcy 

prorocy Starego Testamentu (zob. Iz 24,5-6; Jr 12,11-12)
23

. Grozę ostatnich dni 

uwypuklił Chrystus (zob. Mt 24,9-12; Łk 21,22-24)
24

, znamię aktualności nadał mu 

św. Jan w Apokalipsie. Przed naszymi oczyma przesuwa on" obrazy ostatecznego 

zmagania się prawdy z fałszem, dobra ze złem"
25

. W opisie istnienia i działania 

"Bestii" autor dopuszcza również chwilowe, pozorne zwycięstwo zła
26

. 

Jednocześnie zapowiada ostateczny rezultat walki z Bogiem, będzie nim triumf i 

powszechne panowanie Mesjasza oraz definitywna klęska złego ducha i 

wyrzucenie go także z ziemi
27

.  

 

                     
21 Księga Hioba zawiera sprzeciw wobec tradycyjnego ujęcia cierpienia jako skutku grzechu. Zob. A. 
Szelążek, Nieustająca pomoc Maryi, kazanie z dnia 26 maja 1936 roku. Związek pomiędzy grzechem a 

cierpieniem podkreśla również P. Siwek. Zob. tenże, Problem zła, PP ...(1948) t. 226,nr 11(680) s. 

299-301.  
22 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s.242. 
23 "Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazali, 

złamali wieczyste przymierze, dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutowują; 

dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało" (Iz 24,5-6). "Zamienili je na pełne żałoby 

odludzie - jest wobec Mnie ono pustynią. Spustoszony jest cały kraj i nie ma nikogo, ktoby wziął sobie to 

do serca. Na wszystkie pagórki pustyni dotarli łupieżcy, albowiem miecz Pana pożera; od końca do końca 

kraju żaden z ludzi nie zażywa pokoju" (Jr 12,11-12). 
24 "Wtedy wydadzą was na udrękę i będę was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z 
powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni 

drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ 

wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu" (Mt 24,9-12). "Będzie to bowiem czas pomsty, aby się 

spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni ! Będzie bowiem wielki 

ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między 

wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą" (úk 21,22-24).  
25 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 84.  
26 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 1-2.  
27 Tajemnicze słowa opisujące wizję "Bestii" i jej istnienie stają się zrozumiałe, gdy rozszyfruje się ich 

znaczenie symboliczne. Według nauki Biskupa, "Bestia" oznacza nie tylko stan umysłów, lecz moc 

pozaziemską, realny byt, przeciwstawiający się Chrystusowi. Przed przyjściem Zbawiciela była ona na 

świecie, wywierała wpływ przez stan umysłów, ignorancję religijną i upadek moralności. Chrystus 
wszystko naprawił, w czasie Jego życia i początkach Kościoła jej znaczenie zmalało. Przed końcem 

świata wróci stan społeczeństwa jaki istniał przed dziełem odkupienia, "Bestia" wyjdzie na kres historii 

świata. Zob. Tamże, s. 38-39; zob. także, P. Wilczek, Dzień ostatniej na globie przemiany, PP... (1984) nr 

4 (752), s. 31-41.  
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Analiza licznych wypowiedzi Biskupa Szelążka na temat upadku moralnego 

zawartego w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu wskazuje, że jest on 

zjawiskiem powszechnym. Pojawia się jako skutek walki z Bogiem, swoim 

zasięgiem obejmuje każdego człowieka i wszystkie narody. Godząc w osobę, 

grzech, rani niejako naturą i staje się przyczynę negatywnych zmian we wnętrzu 

człowieka. Wpływ na jednostkę w sposób utajony, wnika do jej centrum, z którego 

wypływa wszelkie działanie, tym samy zatruwa źródło ludzkiej aktywności. W 

następstwie człowiek staje się istotą pełną sprzeczności. Dąży do prawdy i dobra, a 

wybiera kłamstwo i zło. Pragnie wolności, a staje się niewolnikiem cielesnych 

dążeń i namiętności. Tęskni za jednoczącą miłością lecz egoizmem rozdziera swoje 

życie osobiste i społeczne. Skutkiem tak rozumianego upadku moralnego jest 

samozniszczenie, które zostało zapoczątkowane w pierwszym sprzeniewierzeniu 

się Bogu, a jest kontynuowane i dopełniane przez osobiste i zbiorowe wykroczenia 

moralne
28

. Obejmuje zatem nie tylko działanie pojedynczego człowieka, ale 

rozszerza się na cały dorobek i myśl ludzką. Opis ten nie jest pozbawiony nadziei 

wręcz przeciwnie autor bardzo mocno akcentuje szanse odnowy i wzywa 

wszystkich do zaangażowania się w tej dziedzinie. To Bóg stoi pośrodku tajemnicy 

dobra i zła jako ten, który jest ostatecznym zwycięzcą, nadzieją całkowitego 

wyzwolenia od grzechu, śmierci i szatana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
28 Zob. Także, Z. Sareło, Destrukcyjne skutki grzechu, w: Moralność chrześcijańska, dz. zb., Poznań - 
Warszawa 1987, s. 295-304; zob. także, P. Siwek, Problem zła, PP 65(1948) t. 226, s. 288-301. 
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 §.2. UPADEK MORALNY W MYŚLI LUDZKIEJ  

 

Każdy człowiek jest budowniczym swojej Ojczyzny, swego narodu, jego 

teraźniejszości i przyszłości, przyczynia się ze swej strony do zmiany świata. 

Każdy czyn jego, każde wypowiedziane słowo wchodzi w historię ludzkich spraw, 

zapala nowe myśli, ulega zmianom, rzadko jednak całkowicie zanika. Jest to 

szczególnie widoczne w rozwoju różnych kierunków literackich, myśli religijnych 

czy społeczno - filozoficznych. Przy pomocy pisanego słowa przekazywane są 

wskazania, które mogą odgrywać rolę twórczą lub destruktywną w rozwoju 

jednostki lub narodu
29

. W tym kontekście stawia się pytanie: jak przedstawia się 

wpływ myśli protestanckiej filozoficznej i dzieł literackich na życie moralne w 

ujęciu Księdza Biskupa Adolfa Szelążka.  

 

 art. 1. Reformacja i nowe prądy filozofii  

 

Historia rozwoju różnych narodów ukazuje potrzebę religii, jako 

rzeczywistości zakorzenionej w naturze człowieka. Zjawiskiem negatywnym jest 

odejście od prawdziwego Boga a służenie wytworom swoich rąk. Jego kontynuację 

dostrzega Ksiądz Biskup również w czasach mu współczesnych, kiedy każdy 

tworzył sobie taką wiarę, jaka była mu potrzebna. "Bóstwem podczas rewolucji 

francuskiej był "Rozum". Saint Simon wprowadził Chrystianizm socjalny, który 

miał urzeczywistnić ideę braterstwa. August Comte - religię ludzkości, która miała 

zastąpić Boga; świętych zaś wielcy ludzie, reprezentanci ludzkości. Znana jest też 

niejedna "religia naukowa", tworzyli ją np. Thomas Henry Huxley, Hoen - 

Wroński. W XIX w.  

 

 

 

                     
29 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 22.  
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pojawia się "religia odrodzenia", "poszukiwaczy prawdy", a nawet "religia 

Bismarka", "Goethego"
30

. Spotyka się coraz więcej katolików, którzy sami sobie 

określają w co maję wierzyć, a czego nie mogą uznać. Zgodzą się czasem przyjąć 

Pana Boga, ale nie Chrystusa. Postawę tę prezentował francuski poseł Jules Valles, 

gdy na propozycję uchwalenia obowiązkowego ateizmu odpowiedział: "Nie będę 

głosował za tym wnioskiem, Bóg mi nie przeszkadza, ale przeszkadza mi 

Chrystus"
31

. Podobnie silna nienawiść występuje w publicznym wyznaniu Teofila 

Gautier
32

. Według Biskupa Szelążka omówione powyżej postawy mają swoje 

źródło w przeszłości, w rozwoju deizmu i protestantyzmu.  

Deizm narodził się w Anglii w XVIII w., swych zwolenników znalazł we 

Francji i w Niemczech. Jego twórcy chcieli pierwotnie stworzyć bezwyznaniową, 

naturalną, "wrodzoną" człowiekowi religią, która by obejmował wiarę w Boga, 

wolność, cnotę, wiarę w nieśmiertelność. "Wierz w Boga i pełnij swój obowiązek" 

- to główne hasło deistów. Potem zaczęli oni głosić, że urządzenia kościelne są 

sfałszowaniem pierwotnej religii naturalnej. Historia porównawcza religii miała 

ułatwić oczyszczenie od tych naleciałości. Zdaniem Biskupa była to swoista 

reformacja
33

. W swym pełnym rozwoju deizm uznawał Boga - Stwórcę świata, 

który w swej całkowitej pozaświatowości nie zajmuje się rządzeniem świata, jest 

"Bogiem nieczynnym". Tak ulotnione pojęcia Boga równało się rozpadowi 

religijności. Konsekwentnie wyklucza więc deizm wszelki pierwiastek 

nadnaturalny i  

 

 

 

                     
30 Tamże, s. 53-54; zob. także, J. Mariański, Religia jako źródło sensu życia, CT 54(1984) f. 3, s. 55-68.  
31 Cyt. za: A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 52. 
32 "Świat w którym żyję, nie jest moim światem, nie rozumiem nic ze społeczeństwa, które mnie otacza. 

Chrystus nie zjawił się dla mnie. Jestem równie poganinem jak Fidiasz Alcybiades. Nigdy nie wstąpiłem 

na Golgotę, aby tam zrywać kwiaty cierpienia; głęboka rzeka, która płynie z boku ukrzyżowanego i 

zapala się czerwonym pasem dokoła świata, nie skąpała mnie w swych falach. Moje buntownicze ciało 

nie chce uznać władzy duszy". Cyt. za: A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 51. 
33 Przedstawicielem tego prądu jest J. Locke, Domaga się on rozdziału Kościoła od państwa oraz 

równości praw cywilnych dla wszystkich wyznań, z wyjątkiem katolików i ateuszy. Postawę swą 

tłumaczy tym, że nie mogą oni korzystać z tolerancji religijne ze względu na dobro państwa i dobre 

obyczaje. Zob. Tamże, s. 68.  
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Objawienie. W dziedzinie moralności pozostawia dużo wolności, faktycznie zaś je 

niszczy: według tej teorii Bóg nie byłby ani mądry, ani dobry gdyby pozostawił 

człowiekowi możność grzeszenia. Deiści usuwają wszelkie względy na zasługi czy 

kary, żyją bez wyrzutów sumienia
34

. 

Ks. Biskup zauważa, że prądy reformacji nawiązując do przewodniej myśli 

XIV i XV w. dążącej do wyzwolenia człowieka, zmieniły teren walki. Nie 

zaprzeczały istnieniu Boga i pozornie nie walczyły przeciw Chrystusowi. 

Zaprzeczenie bóstwa Pana Jezusa zostawiły późniejszym wiekom. Postanowiły zaś 

uderzyć w Mistyczne Ciało Chrystusa - w Kościół Katolicki. Destrukcyjną 

działalność rozpoczęto od wewnątrz, najpierw zaczęto przeczyć istnieniu 

jakichkolwiek dogmatów. Ich miejsce miały zająć twierdzenia, zdaniem Biskupa 

czasem bardzo absurdalne np. twierdzenie o przeznaczeniu. Według Kalwina "Bóg 

wybiera umyślnie a mocy odwiecznych planów, tych, których chce zbawić - a więc 

i usprawiedliwić. On postanawia, wyraźnym aktem swej woli, zbawienie jednych, 

przeznacza zaś na potępienie innych. Nie poprzestaje na tym, aby odrzuceni szli 

samorzutnie na potępienie; pcha ich do przepaści"
35

. Zakazuje wszystkim 

popełniania grzechów, a w tajemnicy chce, aby niektórzy grzeszyli, by tym 

sposobem miał kogo potępić. Trzeba bowiem, aby istnieli potępieni i aby tym 

sposobem zajaśniała jego chwała w tym potępieniu grzeszników
36

.  

Biskup Szelążek wykazuje, że Luter starał się wykazać niezgodność 

zachodzącą pomiędzy rozumem a wiarą. Dowodził konieczności ślepego poddania 

rozumu wierze, pojmowanej według jego zasad. Uważał bowiem rozum za 

"największe niebezpieczeństwo w rzeczach zbawienia", jednocześnie zaś każdemu 

człowiekowi nadawał prawo samodzielnego  

 

 

 

 

                     
34 Zob. Tamże, s. 73.  
35 Tamże, s. 62. Rozwój protestantyzmu i jego główne postulaty omawia M. Paciorkiewicz. Zob. tenże, 

Marcin Luter i jego dzieło, PP 38(1921) t. 149-150, s. 120-122.  
36Tamże. 
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badania i pojmowania Pisma świętego. Tym sposobem przyznawał rozumowi 

autorytet, którego odmawiał Kościołowi Nauczającemu. Rozum stawał się 

niezależnym sędzią w poznaniu prawdy religijnej, wiara musiałaby być uzależniona 

od wyroku rozumu. Podkreślając indywidualizm, reformacja chciała zburzyć 

wszelką religię, która musi opierać się o zespoły społeczne. W myśl tego hasła 

religia powinna się zadowolić wewnętrznym życiem jednostki, ma stać się 

prywatną sprawą danego indywiduum
37

. "Kościół stałby się zjednoczeniem osób 

równych sobie, spotykających się w celu rozbudzenia uczuć religijnych. Każdy 

członek tego zespołu byłby kapłanem i tłumaczem Pisma świętego. Funkcja 

Kościoła Nauczającego zamknięta w sumieniu każdego człowieka, kapłaństwo 

hierarchiczne nie istnieje. Powaga Kościoła wobec uprawnień jednostki upada"
38

. 

Analizując wypowiedzi Lutra Biskup zauważa, że dla ogółu ludności nowe 

wyznanie było bardzo pociągające. Wymagania nowej nauki schlebiały naturalnym 

skłonnościom człowieka, szły po linii najmniejszego oporu. Do zbawienia według 

nich wystarczy usprawiedliwienie pasywne i wiara - ufność. Zasługi Zbawiciela 

pokryją wszystko, a więc człowiek może robić co chce, jeśli tylko zachowa wiarę i 

ufność to grzechy jego będą zapomniane, bez jego wiedzy, bez żalu za upadki, bez 

woli poprawy, bez zadośćuczynienia
39

. Duży wpływ na rozpowszechnienie się 

protestantyzmu miało poparcie go przez panujących w poszczególnych krajach, dla 

których idea ta była w tym czasie bardzo dogodna.  

Biskup Szelążek dostrzega jednocześnie, że w epoce reformacji odrodzona 

została wiara w udział szatana we wszystkich sprawach ludzkich, cechująca kult 

pogański. Stało się to pod wpływem nauk Lutra o  

 

 

 

 

                     
37 Zob. Tamże, s. 62-63. 
38 Tamże, s. 63; zob. także, J. Kulisz, Indywidualna interpretacja Ewangelii jako ¬źródło XIX wiecznego 

racjonalizmu, CT 58(1988) t. 3, s. 63-64.  
39 Zob. Tamże, s. 65. 
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materialnej przewadze szatana nad człowiekiem. W XVI i XVII w. demonomania 

przybrała zastraszające rozmiary powodując niezliczone procesy o czarodziejstwo. 

Jako dowód przytacza on świadectwo protestanta Wolfganga Menzla: "Mania 

czarodziejstwa upowszechniona po reformacji ukazuje głębokie zwyrodnienie 

owego czasu. Dawna bojaźń Boża zmieniła się w trwogę przed czartem, ufność w 

Boga zamilkła wobec zaufania w moc diabelską"
40

. Według praw 

psychologicznych, zarówno trwoga jak i gniew wzmaga się w szybkim tempie. 

Tym też należy tłumaczyć fakt, że w końcu wszędzie widziano dzieło szatana i 

przypisywano mu potęgę, wobec której nie było miejsca dla działania Bożego NN.  

Z dzieł Księdza Biskupa wynika, że prawie w każdym wieku pojawiają się 

fałszywi świadkowie zgłaszający swe oskarżenia nie tylko pod adresem Kościoła, 

rozwoju chrześcijaństwa ale i Chrystusa. Pojawiają się coraz nowsze traktaty 

naukowe zaprzeczające bóstwu lub istnieniu Chrystusa, wypaczające Jego naukę. Z 

największą krytyką wystąpili: Voltaire (właściwe F.N. Arouet), S. Reimarus, E. 

Renan, D.F. Straus. W walce przeciwko Chrystusowi Voltaire jednoczył wielkich 

intelektualistów swego stulecia. Zachęcał ich do pracy nad zniszczeniem religii 

chrześcijańskiej świadczy o tym list Voltaire`a do Halwecjusza, który nie odznaczał 

się w tej pracy zbyt wielką gorliwością "Bóg od ciebie zażąda rachunku z użycia 

twego talentu, możesz łatwiej niż ktoś inny zetrzeć tego robaka"
41

 - czytamy w 

liście. Ze swej strony Voltaire, przy pomocy różnych publikacji, starał się 

ośmieszyć potrzebę religii, jej rolę sprowadził tylko do hamulca powstrzymującego 

wyznawców od czynienia zła. W nowym społeczeństwie prawo, a nie religia miało 

stanowić czynnik kierujący życiem społecznym, powstrzymującym od zła
42

. 

Szydząc z powszechnego u wszystkich narodów starożytnych oczekiwania 

Mesjasza, 

 

 

 

                     
40 Cyt. za: A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 67.  
41 Cyt. za: A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 291.  
42 Zob. Tamże, s. 57.  
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podaje pozornie sprzeczne ze sobą dane dotyczące tego zagadnienia. Jednak 

dokładna analiza geograficznego położenia tych krajów względem Palestyny 

potwierdziła, że wszystkie te proroctwa spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. 

Biskup Szelążek wyciąga z tego naukę, że złą wolę Voltaire`a Bóg wykorzystał do 

lepszego ukazania ludziom Jego panowania nad światem
43

. 

W XIX w. przedmiotem ataków stały się cuda zapisane w Ewangelii. 

Podważając ich autentyczność Renan stawia bardzo śmiałe twierdzenie: "Jeżeli cud 

istnieje rzeczywiście, wtedy książka moja jest tkaniną błędów"
44

. Następnie podaje 

szereg dowodów, które mają wstrząsnąć wszelką wiarą w cuda. Biskup Szelążek 

przeanalizował dokładnie te dowody i w dziele "Nauki apologetyczne" je obalił
45

. 

Głównym dziełem Renana jest "Żywot Jezusa", w którym całe życie Jezusa nazywa 

on "galimatiasem". po wielu wiekach na nowo zaprzecza bóstwu Chrystusa 

wynosząc tylko Jego człowieczeństwo
46

. Strauss chcąc podważyć autorytet 

Chrystusa występuje z krytyką proroctw. Zarzuca iż były one wypowiedziane i 

spisane dopiero po spełnieniu zapowiedzianych rzekomo faktów. W uczonych 

wywodach chciał wykazać, że Chrystus nie istniał. Jako jeden z argumentów 

obronnych Ksiądz biskup  

 

                     
43 Badając Pismo święte i naukę różnych filozofów, Voltaire zauważa, że już Platon wyrażał oczekiwanie 

na już bliskie przyjście kogoś wielkiego. Nazywa go Mędrcem. Plutarch zaś zaświadcza, że to 

oczekiwanie jest bardzo starożytne i występuje prawie u wszystkich narodów, tak barbarzyńskich jak i 

rozwiniętych. Ludy wierzyły, że będzie to pośrednik, król, który wyzwoli ród ludzki z niewoli zła. 
Szydząc z tych nadziei i chcąc wyrazić rażącą ich sprzeczność podaje, że Indianie i Chińczycy oczekiwali 

Mędrca z Zachodu, w Europie zaś mówiono, że przyjdzie ze Wschodu. Dane te nie tylko nie osłabiły 

religii chrześcijańskiej, ale dostarczyły nowych danych. Zob. Tamże, s. 123. 
44 Cyt. za: A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 144.  
45 Renan wymienia następujące wymagania dotyczące autentyczności cudów :  

1. Zwołanie komisji złożonej z fizyków, fizjologów, chemików. W ich obecności cudotwórca winien 

dokonać wskrzeszenia zmarłego, którego śmierć nie ulegała wątpliwości. 

2. Żądanie, by ten cud powtórzył się kilka razy, aby udowodnić, że zawsze posiada taką samą moc.  

Zarzuty względem cudów dokonanych przez Jezusa: 

1. Chrystus dokonywał ich zawsze w okolicznościach przez siebie wybranych.  

2. Świadkowie cudów nie byli dość kompetentni do zbadania ich rzeczywistości. 

3. Cuda te osą nieliczne, powtarzają się w zakresie jednego typu.  
4. Jezus zawsze je spełniał z pewną niechęcią, wahaniem, jakby dlatego tylko aby zastosować się do 

przesądów ludu.  

Zob. Tamże, s. 145.  
46 Zob. Tamże, s. 142; zob. także, J. Kulisz, Czy Jezus Chrystus, jako postać historyczna może być lepiej 

poznany?, CT 55(1985) f. 1, s. 5-28.  
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wysuwa fakt istnienia nadal narodu żydowskiego, wiernego świadka tamtych 

wydarzeń.  

Pojawili się też tacy, którzy chcieli rolę Chrystusa sprowadzić do roli 

rewolucjonisty, próbując dokonać przewrotu w życiu społecznym. Należeli do 

nich: S. Reimarus, J. Engert, H. Kostlin
47

. Ksiądz Biskup dostrzega, że pomimo 

istnienia nowych prądów, wielu ludzi tamtego stulecia wyrażało swe obawy o 

pomyślny rozwój społeczeństwa będącego pod wpływem tych idei. Robezpier, 

choć sam skazywał tysiące na szafot, uląkł się społeczeństwa bez religii. Chcąc 

położyć temu kres jako prawo ogłosił, że: "Naród francuski uznawał i uznaje 

istnienie Boga i nieśmiertelność duszy"
48

. Napoleon I swoje stanowisko wyraził w 

słowach "Nie czuję się dosyć silnym, aby rządzić narodem, który czyta dzieła 

Rosseau`a i Voltaire`a"
49

. 

 

 

 art. 2. Wpływ literatury na rozwój moralny narodów  

 

Człowiek nie jest w stanie zgłębić praw, które kierują powstaniem, 

wzrostem i upadkiem kultury. Może jedynie wejrzeć w przemiany kulturalne 

poszczególnych narodów. Ksiądz Biskup zwraca uwagę iż wielką rolę w tym 

zakresie odgrywa literatura, która swoimi dziełami przyczynia się do upadku lub 

wzrostu życia moralnego społeczeństw. W niej za pośrednictwem słowa wyraża się 

"dusza narodu".  

Zdaniem Biskupa Szelążka rozwój literatury francuskiej, angielskiej i 

niemieckiej wpływał w dużym stopniu na myśl polską, w konsekwencji na  

 

 

 

                     
47 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 50. Więcej na temat poglądów Reingrusa w 

artykule J. Kulisza; zob. tenże, Indywidualna interpretacja Ewangelii jako źródło XIX w. 

indywidualizmu, CT 58(1988) f. 3, s. 65-73.  
48 Cyt. za: A. Szelążek, Nauki Apologetyczne, dz. cyt., s. 58.  
49 Cyt. za: A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 59.  
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życie moralne narodu. W ostatecznym bowiem rozrachunku to właśnie poziom 

religijno - moralny danego narodu decyduje o jego losach. Jak ten wpływ literatury 

na rozwój moralny narodu przedstawia Ksiądz Biskup?  

Współczesna mu literatura francuska obfituje w dużą ilość prądów 

oddziaływujących na wydawane dzieła. Są nimi egzotyzm, pragmatyzm, 

psychologizm, socjologizm, sceptycyzm, epikureizm. Wpływy swe odzyskuje 

naturalizm E. Zoli. Zwolennicy tego kierunku dążą do wykazania drogą obserwacji 

i eksperymentu, panowania w życiu ludzi i społeczeństw praw fizjologicznych oraz 

dziedziczności według teorii Darwina, a także wpływu środowiska według teorii 

Taine`a
50

. Poezja, będąca dotychczas wyrazicielką ducha narodowego, utraciła 

wszelki ślad autorytetu. Stała się echem systemów filozoficznych, niejednokrotnie 

stawała w szeregach walczących przeciw Bogu. źródła prawdziwych natchnień 

stały się dla niej niedostępne
51

. Z pism Biskupa wynika, że przywódcza rola 

literatury francuskiej ujawnia się najbardziej w poruszanych przez nią tematach 

dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego. "Głównym tematem twórczości 

stają się przeżycia erotyczne, spaczenia moralne, awanturnicze życie, 

nieskrępowana niczym etyka kosmopolity"
52

. Głosicielką "wolnej miłości" jest 

Aurore Dupin. Nawiązując do jej idei Stendhal (właściwe Henryk Beyle) wyróżnia 

tylko dwa rodzaje wiedzy: poznanie motywów działania i logikę, czyli sztukę 

niemylenia się w zdobywaniu szczęścia, którego najwyższym stopniem jest triumf 

miłosny. W swoich dziełach podejmuje próbę opisu wszystkich rodzajów miłości
53

. 

Kontynuatorem tego typu postawy jest Romain Rolland. Główne jego dzieło to 

"Dusza zaczarowana", w którym stwierdza, że małżeństwo jest przeciwne 

naturze
54

. Za etyką "amoralizmu" opowiada się Andre Gide.  

                     
50 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 140. 
51 Zob. Tamże, s. 141. 
52 Tamże, s. 145.  
53 Zob. Tamże, s. 138. 
54 Zob. Tamże, s. 148. 
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Potępia on wszystkie systemy moralne i ich propagowanie za pośrednictwem 

sztuki. Broni absolutnej wolności od wszelkich więzów, pośrednio zaleca 

zaspakajanie pragnień seksualnych jako potrzeby zupełnie naturalnej
55

. 

Oceniając dorobek francuskiej literatury ostatniego okresu Biskup stwierdza, 

że propagowanie powieści erotycznych, szczególnie popularnych w naszych 

czasach jest pielęgnacją choroby swego narodu. "Budzi w społeczeństwie niechęć 

do wysiłku, umiłowanie rozkoszy, zmysłową ideologię, chimeryczny 

humanitaryzm, wszystko co usypia jego wolę i może w nim zniszczyć wszystkie 

pobudki działania"
56

. Wszystko to prowadzi z całą świadomością naród do 

otępienia, do zagłady. Biskup Szelążek udziela współczesnym pisarzom przestrogi, 

by nigdy nie zapominali, że tam, gdzie jest śmierć, tam nie ma sztuki. Talent, który 

prowadzi do zguby jest bezużyteczny i zły
57

. 

Fala erotyzmu literatury francuskiej przedostała się również do Polski. Do 

głównych przedstawicieli tego kierunku Biskup zalicza S. Przybyszewskiego, S. 

Żeromskiego, K. Przerwę-Tetmajera i G. Zapolską
58

. W celu usprawiedliwienia 

pociągu płciowego S. Przybyszewski charakteryzuje go jako najsilniejszy instynkt, 

któremu człowiek nie zdoła się oprzeć. Idąc po linii jego myślenia, człowiek 

rozwija w duszy inne popędy, w ten sam sposób usprawiedliwiając siebie. Zdaniem 

Księdza Biskupa człowiek ulegający swoim namiętnościom staje się w końcu ich 

niewolnikiem. Zbyt późno dostrzega niebezpieczeństwo przesytu pierwiastka 

uczuciowego, jego  

 

 

 

                     
55 Zob. Tamże, s. 149. Za źródło w których A. Gide opowiada się za wolnością jednostki i jej prawem do 

życia przy jednoczesnym odrzuceniu zakazów moralnych Biskup uznaje "Lochy Watykanu" (1914); zob. 

także, Encyklopedia Powszechna t. 2, Warszawa 1974, s. 55. 
56 Tamże, s. 149.  
57 Zob. Tamże, s. 149-150. Podobne poglądy prezentują inni autorzy. Zob. S. Podoleński, Problem 

demoralizacji przez literaturę i sztukę, PP 44(1927) t. 173, s. 40-56.  
58 Zob. Tamże, s. 154-155. Temat różnorodnej oceny dzieł S. Żeromskiego podejmuje również: Zob. A. 

Zaharska, Dzieła Stefana Żeromskiego, PP 43(1926) t. 169, s. 17-31; zob. także. S. Podoleński, Problem 

demoralizacji przez literaturę i sztukę, art. cyt., s. 40. 
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spojrzenie na życie jest pesymistyczne, często kończy się samobójstwem
59

. 

Podsumowując literaturę polską okresu przedwojennego Biskup Szelążek mówi, że 

prawie nie istnieje w niej problem Boga. Góruje erotyka, pokrywająca przesyt, 

niesmak, rozczarowanie i rozpacz. Przedstawiony w literaturze obraz nie jest 

prawdziwy, nie wyraża bowiem najgłębszej duszy narodowej.  

Swoisty kierunek najgłębszej negacji, którą Biskup nazywa "ciemną 

mgławicą" posiada literatura angielska. Zawiera ona w sobie walkę przeciwko 

Bogu, religii oraz bezgraniczny pesymizm. Z krytyką chrześcijańskiego życia 

małżeńskiego życia i rodzinnego oraz instytucji kościelnych występuje Samuel 

Butler. Jego zdaniem Bóg osobowy jest zmyślony, po to by był podmiotem dla 

absolutnej sprawiedliwości i innych pojęć stanowiących treść ideału
60

. Georg 

Bernard Shaw tworzy teorię mówiącą, że siła życiowa zastąpi Boga w stworzeniu 

"nadczłowieka" według myśli Nietschego. Dopiero ci "nadludzie" zbudują 

sprawiedliwy system socjalistyczny. John Dawidson nie zgadza się z tą tezą 

mówiąc, że "każdy Anglik z natury rzeczy jest nadczłowiekiem"
61

. Przy tak 

wygórowanych pojęciach o wyższości narodu angielskiego, zdziwienie budzi fakt, 

iż kraj ten wydał największą liczbę pisarzy pesymistycznych. Bardzo dużo jest tam 

również ilość prób samobójstw. Poza tym Biskup zwraca uwagę, że Wyspy 

Brytyjskie są potężnym, dobrze rozwiniętym krajem o dużej doczesnej kulturze 

duchowej i materialnej. Przyczyn tego pesymizmu doszukuje się on w uwikłaniu 

się w dobra materialne, przepojone bezgranicznym użyciem, zakończone 

zazwyczaj uczuciem przesytu. Skargi na tego typu udręki wewnętrzne można 

odnaleźć u  

 

 

 

                     
59 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 297; zob. także, A. Mazanowski, Dzieje literatury 

polskiej, PP 20(1903) t. 79, nr 237, s. 351. 
60 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 124. 
61 Cyt. za: A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 126. 
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wielu pisarzy współczesnych. Przykładem jest twórczość Lorda Bayrona
62

. 

Odstępstwo od Boga prowadzi do upadku moralności. Nic więc dziwnego, że w 

ślad za tym do literatury wchodzą nowe destrukcyjne pierwiastki: erotomania, 

sensualizm, upodobania seksualne. Dawid Herbert Lawrence w organizacji 

człowieka uznaje pierwszeństwo ciała nad duchem, szerzy erotyczny kult zmysłów. 

Przeżycia wewnętrzne sprowadza do impulsów płciowych
63

. 

Obok nurtu naturalistycznego występuje również kierunek nadnaturalny w 

prozaicznym utworze Wiliama Blake pt. "Małżeństwo nieba i piekła" odnajduje 

Biskup wiarę w istnienie Boga, a obok tego głębokie przekonanie o istnieniu 

szatana, jako istocie równej Bogu
64

. Jednocześnie zwraca on uwagę iż W. Blake 

przypisuje szatanowi bardziej wartościowy charakter, wyraz energii i wyobraźni. 

Tym dziełem zapoczątkowuje on twórczość literacką mówiącą o zaprzedaniu się 

szatanowi. Z pism Biskupa Szelążka wynika jasno, iż ówczesna literatura stała się 

wyrazem krańcowej degradacji moralnej narodu angielskiego.  

Biskup zauważa, że naród niemiecki coraz wyraźniej odwraca się od 

zagadnień związanych z życiem wiecznym. W dużym stopniu przyczyniają się do 

tego powodzenie militarne w drugiej połowie XIX w., które spowodowały zmiany 

stosunków społecznych i uniemożliwiły twórczość artystyczną, względnie 

wprowadziły je na inne tory. Rozwój przemysłu wiązał się z zabiegami o dobra 

materialne. Zrodził się kapitalizm, a z nim liczne niedole warstwy robotniczej. 

Pojawia się kwestia socjalna dążenia robotników do poprawy swej sytuacji 

popierają liczni pisarze np. Heinrich Lersch, Max Barthell, Broger, Gerrit Engelke, 

Oskar Maria Graf. Stworzono partię a wraz z  

 

 

 

                     
62 Zdaniem Biskupa Szelążka twórczość Lorda Bayrona cechuje żądza życia, drwiny, zwątpienie i 

melancholia. Ludzkości zarzuca on, że jedyną życiową wartość stanowi dla nich wartość zmysłowa. Zob. 

Tamże, s. 126.  
63 Zob. Tamże, s. 124 
64 Zob. Tamże, s. 127 
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nią literaturę socjalistyczną. Przedmiotem twórczości staje się fabryka, wielkie 

miasta, maszyny, bezrobocie
65

. Ten realizm graniczący z pesymizmem wyciska 

piętno na liryce Heinricha Heinego. "Nauka Nietzschego" silnie oddziaływała na 

poetów symbolicznych. Zamknięci w swoim wytwornym, salonowym świecie czuli 

się panami nienawidzącymi świata, unikającymi teraźniejszości, krzewiącymi, 

podobnie jak Nietzsche, kult piękna przygotowujący do zabijania z zimną krwią. 

Obok symbolizmu przemawia dość głęboko dekadentyzm i ekspresjonizm, który 

doprowadził do rozkładu poezji i zakończył się dadaizmem. Pojawiły się akordy 

"satanizmu", którego twórcą był Hans Heinz Ewers. Nie chodziło w nim o kul 

szatana, ale o nadanie charakteru rzeczywistości najmniej możliwym fantazjom, 

ożywiając życie szeregiem dziwnych a często strasznych postaci
66

. 

Podsumowaniem tego okresu była wojna. Czas powojenny zgasił wszelkie blaski, 

które mogły opromieniać dzieje narodu niemieckiego, stał się on bolesnym 

dowodem, że najwyższy nawet stopień oświaty i cywilizacji, gdy łączy się z 

niewiernością względem Boga, prowadzi do "barbarzyństwa moralnego i 

nadbestialstwa"
67

. 

W przedstawionym powyżej chaosie idei i prądów Biskup dostrzega od 

dawna, zasadniczy podział świata na dwa obozy: "z Chrystusem", albo "przeciw 

Chrystusowi". Wszyscy ludzie świadomie lub bezwiednie wchodzą do któregoś z 

obozów. Wiele osób waha się i nie wypowiada ostatniego słowa. Do obozu 

przeciwnego Chrystusowi weszli ci, którzy wypowiedzieli  

 

 

 

                     
65 Zob. Tamże, s. 114 
66 Zob. Tamże, s. 115 

 Dadaizm to ruch rozwijający się w XIX w. w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Wyrósł on na podłożu 

buntu przeciw wojnie i współczesnej cywilizacji mieszczańskiej jako nihilistyczna negacja europejskiego 

dziedzictwa kulturalnego, uznawanych wartości społecznych, moralnych i artystycznych. Stworzył 

własną koncepcję sztuk, mającej wyrazić bezsens i chaos rzeczywistości poprzez swoisty prymitywizm i 

infantylizm (dziecięce "dado", zabawka). Istotą twórczości artystycznej dadaizmu była nieograniczona 

swoboda, demonstrowanie indywidualnej fantazji ujawniającej się w improwizowanej zabawie pełnej 

absurdalnego dowcipu. Encyklopedia Powszechna, t. 1. Warszawa 1973, s. 549.  
67 Zob. Tamże. 
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wprost walkę religii katolicyzmowi lub papiestwu. Do nich również zalicza Biskup 

zwolenników "wolnej miłości", propagatorów erotyzmu, pesymistów i sceptyków. 

Analiza rozwoju myśli ludzkiej potwierdziła zasadę, iż religijno - moralne normy, 

złożone przez Stwórcę wszechrzeczy w naturze człowieka nie dają się zlekceważyć 

albo złamać. Wymagają one poszanowania dla siebie i utrzymania kulturalnych 

wartości w ich hierarchicznym porządku. "Na próżno pisze Ksiądz Biskup - 

człowiek chce pominąć Boga. On jest i Jego prawa winny stać niewzruszenie na 

pierwszym miejscu"
68

. Odwrócenie się od Boga jest decydującym momentem. 

Zanim idzie deprawacja moralna a potem zastosowanie dziejowej sankcji jaką jest 

degeneracja narodów i ich upadek. Licznych przykładów w tym względzie 

doszukuje się Biskup Szelążek w powszechnej historii świata.  

Wydaje się, że ocena literatury współczesnej ukazana w pismach Biskupa 

Szelążka jest zbyt surowa i tak np. podczas gdy nasz Autor krytykuje dzieła 

Żeromskiego inni uznają go za pisarza o wielkiej miłości ku cierpiącym. 

Wskazującego drogi naprawy społecznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
68 Tamże, s. 21; zob. także, Literatura współczesna a katolicyzm, PP 38(1921) t. 151-152, s. 5-18.  



 

 

 

 

§.3. PRZEJAWY UPADKU MORALNEGO W ZAKRESIE 

DZIAŁANIA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO 

 

Lata działalności pasterskiej Księdza Biskupa to okres wielkich przemian 

społecznych, gospodarczych i politycznych. Pojawia się ustrój komunistyczny wraz 

z nastawieniem antykościelnym. Występuje powszechne lekceważenie praw 

Bożych. Budzi to słuszny niepokój w duszy Pasterza i znajduje wyraz w jego 

wypowiedziach. W celu przeciwstawienia się rodzącemu się złu podejmuje on 

akcję uświadamiającą społeczeństwo. W ten sposób ostrzega przed grożącymi 

niebezpieczeństwami. W czym widzi Biskup Szelążek zło i jak przedstawia jego 

wpływ na życie człowieka.  

 

 art. 1. Rozwój kultury materialistycznej i ateizmu  

 

Główne zło Ksiądz Biskup widzi w rozpowszechnianiu idei 

materialistycznej i ateizmu, które sprowadzają godność ludzką do najniższego 

stopnia. Za prawdę uważają one tylko to, co opiera się na doświadczeniu
86

. 

Postawienie zasady iż ostatecznym celem są dobra doczesne i życie ziemskie, gdyż 

poza widzialnym światem nic nie istnieje, prowadzi do wyciągnięcia wniosku, że to 

jest dobre, co prowadzi do wygodnego życia. Do osiągnięcia tego celu należy 

dążyć bez oglądania się na potrzeby bliźnich. Interes osobisty staje się najwyższym 

prawem. Nie ma tu miejsca na akcje dobroczynne tym bardziej pomija się sprawę 

udzielania pomocy w zakresie etycznym i socjalnym. Coraz mniej mówi się o 

pielęgnowaniu w sobie zasad kierujących  

 

 

                     
86 Zob. A. Szelążek, Deszcz róż, rękopis bez określonej daty. Zgodnie ze swą ideą, materialiści, odrzucają 

prawo Boże i prawdy objawione, jako rozumowanie abstrakcyjne, a więc jako fikcję bez realnej 

podstawy. Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 30-31.  
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życiem wspólnym: wierności, wzajemnym zaufaniu, uczciwości, szlachetności, 

sumienności. Jest to niepokojący objaw zniszczenia w sobie uczuć ludzkich, 

opanowania serc przez krańcowy egoizm
87

. Rezultatem takiej postawy jest rozbicie 

społeczeństwa: "Jednych dręczą troski o chleb powszedni, innych natomiast strach 

przed stratami, albo ból z powodu szkód już doznanych"
88

. Stosunki społeczne są 

niechęcią a nawet nienawiścią. Często słyszy się w czasie manifestacji słowo 

"precz", okrzyki pogardy dla wielu ludzi. Dla materialistów liczy się głównie ogół, 

jednostka jest natomiast środkiem dla dobra innych. W tym kontekście należy 

spojrzeć na walkę klas. Podczas posiedzeń paryskiego parlamentu głoszono zasadę 

powszechnego braterstwa w tym samym czasie panował terroryzm, a na gilotynie 

ginęło tysiące wolnych obywateli
89

.  

Ksiądz Biskup dostrzega, że rozwojowi materializmu towarzyszy 

zaprogramowana akcja ateistyczna, której najważniejszym celem jest odwrócenie 

ludzi od Boga. Propagandzie ateistycznej, zaprogramowanej na szeroką skalę 

przewodniczyła Rosja. Zaczęły powstawać specjalne szkoły przygotowujące 

fachowców do prowadzenia propagandy ateistycznej. Pomocą służy również prasa 

(10 pism codziennych i 23 wydawnictw periodycznych). W tym celu zakłada się 

organizacje młodzieżowe, propagujące zasady Lenina i zaparcie się Boga oraz 

otwiera 80 muzeów i dużą liczbę ruchomych wystaw ateistycznych. Rezultatem tej 

akcji osą liczne apostazje
90

. 

Zasadniczym hasłem opromieniającym wszystkie dziedziny życia stała się 

wolność. Konsekwencją takiej postawy jest zanik poszanowania autorytetu. Każdy 

człowiek chce poddawać się tylko tym prawom i rozkazom, które sam uznaje i 

przyjmuje. Idzie drogą, którą wskazują mu ziemskie  

 

 

                     
87 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 224.  
88 A. Szelążek, List pasterski o pomoc zimową dla bezrobotnych, Łuck 1936, s. 5. 
89 Zob. A. Szelążek, List pasterski z okazji wyborów na Wołyniu w r. 1928 do sejmu i senatu, Łuck 1928, 
s. 7. 
90 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 35. 
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aspiracje, chce wejść na szczyty postępu o własnych siłach, bez pomocy ze strony 

Boga. Chce królować nad wszechstworzeniem własną mocą. Uważa, że liczenie się 

z prawem Bożym i przepisami Kościoła hamuje wszelką działalność. Tylko pełna 

swoboda może doprowadzić świat do szczęścia
91

. Przekupieni i podporządkowani 

tej idei pisarze szerzą fałszywe opinie. Kościół katolicki przedstawia jako wroga 

cywilizacji i prawdziwego postępu.  

W czasie rozwoju komunizmu walka z religią staje się szczególnie 

widoczna. "Na ulicach, w szkołach, podczas niezliczonych uroczystości wmawiano 

w dusze, że Boga nie ma, że religia to kłamstwo, że księża mówią nieprawdę, sami 

nie wierzą, a tylko lud wyzyskują"
92

. Przygotowano encyklopedie z zarzutami 

przeciwko Kościołowi, religii. Nauczycieli zobowiązani byli w swych wykładach 

podważać podstawy religii. Zakazywano uczniom, nauczycielom, urzędnikom i 

funkcjonariuszom państwowym uczęszczania do kościołów. Wśród uczniów 

wyznaczono punktatorów, których obowiązkiem było notowanie kolegów 

uczęszczających do kościołów. Tworzono specjalne szkoły zawodowe i kursy dla 

młodzieży. W nich propagandę ateizmu stawiano na pierwszym planie. 

Systematyczne zebrania w domach prywatnych miały także szerzyć wśród ludzi 

niewiarę. Księża poddawani byli długotrwałym, często ponawianym badaniom, 

równającym się torturom moralnym, aby zmusić do porzucenia stanu duchownego i 

oddania się na służbę komunizmowi. Aresztowania, rozstrzelania i zesłania to los 

księży i katolików świeckich, którzy nie chcieli poddać się nakazom komunizmu
93

. 

Propagatorzy tej idei uważali, że bez oparcia o prawo Boże zdołają przemienić 

świat. Nie wzięli natomiast pod uwagę, że gdy człowiek zaprzecza istnieniu Boga i 

odmawia panowania Jego  

 

 

                     
91 Zob. A. Szelążek, List pasterski o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, Łuck 1926. 
92 Zob. A. Szelążek, List pasterski do młodzieży, Łuck 1938, s. 14. 
93 Zob. A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis bez określonej daty; zob. W. Wiecki, Ze świata 
agitacji wśród naszej młodzieży, PP 21(1904) t. 81, s. 68-83; zob. także, K. Czajkowski, Najnowsze 

stanowisko socjalistów względem Kościoła, PP 20(1903) t. 79, s. 313-335.  
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prawom, stawia sam siebie na to miejsce. "Natura ludzka - pisze Ksiądz Biskup - 

jest już taka, że imperatywnie domaga się istnienia jakiegoś absolutu. Jeżeli więc 

tym absolutem nie jest Bóg, będzie ona gloryfikowała samą siebie, bądź to w 

jednostce, bądź też w koncepcjach pochodzących od człowieka np.: w narodzie. 

Umysły antyreligijne zamiast Boga każą wielbić coś innego np. postęp, miłość 

ludzkości, co również jest niejako formę religii"
94

. Zgodnie z tymi hasłami etykę 

katolicką ma zastąpić moralność niezależna. W tym duchu wychowuje się nowe 

pokolenia w szkołach powszechnych, gdzie zasadom chrześcijańskim 

przeciwstawia się zasady o podobnej nazwie, ale innej treści. Prasa propaguje 

wartość, znaczenia i konieczność zakładania tego typu szkół, które nazywa 

szkołami przyszłości, głosi potrzebę nowego wychowania, "pedagogika 

przyszłości". Pod tym parawanem liberalnych terminów kryje się ściśle określony 

program: laicyzacja szkoły. W imieniu masonerii hrabia Goblet d`Alviella podał 

taką dyrektywę: "Przez naszą reformę edukacji początkowej chcemy usunąć 

wszystkie objawione religie od wpływu na urabianie moralności w społeczeństwie. 

Ich zasady etyczne zastąpić musimy moralnością pozytywną, którą sformułowały 

nasze prace i nauki masońskie"
95

. Proces ten rozpoczęto zwalczaniem 

wyznaniowego charakteru szkolnictwa. Dla uspokojenia ludzi przywiązanych do 

tradycji stworzono nazwę "szkół mieszanych", albo "międzywyznaniowych" lub 

"komunalnych". Ma to oznaczać równouprawnienie wszystkich religii w szkole. W 

istocie chodzi o sprowadzenie religii do roli przedmiotu wykładanego. Gdy to się 

już przyjęło i należycie rozwinęło wysunięto nowy termin: "szkoły neutralnej", to 

znaczy szkoły, która dla religii jest zupełnie obojętną. W rezultacie zaś najpierw 

sprowadza religię na bok, a potem wyraźnie się jej sprzeciwia, bowiem z chwilą, 

gdy wychowawcy przestają opierać swoją naukę o religię, przez to  

 

 

 

                     
94 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 152.  
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samo już szerzą niewiarę. Według Rousseau, który wyznacza działania 

pedagogiczne, rozwój dziecka ma się odbywać w kierunku wyłącznie 

naturalistycznym, pomijając zupełnie sprawę życia nadprzyrodzonego. Pedagogom 

każe on wybrać jeden z trzech celów wychowawczych, który ma być w szkole 

realizowany:  

a) Wychowanie ma dążyć do przepojenia serc młodych wspólnymi jakoby 

wszystkim religiom elementami: ukochaniem prawdy, dobra, piękna z 

pominięciem dogmatów jakiejkolwiek religii.  

b) Dzieci same mają dochodzić do poznania najwyższych praw religii drogą 

doświadczalną i przez obserwację.  

c) System wychowawczy ma usunąć naukę religii ze swego programu.  

Organizacje dziecięce i młodzieżowe (Pionierzy Lenina, Legion Młodych) mają 

zaszczepiać wszędzie nowoczesne idee materialistyczne i etykę pozytywną
96

. 

Działań tych nie zaprzestaną nawet wówczas, gdy jeden z posłów parlamentu 

brytyjskiego przedstawił jej niszczące działania. Mówił on o niesłychanym 

wzroście deprawacji w społeczeństwie od chwili wprowadzenia szkół neutralnych. 

Ilość przestępstw zwiększyła się dziesięciokrotnie, wzrosła liczba samobójstw i 

prostytucji wśród młodzieży
97

. Tego typu zjawiska wiążą się zazwyczaj z utratą 

celu i sensu życia. Praktycznie okazało się więc, iż etyka oderwana od Boga nie 

tylko nie prowadziła do powszechnego szczęścia ludzkości, ale też nie była w 

stanie powstrzymać osób przed czynieniem zła, jeśli tylko jawiło się ono jako 

wygodne
98

. W tym kontekście przedstawiona przez komunistów zasada, że siła 

zewnętrzna ma za zadanie utrzymać porządek na świecie i zaspokoić  

 

 

 

                                                             
95 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 30; zob. także, J. Urban, Masoni a 

ideologia masońska, PP 42(1925) t. 167, s. 3-22. 
96 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 21.  
97 Zob. Tamże, s. 12. Opis zagrożenia życia moralnego młodzieży można znaleźć w innych artykułach: S. 

Podolański, O duszę młodzieży, PP 42(1925) t. 167, s. 193-209; zob. także, C. Lubowiecka, Przełom 

duchowy w dzisiejszym życiu akademickim, PP 45(1928) t. 180, s. 68-136. 
98 Zob. A. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronkę diecezji 

łuckiej, Łuck 1928, s. 5.  
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wszystkie doczesne potrzeby społeczeństwa okazała się nierealnym pragnieniem.  

Ksiądz Biskup dostrzega, że nie tylko istnieje zło, ale i jego propaganda. Jest 

ono szerzone w kilku zasadniczych postaciach: "walka przeciwko Bogu, akcja 

wywrotowa, demoralizacja, a co za tym idzie wzrost przestępczości"
99

. Analizując 

bliżej przejawy upadku Biskup dochodzi do wniosku, że wszystkie one skupiają się 

w jednym - w walce przeciwko Bogu. Należy zauważyć, że obok kryzysu 

ustrojowego polityka ówczesnych narodów przechodziła przesilenie moralne, 

polegające głównie na tym , że życie zbiorowe oderwano od wiecznych praw 

moralnych
100

. Wykreślono z niego imię Boga, a do wartości państwowo twórczych 

przestano zaliczać religię. Zdaniem Biskupa najmocniej zaznaczył się zanik 

człowieka religijnego w polityce powojennej. Tą drogą doszedł świat współczesny 

do państwowości bez treści etycznej. W formie zbiorowego życia, technice 

państwowej, ustrojom poświęca się wiele trudu i zabiegów, ale zwykle w 

oddzieleniu od ducha, od powagi moralnej, od autorytetu, który jest wyrazem 

prawdy. W ostatecznym wyniku prowadzi to do samozniszczenia społeczeństwa.  

 

 

 art. 2. Zachwianie życia rodzinnego i społecznego  

 

 Historia daje niezmienny obraz ścisłego związku, jaki zachodzi pomiędzy 

walką przeciwko religii a katastrofami społecznymi, politycznymi i 

ekonomicznymi. Niezachowanie odwiecznych zasad moralnych ostatecznie  

 

 

 

 

 

                     
99 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 12. 
100 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 145; zob. także, F. Jechlicka, Etyka 

niezależna i jej propaganda w Polsce, PP 42(1925) t. 166, s. 11-12. Problem budowy ustroju społecznego 

nie opartego na prawie Bożym porusza również Jan Paweł II w encyklice Centezimus annus. 
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pociąga za sobą jakiś kryzys. Biskup ostrzega, iż "nigdy nie widziano narodu, 

któryby posiadał byt swój silnie zorganizowany i ustalony, bez fundamentów 

religijnych. Na nich naród o potężnym rozwoju i bezpiecznej przyszłości opiera 

wszystkie swoje spoidła. Bez takich fundamentów nie istniała dotąd żadna kultura i 

cywilizacja"
101

. Zdaniem Biskupa Szelążka państwo nie powinno również 

wywoływać w społeczeństwie zjawiska dychotomii, która istniała we Francji, a 

polegała na moralnym rozdzieleniu człowieka dla dwóch celów jako absolutnie 

ostatecznych. Wynika to z faktu iż nie da się podzielić duszy chrześcijanina między 

dwie rzeczywistości, każdą z nich jako absolutnie ostateczną: Kościół dla nieba, 

państwo dla ziemi
102

.  

Ksiądz Biskup ukazuje wpływ materialistycznych i ateistycznych działań na 

konkretne życie rodziny i społeczeństwa. Zauważa, że laicyzm wszedł głęboko w 

stosunki życiowe. Postawił za normę, że religia ma być sprawą wyłącznie 

prywatną. W szkole wychowywać się będzie ludzi, którzy nie uznaję żadnych 

zasad moralnych, a bez troski o duchową stronę życia oddadzą z siebie wszystko na 

rzecz doczesnego bytu. "Również w rodzinie roli przewodniej nie będą mieć prawa 

Boże, aby nie przeszkadzały prowadzeniu "wolnej miłości", tak zachwalanej przez 

Romain Rollanda, bezdzietności, związkom "na próbę", "sezonowym 

małżeństwom"
103

. Zagrożeniem rodziny stają się rozwody, łamanie czystości 

pożycia małżeńskiego, niemoralne ograniczanie potomstwa, praktyka spędzania 

płodu, eugenika zarażana materializmem
104

. Masowo występuje utrata wstydu, 

rozwija się nudyzm i homoseksualizm. Inwersję włączono do kategorii neurozy, a 

więc zaczęto je uniewinniać
105

, szerzyło się pijaństwo. Biskup  

                     
101 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, s. 122.  
102 Zob. Tamże, s. 26.  
103 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 160; zob. także, F. Adamski, Małżeństwo i 

rodzina. Sytuacja i kierunek przeobrażeń, ChS 8(1970) nr 4, s. 47-74. 
104 Zob. A. Szelążek, List pasterski do młodzieży, list cyt., s.22.  
105 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 7.  
 Prawo do rozwodów głosił Rousseau. Po raz pierwszy jego postulaty zrealizowano w prawodawstwie 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która zapoczątkowała, w Europie prawo rozwodowe. Więcej na ten 

temat można znaleźć w dziele T. Slipko, Zarys etyki szczegółowej. Etyka społeczna, dz. cyt., t.2, s. 158. 

O zagrożeniach rodziny i społeczeństwa pisze również J. Majka. Zob. tenże, Kościół wobec społeczno - 

moralnej odnowy, ChS 20(1988) nr 177, s. 3-16. 
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ostrzega, że społeczeństwo zmierza ku upadkowi przewidzianemu już wiele 

wieków wcześniej przez Horacjusza, który zgubę narodu i Ojczyzny upatruje w 

rozpowszechnianym zachwianiu mocy małżeństwa
106

.  

Ludzie współcześni zrywają z religią, nie widzą już poza nią żadnej 

pochodni, która oświecałaby drogę życia, żadnej rękojmi prawdziwego szczęścia 

przyszłości. Coraz szersze warstwy społeczeństwa ogarnia pesymizm. Sztuczną 

energią pracy starają się pokryć pustkę lub rozpacz, która przepełnia ich duszę
107

. 

Jednak i zewnętrzna działalność człowieka nie jest wolna od przejawów upadku. W 

przemyśle laicyzm zapewnia wszelką wolność kapitalizmowi, w stosunkach 

międzynarodowych zaś panowanie konwencjom, paktom, które zastąpić mają 

trwałe zasady prawa naturalnego
108

.  

Na tle tych przemian Ksiądz Biskup kreśli rozwijający się w coraz szerszym 

gronie społecznym indyferentyzm religijny. Wskazuje on na wiele przyczyn jego 

powstania i rozwoju. Mówi, że niektórzy zaniedbują obowiązki religijne przez 

zwykłe niedbalstwo, inni nie chcą manifestować swych uczuć religijnych ze 

względów ludzkich, z obawy przed utratą stanowiska. Jeszcze innym brak 

zrozumienia różnic pomiędzy wyznaniami i krytycznego sądu o słuszności zasad 

katolickich, łatwo dają się więc zwieść błędnym naukom, obojętność przyjmują 

jako pójście na kompromis. Ci ludzie zamknięci w orbicie własnych zainteresowań 

nie zajmują się sprawami religii, nie korzystają z sakramentów, w życiu 

codziennym nie kierują się zasadami etyki katolickiej
109

. Również propaganda 

ateistyczna ma w rozwoju tego zjawiska  

 

 

                     
106 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 207. Dogłębną analizę problematyki małżeństwa i 

rodziny Szelążek ukazuje w artykule: Zob. tenże, O społeczności rodzinnej i domowej, MPP 10(1915) t. 

6-7, s. 101-106. 
107 Zob. A. Szelążek, Jedyna droga doczesnego i wiecznego zbawienia, rękopis bez określonej daty. 
108 Zob. A. Szelążek, Niebo, rękopis bez określonej daty.  
109 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 25. J. Urban podaje, że już papież 

Klemens XII w konstytucji "In eminenti" z roku 1738 potępił masonerię jako związek przeciwstawiający 

się religii objawionej, nauce Kościoła i szerzącej indyferentyzm religijny. Powyższe stanowisko było 

ponawiane przez jego następców Benedykta XIV, Piusa VII, Leona XII, Piusa VIII, Grzegorza XVI, 

Piusa IX . Krytykę ideologii masońskiej znajdujemy w encyklice Leona XIII "Humanum genus". W tym 

kontekście przytacza on również wiele faktów świadczących o wrogim stosunku wolnomularstwa do 
katolicyzmu, zob. tenże, Masoni a ideologia masońska, art. cyt., s. 16-22. 
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wielki udział. Obojętność religijną przedstawia się jako zasadę humanitarną, 

traktującą na równi wszystkie wyznania, usuwającą wszelkie głębsze 

zainteresowania i spory teologiczne, zapewniającą spokój
110

. 

Troskę o powierzonych sobie diecezjan wyraża Ksiądz Biskup w liście do 

inżyniera. Pisze, że wielu daje się uwieść fałszywym naukom w zakresie religii. 

Inni zaś osą zagubieni, stawiają pytanie: gdzie prawda? Komu wierzyć? Obawia 

się, że to zjawisko może doprowadzić ich do zachwiania się w wierze. Przeciwnicy 

Chrystusa chcąc pociągnąć za sobą tłumy, wytyczają niepewne ścieżki do 

zbawienia. Domagają się "rozluźnienia pewnych węzłów, rozszerzenia granic 

postawionych przez karność kościelną, rewizji praw ewangelicznych"
111

. Nakazy 

Dekalogu zastępują mnóstwem różnych twierdzeń. Ksiądz Biskup ostrzega głównie 

młodą inteligencję, by nie dali się zwieść fałszywym poglądom, jakoby wiara nie 

dała się pogodzić z nauką. Zachęca by zbadali podstawy niewiary i przekonali się, 

że nie ma ona żadnych podstaw naukowych. Niech sprawdzą ponadto co o 

sprawach wiary sądzą wielcy przedstawiciele nauki.  

Zdaniem Biskupa Szelążka, w niektórych krajach wypowiedziano 

Chrystusowi otwartą wojną. Toczy się ona na płaszczyźnie filozoficznej, literackiej 

i religijnej. W innych dokonuje się ona pod osłoną obrony społeczeństwa przed 

klerykalizmem: w szkole, w domu, w prawie małżeńskim i we wszystkich 

punktach co do których Kościół wypowiada swe postulaty. Pozornie idzie o 

jedność szkoły, o małżeństwo, by było postawione pod jednoczące wszystkich 

obywateli ustawodawstwo świeckie, aby działalność  

 

 

 

 

 

                     
110 Zob. Tamże, s. 27.  
111 A. Szelążek, List do inżyniera, Bierzgłowo dnia 15 stycznia 1948 roku. 
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Kościoła pozostawała w większej zależności od wymagań państwowych. Pod tą 

osłoną kryje się planowane zerwanie z Bogiem, odrzucenie Jego panowania w 

ustroju społecznym.  

 

 

Analiza pism Biskupa Szelążka wykazała, że upadek moralny osiągnął we 

współczesnym świecie szczególnie poważne formy. Jego pierwszym wyrazem był 

bunt przeciwko Bogu. W tym kontekście Biskup wykazuje, że tajemnica zła dotyka 

każdego człowieka od początku jego istnienia. Grzech jest dalszym ciągiem walki 

przeciwko Bogu, której współtwórcą na ziemi może stać się również każdy 

człowiek. Szczególny akcent położony został na indywidualny, wolny wybór 

jednostki. Sprzeniewierzając się Bogu człowiek wpływa w sposób destrukcyjny na 

wszystkie dziedziny życia. Stąd w pismach Biskupa wyraźnie zaznaczone zostaje 

wpływ upadku moralnego na życie religijne, rodzinne i społeczne. Demoralizacja w 

pełnym znaczeniu tego słowa, obejmuje nie tylko sferę emocjonalną, ale rozciąga 

się także na intelektualną, podcina bowiem zdrowe pojęcia o małżeństwie i rodzinie 

i konsekwentnie wprowadza anarchię w instytucje, stanowiące podstawę bytu 

społeczeństwa i związane z godnością człowieka.  

Z ostrą krytyką Biskupa spotyka się współczesna literatura. Wypływa to z 

jej wybitnie społecznego charakteru. Myśli i uczucia poddawane przez nią 

oddziaływują na ogół ludności i dlatego spada na nią pełna odpowiedzialność za 

jakość wpływu, który wywiera. W zakres zepsucia świata można wpisać to 

wszystko, co wraz z upływem wieku i postępem cywilizacyjnym obraca się 

przeciwko samemu człowiekowi a przez to i przeciwko Stwórcy.  

Dostrzegając głębię problemu Biskup daleki jest od spojrzenia tragizującego 

czy fatalistycznego. Upadek moralny występuje pod różnymi  
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postaciami. Wyraźnie przeciwstawia on się stwierdzeniu, że całe społeczeństwo 

pogrążone jest w upadku. Istnieje wiele grup i instytucji, które w sposób twórczy 

oddziaływują na otoczenie. Pojawiające się zagrożenia odbierają oni jako apel o 

wypełnienie pustki w człowieku. Problem ten zauważają nie tylko chrześcijanie. 

Również ludzie niewierzący próbują wskazać drogi odnowy świata.  



60 
 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

 

POZACHRZECIJAŃSKIE PROPOZYCJE  

ODRODZENIA MORALNEGO 

 

 

Pogłębiający się stan upadku moralnego społeczeństw wywołuje 

zaniepokojenie i troskę o dalsze losy narodów. Również Kościół nie chce być 

obojętny na przemiany, które dokonują się wokół niego i wpływają w różnorodny 

sposób na jego postępowanie, wytyczając warunki i sposób działania, z którymi 

musi się liczyć. Wiadomo, że Kościół nie wyłącza się z ludzkiej społeczności lecz 

tkwi pośród niej. Chrześcijanie ulegają jej wpływom, są przepojeni jej kulturą, 

podlegają jej prawom. To obcowanie Kościoła ze społecznością ludzką powoduje 

stałe trudności. Życie chrześcijańskie bowiem, którego Kościół broni i które 

rozwija chroniąc od błędów powinno wystrzegać się tego wszystkiego, co może je 

sprowadzić na błędną drogę, skazić lub przytłumić
112

. 

W tym kontekście Biskup Szelążek podejmuje analizę pozachrześcijańskich 

prób odrodzenia ludzkości i stwierdza, że poeci, filozofowie i twórcy systemów 

politycznych, każdy z nich na swój sposób, próbowali wskazać drogi odrodzenia. 

Dążono do stworzenia takiego klimatu kulturalnego, którym człowiek stawałby się 

coraz bardziej prawym, sumiennym, sprawiedliwym i szczęśliwy, a jego bytowanie 

na ziemi było coraz bardziej  

 

 

 

                     
112 Zob. A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk bez określonej daty. Tą ideę Biskupa spotyka się w 

nauczaniu Pawła VI. Zob. ES 42. 
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udoskonalane. Zdaniem Biskupa, założeniem tych prac było poddanie negacji 

wszelkich dotychczasowych instytucji społecznych i podstaw istniejącego 

porządku
113

. Równocześnie zachwianiu uległy zasady poczytywane za 

niewzruszone podstawy stosunków międzyludzkich. Próbowano odnaleźć ideał, 

który zastąpiłby religię objawioną. Biskup Szelążek zauważa, że od XVII w. 

zaczęto mówić i pisać o moralności czysto ludzkiej, kierującej się prawdami 

rozumu, bez zasad moralnych w nawiązaniu do zależnych od Boga
114

. 

Konsekwencją takiego wyboru, według Szelążka, jest samotna walka filozofów z 

losem. "Próbują oni stworzyć w społeczeństwie "nadludzi", tworzą korporacje, 

zespalają w pracy dla poszczególnych celów wiele osób, człowieka podnosząc do 

rzędu lub przejawu bóstwa. Sami pragną znaleźć tajemnicę dojścia do szczęścia"
115

. 

W niniejszym rozdziale podejmie się próbę odpowiedzi na pytanie: jakie 

były pozachrześcijańskie odrodzenia moralnego i czy ład moralny stworzony przez 

człowieka, bez oparcia o prawo Boże pozwolił ludzkości odrodzić się moralnie? W 

poszczególnych paragrafach omówione zostaną kolejno trzy systemy etyczne: 

utylitaryzm, pozytywizm i racjonalizm moralny, które zdaniem naszego autora są 

pewną propozycją pozachrześcijańskiej odnowy moralnej świata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
113 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, Warszawa 1901, s. 9. 
114 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 60.  
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§.1. UTYLITARYZM MORALNY 

 

W dziejach ludzkości nierzadko pojawiała się myśl, że pożytek i 

użyteczność są wyznacznikami ludzkiego postępowania. Człowiek ma się jakoby 

kierować w działaniu tym, czy dany czyn przyniesie mu jakieś konkretne korzyści 

czy też nie. Pogląd ten występował na terenie etyki i filozofii pod nazwą 

utylitaryzmu
116

.  

Przedstawiciele tego kierunku według Biskupa różnią się między sobą 

odmiennym określeniem tego co naprawdę jest użyteczne a mianowicie: dla 

niektórych celem wszelkich dążeń jest własny interes lub doznawana przyjemność. 

Inni drogę szczęścia znajdują w nieodczuwaniu żadnych pragnień. Jeszcze inni 

uważają, że pełne odrodzenie można uzyskać poprzez bierne poddanie się 

naturalnej ewolucji. Osiągnięcie tych celów dla utylitarystów jest gwarancją 

odnowy moralnej świata. Jaką rolę Biskup Szelążek przyznaje temu kierunkowi w 

odniesieniu do zadania podniesienia ludzkości z upadku.  

 

 art. 1. Interes własny i przyjemność podstawą ładu moralnego 

 

Dzięki posiadanym zdolnościom poznawczo - dążeniowym człowiek 

poznaje określone dobra jako konieczne, pożyteczne, a przynajmniej atrakcyjne, 

cenne, a równocześnie możliwe do osiągnięcia. W ślad za tym idzie odpowiedni 

ruch jego woli czyli chcenie tych dóbr, które z tą chwilą stają się jego celami. 

Bogactwo dóbr świata sprawia, że przed człowiekiem wynurzają się wciąż nowe 

cele, które mobilizują go do podejmowania nowych działań
117

.  

 

                                                             
115 A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie z dnia 9 grudnia 1904 roku.  
116 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 63; zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, 

Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1983, s. 167.  
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Prekursorem XVIII wiecznego utylitaryzmu jest zdaniem Biskupa Claude 

Adrian Helvetius (1715-1771). W naturze człowieka dostrzega on upodobanie do 

przyjemności i niechęć do cierpienia. Te pragnienia wytwarzają w człowieku 

miłość do siebie samego i sprawiają, że każdy woli siebie od innych. Jest to uczucie 

niezbędne dla utrzymania gatunku, z tego zaś uczucia rodzą się wszystkie popędy i 

dążenia człowieka
118

. Biskup zauważa, że dla Helvetiusa pobudką wszelkiego 

działania jest miłość własna, a miarą wszelkich ocen - interes. Prawom interesu 

poddaje on również świat moralny. Nie ma żadnych wrodzonych właściwości 

umysłu, szczególnie zaś nie ma wrodzonego "zmysłu moralnego", wrodzonej 

sympatii dla innych
119

. Wyraźnie zatem neguje istnienie prawa naturalnego , jako 

prawa moralnego.  

Szczególną uwagę zwraca Biskup na pojęcie dobra i zła w nauce Helvetiusa. 

Głosi on, iż zły jest ten, kto zmierzając do własnego interesu szkodzi innym, a kto 

służy jednocześnie interesom innych ten jest dobry. Zasadą tą winien kierować się 

każdy człowiek, gdyż jest ona ustalona przez rozum ukształtowany przez 

zmysły
120

. Doskonalszego prawa nie ma. Helvetius przystosował tę zasadę do 

polityki i prawodawstwa i uznał iż przy naprawdę dobrym prawodawstwie, dość 

wysoko wynagradzającym korzyść ogółu i surowo karzącym jego szkodę byłoby 

szaleństwem żyć inaczej niż cnotliwie. Komentując naukę Helvetiusa Biskup 

stwierdza, że jego nakazy etyczne są zbyt egoistyczne aby mogły doprowadzić do 

zamierzonego celu. Dla odrodzenia bowiem społeczeństwa nie wystarczy tylko 

kierować się podstawowym prawem interesu
121

.  

 

                                                             
117 Zob. T. lipko, Zarys etyki ogólnej. Etos chrześcijański, t. 2, Kraków 1981, s. 72.  
118 Zob. A. Szelążek, Doskonałość, rękopis bez określonej daty.  
119 Zob. A. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis bez określonej daty. 
120 Biskup podkreśla, że w etyce Helvetiusa ważną rolę odgrywają zmysły. To one kształtują rozum i 
dzięki różnorodnej budowie ciała powodują różnice w myśleniu i działaniu człowieka. Helvetius 

wyodrębnia również zachowania zawinione, ale odpowiedzialność za ich powstanie składa on na afekty i 

ignorancję zasad. Zob. A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk bez określonej daty; zob. także, W. 

Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1970, s. 146.  
121 Zob. A. Szelążek, Jedyna droga doczesnego i wiecznego zbawienia, rękopis bez określonej daty.  
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Idee przeciwne Biskup dostrzegł w dziełach Dawida Humea (1711-1776), 

które za pierwotne i wrodzone uznał uczucie sympatii. Uczucie to nie było już 

wymuszoną zasadą moralną, lecz naturalnym, biologicznym zjawiskiem 

solidarnego reagowania
122

. Biskup zaznacza, że egoistyczną orientację etyki 

Humea zastąpił orientacja społeczną. Przejawem tego jest słynne stwierdzenie iż 

własne czyny oceniamy moralnie ze stanowiska sympatii dla innych. Jak słusznie 

zauważa Biskup, życie przeczy tej zasadzie. Jeżeli natura ludzka jest tak dobra, to 

dlaczego tak trudno jest nam zdobyć się na miłość do drugiej osoby?
123

.  

Pomostem łączącym Helvetiusa i Humea jest według Biskupa etyka 

Jeremiego Benthama (1748-1832)
124

. Szelążek ukazuje go jako człowieka 

opowiadającego się za naturalnym dualizmem natury ludzkiej, w której dostrzega 

skłonność do życzliwości jak i do egoizmu, przyznając jednocześnie silniejsze 

działanie temu drugiemu. Próbą wyjścia z tej sytuacji, zdaniem Biskupa, jest 

Benthanowska koncepcja równowagi interesów. Jedynym organem uzdolnionym 

do tego typu reformy i przywrócenia szczęścia ludzkości jest prawodawstwo
125

. 

Celem jest wyzwolenie człowieka z jego nieszczęść życiowych, a więc 

zabezpieczenie jego szczęścia. Z pism Biskupa wynika iż szczęściem dla Benthama 

była przyjemność jak największej ilości osób. Na dostarczeniu przyjemności wielu 

osobom polega również doskonałość czynu. Przedstawiając pogląd Benthama 

Biskup wspomina jego próbę matematycznego ujęcia szczęścia. Polegało ono na 

dokonaniu analizy przyjemności i przykrości w terminach wymiarów 

pozwalających wyliczyć czy powinno się działać czy też nie
126

. W wypadkach 

wątpliwych, gdy jakiś czyn sprowadza wraz z rozkoszą również i ból  

                     
122 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz.cyt.,s.73. 
123 Zob. A. Szelążek, Doskonałość, rękopis cyt. 
124 J. Bentham był prawnikiem z wykształcenia. Podczas krótkotrwałej pracy w tym zawodzie zetknął się z 

niesprawiedliwością i nieadekwatnością prawa. Pragnienie zapobieżenia cierpieniom ludzkim skłoniło go do 
poświęcenia się reformie struktury prawnej. Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 116; zob. także, 
E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979, s. 403-407. 
125

 Bentham uważał, że prawodawca zapewnia szczęście wszystkim ludziom wykorzystując naukę prawa, 
ponieważ sztuka prawodawstwa obejmuje wszystkie działania i cele ludzi. Zob. A. Szelążek, Nauki 

apologetyczne, dz. cyt., s. 63. 
126 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt. s. 99; zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, 

Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s. 228. 
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należy sprawdzić, który skutek przeważa i dopiero wówczas podjąć działanie. 

Prawodawca powinien posługiwać się tym rachunkiem tworząc prawa, sędzia 

rozstrzygając o karze za przestępstwo
127

.  

W etyce Benthama, zauważa Biskup nie ma miejsca na pojęcie zła i 

grzechu. Przestępstwo jest bowiem tylko niewłaściwym wyliczeniem szans, błędem 

w ocenie wartości przyjemności i przykrości, zło jest dla Benthama 

nieświadomością, podczas gdy cnota wiedzą
128

. Człowiek postępuje dobrze, o ile 

swoim działaniem pomnaża pożytek powszechny zwiększając tym samym 

szczęście ogółu. Odrębny problem stanowi dla Biskupa pytanie, czy intelektualnie 

rozwinięci ludzi, z dokładnością matematyczną oceniający swe postępowanie 

nauczą się miłości, czy nie będą uczuciowo ubodzy? Reasumując Biskup stwierdza, 

że budowę doskonałego społeczeństwa Bentham, podobnie jak poprzednicy 

uzależnia od wychowania i polityki. Rolę wychowawcy sprowadza on jednak do 

pomocy w rozumieniu interesu wychowanka, podczas, gdy zadaniem prawników i 

polityków czyni on harmonijne zespolenie interesów wspólnych i indywidualnych, 

pobudzenie życzliwości do wszystkich
129

. "Mądre prawodawstwo - cytuje 

Benthama Ksiądz Biskup - będzie powściągać tendencję do egoizmu, gdy 

sprzeciwia się ona dobru społecznemu"
130

. Jednostka żyjąca w takiej wspólnocie, w 

której najwyższą cnotą, popartą przez prawo, jest życzliwość, spontanicznie 

udoskonala siebie i przyczynia się do odrodzenia społeczeństwa
131

.  

Podczas gdy Bentham przyjmował hedonizm bez dowodu John Stuart Mill 

(1806-1873) próbuje dowieść jego słuszności. Przyczyną tej zmiany zdaniem 

Biskupa są osobiste doświadczenia Milla i stwierdzenie, że poprzednia etyka nie 

 

                     
127 Zob. A. Szelążek, List pasterski do nauczycieli szkół podstawowych, Łuck 1930.  
128 Zob. A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk cyt.  
129 Dla Benthama wychowanie jest kwestią takiego uwarunkowania dziecka, aby chciało ono dokonywać 

właściwych skojarzeń idei, reagować poprawnie na pobudzenia i obierać działania, które prowadzą do 

największego szczęścia ludzi. Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 60.  
130 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 55.  
131 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 109.  
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zapewniała szczęścia, konieczna jest więc jej reforma
132

. Początkiem tej reformy 

jest wyodrębnienie przyjemności duchowych i cielesnych oraz przyznanie 

wyższości tym pierwszym. Poszukując sposobu określenia wyższych przyjemności 

Biskup zauważa, że dla Milla jest nim opinia większości osób doświadczonych: "ta 

wartość jest jakościowo wyższa, którą większość osób przedkłada nad drugą, 

nawet, gdy może łączyć się z nią niedosyt większy niż z inną"
133

. W kontekście 

powyższych poglądów Milla, zaskakujące jest dla Biskupa jego stwierdzenie, że 

"człowiek może dążyć do doskonałości duchowej jako do celu, pragnąć ze względu 

na nią samą zgodności charakteru ze swym wzorem szlachetności, bez nadziei na 

dobro lub obawę przed złem"
134

. Ponadto szlachetność charakteru i wzniosłość 

sumienia uznaje Mill również za cele same w sobie. Stwierdza nawet, że w 

pewnych wypadkach powinniśmy w cierpieniu poświęcić szczęście własne lub 

innych na rzecz szlachetności charakteru albo dobra ogółu. Dopiero wówczas 

bowiem szczęście przychodzi do nas w możliwie największym stopniu
135

.  

Po dokładnej analizie poglądów pierwszej grupy utylitarystów opartej na 

interesie i przyjemności, Biskup Szelążek odrzuca tę koncepcję jako nie 

prowadzącą do wskazanego celu. Pierwszy z przedstawionych przez niego 

zarzutów dotyczy faktu, że nie przyjmowali oni innych pobudek niż interes własny 

i innych dóbr jak szczęście czy przyjemność ogółu. Wystarczyło tylko, by jakiś 

czyn dostarczał przyjemności, a już tym samym stawał się dobrym. Biskup zadaje 

jednak pytanie: czy rzeczywiście ludzkość kierująca się tylko osobistą korzyścią i 

przyjemnością oraz zasadą iż "cel uświęca środki" jest w stanie zapewnić rodzajowi 

ludzkiemu szczęście?
136

. Z drugiej strony użyteczność nie  

 

 

                     
132 J.S. Mill wychowany w duchu filozofii Benthama w wieku około 20 lat stwierdził, że suche, naukowe 

postępowanie pozbawiło go zdolności do żywienia uczuć i miłowania. Konsekwencją tego był stan 

depresji duchowej i niezadowolenia. Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 94.  
133 Cyt. za A. Szelążek, Doskonałość, rękopis cyt.  
134 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 95.  
135 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 95; zob. także, W. Tatarkiewicz, Historia 

filozofii, t.3, Warszawa 1970, s. 32.  
136 Zob. A. Szelążek, Oddanie się Bogu, rękopis bez określonej daty. 
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może być miarą dobra, gdyż jest środkiem a nie celem działania. Innym problemem 

wywołanym tą etyką jest dla Biskupa, sytuacja konfliktu między dobrem socjalnym 

a szczęściem indywidualnym. Zdaniem Szelążka, w takim przypadku trudno 

znaleźć principium, które regulowałoby stosunek między dążeniami egoistycznymi 

a dobrem społecznym . W imię czego człowiek ma rezygnować z naturalnej 

przyjemności? Czy marzenia o spontanicznym doskonaleniu się są w stanie 

dostarczyć mu potrzebnych sił?  

Pomocy przy odrodzeniu moralnym trudno też oczekiwać od 

prawodawstwa, które zdaniem utylitarystów, winno ustalić takie prawa, które 

zapewniałyby jak największą korzyść i przyjemność obywatelom. Ksiądz Biskup 

podkreśla, że stworzenie takiej zgodności interesów jednostki i społeczeństwa jest 

fikcją
137

. Często bowiem dobro społeczne wymaga od jednostki ofiary, a czyn dla 

indywiduum przyjemny i korzystny bywa niejednokrotnie szkodliwy dla ogółu. 

Ponadto doświadczenie życiowe wykazuje, że nadmierna przyjemność na skutek 

przesytu przeobraża się w cierpienie. Ostatni zarzut przedstawiony przez Księdza 

Biskupa dotyczy sprawy wychowania. jego zdaniem "nie może ono być tylko 

tresura na zasadzie kary i nagrody"
138

, ponieważ taki bodziec moralny jest bardzo 

słaby. Istnieje bowiem wiele sytuacji działania ukrytego, a to tworzy 

niebezpieczeństwo działania występnego
139

.  

 

 art. 2. Droga nihilizmu Schopenhauera  

 

Człowiek powołany do życia w świecie, może łatwo utracić sens swej 

egzystencji, ulec zniechęceniu, jeśli zapomni o podstawowej prawdzie, że każdy 

postęp musi zmierzać do pełniejszego rozwoju osoby ludzkiej
140

. Takiemu  

 

                     
137 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 101. 
138 A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk cyt. 
139 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt. s. 67. 
140 Zob. P. Góralczyk, Teologiczny wizja człowieka, w: Kosmos i człowiek nr 4, Poznań-Warszawa 1989, 

s. 349. 
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zagrożeniu uległ Artur Schopenhauer (1788-1860), który stwierdził, że niemożliwe 

jest osiągnięcie szczęścia pozytywnego. Jedynym co może osiągnąć człowiek jest 

brak nędzy i cierpienia
141

. Biskup Szelążek wykazuje, że do tego stwierdzenia 

doprowadziła go błędna koncepcja wolności, według której człowiek jest 

zdeterminowany na wiele sposobów, a doświadczenie wolności jest tylko iluzją. 

"Na dnie bowiem człowieka leży bezrozumny popęd, działający bez celu i nie 

znający ukojenia"
142

. wiadomy tego człowiek czuje lęk przed dalszym losem, a 

szczególnie przed śmiercią. Życie jawi mu się jako męka. Tę ponurą wizję 

przerywa zapowiedź swoistego uwolnienia. Przyczyną wszelkiego zła dla 

Schopenhauera - zauważa Biskup - jest tyrania woli, wobec tego pierwszym 

krokiem do uniezależnienia się jest akceptacja losu i związanego z nim cierpienia. 

Swoje wysiłki należy zwrócić ku poszukiwaniu sprawiedliwości dla wszystkich i 

dla siebie. Tym współczuciem z innymi ujmujemy nicość życia, w którym wszyscy 

razem tkwimy. uczestnicząc w cierpieniach innych, unikamy iluzji stworzonych 

przez fałszywe nadzieje powstające w chwilach zadowolenia, jeśli bowiem 

kochamy wszystkich ludzi, dźwigamy nieustannie ciężar ich niedoli
143

.  

Szelążek zauważa, że dla Schopenhauera wspólna miłość i cierpienie są 

mocą neutralizującą grzech i złą wolę. Źródłem tej mocy jest zderzenie 

niezgodnych celów powstających w ułomnym życiu nastawionym na pogoń za 

szczęściem. Schpenhauerowską wizję osoby Biskup określa jako heroiczną, ale 

sprawiającą wrażenie ponuro nihilistycznej
144

. Tym bardziej, że sam autor mówi o 

poważnym wstrząsie jaki jego teoria może wywołać u zwolenników. "Gdy 

człowiek dojdzie do doskonałej świętości, którą jest zaprzeczenie i zaniechanie 

wszelkiego chcenia, a więc wyzwoli się ze świata, którego całe istnienie uznaje za  

                     
141 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 46. 
142 A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis bez określonej daty. 
143 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 94; zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, 

Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1983, s. 218.  
144 Nihilizm to doktryna głosząca, że nie ma nic, a jeśli coś by istniało, to nie można by tego poznać, 

gdyby zaś nawet było poznawalne, to nie mogłoby być przedmiotem porozumienia się między ludźmi. W 

etyce nihilizm występuje pod nazwą amoralizmu i określony jest jako pogląd odrzucający obowiązujące 

wartości moralne, albo też uznający pewne dziedziny działalności ludzkiej za niezależne od norm 

moralnych. Zob. A. Podsiad, Z. Więckowski, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 

1983, s. 14 i 242.  
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cierpienie, może się mu to wydawać odejściem w pustą nicość"
145

. Jednak nicość 

nie jest ostatnim słowem w etyce Schopenhauera. Choć niewyraźnie, to jednak 

zapowiada on spotkanie niebytu we Wszystkim, leżącym poza nicością 

zjawiskowego życia, z czymś nienazywalnym, leżącym poza światem. To 

usunięcie woli życia nazywane jest łaską i odrodzeniem. Polega ono na tym, że 

miejsce dążenia i wysiłku bez wytchnienia, ciągłego przechodzenia od pragnienia 

do spełnienia, od radości do smutku, zajmie pokój, który jest ponad wszelkim 

rozumem. On zapewni doskonałą ciszę duchowi i doprowadzi do zbawienia
146

.  

W nihilistycznej etyce Schopenhauera podstawą moralności jest 

współubolewanie ze wszystkim co cierpi. Jedyną drogą uniknięcia zła moralnego i 

cierpienia jest rezygnacja, zdławienie w sobie pędu do działania, ucieczka w 

ascetyczną kontemplację prowadzącą do zbawienia. Drogę tą Ksiądz Biskup 

określa jako krańcowo pesymistyczną i z tego powodu niezdolną do jakiejkolwiek 

pozytywnej zmiany, gdyż rozpacz, zniechęcenie i bierność nigdy jeszcze nie 

stworzyły czegoś wartościowego
147

.  

 

 

 art. 3. Doskonalenie człowieka w drodze naturalnej ewolucji 

 

Odrębną grupą utylitarystów, zdaniem Biskupa Szelążka, stanowią 

filozofowie opowiadający się za etyką podlegającą naturalnej ewolucji. Jej 

zwolennicy twierdzą, że prawa moralne są kształtowane zgodnie z prawami 

rozwoju określonymi przez przyrodę. Do grupy filozofów ewolucjonistów Ksiądz 

Biskup zalicza Shaftesburego, L. Feuerbacha i Spencera.  

Według Szelążka Antony Ashley Shaftesbury (1671-1713) zupełnie inaczej 

niż poprzednicy pojmował naturę ludzką. Zaprzeczał teoriom głoszącym, że jest 

ona egoistyczna i hedonistyczna, człowiek bowiem kieruje się w swym  

 

                     
145 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 102.  
146 Zob. A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis cyt. 
147 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 86.  
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postępowaniu nie tylko interesem własnym ale również sympatią dla innych, nie 

tylko wyrachowaniem, ale i entuzjazmem. Ponieważ czyny moralne uważał za 

pokrewne pięknu, gdyż wzbudzają u ludzi taki sam podziw i upodobanie , więc tam 

też szukał istoty doskonałości. Znalazł ją w harmonii panującej w całej przyrodzie. 

Dla Shaftesburego każda istota jest dobra, jeśli postępuje według skłonności 

naturalnych, zarówno egoistycznych, jak i społecznych. Złe są jedynie skłonności 

nienaturalne, nie przynoszące nikomu korzyści, a zwłaszcza krzywdzące jak np. 

złość, okrucieństwo. Dobra skłonność naturalna może stać się zła jedynie wówczas, 

gdy naruszy harmonijną proporcję między skłonnościami
148

. 

Odwołując się do dzieł Shaftesburego, Biskup podkreśla, że wyróżniał on 

wyższy stopień niż dobro naturalne, które nazywał cnotą czyli zasługą. Uznał ją za 

dobro świadome i dostępne tylko rozumnej istocie ludzkiej, zdolnej do oceny, 

refleksji i kierowania skłonnościami. Niestety, pisze dalej Biskup, dla 

Shaftesburego cnota polegała jedynie na harmonijnym ustosunkowaniu wszystkich 

naturalnych skłonności egoistycznych i społecznych, na utrzymaniu proporcji 

między prawami jednostki i społeczeństwa. W konsekwencji odnowa moralna 

zależała od wychowania jednostek doskonałych, posiadających pełne zrozumienie 

dla dobra i piękna oraz rozwiniętych harmonijnie. Jedyną rzeczą potrzebną do 

stworzenia tej harmonii, konkluduje Szelążek, jest entuzjazm, który Shaftesbury 

pojmuje jako pęd życiowy duszy, który łączy ją i zespala ze wszechświatem
149

. 

Drugim zwolennikiem koncepcji naturalnej przedstawionym w dziełach 

Biskupa Szelążka jest Ludwik Feuerbach (1804-1872), który w miejsce ideałów 

nadprzyrodzonych stawia człowieka, najdoskonalszy twór przyrody. Wszystkie 

popędy jakie wszczepiła ludziom natura uważa on za słuszne, należy więc zawsze 

postępować zgodnie z nimi
150

. Dla Feuerbacha, prawdziwe życie zaczyna się  

 

                     
148 Zob. A. Szelążek, List pasterski z okazji wyborów na Wołyniu w roku 1928 do sejmu i senatu, Łuck 

1928.  
149 Zob. A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk cyt. 
150 Naturalizm odrzuca wszelką myśl o życiu pozagrobowym a tu na ziemi pragnie stworzyć dla ludzkości 

najwygodniejsze warunki. Jego zwolennicy zachęcają, by żyć nie krępując się żadnymi prawami, 

względami cnoty, czy grzechu. Zob. A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie cyt.  
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dopiero wówczas, gdy człowiek zerwie z ideą wieczności i nieśmiertelności, gdy 

zda sobie sprawę iż śmierć jest rzeczywistością. Wtedy bowiem myśl i działanie 

skupiają się na tym co realne, nie rozpraszają się w zaświatach. Zgodnie z 

poprzednimi poglądami, stwierdza Biskup, stworzył on również własną koncepcję 

religii, której nie człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, lecz 

odwrotnie
151

. Wielkie ery w dziejach ludzkości różnią się przede wszystkim 

stosunkiem do religii. W młodzieńczym okresie rozwoju ludzkości religia 

zaspokajała wszystkie potrzeby. W miarę rozwoju ludzkich marzeń rolę religii 

przejmuje kultura i wykształcenie
152

.  

Analizując pisma Feuerbacha, Ksiądz Biskup stwierdza iż wedłu 

naturalnego rozwoju ludzkości zaszczepionego w naturze, ideałem staje się 

człowiek ulegający wszystkim naturalnym pragnieniem i oderwany całkowicie od 

spraw wieczności i nieśmiertelności
153

.  

W opinii Biskupa koncepcję ewolucji najbardziej rozwinął Herbert Spencer 

(1820-1903). Wyszedł on od stwierdzenia, że ludzkość jest cząstką świata, dlatego 

podlega jego prawom i bierze udział w naturalnej ewolucji, która prowadzi ku 

zupełnemu umoralnieniu, a tym samym ku najwyższemu szczęściu. Rozwojem tym 

według Spencera rządzą prawa przyrody: prawo do życia i walki o byt
154

. Siły 

intelektualne i moralne człowieka ulegają udoskonaleniu dzięki konkurencji, która 

zapewnia przetrwanie najlepiej przystosowanym. Każde starcie siły dąży 

koniecznie do harmonii i równowagi polegającej na zupełnej adaptacji jednostki do 

społeczeństwa i do przyrody
155

. W tym momencie jak zauważa Biskup, etyka 

Spencera ulega rozdwojeniu, może dojść do stanu  

                     
151 Zob. A. Szelążek, Jedyna droga doczesnego i wiecznego zbawienia, rękopis cyt.; zob. także, W. 

Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, dz. cyt., s. 42.  
152 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 24. 
153 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s.37.  
154 Według etyki Spencera dobrymi są te czyny, które są spełniane przez jednostkę doskonale zespoloną 

ze społeczeństwem i przyrodą i które zapewniają szczęście bez domieszki cierpienia. Ksiądz Biskup 
zauważa, że dla Spencera, czyn jest dobry w takim stopniu, w jakim jest rozwinięty. Zob. tamże, s.100; 

zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s. 230. 
155 Biskup stwierdza, że Spencer nie wyprowadza jednak z tej zasady wniosku politycznego, że jednostki 

słabsze należy podporządkować dzielniejszym, a nawet wspomina o należnej wszystkim obywatelom 

swobodzie. Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 63. 
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doskonałości lub zaczyna się cofać aż do zupełnego rozkładu, po którym na nowo 

rozpoczyna się ewolucja
156

.  

Ksiądz Biskup dłużej zatrzymuje się na analizie wizji społeczeństwa 

doskonałego w ujęciu Spencera i stwierdza, że końcowym wynikiem tej ewolucji 

jest zniesienie norm moralnych. "Ludzie przystosowani połączą w swoim sercu 

czynną miłość wolności z czynnym uczuciem sympatii dla bliźnich, ponadto 

spontanicznie ceniąc swoje prawa będą szanować prawa innych, znikną wszelkie 

tarcia między ludźmi, ustąpią środki przymusowe, rozwinie się sympatia, 

powszechna miłość i wesołość"
157

. Po raz pierwszy w dziejach świata będą istniały 

istoty mogące wszechstronnie rozwijać swą indywidualność. Temu doskonaleniu 

człowieka towarzyszyć będzie równoczesny rozwój umiejętności i przemysłu. 

Ostatecznie zawładnie on przyrodą i doprowadzi do harmonii między nią a naturą 

ludzką. Wówczas doskonałe, niezachwiane szczęście zapanuje na całej ziemi
158

.  

Zgodnie z koncepcją ewolucji naturalnej wszechświat, a w nim również 

człowiek ulega prawom rozwoju określonym przez przyrodę, w wyniku czego 

bierne poddanie się jej prawom prowadzi do koniecznego umoralnienia
159

. 

Przeciwko tej koncepcji Ksiądz Biskup czyni kilka zarzutów. Wychodzi on od 

stwierdzenia, że w żadnym przypadku środkiem postępu moralnego nie może być 

bezlitosna konkurencja, niepohamowany indywidualizm oraz eliminowanie słabych 

i nieprzystosowanych. Ponadto nie zawsze osoby najsilniejsze są najlepsze pod 

względem etycznym. Konsekwencją ewolucyjnego obrazu rozwoju świata jest, 

według Biskupa fatalizm
160

. Człowiek staje się tragicznym bohaterem, który 

poznaje i akceptuje przeznaczenie. Nie może on jednak działać, gdyż wie, że 

wszystkim kieruje prawo ewolucji, które jest od niego niezależne.  

 

 

                     
156 Biskup podaje, że według Spencera zachowanie może osiągnąć granice ewolucji jedynie w 

społeczeństwach żyjących w trwałym pokoju. Tylko wtedy, gdy wojna słabnie i zanika może istnieć 

doskonałe przystosowanie jednych, które nie hamuje rozwoju innych. Zob. tamże, s. 116.  
157 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 241. 
158 Zob. A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis cyt.  
159 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 79.  
160 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 261. 
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Zauważa się, że przedstawiona etyka utylitarna w ujęciu Księdza Biskupa A. 

Szelążka jest zgodna z poglądami, które znajdują się w opracowaniach 

podręcznikowych. Ciekawe natomiast są praktyczne konkluzje życiowe, które 

Biskup wyciąga z reprezentowanych idei. Interesowały go przede wszystkim trzy 

drogi odnowy moralnej proponowane przez utylitarystów. Pierwsza z nich polegała 

na ustaleniu takich praw, które dawałyby maksimum szczęścia jak największej 

ilości osób. Utylitaryści jednak pragnęli budować to szczęście tylko w kategoriach 

ziemskich
161

. Nie liczyli się z głębszymi, wewnętrznymi potrzebami człowieka, z 

pragnieniem trwałego szczęścia, jakim w religii objawionej jest zjednoczenie z 

Bogiem. Ponadto była to teoria nie licząca się z egoistyczną naturą człowieka 

skażoną przez grzech. Niemożność praktycznego zrealizowania tej drogi 

doprowadziła Schopenhauera do ucieczki przed tragiczną rzeczywistością w świat 

altruizmu i współcierpienia z innymi. Zdaniem Biskupa nie była to jednak droga 

odnowy, ale próba akceptacji własnych przeżyć i sytuacji życiowej
162

. Pod 

wpływem nihilizmu Schopenhauera ludzie wcale nie stawali się lepsi. Nie 

dostarczał on bowiem żadnej mocy i siły przeciwko panującemu złu. Nie prowadził 

on również do wyznaczonego celu, być może dostarczał swoim zwolennikom 

poczucie swoistego spokoju, ale nie dawał szczęścia. trzecią przedstawioną przez 

Biskupa koncepcją była etyka rozwoju naturalnego. Głoszona przez jej 

przedstawicieli samorzutna harmonia, nie tylko nie uzdrowiła stosunków 

społecznych ale zdeterminowała godność osoby ludzkiej sprowadzając ją do rangi 

przyrody. 

 

 

 

 

 

 

                     
161 Zob. Tamże, s. 46. 
162 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 102.  
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§ 2. POZYTYWIZM MORALNY 

 

Odrzucając prawo ustanowione przez Boga, człowiek poszukuje innej 

przyczyny określającej dobre lub złe czyny moralne. Ustalenie tej podstawy 

pozwala określić pochodzenie praw obowiązujących w danym społeczeństwie
163

. 

To zaś prowadzi do ustosunkowania się i oceny ich powszechności. Zagadnieniem 

tym w szczególny sposób zajmują się pozytywiści. Ksiądz Biskup podaje definicję 

tego kierunku. Jest to taka "koncepcja etyczna, według której nie istnieje żadna 

wewnętrzna wartość czynów ludzkich"
164

. Zwolennicy tej teorii wyróżniają różne 

pochodzenie prawa i w jego respektowaniu lub zniesieniu widzą szansę odnowy. 

Biskup Szelążek pisze o prawie ludzkim wynikającym z ustaw państwowych, z 

umowy społecznej, z wychowania, opinii publicznej oraz z rozwoju poczucia 

moralnego.  

W niniejszym paragrafie dokona się analizy pozytywistycznych koncepcji 

etycznych w oparciu o pisma Księdza Biskupa A. Szelążka, w celu wykazania, w 

czym propagatorzy tych kierunków widzieli szansę odnowy świata.  

 

 art. 1. Pozytywistyczna wizja rozwoju  

 

W etyce katolickiej przyjmuje się, że Bóg nie stworzył od razu gotowego 

świata. Zechciał on złączyć się z istotami, które przez swoją inteligencję, wolę, 

miłość i działanie stałyby się Jego współpracownikami, współbudowniczymi 

świata. W działaniu i dążeniu do postępu człowiek buduje własną historię, a także 

historię całej zbiorowości ludzkiej, buduje również struktury społeczne
165

.  

Takiemu spojrzeniu sprzeciwiają się pozytywiści. Główny przedstawiciel 

tego kierunku Auguste Comte (1798-1857) wychodzi z założenia iż nie ma  

 

                     
163 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 195.  
164 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 64.  
165 Zob. P. Góralczyk, Teologiczny wizja człowieka, w: Kosmos i człowiek, dz. cyt., s. 347.  
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odwiecznych, wszystkich obowiązujących praw. Głosi on, że rozwój ludzkości 

przebiega w trzech fazach: teologicznej, metafizycznej i pozytywnej. Ostatnia z 

nich jest najwyższym szczeblem rozwoju. Społeczeństwo może w nią wejść po 

wydostaniu się z poprzednich. Spontanicznemu postępowi społecznemu 

towarzyszy stały postęp moralny i intelektualny
166

. Tym sposobem, zauważa 

Biskup, Comte uzależnia stan prawa moralnego od epoki w której żyjemy. W epoce 

pozytywnej siłą sprawczą rozwoju będzie miłość do ludzkości jako całości. 

Przedmiotem czci stanie się człowiek
167

. Zdaniem Szelążka, Comte wynosi 

ostatecznie rodzaj ludzki do godności Wielkiego Bytu. Sam pozytywizm staje się 

religią i Kościołem, w którym grupa wykształconych ludzi zajmuje miejsce kleru 

katolickiego i dostarcza sił duchowych niezbędnych do kierowania ludzkości ku jej 

naturalnemu i doczesnemu celowi. Podstawową zasadą etyczną jest altruizm, który 

wypływa z głoszonego przez pozytywistów hasła: "żyć dla innych". Implikowało 

ono bowiem zrzeczenie się pewnych praw osobistych dla obowiązków wobec 

ogółu. Prowadziło to do poświęcenia się silnych dla słabych, ale za to 

zobowiązywało do okazywania czci silnym
168

. Rezultatem praktycznych działań 

Comte`a, było stworzenie nowego kultu z modlitwami, obrzędami, kościołami, 

władzami duchownymi i świętymi. Wszystko zostało poddane pozytywnemu 

klerowi, który przy pomocy dyktatury kierował społeczeństwem. Rezultatem epoki 

pozytywnej, jak stwierdza Biskup, było zniewolenie człowieka i zniesienie 

wszelkiej indywidualności w imię ludzkości
169

.  

Biskup Szelążek zauważa, że po stronie samorzutnego, twórczego rozwoju 

opowiada się również Henri Bergson (1859-1941). Jest to rozwój nieograniczony i 

nieprzewidziany. Wypływa on z pędu życiowego, z wewnętrznych sił przyrody. 

Szczególne znaczenie w koncepcji Bergsona odgrywa całkowita wolność. Jest  

 

                     
166 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 132.  
167 Zob. Tamże, s. 96. 
168 Zob. Tamże, s. 97.  
169 Zob. Tamże, s. 119; zob. także, W. Granat, Personalizm chrześcijański, Poznań 1985, s. 351-352. 
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ona dostępna każdemu człowiekowi, ale nie jest powszechna i absolutna, ponadto 

ulega stopniowaniu
170

.  

Analizując teksty Bergsona, Biskup, dostrzega podwójne źródło moralności: 

społeczne i wypływające z inicjatywy jednostek. Moralność statyczna ma za 

zadanie utrzymanie społeczeństwa przy istnieniu. Ustala ją i sankcjonuje 

społeczeństwo w celu przeciwdziałania niebezpiecznym egoistycznym 

skłonnościom jednostek. Czyni to wytwarzając nakazy moralne. Drugi rodzaj 

moralności nazywa się dynamiczną, ma na celu ulepszanie jednostek i 

społeczeństw. Powstaje bez nacisku społecznego. Formuje się na wzór najlepszych 

jednostek. Biskup podkreśla iż dla Bergsona tylko ten drugi rodzaj moralności, 

kształtujący ludzi mocnych, może odrodzić ludzkość
171

.  

Emila Durkheima (1858-1917) Ksiądz Biskup przedstawia natomiast jako 

człowieka upatrującego źródło moralności w zmieniających się siłach społecznych. 

Wychodzi on od stwierdzenia, iż w każdym społeczeństwie obowiązują pewne 

zarządzenia, reguły moralne, obyczaje towarzyskie, wierzenia religijne, mają one 

siłę zniewalająca, stawiają jednostce wymagania
172

. Nie ma konieczności by się z 

nimi liczyć, ale jest przymus, można się z nich wyłamać, ale trzeba ponieść 

konsekwencje. I to właśnie Burkheim nazywa siłą społeczną, wyższą od jednostki. 

Zgodnie z tą etyką, pisze Szelążek, moralność zostaje wytworzona przez siły 

niezależne od jednostki i nie można ich dowolnie przekształcić. Będzie ona 

obowiązywała, póki się siły społeczne nie zmienią i nie stworzą miejsca dla innej 

moralności
173

. W systemie Durkheima społeczeństwo jest najwyższą 

rzeczywistością w porządku moralnym. Im większe poddanie jego nakazom, tym 

doskonalej rozwijają się jednostki i społeczeństwa.  

Naturalistyczną koncepcję rozwoju akcentuje, według Biskupa, Thomas  

 

                     
170 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 109; zob. także, H. Romanowski, Teoria 

ewolucji filozofii Bergsona, PP 38(1921) t. 151-152, s. 112-115.  
171 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 56; zob. także, W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, 

dz. cyt., s.311-313; zob. L. Kaczmarek, Poglądy religijne Bergsona, AK 49(1957) nr 293, s. 376-382.  
172 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s.98.  
173 Zob. A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk cyt.; zob. J. Iwanicki, Pojęcie Boga według 

Durkheima, AK 21(1935) nr 210, s. 484-487.  
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Hobbes (1588-1679) który twierdzi, że człowiek jest częścią natury i podlega jej 

prawom. Natura ludzka zaś jest egoistyczna, jedynym jej celem jest zachowanie 

samej siebie. Dobre jest to, co służy pomyślności jednostki. Zdaniem Hobbesa nie 

ma żadnych odwiecznych, niezmiennych praw ani obowiązków ograniczających 

osobę, ponieważ obiektywna miara dobra i zła powstała wraz z państwem, ma więc 

swe źródło w niestałej i zmiennej woli ludzkiej
174

. Z pism Biskupa wynika, że 

wskazania do moralnego odrodzenia człowieka i społeczeństwa Hobbes znajduje w 

naturze. Dla niego ideałem sprawnie działającego państwa, gwarantującym 

najpełniejszy rozwój jednostce, jest dobrze funkcjonujący mechanizm. Warunkiem 

zaś dobrego funkcjonowania jest działanie najwyższej siły, sprzęgającej 

poszczególne części organizmu. Jest nią monarchia. W etyce Hobbesa, konkluduje 

Biskup, monarcha zajmuje miejsce Boga. Normy życia, dobro i zło są uzależnione 

od jego woli i rozkazu
175

.  

Natomiast Jean Jacques Rousseau (1712-1778) przeciwstawia pierwotny 

stan naturalny rozwojowi cywilizacji i stwierdza, że pomiędzy nimi istnieje 

antagonizm. Podczas gdy natura uszczęśliwia człowieka, cywilizacja nie czyni go 

ani lepszym ani szczęśliwszym
176

. Konsekwencją tego stwierdzenia, zdaniem 

Szelążka, była negacja wszelkiego ustroju społecznego. Przez niego bowiem 

człowiek opuszcza pierwotny stan rzeczy, gdzie każda jednostka posiadała 

największe prawo ludzkie jakim jest równość
177

. Zdaniem Rousseau państwo 

powstało wbrew naturze i równości. Było ono konieczne do zawarcia pokoju, aby 

sankcjonowało stan posiadania każdego na podstawie spisanych umów. Od chwili 

rozwoju społeczeństw według prawa, jego dzieje nie są postępem, gdyż rozwojowi 

nauki, sztuki i techniki nie towarzyszy wzrastanie dobra i szczęścia. Biskup podaje 

również, że państwo równości i wolności, wymarzone przez  

 

                     
174 Zob. A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie cyt.; zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, 

Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s. 223.  
175 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 116; zob. także, W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, 

dz. cyt., s. 66-69.  
176 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 81.  
177 Zob. A. Szelążek, List pasterski z okazji wyborów na Wołyniu w roku 1928 do sejmu i senatu, list 

cyt.; zob. także, T. lipko, Zarys etyki szczegółowej. Etyka społeczna, t. 2, Kraków 1981, s. 268.  
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Rousseau miało zapanować wówczas, gdy jednostka kierować się będzie uczuciem, 

sercem, posiądzie naturalną zdolność wybierania dobra. W celu podniesienia 

jednostki na wyższy poziom życia moralnego głosił Rousseau konieczność 

wychowania naturalnego, polegającego na rozwijaniu indywidualnych 

predyspozycji
178

. Faktycznie, akcentuje Biskup, sprawadzało się ono do pomocy 

przy samowychowaniu. Wychowawcy nie kierowali rozwojem dziecka, ale musieli 

usuwać przeszkody utrudniające naturze właściwy rozwój
179

. 

Do tej samej grupy zalicza również Charlesa Roberta Darwina (1809-1882), 

który twierdzi, że losy ludzkości zmieniają się nieustannie i rozwijają w walce o 

byt. Ewolucji w drodze doboru naturalnego poddaje on nie tylko władze fizyczne, 

ale również intelektualne i moralne. Szczególną uwagę zwraca Ksiądz Biskup na 

darwinowską koncepcję poczucia moralnego. Według niej do przetrwania zdolne są 

jedynie osoby najbardziej rozwinięte i w ten sposób ludzkość stopniowo ulepsza 

się. Temu procesowi ulegają również instynkty społeczne. Człowiek żyjąc z innymi 

czerpie przyjemność z ich towarzystwa, odczuwa do nich sympatię i pragnie czynić 

to, co im służy. W ten sposób osiąga poczucie moralne lub sumienie
180

. Ludzkie 

poczucie obowiązku nazywa on najszlachetniejszą cechą człowieka. Po dokładnej 

analizie Ksiądz Biskup stwierdza, że dla Darwina poczucie moralne było 

odczuciem wstydu i wyrzutów sumienia, gdy wybiera się działanie ze względu na 

własny interes, a nie ze względu na dobro grupy. To zaistniałe w człowieku 

wyodrębnienie dobra od zła rozwija się dalej na drodze doboru naturalnego. 

Ostatecznie więc dla Darwina, przez eliminację mniej dostosowanych, poziom 

moralności i ilość ludzi uzdolnionych, wszędzie wykazuje tendencje do wzrostu i 

zwiększania się
181

.  

 

                     
178 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., 120.  
179 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne. dz. cyt., s. 120. 
180 Zob. A. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis cyt.; zob. także, A. Knapp, 

Socjobiologia a chrześcijańska moralność, w: Kolekcja Communio. Kosmos i człowiek, t.4, 
Poznań-Warszawa 1989, s. 328; zob. także, J. Życiński, W kręgu filozoficznych pytań ewolucji, PP 

(1987) nr 786, s. 167-175; zob. tenże, Postęp i doskonałość w ewoluującej przyrodzie, PP (1987) nr 793, 

s. 313-322.  
181 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 87.  
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W pozytywistycznej wizji odrodzenia świata przeważa oczekiwanie na 

mającą nadejść epokę nadzwyczajnego, pełnego rozwoju ludzkości. Jej nastanie 

zwolennicy tego kierunku uzależniają od różnych czynników. Ksiądz Biskup 

wymienia cztery takie czynniki. Są nimi: wydostanie się z poprzednich faz rozwoju 

(Comte), rozwój moralności dynamicznej (Bergson), zmieniające się siły społeczne 

(Durkheim), kierowanie się naturalnymi skłonnościami (Hobbes, Rousseau, 

Darwin)
182

. Jedynym zadaniem człowieka było oczekiwanie i bierne poddanie się 

rozwojowi. Różnica pomiędzy utylitarystami a pozytywistami, według Biskupa 

Szelążka, polegała na tym, że pierwsi za cel uznali osiągnięcie szczęścia, drudzy 

zaś dojście do ostatecznej fazy swego rozwoju. Ze względu na wierność przekazu 

myśli Biskupa pominięta została w tym opracowaniu chronologia historyczna. W 

związku z tym poglądy poszczególnych filozofów omówione zostały zgodnie z 

układem zastosowanym w dziełach naszego Autora.  

 

 art. 2. Filozofia wartości drogą przemian moralnych  

 

W systemach etycznych wskazuje się zazwyczaj pewien ideał postępowania, 

jakąś wartość, którą z różnych względów uważa się za najwyższą
183

. Ma ona 

stanowić cel dążenia ludzkości. Kto go najpełniej realizuje, ten zarazem najbardziej 

zbliża się do idealnego wzorca człowieka moralnego
184

. Wartości mają to do siebie, 

że nie tylko zaspokajają potrzeby, lecz także służą coraz pełniejszemu jego 

rozwojowi na różnych stopniach jego bytowania, zarówno fizycznego jak 

psychicznego, duchowego i nadprzyrodzonego. Im wyższy poziom rozwija 

człowiek, tym wyższa jest ranga jego wartości
185

.  

                     
182 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 232.  
183 Przez wartość w najogólniejszym znaczeniu tego terminu rozumie się tę doskonałość jakiegoś 
przedmiot, która odpowiada określonym uzdolnieniom osoby ludzkiej i przedstawia się jej jako lepsza od 

porównywalnych z nią innych doskonałości tego samego lub innego przedmiotu, co sprawia, że jest ona 

ceniona i pożądana. T. lipko, Zarys etyki ogólnej, Etos chrześcijański, t. 2, dz. cyt., s. 115: zob. także, A. 

Podsiad, Z. Więcłowski, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, dz. cyt., s. 418.  
184 Zob. L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s. 224-225.  
185 Zob. A. Szelążek, Doskonałość, rękopis cyt. 
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W ostatnich latach życia Biskupa Szelążka zrodziła się filozofia wartości
186

. 

Jej twórcy uważali, że decyduje ona o prawidłowym ustroju społeczeństwa, o jego 

życiu, rozwoju, dążeniach, i pomyślności. Biskup Szelążek podkreślił, że dla 

niektórych filozofów właśnie układ wartości, z uwzględnieniem ich hierarchii miał 

określić postać danego momentu dziejowego. Gdy właściwe i sprawiedliwy jest ich 

wymiar w odniesieniu do słusznie nakreślonego ideału stosunków ludzkich, 

społeczeństwo daje maksimum dobra ogólnego. Rozkład społeczeństwa 

rozpoczyna się z chwilą zapanowania zamętu w stosowaniu wartości
187

. 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną konkretne usiłowania 

stworzenia takiej hierarchii wartości, która by doprowadziła do odnowy moralnej. 

Zagadnieniem roli wartości w życiu etycznym według Biskupa Szelążka zajmowali 

się następujący filozofowie: M. Scheler, N. Hartmann, F. Nietzsche
188

.  

Z pism Biskupa wynika, że Max Scheler (1874-1928) wyodrębnił cztery 

grupy wartości poznawalnych intuicyjnie i powszechnie obowiązujących: 

hedoniczne, witalne, duchowe i religijne
189

. Stwierdził, że nie są one równe, istnieje 

więc obiektywna i niezależna ich hierarchia. Wartości witalne są wyższe od 

hedonicznych, duchowe od witalnych, religijne od duchowych
190

. Ksiądz Biskup 

zauważa, - że wartością najwyższą dla Schelera jest niewyrażalna osoba ludzka. Jej 

gloryfikacja stanowi sens wszelkiego porządku moralnego i ostateczną wartość 

całego wszechświata. Przyczynę upadku upatruje Scheler w zachwianiu właściwej 

hierarchii wartości, gdyż tylko ona dostarcza wiedzy co lepsze i  

                     
186 Jako filozofię wartości określa się naukę przyjmującą istnienie stałych i wiecznych wartości 

logicznych, moralnych i estetycznych. M. Kowalewski, Mały słownik teologiczny, 

Poznań-Warszawa-Lublin 1960, s. 398.  
187 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 102. 
188 Taki sam podział można zauważyć we współczesnych ujęciach filozoficznych. Por. F. Copleston, 

Historia filozofii, t. 9, Warszawa 1991, s. 287.  
189 M. Scheler do wartości hedonicznych zaliczył przyjemność i nieprzyjemność, do witalnych: 

szlachetność i pospolitość, do duchowych: piękno i brzydota, a do religijnych: świętość i nieświętość. 
zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 102; zob. także, W. Tatarkiewicz, Historia 

filozofii, t. 3, dz. cyt. s. 221.  
190 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 103; zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, 

Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s. 231-232. Autorzy tej książki wyodrębniają u Schelera pięć grup 

wartości. Do wymienionych przez Księdza Biskupa wartości dodają również wartości utylitarne, które 

stawiają w hierarchii wartości, po hedonistycznych. Zob. także, J. Postuszka, Filozofia M. Schelera, AK 

21(1935) nr 204, s. 123-130.  
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wskazuje zasady zgodnie z którymi mamy postępować. Według Biskupa Szelążka, 

Scheler uznał za cel i zadanie dążeń odrodzeniowych przywrócenie znaczenia 

rzeczywistym wartościom i sprowadzenie ich do naturalnego układu, zgodnie z 

prawem rządzącym wszechświatem
191

.  

Analizą znaczenia wartości zajął się również, zdaniem Księdza Biskupa, 

Nikolai Hartmann (1882-1950). W jego hierarchii wartości czołowe miejsce 

przysługiwało wartościom moralnym przed życiowymi, przedmiotowymi i 

hedonistycznymi. Wszystkie one jednak, zauważa Biskup, są przeznaczone do 

działania i ujawniają się wraz z nabywanym doświadczeniem życiowym. Choć są 

one dostępne wszystkim ludziom to jednak możliwa jest "ślepota wartości" i różne 

stopnie wglądu w ich dziedzinę
192

. Jednostka lub naród posiadający największą 

świadomość prawidłowego układu wartości i zgodnie z nimi postępujący jest na 

najwyższym szczeblu rozwoju moralnego. Dla Hartmanna dobro tkwi więc w 

rozwoju świadomości i jakości podejmowanego wysiłku
193

.  

Istnieniu obiektywnej, powszechnie obowiązującej hierarchii wartości 

głoszonej przez Schelera sprzeciwiał się Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). 

Ksiądz Biskup podkreśla, że według teorii Nietzschego każdy ma taką moralność 

jaka mu jest dla celów życiowych potrzebna i odpowiada jego uczuciom. Zgodnie z 

istniejącymi dwoma rodzajami natur, silnej i słabej Nietsche wyróżniał moralność 

panów i niewolników. Dokładnie określił cenione przez obie grupy wartości
194

. 

Specyficzne jest również spojrzenie Nietzschego na historię dobra i zła. Twierdzi 

on, że pierwotne pojęcie dobra wytworzyli "panowie", do których należała władza. 

W wyniku buntu siłą kierowniczą stała się "klasa ludzi słabych"
195

. Ich opinia stała 

się powszechna. Za dobro zaczęło  

 

                     
191 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 55.  
192 Zob. Tamże, s. 94; zob. także A. Noras, Stosunek Nikolai Hartmanna do postulatu filozofii 

bezzałożeniowej, SP 28(1992) f. 1, s. 147-154.  
193 Zob. Tamże, s. 95; zob. także, W. Granat, Personalizm chrześcijański, dz. cyt., s. 353-358.  
194 "Silni - cytuje Szelążek - z natury rzeczy cenią dostojność, godność osobistą, stanowczość, sprawność, 

pewność działania, bezwzględność w przeprowadzaniu swych zamierzeń: to są dla nich zalety istotne. 

Zupełnie inaczej słabi, oni muszą cenić to co ich słabości przychodzi z pomocą: litość, miękkość serca, 

miłość, altruizm". Cyt. za: A. Szelążek, Jedyna droga doczesnego i wiecznego zbawienia, rękopis cyt.  
195 Zob. A. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis cyt.  
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uchodzić to, co odpowiada ich interesom: miękkie serce, altruizm. Nastąpiło 

całkowite odwrócenie sądów. Współczesna moralność utrwalona jeszcze przez 

chrześcijaństwo jest moralnością niższą i musi ustąpić jedynie słusznej moralności 

"nadludzi" czyli klasy silniejszej
196

. W tym celu konieczne jest spowodowanie 

przemiany wartości, wysuwając na pierwszy plan potęgę woli
197

. "Nadczłowiek" 

stoi bowiem poza granicami dobra i zła
198

. Główne założenia etyki "nadludzi" 

Nietzschego, Ksiądz Biskup sprowadza do trzech postulatów. Podstawową 

bezwzględną wartością jest życie, z niego rodzi się wszystko inne, co posiada 

wartość. Wolność przysługuje tylko temu, kto posiada dość siły, by ją sobie 

zapewnić. Pomiędzy ludźmi nie ma równości, są lepsi i gorsi, uzależnione jest to od  

ilości i siły w danej jednostce
199

.  

Powyższe analizy wskazują, jak Ksiądz Biskup łączył krytykę etyki 

pozytywistycznej z filozofią wartości. Obie bowiem dziedziny widziały szansę 

odnowy w nowej nadzwyczajnej epoce (pozytywiści) lub w mających się pojawić 

jednostkach, które wprowadzą ludzkość na wyższy poziom życia moralnego. 

Mówiąc o wartościach należy zaznaczyć, że filozofowie XIX i XX w. nie przyjęli 

obiektywnie istniejącej i powszechnie obowiązującej hierarchii wartości, uznali 

tylko, że im wyższy poziom rozwija człowiek, tym wyższa jest ranga jego 

wartości
200

. Konsekwencją tego wyboru jest zauważone przez Biskupa zjawisko 

polegające na tym, że kryteria rzeczywistej wartości są często zastępowane 

kryteriami pragmatycznymi
201

. Miejsce sprawiedliwości zajmuje kompromis a 

prawdy - bezstronność. Konsekwencją takiej postawy życiowej jest  

 

 

                     
196 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 30; zob. także, W. Granat, Personalizm 

chrześcijański, dz. cyt., 346-349. 
197 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 104.  
198 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 87; zob. także, A. Borowski, Teologia moralna, t. 1, 

Włocławek 1945, s. 124; zob. S. Kowalczyk, Konsekwencje zanegowania miłości i miłosierdzia w myśli 

Friedricha Nietzschego, ChS 15(1983) nr 122, s. 69-79.  
199 Zob. A. Szelążek, Walka o duszę dziecka, druk cyt.; zob. także, W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 

3, dz. cyt. s. 165-167. 
200 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 112.  
201 Tamże, s. 113.  
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zniekształcenie sumienia, którego funkcjonowanie zostało zakłócone przez 

relatywne normy moralne
202

. Ten duch przeniknął nawet do sfer chrześcijańskich. 

Jego przejawem są rozmowy, w których nie mówi się o tym jak postępować, aby 

stało się zadość słuszności, lecz jak pogodzić różne punkty widzenia.  

Innym powodem odrzucenia przez Biskupa Szelążka etyki pozytywistycznej 

jest pominięcie prze nią faktu, że każdy człowiek, nawet chory i słaby posiada 

wielką wartość, gdyż został obdarzony godnością i prawami osoby ludzkiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
202 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 279; zob. także, A. Knapp, Socjobiologia a 

chrześcijańska moralność, w: Kosmos i człowiek, dz. cyt., s. 340. 
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§.3. RACJONALIZM MORALNY 

 

W tym samym czasie co utylitaryzm i pozytywizm moralny, rozwijał się 

trzeci wielki kierunek etyczny, a mianowicie racjonalizm
203

. Jego zwolennicy 

uważali, że rozum sam jest w stanie odkryć prawdę i ustalić takie prawa, które by 

umożliwiały mu panowanie nad złymi skłonnościami, aby torować drogę prawdzie. 

Wiedza zdobyta pracą rozumu miała zastąpić prawo Boże
204

.  

Ksiądz Biskup A. Szelążek dokonuje w swoich pismach analizy etyki 

racjonalistów, przedstawia podstawowe tezy tego systemu i zastanawia się, czy jest 

on w stanie prowadzić do odnowy moralnej? 

Wybitnym przedstawicielem tego kierunku jest Emmanuel Kant (1724 - 

1804),który usiłował znaleźć sądy autonomiczne, gdzie rozum przemawia sam od 

siebie, a nie pod naciskiem czynników obcych
205

. Konsekwentnie więc, stwierdza 

Biskup, Kant wyeliminował sądy odwołujące się do rozkazów Boskich, wymagań 

społecznych, przyrodzonych pragnień jednostki. Uważał te sądy za heteronomiczne 

- bo rozum jest tu kierowany a nie sam kieruje
206

. Pomimo potępienia etyki 

chrześcijańskiej, opartej na objawionym prawie Bożym Kant chwali wzniosłość 

ewangelicznej etyki i jej zgodność z wykładaną przez niego moralnością
207

. Dla 

Kanta ważna jest dobra wola, jest zaś ona dobra wtedy, gdy usiłuje spełnić 

obowiązek. Szlachetność czynów ludzkich polega na ich wykonaniu z samego 

obowiązku, nie zaś z pobudki serca lub jakiejkolwiek  

 

                     
203 Racjonalizm moralny to pogląd etyczny i filozoficzny opowiadający się za prymatem rozumu i jego 

zdolnością do poznania prawdy. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 78. Bardziej 

szczegółowe określenie powyższego kierunku można znaleźć w następujących pozycjach: Zob. A. 

Podsiad, Z. Więcłowski, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, dz. cyt., s. 326-327; zob. M. 

Kowalewski, Mały słownik teologiczny, dz. cyt., s. 318. 
204 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 160.  
205 Zob. Tamże, s. 19 .  
206 Zob. Tamże, s. 20; por. także, A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 45; zob. K. Wais, 

Stanowisko Kanta wobec dowodów na istnienie Boga, AK 14(1928) nr 140, s. 340-356. 
207 Zob. Tamże, dz. cyt., s. 78; zob. także, W. Granat, Osoba ludzka, próba definicji, Sandomierz 1961, s. 
28.  
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skłonności, czy też z miłości własnej
208

. Istotą obowiązku jest podporządkowanie 

się prawu. Toteż etyka Kanta była uniwersalistyczna, nie znała indywidualnych 

przepisów ani dóbr. Ksiądz Biskup podkreśla, że jedynym bezwarunkowym 

nakazem uznawanym przez Kanta jest stwierdzenie: "postępuj według takiej 

zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem 

powszechnym"
209

. Pełna realizacja tego imperatywu nakazującego tworzyć w 

świecie dobro jest świętością ale żadna osoba ludzka, w świecie zmysłowym, nie 

jest w stanie jej osiągnąć
210

. Wystarczy więc samo dążenie a nie osiągnięcie 

doskonałości
211

. 

Analizując dzieła innego filozofa Voltaire`a (Franciszek Maria Arouet 

1694-1778), Ksiądz Biskup podkreśla, że podobnie jak Kant uznał on rozum za 

jedyną miarę prawdy, za władzę wszechmocną i niezawodną, jednakową u 

wszystkich i we wszystkich czasach
212

. Wiedza o moralności, religia była dla niego 

prawdziwe i prowadziły do postępu tylko wtedy, gdy opierały się na rozumie. 

Upadek moralny ludzkości wypływał z dotychczasowego kierowania się 

moralnością ukształtowaną przez autorytet i Objawienie
213

.  

Ksiądz Biskup rozpatruje etykę Voltaire`a jako jeden z kierunków nowej, 

racjonalnej moralności i zauważa, że jej szczególną cechą jest usiłowanie obejścia 

się bez czynników nadprzyrodzonych. Motywów działania Voltaire poszukiwał w 

doczesnym świecie. Natomiast celem działania ludzkiego według niego winno być 

zmniejszenie istniejącego zła. Zadanie to miała spełnić etyka sprawiedliwości i ulgi 

w cierpieniu. Jedyną regułą dla wszystkich był nakaz by, wieść życie takie, aby 

umierając uważało się je za słuszne i czynić innym to, co chciałoby się, by oni nam 

czynili
214

.  

 

 

                     
208 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 162; zob. także, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, 

Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s. 225.  
209 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 78.  
210 Zob. A. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis cyt.  
211 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 69.  
212 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 79. 
213 Zob. A. Szelążek, Oddanie się Bogu, rękopis cyt.  
214 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 77. 
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Biskup Szelążek spostrzega, że historia ukazała rezultaty jakie przyniosło 

postępowanie według praktycznych wskazań rozumu ludzkiego w zastępstwie 

praw Bożych
215

. Praktycznie zastosowane poglądy racjonalistów, doprowadziły do 

rewolucji. Przyczyny tego zła Biskup dopatruje się w tym iż "nie rozum lecz wola 

człowieka wypowiada ostatnie słowo, wyniesiona ponad prawo Boże przeradza się 

w tyranię: silniejszy narzuca swoje prawa"
216

. Zamiast obiecanego pokoju 

wznowiono krwawe prześladowania chrześcijan i klas wyższych. Zrodził się 

kapitalizm, wraz z kultem pieniądza odrodziło się niewolnicze traktowanie klasy 

robotniczej
217

. Ponadto, stwierdza dalej Ksiądz Biskup, doświadczenie życiowe 

uczy, że sam rozum niezupełnie wystarcza za normę postępowania. Zasada moralna 

nosi w sobie cechy jakiegoś prawa, które nie przestaje nas obowiązywać nawet w 

przypadku zagrożenia śmiercią. Reguła ta nie bierze początku z rozumu, choć ją 

rozum poznaje, bo swoją niezmiennością, doskonałością stanowi kontrast w 

stosunku do słabego i chwiejnego poznania rozumowego. Jest to prawo odwieczne, 

zachowujące swą siłę przez wszystkie pokolenia
218

. Biskup uważa, że racjonaliści 

wspierając się na sceptycyzmie nie są w stanie odkryć prawdy, stąd dużym 

zaufaniem cieszą się nowe teorie, jako szansa odnalezienia celu
219

.  

Powyższy rozdział był próbą opisu pozachrześcijańskich dróg odnowy 

moralnej w ujęciu Księdza Biskupa Adolfa Szelążka. Autor zauważył, że etyka i 

filozofia moralności ukazują ogromną różnorodność sposobów postępowania, norm 

i ideałów etycznych. Nie ma jakiejś jednej moralności, obowiązującej powszechnie, 

zawsze i wszędzie. W różnych epokach pojawiają się odmienne poglądy na to co 

dobre i to, co złe. Rozmaite zbiorowości przyjmują swoiste nakazy i zakazy 

moralne. Szczególną uwagę Ksiądz Biskup zwrócił na następujące kierunki 

etyczne: utylitaryzm, pozytywizm i racjonalizm moralny.  

 

 

                     
215 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 160.  
216 Zob. Tamże, s. 165.  
217 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 81.  
218 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 62.  
219 Tamże, s. 63. 
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Pierwszy z nich widział szansę odnowy w dążeniu do jak największej przydatności 

czynów ludzkich. Pozytywizm moralny zajął się głównie podstawą prawa 

stwierdzając, że czyny ludzkie mają swe podłoże nie w odwiecznej woli Boga, ale 

w niestałej i zmiennej woli ludzkiej. Racjonaliści natomiast stwierdzili, iż rozum 

sam jest w stanie dojść do prawdy i ustalić zasady odrodzenia jednostki i 

społeczeństwa.  

Po dokładnej analizie tych poglądów Ksiądz Biskup stwierdził iż "podobnie 

jak nie ma prawa bez prawodawstwa podobnie też nie ma moralności bez Boga"
220

. 

Cóż bowiem postawią głosiciele niezależnej moralności na miejsce prawa 

odwiecznego, jako reguły postępowania? Doświadczenie moralne będące własnym, 

stałym doświadczeniem odpowiedzialności, może posiadać swe odbicie także jako 

etyka bez odniesienia do Boga. Jednak bez Boga jest ona uzasadniona w swej 

sensowności. Przecież tylko siła wyższa od człowieka może natchnąć mocą 

sprawczą ludzką działalność. Odwrócony od Boga człowiek nie znajduje w 

dotychczasowych dociekaniach idei, która by wypełniła tęsknotę duszy, zapewniła 

skuteczność jego przedsięwzięciom.  

 

Na przełomie XIX i XX wieku niezliczone wynalazki techniczne sprawiły 

prawdziwy przewrót w produkcji. Niezmierne ułatwienia komunikacji i 

porozumienia się bezpośredniego przyśpieszają opanowanie przyrody i torują drogę 

nowym odkryciom. Niestety, w klimacie tej kultury człowiek nie stawał się 

bardziej prawym, sumiennym, pogodnym i sprawiedliwym. Przeciwnie coraz 

widoczniejszy stawał się fakt jego jeszcze głębszego upadku. Ksiądz Biskup 

zwraca uwagę na pozorny paradoks panujący współcześnie w świecie. Z jednej 

strony jest to epoka ubóstwienia człowieka, a z drugiej zaś jeszcze nigdy w historii 

nie poniżono tak godności ludzkiej jak współcześnie. W ocenie Księdza Biskupa 

utylitaryzm, pozytywizm i racjonalizm oraz powstałe na ich gruncie  
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kierunki nie tylko nie doprowadziły do odnowy moralnej, ale zdecydowanie 

przyczyniły się do współczesnego kryzysu ogólnoświatowej kultury.  

 Jeżeli poznane propozycje odrodzenia moralnego nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów, to jakie szanse Ksiądz Biskup widzi w zasadach 

chrześcijańskich?  

                                                             
220 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 81. 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY ODRODZENIA 

MORALNEGO 

 

 

Po dokładnej analizie pozachrześcijańskich dróg odnowy moralnej Biskup 

Szelążek dochodzi do wniosku, że dzieło odrodzenia moralnego świata przewyższa 

siły człowieka
1
. Wychodząc zaś z założenia, że jednostka i społeczeństwo nie mogą 

obojętnie patrzeć na pogłębiający się upadek, Ksiądz Biskup poszukuje zasad, które 

mogłyby stanowić punkt oparcia dla programu powszechnej odnowy. Znajduje je w 

etyce chrześcijańskiej
2
. Wierzy, że dzieła odnowy można dokonać jedynie w 

oparciu o zasady Ewangelii głoszonej przez Chrystusa i przy Jego nadprzyrodzonej 

pomocy.  

W niniejszym rozdziale podejmie się próbę ukazania chrześcijańskich zasad, 

w których Biskup Szelążek widział drogę moralnego odrodzenia świata. W 

paragrafie pierwszym wskaże się konieczność budowania Królestwa Bożego na 

ziemi w oparciu o Boże prawo. Natomiast wartości jakie osiąga się z otwarcia na  

 

 

                     
1 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 173. 
2 Zob. A. Szelążek, Konferencja drezdeńska "Caritas Verbandu" dnia 25-28 września 1911 r. w sprawie 

organizacji opieki nad robotnikami imigrującymi do Niemiec, cz. I, MPP 6 (1911) nr 11, s. 335. Myśl tę 
Biskup rozwija w Naukach apologetycznych: "Prawdziwy postęp cywilizacji wówczas będzie niewątpliwy, 

gdy swą pracę zespolimy z religią, najsilniejszą dźwignią dobra". A. Szelążek, Nauki apologetyczne, 

Warszawa 1901, s. 55. Temat ten podejmuje również A. Kliszewicz, Rzeczywistość światowa a katolicyzm, 

AK 25-31 (1939) nr 241, s. 42. Podobne wskazania znajdują się w encyklikach papieskich. "Przed 

upragnionym odnowieniem ustroju społecznego musi się dokonać odrodzenie ducha chrześcijańskiego 

któremu tylu ludzi w życiu gospodarczym się sprzeniewierza. Bez tego daremne będą wszystkie wysiłki, a 
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rzeczywistość nadprzyrodzoną ukazane będą w paragrafie drugim. W ich 

kontekście, w paragrafie trzecim zwróci się uwagę na zaangażowanie chrześcijan w 

dzieło odnowy.  

 

 §. I. UZNANIE PANOWANIA BOGA NAD ŚWIATEM  

 

Pismo święte Starego Testamentu ukazuje Boga jako Stwórcę czuwającego 

nad wszystkim co istnieje, niepodzielnie rządzącego światem, którego rozkazów 

wszyscy słuchają
3
. W nauce Jezusa rządy te wypływają z miłosnej troski o dobro 

stworzeń. Wykazuje On, że Bóg pragnie aktywnego współdziałania człowieka w 

realizacji odwiecznych planów Opatrzności, prowadzących ostatecznie do pełnego 

szczęścia człowieka
4
. 

Jedną z dróg osiągnięcia tego szczęścia, a jednoczenie odrodzenia 

społeczeństwa jest dla Biskupa Szelążka uznanie powszechnego królowania Boga 

nad światem. "Dla leczenia narodów i zapewnienia im pomyślnego rozwoju należy 

przywracać moralność w każdej dziedzinie różnymi sposobami"
5
. Pomocą okazaną 

światu jest więc budowa powszechnego Królestwa Bożego i przywrócenie miejsce 

prawu Bożemu w życiu osobistym i wspólnotowym.  

 

 art. 1. Budowa powszechnego Królestwa Bożego  

 

Podstawową zasadą odrodzenia moralnego świata uczynił Ksiądz Biskup 

tezę o budowie powszechnego Królestwa Bożego, które bardzo często nazywał  

 

 

                                                             

gmach ustroju będzie wznoszony na piasku lotnym, nie na skale. Mt 7,24". Pius XI, QA 127. Zob. także Leon 

XIII RN 22. 
3 Zob. A. Szelążek, List do inżyniera z dnia 15 stycznia 1948 r. s. 10. 
4 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 30.  
5 Zob. A. Szelążek, Kazanie, rękopis bez określonej daty.  



91 
 

 

"władztwem Boga"
6
. Skąd czerpie on dane o tym Królestwie? Na czym polega owa 

tajemnicza rzeczywistość, którą ustanowił Jezus a kontynuować mają 

chrześcijanie?  

W swoich rozważaniach nad tym tematem Biskup wychodzi od 

stwierdzenia, że przez wszystkie wieki trwała wśród ludzi świadomość panowania 

wielkiego władcy, którego prawa będą błogosławieństwem dla wszystkich 

narodów. Znajdujemy ją już w tekstach Platona i Plutarcha
7
. Przekonanie to było 

szczególnie żywe i troskliwie pielęgnowane w narodzie izraelskim. Stary 

Testament przejmując tę ideę podstawia pod nią treść bardzo szczególną. Jest ona 

związana z monoteizmem do tego stopnia, że zdaniem Biskupa Szelążka właśnie w 

Starym Testamencie zostały nakreślone główne kontury, zapowiedź i 

przygotowanie przyjęcia Królestwa Bożego
8
. Jak więc przedstawia się 

Starotestamentalne Królestwo Jahwe w ujęciu naszego Autora? 

Dzieje narodu wybranego, opisane w Starym Testamencie są dla Biskupa 

okresem teokracji. Izraelici byli przekonani, że spośród wszystkich narodów 

właśnie oni stanowią szczególną własność Boga, dlatego ziemskie królestwo 

Izraela zostaje podporządkowane Bogu. Świadomość wybraństwa dodaje sił 

narodowi izraelskiemu również w czasach największych trudności. Prorok Izajasz 

zapowiadając klęski niewoli każe się cieszyć, gdyż od tej pory Bóg nad całą ziemią 

panować będzie (por. Iz 54,5), a Jego zbawienie stanie się powszechnym udziałem 

wszystkich ludzi
9
. Pośrednikiem w realizacji Królestwa Bożego zapowiadanym 

przez proroków jest mesjański władca, którego nadejście  

 

                     
6 Zob. A. Szelążek, List do inżyniera, list cyt., s. 13. Określenie "władztwo Boże" w znaczeniu Królestwa 

Bożego występuje również w innych publikacjach. Zob. B. Haring, Nauka Chrystusa, Powszechne 

królewskie władztwo Boga, Teologia moralna szczegółowa, t. 3, cz. II, Poznań 1963, s.  
7 "Wszystkie ludy (...) wierzyły, że On będzie pośrednikiem, który miał przyjąć, ostatecznym sędzią, 

przyszłym zbawcą, królem, bogiem zdobywcą i prawodawcą, który przywróci wiek złoty na ziemi i 

oswobodzi ród ludzki spod władzy złego". Cyt. za: A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 123. 
8 Szczegółowe opracowanie starotestamentalnej idei Królestwa Bożego można znaleźć w innych 

dziełach: Zob. E. Haag, Panowanie i królestwo Boga w Starym Testamencie, Com 6(1986) nr 2, s. 3-16. 

S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1986, s. 401 - 403. Xaćier Leon - 

Dufour, Słownik teologii biblijnej, dz. zb. Poznań 1990 3, s. 397 - 400. 
9 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 200. 
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zapowiedział Bóg już pierwszym rodzicom (por. Rdz 3,15). Proroctwa Starego 

Testamentu nadają oczekiwanemu Zbawicielowi miano Króla, który panować 

będzie na wieki (zob. Dn 7,13-14; Ps 2,6) i w mądrości sądy sprawować będzie na 

ziemi (zob. Iz 2,3-5). Wspaniały zarys przyjęcia, rozszerzania się prawości i 

szczęścia, które zapewni narodom to panowanie daje Psalm 72(71)
10

. Bardziej 

konkretne kształty królestwu mesjańskiemu nadaje zdaniem Biskupa Szelążka 

prorok Daniel (por. 2,31-45). Przeciwstawia on królestwo mesjasza ziemskim, 

istniejącym dotąd monarchiom, które choć potężne, przemijały spełniwszy swe 

zadanie na ziemi. Mesjasz wybrany przez Boga z Jego rąk otrzyma cześć i 

panowanie, które nie przeminie
11

. To proroctwo Izraelici z czasem zaczęli 

interpretować jako ziemskie Królestwo Boga, które zostanie ustanowione dzięki 

zwycięstwu Mesjasza.  

Biskup Szelążek wykazuje, Ze te przepowiednie wypełniły się w Jezusie z 

Nazaretu. On był Królem w sposób tajemniczy od samego początku swojego życia 

na ziemi. "Ewangeliści, od stajenki betlejemskiej, do której gwiazda prowadziła 

magów, jako do miejsca narodzenia oczekiwanego władcy, aż do drzewa krzyża na 

którym umieszczono napis "Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski", stwierdzają 

królewski charakter Jego posłannictwa"
12

. 

Idea Królestwa Bożego stanowi również centrum nauki Jezusa. Tajemniczą 

rzeczywistość tego królestwa przybliża On swoim ziemskim życiem, słowami i 

czynami, ucząc apostołów modlitwy prośbę o przyjęcie obiecanego Królestwa 

Bożego umieszcza na pierwszym miejscu. Następnie wysyła uczniów z nakazem 

głoszenia radosnej nowiny o przybliżeniu się już Królestwa Bożego
13

.  

 

                     
10 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji Łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list bez 

określonej daty, s. 4 - 5. 
11 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 216. 
12 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 47; zob. także, J. Mc Dermott, Królestwo 

Boże w Nowym Testamencie, Com 6(1986) nr 2, s. 17 - 34. Kościół i świat: stosunek nowego typu, La 

Civiltà Catolica, cyt. za: ChS 17(1985) nr 147, s. 21.  
13 Zob. A. Szelążek, Człowiek nadnaturalny, kazanie z dnia 18 grudnia 1933 r. 
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Jest ono darem ale jednoczenie Bóg stawia swe wymagania, nie wszyscy więc 

wejdą do niego. Królestwo Boże głoszone przez Jezusa już jest na ziemi, a 

jednoczenie ma jeszcze w pełni nadejść. Jezus jest Królem tego "władztwa 

Bożego"
14

. W rozmowie z apostołami wskazuje On obszar swej władzy, gdy 

stwierdza: "Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi" (Mt 28,18). Jego 

więc panowanie, zaznacza Ksiądz Biskup, musi być najwyższe i niezależne od 

jakiejkolwiek władzy. Jego królewski charakter stoi ponad systemami naukowymi 

o ustroju państwowym
15

. Biskup Szelążek stara się uzasadnić, na jakiej podstawie 

najwyższa władza przysługuje właśnie Jezusowi.  

Władza jest tym wyższa im do wyższego celu prowadzi. "... celu 

ostatecznego, jakim jest nasycenie się Bogiem, nie osiągnie człowiek mocą ludzką 

lecz Bożą, prowadzenie do tego celu ostatecznego nie jest zadaniem rządów 

ludzkich, lecz Bożych"
16

.  

"Te rządy należą więc do króla, który jest nie tylko człowiekiem, lecz 

również Bogiem, który czyni ludzi synami Bożymi i wprowadza ich do chwały 

niebieskiej"
17

. 

Z pism Księdza Biskupa wynika, że władza Jezusa rozciąga się nie tylko na 

sam narody katolickie, ale obejmuje ona nawet tych, którzy nie wyznają religii 

chrześcijańskiej. Pod Jego władzą pozostaje cały rodzaj ludzki
18

. Królestwo  

                     
14 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 218. 
15 "Jego panowanie przeszło granice państw, niepowstrzymane pasmami gór niebotycznych, dosięgło 

poza obszary oceanów, objęło niezliczone miliony dusz; w nich jedno serce, jedna myśl, jedno 
pragnienie, ta sama modlitwa choć we wszystkich językach mówiona, bo jeden ich król umysłów, serc, 

dusz !" A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 219 - 220; zob. także, A. Szelążek, Skarby 

Najświętszej Maryi Panny, rękopis bez określonej daty; Tamże, List pasterski z okazji wyborów, MDŁ 

5(1930) nr 10, s. 376; tenże, Jedyna droga doczesnego i wiecznego zbawienia, rękopis bez określonej 

daty. Jan Paweł II, Przyjdź Królestwo Twoje, homilia podczas Mszy ąw. na rozpoczęcie Synodu 

Biskupów, dnia 24 listopada 1985 r., ChS 18(1986) nr 112(51), s. 40. 
16 Podobne myśli znajdują się w dziełach św. Tomasza z Akwinu. "Tak więc Jemu (Jezusowi), który ma 

się troszczyć o cel ostateczny, powinni być poddani i Jego rozkazami się kierować ci do których należy 

troska o cele wcześniejsze". Tenże, Dzieła wybrane, Poznań 1984, s. 152. 
17 Zob. A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, Łuck 1938, s. 5. Zob. 

także, J. Urban, Królewskie prawa Chrystusa, PP 42(1925) t. 165, s. 131.  
18 Biskup nawiązuje do encykliki Leona XIII "Annum Sacrum" z 25 maja 1899 r. Poświęcając cały rodzaj 

ludzki Sercu Pana Jezusa papież stwierdził: "Władza Jego rozciąga się nie na same tylko narody 

katolickie albo na tych, którzy przez chrzest święty prawnie należą do Kościoła, jakkolwiek na błędne 

zeszli drogi, słuchając nauk fałszywych lub też łamiąc zasadę jedności. Władza Chrystusa Pana obejmuje 

tych nawet, którzy nie wyznają religii chrześcijańskiej, tak, że w pełnym tego słowa znaczeniu pod Jego 
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Chrystusa nie jest jednak podobne do królestw i republik świata. "Tak jak za swego 

życia Jezus władzy ziemskiej nie sprawował, ale zostawił ją w rękach jej 

posiadaczy, tak i teraz jej nie odbiera"
19

. Własnym przykładem dał wzór 

podporządkowania się obowiązującej władzy i prawom. Dlatego nie wzbraniał się 

od płacenia podatków, a istniejącemu ówcześnie ustrojowi politycznemu nie 

wypowiadał walki, ani go nie potępiał. Przeciwnie, stwierdził obowiązek uległości 

prawowitym władzom. Z drugiej zaś strony Jezus w swoich naukach ostrzegał 

władców ziemskich przed samoubóstwieniem i samowolą despotyzmu, 

stwierdzając, że wszelka władza od Boga pochodzi i przed Bogiem jest 

odpowiedzialna
20

. Potwierdzenie tej prawdy Biskup Szelążek doszukuje się w 

scenie sądu Jezusa przed Piłatem. Odpowiadając namiestnikowi Rzymu na pytanie 

czy jest Królem, Jezus potwierdza ten fakt, ale zaznacza jednoczenie: "Królestwo 

moje nie jest z tego świata" (J 18,36). Ponadto wskazuje, że gdyby myślał o objęciu 

bezpośrednich rządów ziemskich, wystawił by swe wojska (por. J 28,36)
21

. Ten 

aspekt nauki Jezusa był przeciwny powszechnym przekonaniom Izraelitów, którzy 

oczekiwali w Mesjaszu potężnego władcy, który obali panowanie Rzymian i 

ludowi Izraelskiemu zapewni panowanie nad światem. Podobnie myśleli również 

apostołowie (por. Łk 24,21)
22

. Jeszcze wyraźniej aspekt powszechnego panowania 

Jezusa podkreślają teksty Nowego Testamentu, mówiące o sądzie ostatecznym, na 

którym Chrystus Król wprowadzi wiernych "do królestwa zgotowanego im od 

założenia świata" (Mt 25,34). Posłuszny  

 

                                                             

władzą pozostaje cały rodzaj ludzki. Gdy bowiem jest On jednorodzonym Synem Ojca Niebieskiego, ma 
z Nim jedną istotę... ma więc wszystko z Ojcem wspólne a zatem i najwyższą też posiada władzę nad 

wszystkimi rzeczami". Cyt. za: A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis bez określonej daty. Zob. 

także, M. Czajkowski, Królestwo Boże a polityka, ChS 19(1987) nr 160 - 161, s. 41. Niektórzy 

opowiadają się za stanowiskiem zbliżonym do poglądów Ks. Bpa A. Szelążka, gdy stwierdzają, że świat 

stworzony nie może być autonomiczny wobec swego Stworzyciela. Zob. J. Urban, Królewskie prawa 

Chrystusa, art. cyt., s. 131. 
19 A. Szelążek, List pasterski do diecezji Łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 

6-7.  
20 Zob. Tamże, s. 18-20. Dokładniejszą analizę stosunku Jezusa do Rzymian przedstawia S. Kowalczyk, 

Podstawy poglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 402.  
21 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 216. Zob. także, S. Kowalczyk, Podstawy 
światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 402. Autor akceptuje również religijno - moralny a nie 

polityczno - ziemski charakter myśli Jezusa.  
22 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 141.  
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wskazaniom Pana Kościół Chrystusowy od pierwszych wieków swego istnienia 

przekazywał późniejszym pokoleniom niezachwianą wiarę w królewski charakter 

posłannictwa Chrystusowego
23

.  

W ciągu wieków pojawiły się twierdzenia, że Jezus panuje, ale tylko w 

sercach. Biskup Szelążek zdecydowanie odrzuca powyższy pogląd. Powołuje się 

przy tym na autorytet papieża Piusa XI, który w encyklice "Quas Primas" z 

11.XII.1925 r. ogłasza Jezusa Chrystusa Królem społeczeństw
24

. Panowanie 

Chrystusa jest "władztwem, które stanowi istotę panowania"
25

.jest panowaniem 

nauki Chrystusowej w duszach, w życiu prywatnym i publicznym jednostek i 

społeczeństw
26

. Charakter panowania Chrystusowego w społeczeństwach Biskup 

tłumaczy następująco: "W umysłach ludzkich króluje Jezus nie tylko z powodu 

potęgi swego umysłu i obszaru nauki, ale że jest Prawdą którą winniśmy przyjąć. 

On jedynie jest siłą, nieomylnie jednoczącą duszę, ogniskiem w którym zbierają się 

wszystkie promienie serc ludzkich"
27

. Uwypuklając ten aspekt panowania 

Chrystusa, Biskup podkreśla, "że nie ma wspanialszej dziedziny nad serca ludzkie, 

których cały świat zapewnić nie zdoła i większego panowania nad królestwo dusz 

ludzkich"
28

. Jego zdaniem żadna monarchia na ziemi nie zdoła osiągnąć tej 

najwyższej władzy
29

. 

                     
23 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji Łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., 

s. 5.  
24 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 217. We wspomnianej encyklice papież Pius XI tak 

pisze: "Błądzić będzie srodze, ktoby sądził, że panowanie Chrystusa nie dotyczy rzeczy ziemskich i 
jakichkolwiek spraw cywilizacyjnych". Cyt. za: A. Szelążek, List pasterski do diecezji Łuckiej w czasie 

trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt. 
25 Tamże, s. 7. 
26 Zob. A. Szelążek, Nieustająca Pomoc Maryi, Kazanie z dnia 26 maja 1936 roku. Poparciem tej tezy jest 

myśl M. Czajkowskiego: "Chrześcijanin szuka uparcie i twórczo możliwości takiej transformacji struktur 

politycznych i relacji społecznych, aby jego ziemska ojczyzna coraz bardziej upodabniała się do tej, którą 

Bóg nam ofiaruje w darze. Nadzieja "Państwa Bożego" relatywizuje nasze ziemskie projekty nowego 

społeczeństwa i prowokuje nas do konstruktywnej pracy nad przemianą tego, co złe lub niedoskonałe". 

Tenże, Królestwo Boże a polityka, art. cyt., s. 42.  
27 A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 7.  
28 A. Szelążek, List pasterski z okazji wyborów, list cyt. s.376.  
29 Potęga militarna może wprawdzie przytłumić zewnętrzne objawy myśli, ale nie sięga do głębi serca, 
gdzie człowiek pozostaje w pełni wolnym i panem swoich decyzji. Zob. A. Szelążek, Nauki 

apologetyczne, dz. cyt., s. 218. 
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Również uczeni nie zdołali zdobyć tego panowania w dziedzinie ducha
30

. Z 

pism Biskupa wynika, że to Bóg buduje swoje Królestwo na ziemi. Człowiek 

winien jednak zawsze z Nim współpracować. Dokonuje się to poprzez dążenie do 

prawdy (zob. J 28,37). Jej przekazywanie Jezus zlecił apostołom, na których zesłał 

Ducha świętego i zapewnił swoją obecność wśród ludzi "po wszystkie dni aż do 

skończenia świata" (Mt 28,20). Według Biskupa Szelążka powyższy tekst jest 

zapowiedzią bezpośredniego wpływu Jezusa na dzieje świata
31

. Chrześcijaństwo 

opiera się na podstawowej prawdzie, że fundamentem porządku społecznego jest 

absolutne panowanie Stwórcy nad stworzeniem i nad społeczeństwem
32

. Królestwo 

Boże jest rzeczywistością wewnętrzną, nie może więc wpłynąć na świat od 

zewnątrz
33

. Dlatego w trosce o odrodzenie moralne "chrześcijanie winni utworzyć 

na świecie społeczeństwo konieczne, miasto Boże na ziemi obejmujące wszystkich 

ludzi"
34

. Upoważnioną do tego społecznością jest dla naszego autora Kościół. Jego 

głównym zadaniem w czasach współczesnych jest przywrócenie wpływu Chrystusa 

na życie ludzi, prowadzenie wszystkich do ¬źródła szczęścia, do Jezusa
35

.  

Biskup nie wzbudza próżnych nadziei na pełną realizację Bożego Królestwa 

Sprawiedliwości w warunkach ziemskiego bytowania, ale podkreśla, że czasy 

absolutnego panowania Boga nad światem kiedyś nadejdą. Nie będzie to jednak 

triumf siły fizycznej, lecz zwycięstwo miłości zespalającej wszystkie  

 

                     
30 Zob. Tamże, s. 218-219. Dalej Ksiądz Biskup wyjaśnia: "Każdy uczeń słucha z uwielbieniem swego 

mistrza, dotąd aż uczuje w swoim sercu samodzielną, dojrzałą myśl, a wówczas często sam zajmuje 

miejsce mistrza". Tamże, s. 219; zob. także, J. Lambrecht, Chrystus winien być Królem, Com 7(1987) nr 
1, s.109.  
31 Zob. A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 25-26. 
32 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 280 
33 Zob. Tamże, s. 248. Podobne poglądy prezentuje również: A. Kliszewicz, Rzeczywistość świata, a 

katolicyzm, art. cyt. 
34 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 249. Sam Zbawiciel nie głosi nigdzie przepowiedni o 

ogólnym nawróceniu świata, lecz tylko przepowiada, że Ewangelia Królestwa ma być głoszona po 

wszystkie krańce ziemi. Nie mówi o ustaleniu Królestwa Bożego na ziemi, lecz w myśl słów Zbawiciela 

Chrześcijaństwo ma pozostawać przez cały czas procesu historycznego solą świata wpierw jednak musi 

przeminąć świat w swej obecnej postaci, musi nastąpić wielka przemiana, zmartwychwstanie umarłych, 

sąd ostateczny. Katolik powinien dążyć do realizacji Królestwa Bożego i działać tak, jak gdyby miało być 
ono urzeczywistnione już w obecnym świecie. A. Kliszewicz, Rzeczywistość świata a katolicyzm, art. 

cyt., s. 26; zob. także, S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 100.  
35 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 294; zob. także, H.U. von Balthasar, Królestwo 

Boże a Kościół, Com 6(1986) nr 2, s. 35-42; KDK 32; 38. 
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narody. W celu przybliżenia tego Królestwa chrześcijanie powinni troszczyć się o 

miłość wzajemną w najprostszych okolicznościach życia, w dziedzinie zaś 

organizacyjnej tworzyć chrześcijańską kulturę drogą stopniowej przemiany 

rzeczywistości ziemskiej.  

 

 art. 2. Przywrócenie miejsca prawu Bożemu  

 

Każde współżycie między ludźmi wymaga istnienia prawa, które zapewnia 

poczucie bezpieczeństwa. Według papieża Leona XIII - "prawo jest rozumnym 

nakazem ustanowionym przez władzę legalną dla dobra ogólnego"
36

. Aby spełnić 

te wymagania, prawo powinno służyć dobru całego społeczeństwa i winno być 

przez wszystkich respektowane
37

. Biskup Szelążek wykazuje, że również Stwórca 

nie pozostawi człowieka bez wskazania mu celu i przeznaczenia. Nakazy swe Bóg 

zawarł najpierw w objawieniu pierwotnym, następnie w rozumie człowieka, na 

końcu zaś w bezpośrednim objawieniu przekazał ludziom swoją wolę
38

. Według 

Biskupa Szelążka normy przekazane przez Boga są: "pewne, niewątpliwe, oparte 

na prawdzie, stałe, niezmienne, jasne, stanowcze, nieodwołalne, silnie opanowują 

wolę, która ubogacona łaską godzi się raczej na męczeństwo niż na niewierność 

Bogu"
39

. Spośród wszystkich istniejących praw najwyższym poziomem odznacza 

się prawo moralne. Ono prowadzi ludzi do pełni doskonałości
40

. Toteż zdaniem 

Biskupa Szelążka celowo, konsekwentnie i wytrwale dążyć należy do 

podporządkowania prawu Bożemu poszczególnych dziedzin życia prywatnego i 

publicznego. Zauważa on jednak, że w pojęciu  

 

                     
36 Cyt. za Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 499.  
37 Zob. A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis cyt. 
38 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 172. Tenże, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 

20; zob. tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 32; tenże, Skarby Najświętszej Maryi 

Panny, rękopis cyt.; zob. tenże, Problem prawa Bożego podejmuje również P. Góralczyk, Etyka 

Królestwa Bożego, Com 6(1986), nr 2, s. 43-57.  
39 A. Szelążek, Skarby Najświętszej Maryi Panny, rękopis cyt. 
40 Zob. A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis bez określonej daty. Wyjątkowość prawa Bożego 

podkreśla papież Pius XI, zob. QA 43. Natomiast za wyższością prawa moralnego opowiada się A. 

Borowski, zob. tenże, Prymat prawa Bożego, AK 25 (1939) nr 241, s. 9-21. 
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niektórych ludzi utrwaliło się przekonanie, że nakazy Boże nie są tak ważnym 

obowiązkiem, aby można je było porównywać z ustawami państwowymi, które 

obowiązują przy zastosowaniu licznych skutków prawnych. Opowiadając się po 

stronie wyższości i większej ważności prawa Bożego nad ludzkim Biskup 

sprzeciwia się takiemu rozumowaniu. W celu udowodnienia powyższej tezy Ksiądz 

Biskup twierdzi, że ustanowione prawo ludzkie ma istotnie za sobą przymus 

prawny, lecz z całą mnogością środków ochronnych jest tylko odblaskiem prawa 

Bożego, tak jak mądrość ludzka jest odblaskiem nieskończonej mądrości Bożej. 

Prawu Bożemu towarzyszy niezłomna sankcja - nie ma żadnego złamania praw 

Bożych bez kary
41

. Chrystusowe zasady moralne wprowadzają ścisły, absolutny 

obowiązek. Drogi postępowania nakreślone są jasno i stanowczo: "Niebo i ziemia 

przeminą, ale słowa Moje nie przeminą" (Mk 13,31). W szeregu tych zasad są 

prawa zwane przykazaniami (zob. J 13,34), obowiązujące pod zagrożeniem utraty 

szczęścia wiecznego
42

. Ukazując wyższość praw Bożych Biskup porównuje je z 

prawem ludzkim. Wychodzi od opisu zmiennego i względnego prawa ludzkiego, 

którego zadaniem jest usuwanie przewinień zewnętrznych. Za jego nie 

przestrzeganie kara wymierzona jest od razu na ziemi. Strach przed karą krępuje 

człowieka. Często postępuje on pod wpływem przymusu moralnego lub 

fizycznego. Stąd zwolnienie od prawa nazywane jest przywilejem i jawi się jako  

dobrodziejstwo
43

. Prawo Boże obejmuje doczesne i wieczne losy człowieka. 

Rachunki nie zostają wyrównane tylko tu na ziemi. Dlatego jest to czynnik 

pocieszający dla nieszczęśliwych, uciśnionych, pokrzywdzonych, 

prześladowanych, dla tych co cnotliwie żyją, a pozbawieni są na ziemi pełnej 

nagrody. Prawo Boże broni najwyższych dóbr człowieka, prowadząc ludzkość do 

osiągnięcia doskonałości
44

.  

                     
41 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., 

s. 5. 
42 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 219, 247-248; zob. także, List pasterski do diecezji 

łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", s. 9.  
43 Zob. A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis cyt. 
44 Zob. A. Szelążek, List do Siostry Przełożonej z dnia 28 czerwca 1935 roku; zob. tenże, Panowanie 

prawa Bożego, rękopis cyt. Skutkiem zachowania prawa Bożego jest wywyższenie człowieka, jego 

uczestnictwo w naturze i życiu Boga. Dla ludzi wiernych Bogu, Jego prawo jawi się jako źródło szczęścia 

i pokoju. Zob. tenże, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 266. 
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W tym kontekście zrozumiały staje się fakt, że zakazanie stosowania prawa 

Bożego, czy też nie liczenie się z nim w codziennym życiu uważane jest za 

krzywdę. Po wykazaniu przewagi prawa Bożego nad ludzkim, Biskup przechodzi 

do omówienia zachodzących pomiędzy nimi zależności, i stwierdza, że tak jak 

prawda naukowa i objawiona mają jedno źródło mądrości Bożej, tak prawo ludzkie 

swój byt opiera na prawie Bożym. Ludzkie prawodawstwo jest uczestnictwem w 

autorytecie Boga, "każde sprawiedliwe prawo opiera się o dekalog"
45

. Prawu 

ludzkiemu nie zaprzecza prawo Boże ani też nie zachodzi sytuacja odwrotna. Nie 

może więc być sprzeczności między prawem Bożym a ludzkim, jeżeli ludzkie 

prawo jest sprawiedliwe
46

. Zdaniem Biskupa nie można wierzyć, żeby ktoś prawo 

ludzkie zachował, jeśli niewierny jest prawu Bożemu. "Kto lekceważy Boga to 

prawo ludzkie tylko pozornie zachowuje"
47

. Może on wypełniać prawo ludzkie z 

obawy przed więzieniem lub karą pieniężną, ale złamie to prawo w ukryciu. 

Sumiennie prawo ludzkie wypełnia tylko ten, kto ma w duszy Bojaźń Bożą. 

Chrześcijan powinna zawstydzić sytuacja, gdy z lęku stają się posłuszni bardziej 

ludziom niż Bogu. Chrystus prezentował w tej kwestii stanowisko nieprzejednane. 

"Poniósł śmierć z posłuszeństwa prawu Bożemu, z woli swego Ojca. Umarł za 

prawdę, którą Kajfasz nazwał bluźnierstwem
48

.  

Biskup Szelążek jest przekonany, że dla wszystkich aspiracji, zamierzeń i 

dróg prowadzących do odrodzenia moralnego świata myślą przewodnią winny być 

wskazania Boże. Etyka chrześcijańska winna przenikać całą działalność prywatną i 

publiczną człowieka. Nakazy prawa podane przez Chrystusa opierają  

 

 

                     
45 A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis cyt. Również papież Leon XIII uzasadnia potrzebę 

prawa Bożego w ustawodawstwie państwowym. "Władza zwierzchnia dopiero wtedy posiadać będzie 

cały swój blask i wszystkie rękojmie jeżeli jest poczytywana za wypływającą ze ¬źródła najdostojniejsze 

i najświętszego, którym jest Bóg". Cyt. za A. Borowskim, Prymat prawa Bożego, art. cyt., s. 20-21. 
46 Zob. A. Szelążek, Panowanie prawa Bożego, rękopis cyt.  
47 Tamże. 
48 Tamże, Zob. także QA 43. 
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się na prawdzie, sprawiedliwości i miłości
49

VVVV. Biskup omawia znaczenie tych 

zasad w dziele odnowy moralnej świata.  

Objawione przez Chrystusa prawo Boże streszcza się w miłości Boga i 

bliźniego. Biskup nazywa ją "koroną praw Chrystusowych"
50

. Wprowadza ona w 

życie jednostki i społeczeństwa zasadę ustawicznej odnowy i udoskonalania. 

Wspaniałe owoce czynów miłości znajduje Ksiądz Biskup na kartach Pisma 

świętego
51

VVVV. W twórczym charakterze miłości objawia się jej Boskie 

pochodzenie. Chrystus nakazał byśmy się tak miłowali jak On nas umiłował (por. J 

15,12). Miłość jedynie może pokonać nienawiść, jest najskuteczniejszą bronią, 

silniejszą od militarnych środków ziemskich (por. Mt 5,43-44). Kto trwa w miłości 

Bożej ten działa pod wpływem siły, której nikt nigdy nie zniszczy, bo "jest 

niezwyciężona i potężna jak śmierć"
52

, a jednoczenie daje ludzkości trwałe 

szczęście
53

. Biskup podkreśla, że miłość ze względu na Boga jest atmosferą nieba. 

Ziemska jej praktyka jest uczestnictwem w eschatologii. Pogłębianie się upadku 

moralnego Biskup tłumaczy tym, że dużo się mówi o miłości, ale mało się czyni
54

. 

Z prawdziwą miłością nierozdzielnie związane jest miłosierdzie. Ono jest 

najistotniejszą cechą autentycznej religijności chrześcijańskiej, (por. Jk 1,27). 

wzorem chrześcijańskiego miłosierdzia jest Ojciec niebieski (zob. Łk 6,36), który 

okazuje nam nieskończone miłosierdzie w odpuszczeniu grzechów i żąda byśmy 

tak samo postępowali z naszymi bliźnimi
55

.  

                     
49 Zob. A. Szelążek, nauki apologetyczne, dz. cyt., s.239. Podobne zdanie reprezentuje W. Bołoz. 

Powołuje się on na dawne i współczesne wypowiedzi papieży oraz dokumenty soborowe; zob. tenże, 

Miłość i sprawiedliwość jako racje uzasadniające wskazania moralne, ChS 14(1982) nr 108, s. 18.  
50 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt. s. 182; zob. także, KK 42; DA 8. 
51 Biskup Szelążek wymienia tylko niektóre fragmenty: Rz 12,2; Dz 28,1-2; Hbr 10,30. Zob. A. Szelążek, 

Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 182. 
52 A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 20. 

"Rolę miłości w życiu jednostki i społeczeństwa omawiają również papieże Pius XI i Jan Paweł II. Zob. 

QA 137; RH 9.  
53 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 265-266. 
54 A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, list cyt., s. 18. 
55 Zob. A. Szelążek, List pasterski z wezwaniem do niesienia pomocy diecezjanom poszkodowanym 

przez gradobicie w miesiącu lipcu 1931, Łuck 1931, s. 2-4; zob. także, A. Szelążek, List pasterski o 

zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 17; Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis bez określonej 
daty; List do Stefanii Otorowskiej z dnia 15 lutego 1947 roku; List do Marii Kubasiewicz z dnia 10 

sierpnia 1937 roku. Istotne dane w sprawie rozumienia chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu Księdza 

Biskupa znajdują swe potwierdzenie w encyklikach papieża Jana Pawła II: DM; RH. Ideę praktyki 

miłosierdzia na wzór Ojca niebieskiego rozwija Walerian Słomka: "Jak człowieka nie można było pojąć 

bez miłosierdzia doznawanego tak też nie można go pojąć szczególnie w jego wielkości i szczęściu, bez 
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Pismo święte jest dla Księdza Biskupa hymnem Miłosierdzia Bożego. 

Biskup Szelążek uzasadnia konieczność dzieł miłosierdzia w życiu ludzkim. 

Podstawą tego nakazu jest fakt iż wszystko otrzymaliśmy od Boga. "Kto otrzymał 

od Boga większą miarę dóbr materialnych czy też duchowych, ma je uważać jako 

udzielone sobie dla własnego udoskonalenia i pożytku innych, którym winien 

służyć pomocą
56

. "Z tego stwierdzenia wynika jasno, że każdy winien wspomagać 

potrzebujących według swoich możliwości. Człowiek świadczący miłosierdzie nie 

tylko nie traci nic ze swoich dóbr, ale jeszcze zyskuje dobra wieczne
57

.  

Praktyka miłosierdzia nie oparta na sprawiedliwości jest według Biskupa 

"parodią miłości"
58

. Chodzi tu o sytuację, gdy ktoś czyniąc wiele dzieł miłosierdzia, 

krzywdzi pracowników nieuczciwie ich wynagradzając. Prawo ludzkie próbuje być 

obiektywne, nie jest jednak tak doskonałe, jak prawo Boskie. Ewangeliczną zasadą 

sprawiedliwości jest postulat: "jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy 

im czyńcie !" (Łk 6,31). 

Zgodnie z tą zasadą Bóg będzie sądził narody
59

. Z pism Biskupa Szelążka 

wynika, że pełne zwycięstwo moralne może odnieść sprawiedliwość połączona z 

miłością
60

. Gdzie prawo Boże jest dla wszystkich drogowskazem i żadne 

przeszkody go nie krępują, tam wchodzi w życie ustanowiony przez Boga 

porządek, bezpieczeństwo i szczęście ogółu.  

Analizując dzieła Biskupa można zauważyć, że wymienia on wiele 

przemian wynikających z zachowania prawa Bożego. Do najważniejszych zalicza  

on przywrócenie pojęcia pełnego szczęścia i ukazanie dróg jego osiągnięcia, 

podniesienie godności pracy przez oddanie robotnikowi owoców jego trudu, 

                                                             

miłosierdzia świadczonego innym". Tenże, Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka, ChS 

15(1983) nr 122, s. 68. 
56 Zob. A. Szelążek, Kazanie, rękopis cyt.; zob. także, DM 12. 
57 Przekonanie to potwierdzają Ojcowie Kościoła. Biskup Szelążek przytacza następujące słowa św. 

Cezarego: "Ręce ubogich naprawdę są skarboną Chrystusową, co w nie się składa nie ginie, bo 

przechowuje się w niebie". Cyt. za: A. Szelążek, list pasterski z wezwaniem do niesienia pomocy 
diecezjanom poszkodowanym przez gradobicie w miesiącu lipcu 1931, list cyt., s. 6.  
58 Zob. A. Szelążek, moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 182. 
59 Zob. tamże, s. 188. Różne sposoby pojmowania ziemskiej sprawiedliwości omawia S. Nowak. Autor 

opiera się na encyklice Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis"; zob. tenże, Trudna etyka społecznej 

sprawiedliwości, PP 10(806), s. 44-46. Ideę sprawiedliwości jako pragnienie Królestwa Bożego 

przedstawia P. Góralczyk. Zob. tenże, Głód sprawiedliwości, Com 10(1990) nr 5, s. 37-40. 
60 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., 

s. 13-14. Problem sprawiedliwości zajmuje również wiele miejsca w nauce papieży. Zob. RN; QA; LE.  
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zapewnienie wsparcia ubogim
61

. "Tam gdzie króluje Chrystus zachowana jest 

godność należna osobie ludzkiej, każdy otoczony jest czcią i miłością, nie tylko w 

słowie, ale i w czynie"
62

. 

Łaska Boża dodaje siły do pokonywania wad, których poganie zniszczyć nie 

mogli. Prawo Boże wyrabia w człowieku silną wolę, pobudza do wysiłku w 

dążeniu do dobra, podnosi człowieka do prowadzenia życia nadprzyrodzonego. 

Bóg sprawia, że nawet bez obfitości szczęścia, pojętego po świecku, człowiek 

otrzymuje przedziwne bogactwo i radość życia
63

. "Zachowywane prawo Boże 

chroni w niebezpieczeństwach, pociesza w przeciwnościach, kieruje w 

pomyślności, radzi w wątpliwościach, pomaga w zajęciach, sprawia wysłuchanie 

modlitw, pomaga w życiu, ochrania w godzinie śmierci, koroną ozdabia w 

wieczności"
64

. Prawo Boże jest więc w stanie wprowadzić porządek również w 

ustroju społecznym. Zdaniem Biskupa moralność i czystość obyczajów oparta o 

prawo Boże może uzdrowić obecną sytuację i wyprowadzić ludzkość z upadku 

moralnego
65

.  

 

Podstawową tezą moralnego odrodzenia świata uczynił Biskup Szelążek 

zasadę przywrócenia panowania Boga nad światem. Władzę Chrystusa uznał on za 

najwyższą spośród istniejących, a jego prawa za powszechne. Biskup głosi 

potrzebę powrotu do wiernego przestrzegania zasad dekalogu i Ewangelii w życiu 

jednostek i wspólnot. To podstawowe wymaganie nadaje królowaniu Jezusa  

 

charakter moralny, a nie polityczny. Tym samym sprawia, że odbiega ono 

zasadniczo od wszystkich sposobów panowania.  

                     
61 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 258-259. 
62 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., 

s. 18. 
63 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 230. 
64 Zob. A. Szelążek, List do Heleny Jander z dnia 1 stycznia 1926 roku.  
65 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 190, 197. Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 

179-180, 244-245. Biskup Szelążek uważa, że państwo nie może być obojętne na sprawę odrodzenia 

moralnego, choć nie do jego zadań należy szerzenie nauki Chrystusa. Zob. tenże, Moralne odrodzenie 

świata, dz. cyt., s. 197. Podobną myśl wyrażają również niektórzy współcześni autorzy. Zob. K. Lehman, 

Normy moralne i chrześcijański etos we współczesnym społeczeństwie, PP 1992 nr 11, s. 208, 210-211; 

P. Kosmol, Geneza współczesnej problematyki prawa i moralności, ChS 15 (1983) nr 120, s. 60-65. 
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§.II. OTWARCIE SIĘ NA RZECZYWISTOŚĆ 

NADPRZYRODZONĄ 

 

Wielu współczesnych ludzi jest zamkniętych na sprawy Boże, nie chcą oni, 

a czasem nie umieją dostrzegać Jego znaków w swoim życiu
66

. Na pierwszym 

miejscu stawiają sprawy doczesne, tam też angażują wszystkie swe siły, a 

rzeczywistość nadprzyrodzona pozostaje sprawą mało ważną. Inni są przekonani o 

nieistnieniu szczęścia i życia wiecznego. Są również osoby dla których dążenie do 

doskonałości jest nierealnym marzeniem
67

.  

Biskup Szelążek w swoich dziełach prezentuje odmienne zdanie w tej 

kwestii. Psychologiczne wejrzenie w naturę ludzką utwierdza go w przekonaniu, że 

całej rzeczywistości duchowej nie da się wyjaśnić za pomocą praw fizycznych
68

. 

"W naturze człowieka, dzięki temu, że świadomość styka się z czymś 

przekraczającym granice nas samych, dostrzegamy inne rzeczy, domagające się 

uznania, poczucia piękna, moralności, wreszcie stanowiące podłoże wszelkich 

spirytualistycznych religii, które opisujemy jako odczucie obecności Boga"
69

. To 

otwarcie się na rzeczywistość nadprzyrodzoną wyraża się w trosce o rozwój życia 

wewnętrznego i w przejawach pomocy nadprzyrodzonej, tak w życiu jednostki jak i 

społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 art. 1. Troska o rozwój życia wewnętrznego  

 

                     
66 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 56-57. 
67 Zob. A. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis bez określonej daty. 
68 Zob. A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis bez określonej daty.  



104 
 

Prawdziwa wielkość człowieka według Biskupa Szelążka polega na 

doskonałości moralnej. W dziele odnowy moralnej świata, również rozwój życia 

nadprzyrodzonego odgrywa ważną rolę. "Wszelka działalność zmierzająca do 

odrodzenia moralnego społeczeństwa, a nie mająca na celu życia 

nadprzyrodzonego jednostki jest bezcelową i musi pozostać bezowocną"
70

. Bez 

życia wewnętrznego nawet najwspanialsze czyny i słowa nie przyniosą owoców, 

gdyż życie zewnętrzne jest wynikiem życia wewnętrznego
71

. Czym zatem jest 

życie wewnętrzne w ujęciu Biskupa Szelążka i jakie są możliwości jego rozwoju?  

Biskup wskazuje, że nieograniczonym wzorem wszelkiej doskonałości i 

niewyczerpanym źródłem odrodzeń moralnych jest Jezus Chrystus. Stał się On 

człowiekiem, aby ludzie oglądali w Nim doskonałość Bożą. ("Kto Mnie widzi, 

widzi i Ojca"). Przez to, że stał się do ludzi podobnym we wszystkim oprócz 

grzechu zbliżył ich do Boga. W tajemnicy Wcielenia Syna Bożego Pan Bóg 

użyczył człowiekowi niesłychanego dostojeństwa, uczynił go współuczestnikiem 

natury Bożej
72

. Natura ludzka została hipostatycznie złączona z naturą Boską. 

Człowieczeństwo przez naturę ludzką Jezusa, zostało wywyższone
73

. Cała 

działalność Jezusa na ziemi miała na celu umożliwienie człowiekowi zespolenia z 

Bogiem (zob. J 3,14). Było to tak ważne wydarzenie, że od tamtej pory dzieje 

jednostki i społeczeństw nie dadzą się pojąć bez uznania istnienia życia 

nadprzyrodzonego
74

. Istotą tego życia jest uczynienie ludzi  

                                                             
69 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 69.  
70 A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis bez określonej daty. Na poparcie powyższego poglądu, 

Biskup powołuje się na wskazania papieży: Leona XIII, Piusa X i Piusa XI. Zob. A. Szelążek, Człowiek 
nadnaturalny, kazanie z dnia 18 grudnia 1933 roku. Prawdę tę potwierdza również papież Jan Paweł II 

słowami: "Kościołowi dzisiaj nie są potrzebni nowi reformatorzy. Kościołowi, są potrzebni nowi święci". 

Cyt. za: Messori, Sobór i kryzys Kościoła, fragment rozmowy z kardynałem Ratzingerem, ChS 17(1985) 

nr 147, s. 1.  
71 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 165. List do Księdza Prefekta z dnia 18 

października 1928 roku. Znaczenie rozwoju życia wewnętrznego akcentuje również B. Inlender. Zob. 

tenże, Nadprzyrodzone powołanie człowieka, AK 74(1970), s. 196-207. 
72 A. Szelążek, List do Matki Bernardy Nakonowskiej z dnia 20 września 1948 roku. 
73 A. Szelążek, Kazanie, rękopis cyt. 
74 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 15; Moralne odrodzenie świata, dz. 

cyt., s. 26. 
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uczestnikami Boskiej natury, ona sprawia iż człowiek zaczyna żyć życiem Bożym 

do tego stopnia, że nie jest pełnym człowiekiem według woli Bożej, kto nie 

pielęgnuje w sobie życia nadprzyrodzonego
75

.  

Zbliżenie człowieka do Boga, zespolenie z Wszechmocnym nie należy się 

człowiekowi z jego natury, ale życie nadnaturalne jest przeznaczeniem każdego 

człowieka. Zdaniem Biskupa domaga się tego integralny rozwój osoby ludzkiej
76

. 

Najwyższym celem życia ludzkiego na ziemi jest nadnaturalne życie duszy, które 

powinno się pielęgnować, rozwijać i wzmacniać przy pomocy łaski Bożej. Jedynie 

łaska może przywrócić utraconą godność podobieństwa do stwórcy. Człowiek 

stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest przez Ducha świętego udoskonalany. 

Dzięki współpracy z łaską zostaje doprowadzony do osiągnięcia w życiu głębi tego 

obrazu
77

. Powołany zaś do oglądania wieczności Boga twarzą w twarz i zespolenia 

z Nim w najściślejszy sposób, już w czasie ziemskiego życia zbliży się do Niego i 

zdobywa zasługi na szczęście wieczne
78

. Mieszkanie Boga w duszy nie jest 

obecnością zewnętrzną. Bóg podnosi człowieka do udziału w swym bytowaniu (2P 

1,2-4), człowiek staje się uczestnikiem natury Boskiej. Biskup nie widzi żadnych 

podstaw do nadawania tym słowom przenośnego znaczenia
79

. Jego zdaniem "istota 

Boga przenika naturę ludzką i bez ujmy dla jej odrębności porywa ją w sferę 

własnego życia"
80

. Istota Boga i człowieka stanowią jakiś przedziwny zespół. Nie 

jest to hipostatyczne zjednoczenie dwóch natur jak we Wcieleniu Syna Bożego, 

lecz jest to zjednoczenie, któremu nie dorównują żadne węzły ludzkie. W swym 

istnieniu ludzie należą do Boga bardziej niż dzieci do swych rodziców. Życie 

człowieka w  

 

                     
75 Zob. A. Szelążek, Człowiek nadnaturalny, kazanie cyt. 
76 A. Szelążek, Błogosławieństwa, rękopis bez określonej daty. List pasterski o zwalczaniu niewiary, list 

cyt., s. 14. Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 27.  
77 Zob. A. Szelążek, List do Stefanii Otorowskiej z dnia 15 lutego 1947 roku. 
78 Zob. A. Szelążek, Człowiek nadnaturalny, kazanie cyt.; tenże, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 47. 
79 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 40. 
80 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 27. Zdaniem Biskupa Szelążka już na ziemi dusze 

święte doświadczalnie odczuwają obecność Bożą, rozpoczęcie nowego życia. Jest to twórczy akt Boga 

Ojca. Człowiek staje się wyrazem i przedmiotem twórczej działalności Ojca Niebieskiego; zob., tamże, s. 

28. 
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całej pełni pulsuje jednoczenie bezmiarem życia Bożego
81

. Życie nadprzyrodzone 

człowieka jest wyrazem życia Trójcy Przenajświętszej. W tym zespoleniu dusza nie 

traci nic ze swej natury. W tym kontekście Biskup mówi o działaniu Boga w duszy 

jako o "wzajemnym przenikaniu się duchowym"
82

. W życiu nadprzyrodzonym 

następuje wzajemne przenikanie się duszy, Boga i świętych. Pan Jezus urabia 

człowieka na swój wzór. Wymaga od niego wzajemnej miłości i wiary. święty 

Paweł ujął to bardzo trafnie w liście: "żyję ja już nie ja lecz żyje we mnie 

Chrystus". Prawdę tę zapowiedział już Jezus w słowach : "Ten żyje we mnie, a ja w 

nim mieszkam" (J 15,5)
83

. Chrystus wnosi do duszy odwieczną miłość, czyni ludzi 

świętymi. W ostateczności miłość upodabnia osobę miłującą do umiłowanej. 

święty Augustyn ujął ten związek bardzo obrazowo: "ziemię miłujesz, ziemią 

jesteś, Boga miłujesz, cóż powiem Bogiem będziesz?"
84

. Autor tłumaczy, że nie 

chodzi tu o bycie Bogami co do istoty, ale o to, że w ludziach winno być życie 

Boże. W tym celu Bóg szeregiem łask wspomaga ludzi i nikogo od udziału w tych 

łaskach nie wyklucza, bo chce by wszyscy byli zbawieni i przyszli do poznania 

prawdy
85

. Również pomiędzy osobami prowadzącymi głębokie życie wewnętrzne 

następuje zespolenie serc w bratniej miłości ku Jezusowi. Ta jedność dusz ma 

charakter nieśmiertelny, jest w stanie przetrwać wszelkie koleje losu i odznacza się 

żywotnością nawet wówczas, gdy zerwana zostanie możność bezpośredniego 

porozumienia się
86

.  

                     
81 Zob. A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie z dnia 9 grudnia 1904 roku. 
82 A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis bez określonej daty. Rozważając tę myśl Ksiądz Biskup 

stwierdza: "Ojciec Niebieski, poznaniem siebie samego, rodzi przedwiecznie Słowo. Człowiek poznając 
Boga aktem wiary, staje się wyrazem rodzenia Słowa Bożego". Więź miłości, łącząca Ojca Niebieskiego ze 

Słowem Przedwiecznym, daje pochodzenie Ducha Przenajświętszego. Gdy Miłość wiąże człowieka z 

Bogiem, staje się oo w swej duszy wyrazem istnienia tego ducha, tym samym  dusza ludzka staje się 

obrazem Trójcy Przenajświętszej. Człowiek otrzymuje synostwo przysposobienia i prawo do dziedzictwa 

w niebie. Por. tenże, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 29. Jednoczenie zaznacza on: "skarby, 

których nam Bóg udziela winny promieniować na otoczenie dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz". 

Tenże, Kazanie, rękopis cyt.  
83 A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis cyt. Parafrazą tych słów jest wyrażone przez Biskupa 

życzenie: "Twoja postać niech pozostaje twoją, ale twoje zachowanie niech będzie Jezusowym". Tenże, 

List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 3. 
84 A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie cyt.  
85 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 86; zob. tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, 

list cyt., s. 43.  
86 Zob. A. Szelążek, List do inżyniera z dnia 15 stycznia 1948 roku; zob. tenże, List do Heleny Jander z 

dnia 31 sierpnia 1946 roku. 
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Z drugiej zaś strony zaznacza Biskup, zjednoczenie z Bogiem na ziemi zawsze 

pozostaje niedoskonałe, gdyż rozum i wola często poddawane są próbie. Bóg, który 

zna słabość człowieka zadawala się jednak dyspozycją habitualną
87

. Zjednoczenie z 

Bogiem kryje wielkie tajemnice - pod wpływem Bożego działania w życiu 

doczesnym dokonuje się przemiana w człowieka, a niedostępne obecnie dla umysłu 

stany czekają duszę, gdy rozpocznie życie wieczne
88

.  

W życiu nadnaturalnym człowiek nie jest biernym przedmiotem wpływów 

Bożych. Współdziałanie z Bogiem jest żywą pracą we wszystkich dziedzinach 

dobra, prawdy i piękna. Chrystus przecież po to przyszedł na świat, aby wszystkim 

udzielić życia w obfitości
89

. "Trójca święta gdy zamieszkuje w duszy człowieka 

wnosi wielkie dary: łaskę uświęcającą, cnoty wlane, dary Ducha świętego, łaski 

uczynkowe". Nie są to talenty ewangeliczne, które miałyby być zakopane i 

strzeżone aby w dzień rozrachunku i zwrócone Panu bez żadnego uszczerbku. Nie 

są martwym skarbem, ale mocami życiowymi
90

. "Nadprzyrodzona moc Boża 

ujawnia się w sposób szczególny w wyznawaniu wiary męczenników, w 

bohaterskim spełnianiu obowiązków, zwalczaniu niebezpieczeństw duchowych
91

.. 

W każdej epoce było bardzo wiele wskazań jak osiągnąć cel życia - świętość. 

Różne cnoty wysuwano na pierwszy plan. Jezus zaś bardzo prostą ukazał drogę 

wskazując doskonałość na wzór swego Ojca. Bóg jest bezmiarem prawdy, dobra, 

jedynie On uszczęśliwia całkowicie człowieka
92

. Ksiądz Biskup Szelążek wskazuje 

na środki pomocne w osiągnięciu jedności z  

 

                     
87 Zob. A. Szelążek, Doskonałość, rękopis bez określonej daty. 
88 Zob. A. Szelążek, List do Stefanii Otorowskiej z dnia 15 lutego 1947 roku, list cyt.; zob. tenże, 

Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 28. 
89 Zob. A. Szelążek, Oddanie się Bogu, rękopis bez określonej daty; Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 27; 

Chrystus centrum życia, rękopis bez określonej daty; Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 29. Ksiądz 

Biskup wyraża przekonanie, że "Powinno w nas panować wpatrywanie się w oblicze Boga, który jest 

samą światłością oraz dostosowanie swych czynów do normy czynów Chrystusowych". Tenże, List do 

Heleny Jander z dnia 28 czerwca 1935 roku.  
90 A. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, rękopis bez określonej daty. 
91 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 323-324; Tenże, Życie nadnaturalne, rękopis bez 

określonej daty. 
92 Zob. A. Szelążek, Nieustająca Pomoc Maryi, rękopis cyt.; Tenże, Błogosławieństwa, rękopis cyt.; A. 
Szelążek, Do Sióstr Nazaretanek, kazanie, z dnia 11 listopada 1929 roku; zob. tenże, List do Matki 

Bernardy Nakonowskiej z dnia 20 września 1948 roku. 
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Bogiem. Najwięcej uwagi poświęca modlitwie, następnie mówi o znaczeniu pokuty 

i eucharystii.  

Modlitwę Biskup określa jako rozmowę z Bogiem. Jego zdaniem w 

wieczności właśnie dialog stworzenia i Stwórcy będzie źródłem bezmiaru 

szczęścia. Modlitwa nie jest pustym aktem myślowym, ale dziełem twórczym, to 

"klucz do skarbnicy Bożej, z której Opatrzność pozwala czerpać obficie"
93

. Jest to 

żywy czynnik rozwoju stosunków ludzkich, moc przed którą znikają wszelkie 

niemożliwości (Łk 18,27). Zapewnia skuteczne działania i decyzje nawet w 

pomyślnym rozwoju spraw doczesnych, nadto budzi wytrwałość w pracy. 

Modlitwa jest konieczna nie tylko dla własnego zbawienia, ale do budowania życia 

nadnaturalnego w duszach innych ludzi
94

. Modlitwa jako wzniesienie duszy do 

Boga oczyszcza i uszlachetnia duszę oraz udziela mocy, zgodnie ze słowami 

świętego Pawła: "wszystko mogę w tym który mnie umacnia"
95

. Biskup uważa, że 

tak jak Bóg wpływa na sprawy prywatne i publiczne, podobnie i wola człowieka 

może wpływać na decyzje Boże, gdy jest Jemu wierny i swe potrzeby przedstawia 

w gorliwej modlitwie (Ps 144)
96

. Jak głęboko sięga wiara w skuteczność modlitwy, 

tak głęboko realizuje człowiek swe pragnienia. Modlitwie patronuje Matka 

Najświętsza, która posiada u Boga "wszechmoc wstawiennictwa"
97

. 

Biskup Szelążek wyodrębnia trzy rodzaje modlitwy: ustną, myślną (Serca) i 

życia. Dwie pierwsze stanowią podstawę do właściwego rozwoju trzeciej, która 

polega na uzgadnianiu we wszystkim swej woli z wolą Boga i sprawdza się w 

codziennym postępowaniu, podejmowaniu decyzji
98

. W głoszonych przez siebie 

naukach Ksiądz Biskup bardzo często zachęcał i wzywał do wytrwałej modlitwy  

                     
93 A. Szelążek, List do Stanisława Kobyłeckiego z dnia 25 czerwca 1946 roku.  
94 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 48; zob. tenże, Konferencja 

drezdeńska "Caritas Ćerbanum" z dnia 25-28 września 1911 w sprawie organizacji opieki nad 

robotnikami imigrującymi do Niemiec, cz. 2, MPP 6(1911) nr 12, s. 381; zob. tenże, List do Marii 

Kubasiewicz z dnia 18 lutego 1937 roku. 
95 A. Szelążek, Życie nadnaturalne, rękopis cyt.  
96 Zob. A. Szelążek, List pasterski z okazji wyborów, list cyt. s. 377. 
97 A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 199. 
98 Zob. A. Szelążek, Do Sióstr Nazaretanek, kazanie cyt.  
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indywidualnej i wspólnotowej w różnych intencjach. Uważał on, że modlitwa 

wspólnotowa ma wielką moc
99

.  

W momencie, gdy ważą się najważniejsze losy zagadnień w świecie, 

katolicy modlić się winni o pomoc Bożą. "Skarbiec modlitw ratuje powierzone 

Bogu sprawy, czuwa nad ich dalszymi losami, wspomaga w trudnych zadaniach, 

które niesie życie, zapewnia skuteczność działaniom apostolskim, gwarantuje 

zwycięstwo tam, gdzie chodzi o sprawy dobre, o zwycięstwo na rzecz prawdy, 

dobra, sprawiedliwości i miłości"
100

. Modlitwą można także nawracać ludzi. 

Dlatego modlitwa nie jest środkiem drugorzędnym czy dodatkowym, lecz w 

ekonomii zbawienia wiecznego stoi na pierwszym miejscu
101

.  

Duch modlitwy powinien towarzyszyć chrześcijanom wszędzie. "Winno ich 

cechować dążenie do zmiany swego istnienia na nieprzerwane pasmo czci Bożej, 

współpracy z Chrystusem, modlitwy adoracyjnej, przebłagalnej i błagalnej o 

potrzebne łaski oraz uwielbień Niepokalanego Serca Maryi"
102

. Biskup stwierdza, 

że istnieją liczne wskazania w zapewnieniu modlitwom skuteczności. Znajduje je w 

Księdze Psalmów i doświadczeniach ludzi świętych. Wynika z nich, że zespolenie 

naszej modlitwy z modlitwą Jezusa oraz szczodrość wobec Boga gwarantuje 

wielkie owoce modlitwom
103

. Modlitwę lekceważą ci, którzy chcą iść przez życie 

bez Boga oraz ci, którzy jej nie rozumieją. Bezmyślną modlitwę uważa Biskup za 

godną potępienia
104

.  

W rozwoju życia nadprzyrodzonego Biskup Szelążek duże znaczenie 

przypisuje sakramentowi pokuty, w którym przez oczyszczenie duszy człowiek  

                     
99 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 56; List pasterski do duchowieństwa 
i do diecezjan, Łuck 1926, s. 3; List pasterski z okazji wyborów, list cyt., s.379; Tenże, List do Stefanii 

Otorowskiej z dnia 15 lutego 1947 roku. W czasie rozszerzania się idei komunistycznych na terenie 

diecezji Biskup Szelążek organizował wspólne modlitwy w świątyni. Wierzył on, że przez zjednoczoną 

modlitwę uchroni wiernych od ateizmu, błędów i indyferentyzmu religijnego. Zob. A. Szelążek, Odezwa 

o Akcji Katolickiej, M D Ł 6(1931) nr 2, s. 51.  
100 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 44-45; 53-55; zob. tenże, Orędzie z 

okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, list cyt., s. 13; List pasterski do duchowieństwa i do 

diecezjan, list cyt., s. 22. 
101 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 199. 
102 A. Szelążek, Powszechnie używany termin "radość", rękopis bez określonej daty. 
103 Zob. A. Szelążek, Błogosławieni ubodzy duchem, rękopis bez określonej daty; zob. Tenże, List do 
Heleny Jander z dnia 28 czerwca 1935 roku.  
104 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 45. 
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jedna się z Bogiem
105

. Dużą rolę widzi również w uczynkach pokutnych, które 

mają moc zadośćuczynienia za świat pogrążony w grzechach. "Każdy, kto 

przyjmuje z cierpiącymi mękę Chrystusa, radować się będzie, gdy przyjdzie czas 

chwały"
106

.  

Zachęcając do życia w pełni chrześcijańskiego, Biskup Szelążek zaznacza 

jednoczenie, że "świętość nie zapewnia ekstazy, cudów, stanów mistycznych, 

kontemplacji, ale ich też nie wyklucza"
107

. Zjawiska te jednak nie stanowią istoty 

życia doskonałego na ziemi. Należą one do wyjątkowych darów, które Pan 

rozdziela według swego uznania, dla celów przewidzianych w ogólnym planie 

zbawienia. Z drugiej zaś strony życie wewnętrzne oparte jest na medytacjach i stan 

łaski uświęcającej stanowi przygotowanie do mistycznego spotkania z Bogiem
108

. 

Szczególnym źródłem łask jest Eucharystia, z niej mamy czerpać wszelkie dobro J 

12,38; J 4,14
109

.  

Biskup Szelążek stwierdza, że w rozwoju życia nadprzyrodzonego dużą rolę 

odgrywa dobra wola, która kształtuje się na Chrystusowej prawdzie. Pierwszym 

etapem na drodze zjednoczenia z Bogiem jest oświecenie człowieka przez Jezusa 

Chrystusa, który jest światłością świata i wskazuje swoim wyznawcom nieomylną 

drogę zbawienia
110

. Jakkolwiek środki przy pomocy których Bóg rozwija w duszy 

życie nadprzyrodzone same z siebie są skuteczne, niezależnie od godności moralnej 

narzędzia, którego używa, jednak domaga się On od swoich współpracowników 

"Czystych rąk, nieskazitelnych obyczajów i przykładnego życia religijnego"
111

. 

Ludzie wierzący winni najpierw wypełnić swą duszę bogactwem prawdy, dobra i 

piękna moralnego zanim ośmielą się  

                     
105 Zob. A. Szelążek, W sprawie wychodzctwa sezonowego, MPP 8(1913) nr 1, s. 14. 
106 A. Szelążek, List do Heleny Jander z dnia 28 czerwca 1935 roku, list cyt.; Moralne odrodzenie świata, 

dz. cyt., s. 31. 
107 Tamże, s. 33.  
108 Zob. A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 8 grudnia 1938 roku. 
109 Zob. A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis cyt. Pierwszym celem obecności Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jest rozwój życia nadprzyrodzonego w człowieku, które warunkuje życie 

wieczne w niebie. (por. J 6,5-7; J 7,7); zob. tenże, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń 

kapłańskich, orędzie cyt., s. 15.  
110 Zob. A. Szelążek, Błogosławieni ubodzy duchem, rękopis cyt. 
111 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 41-42. 
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wyjść, by rozsiewać te skarby wśród ludzi, gdyż świadectwo życia przemawia 

mocniej niż słowa
112

. W tym kontekście należy wspomnieć o trzech stopniach w 

rozwoju życia wewnętrznego, które wyróżnił Ksiądz Biskup. Pierwszym stopniem 

jest miłość początkowa, która unika złego dla dobra osoby umiłowanej. Następny 

stopniem jest miłość postępująca, która pragnie czynić dobrze, zdobywa cnoty. 

Najwyższy stopień to miłość doskonała czyniąca wszystko ze względu na osobę 

umiłowaną, a nie dla siebie, towarzyszy jej najczystsza intencja
113

.  

Jak wynika z analizy pism Biskupa Adolfa Szelążka brak łaski uświęcającej, 

a w konsekwencji brak zjednoczenia z Bogiem stanowią źródła upadku moralnego, 

rzeczywistą przyczynę kryzysu. W celu zapobieżenia dalszemu upadkowi nie 

wystarczy tylko poprzestać na usuwaniu przejawów środkami wskazanymi przez 

sumienie, rozum, roztropność, lecz musi dojąć do uzdrowienia duszy jednostek, do 

podniesienia ludzi na wyżyny życia nadprzyrodzonego
114

. Według Księdza 

Biskupa jest to sposób uleczenia, względnie uodpornienia na niebezpieczeństwo 

upadku moralnego. Zdobycie doskonałości to długotrwały wysiłek na który składa 

się praca Boża w duszy i współpraca człowieka z łaską. Należy pamiętać, że postęp 

w doskonałości jest nieskończony, a kto nie postępuje, ten się cofa.  

 

art. 2. Przejawy i znaczenie pomocy nadprzyrodzonej  

w życiu jednostki i społeczeństwa. 

 

 Dzieje świata potwierdzają, że gdy człowiek czyni wszystko, co w jego 

mocy Bóg przychodzi mu z pomocą. Poczynania bez błogosławieństwa Bożego nie 

mają wydać pożądanych owoców. Trwałe jest tylko to, co jest zespolone z  

 

                     
112 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 30. Biskup podkreśla znaczenie osobistej 

świętości w odniesieniu do apostolstwa. "Chrystus najszybciej może zostać rozpoznany w drugim 

człowieku". Tenże, Do Sióstr Nazaretanek, kazanie cyt.  
113 Zob. A. Szelążek, Doskonałość, rękopis cyt. 
114 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 16.  
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Bogiem
115

. Bóg przez działanie łaski jest w stanie zaspokoić wszystkie ludzkie 

potrzeby doczesne i wieczne. Łaska Boża towarzyszy człowiekowi w życiu, ale nie 

zawsze uwalnia go od odnowy o losy walki. Czasem Bóg dopuszcza odczucie 

własnych słabości, widoki grożących niebezpieczeństw a nawet udręki 

wewnętrzne
116

HHHHH. W zmaganiach tych jednak zapewnia tak, jak św. Paweł: 

"Dosyć ci łaski mojej, bo cnota w słabości się doskonali”
117

. Bóg nie dopuści by 

zlekceważono czy złamano ustanowiony przez Niego porządek prawny. 

Ostatecznie losy ludzkości potoczą się zgodnie z wyznaczonymi jej przez Boga 

celami. Triumfy wrogów Boga są tylko pozorne są one przewidzianymi stopniami 

postępu i zwycięstwa nad złem
118

HHHHH. Pokój jest znakiem mocy Bożej.  

W świetle powyższego, Biskup Szelążek zachęca do odwagi i gotowości w 

przezwyciężaniu przeszkód i ufności w moc Bożą. Wyraża przy tym przekonanie, 

że bardzo dużo może zdziałać "usilna prośba sprawiedliwego"
119

. Na uzasadnienie 

tych słów, przytacza fakty z historii, które ukazują bezpośrednią interwencję Boga 

w kształtowaniu dziejów ludzkości. Jednym z nich jest zwycięstwo cesarza 

Konstantyna nad Maksjencjuszem posiadającym nad nim trzykrotną przewagę 

militarną
120

. Znakiem mocy Bożej odznaczona została również bitwa pod Lepanto 

7.X.1571 r.
121

. W dziejach narodu polskiego wiara w pomoc Boga towarzyszyła 

bitwie pod Grunwaldem
122

. Podczas najazdu szwedzkiego na Polskę, zwycięska 

Jasna Góra przyniosła narodowi moc, siłę i  

 

                     
115 Zob. A. Szelążek, Chrystus centrum życia, rękopis cyt. 
116 Zob. A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 24. 
117 A. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji 

łuckiej, Łuck 1928, s. 4.  
118 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 15. 
119 A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 14. 
120 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 45. 
121 Zob. Tamże, s. 46-47. Były to czasy walk chrześcijańskich z Turkami, którzy chcieli zapanować nad 
całym światem. Papież Pius Ć w obawie o losy Kościoła szukał pomocy u Boga. Nakazał modlitwy w tej 

intencji szczególnie zaś zachęcał do wspólnego odmawiania różańca. Biskup podaje, że według 

wiarygodnych wiadomości papież ogłosił w Rzymie wieść o zwycięstwie i nakazał modlitwy 

dziękczynne zanim jeszcze wieść o zwycięstwie nadeszła do wiecznego miasta. Na pamiątkę tego 

wydarzenia Pius Ć ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Zostało ono 

przeniesione w roku 1883, przez papieża Grzegorza XIII na pierwszą niedzielę października pod nazwą 

Matki Bożej Różańcowej. Zob. tamże, s. 47. 
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wiarę w zwycięstwo. Obronę Częstochowy Polacy przypisali Maryi. Czego 

owocem były śluby króla Jana Kazimierza
123

. Warszawiacy doświadczyli 

szczególnej opieki Maryi w "Cudzie nad Wisłą"
124

. Ufający w moc Bożą naród 

Polski wygrywał wojny mające znaczenie dla całego chrześcijaństwa, takie jak 

zwycięstwo pod Chocimiem czy odsiecz Wiednia
125

. W początkach XIX wieku, 

nasilały się ataki na Kościół katolicki, zdawało się, że powstałe trudności mogą 

spowodować jego zniszczenie. W tej sytuacji Ojciec św. szuka pomocy u Królowej 

nieba i ziemi, która już wielokrotnie sprowadzała zwycięstwo krzyża. Ogłaszając 

dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi Papież Pius IX wezwał wszystkich 

chrześcijan do gorętszej modlitwy, wierzył, że w tym dogmacie zajaśnieje dla 

Kościoła jutrzenka lepszej przyszłości
126

. Dogmat Niepokalanego Poczęcia jest w 

rządach Opatrzności Bożej protestem niebios przeciwko naturalizmowi ostatnich 

wieków
127

.  

W swoich pismach Biskup wyraża przekonanie, że chrześcijanie jako dzieci Maryi 

wdzięczne za pomoc winni oddać Jej cześć i hołd oraz wyrazić uczucia szczerej miłości. 

Maryja jest pośredniczką i rozdawczynią wszelkich łask Bożych, które Biskup dostrzega w 

życiu osobistym jak i narodowym. On udziela darów doczesnych i "skarbów 

niebieskich"
128

. Jej ręka prowadzi ludzkość do Jezusa, Jej serce matczyne czuwa. Ona 

przeprasza Jezusa za grzechy ludzi wstrzymuje karzącą rękę Ojca Przedwiecznego i 

wyprasza miłosierdzie dla świata. Maryja również pociesza w smutku, wzmacnia w 

walkach, strzeże od niewiary i zasadzek szatana, otacza opieką i macierzyńską 

miłością
129

. Pomoc Maryi w odrodzeniu moralnym może sprawić, że cały świat 

                                                             
122 Król Władysław Jagiełło na kilka dni przed walką prawie z całym wojskiem przyjął Komunię świętą. 

W dzień bitwy władca uczestniczył w dwóch Mszach świętych. Walkę rozpoczął śpiewem pierwszego 

hymnu narodowego "Bogurodzica Dziewica". Zob. tamże, s. 50-51. 
123 Pierwszego kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej ślubował on wierność Matce Najświętszej, siebie oraz 

naród polski oddał pod Jej szczególną opiekę jako Królowej Korony Polskiej. Zob. tamże, s. 51. 
124 Tamże, s. 53. 
125 Zob. tamże, s. 51-52. 
126 Zob. A. Szelążek, Kazanie, rękopis cyt. Wcześniej wielką rolę Niepokalanego Poczęcia Maryi w 

odrodzeniu świata podkreślał św. Leonardo Mauryzia (XĆIII w.). W jednym z listów umieszcza on 
prorockie słowa: "Gdy tajemnica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny będzie określona 

przez Kościół jako dogmat wiary, gdy blask tej wielkiej prawdy zabłyśnie w całej wspaniałości - będzie 

to godzina wypoczynku i pokoju". Cyt. za: A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie cyt. 
127 Zob. A. Szelążek, Niepokalane Poczęcie, kazanie cyt. 
128 A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 1. Zob. A. 

Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 2-3.  
129 Zob. A. Szelążek, List pasterski do diecezji łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 

2-3. 
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stanie się Bożym królestwem. Biskup uważa, że Maryja jest najskuteczniejszą 

pomocą w każdej sytuacji, dlatego przysługuje Jej tytuł Matki Nieustającej 

Pomocy
130

. Na potwierdzenie tej prawdy cytuje słowa św. Bernarda: "niech 

zamilknie, niech powstrzyma się od chwalenia Ciebie Maryjo, kto wzywając Ciebie 

doznał zawodu" 
131

 oraz jego modlitwę: "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że 

nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka"
132

.  

Kult odnowy Najświętszej Maryi Panny przyczynił się do podniesienia i 

uznania godności kobiety. Jej życie jest wzorem harmonijnego zespolenia 

"ziemskich trosk z wzniesionym ku niebu sercem"
133

. Autentyczne nabożeństwo ku 

Matce Bożej i posłuszeństwo Jej wskazaniom jest dla Biskupa "probierzem 

świętości"
134

. Wyraża on przy tym przekonanie, że każdy kto szczerze kocha 

Maryję osiągnie świętość. Cześć Maryi jest związana z prawdą katolicką tak 

istotnie, że z chwilą gdy tworzy się odłam zrywający z założonym przez Chrystusa 

Kościołem zanika w nim kult maryjny
135

. 

Dużą rolę w odnowie moralnej ludzi Biskup przypisuje świętym. Prowadzili 

oni ludzi do Boga nie tylko swoją nauką ale i świadectwem życia. W tym 

apostolskim posłannictwie różne stosowali metody i sposoby działania. Jako wzór 

Biskup podaje trzy postacie. święta Teresa przyczyniła się do zbawienia świata 

modlitwą i umartwieniem w ciszy i ukryciu Karmelu
136

. w. Wincenty a Paulo przez 

gorliwą działalność apostolską, św. Tomasz z Akwinu przez zgłębianie myśli i 

dzieł Boga, któremu towarzyszyła adoracja Najświętszego  

Sakramentu. Jego nauka wielu doprowadziła do Boga
137

. W świętych Stwórca 

ukazuje swoją moc, On wybiera często to co najsłabsze i wprowadza na szczyty 

                     
130 Zob. A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 11-12. 
131 A. Szelążek, Nieustająca Pomoc Maryi, kazanie cyt. 
132 A. Szelążek, Radość, rękopis bez określonej daty. 
133 A. Szelążek, Kazanie, rękopis bez określonej daty. 
134 A. Szelążek, Życie nadnaturalne, rękopis bez określonej daty; zob. tenże, Chrystus centrum życia, 

rękopis bez określonej daty. 
135 Zob. A Szelążek, Kazanie, rękopis bez określonej daty. 
136 Zob. A. Szelążek, Deszcz róż, rękopis bez określonej daty. "Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest nie 

tylko świadkiem prawdy lecz broni jej powszechnego zeświecczenia. Przeciwstawia się usuwaniu Boga z 

terenów życia publicznego. W duszach katolików wzbudza prawdziwie synowskie przywiązanie do Pana 

Boga". A. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji 

łuckiej, list cyt., s. 5. 
137 Zob. A. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 11. 
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heroizmu, na wysokie stopnie zaparcia się siebie. Zachęcając do wyrzeczenia się 

bogactw, sławy, zaszczytów, daje im pełnię szczęścia i przez nich udziela wielu 

łask innym ludziom. Pozwala im przychodzić z pomocą w sprawach duchowych 

jak i dotyczących problemów życia doczesnego. W nich spełniają się słowa Jezusa: 

"Kto wierzy we Mnie, będzie spełniał uczynki, które ja czynię, a nadto i większych 

dokona" (J 14,12)
138

. W prowadzeniu ludzi do szczęścia wiecznego szczególna 

moc została udzielona N M P . Podkreślając ten fakt Biskup Szelążek stwierdza: 

"Droga do miłości Bożej bez Maryi, pojąć się nie da"
139

. Życie nadprzyrodzone 

może zatem spełniać znaczną rolę w dziele odnowy świata. Jednak sprawcą tego 

życia jest sam Bóg, człowiek jest jedynie narzędziem w Jego rękach. Aby móc 

sprostać wezwaniu Boga do współpracy z Nim, należy nieustannie podtrzymywać 

życie w łasce uświęcającej. Moc sakramentów św., zaufanie Niepokalanej i 

wstawiennictwo świętych są źródłem chrześcijańskiej nadziei na zbawienie świata. 

Zewnętrznym wyrazem współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia jest 

zaangażowanie chrześcijan w dzieło odnowy moralnej. 

 

 § 3. Zaangażowanie chrześcijan w dzieło odnowy  

 

Chrześcijanin żyjący we współczesnym świecie powinien odważnie i 

uczciwie oceniać jego sytuację, dostrzegać pozytywne przemiany w nim 

zachodzące jak pojawiające się zagrożenia. Zadaniem ucznia Chrystusa jest  

 

 

ewangelizacja i uświęcenie świata, w którym jest obecny
140

. Nie dokona się to bez 

odpowiedzialnego zaangażowania zarówno duchownych jak i świeckich
141

. Każdy 

                     
138 A. Szelążek, Kazanie, rękopis cyt. 
139 A. Szelążek, List pasterski z okazji ustanowienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji 

łuckiej, list cyt., s. 3. 
140 Odrodzenie życia moralnego polega na podporządkowaniu wszystkiego Chrystusowi, jako Królowi 

Wszechświata. Zadanie w głównej mierze spoczywa na katolikach, którzy różnymi metodami winni 

dążyć do realizacji wyznaczonego celu. Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 40; List 

pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 40; Tenże, jedyna droga doczesnego i wiecznego zbawienia, 

rękopis cyt. 
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z nich winien szerzyć Królestwo Boże według własnych możliwości i powołania. 

Przygotowując Kościół do skutecznej działalności w czasach rozwoju ateizmu, 

papież Pius X stwierdził, że "z amboną zespolić należy działalność na sali 

parafialnej"
142

. Problem ten dostrzega Biskup Szelążek. W swoich naukach 

wielokrotnie wzywa on wszystkich wiernych do aktywnego apostolstwa, zarówno 

świeckich katolików jak i osoby konsekrowane.  

 

 art. 1. Działalność katolików świeckich.  

 

Świadectwo chrześcijańskiego życia oraz działalność apostolska jest jednym 

ze sposobów rozszerzenia Królestwa Chrystusowego na ziemi. Szczególne miejsce 

w tym tworzeniu Ksiądz Biskup przyznaje osobom świeckim.  

Początki apostolstwa świeckich znajduje on w listach św. Pawła, w których 

Apostoł wspomina o współpracownikach w głoszeniu Ewangelii
143

. Szukając 

podstaw uzasadniających specyfikę tego apostolatu, Ks. Biskup stwierdza, że 

wypływa on z faktu przynależności do Mistycznego Ciała Jezusa. Omawia on 

miejsce i rolę katolików świeckich jako uczestnictwo w funkcji  

kapłańskiej Chrystusa, którą często określa jako "duchowe kapłaństwo"
144

. Uczestnicząc w 

tym urzędzie chrześcijanie mają pociągać do Chrystusa przykładem świętego życia, 

słowem i modlitwą
145

. Winni oni być obecni we wszystkich dziedzinach życia 

                                                             
141 Zdaniem Biskupa Szelążka istnieje ścisły obowiązek współpracy świeckich i duchownych w 

zwalczaniu niewiary i współodpowiedzialność za losy prowadzonej przeciw Bogu walki. A. Szelążek, 

List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 13. Zob. także, A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, 

dz. cyt., s. 197; List pasterski do duchowieństwa i do diecezjan, list cyt., s. 2; List pasterski do diecezji 

łuckiej w czasie trwania "Roku Jubileuszowego", list cyt., s. 8. O obowiązku współpracy duchownych ze 

świeckimi mówią także dokumenty Soboru Watykańskiego II. Zob. DA 25; DK 9; I adhortacja Jana 

Pawła II ChL 22. 
142 A. Szelążek, Erekcja diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Łucku, Łuck 1932. 
143 Zob. A. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt, s.196. Zadania i posłannictwo ludzi świeckich 

w Kościele omawiane są w wielu współczesnych publikacjach. Zob. E. Weron, świecki chrześcijanin w 
Kościele, Com 1(1981) nr 6, s. 25-26; Cz. Porzyszek, Świecki chrześcijanin w świecie, Com 1(1981) nr 

6, s. 34-37; Cz. Strzeszewski, Chrześcijanin świecki w życiu społeczny i gospodarczym, Com 1(1981) nr 

6, s. 44-55. P. Góralczyk, Świecki chrześcijanin w życiu zawodowym, Com 1(1981) nr 6, s. 56-64; H.U. 

von Balthasar, Kim jest laik, Com 7(1987) nr 3, s. 41; F. Greiner, Laik: jego obowiązki i prawa, Com 

7(1987) nr 3, s. 43-48; J.G. Page, Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, tamże, Com 7(1987) nr 

3, s. 49-63).  
144 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 2-22, 40.  
145 A. Szelążek, Deszcz róż, rękopis cyt. Zob. tenże, List pasterski w sprawie budowy domów katolickich, 

Łuck 1934. Zob. także, S. Kobyłecki, Rzut oka na pracę Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w 

diecezji łuckiej, M D Ł 7 (1932) nr 6, s. 218. Dokładniej trzy funkcje kapłańskiej misji chrześcijan 
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społecznego od rodziny poprzez dziedzinę polityki, życie gospodarcze - społeczne aż po 

kulturę, ponieważ wiara chrześcijańska ogarnia całe ludzkie życie
146

. We wszystkich tych 

dziedzinach mają się oni kierować duchem Ewangelii, stawiając wartości etyczne przed 

materialnymi, broniąc godności i praw osoby ludzkiej
147

. W tym kontekście Biskup 

akcentuje odpowiedzialność ludu Bożego za głoszenie prawdy
148

.  

Analiza pism Biskupa nasuwa wniosek, że choć dostrzega on różne sposoby 

zaangażowania w świecie katolików świeckich to jednak główną rolę przypisuje 

organizacjom chrześcijańskim. Konkretne stowarzyszenia i ich zadania przedstawione są 

w kontekście troski o odnowę moralną. Z tego też powodu w dalszym ciągu pracy 

omówione zostaną poszczególne organizacje, które zdaniem Biskupa Szelążka powinny 

stać się "zaczynem odrodzenia". 
149

 

Szerzeniu się zła moralnego w dużej mierze zapobiegał rozwój Akcji 

Katolickiej
150

. Ruch ten obejmował wszystkie warstwy społeczne. Przewodnią ideą 

były słowa św. Pawła, "by wszystko było odnowione w Chrystusie"
151

. Plan  

działania zakładał ustawiczny rozwój życia wewnętrznego i świadomości religijnej 

wiernych. Do realizacji tego celu jej członkowie dążyli poprzez organizowanie 

kursów, konferencji, rekolekcji, zakładanie czytelni, bibliotek i szkół katolickich 

oraz popieranie dobrej prasy
152

. Właśnie ożywienie istniejących i działających już 

organizacji to kolejne zadanie stojące przed Akcją Katolicką. Jej członkowie starali 

                                                             

zostały omówione w artykule J.G. Page, Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, Com 7(1987) nr 

3, s. 54-63; Zob. także, ChL 9; KK 31. 
146 A. Szelążek myśl tę wyraża następująco: "Katolicy - obywatele kraju - w dziedzinie spraw 

doczesnych, czy one dotyczą życia intelektualnego, artystycznego, społecznego, czy politycznego, 

skierowują swoją działalność na te sprawy w świetle ostatecznego celu - służenia Bogu". Tenże, Moralne 

odrodzenie świata, dz. cyt., s. 196. 
147 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 18-19.  
148 Potrzebę tworzenia organizacji chrześcijańskich dostrzega papież Pius XI. Zob. RA 143. Jest ona 

również omawiana na Soborze Watykańskim II. Zob. DA.  
149 Zob. A. Szelążek, Odezwa o Akcji Katolickiej, M D Ł 6(1931) nr 2, s. 51. Zob. tenże, List pasterski do 

duchowieństwa i do diecezjan, list cyt., s. 5. Więcej danych na temat Akcji Katolickiej można również 
znaleźć w publikacjach innych autorów. Zob. S. Gołąb, Czy nie walna pomoc w Akcji Katolickiej?, AK 

17(1931) t. 27, s. 470-478; Zob. także, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1973, k. 227-233. 
150 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 56. 
151 Zob. A. Szelążek, List pasterski do duchowieństwa i do diecezjan, list cyt., s. 3-5, 8; List pasterski o 

zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 38,56-57; zob. także, budowa domów katolickich, art. cyt., s. 2. 

Czasopisma katolickie winny pozostawać na właściwym, wysokim poziomie zawartości rzeczowej, 

odpowiadając zdobyczom wiedzy i rozwojowi nauk teologicznych. Biskup Szelążek opowiada się za 

pomocą dobrym pisarzom, pragnącym przez książkę lub prasę szerzyć miłość Bożą. Chodzi tu o pomoc 

zarówno materialną jak i o zatrudnienie w katolickiej redakcji. Zob. także, List pasterski o zwalczaniu 

niewiary, list cyt., s. 58. 
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się we wszystkich okolicznościach życia świadczyć o Chrystusie
153

. Przyszłością 

Kościoła i narodu jest młodzież dlatego jednym z zadań Akcji była praca nad 

"wychowaniem katolików wewnętrznie ukształtowanych, uspołecznionych i 

uświadomionych religijnie"
154

. 

Dużym poparciem Biskupa Szelążka cieszyły się Kółka św. Teresy. 

Przewodnią myślą tych kółek było szerzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej czci 

do świętych. Przez przykład ich życia uczono konkretnej miłości Boga poprzez 

praktykę cnót
155

. Tak więc "Dążenia i wezwania Kościoła znajdowały żywe echo w 

podejmowanych przez Kółka pracach"
156

. Były one związane z Krucjatą 

Eucharystyczną, której zadanie polegało na rozszerzaniu czci Jezusa 

Eucharystycznego w ludzkich sercach przez częstą Komunię św. i "systematyczne 

na tle eucharystycznym urabianie duszy dziecka"
157

. Krucjata Eucharystyczna uczy 

wiernych ofiarnej miłości do Serca Jezusowego, podaje młodzieży "niegasnące 

światło prawdy i niewysychające źródło sił, aby mogła poznać swą drogę i bronić 

się przed wrogiem"
158

.  

Inną organizacją cenioną przez Biskupa A. Szelążka była Liga Katolicka. 

Była to organizacja składająca się z polonii amerykańskiej i pragnąca wspierać  

finansowo ubogie kościoły polskie. Biskup podkreśla, że organizacja ta spełniła 

bardzo doniosłą rolę w odrodzeniu życia moralnego w Polsce, przyczyniła się 

bowiem do szybszego rozwoju świątyń a tym samym wspierała rozwój życia 

nadprzyrodzonego wśród rodaków
159

.  

Z podobnymi pochwałami Arcypasterza spotkała się międzynarodowa 

organizacja "Caritas" dążąca do autentycznej, chrześcijańskiej miłości do 

                                                             
152 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 53-54; zob. także, tenże, List 

pasterski do nauczycieli szkół podstawowych, Łuck 1930, s. 7; Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, M D 

Ł 1(1926) nr 2, s. 71-73; zob. także, M. Lewek, Akcja Katolicka w parafiach, AK 16(1930) nr 151, s. 3. 
153 A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 29. 
154 Zob. A. Szelążek, List do biskupa warszawskiego z dnia 25 października 1946 roku; zob. tenże, List 

do Heleny Jander z dnia 28 czerwca 1935 roku. 
155 A .Szelążek, List do biskupa warszawskiego z dnia 25 października 1946 roku. 
156 A. Szelążek, Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, art., cyt., s. 73. Działalność ruchu znalazła uznanie 

w wypowiedziach papieża Piusa XI, który nazwał jej członków "najserdeczniejszymi przyjaciółmi Jezusa 

i Kościoła". Cyt. za: A. Szelążek, Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, art. cyt., s. 73. 
157 A. Szelążek, Eucharystyczne duszpasterstwo wśród młodzieży, M D Ł 1(1926) nr 1, s. 16-17; zob. 

tenże, List do biskupa warszawskiego z dnia 25 października 1946 r. 
158 Zob. A. Szelążek, Na zjeździe Ligii Katolickiej, rękopis przemówienia bez określonej daty.  
159 Zob. A. Szelążek, Przemówienie podczas otwarcia Caritasu, M D Ł 1(1926). 
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wszystkich. Jej członkowie udzielali realnej pomocy potrzebującym
160

. Biskup 

stwierdza, że są oni "spadkobiercami heroicznych dobroczyńców praktykujących 

miłosierdzie"
161

.  

Wiernych wszystkich stanów obejmowały inne stowarzyszenia noszące w 

tamtych czasach nazwy Bractw. Istniały one od początku w Kościele i oddawały 

społeczeństwu wielkie przysługi w zakresie utrwalenia wiary, ożywienia 

pobożności, praktykę różnych dzieł miłosierdzia, szerzeniu oświaty. Przede 

wszystkim zaś rozwijały w duszach życie nadprzyrodzone. Zadaniem bractw była 

modlitwa w intencjach Kościoła i zapalenia miłością do Chrystusa
162

. A troska o 

rozwój wiary była nadprzyrodzonym zadaniem Komitetu Obrony Wiary, do 

których należały osoby duchowne i świeckie
163

.  

Biskup Szelążek bardzo cenił różne organizacje religijne i w ich rozwoju 

widział wielką wewnętrzną i zewnętrzną siłę mogącą przeciwstawić się ateizmowi i 

przyczynić się do odrodzenia narodu. wiadomy grożących tym organizacjom 

niebezpieczeństw i powabu jakim dysponują organizacje niekatolickie, zawsze 

usilnie zabiegał o to, by kierownicze stanowiska otrzymywały osoby pociągające 

innych ku Bogu i posiadające naturalne dyspozycje społeczne.  

 

 

 art. 2. Rola zakonów  

 

Instytuty życia konsekrowanego powstają z inicjatywy Ducha świętego, 

który zapala w sercach ludzi pragnienie służenia Bogu. Przez profesję zakonną są 

one darem dla Kościoła
164

. Pomimo różnicy ich charyzmatów, wszyscy "Zakonnicy 

                     
160 Tamże, s. 349.  
161 Zob. A. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 23-24, 39; Deszcz róż, rękopis cyt.; 
Odezwa o Akcji Katolickiej, art. cyt., s. 51. W ciągu wieków bractwa przekształcały swoje struktury i 

dostosowywały się do lepszego sprostowania potrzebą współczesności. Biskup Szelążek uważa, że ciągle 

istnieje zapotrzebowanie na taki rodzaj stowarzyszeń. ich istnienie podnosi wszystkie stany na wyższy 

poziom życia moralnego. Zob. tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 38-39.  
162 Zob. A. Szelążek, Odezwa o Akcji Katolickiej, art. cyt., s.52.  
163 Zob. A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 7 października 1936 r. 
164 A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 31 grudnia 1941 roku; zob. tenże, List do Heleny 

Jander z dnia 13 kwietnia 1932 roku. 
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winni ukazywać światu Chrystusa"
165

. Szerzenie Królestwa Bożego jest więc 

głównym motywem założenia i istnienia klasztorów. Pomimo różnorodnych zadań 

spoczywających na poszczególnych rodzinach zakonnych największym 

pragnieniem ich serca jest dążenie do Boga, praca dla Niego, zapalanie miłości 

Bożej w sercach bliźnich
166

.  

Śluby zakonne mają wielkie znaczenie dla świata. Akcentując ten aspekt 

życia zakonnego, Biskup krótko omawia znaczenie każdego ślubu. Czystość jest 

zapowiedzią szczęścia wiecznego, "atmosferą nieba"
167

. Autor nazywa ją również 

"najpotężniejszym filarem świata"
168

.  

Przez ślub posłuszeństwa zakonnicy oddają na służbę Bogu wszystkie 

talenty, wiedzę i siły. Pewni zaś spełnienia woli Bożej promieniują na otoczenie 

dobrocią i "wielkością serca", i w ten sposób pociągają innych do Boga
169

. 

Składając ślub ubóstwa zakonnicy zobowiązują się do używania dóbr w miarę 

potrzeby a z reszty wspierają ubogich. Dzięki złożonym ślubom "zakony oddawały 

największe usługi cywilizacji, przyczyniały się do szerzenia oświaty, wzbogacały 

naukę, obejmowały swą opieką chorych, sieroty, opuszczonych i starców"
170

. Przez 

gorliwe zachowanie rad ewangelicznych zakonnicy dążą do zjednoczenia z Bogiem 

pod opieką  

Niepokalanej Matki. Z tego też powodu Biskup uważa, że są oni 

"błogosławieństwem dla okolicy, gdyż ze względu na nich Bóg błogosławi 

światu"
171

. Na potwierdzenie tej opinii przytacza historyczne dane, kiedy to 

zakonnicy swoim wstawiennictwem u Boga i nieustanną modlitwą odwracali 

wielkie klęski grożące światu, spełniali wielkie dziejowe zadanie, mające znaczenie 

                     
165 Zob. A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 26 stycznia 1937 roku. 
166 Zob. A. Szelążek, Błogosławieństwa, rękopis cyt., tenże, Oddanie się Bogu, rękopis cyt., tenże, Do 

Sióstr Nazaretanek, Kazanie cyt. Podkreślając wagę ślubu czystości Ksiądz Biskup stwierdza: 

"Naruszenie czystości jest zniewagą wyrządzoną Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej; tenże, 

Nieustająca Pomoc Maryi, rękopis cyt.  
167 A. Szelążek, List do Heleny Jander z dnia 28 czerwca 1935 roku. 
168 Zob. tamże. 
169 Zob. A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 258; zob. także, tenże, List do Marii Kubasiewicz z 

dnia 8 grudnia 1938 roku; List do Stefanii Otorowskiej z dnia 24 czerwca 1946 roku; List do Matki 

Bernardy Nakonowskiej z dnia 20 września 1948 roku. 
170 A. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 113. 
171 Tamże, s. 258. 
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dla całej ludzkości. Z natury swej bowiem zakony zadośćczynią za grzechy i ludzką 

obojętność, są "naczyniami miłosierdzia dla świata"
172

. 

Biskup Szelążek uważa, że Zgromadzenia powoływane są przez Opatrzność 

Bożą w konkretnych czasach, by przekazać światu jakieś przesłanie Boże. W celu 

jaśniejszego wyrażenia tej prawdy podaje on kilka przykładów. Takim znakiem 

czasu był zakon św. Franciszka z Asyżu, który powstał w celu odrodzenia w 

społeczeństwie ducha ubóstwa ewangelicznego
173

. Natomiast Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża powołane zostało do służby dla niewidomych. 

Swoją opieką obejmuje ono całokształt życia niewidomych we wszystkich fazach 

życia ich rozwoju. Budzi wiarę w Opatrzność oraz pomaga zrozumieć cierpienie
174

. 

A w czasach buntu, niezależności i samowoli dziecięcy stosunek do Boga ma 

pielęgnować w duszach dzieci i młodzieży Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus
175

.  

Poglądy Księdza Biskupa A. Szelążka na zaangażowanie chrześcijan w 

dzieło odnowy kształtowały się w oparciu o dość bogatą praktykę duszpasterską. 

Jako Pasterz diecezji od samego początku zaczął nawiązywać kontakt z różnymi 

zgromadzeniami i organizacjami chrześcijańskimi a nawet zakładał nowe
176

.  

Na wiele lat przed Soborem Watykańskim II dostrzegł on potrzebę uaktywnienia 

ludzi świeckich oraz konieczność harmonijnego współdziałania duchownych ze 

świeckimi.  

Problem moralnego odrodzenia świata przewija się w całym nauczaniu 

Księdza Biskupa Adolfa Szelążka i równolegle do problemu zagrożeń i upadku. 

                     
172 Zob. A. Szelążek, Do Sióstr Nazaretanek, Kazanie cyt. W celu spełnienia powierzonych im przez 
Boga zadań, zakonnicy winni zdobywać fachową i rzetelną wiedzę, która pomoże im przybliżyć Boga 

bliźnim. Zob. A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 18 sierpnia 1937 roku. 
173Zob. A. Szelążek, List do Heleny Jander, list cyt. 
174Zob. A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 27 marca 1936 roku. 
175Zob. A. Szelążek, List do inżyniera z dnia 15 stycznia 1948 roku, list cyt. 
176Zob. A. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz z dnia 7 października 1936 roku. Z inicjatywy Pasterza 

powstało szereg instytucji i organizacji mających szerzyć życie katolickie w diecezji. Należą do nich między 

innymi: Sekretariat Generalny dla Spraw Społecznych przekształcony później w Diecezjalny Instytut Akcji 

Katolickiej. Zawiązuje się Diecezjalne Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, Związek Inteligencji Katolickiej, 

Religijny Związek Ziemian dla Obrony Wiary i Moralności, Instytut Wydawniczy "Pro Fide", Instytut 

Wyższej Kultury Religijnej i inne. Zob. A. Szelążek, Eucharystyczne duszpasterstwo wśród młodzieży, MDŁ 
1(1926) nr 1, s. 16-17; zob. tenże, Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, MDŁ 6(1931) nr 2, s. 71-73; tenże, 

Odezwa o Akcji Katolickiej, M D Ł 6(1931) nr 2, s. 50-55; tenże, List pasterski do nauczycieli szkół 

powszechnych, Łuck 1930, s. 1-8; zob. także, S. Kobyłecki, Rzut oka na pracę Związku Stowarzyszeń 

Młodzieży Polskiej w łuckiej diecezji, M D Ł 7(1932) nr 6, s. 218.  
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Jego wskazania odnowy świata pochodzą z autentycznej miłości Boga i bliźniego. 

Można je sprowadzić do trzech postulatów, których przestrzeganie zapewni 

ustawiczny rozwój narodom i wyprowadzi je z upadku: budowa Królestwa Bożego 

na ziemi, otwarcie się na rzeczywistość nadprzyrodzoną oraz zaangażowanie 

chrześcijan w działalność apostolską. W całym splocie współczesnych wydarzeń 

Biskup widział opatrznościową interwencję Boga. Wierzył w celowość historii, 

która pozornie tylko wydaje się być pisana ręką ludzi. W rzeczywistości cały świat 

jest w "władztwem" Boga, którym rządzi On przez przyczyny pośrednie. 

Odrodzenie moralne może się dokonać wówczas, gdy prawo Boże odzyska 

znaczenie w świecie.  

Wielką rolę w procesie przemiany człowieka i świata odgrywa 

nadprzyrodzona pomoc Boża. Biskup Szelążek zachęca ludzi do otwarcia serc na 

wpływ życia Bożego. Jego postulat wynika z przekonania, że człowiek prowadzący 

intensywne życie wewnętrzne nawet nieświadomie wywiera dobroczynny wpływ 

na otoczenie. Ksiądz Biskup mocno też eksponuje walor maryjny. W kulcie 

oddawanym Najświętszej Maryi Pannie pokłada nadzieję na odrodzenie.  

Za bardzo ważny element pracy nad odrodzeniem świata uważa Ksiądz 

Biskup działalność apostolską i charytatywną chrześcijan świeckich i rodzin 

zakonnych. Oni mają sprostać bieżącym potrzebom religijnym i społecznym. 

Analiza drogi moralnego odrodzenia świata w ujęciu Księdza Biskupa Adolfa 

Szelążka wykazuje, że jest to koncepcja wybitnie chrześcijańska. Zawarte w niej  

 

 

 

pouczenia zmierzające do moralnego odrodzenia świata, dzięki sięganiu do istoty 

problemów, długo jeszcze nie stracą swej aktualności. 



 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Celem niniejszej pracy była próba odpowiedzi na pytanie, jaka była wizja 

moralnego odrodzenia świata w nauczaniu Księdza Biskupa A. Szelążka. Niniejsza 

praca stanowi zatem próbę uporządkowania i omówienia wiodących problemów 

dotyczących odnowy moralnej świata a zawartych w pismach Biskupa A. Szelążka. 

Podstawę źródłową stanowiły wszystkie dostępne dzieła i rękopisy Biskupa.  

W rozdziale pierwszym podjęto próbę opisu upadku moralnego, tak jak go 

widział Ks. Biskup A. Szelążek; na kartach Pisma św., w literaturze i w 

konkretnych działaniach ludzkiej historii. Badania wykazały, że wpływał on w 

sposób destrukcyjny na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. W świetle Biblii Ks. 

Biskup stwierdza, że pierwotną przyczyną wszystkich upadków był grzech, 

zarówno ten u początku ludzkości, tzn. pierworodny, jak i późniejszy grzech 

uczynkowy. 

W rozdziale drugim próbowano ukazać pozachrześcijańskie drogi naprawy 

moralnej. Po dokonaniu analizy poglądów filozoficznych przedstawionych przez 

Biskupa Szelążka okazało się, że moralność oderwana od osobowego Boga nie jest 

w stanie zbudować rzeczywistości pozytywnej i trwałej, pozostanie tylko 

utopijnym pragnieniem odnowy.  

W tym kontekście rozdział trzeci ukazuje chrześcijańskie zasady odnowy 

moralnej. Przedstawiona przez Biskupa wizja zakłada głoszenie i budowę 

Królestwa Bożego wśród wszystkich narodów. Drogą do osiągnięcia tego celu było 

przywrócenie należnego miejsca prawu Bożemu w życiu osobistym i społecznym. 

Królestwo Boże jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, dlatego Biskup Szelążek 

zaznacza, że środki do jej realizacji muszą uwzględniać zbawczą interwencję Boga  
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i jednoczesne otwarcie się człowieka na rozwój życia wewnętrznego. Z drugiej zaś 

strony perspektywa pozaziemska nie przekreśla tego, co ludzkie. Apostolska 

działalność zakonów i organizacji chrześcijańskich jest więc przejawem troski o to 

Królestwo. Jak wynika z przeprowadzonej analizy dzieł Biskupa, chrześcijańskie 

zasady łączą się ściśle ze sobą i każda z nich warunkuje drugą. Nie da się zatem 

dojść do trwałej odnowy wykluczając choćby jedną z nich. Podsumowując 

poglądy, które ujawniły się w przeprowadzonej analizie pism należy stwierdzić, że 

są one oparte na Piśmie św. oraz nauce Ojców Kościoła. Przedstawiony przez 

Biskupa Szelążka program odnowy moralnej świata posiada swoją kontynuację w 

dokumentach Soboru Watykańskiego II. 

Wydaje się, że praca stanowi przyczynek do dalszej, bardziej pogłębionej 

analizy podjętej problematyki. Tym bardziej, że brak jest pozycji traktujących o 

programie odnowy świata w dziełach omawianego Autora. Do niektórych też nie 

udało się dotrzeć, gdyż zaginęły one podczas powojennej konfiskaty mienia 

diecezji łuckiej.  

W świetle powyższego wypada postawić pytanie, czy dokonana synteza 

poruszanych problemów w tekstach źródłowych jest wystarczająco pełna? Nie 

można dać bez zastrzeżeń twierdzącej odpowiedzi. Wydaje się bowiem, że niektóre 

problemy zostały pogłębione, ale inne zaledwie dotknięte. Niektóre z poruszonych 

zagadnień dałoby się z pewnością jeszcze bardziej rozwinąć w oparciu o materiał 

historyczny, literaturę czy dokumenty Kościoła. Można też przyjąć, że każdy z 

rozdziałów mógłby stanowić temat do nowych, rozszerzonych opracowań. Wydaje 

się również, że szczególną uwagę należałoby zwrócić na znaczenie i rolę 

błogosławieństw głoszonych  
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przez Chrystusa w dziele przemiany świata, do których tak często Ks. Biskup A. 

Szelążek nawiązuje.  

 

 


