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Sowa Benedykta XVI potwierdzaja nieodzowność nauki spoecznej Kościoa,
której podstawowym celem nie jest tworzenie alternatywnych do istniejacych

modeli
zycia spoecznego, lecz profetyczno-krytyczna funkcja rozeznania w oparciu o posiadana koncepcje antropologiczna,
 na ile we wspóczesnej rzeczywistości spoecznej
zapewnione jest poszanowanie godności osoby ludzkiej (por. SRS 41; CA 55). Nauka
spoeczna Kościoa aczy

wiec w sobie dwa wymiary: z jednej strony staje sie miejscem rozeznania i opisania integralnej wizji czowieka i spoeczeństwa, która bazuje
na Objawieniu chrześcijańskim, z drugiej zaś, w oparciu o nia,
 próbuje zrozumieć
rzeczywistość spoeczna,
 poddana nieustannym i dynamicznym procesom transformacji, w celu promocji godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego.
Centralna cześć Raportu, opisujac
 a sytuacje nauki spoecznej Kościoa na pieciu
kontynentach, nalezy postrzegać jako wymowne świadectwo, jak w niewielkim zakresie jest ona akceptowana przez wspóczesne nurty i ideologie kulturowo-spoeczne.
Wrecz przeciwnie, dominujacym

stanowiskiem jest kontestacja i odrzucenie podstawowych zaozeń antropologicznych, wartości i zasad zycia spoecznego nauki spoecznej Kościoa. Raport precyzyjnie opisuje najwazniejsze paszczyzny sporu, do
których naleza m.in.: ideologia ONZ odwoujaca
 sie do tzw. zdrowia reprodukcyjnego (s. 43), filozofia gender (s. 44), wybiórcza interpretacja wolności religijnej w stosunku do chrześcijan (s. 49), recepcja encykliki Caritas in veritate w Stanach Zjednoczonych (s. 58), orzecznictwo Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu (s. 107), zmiany legislacyjne przeprowadzone przez rzad
 Zapatero w Hiszpanii
(s. 116) itd.
Opisane przypadki pokazuja,
 ze tozsamość osoby ludzkiej i jej prawa musza być
ciagle

elementem troski i ochrony. W tym kontekście widać doniosa role, jaka peni
opracowywany dorocznie przez Miedzynarodowe Obserwatorium Kard. Van Thuâna
Raport o stanie nauki spoecznej Kościoa w świecie. Staje sie on waznym i oby skutecznym narzedziem monitorowania zagrozeń godności osoby ludzkiej i zycia spoecznego, a takze promocji cywilizacji zycia i miości.
Jerzy Gocko SDB
Katedra Teologii Moralnej Spoecznej KUL

Basilio P e t r à. Fare il confessore oggi. Bologna: Edizioni Dehoniane
2012 ss. 236.
Teologia moralna jest geboko powiazana

z praktyka sakramentu pokuty. Jednym
z oczekiwań, jakie artykuowano wobec teologów moralistów, bya zawsze pomoc
w rozwiazywaniu

kazusów sumienia, co w sposób szczególny ma miejsce w sakra-
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mencie pokuty. Stad
 tez teologii moralnej wyznaczano m.in. zadanie odpowiedniego
przygotowania prezbiterów do owocnego sprawowania tego sakramentu. Jedna z ksia
zek, która stawia sobie taki waśnie cel, jest wydana w tym roku praca ks. prof. Basilio Petrà, noszaca
 tytu Fare il confessore oggi (Być spowiednikiem dzisiaj). Autor
jest znanym nie tylko we Woszech moralista,
 specjalizujacym

sie w teologii moralnej fundamentalnej i teologii zycia rodzinnego. Z pochodzenia jest Grekiem, stad

wiele jego publikacji dotyczy tradycji wschodniej. Petrà nie ukrywa, ze jego ksiaz
 ka
skierowana jest wprost do kapanów sprawujacych

posuge pojednania. Jak pisze
w Przedmowie, zadna ludzka aktywność nie moze zrezygnować z pozyskania wiedzy
i umiejetności praktycznych, w celu jak najbardziej kompetentnego jej wykonywania.
Teoretyczne przygotowanie do posugi w konfesjonale byo i jest zadaniem caej
teologii moralnej. Zwraca jednak uwage, iz konieczne jest takze przygotowanie praktyczne, które bedzie obejmowao rozwiazywanie

konkretnych przypadków sumienia
pod przewodnictwem wykwalifikowanych „mistrzów”. Wszystko po to, by zagwarantować wiernym jak najlepszy „standard jakości” wykonywanej posugi. Autor jest
świadom sabości literatury kazuistycznej, jak równiez nowych wyzwań, przed jakimi
staja wspócześni spowiednicy, jednakze celem, jaki mu przyświeca, jest przypomnienie licznych zasad „profesjonalnej madrości”,

które sa dziedzictwem przeszości,
określanej jako praxis confessarii (s. 10-11).
Ksiaz
 ka Fare il confessore oggi podzielona jest na trzy cześci, które poprzedza
Wprowadzenie (s. 13-26), zawierajace
 ogólne uwagi, pomocne w zrozumieniu wspóczesnych uwarunkowań sprawowania sakramentu pokuty. Autor stawia m.in. pytanie,
czy wspócześni penitenci sa nalezycie usposobieni do otrzymania rozgrzeszenia. Jak
dziś rozumieć podnoszone przez manualistyke warunki rozgrzeszenia penitenta,
a mianowicie ze musi on być zywy, ochrzczony, mieć zdolność uzywania rozumu,
znać prawdy konieczne (konieczność środka) i być moralnie obecny? Warto zwrócić
uwage na warunek czwarty, dotyczacy
 znajomości prawd koniecznych. Dziś trzeba
go rozumieć jako wymaganie wiary, która byaby osobistym i świadomym przylgnieciem do Chrystusa. Wspócześnie jednak wiekszość penitentów przychodzi ze zdechrystianizowanego świata, który zerwa z kultura chrześcijańska,
 czy sa oni jeszcze
capaces absolutionis? Wspócześni rudes, czyli osoby pozbawione kultury duchowej,
czesto nawet nie wiedza,
 ze sa ignorantami. Az ponad miare wzrosa natomiast liczba
tych, których określano jako doctes, czyli uwazajacych

sie za zdolnych do autonomicznego oceniania zarówno postaw, jak i kwestii moralnych, i to bez konieczności
odwoywania sie do autorytetów zewnetrznych jakiejś instytucji czy ekspertów
w dziedzinie moralności. Stad
 wniosek, iz wspócześnie mamy do czynienia z fenomenem rudes, którzy uwazaja sie za doctes, choć w sensie obiektywnym nimi nie
sa (s. 24).
Cześć pierwsza omawianej ksiaz
 ki poświecona jest posudze kapańskiej w dziele
formacji moralnej wspólnoty chrześcijańskiej (s. 29-89). Z zawartych w niej czterech
rozdziaów, pierwszy ukazuje kapana jako pasterza i nauczyciela moralności. W rozdziale drugim posuga spowiednika określona zostaa jako pastoral moral guidance
(czyli wyspecjalizowane niesienie pomocy w rozeznaniu i podjeciu decyzji moralnej
w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach). To określenie wiaz
 e sie z innym, uzywanym wspócześnie, zwaszcza w teologii anglosaskiej, pojeciem pastoral coun-
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seling (co jest z kolei szczególnym rodzajem pomocy duszpasterskiej, niesionej jako
odpowiedź tym osobom, parom czy rodzinom, które doświadczaja jakiegoś cierpienia
i sa w stanie zwerbalizować swój ból, jak równiez maja wole szukania pomocy, aby
stawić czoa tej sytuacji (s. 39-40). Autor poświeca równiez sporo miejsca zasadzie
stopniowości w praktyce sakramentu pokuty. Trzeci rozdzia cześci pierwszej ukazuje
wymiar „nauczycielski” i prorocki posugi kapańskiej w sakramencie pokuty. Autor
zwraca uwage na konieczność goszenia Sowa Bozego przez szafarza Bozego miosierdzia. Jego posuga, jeśli ma wymiar kerygmatyczny, prowadzi do odkrycia terapeutycznego i zbawczego charakteru czwartego sakramentu, czemu poświecony jest
rozdzia czwarty.
Cześć druga, najkrótsza (s. 91-114), nosi tytu Penitent. Otwiera ja krótkie Wprowadzenie poświecone róznym znaczeniom terminu „nawrócenie”. Autor zwraca uwage, ze tylko nawrócenie globalne, powiazane

z wejściem na nowa droge zycia, umozliwia spotkanie ze zbawiajac
 a i uzdrawiajac
 a moca Boga. Tradycja teologiczna,
pomagajac
 penitentowi przezywać w nalezyty sposób osobiste nawrócenie, koncentrowaa sie na tzw. aktach penitenta. Waśnie zalowi za grzechy, ich wyznaniu i zadośćuczynieniu poświeca Petrà trzy kolejne rozdziay swojej ksiaz
 ki.
Trzecia cześć omawianej pozycji poświecona zostaa spowiednikowi, na co jednoznacznie wskazuje jej tytu: Il confessore (s. 115-217). Wstep do tej cześci podkreśla
eklezjalność szafarza sakramentu pokuty, przypomina konieczność posiadania przez
niego jurysdykcji oraz wymienia jej ograniczenia w przypadku popenienia przez
penitenta ciezkich przestepstw. Szczegóowo omówiony zosta w tej cześci List
apostolski Sacramentorum sanctitatis tutela Jana Pawa II, ogaszajacy
 normy postepowania w wypadkach grzechów zarezerwowanych do osadu

przez Kongregacje
Nauki Wiary z roku 2001. Rozdzia pierwszy cześci trzeciej zdradza zwiazki

Autora
ze szkoa alfonsjańska.
 Piszac
 o sercu i kompetencjach szafarza, przypomina nauke
św. Alfonsa o czterech funkcjach spowiednika, który ma być ojcem, lekarzem, nauczycielem i sedzia.
 Kolejny rozdzia poświecony jest rozgrzeszeniu. Obowiazki

spowiednika w tej kwestii podzielone zostay na te, które poprzedzaja spowiedź (być
gotowym do posugi i posiadać odpowiednia wiedze) oraz te, które dotykaja samej
spowiedzi lub po niej nastepuja (przygotowanie penitenta, zadawanie pytań, pouczenie i jego ograniczenia, tajemnica spowiedzi, czy obowiazek

bycia bezinteresownym
podczas sprawowania sakramentu). Rozdzia trzeci nosi tytu Niektóre tradycyjne
zasady „Praxis confessarii”. Autor omawia nastepujace:
 sakrament jest dla penitenta,
grzech ciezki jest konieczna materia tego sakramentu, spowiednik jest sedzia nie
opinii, lecz dyspozycji penitenta, zasada mniejszego za. Kolejny rozdzia poświecony
jest najpierw róznym kategoriom penitentów (wśród nich: narazeni w róznym stopniu
na okazje do grzechu, skrupulanci i recydywiści). Dalsza cześć to rozwazania na
temat niektórych zagadnień szczegóowych, takich jak wspózycie przedmazeńskie,
antykoncepcja, masturbacja, homoseksualizm, sytuacje, gdy rozwiedzeni zawarli nowy
zwiazek

cywilny. Aneks podejmuje problematyke dopuszczenia wiernych do Komunii
Świetej oraz omawia sytuacje „niezgodności” opinii wiernych z Magisterium Kościoa. Na ostatnich stronach ksiaz
 ki Autor zbiera dość bogata bibliografie, w której
zdecydowana wiekszość to pozycje woskojezyczne.
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Walorem ksiaz
 ki Fare il confessore oggi sa liczne odniesienia zarówno do Magisterium Kościoa (historycznego i aktualnego), a takze do tradycji teologicznej, zawartej w nauczaniu ojców Kościoa i teologów. Wazne jest bowiem, by sumienia wiernych ksztatować w oparciu o pewne nauczanie Kościoa (por. KKK 1785). To zaś
w tej ksiaz
 ce jest obficie przytaczane. Charakterystyczne jest równiez to, iz Autor
podajac
 najpierw obiektywne kryteria oceny moralnej, dostrzega takze sumienie
konkretnego czowieka. Wybrzmiewa to szczególnie mocno, gdy omawiajac
 kwestie
integralności wyznania grzechów przypomina (cytujac
 najpierw św. Alfonsa Marie
de Liguori, potem zaś podrecznik: I. Aertnys, C. Damen, I. Visser, Theologia moralis
secundum doctrinam S. Alfonsi…), iz integralność formalna spowiedzi jest nieskończenie wazniejsza, niz efektywna integralność materialna. Sakrament pokuty nie jest
bowiem „rzezia dla dusz”, ale objawieniem miości i askawości naszego Zbawiciela
(s. 105). Mimo iz Autor nawiazuje

do tradycji praxis confessarii, to nie jest to ksiaz
 ka napisana w duchu kazuistyki. Petrà koncentruje sie bardziej na ogólnych zasadach,
takze tych, jakie mozna wyprowadzić ze starych manuaów, niz na omawianiu konkretnych przypadków i ich rozwiazywaniu.

Lektura ksiaz
 ki pozostawia jednak pewien niedosyt. Coraz powszechniejsze dziś
staja sie bowiem pytania o problematyke biotyczna w konfesjonale. Wprawdzie jest
cześć poświecona antykoncepcji czy stosunkom przedmazeńskim, ale odpowiedzi na
pytania o spowiedź osób, które sa w trakcie, czy juz po zakończeniu procedury in
vitro w omawianej ksiaz
 ce nie znajdziemy. Podobnie, dla przykadu, jest z pytaniem
o spowiedź mezczyzn poddajacych

sie wasektomii. Przesadna wydaje sie być takze
uwaga, jaka Wydawnictwo zamieścio na okadce omawianej ksiaz
 ki. Otóz znajdujemy tam stwierdzenie, iz po Soborze Watykańskim II „zaden teolog nie mia odwagi,
by podjać
 tradycje Praxis confessarii”. Na gruncie woskim podobna pozycja jest
bowiem ksiaz
 ka G. Gattiego pt. Confessare oggi. Un manuale per i confessori (Spowiadanie dzisiaj. Podrecznik dla spowiedników. Turyn: Editrice ELLEDICI 1999),
na gruncie polskim natomiast warto przypomnieć chociazby dzieo S. Witka Duszpasterstwo w konfesjonale (Poznań: Pallotinum 1986).
Z pewnościa praca woskiego teologa moralisty jest godna polecenia. Jest ona
owocem wielu lat prowadzenia wykadów ze spowiednictwa i dugoletniej posugi
w konfesjonale. Jest jedna z wielu ksiaz
 ek, które moga ubogacić piekna,
 ale trudna
i wymagajac
 a posuge szafarza Bozego miosierdzia.
Ks. Krzysztof Kwiatkowski
Instytut Teologii Moralnej KUL

