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KWESTIA UDZIA U KATOLIKÓW W YCIU SPO ECZNO-
POLITYCZNYM NA AMACH PRASY DIECEZJALNEJ POLSKI 

PÓ NOCNO-WSCHODNIEJ W LATACH 1989-2009 
 
 
Jan Pawe  II w adhortacji Christifideles laici pisa  m.in. „ wieccy nie 

mog  rezygnowa  z udzia u w polityce, czyli w ró nego rodzaju dzia alno ci 
gospodarczej, spo ecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny s y 
wzrastaniu dobra wspólnego”. I nast pnie dodawa : „Ko ció  uznaje za godn  
pochwa y i szacunku prac  tych, którzy dla pos ugi ludziom po wi caj  swoje 
si y dobru pa stwa i podejmuj  si  tego trudnego obowi zku”1. 

Tymczasem na gruncie polskim polityk  definiuje si  jako ch  zdobycia 
oraz sprawowania w adzy. Jest to pozosta  po marksizmie, którego wyznaw-
cy przez polityk  rozumieli  raz wszystko,  nawet  osobist  wiar  w Boga,  za co 
mo na by o by  zes anym, uwi zionym lub zamordowanym, drugi raz w ski 
wycinek ycia publicznego, a mianowicie brutalne i totalne w adanie drugim 
cz owiekiem, budowanie zr bów pa stwa, kszta towanie ustroju i „deptanie” 
wrogów. Podobnie i niektóre nasze ugrupowania postkomunistyczne, tzw. wol-
ne media, eksperci itd. za polityk  uwa aj  walk  o w adz  naczeln , zdobywa-
nie najwy szych stanowisk pa stwowych, stosowanie przymusu spo ecznego, 
manipulacje, stosowanie oszustw i k amstw, prowadzenie wojny. W takich zna-
czeniach polityka jest niew tpliwie czym  brutalnym, niegodnym chrze cijani-
na. Co wi cej spo ecze stwu polskiemu uda o si  wmówi , e polityka to nie 
dla wierz cych w Boga. Tacy ludzie winni si  tylko po wi ca , zdawa  na 
opatrzno  i s ucha  „wodzów” zes anych przez los. 

Jak w takim zamieszaniu poj ciowym przebi  si  z nauk  spo eczn  Ko-
cio a? Czy media katolickie, które s  niejako z natury rzeczy powo ane do 
oszenia tej nauki, s  w stanie sprosta  temu zadaniu? Czy na swoich szpaltach 
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podejmuj  tak podstawow  prawd  jak  jest kwestia udzia u katolików w yciu 
spo eczno-politycznym? To cz  spo ród kwestii, których rozstrzygni cie sta-
nowi pod e niniejszego artyku u. 

Pod wzgl dem zasi gu przedmiot artyku u obejmuje wiod ce periodyki 
katolickie dwóch metropolii z obszaru Polski pó nocno-wschodniej – bia ostoc-
kiej i warmi skiej. Metropolie owe swym zasi giem obejmuj  diecezje: bia o-
stock , drohiczy sk , elbl sk , e ck , om sk  i warmi sk . 

Termin ab quo tego zagadnienia stanowi rok 1989. Wówczas to, po prze-
obra eniu systemu politycznego, zagwarantowana zosta a prasie wolno  wy-
powiedzi oraz kontroli i krytyki spo ecznej, a obywatelom prawo do rzetelnej 
informacji oraz jawno ci ycia publicznego. Tym samym mog a si  rozwija  
ju  bez wi kszych przeszkód wolna prasa, w tym prasa katolicka. Termin ad 
quem stanowi zasadniczo rok 2009, data zako czenia etapu badawczego. 

Podstawowym ród em do analizy tej problematyki sta y si  materia y 
prasowe pochodz ce z dwóch tygodników: „G os Katolicki” z lat 1993-2009 
(oko o 1000 numerów) i „Niedziela Podlaska” z lat 1994-2009 (oko o 950 
numerów), dwutygodnika: „Pos aniec Warmi ski” z lat 1989-2009 (oko o 600 
numerów), trzech miesi czników: „Martyria” z lat 1992-2009 (oko o 250 
numerów), „Wspólnota” z lat 1992-2002 (oko o 150 numerów) i „Bia ostocki 
Biuletyn Ko cielny”, oraz pó niejszych pism archidiecezji bia ostockiej: „Czas 
Mi osierdzia” i „W s bie Mi osierdzia” z lat 1993-2009 (oko o 250 
numerów).  

Metoda badawcza przyj ta przeze mnie polega a na wyodr bnieniu 
z podanych wy ej róde  publikacji odnosz cych si  do zagadnienia udzia u 
katolików w yciu spo eczno-politycznym, a nast pnie scharakteryzowaniu ich 
w odniesieniu do wspó czesnej wiedzy w zakresie spo ecznego komunikowania, 
my li spo ecznej Ko cio a, teologii oraz historii spo ecznej.  

Charakter zgromadzonego materia u wp yn  ostatecznie na struktur  ar-
tyku u. Sk ada si  on zasadniczo z trzech cz ci: zagadnie  wst pnych, przed-
stawienia problematyki polityki i udzia u katolików w yciu spo eczno-
politycznym w omawianej prasie diecezjalnej oraz podsumowania. 

* * * 
Na gruncie polskim polityk  najcz ciej uto samia si  z ch ci  zdobycia 

oraz sprawowania w adzy2. W lad za tym ukuto nawet stwierdzenie, e polity-
ka to nie zaj cie dla szlachetnych, skromnych, wierz cych w Boga. Katolik jako 
taki nie mo e mie  w adzy politycznej ani piastowa  wysokich stanowisk 
publicznych, bo to jest niezgodne z Ewangeli . Katolicy mieliby tylko „klepa ” 

                                                
2 Por. A. Heywood, Politologia, przek ad: B. Maliszewska, M. Masoj , N. Or owska, D. Stasiak, 
Warszawa 2006, s. 13nn. 
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pacierze3. Takie rozumowanie – zdaniem Andrzeja Czeszejki z „Pos ca 
Warmi skiego” – to pozosta  po marksizmie, który w zale no ci od gry 
przyjmowa  ró ne okre lenia polityki. Raz polityk  by o dos ownie wszystko, 
nawet osobista wiara w Boga, za co mo na by o by  zes anym, uwi zionym 
lub zamordowanym. Drugi raz polityka oznacza a w ski wycinek ycia publicz-
nego, a mianowicie brutalne i totalne w adanie drugim cz owiekiem, budowanie 
zr bów pa stwa, kszta towanie ustroju i deptanie „wrogów”4. Podobnie rozu-
miej  to poj cie postkomuni ci i libera owie. Wed ug ks. Marana Szcz snego za 
polityk  uwa aj  oni walk  o w adz  naczeln , zdobywanie najwy szych sta-
nowisk pa stwowych, stosowanie przymusu spo ecznego, manipulacje, stoso-
wanie oszustw i k amstw, prowadzenie wojny5. W takim znaczeniach polityka 
jest niew tpliwie czym  brutalnym, agonistycznym, niegodnym chrze cijanina.  

Jednak e takie rozumienie polityki nie jest poprawne. W artykule 
pt. Apolityczno  czy ponadpartyjno  ks. Czes aw Bartnik dowodzi, i  polis 
po grecku, sk d bierze swój ród os ów s owo polityka, oznacza miasto, kraj, 
ojczyzn , pa stwo, ca  spo eczno ci ludzi. Polityka znaczy a wi c 
w staro ytno ci ycie obywatelskie, spo ecze stwo, rz d pa stwowy, admini-
stracj , ustrój, ycie publiczne, dobro wspólne, sztuk ycia w pa stwie. 
W wiecie cywilizowanym polityka oznacza natomiast „system dozna  spo-
ecznych, m dro ci socjalnej, szlachetnych d  warto ci i czynów zmierzaj -

cych do dobra wspólnego wszystkich obywateli, podtrzymywania ycia ludno-
ci pa stwa, rozwoju, doskonalenia, pedagogii spo ecznej, strze enia ludno ci 

przed z oczy cami i wrogami zewn trznymi oraz ca ej racji funkcjonowania 
organizmu spo ecznego. Jest tam tak e w adza, i stanowiska, i dyscyplina, 
i przymus, ale w s bie ca ci”. St d te  polityka jest w zasadzie szlachetna, 

uszna; jest prawem, powo aniem i s  jak najbardziej humanistyczn 6. 
W podobnym duchu jak ks. Czes aw Bartniki polityk  rozumiej  tak e 

inni autorzy tekstów zamieszczanych na amach prasy diecezjalnej. Na ogó  
okre laj  j  jako „roztropn  trosk  o dobro wspólne”7. Roztropno  przedsta-
wiaj  jako podstawow  cech  polityka. Okre la ona – jak pisa  autor artyku u 
pt. Chrze cijanin i polityka – w jakim czasie, „jakimi metodami i w jakim stop-
niu nale y wspólnie d  do osi gni cia rzeczywistych korzy ci w dziedzinie 
                                                
3 M. Szcz sny, Wybory 1997, „Martyria” (dalej cyt.: Ma) 8/1997, s. 13; Cz. Bartnik, Okazanie 
patriotyzmu w wyborach, „Pos aniec Warmi ski” (dalej cyt.: PW) 19/1997, s. 3. 
4 A. Czeszejko, Nie mo na ucieka , PW 7/1993, s. 3.  
5 M. Szcz sny, Ko ció  a liberalizm, Ma 2/1995, s. 15; ten e, O lewicy i prawicy, Ma 12/1994, 
s. 6-7. 
6 Cz. Bartnik, Czy nie ma ateizacji?, PW 13/1996, s. 1, 3. 
7 Takie okre lenie przyjmuj  np. Episkopat Polski, Komunikat z 337. Zebrania Plenarnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, PW 22/2006, s. 3; stf, Czy wolno Ko cio owi miesza  si  do polityki, 
„G os Katolicki” (dalej cyt.: GK) 1/1996, s. 5, 13; Chrze cijanin i polityka, GK 50/2009, s. 7; 
M. Szcz sny, Katolicy wieccy, a polityka i wybory, Ma 11/1996, s. 12.  
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ycia spo eczno-gospodarczego, w dziedzinie nauki czy administracji publicz-
nej” (Jan Pawe  II, Laborem exercens, 1981, nr 20)8. Ów duch roztropno ci 
nakazuje tak e traktowa  sprawowanie w adzy nie jako panowanie, lecz jako 

 cz owiekowi. W adza polityczna nie jest bowiem dana raz na zawsze. 
Aby by a etyczna, powinna mie  za podstaw  „ducha s by”, po czonego 
z kompetencj , skuteczno ci , jawno ci  i otwarto ci  na cz owieka. Z kolei 
„dobro wspólne” – wed ug autorów – obejmuje sum  tych warunków ycia 
spo ecznego, dzi ki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mog  pe niej i a-
twiej osi gn  swoj  w asn  doskona . W skali pa stwa sk ada si  na nie 
m.in. dobro wszystkich grup spo ecznych, zw aszcza rodziny jako podstawowej 
komórki spo ecznej, s uszna praca, zapewnienie opieki zdrowotnej, nale yty 
poziom o wiaty, przeciwdzia anie tworzeniu si  uprzywilejowanych grup spo-
ecznych, odpowiednie dostosowanie p ac do cen towarów, udost pnienie dóbr 

i us ug kulturalnych jak najwi kszej liczbie obywateli, likwidacja lub przy-
najmniej ograniczenie dysproporcji mi dzy poszczególnymi sektorami gospo-
darki, zharmonizowanie produkcji dóbr z produkcj  us ug konsumpcyjnych, 
zw aszcza wiadczonych przez w adze publiczne, dostosowanie – w miar  
mo no ci – sposobu produkcji do rozwoju nauki i techniki, wreszcie czuwanie 
nad tym, by osi gni ty dobrobyt s  nie tylko obecnemu pokoleniu, lecz by 
uwzgl dnia  tak e perspektywy przysz ci9. 

Bezpodstawno  pogl du, e chrze cija stwo nie ma nic wspólnego 
z polityk , uzasadnia Jan Pawe  II w adhortacji apostolskiej po wi conej chrze-
cijanom wieckim. Fragmenty tego dokumentu obficie przywo uj  redakcje 

wszystkich pism diecezjalnych. Na pytanie, czy chrze cijanie wieccy mog  
wtr ca  si  do „polityki”, – papie  odpowiada w nim, e tak, i to nie tylko mo-

, lecz wr cz powinni: „ wieccy nie mog  rezygnowa  z udzia u w polityce, 
czyli w ró nego rodzaju dzia alno ci gospodarczej, spo ecznej i prawodawczej, 
która w sposób organiczny s y wzrastaniu dobra wspólnego”. I dalej pisa  
papie : „Ko ció  uznaje za godn  pochwa y i szacunku prac  tych, którzy dla 
pos ugi ludziom po wi caj  swoje si y dobru pa stwa i podejmuj  si  tego 
trudnego obowi zku”10. W ród podstawowych praw cz owieka autor adhortacji 
wymienia – zaraz po prawach do mieszkania, pracy i za enia rodziny – prawo 
do uczestniczenia w yciu publicznym i politycznym. Uczestniczenie w polityce 

                                                
8 Chrze cijanin i polityka, s. 7. 
9 Episkopat Polski, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów 
do parlamentu, PW 14/1993, s. 3; B. Kurowski, Wej  do piek a, by si  wydosta , PW 9/1990, 
s. 3.  
10 Jan Pawe  II, Adhortacja Christifideles laici, AAS 81/1989, nr 42 (Cyt. za: Episkopat Polski, 

owo biskupów polskich w sprawie wyborów do parlamentu, Ma 8/1993, s. 4-5; Chrze cijanin 
i polityka, s. 7; I. na, Katolicy a polityka, PW 4/1990, s. 1, 4). 
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jest zatem nie tylko prawem, ale i obowi zkiem, który dotyczy wszystkich 
i ka dego z osobna.  

Co wi cej, zgodnie z nauczaniem papie a „nikomu nie godzi si  trwa  
w bezczynno ci” – dotyczy to tak e ycia politycznego. „Bierno , która zaw-
sze by a postaw  nie do przyj cia, dzi  bardziej jeszcze staje si  win  (…). Nie 
ma miejsca na bezczynno , bowiem wiele pracy czeka nas wszystkich 
w winnicy Pa skiej”11, czyli w wiecie. Nie ma wi c w wiecie obszarów wy -
czonych, których chrze cijanin nie mo e kszta towa  i na których nie ma obo-
wi zku dawa wiadectwa warto ciom ludzkim, ewangelicznym, takim jak 
sprawiedliwo , solidarno , wolno , oddanie sprawie wspólnego dobra, pro-
sty styl ycia, preferencyjna opcja na rzecz ubogich. Wykorzystuj c zmian  
ustrojow  w Polsce, chrze cijanie powinni zatem aktywnie w czy  si  w bu-
dow ycia spo eczno-politycznego12.  

Zarzuty kierowane pod adresem polityki nie usprawiedliwiaj  sceptycy-
zmu i nieobecno ci katolików w sprawach publicznych. Mówi  bowiem papie : 
„Ani oskar enia o karierowiczostwo, o kult w adzy, o egoizm i korupcj , które 
nierzadko s  kierowane pod adresem ludzi wchodz cych w sk ad rz du, parla-
mentu, klasy panuj cej czy partii politycznej, ani do  rozpowszechniony po-
gl d, e polityka musi by  terenem moralnego zagro enia, bynajmniej nie 
usprawiedliwia sceptycyzmu i nieobecno ci chrze cijan w sprawach publicz-
nych”. Komentuj c t  wypowied  Ojca wi tego Andrzej Czeszejko w artykule 
pt. Nie mo na ucieka , opublikowanym na amach „Pos ca Warmi skiego”, 
pisa : „wszelka ucieczka od ycia spo eczno-politycznego jest niedopuszczalna 
i nie ma dla niej w nauce Ko cio a usprawiedliwienia13. Co wi cej, trudne sytu-
acje winny jeszcze bardziej hartowa  i mobilizowa  chrze cijan do pracy na 
rzecz dobra wspólnego. „Chodzi o to – dodawa  ks. Józef Maj, proboszcz para-
fii pw. w. Katarzyny w Warszawie oraz senior Konwentu w. Katarzyny – aby 
by  tworzony wiat o ludzkim obliczu, ale zarazem w pe ni na miar  cz owieka. 
Nie mo na wi c z pa stwa wygna  Boga i udawa , e Go nie ma”14.  

Jak wa  spraw  jest w ciwe rozumienie polityki, przekonywali rów-
nie  biskupi polscy. Na amach pism diecezjalnych czynili to najcz ciej po-
przez odezwy, listy, s owa pasterskie. Podkre lano przy tym, e prawo 
                                                
11 Jan Pawe  II, Adhortacja Christifideles laici, AAS 81/1989, nr 42 (Cyt. za: Chrze cijanin 
i polityka, s. 7; I. na, Katolicy a polityka, s. 1, 4, B. Kurowski, Wej  do piek a, by si  wydo-
sta , s. 3). 
12 Episkopat Polski, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów 
do parlamentu, s. 1, 3; Chrze cijanin i polityka, s. 7; M. Szcz sny, Katolicy wieccy, a polityka 
i wybory, s. 12. 
13 A. Czeszejko, Nie mo na ucieka , s. 1. 
14 Nie mo na z pa stwa wygna  Boga, z ks. pra atem Józefem Majem, proboszczem parafii 
w. Katarzyny w Warszawie, seniorem Konwentu w. Katarzyny, rozmawia Adam Ros an, GK 

27/1996, s. 13. 
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i obowi zek uczestniczenia w polityce spoczywa na wszystkich wierz cych bez 
wyj tku. Jest to tym bardziej wa ne, gdy w spo ecze stwie zagro one s  warto-
ci moralne i ogólnoludzkie. Polityka bowiem bez warto ci moralnych prze-

kszta ca si  stopniowo w jawn  lub zakamuflowan  dyktatur , wyst puje prze-
ciwko cz owiekowi i spo eczno ciom ludzkim15. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz 
wr cz pisa : „Do  rz dów kosztem niedorozwoju wielkich rzesz. Te rzesze 
cierpi  niedostatki. Te rzesze s  upokarzane na naszych oczach. S  lekcewa one 
i pogardzane”. St d te  postulowa : „Katolicy wiecy maj  prawo, a w pewnej 
mierze i obowi zek, aby organizowa  si  w ró nych stowarzyszeniach, opar-
tych na Katolickiej Nauce Spo ecznej, formuj cych ludzi uczciwych i kompe-
tentnych tak e dla dobrego sprawowania w adzy politycznej, maj cych odwag  
skutecznie broni  nasze spo ecze stwo przed niesprawiedliwo ci , manipula-
cjami gospodarczymi i politycznymi, przed korupcj . Tylko tacy ludzie b  
w stanie zapewni  przysz ym pokoleniom zdrowy rozwój, trosk  o dobro 
wspólne. Tylko dzi ki temu doczekamy si  wreszcie ludzi sumienia na ró nych 
stanowiskach”16. 

Zarzut o wtr canie si  chrze cijan w polityk  jako „nie swoj  spraw ” 
zbijany by  tak e przez cz  publicystów. Jako przyk ad takiej publicystyki 
mo na poda  artyku  ks. Czes awa Bartnika pt. Apolityczno  czy ponadpartyj-
no , w którym autor odpowiada  na pytanie, dlaczego wojsko, policja, s by 
publiczne, uczelnie, Ko ció  itd. nie mog  by  apolityczne. „W my l klasycznej 
definicji polityki aden obywatel ani adna grupa nie mo e by  apolityczna, 
lecz w nie polityczna, jakkolwiek ró ne s  formy bycia politykiem. Armia, 
która broni nas przed wrogiem zewn trznym, strze e suwerenno ci i stanowi 
tarcz  przed rozbójnikami tego wiata jest – i musi pozosta  – polityczn . Nale-
y do samego zmys u samozachowawczego polis. Apolityczna by aby nonsen-

sem. Tak samo policja,  strzeg ca nas przed wrogami wewn trznymi,  jest  poli-
tycznym (jak wskazuje sama jej nazwa) stró em spo ecze stwa, pa stwa”. 
I dalej dodawa : „Tak e Ko ció  musi by  w pewnym sensie polityczny, czyli na 

bie ca emu pa stwu obywateli. Tyle e jego zadanie i pos annictwo nie jest 
wieckie, a wi c wykracza ponad p aszczyzn cieraj cych si  partii i interesów 

doczesnych. On s y prawdom wiecznym, etyce pa stwa, zbawieniu wszyst-
kich obywateli bez wyj tku, tak e niewierz cych. Nie mo e te  popiera  tylko 
jednej partii, bo uto samia by si  z ni  i wchodzi by konflikt z innymi, sprze-
niewierzaj c si  swemu pos annictwu wiecznemu. Musi w tym wzgl dzie s u-

                                                
15 Zob. Episkopat Polski, owo biskupów polskich w sprawie wyborów do parlamentu, s. 4-5; 
ten e, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów do parlamen-
tu, s. 3. 
16 A .P. Dydycz, „Demokracja bez warto ci (…) przemienia si  w (…) totalitaryzm”. List paster-
ski biskupa Antoniego Dydycza na 25. niedziel  zwyk , „Niedziela Podlaska” (dalej cyt.: NP.) 
38/2005, s. III.  
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 dobru ca ci i ka dego. Gdyby nie s  obiektywnemu dobru ca ci, 
by by wrogi spo ecze stwu albo co najmniej zbyteczny. Ko ció  apolityczny 
w tym sensie by by nonsensem”17.  

Istotnym tematem, stosunkowo do  cz sto poruszanym na amach pism 
diecezjalnych Polski pó nocno-wschodniej, by a kwestia form zaanga owania 
w ycie spo eczno-polityczne. Przyjmowano bowiem, i  udzia  w tym yciu 
mo na spe nia  na ró nych p aszczyznach i w ró nych formach, które si  wza-
jemnie uzupe niaj . O formach zaanga owania si  chrze cijan w polityk  in-
formowa  czytelników obszerny tekst Komisji Apostolstwa wieckich przy 
Konferencji Episkopatu Polski pt. Zdania katolików w kontek cie przemian 
spo ecznych w Polsce, opublikowany na amach „G osu Katolickiego” w 1995 
roku. Stwierdza  on m.in.: „Zaanga owanie polityczne mo e polega  
na uczestnictwie w wyborach lub zaj ciu specjalnych pozycji spo ecznych 
w zale no ci od ideologii, oceny rzeczywisto ci spo ecznej i pod warunkiem, e 
te rozwi zania pozostaj  moralnymi oraz godnymi chrze cijanina. Równie  
polityka partyjna jest domen  ludzi wieckich. Do nich nale y formowanie par-
tii politycznych, ugrupowa  oraz opracowanie programów i odpowiednich tak-
tyk dla osi gni cia wyznaczonych sobie, uprawnionych celów”18. Udzia  
w wyborach jest tutaj przedstawiany jako prawo i moralny obowi zek, a brak 
jego – to powa ny grzech zaniedbania.  

Jako podstawow  form ycia politycznego wymieniano udzia  w wybo-
rach. Okazj  do przybli enia tej formy przez autorów prasy diecezjalnej by y 
kolejne wybory prezydenckie, parlamentarne oraz samorz dowe. Na pytanie, 
dlaczego chrze cijanie powinni bra  udzia  w wyborach, odpowiadano najcz -
ciej, e domaga si  tego wspó odpowiedzialno  za dobro wspólne, do którego 

wezwani s  wszyscy obywatele, w sposób szczególny chrze cijanie19. Ponadto 
twierdzono, e uczestnictwo w wyborach jest jedn  z najpowa niejszych gwa-
rancji ci ci demokratycznej, zapewnia bowiem mo liwo  rzeczywistej 
kontroli spo ecznej rz dz cych, a w razie potrzeby tak e pokojowej wymiany 
grup sprawuj cych w adz 20. Wreszcie wysuwano argument patriotyczno-

                                                
17 Cz. Bartnik, Apolityczno  czy ponadpartyjno ?, PW 3/1992, s. 3; por. te  R. Kube , Ko ció  
nie mo e miesza  si  do polityki…, GK 49/2003, s. VII; Konferencja Stowarzysze  Katolickich, 
Dyskryminacja katolików, 18, s. 3, 7.  
18 Komisja Apostolstwa wieckich przy Konferencji Episkopatu Polski, Zdania katolików 
w kontek cie przemian spo ecznych w Polsce, GK 45/1995, s. 7. 
19 A. P. Dydycz, „I b dziesz si  cieszy  ze wszystkich dóbr…”. List pasterski na pierwsz  niedzie-

 Wielkiego Postu 2004 r., NP 9/2004, s. I; Episkopat Polski, Naród stoi przed wa nymi decy-
zjami. Z listu pasterskiego Episkopatu Polski, „Wspólnota. Aby stanowili jedno!” (dalej cyt.: 
WAsj) 9/1995, s. 4; B. Przeracki, Katolik wobec wyborów (cz. 2), PW 21/1991, s. 4. 
20 Wspomina  o  tym  m.in.  bp  Antoni  Pacyfik  Dydycz  w  li cie  do  swoich  wiernych  z  diecezji  
drohiczy skiej przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r., gdy pisa : „Katolicy winni pój  do 
wyborów, i poci gn  za sob  jeszcze innych, aby zachwia  dysproporcje polityczne, materialne 
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religijny: „aby obroni  warto ci chrze cija skie przed ich sponiewieraniem 
i uczyni  je czynnikiem jednocz cym nasz naród w spo ecze stwo oraz ród em 
i sposobem jego odbudowania”21.  

Jednocze nie podawane by y kryteria wyborów. Uwa ano bowiem, 
e „nie wystarczy tylko stwierdzi , e ka dy obywatel posiada prawo i obowi -

zek udzia u w wyborach. Trzeba ponadto w ciwie zag osowa , to znaczy 
zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi”22.  

Zasadniczo wymieniano cztery kryteria wyborów23. Za pierwsze uwa ano 
prawo  moraln  kandydata. Ks. Benedykt Przeracki w artykule pt. Katolik 
wobec wyborów kwesti  t  ujmowa  w nast puj cy sposób: „Do w adz nale y 
bezsprzecznie wybiera  ludzi wysoce moralnych, szlachetnych, nieuwik anych 
w jakie  wi ksze przest pstwa (…). Bowiem ludzie pe ni cy s  na ró nych 
stanowiskach spo eczno-pa stwowych musz  si  kierowa  sumieniem”. 
I dodawa : „Je li kto  np. odrzuci  kilka on i w asne dzieci, to jak mo e by  
dobrym wspó gospodarzem ca ej rodziny ludzkiej?”24. Za takich ludzi uwa a si  
tych, którzy nie darz  szacunkiem i obron  ludzkie ycie od pocz cia 
do naturalnej mierci, sprzeciwiaj  si  rodzinie opartej na trwa ym ma stwie 

czyzny i kobiety, neguj  prawo-obowi zek rodziców do wychowania dzie-
ci. Licz  si  przy tym tak e takie cechy osobowo ci, jak wyrazista to samo , 
postawa dialogu i umiej tno  wspó pracy z innymi, zdolno  roztropnego roz-
wi zywania konfliktów, mi  do Ojczyzny oraz traktowanie w adzy jako 

by25. 
Drugim kryterium wyboru s  kompetencje w dziedzinie ycia publiczne-

go i obywatelskiego, za wiadczone dotychczasow  dzia alno ci  publiczn , 
wiadectwo ycia w ma ej Ojczy nie. Mówi o tym wyra nie tekst ks. Mariana 

Szcz snego, opublikowany na amach „Martyrii” pt. Wolno  Polski a polityka 

                                                
i kulturalne, z jakimi si  spotykamy w naszej Ojczy nie (…). Przy czterdziestoprocentowym 
udziale w wyborach zwyci zca osi ga nieco wi cej ni  po ow  z tego, ale to stanowi zaledwie 
20% naszego spo ecze stwa. I te 20% rzekomo w imi  demokracji sprawuje w adz . A jak to 
czyni, mówi  nie trzeba. I có  to za demokracja”. A.P. Dydycz, „Demokracja bez warto ci (…) 
przemienia si  w (…) totalitaryzm”. List pasterski biskupa Antoniego Dydycza na 25. niedziel  
zwyk , s. III; zob. te  B. Przeracki, Katolik wobec wyborów (cz. 3), PW 22/1991, s. 5.  
21 KAI, „Mieszka cy wsi zaprzedaj  si  niegodziwym partiom”, NP 38/1997, s. III; B. Przeracki, 
Katolik wobec wyborów (cz. 1), PW 20/1991, s. 1, 5.  
22 Episkopat Polski, Odpowiedzialno  za dobro wspólne. S owo biskupów polskich przed wybo-
rami parlamentarnymi, PW 20/2007, s. 11; zob. te  B. Przeracki, Mamy wybra  prezydenta, PW 
22/1995, s. 1, 3.  
23 Niektórzy podawali wi cej. Zob. np. Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia ostockiej, 
Przed wyborami…, „czas Mi osierdzia” (dalej cyt.: CzM) 7/1997, s. 21 oraz Rada Ruchów Kato-
lickich Archidiecezji Bia ostockiej, Przed wyborami…, CzM 5/1997, s. 18. 
24 B. Przeracki, Katolik wobec wyborów (cz. 3), s. 5. 
25 Episkopat Polski, Odpowiedzialno  za dobro wspólne. S owo biskupów polskich przed wybo-
rami parlamentarnymi, s. 11. 
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i wybory: „Nale y wybra  ludzi m drych, roztropnych, o jasno zarysowanej 
osobowo ci, no i zdrowych na umy le. M dro  polityczna mówi, e kto  stuk-
ni ty na wysokim stanowisku lub urz dzie – w pa stwie czy Ko ciele – to jesz-
cze gorzej ni  niemoralny”26.  

Kolejn  indykacj  wyboru jest kryterium religijne, chocia  nie dla 
wszystkich publicystów do ko ca przekonywuj ce. Za przyj ciem tego kryte-
rium opowiada  si  m.in. Stanis aw Pajka w artykule pt. Przed wyborem prezy-
denta, opublikowanym na amach „G osu Katolickiego”. Pisa  tam, i  kryterium 
religijne nale y do istotnych probierzy przy wyborze kandydatów na pos a, 
senatora, prezydenta czy samorz dowca – „Trudno sobie wyobrazi , aby katolik 
odda  swój g os na kogo  oddalonego od religii”27. Kryterium te podaj  tak e 
biskupi polscy, k ad c przy tym nacisk na wybór osób, które „reprezentowa yby 
pogl dy, interesy i warto ci chrze cija skie”28. Ks. Czes aw Bartnik w artykule 
pt. Okazanie patriotyzmu w wyborach uwa a natomiast, e jest to kryterium 
ma o precyzyjne, poniewa  kandydaci staj  si  cz sto „gorliwymi katolikami” 
tylko przed wyborami: „Wiemy, ilu w spo ecze stwie katolickim pojawia si  
gor cych katolików. Ludzie s usznie nie lubi  kandydatów szermuj cych s o-
wami: Bóg, Ko ció , Ojczyna, Naród. Ale z drugiej strony trzeba mie  poczucie 
humoru do odgrywaj cych rol  pobo nych. Takiej gry próbuj  prawie wszyscy. 
Popatrzcie, jak pobo nia a „Gazeta Wyborcza”! Ostatnio sta a si  niemal orga-
nem papieskim lub biskupim, zamieszczaj c lokalne listy duszpasterskie. Jak 
„Rzeczpospolita” zatroska a si  o lud. „ ycie” sta o si  niemal gazet cienn  
typu kleryckiego. A „Wprost” – chwalc  Katechizmu Ko cio a Katolickiego. 
I tak wiele ciekawych przedtem pism zrobi o si  nudnych jak ko cielne”29.  

Czwarte kryterium wyboru, podnoszone na amach pism diecezjalnych, 
zamyka si  w stwierdzeniu: „Nie nale y stanowczo g osowa  na ludzi ugrupo-
wa  faktycznie ateizuj cych w yciu publicznym”. Pisali o tym m.in. biskupi 
polscy w li cie pasterskim z 1993 roku: „Katolicy nie mog  wybiera  takich 
kandydatów lub opowiada  si  za takimi programami, które s  wrogie dobru 
narodu, spo ecze stwa i pa stwa, niezgodne z zasadami moralno ci chrze cija -
skiej, ludzi szukaj cych w asnych zysków i korzy ci, uwik anych w afery, ko-
rupcje i malwersacje”30. Oraz w li cie pasterskim z 1995 roku: „Episkopat 
ostrzega przed kandydatami, którzy uwa aj , e z lud mi wierz cymi nie trzeba 

                                                
26 M. Szcz sny, Wolno  Polski, a polityka i wybory, Ma 3/1997, s. 12.  
27 S. Pajka, Przed wyborem prezydenta, GK 42/1999, s. 13. 
28 S. Stefanek, owo biskupa om skiego przed wyborami prezydenckimi, GK 39/2000, s. I, IV; 
Episkopat Polski, owo biskupów polskich z Jasnej Góry, GK 37/1995, s. 1, 6; Episkopat Polski, 
Naród stoi przed wa nymi decyzjami. Z listu pasterskiego Episkopatu Polski, s. 4. 
29 Cz. Bartnik, Okazanie patriotyzmu w wyborach, PW 19/1997, s. 3. 
30 Episkopat Polski, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów 
do parlamentu, s. 3. 
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si  liczy  i e mo na ignorowa  fakt, e w Polsce ogromn  wi kszo  stanowili 
ludzie wierz cy”31. W podobnym duchu wypowiadali si  tak e redaktorzy tek-
stów. Ks. Czes aw Bartnik pisa : „Je eli ludzie i ugrupowania wa  si  godzi  
w najwy szy sens ycia cz owieka, to któ  je powstrzyma przed zrobieniem 
z poddanych masy niewolniczej?”. I dodawa : „Prawda, e poszczególny kan-
dydat mo e by  cz owiekiem lepszym ni  jeden lub drugi cz owiek wierz cy, 
ale tu dzia a prawo organizacji. Nawet dobry sk din d cz onek partii b dzie 
podlega  dyscyplinie i ideologii i b dzie musia  niszczy  wiar  w wiat wy szy, 
w Dekalog, w Ko ció , w tradycj  chrze cija sk ”32. Na innym za  miejscu 

osi : „S  bowiem takie partie i ugrupowania, które nie chc  s  Polsce, 
lecz wy cznie swoim grupowym interesom. Jest wi c powiedziane, e na nie-
które nie nale y g osowa : na wrogie dobru narodowemu, spo ecze stwu i pa -
stwu, na g osz ce etyk  niezgodn  z Dekalogiem (zw aszcza odrzucaj ce przy-
kazania: nie zabijaj, nie k am, nie cudzo ) oraz na staraj ce si  przywróci  
ateizm polityczny”33. Inni autorzy twierdzili, i  Ko ció  jako ca  powinien 
dba  o dobro ca ci pa stwa i wspiera  takie partie, które s  dobru ca ci. 
Nie wolno zatem wspomaga  partii antyspo ecznych, ateistycznych lub zdra-
dzieckich. Niejedna partia posiada cechy dobre, ale adna nie mo e by  z natury 
„ko cielna”, jak w islamie lub religiach narodowych34. Warto doda , i  cz  
publicystów wprost wymienia a rodowiska, które ich zdaniem zagra y naro-
dowi, spo ecze stwu i pa stwu. Uczyni  to m.in. ks. Marian Szcz sny w artyku-
le z 1994 roku pt. Pytania i dylematy, gdzie wyrazi  pogl d, i  nale y w nad-
chodz cych wyborach da  odpocz  zarówno libera om, jak i postkomunistom, 
nie wybieraj c ich: „Ci fachowcy tak fachowo obrobili Pa stwo i Naród (…), e 
nie wiadomo, jak si  pozbiera ”35.  

Do samych kandydatów zwracano si : „Wzywamy wszystkich, którzy 
zamierzaj  kandydowa  do przysz ego parlamentu, aby kierowali si  szlachetn  
intencj  s enia spo ecze stwu i przyporz dkowali interesy w asne, partyku-
larne, a tak e partyjne, dobru wspólnemu. Tylko bowiem taka intencja uzasad-
nia ubieganie si  o wysoki mandat w parlamencie czy samorz dzie. Ko ció  
uczy, e polityka jest sposobem trudnym – zreszt  nie jedynym – wykonywania 
chrze cija skiego obowi zku s by bli nim, a w adza polityczna…, która jest 

                                                
31 Episkopat Polski, Naród stoi przed wa nymi decyzjami. Z listu pasterskiego Episkopatu Polski, 
s. 4. 
32 Cz. Bartnik, Okazanie patriotyzmu w wyborach, s. 3. 
33 Ten e, Proboszcz polski a wybory, PW 17/1993, s. 1, 3. 
34 Episkopat Polski, Naród stoi przed wa nymi decyzjami. Z listu pasterskiego Episkopatu Polski, 
s. 4; Wybory – odpowiedzialno  za nasze dzi  i jutro, WAsj 7-8/1993, s. 12; B. Przeracki, Katolik 
wobec wyborów (cz. 2), s. 4; Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia ostockiej, Przed wybo-
rami…, s. 18 
35 M. Szcz sny, Pytania i dylematy, Ma 2/1994, s. 3. 



KWESTIA UDZIA U KATOLIKÓW... 345 

jakby naturaln  wi zi  w spo ecze stwie – konieczn  po to, by by o ono zwarte 
– ma zmierza  do realizacji dobra wspólnego” (CA, nr 43)36.  

Kandydatom ubiegaj cym o wybór stawiano te  wymóg kierowania si  
zasadami moralnymi. Zwraca a na to uwag  m.in. Zdzis awa Kobyli ska 
w artykule pt. O czyst  polityk , pisz c: „Mog  wi c by  i rzeczywi cie s  poli-
tycy, którzy nie tylko proklamuj  wspania e has a, g osz  chrze cija skie war-
to ci, pi knie u miechaj  si  do swoich wyborców, lecz przede wszystkim czy-
ni  mi , dobro i pi kno. Politycy, którzy rozumiej , e to nie polityka tworzy 
warto ci, ale je zastaje i ma obowi zek je realizowa . Politycy, którzy s  prze-
konani, i  polityka musi mie  swoje aksjologiczne zaplecze. Politycy, którzy 
wiedz , e odej cie w polityce od etyki ycia spo ecznego prowadzi 
na manowce. Politycy, którzy wreszcie zrozumiej , e skuteczno  i efektyw-
no  w polityce nie jest równoznaczna ze zwyci stwem, je li nie stoi za nim 
uczciwo  i szlachetno  celów, a demokracja zagubi swój charakter i zmieni 
si  w oligarchi , je li politycy b  zapatrzeni w swoje partykularne interesy”. 
Inni publicy ci, tacy jak Jan Szafraniec, Iwona na oraz Maciej P ski 

adli nacisk na jedno ycia z wyznawanymi warto ciami, twierdz c, e poli-
tyk-katolik nie mo e by  w ko ciele za Bogiem, a w polityce przeciw Bogu, nie 
mo e te  w yciu gospodarczym ama  przykaza  Bo ych i nie widzie  w tym 
nic niew ciwego, oszukiwa  przy wyborach i mie  „czyste sumienie”, wresz-
cie sprzyja  doktrynom, które b  zasadniczo, b  w g ównych punktach 
przeciwstawiaj  si  ich wierze i zwi zanej z ni  koncepcji cz owieka37. Z kolei 
ks. Marian Szcz sny oraz ks. Benedykt Przeracki podkre lali, i  katolicy startu-

cy w wyborach czy pe ni cy ró ne funkcje publiczne zobowi zani s  do 
szczególnej formacji i poznania spo ecznego nauczania Ko cio a, a nade 
wszystko do dawania wiadectwa wierze i kierowania si  Ewangeli  w poli-
tycznych decyzjach. Co wi cej, twierdzili oni, e polityka nie tylko mo e by  
czysta, lecz jest jedn  z dróg u wi cenia cz owieka38.  

Przy okazji omawiania form zaanga owania politycznego katolików re-
dakcje czasopism porusza y tak e kwesti  partii politycznych. Przypominano 
czytelnikom, e prawdziwa demokracja w pa stwie mo e by  urzeczywistniona 
tylko przez pluralizm partii politycznych. Istnienie ró norodnych partii umo li-
wia bowiem dyskusj  nad najwa niejszymi sprawami pa stwa i pozwala szer-
szej grupie obywateli czynnie anga owa  si  w sprawy publiczne. Poza tym 

                                                
36 Episkopat Polski, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów 
do parlamentu, s. 3; zob. te . E. Piszcz, Nie rz dzi , ale s , PW 12/1995, s. 1, 3; ten e, Rola 
Rady musi by  s ebna, PW 15/1994, s. 1-2. 
37 J. Szafraniec, Katolicy i polityka, CzM 5/2003, s. 17; I. na, Katolicy a polityka,  s.  4;  
W polityce jest miejsce na moralno , z Maciejem P skim, marsza kiem Sejmu RP rozmawia 
ks. Jerzy Sikora, Ma 11/1998, s. 9; por. T. Mazowiecki, Polityka i etyka, PW 7/1990. s. 3.  
38 M. Szcz sny, Ewangeliczne przes anie dla katolickich parlamentarzystów, Ma 10/1997, s. 15.  
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pluralizm partii politycznych uniemo liwia rz dy dyktatorskie i daje wi ksze 
gwarancje zachowania praw obywatelskich39. Przewija si  tak e pogl d, e zbyt 
wiele partii w jednym kraju powoduje cz sto brak wykrystalizowania si  jedne-
go programu politycznego dla ca ego kraju, niezb dnego do sprawowania w a-
dzy40.  

W pismach funkcjonowa  przekaz, i  Ko ció  nie jest parti  polityczn  
i nie identyfikuje si  z adn  parti  polityczn . Jest ponadpartyjny, otwarty na 
wszystkich ludzi dobrej woli. adna partia polityczna nie ma prawa reprezen-
towania Ko cio a. Takie stanowisko zajmowali m.in. biskupi polscy w owie 
w sprawie wyborów do parlamentu z 1993 roku, opublikowanym m.in. w „Mar-
tyrii” i „Pos cu Warmi skim”, gdzie stwierdzali: „Ko ció wiadomy swojego 
szczególnego zadania, które spe nia od zarania dziejów w naszej Ojczy nie, 
troszczy si  o cz owieka i wychowuje go do wszechstronnie poj tego dobra. 
Jako stró  porz dku moralnego i jego krytyczne sumienie (Jan Pawe  II, Prze-
mówienie do biskupów polskich, Rzym 15 I 1993), zabiera g os w ka dej wa -
nej sprawie spo ecznej i politycznej, chocia  z racji swego zadania i kompeten-
cji w aden sposób nie uto samia si  ze wspólnot  polityczn  ani te  nie wi e 
si  z adnym systemem politycznym, jest bowiem znakiem i zabezpieczeniem 
transcendentalnego charakteru osoby ludzkiej (por. GS, nr 76). Tak czyni  
w ostatnich dziesi cioleciach, tak czyni i dzisiaj, jest to bowiem forma obrony 
cz owieka, zw aszcza biednego i pokrzywdzonego”41.  

Ko ció  nie mo e zatem popiera  tylko jednej partii, bo uto samia by si  
z ni  i wchodzi by w konflikt z innymi, sprzeniewierzaj c si  swemu pos annic-
twu wiecznemu. Musi w tym wzgl dzie s  ca ci i ka demu. Gdyby nie 

 obiektywnemu dobru, by by wrogi spo ecze stwu albo co najmniej zby-
teczny. Próba eliminowania Ko cio a z ycia publicznego to najgorszy rodzaj 
polityki, ciasne partyjniactwo, pozbawianie obywatelstwa wierz cych wiec-
kich, totalitaryzm stawiaj cy racj  partyjn  ponad racj  ducha ludzkiego42.  

W obliczu ataku si  laickich na warto ci chrze cija skie, a nierzadko tak-
e narodowe, publicy ci wyra ali postulat, by zespoli  wszystkie wysi ki dla ich 

ocalenia. Nale oby przeprowadzi  konsolidacj  wszystkich si  politycznych, 
odwo uj cych si  do tych samych warto ci chrze cija skich i narodowych. Nie 
chodzi tu o unifikacj  partyjn , ale moraln , etyczn . Mówi  o tym wyra nie Jan 
                                                
39 M. Wojciechowski, Znowu wybory…, PW 26/2007, s. 32; M. Szcz sny, Kap ani, a polityka 
i wybory, Ma 10/1996, s. 12-13. 
40 M. Szcz sny, Ksi a, a polityka w obecnej Polsce, Ma 6/1992, s. 5; B. Przeracki, Katolik wobec 
wyborów (cz. 2), s. 4. 
41 Episkopat Polski, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów 
do parlamentu,  s.  3;  to  samo  tak e  w:  Episkopat  Polski,  owo biskupów polskich w sprawie 
wyborów do parlamentu, s. 4-5. 
42 beg, Biskupi o wyborach, PW 16/2001, s. 1; Cz. Bartnik, Apolityczno  czy ponadpartyjno , 
s. 3, 7; M. Szcz sny, Kap ani, a polityka i wybory, s. 12. 
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opusza ski w wywiadzie dla „G osu Katolickiego”: „Potrzeba nam [chrze ci-
janom – W.G.] jedno ci wobec zagro enia postkomunistycznego (…). Jedno ci 
opartej na podobnej wizji pa stwa i narodu. Wprawdzie tworzenie programów 
politycznych pozostawia Ko ció  grupom wieckich, ale domaga si , 
aby programy te by y zgodne z zasadami etycznymi, nie by o dzia  sprzecz-
nych z nauk  Bo . I to jest wspólna p aszczyzna dzia  dla ruchu zjednocze-
niowego”43. W innych tekstach przestrzegano przed zamazywaniem w asnego 
profilu partyjnego, brakiem wyrazisto ci w pogl dach i post powaniu. Zna-
mienny jest tu tekst, który ukaza  si  w miesi czniku „Wspólnota” pt. Wybory – 
odpowiedzialno  za nasze dzi  i jutro. Autor tego artyku u pisa : „Nie mog  
poj , jak w jednej partii mo e znale  si  premier, osoba g boko wierz ca, 
i pani Labuda, g ówna or downiczka walki z Ko cio em. Mam wiele szacunku 
do UD, ale póki p. Labuda b dzie w tej partii, nie oddam g osu dla Unii”44.  

Istotn  kwesti , na któr  zwraca y uwag  redakcje pism diecezjalnych 
Polski pó nocno-wschodniej, by a tak e sprawa udzia u duchownych w yciu 
spo eczno-politycznym, zw aszcza w wyborach. Najcz ciej dzia o si  to 
w kontek cie podnoszonego przez niektórych polityków i media zarzutu 
o „wtr canie si  kleru do polityki”.  

W zwi zku z tym przypominano na amach prasy diecezjalnej, e du-
chowni maj  prawo zabiera  tak samo g os w sprawach wyboru, jak inni oby-
watele. Powo ywano si  przy tym na Kodeks Prawa Kanonicznego (zw aszcza 
na dwa kanony: kanon 285 § 3, kanon 287 § 2) oraz Katechizm Ko cio a Kato-
lickiego, zgodnie z którymi duchowni maj  zabiega  o najwy sze dobro kraju, 
ale przy unikaniu dziel cych partykularyzmów, to znaczy nie mog  – bez ze-
zwolenia odpowiedniej w adzy ko cielnej – przyjmowa  publicznych urz dów, 
z którymi czy si  udzia  w partiach politycznych czy w kierowaniu zwi zkami 
zawodowymi, chyba e otrzymaj  takie zezwolenie ze wzgl du na obron  praw 
Ko cio a lub rozwój dobra wspólnego45. Nikt nie mia  w tpliwo ci, argumento-
wa  Antoni Kwacz w artykule pt. Dlaczego mamy milcze ?, czy wolno by o 
klerowi broni  Polski na wszelkie sposoby przed zaborcami, hitlerowcami, sta-
linowcami, terrorystami itd.46 A ks. Bartnik w artykule pt. Proboszcz polski 
a wybory dodawa : „Dzi  Ko ció  nie tylko zezwala wiernym kierowa  i klero-
wi g osowa , ale obliguje ich usilnie w tym kierunku, a ponadto chce tak ukie-
runkowa  wybory, aby ocali  kraj, niepodleg , dobro Polski. Nie wolno je-

                                                
43 Miejsce katolika w polityce, z Janem opusza skim rozmawia ks. Jaros aw Stefaniak, GK 
47/1996, s. 9.  
44 Wybory – odpowiedzialno  za nasze dzi  i jutro,  s.  12;  zob.  te  B. Przeracki,  Katolik wobec 
wyborów (cz. 3), s. 5. 
45 A. Kwacz, Dlaczego mamy milcze ?, GK 3/1994, s. 3, 12; Cz. Bartnik, Proboszcz polski 
a wybory, s. 1; M. Szcz sny, Ksi a a polityka w obecnej Polsce, s. 5, 10. 
46 A. Kwacz, Dlaczego mamy milcze ?, s. 3, 12. 
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dynie  da  si  uwik  w  spory  mi dzy  tymi  partiami,  które  –  ka da  na  swój  
sposób – zmierzaj  do wspólnego dobra Polski”47.  

O udziale duchownych w yciu spo eczno-politycznym wyra nie mówili 
tak e biskupi polscy we wspomnianym ju  wcze niej owie z 19 czerwca 1993 
roku. Okre lali w nim postawy doktrynalne i moralne takiego zaanga owania: 
1) oparcie ycia publicznego na idei Boga; 2) analiza sytuacji polskiej 
z ewangelicznego punktu widzenia; 3) przypomnienie o moralnym obowi zku 
wzi cia udzia u w wyborach; 4) kierowanie si  naczeln  zasad  dobra wspólne-
go Polski oraz 5) przypominanie o zasadniczych kryteriach wyboru kandyda-
tów48. Przestrzegano jednak e przed anga owaniem si  duchownych 
w kampani  wyborcz  po której  ze stron. Za Janem Pawe  II nauczano te : 
„Duchowni powinni unika  prezentowania w asnego wyboru jako jedynego 
uprawnionego, winni respektowa  dojrza wieckich oraz formacj  ich su-
mie  pomaga  im tak  dojrza  osi gn . Zobowi zani s  uczyni  wszystko, 
co mo liwe, by unika  czynienia sobie wrogów z powodu zajmowanego stano-
wiska politycznego, co mog oby spowodowa  zmniejszenie zaufania i oddale-
nie od nich wiernych powierzonych ich duszpasterskiej misji (por. Jan Pawe  II, 
Anio  Pa ski, 28 VII 1993)49.  

Na amach pism diecezjalnych w tej sprawie wypowiadali si  tak e wy-
bitni profesorowie i wyk adowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie (wcze niej 
ATK), jak np. ks. Czes aw Bartnik, ks. W adys aw Piwowarski czy ks. Marian 
Szcz sny. W swoich wypowiedziach byli zgodni co do jednego, a mianowicie, 

 kap ani nie mog  nie tylko odcina  si  od ycia spo eczno-politycznego, 
w tym tak e wyborów, ale wr cz powinni w cza  si  w nie ca ym swym auto-
rytetem. Ró nie jednak e to argumentowali. Ks. Bartnik postulowa , aby prze-
ciwdzia  atakom na duchownych i da  stanowczy odpór tezom typu „kap ani 
nie powinni wtr ca  si  do polityki”. Pisa , i  duchowni s  to najpowa niejsi 
i najbardziej zas eni ludzie-instytucje dla rozwoju ducha spo ecze stwa pol-
skiego, Ko cio a, polsko ci, etyki spo ecznej. „Ksi a to nie mud ahedini, ale 
pe ni tolerancji, do wiadczenia, uniwersalizmu i ludzkiego ducha s udzy Ewan-
gelii i zarazem synowie Ojczyzny, cho  pogardzani przez ateistów, a nieraz 
pomiatani i przez biskupów. Przede wszystkim reprezentuj  histori , tradycj  
i kultur  oraz m dro  polityczn , najcz ciej przewy szaj  m dro  wi k-

                                                
47 Cz. Bartnik, Proboszcz polski a wybory, s. 1; por M. Szcz sny, Kap ani, a polityka i wybory, 
s. 12n. 
48 Episkopat Polski, Ojczyzna – wspólnym dobrem. S owo biskupów polskich w sprawie wyborów 
do parlamentu,  s.  3;  to  samo  tak e  w:  Episkopat  Polski,  owo biskupów polskich w sprawie 
wyborów do parlamentu, s. 4-5. 
49 Episkopat Polski, Odpowiedzialno  za dobro wspólne. S owo biskupów polskich przed wybo-
rami parlamentarnymi, s. 11. 
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szo ci polityków. Ka dy dzisiejszy g osiciel anulowania Polski na rzecz bizne-
su kapitalistycznego, klik finansowych i uzale nienia kraju od mi dzynarodó-
wek ateistycznych wie dobrze, e niewiele osi gnie, dopóki polski proboszcz 
ma jeszcze autorytet w terenie i wywiera wp yw na ycie spo eczne”50. 
Ks. W adys aw Piwowarski z kolei twierdzi , i  ksi a, podobnie zreszt  jak 
biskupi czy inni obywatele Polski, maj  wprawdzie ró ne sympatie wobec ró -
nych partii, ale nie powinni zapomina  o dobru Polski i Ko cio a. Jest to bo-
wiem wspólny mianownik dla dzia alno ci politycznej51. Ks. Marian Szcz sny 
udzia  ksi y w yciu spo eczno-politycznym, a zw aszcza ich stosunek wobec 
partii politycznych, traktowa  jako misj  kap sk . W nauczaniu tym przypo-
mina  nauk  Jana Paw a II, który twierdzi : „Prawo prezbitera do ujawniania 

asnych wyborów ograniczaj  wymogi jego pos ugi kap skiej” oraz „Prezbi-
ter powinien pami ta  o tej wzgl dno ci równie  wtedy, gdy obywatele wyzna-

cy wiar  chrze cija sk  tworz  w sposób godny pochwa y partie inspiruj ce 
si  w sposób otwarty Ewangeli ; powinien stara  si  o to, by wiat o Chrystusa 

wieca o tak e inne partie i grupy spo eczne”52.  

* * * 
Podsumowuj c mo na stwierdzi , i  tematyka udzia u katolików w yciu 

spo eczno-politycznym, przez blisko 20 lat na amach wszystkich periodyków 
diecezjalnych Polski pó nocno-wschodniej, zajmowa a wiele miejsca. Pisano 
o poj ciu polityka, bezpodstawnych zarzutach, e „chrze cija stwo nie ma nic 
wspólnego z polityk ” i e „ksi a nie powinni si  wtr ca  do polityki”, 
o ró nych formach i p aszczyznach zaanga owania politycznego, kryteriach 
wyborów oraz stanowisku Ko cio a wobec partii i ugrupowa  politycznych. 
Z wszystkich tekstów wy ania si  nauka spo eczna, i  polityka to roztropna 
troska o dobro wspólne, a Ko ció  z racji swego pos annictwa i swojej kompe-
tencji w aden sposób nie mo e by  uto samiany z adn  parti  czy ugrupowa-
niem politycznym. Jest bowiem znakiem i zarazem stró em transcendentalnego 
charakteru osoby ludzkiej. Biskupi i kap ani nie zamierzaj  sprawowa  w adzy 
politycznej ani odbiera  katolikom prawa do wolno ci opinii w konkretnych 
sprawach. Ich zadaniem jest przede wszystkim wskazywanie zasad moralnych 
i kryteriów, którymi zgodnie z nauk  Ko cio a powinni si  kierowa  katolicy, 
dokonuj c wyboru swoich przedstawicieli. Opcje polityczne katolików winny 
by  zgodne z ewangelicznym systemem warto ci. Chodzi przy tym o to, aby 
katolicy nie popierali si  i ruchów politycznych, które w odniesieniu do podsta-
wowych kwestii etycznych zaj y stanowisko sprzeczne z nauczaniem moral-
nym i spo ecznym Ko cio a. 

                                                
50 Cz. Bartnik, Proboszcz polski a wybory, s. 3. 
51 W. Piwowarski, Ko ció  a wybory, PW 15/1993, s. 1, 7. 
52 M. Szcz sny, Ksi a, a polityka i wybory, s. 10; ten e, Kap ani, a polityka i wybory, s. 13. 
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THE ISSUE OF THE PARTICIPATION OF THE CATHOLICS  

IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE IN THE DIOCESAN PRESS OF  
THE NORTH-EAST POLAND IN 1989-2009 

 
 SUMMARY 

For almost 20 years the issue of the participation of the Catholics in the socio-political life has 
occupied much space in all diocesan periodicals of the north-east Poland. They wrote about the 
notion of politics, groundless allegations that Christianity has nothing to do with politics and that 
priests should not meddle with politics, about various forms and levels of political commitment, 
the criteria of elections and the position of the Church towards political parties and groups. All the 
texts embrace the social teaching that politics is a considerable concern for the common good, and 
the Church, because of its mission and competence, in no way can be identified with any party or 
political group. And the political options of the Catholics should be in accordance with the evan-
gelical system of values. 
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