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Krzyże i kapliczki przydrożne a duchowość 

„Postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe” 

 (św. Hieronim * 347 +420) 

 

1. - Spoglądając na dzwonniczki, krzyże i kapliczki przydrożne oraz szlaki pątnicze z punktu kultury duszy, 
zauważamy dominację duchowości pasyjnej i kultu maryjnego. Był to rys typowy dla zdrowej pobożności i kultury 
duchowej mieszkańców miast i wsi zarówno na Dolnym Śląsku, w Czechach, 
Austrii, jak i w całej Europie XIX-XX w. 

Należy z uznaniem podkreślić, z jednej strony fakt personalistycznie i 
integralnie pojętego procesu uspołecznienia mieszkańców, a z drugiej i to,  że 
zachowane obiekty małej architektury sakralnej, bardzo często nadal, są nie tylko 
starannie zadbane, upiększone żywymi kwiatami (pozostaje kwestią otwartą czy 
czynią to sąsiadujący z obiektami mieszkańcy, czy też członkowie lokalnego 
stowarzyszenia zainteresowanego obroną tożsamości i kulturową promocją), ale 

co ważniejsze stanowią one miejsce nie tylko indywidualnej, ale i wspólnotowej 
modlitwy. Dzieje się tak zwłaszcza podczas dni krzyżowych, w miesiącu maju 
związanym z kultem maryjnym oraz podczas uroczystości Bożego Ciała. 

 
2. - Dla właściwej interpretacji i prezentacji sacrum w krajobrazie, 

przesłania lokalnej małej architektury sakralnej (nb. łączy je sprzężenie zwrotne z 
istotą i kształtem ludowej pobożności oraz mądrością mieszkańców wsi), które 
nadal oczekuje na swoje pełne opracowanie, należy zapoznać się chociażby z 
ważną oceną religijności ludowej w ujęciu zarówno byłego biskupa diecezji St. 
Pölten, jak i „Katechizmu Kościoła Katolickiego” z 1994 r. (zob. część druga, rozdział czwarty, artykuły 1674-1676).  

Po pierwsze, nie dziwi  i zbytnio nas nie zaskakuje fakt, że w 1988 r.  m.in. biskup diecezjalny St. Pölten Franz Žak 
(1961-1991) napisał nie tylko swym diecezjanom, ale także turystom i urlopowiczom: „dla tych wiernych którzy nie 
mogą uczestniczyć w parafialnej liturgii eucharystycznej, szczególnego znaczenia nabierają nabożeństwa i praktyki 
pobożności ludowej, kultywowane w pięknie odnowionych kościołach i kaplicach filialnych. Wszystkie zachowane w 
nich i wokół nich tradycje religijne, dawne oraz nowe, zdrowe zwyczaje ludowe, należy jak najgoręcej popierać i 
pielęgnować”. 

 
3. - Jeszcze pełniej i konkretniej, wartość ludowej pobożności i religijności wiernych oraz autentycznej duchowości 

Kościoła katolickiego (czyli Jego duchowe DNA) ukazują chociażby poniższe artykuły katechizmowe. Na wstępie 
przypomnijmy, iż „duchowość” (szkoły pobożności) – to uznane przez Magisterium formy pobożności w Kościele, które 
w różnoraki sposób wykształciły się z praktyki życia świętych, przepełnionej Duchem Świętym. Dlatego można mówić 
o duchowości benedyktyńskiej, franciszkańskiej czy dominikańskiej. Jest to konsekwencja owocodajnego działania 
charyzmatów Ducha Św. Nauczał o tym św. Paweł Ap mówiąc: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są 
rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.  
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra”( 1 Kor,12, 4-7). 

„Wielcy święci dali początek specyficznym szkołom pobożności, które podobnie jak barwy widma optycznego 
wszystkie wskazują na czyste światło Boże. Wszystkie one kładą nacisk na pewien określony, pierwotny element wiary, 
aby każdorazowo przez inną bramę prowadzić do wnętrza wiary i sedna oddania się Bogu. I tak duchowość 
franciszkańska kładzie nacisk na ubóstwo w duchu, benedyktyńska na uwielbienie Boga, a ignacjańska na wolną decyzję 
i nawrócenie. Określona duchowość, bliska człowiekowi zależnie od jego osobistych upodobań, jest zawsze szkołą 
modlitwy” (zob. Youcat, Polski 497, s. 273). W efekcie, dzieje Kościoła są potwierdzeniem prawdy głoszonej przez św. 
Pawła Ap: „Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość 
Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1, 16b-
17). 

 
„1674 - Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza [dodajmy tu  - także dojrzała i integralna 
posługa duszpasterska!] powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł 
religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które 



otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, 
pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp. 
 
1675 - Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują: "Należy (je) tak 
uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ 
ona ze swej natury znacznie je przewyższa" . 
 
1676 - Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie 
potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, oraz kierować je do 
głębszego poznawania misterium Chrystusa. Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce i osądowi 
biskupów oraz ogólnym normom Kościoła. 
 

4. - Religijność ludowa w swej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości 
chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Zdrowy katolicki zmysł ludu odznacza się 
zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej. W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementu 
Boskiego i ludzkiego, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i 
ojczyzny, rozumu i uczucia. Mądrość ta jest rodzajem humanizmu chrześcijańskiego, który podkreśla z mocą 
godność każdej osoby jako dziecka Bożego, odbudowuje podstawowe braterstwo, uczy spotkania z naturą i 
zrozumienia, czym jest praca, daje motywacje życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów życia. 
Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie 
ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele pierwsze miejsce, a kiedy zanika jej treść i zagłuszają ją inne 
sprawy”. 
 

5. - To prawda, że można modlić się wszędzie. Jednakże katolik szuka zwłaszcza tych miejsc, gdzie 
Trójjedyny Bóg Miłość przebywa w szczególny sposób. Przede wszystkim są to katolickie świątynie 
(konsekrowane przez biskupa), gdzie nasz Zmartwychwstały Pan jest obecny pod postacią chleba w 
tabernakulum i w zgromadzeniu Eucharystycznym. To bardzo ważne, by modlić się wszędzie: w szkole, w 
środkach komunikacji, na przyjęciu, wśród przyjaciół …. 

Równie ważne jest jednak to, żebyśmy uczęszczali do świętych miejsc, gdzie Bóg nas oczekuje, byśmy 
mogli przy Nim odetchnąć, zostać przez Niego umocnieni, napełnieni i posłani. Prawdziwy chrześcijanin nigdy 
nie zajmuje się samym tylko zwiedzaniem, gdy wchodzi do kościoła. Trwa moment w ciszy, uwielbia Boga i 
odnawia swoją przyjaźń z Nim i miłość do Niego (zob. Youcat, Polski 498-500, s. 273).  
 

Od najdawniejszych czasów chrześcijanie modlą się m.in.: o poranku, przy posiłkach i wieczorem. Kto 
nie modli się regularnie, wkrótce w ogóle przestanie się modlić. Kto kocha drugiego człowieka i przez cały dzień 
w ogóle nie daje mu znaku swojej miłości, w rzeczywistości go nie kocha. Tak samo jest z Bogiem. Kto 
rzeczywiście Go szuka, będzie wysyłał mu sygnały świadczące o pragnieniu Jego bliskości i przyjaźni. W 
konsekwencji, istnieją różne sposoby modlitwy. Są to: modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. Wszystkie 
trzy rodzaje modlitwy zakładają skupienie serca. 
 
 W tym miejscu warto przytoczyć celne, ważne i zawsze aktualne słowa pouczenia i zachęty, jakie 
Benedykt XVI skierował do młodzieży holenderskiej:  „(…) dlatego zapraszam Was, abyście każdego dnia szukali 
Pana, który nie chce niczego innego, jak tylko tego, abyście naprawdę byli szczęśliwi. 

Pozostawajcie z Nim w mocnej i ciągłej relacji na modlitwie i w miarę możliwości pielęgnujcie te 
chwile waszego codziennego życia, kiedy wyłącznie szukacie kontaktu z Nim. Gdy nie wiecie, jak powinniście 
się modlić, proście Go, by nauczył Was modlić się i proście Jego niebieską Matkę, by modliła się z Wami i za 
Was”. (2.11.2005 r.). 

 
 

6. - W obecnych czasach wzrasta zainteresowanie duchowością. „Termin ‘duchowość’ przypomina świat 

wartości, którymi przepojona jest ludzka kultura – także w nowoczesnej cywilizacji. Podstawą wszelkiej ‘duchowości’ 

jest przekonanie o istnieniu Absolutu, który udzielił człowiekowi pewnych właściwości i od których zależny jest 

człowiek” (zob. J. Misiurek, K. Burski, Słowo wstępne – Duchowość chrześcijańska, w: DChZ, s. 9). Człowiek - stworzony 

na obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga Miłości (zob. Rdz 1,26-28), tym różni się od zwierząt, że jego postępowanie 

nie jest zdeterminowane instynktami czy popędami, lecz zależy od sfery duchowej (jest uwarunkowane kulturą duszy 

i przyjętego paradygmatu wartości). Nic dziwnego, że św. Paweł – Apostoł Narodów - ewangeliczną nowość 



trynitarnego egzemplaryzmu, komunii i pełni życia Trójjedynego Boga Miłości głosił także mieszkańcom portowego 

miasta Koryntu (miasto w środkowej Grecji, gdzie  - według greckiego geografa Strabona *ok. 63 r. p.n.Chr. + ok. 24 

r.n.e. - tylko w jednej świątyni Afrodyty uprawiało seks ponad 1.000 kobiet; stąd właśnie wzięło się określenie ”córy 

Koryntu”). Apostoł Narodów wyznawał z mocą: „Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro 

Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie 

żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według 

ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś 

pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko 

zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.” (2 Kor, 5, 14-18).  

Już na wstępie zauważamy, że z jednej strony, duchowość – to metoda kształtowania i prowadzenia życia 

wewnętrznego człowieka - jako chrześcijanina, oparta na  fundamencie chrztu św., a z drugiej że ciągle aktualnym 

pozostaje przesłanie adagium chrześcijan II w.: „duszą kultury jest kultura duszy”. Natomiast w średniowieczu św. bp 

Bonawentura OFM głosił, że Chrystus jest drogą i bramą  bezpiecznie wiodącą do Domu Ojca, a Duch Święty jest dawcą 

mądrości mistycznej, która jest fundamentem hierarchiczno-charyzmatycznej duchowości Kościoła (zob. Droga duszy 

do Boga rozdz. 7, 1. 2. 4. 6).  

7. - Współcześnie „przez duchowość chrześcijańską rozumie się formy przeżywania przez człowieka 

ochrzczonego jego relacji z Bogiem w Trójcy jedynym, który w osobie Jezusa Chrystusa w określonym czasie przyjął 

ludzkie ciało (Wcielenie), aby  dokonać w nim zbawczego dzieła (Odkupienie). Kierując się nauką i Chrystusa i 

przykładem Jego życia, chrześcijan dąży do zjednoczenia z Bogiem prze stan łaski, modlitwę, ascezę, praktykowanie 

miłości, a nawet doświadczenia mistyczne i inne przejawy wchodzące w skład chrześcijańskiego doświadczenia wiary. 

Podstawę duchowości chrześcijańskiej stanowi objawienie Boże, zawarte w księgach Starego i Nowego 

Testamentu, a także w tradycji Kościoła. Objawienie umożliwia różnorodną interpretację wezwania Bożego do 

osiągania świętości i doskonałości  życia w obrębie chrześcijaństwa. W duchowości chrześcijańskiej treścią przeżyć są 

prawdy wiary oraz wydarzenia życiowe naświetlane przez wiarę. Prawdy te chrześcijan przeżywa, uznając w Jezusie 

Chrystusie swego Boga, jak i model życia. Toteż ‘duchowość  chrześcijańska’ jest praktyczną postawą wobec życia, 

inspirowaną przez Ducha Świętego i podyktowaną religijną lub etyczną oceną; można mówić, że jest to przeżywanie 

stosunku człowieka do Boga jako Rzeczywistości ponadziemskiej” (zob. J. Misiurek, K. Burski, Słowo wstępne – 

Duchowość chrześcijańska, w: DChZ, s. 9). 

8. - Na przełomie wieków Słowiański Papież nauczał i formułował różne definicje i opisy katolickiej duchowości. 

W jednej z najbardziej celnych napisał m.in.: „Przez duchowość rozumiemy styl, czyli życie w Trójjedynym Bogu 

Jezusie Chrystusie zakorzenione na chrzcie św., lub formę życia odpowiadające wymogom chrześcijańskim. 

Duchowość ta jest «życiem w Chrystusie» i «w Duchu», które jest przyjmowane w wierze, przejawia się w miłości i 

ożywiane nadzieją, realizuje się w codziennej praktyce wspólnoty kościelnej. W tym sensie przez duchowość będącą 

celem nawrócenia należy rozumieć nie jakąś cząstkę życia, lecz całe życie prowadzone przez Ducha Świętego»” (Jan 

Paweł II, adhortacja Ecclesia in America 29). Tak więc duchowość ma na celu umacnianie „człowieka wewnętrznego” 

poprzez Bożą mądrość i trynitarną kulturę życia – czyli miłość wzajemną. Jest ona nie tylko najgłębszym „dnem” złotej 

reguły, ale wręcz syntezą zasad, wpajanych nam od dziecka, że nie żyjemy tylko dla siebie(por Rz 14, 7-10), bowiem 

nasze życie musi służyć przede wszystkim czemuś większemu od nas samych.  

Stąd  m.in. Hans Urs von Balthasar w książce „Wiarygodna jest tylko miłość”  formułuje pytanie o kryterium 

prawdziwości chrześcijaństwa. Zanim jednak poda definitywną odpowiedź, wybitny profesor pozwala Czytelnikowi 

kroczyć w poszukiwaniu odpowiedzi śladami wielkich tradycji filozoficznych i teologicznych. Podejmując to, co w nich 

cenne, von Balthasar wykazuje ich niewystarczalność i prowadzi do uznania za podstawę chrześcijaństwa miłości Bożej. 

Kluczowe dla teologii pojęcia: objawienie, grzech, usprawiedliwienie, wiara, cnota, a także dogmaty są niezrozumiałe 

bez odniesienia do tego punktu, jakim jest miłość – duchowe DNA Trójcy św. i chrześcijan. 
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