
Zainteresowanie się D. v. Hildebranda uczuciami jest wynikiem jego dociekań etycznych. 

Najważniejszym dziełem jego ,które szczególnie wpasowuje się w temat Serca Jezusowego staje się 

książka pt. Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-człowieka. Ukazała się ona 

po raz pierwszy w 1967 roku w języku niemieckim. Na jej stronach Hildebrand dokonał swoistej 

syntezy filozofii i teologii. Najpierw krytycznie spojrzał na „umiłowanie mądrości”. Zauważył, że tak 

ważne zagadnienie dla człowieka, dotyczące serca i uczuć, było przez wieki błędnie traktowane; albo 

uczuciowość była odrzucana, albo nie w pełni doceniana. Po krytyce autor przystąpił do analizowania 

bogactwa uczuciowości. Idąc tą drogą, odsłonił jej wartość. W dalszej części książki odniósł się do 

kultu Serca Jezusowego. Ta część jego dzieła jest w zasadzie modlitewnym rozważaniem. 

Wcześniejsze analizy fenomenologiczne pozwoliły mu wykazać, że serce jest ośrodkiem 

uczuciowości. Dlatego też, medytując nad Cour Iesu, czynił to ze stanowiska, które w XIII zostało 

odrzucone. Jak we wcześniejszym artykule wspomniano, Kościół nie ośmielił się patrzeć na serce jako 

centrum uczuciowości, gdyż wówczas był to pogląd filozoficznie niewystarczająco uzasadniony.  

W ten oto sposób, dzięki pobożności wyrosłej zasadniczo w XVII wieku oraz fenomenologii, skrajny 

racjonalizm został zachwiany. Serce stało się mocną kategorią antropologiczną. Szczegółowym 

wyjaśnieniem tej tezy zostanie poświęcony następny artykuł. 

Może nam również pojawić się pytanie. Czy Hildebrand jako piewca Serca, nie podchodził do 

zagadnienia uczuciowości bezkrytycznie? Otóż filozof ów był świadomy przyczyn uprzedzeń do 

uczuciowości. Dlatego zanim przystąpił do rehabilitacji, zapytał o wartość rzeczową tych krytycznych 

poglądów.  

Zasadniczo jego zarzuty można podzielić na dwie grupy: 

1.Związane z poznaniem ukazują serce jako mogące przeszkadzać w odkrywaniu prawdy.  

-skłonność do przenoszenia się z przedmiotu na wywołane przez niego uczucie np. Zakochując się nie 

widzimy realnych cech osoby darzonej uczuciem, a samo idealizujące uczucie zakochania. 

-analizowanie uczucia samego w sobie w oderwaniu od samego przedmiotu poznania 

-„pseudouczucia” czyli takie postawy, które są błędnie uważane za emocje, w ogóle nimi nie będąc. Na 

przykład podawanie za wzór pasjonata osoby, która jest motywowana pragnieniem sławy. Prawdziwy 

pasjonat jest przeniknięty zamiłowaniem, goniący za sławą zaś kieruje się mierną moralnie ambicją. 

Pomimo wyżej przytoczonych zarzutów, D. v. Hildebrand nie odrzuca wartości serca. Byłoby to 

bowiem mylne, gdyż nikt nie podważa znaczenia rozumu pomimo jego skłonności do pomyłek. 

2.Związane z postawą moralno-duchową czyli czczy retoryzm i sentymentalizm.  

Pierwsza postawa cechuje ludzi, którzy na pokaz udają, a nawet próbują wymusić wzniosłe uczucia np. 

patetyczną i elokwentną mową. Sentymentalizmu zaś nastawiony do wewnątrz nieustannie analizuje 

wszystkie poruszenia serca. Podtrzymuje je, lub w miarę możliwości, przemienia w przeciwne. 

Wszystkie te postawy choć odnoszące się do uczuć, zadają im kłam. Dietrich von Hildebrand 

przyznaje, że sferze emocji może towarzyszyć nieautentyczność, która nie występuje w obszarze 

rozumu i woli. Niemniej, nie można tych hybryd traktować jako wyznacznika przeżywania uczuć. 

Za tydzień chciałabym Państwa wprowadzić w samo sedno naszych rozważań o sercu a mianowicie 

pokazać je jako centrum osoby dialogującej ze światem wartości. 

Monika Fabiś  

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 14,22-33) 

Jezus chodzi po jeziorze 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi 

i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł 

sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był 

przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 

Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, 

i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie 

bójcie się”. Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do 

siebie po wodzie”. A on rzekł: „Przyjdź”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie 

przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, 

krzyknął: „Panie, ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, 

mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem 

Bożym”. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 9.08.2020r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;  

w piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika;  

w sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

10. 08. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny Foltyńskiej 

w miesiąc po pogrzebie. Intencja od zakładu pogrzebowego Olimp. 

11. 08. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa 

Okurowskich 

12. 08. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Jankowskich: Mateusza, Józefa, Stanisława, Franciszki, Elżbiety i Apolonii  

13. 08. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. mamy Stanisławy 

Tetiuk 

14. 08. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mirosława Kudyby 

w 4. rocznicę śmierci oraz jego zmarłych rodziców: Adama i Janiny 

 

15. 08. Sobota – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława, Jana, 

Gertrudy Nowaków 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Eugenii, Magdaleny 

i Józefa Kasprzyszaków 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Józefy i Antoniego 

Paluszek, zmarłego rodzeństwa: Zofii, Filipiny i Macieja oraz Józefy i Kazimiery 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Fatimskiej, zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Wiktorii i Zuzanny z okazji 2. rocznicy urodzin 

oraz potrzebne łaski dla Rodziców i Chrzestnych 

 

 



16. 08. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny Wyżykowskiej 

w 10. rocznicę śmierci 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Zanosik-Lipka - intencja od 

koleżanek i kolegów wraz z wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Dziękczynna z racji 50. rocznicy urodzin pana Mariusza 

Michalskiego z prośbą o dar zdrowia, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

Najświętszej 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Wojnakowskich: Zofii, Barbary, Władysława, Józefa i Waleriana; z rodziny Zajkowskich: 

Henryki i Wojciecha oraz Witolda Fajkisza 

1. W czwartek, 13 sierpnia, przypada Nabożeństwo Fatimskie. Po wieczornej Mszy 

w Białym Kościele będziemy odmawiać różaniec fatimski. 

2. W sobotę, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

niedzielny porządek nabożeństw: w Białym Kościele Msze o godz. 800 i 1200,  

w Nowolesiu o godz. 1000.  

3. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Artur Zając zamieszkały w Białym 

Kościele przy ul. Jaśminowej i Katarzyna Kukla zamieszkała w Strzelinie przy ul. Bella. 

Zapowiedź trzecia. 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„ Serce rozważne szuka mądrości.” Prz 15, 14 a 

W dzisiejszej odsłonie rozważań o sercu dochodzimy do momentu zwrotnego w filozofii, który 

pozwolił na rehabilitację uczuciowości. 

W latach 1900-1901 w Niemczech narodził się nowy nurt filozoficzny-fenomenologia (E.Husserl, 

M.Scheler i A.Pfänder) . Metoda fenomenologiczna zawiera sama w sobie docenienie uczuć. 

Otóż, gdy fenomenolog staje przed badanym obiektem, wsłuchuje się we wszystkie reakcje, jakie 

przedmiot w nim wywołuje. Na przykład, w zetknięciu z cierpiącą osobą, która płacze nad swoim 

losem, człowiek odczuwa współczucie. Uczucia stają się „ danymi” branymi pod uwagę w procesie 

badawczym. Na tej podstawie zaczyna tworzyć nasz główny rehabilitant serca Dietrich von Hildebrand 

ur. 12 października 1889 roku we Florencji. 

Jego droga naukowa i filozoficzna rozpoczęła się w 1906 r. W tym czasie rozpoczyna studia 

w Monachium u A.Pfändera, a następnie w 1909 r. przenosi się do Getyngi aby studiować u Husserla. 

Tam po 4 latach studiów, obronił pracę doktorską pt. Idea czynu moralnego. Rok później habilituje się 

pracą dotyczącą również moralności: Moralność i etyczne poznanie wartości. 

Wkrótce potem Hildebrand przechodzi na katolicyzm. Stanowczo też krytykuje ideologię nazizmu, 

szerzącą się wówczas w Niemczech. Z powodu wybuchu wojny emigruje do Austrii, Francji, by 

w końcu osiąść na stałe w Nowym Yorku, gdzie rozwinęła się jego wszechstronna działalność. 


