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Wprowadzenie

Kościół katolicki jest najliczniejszą organizacją w Polsce. Roli i znaczenia 
jego społecznej działalności nie da się ani przecenić, ani też pominąć.  
W opracowaniu, które oddajemy w ręce Czytelników, znajdują się tego liczne 
dowody. Począwszy od bogatej historii tej najstarszej funkcjonującej do dziś 
organizacji, poprzez szereg odniesień do przykładów i danych statystycznych, 
autorzy dają wyraz zaangażowania Kościoła katolickiego w działalność 
społeczną zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, a nawet globalnym. 
Dzieje się tak, bowiem współcześnie coraz powszechniej możemy zetknąć się  
z opinią, że jesteśmy świadkami dynamicznie postępujących zmian 
społecznych1, a globalne społeczeństwo2 przeżywa wręcz kryzys wartości.  
Tę ważną społecznie problematykę podejmują w sposób szczegółowy  
mgr Mirosław K. Szpakowski oraz mgr Ewelina Dąbek.

Monografię, która składa się z ośmiu rozdziałów, rozpoczynają 
rozważania w obszarze analizy Kościoła katolickiego jako organizacji, która 
posiada przez wieki dopracowane struktury organizacyjne, gdzie szczególną 
rolę w jej sprawnym funkcjonowaniu odgrywa hierarchia oraz system 
wartości. To właśnie hierarchiczny układ zarządzania decyduje o skuteczności 
przekazywania informacji i zadań na wszystkie szczeble organizacyjne Kościoła, 
które są później realizowane, raportowane i kontrolowane. Model ten jest tak 
skuteczny, gdyż wspiera go również określony system wartości, którym Kościół 
kieruje się oraz, którego naucza. Myślimy w tym miejscu przede wszystkim  
o Społecznej Nauce Kościoła, której rolę z punktu widzenia prawa, socjologii 
1  „Początek XXI wieku przyniósł ze sobą wiele zmian społecznych, politycznych, gospodarczych, 

ekonomicznych, kulturowych i religijnych. Zmiany te wynikają w dużej mierze ze zjawiska 
globalizacji”. Zob. M.Z. Stepulak, Zagrożenia dla rozwoju osobowego w rodzinie na początku XXI 
wieku, [w:] Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, 
(red.) J. Koperek, Wydawnictwo KUL 2011, s. 133.

2  Współcześnie „można już stwierdzić, że uczestniczymy w powstawaniu nie tylko <<nowego 
społeczeństwa>>, ale wręcz <<nowej kultury>> opartej na powszechnym stosowaniu nowoczesnych 
technologii. Właśnie te technologie, niemal zaskakują nas wciąż nowymi rozwiązaniami  
i możliwościami, które wpisują się w budowę tzw. społeczeństwa informacyjnego”.  Zob. M.K. 
Szpakowski, Społeczeństwo informacyjne w warunkach globalnej gospodarki,[w:] Pracovíci ako 
hnacia sila (teória a prax), UP Drochobych, TUKE Košice, Drochobych-Košice, 2012, s. 147.
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i teorii organizacji odnajdziemy w opracowaniach dra Przemysława Czarnka 
oraz dr Edyty Kondrackiej. 

W dalszej części podjęto problematykę zarządzania najmniejszą komórką 
organizacyjną w Kościele, a mianowicie parafią, która znajduje się w jurysdykcji 
proboszcza. W zarządzaniu parafią duże znaczenie mają zarówno wiedza, jak  
i przywódcze oraz interpersonalne umiejętności decydentów. Proboszcz, będąc 
odpowiedzialnym za funkcjonowanie różnego rodzaju wspólnot, ruchów 
oraz grup religijnych, musi więc posiadać szeroko rozumianą umiejętność 
zarządzania zasobami ludzkimi. Potwierdza to także w swoim opracowaniu  
mgr Mirosław K. Szpakowski. Odnajdziemy tu więc także przykłady 
praktycznego wykorzystania komunikacji międzyludzkiej. W sposób 
szczegółowy m.in. o społecznym znaczeniu komunikacji międzyludzkiej, 
jej form i technik traktują także dwa rozdziały mgra sztuki – Piotra A. 
Szymańskiego. Dotykając w tym miejscu pojęcia człowiek, któremu zwłaszcza 
w Kościele poświęca się szczególnie wiele uwagi, wchodzimy w rozległy obszar, 
w którym „fokusują” się różne dziedziny i teorie naukowe – zmieniające 
się jednak tak dynamicznie, jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. 
Nawiązujemy w tym przypadku do powszechnie otaczającej nas globalizacji 
i komercjalizacji życia społecznego. Zjawisko to nie jest obojętne hierarchii 
Kościoła katolickiego, który nie ignoruje nowych realiów, a także licznych 
wyzwań.

Zważywszy zatem na tak rozległą działalność Kościoła katolickiego, jego 
rolę i znaczenie społeczne – w opinii autorów wręcz konieczne było zajęcie się 
tą problematyką i podjęcie choćby próby jej analizy – z naukowego punktu 
widzenia. Do oceny wyników powyższego zamierzenia w imieniu autorów 
niniejszym zapraszam.

Mirosław K. Szpakowski 
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