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 ■ Kl. Rafał Orzech: Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus. Księz�e Biskupie, bardzo dziękuję za mo-
z� liwos&c& spotkania i chęc& rozmowy. Czytając ro& z�ne 
wiadomos&ci, słuchając ludzi w telewizji czy tez�  na 
ulicy, moz�emy usłyszec& pewien slogan: „czasy są 
trudne”. Dos&c& często odnosi się on do Kos&cioła, 
jednoznacznie sugerując, z�e jego czas dobiegł kon& ca, 
z�e nie ma on juz�  nic do zaoferowania wspo& łcze-
snemu człowiekowi, z�e nie poradzi sobie z prze-
mianami, kto& re zachodzą na naszych oczach. Czy 
rzeczywis&cie mamy się czego obawiac& jako Kos&cio& ł? 
Nasz czas się skon& czył?

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: My czytamy Ewangelię
i, jak przyjrzymy się sytuacji w czasach Pana Jezusa, 
to zobaczymy, z�e wtedy, gdy On głosił Ewangelię, 
czasy tez�  były trudne. Ojczyzna Jezusa była pod 
okupacją rzymską. Wewnątrz judaizmu trwały spory 
(co zostało zapisane w Pis&mie Ś4więtym) między Śa-
duceuszami i Faryzeuszami, ale nie tylko. Wiara była 
powierzchowna. Nie było Internetu i informacje nie 
rozprzestrzeniały się tak szybko. Jednak, czytając 
słowo Boz�e, zauwaz�amy, z�e im trudniejsze czasy, tym 
większa potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie 
Chrystusie. Moz�emy więc powiedziec&, z�e te nasze 
czasy są wręcz wys&mienite dla Kos&cioła. Włas&nie
w takich czasach moz�e on przekazac& ludziom to, co 
ma, czyli prawdę o Bogu, kto& ry jest, kto& ry kocha nas 
bezgraniczną miłos&cią; o Męce, Ś4mierci i Zmar-
twychwstaniu Jezusa, kto& ry z�yje i działa takz�e dzis& . 
Nasi księz�a w parafiach, osoby z�ycia konsekrowa-
nego, a takz�e misjonarze podejmują ogromny wysi-
łek, by głosic& Ewangelię, bardzo często nie mogąc 
cieszyc& się owocami swojej pracy, co jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu było nie do pomys&lenia.
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Jestes&my jednak ludz&mi wierzącymi. Kapłan, kto& ry 
nie widzi owoco& w, ale widzi, z�e s&wiat potrzebuje 
Boga, głosi Ewangelię. Jestem o tym przekonany, z�e 
ludzie zaczną szukac& Pana Jezusa, zaczną szukac& Jego 
sło& w. I to jest nasze (chrzes&cijan) zadanie, bys&my
wyszli im naprzeciw. 

Kl. Rafał Orzech: Wydaje mi się, z�e ludzie juz�  teraz 
szukają Boga, mniej lub bardziej s&wiadomie pro& bują 
prowadzic& jakies&  z�ycie duchowe. Niestety, często
w oderwaniu od chrzes&cijan& stwa i poza Kos&ciołem, 
wręcz w opozycji do niego. Jak pomo& c ludziom do-
strzec, z�e Bo& g działa w Kos&ciele i przez Kos&cio& ł? 

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Istotą głoszenia Ewange-
lii jest ukazywanie działania Pana Boga. Tutaj po-
trzebujemy ogromnego wysiłku. Musimy w taki 
sposo& b celebrowac& sakramenty s&więte – szczego& lnie 
Eucharystię, w taki sposo& b przepowiadac&, w taki 
sposo& b podejmowac& działania duszpasterskie, z�eby 
to wszystko miało charakter sakramentalny.

Kl. Rafał Orzech: Co Ksiądz Biskup ma na mys& li, 
mo&wiąc „charakter sakramentalny”?

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Wyjdz&my od dobrze nam 
znanej katechizmowej definicji sakramentu. Jest to 
„widzialny znak niewidzialnej łaski”. Chodzi więc
o to, z�eby poprzez nasze wysiłki, tę widzialną stronę, 
ukazywała się niewidzialna łaska Pana Boga. Mys& lę 
jednak, z�e pierwszą rzeczą, kto& rą musimy zrobic& jest 
rachunek sumienia: czy czasem nie idziemy za pod-
szeptem ducha tego s&wiata i bardzo powierzcho-
wnie traktujemy sakramenty. Nie zawsze chcemy po-
głębic& naszą wiedzę, naszą wiarę czy to poprzez 
lekturę, czy wysłuchanie jakiejs&  konferencji. Mamy
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do tego doskonałą okazję. W ten sposo& b moz�emy bu-
dowac& wiarę w to, z�e to Bo& g działa, a dla Niego nie 
ma rzeczy niemoz� liwych, nie ma przeszkody czaso& w, 
czy innych trudnos&ci, takz�e tych, kto& re są we mnie,
w moim z�yciu. 

Kl. Rafał Orzech: Jakie jest w tym zadanie kapłana, 
osoby konsekrowanej? 

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Waz�ne jest ukazanie ra-
dos&ci Ewangelii. Do tego wzywa tak często papiez�  
Franciszek. Ludzie muszą zobaczyc&, z�e my naprawdę 
kochamy Pana Boga, jestes&my zaangaz�owani w gło-
szenie Jego Ewangelii, całkowicie się oddajemy temu 
głoszeniu. Często mo& wię teraz duchownym, z�e jes& li 
ludzie widzą, z�e głosząc Jezusa, nie mamy w tym z�a-
dnego innego interesu (a mają prawo do tej pewno-
s&ci, z�e naszym jedynym interesem jest głoszenie 
Ewangelii), wtedy Kos&cio& ł ukazuje moc słowa Bo-
z�ego, ukazuje tę moc, kto& rą ma nie z siebie, tylko od 
Jezusa Chrystusa. Dla kapłana głoszenie Ewange-
lii nie jest sprawą opcjonalną, to jest istota posługi. 
Ś4w. Paweł tylko głosił. To jest pierwsze zadanie w z�y-
ciu kapłan& skim. Do tego jestes&my powołani, by robic& 
to na wszelkie sposoby. Trzeba nam tego zapału s&w. 
Pawła, a takz�e wielu innych s&więtych, kto& rzy na ka-
z�dy moz� liwy sposo& b głosili Dobrą Nowinę. 

Kl. Rafał Orzech: W swoich homiliach często mo& wi 
Ksiądz Biskup o łasce, szczego& lnie podkres& lając wa-
gę łaski us&więcającej w z�yciu kaz�dego człowieka.
Dlaczego jest to tak waz�ne? Jakie jest jej miejsce
w Kos&ciele, w z�yciu chrzes&cijan& skim?

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: To fakt, często wracam 
do tematu łask. Wydaje się to sprawą oczywistą, je-
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dnak coraz częs&ciej widzimy, z�e to co dla nas jest 
jasne, niekoniecznie jest takie dla ludzi. Bez łaski 
Kos&cio& ł staje się instytucją tylko ludzką. Podam 
bardzo prosty przykład: Msza Ś4więta – Najs&więtsza 
Ofiara Jezusa Chrystusa. Jes& li celebrujemy/ucze-
stniczymy w niej bez s&wiadomos&ci, z�e jest to dzia-
łanie Boz�ej łaski, to owszem, msza się odbędzie, ale 
nasza celebracja będzie bardzo powierzchowna, mo-
z�e nawet byle jaka. Nasuwa się wtedy pytanie: czy
o to chodziło Panu Jezusowi, gdy zostawił nam tę 
największą tajemnicę? Kolejne to: jakie będą owoce 
mojego spotkania z Bogiem? W duszpasterstwie, je-
s& li pominiemy działanie łaski, to zostaniemy tylko na 
takim schemacie: cegła, cement, blacha, kolejny pro-
jekt, kolejna budowa. Jaka wtedy jest ro& z�nica między 
nami – Kos&ciołem – a Gminnym Os&rodkiem Kultury? 
ZB adna! Tak samo moz�emy wypiąc& piers& , by Minister 
nadał nam jakis&  order za uratowanie dzieła sztuki, 
za przyczynek do zachowania dziedzictwa narodo-
wego. To waz�ne, owszem, ale nie wystarczające.
W duszpasterstwie bez Boz�ej łaski nie zrozumiemy 
sakramento& w. Bez wspo& łpracy z łaską, z�ycie Boz�e
w nas będzie mało owocne, stopniowo będzie zamie-
rało. Bez Boz�ej łaski nie zrozumiemy naszej codzien-
nos&ci. Nie dostrzez�emy, z�e nasza codziennos&c& jest 
drogą, kto& ra prowadzi nas do zbawienia. Zobaczmy 
tez�  na inny sakrament – Śakrament Pokuty i Poje-
dnania. Jes& li nie rozumiem co tam się dzieje, to nie 
wspo& łpracuję z łaską. Formalnie spowiedz&  się odby-
wa. Natomiast kompletnie nic nie zmienia się we 
mnie. Cięz�ko potem, by objawiły się owoce tego sa-
kramentu w z�yciu, czyli przede wszystkim, cięz�ko
o mo& j postęp w s&więtos&ci. A o to chodzi w naszej 
codziennos&ci. Tylko wtedy mogę powiedziec&, z�e 
moje z�ycie chrzes&cijan& skie nie jest udawane, z�e
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pozwalam Bogu działac&, a wtedy przeze mnie Bo& g 
objawia swoją s&więtos&c& w s&wiecie. 

Kl. Rafał Orzech: Przyjmując sakrament, sam staję 
się sakramentem… 

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Tak! To jest włas&nie 
sakramentalnos&c& naszego z�ycia. Śam mogę stac& się 
znakiem obecnos&ci Boga w s&wiecie. Jes& li owocnie 
uczestniczę w z�yciu sakramentalnym, staram się
o dobrą spowiedz& , o głęboką modlitwę, to mam obo-
wiązek ukazac& s&wiatu, z�e przyjąłem łaskę i ta łaska 
wydaje we mnie owoc. Śłowo obowiązek moz�e bu-
dzic& niechęc&, ale to przede wszystkim Boz�y dar. Dar 
bycia umiłowanym dzieckiem Boz�ym. Jes& li tak ro-
zumiem swoje z�ycie – jako z�ycie dziecka Boz�ego, to 
stopniowo odkrywam, z�e z�aden sakrament nie jest 
po to, by go zamknąc& w swoim sercu. I dzisiaj jest to 
Kos&ciołowi bardzo potrzebne. Jestes&my teraz w cza-
sie synodu. Wszelkie działania, kto& re miałyby na 
uwadze tylko wymiar doczesny są skazane na nie-
powodzenie. Niczego nie odnowimy. Natomiast jes& li 
po& jdziemy drogą, kto& rą wyznaczył nam ks. Biskup 
Andrzej Jez�  – drogą odnowy Kos&cioła na wzo& r Chry-
stusa – to Osoba Jezusa stanie w centrum naszego 
z�ycia, a przez to, wszystko odnowimy i przede 
wszystkim przekaz�emy wiarę następnym pokole-
niom. 

Kl. Rafał Orzech: Mys& ląc o sakramentach, wielu z nas 
ma w głowie praktycznie jeden – Eucharystię. I co 
cieszy, widzimy ws&ro& d młodych wielkie pragnienie 
owocnego przez�ywania Najs&więtszej Ofiary. Liczne 
grono ministranto& w, lektoro& w, ceremoniarzy chce 
wchodzic& coraz głębiej w liturgię. Widac& w nich 
pasję, miłos&c& do Boga. Często jednak spotykają się
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z jakims&  oporem ze strony duszpasterza, niezrozu-
mieniem swojego zapału, a takz�e niedociągnięciami 
w celebrze. Co by Ksiądz Biskup poradził tym mło-
dym męz�czyznom, kto& rzy gdzies&  w sercu czują, o co 
chodzi w liturgii, a sposo& b celebrowania, na kto& ry 
nie mają wpływu, nie pozwala im dotrzec& do tego co 
najbardziej istotne?

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Mys& lę, z�e nieustannie 
potrzebujemy odnowy z�ycia liturgicznego. Jest taka 
pokusa, z�eby do liturgii się przyzwyczaic&. Grozi to 
kaz�demu z nas, jes& li przez�ywamy ją bardzo po-
wierzchownie. Moz�emy tez�  wpas&c& w inną pokusę
i mys& lenie, z�e skoro msza jest najs&więtszą czyn-
nos&cią, to Bo& g sam w niej działa, my w to wierzymy
i w związku z tym nic innego nie chcemy zrobic&. Po-
zostajemy bierni. Z jednej strony – to oczywis&cie 
prawda. Śkoro jednak jest to czynnos&c& tak s&więta, to 
wymaga to od nas przede wszystkim przygotowania 
do celebracji: rozumienia gesto& w, symboli; akty-
wnego słuchania, patrzenia. Przede wszystkim po-
trzeba, z�eby moje serce było wypełnione Boz�ą łaską. 
Tylko wtedy mogę zobaczyc& Jezusa w liturgii, tylko 
wtedy mogę ją zrozumiec&.  

Kl. Rafał Orzech: Jak zatem troszczyc& się o piękno 
celebracji?

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Liturgia nie moz�e byc& 
jakąs&  formą ideologicznego działania. Zaro& wno ci, 
kto& rzy mo& wią, z�e to dobrze, z�e Kos&cio& ł otworzył się 
poprzez reformę liturgiczną, jaki ci, kto& rzy ją kry-
tykują, uwaz�ając, z�e tylko powro& t do Nadzwyczaj-
nej Formy Rytu Rzymskiego jest włas&ciwym rozwią-
zaniem, mogą tak naprawdę szukac& w tym wszy-
stkim siebie. I jedna, i druga postawa moz�e byc& taką
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postawą, kto& ra wcale nie s&wiadczy o tym, z�e chodzi 
nam o zrozumienie liturgii. Jeden czuje się dobrze
w takiej formie, inny w takiej, ale nie ma w ogo& le 
zamiaru słuchania tego, co Kos&cio& ł o tym mo& wi, jak 
Kos&cio& ł naucza. A od tego juz�  blisko do sekciarskiego 
mys& lenia. Bardzo potrzebujemy pięknych celebracji 
w naszych parafiach. By liturgia była dobrze rozu-
miana, przygotowana, przez�ywana. Nie chodzi mi
o zbytnią teatralizację, ale po prostu o celebrację li-
turgii w duchu Kos&cioła. Zachęcam do tego, by nigdy 
nie traktowac& swojego duszpasterza jako wroga li-
turgii. Wchodz&cie w dialog, dzielcie się swoją wiedzą, 
podpowiadajcie, co moz�na by zrobic&. Przede wszy-
stkim sami uczestniczcie w liturgii z takim prze-
jęciem, z wielką wiarą. Liturgii nie da się przez�ywac& 
samotnie. Zawsze jest celebrowana we wspo& lnocie. 
Niestety, często dochodzi do naduz�yc& i ich spraw-
cami nie są s&wieccy, tylko duchowni. Ta sytuacja nie 
powinna miec& miejsca. O tym trzeba mo& wic&. Liturgia 
nie jest naszą własnos&cią. To własnos&c& Jezusa Chry-
stusa i Kos&cioła i jako czynnos&c& najs&więtsza tak musi 
byc& przez nas traktowana. 

Kl. Rafał Orzech: Waz�na jest umiejętnos&c& słuchania 
tego, co ma druga osoba do powiedzenia…  

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Nie dajcie się nigdy 
uwies&c& temu, z�e wszyscy robią z& le, a tylko ja robię 
dobrze. To nie jest droga do naprawy rzeczy. Kaz�dy 
ochrzczony powinien uczynic& wiele, by liturgia w pa-
rafii, w kto& rej z�yje, była na wysokim poziomie. Chyba 
nadszedł taki czas, by o liturgii rozmawiac& więcej. 
Rozmawiac& i słuchac&. Przede wszystkim tego, co 
Kos&cio& ł na ten temat mo& wi.  

Kl. Rafał Orzech: Wielu młodych męz�czyzn zafascy-
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nowanych liturgią zaczyna mys& lec& o kapłan& stwie. Za-
raz jednak odczuwa lęk. Z jednej strony chcą dawac& 
ludziom nadzieję, kto& rą sami kiedys&  otrzymali, widzą 
potrzebę s&wiadectwa i głoszenia słowa. Z drugiej 
jednak boją się reakcji rodziny, znajomych oraz tego, 
co mo& wi s&wiat o kapłan& stwie. Nie wszyscy są zdolni 
zaakceptowac& takie wybory… 

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Powiedziałes&  „młodzi 
męz�czyz&ni”. To bardzo waz�ne. Trzeba us&wiadomic&
sobie, z�e nie jestem juz�  dzieckiem. Przychodzi taki 
moment, z�e to ja muszę sam podjąc& decyzję za 
siebie. Co więc mogę powiedziec&? Nie bo& j się! Jes& li 
odkrywasz powołanie, to jest to sprawa nie tylko 
twoja, ale sprawa Boga. Dzisiaj męz�czyz&ni, w ogo& le 
męskos&c& jest w kryzysie. Dlatego trzeba podjąc& wy-
siłek, z�eby zrozumiec& najpierw, co to znaczy byc& 
męz�czyzną. Potem, z�e oznaką mojej dojrzałos&ci, tego, 
z�e nie jestem dzieckiem, jest zdolnos&c& do podejmo-
wania decyzji. Męz�czyzna nie powinien zastana-
wiac& się jeden rok, drugi, trzeci, z�eby podjąc& jakąs&  
decyzję. Trzeba umiec& sprawnie je podejmowac&. 
Ostatnio czytałem, z�e o pokoleniu młodych ludzi mo& -
wi się „pokolenie płatko& w s&niegu – pokolenie snow-
flakes”. Płatki są bardzo nietrwałe. Śą piękne, po-
trafią zachwycic&, ale szybko się topią. 

Kl. Rafał Orzech: W jaki sposo& b mogę pro& bowac& 
podjąc& tę decyzję? 

Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: Zachęcam, by najpierw 
podjąc& działanie zmierzające do tego, by chciec& byc& 
dorosłym, dojrzałym. Nie jest to łatwe, samemu mo-
z�e byc& trudno sobie z tym poradzic&. Dlatego warto 
zapytac& kogos& , do kogo mam zaufanie i poddac& się 
jakiejs&  formie kierownictwa duchowego. Mo& wimy
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przeciez�  o powołaniu do kapłan& stwa! To trzeba ro-
zeznawac& na modlitwie. Dalej, posłucham tego, co 
mo&wi do mnie Bo& g, co usłyszę w kierownictwie
– i po czyms&  takim – łatwiej będzie mi podjąc& sa-
memu decyzję. Jeszcze raz powto& rzę: nie bo& j się! 
Jez�eli Pan Bo& g cię powołuje, to się nie bo& j! To osta-
teczne „tak”, kto& re wypowiesz, nalez�y tylko do ciebie. 
Nikt tego za ciebie nie zrobi. Dlatego, by je powie-
dziec&, mamy czas przygotowania, dalszego rozezna-
wania w seminarium duchownym. Tylko tam mogę 
się przekonac&, czy głos, kto& ry słyszę w sercu jest pra-
wdziwy. Po tym przygotowaniu, mogę Bogu powie-
dziec& ostateczne „tak” w momencie s&więcen& . Do-
piero wtedy moje powołanie się zrealizuje. Dopiero 
wtedy wejdę w pełni na drogę, kto& ra da mi szczęs&cie. 
■
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„Dyktuje mi te słowa miłość 
Kościoła, który tylko wówczas 
bedzie mógł spełnić swe 
posłannictwo wobec świata, 
jeśli zachowa doskonała – przy 
całej ludzkiej słabości – wierność 
dla Chrystusa. Wiem, że zwracam 
sie do tych, którym nie co innego 
– ale właśnie miłość Chrystusa – 
dozwoliła i nakazała zarazem 
oddać sie na służbe Kościoła.”

św. Jan Paweł II   
List do kapłanów 
na Wielki Czwartek 1979r.

˛ ˛

˛

˛

˛





  

 ■ Nie chodzi o to, z�eby usiąs�c� przy kominku i narze-
kac� na to, z�e s�wiat jest zły, ludzie dziwni, a sytuacja
z pandemią to juz�  wszystko wstrzymała… Nie chodzi 
o to, z�eby zwołac� kolejną konferencję, podczas kto� rej 
ustalimy, z�e na s�wiecie nie dzieje się zbyt dobrze
i wielu ludzi, szczego� lnie młodych, pogubiło się
w codziennej wędro� wce. To tak, jakby ktos�  zabłądził, 
stracił orientację na szlaku i nie wiedział, w kto� rą 
stronę podąz�yc�, z�eby nie pogorszyc� swojej sytuacji.

Oto� z�  chcę Wam powiedziec�, z�e nie jest az�  tak z� le, 
z�eby nie było wyjs�cia. Bardzo lubię słuchac� ludzi
z pasją. Pamiętam na przykład młodą kobietę, kto� ra 
w Ziemi Ś*więtej opowiadała o swoich badaniach nad 
tkaniną, kto� ra występuje w Biblii. Pos�więciła temu 
kilka lat, mieszkając włas�nie tam, w Izraelu, z�eby 
napisac� doktorat na ten temat. Trudno zapomniec� 
obraz jej pasji. Widok młodych małz�en� stw, dla 
kto� rych ich dzieciaki są „oczkiem w głowie” i mogą 
nie spac�, z�eby tylko ich dzieci były szczęs� liwe takz�e 
jest wyjątkowy. Popatrzmy na ludzi woko� ł nas, 
kto� rzy pos�więcili wszystko dla dobra innych! Np. na 
kapłano� w, dla kto� rych więz�  z Panem Jezusem i lu-
dz�mi stała się sensem posługi w parafiach. Przeciez�  
– przyznacie mi rację – to nie jest oddalony „kos-
mos”, ale tu i teraz. 

Zdaję sobie sprawę, z�e problem lez�y włas�nie w od-
kryciu tej misji – powołania. Jes� li się ją odkryje, za-
czyna się z�yc� z pasją. I to jest bardzo waz�ne. Dlatego 
włas�nie lubię powtarzac�, z�e powołanie nadaje sens 
naszemu z�yciu. Z3yjemy dlatego, bo jestes�my po-
wołani. Najpierw Pan Bo� g powołuje i dlatego daje 
z�ycie. O tym czytamy w Księdze Proroka Jeremiasza: 
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem
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cię, nim przyszedłes�  na s�wiat, pos�więciłem cię” (Jr 
1,5). Warto przeczytac� sobie kilka razy to zdanie,
w ciszy, w samotnos�ci. Pan Bo� g ustawia nam włas�ci-
wy sposo� b naszego mys�lenia o Jego działaniu. Przy-
znacie rację, z�e nam się w z�yciu wiele wydaje. I to, co 
się nam wydaje urasta do rangi pewnika. A często 
tak nie jest. Kaz�dy z nas ma powołanie! Dowo� d? Bo 
istniejemy! To jest dowo� d na to, z�e mamy powołanie.

I teraz kolejna rzecz. Jak rozeznac� powołanie, to 
znaczy: jaką mam misję? Prawdą jest, z�e Pan Bo� g ma 
najlepszy plan dla kaz�dego człowieka. Jednak Boz�y 
projekt nie jest determinacją. Jes� li w naszym co-
dziennym z�yciu, szczerze poszukujemy Jego woli 
względem nas; modlimy się, czytamy Śłowo Boz�e, 
przyjmujemy Komunię s�więtą, wtedy potrafimy od-
czytywac� Boz�ą mys� l względem nas. Dlatego bez 
bliskiej relacji z Panem Bogiem nie da się rozeznac� 
powołania. Najpierw rozeznajemy Jego obecnos�c�
w naszym codziennym z�yciu. Pan Bo� g nie moz�e byc� 
dla nas katechizmową teorią. Chrzes�cijan� stwo jest 
wydarzeniem, Osobą, kto� ra ma twarz i serce – to 
Jezus Chrystus Ukrzyz�owany i Zmartwychwstały. 
Chrzes�cijan� stwo jest ŚPOTKANIEM z osobą Jezusa 
Chrystusa. Tylko wtedy damy się prowadzic� Jezu-
sowi. Wiara jest zaufaniem, pragnieniem wtulenia 
się w Jego Śerce.

Widzicie zatem, z�e rozeznanie powołania jest pro-
cesem, a nie – jak twierdzą niekto� rzy – chwilowym 
zrywem i nagłą decyzją. Decyzja dojrzewa, czasami 
w bo� lu wątpliwos�ci, niechęci, a nawet ucieczki. To 
jest dojrzewanie. Powołanie to nie wybo� r tego, co mi 
się najbardziej podoba. Mało tego, to nie decyzja 
poparta tym, z�e uwaz�am, iz�  jestem uzdolniony do

16

W którą stronę?



  

pełnienia posługi np. kapłan� skiej. Powołanie ozna-
cza nadanie pełnego sensu własnemu z�yciu – jak 
uwaz�a ojciec Amedeo Cencini. Jes� li odkrywam, z�e 
Pan Bo� g daje mi dar niezalez�ny od moich zasług, 
uzdolnien� , a nawet chęci, to muszę za ten dar po-
dziękowac�. Tym dziękczynieniem jest osobista, wol-
na odpowiedz� . To jest wybo� r! I to jest fundament. 
Bez dziękczynienia nie będzie decyzji podjęcia tego 
daru powołania. I tutaj nie moz�na popełniac� błędu 
(a często tak się zdarza!): powołanie zawsze prze-
rasta twoje siły! To nie jest tak, z�e trzeba osiągnąc� 
jakąs�  złudną doskonałos�c� (jaką?, kiedy?, gdzie?)
i wtedy podjąc� decyzję. W takim toku mys� lenia nie 
nastąpi podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Trzeba pa-
miętac�, z�e jestes�my sobą tylko wtedy, gdy za-
akceptujemy własne powołanie. Bardzo waz�ną kwe-
stią jest w tym wszystkim otworzenie serca na dar 
powołania! 

Popatrz! Pan Bo� g dał Ci z�ycie i do czegos�  Cię po-
wołuje. Otwo� rz swoje serce na Jego dar, słuchaj wy-
trwale Jego Śłowa, pytaj: czego pragnie Bo� g wzglę-
dem Ciebie, i czego Ty pragniesz od z�ycia, kto� re On 
Ci dał. 

Polecam konkretną pomoc w rozeznaniu, jaką są re-
kolekcje „Chłopy do roboty” i „Męska decyzja”. Pa-
miętaj, z�e wolą Pana Boga nie jest z�ycie człowieka 
bez sensu i celu. Z3ycie ma sens, bo Pan Bo� g wie, co 
robi, powołując nas do konkretnej misji, dając nam 
cud istnienia. ODWAGI! ■
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 ■ Ż�yjemy w ś
wiecie, któ
 ry nieuśtannie „wkłada nam 
dó główy”, ż�e wiara jeśt śprżecżna ż nauką. Ż tele-
wiżji, radia, śtrón internetówych, ż różmó
 w prówa-
dżónych ż ró
 wieś
nikami, a byc
 móż�e ró
 wnież�  że 
śżkólnych lekcji, każ�degó dnia płynie dó naś ten śam 
kómunikat – niekiedy jeśt ón wpróśt wypówiedżia-
ny, ale cżęś
ciej jeśt pó próśtu prżyjmówany jakó mil-
cżące, beżśprżecżne żałóż�enie, któ
 regó nie trżeba 
wyraż
nie wypówiadac
 i nażywac
 pó imieniu, bó jeśt 
tak śamó ócżywiśte jak tó, ż�e dwa raży dwa ró
 wna 
śię cżtery. Ten kómunikat jeśt próśty i jednóżnacżny, 
a brżmi ón naśtępującó: nie móż�eśż akceptówac
 te-
gó, có mó
 wi wśpó
 łcżeśna nauka i żarażem wierżyc
 w 
Bóga. Tych dwó
 ch rżecży nie da śię że śóbą pó-
gódżic
: albó wierżyśż naukówcóm, któ
 rży badają 
ś
wiat prżyródy i ópierają śwó
 j ś
wiatópógląd na te-
órii wżględnóś
ci, mechanice kwantówej i teórii ewó-
lucji, albó wierżyśż w tó, có jeśt napiśane w Bi-
blii i prżyjmujeśż iśtnienie Bóga, ó któ
 rym teórie na-
ukówe nicżegó nie mó
 wią. Taki kómunikat śącży śię 
nieuśtannie dó naśżej ś
wiadómóś
ci i nic dżiwnegó, 
ż�e ż cżaśem śtaje śię dla naś ócżywiśte tó, ż�e pó-
międży nauką i wiarą iśtnieje kónflikt, któ
 regó w ż�a-
den śpóśó
 b nie da śię uśunąc
.

Dóbrym prżykładem żagadnienia, któ
 re wydaje śię 
pótwierdżac
 teżę ó tym, ż�e nauki i wiary nie da śię że 
śóbą pógódżic
, jeśt próblem pócżątkó
 w wśżech-
ś
wiata albó pócżątkó
 w cżłówieka. Jak wiadómó, na-
ukówą teórią wyjaś
niającą pócżątek wśżechś
wiata 
jeśt teória Wielkiegó Wybuchu, któ
 ra żródżiła śię
w I półówie XX wieku w ramach kóśmólógii relaty-
wiśtycżnej – wśpó
 łcżeśnej dyścypliny nauk prżyró-
dnicżych badającej śtrukturę i ewólucję wśżech-
ś
wiata; żaś
  teórią wyjaś
niającą pócżątki cżłówieka
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jeśt tżw. śyntetycżna teória ewólucji, któ
 ra pówśtała 
ż półącżenia óryginalnej teórii Karóla Darwina óraż 
genetyki, cżyli nauki ó dżiedżicżnóś
ci. Gdy idżie ó re-
ligijne wyjaś
nienie tegó śamegó próblemu, tó śpró-
wadża śię ónó dó teólógicżnie pójmówanej prawdy
ó śtwórżeniu wśżechś
wiata i cżłówieka prżeż Bóga. 
Obydwa wyjaś
nienia – naukówe i religijne – wydają 
śię całkówicie nieśpó
 jne. Nic dżiwnegó, ż�e w wielu 
różmówach póś
więcónych tej próblematyce móż�na 
uśłyśżec
 śugeśtywne pytanie, któ
 re wydaje śię 
dópuśżcżac
 tylkó dwie móż� liwe ódpówiedżi: cży 
wśżechś
wiat żóśtał śtwórżóny prżeż Bóga, cży też�  
pójawił śię w wyniku Wielkiegó Wybuchu? Albó tó 
śamó pytanie ódnieśióne dó pócżątkó
 w gatunku 
hómó śapienś: cży cżłówiek żóśtał śtwórżóny prżeż 
Bóga, cży też�  pójawił śię na śkutek dżiałania pró-
ceśó
 w ewólucyjnych? Pytanie jeśt śugeśtywne, bó 
wynika ż niegó, ż�e trżeba śię ópówiedżiec
 albó ża 
tym, có mó
 wi wśpó
 łcżeśna nauka, albó ża tym, có 
mó
wi religia. Pytanie tó żdaje śię pótwierdżac
 teżę
ó tym, ż�e nauki i wiary nie da śię że śóbą pógódżic

i ż�e trżeba śię żdecydówac
 na jednó ż tych dwó
 ch
śtanówiśk, a tym śamym żarażem prżekreś
 lic

i ódrżucic
 drugie.

Taki dylemat móż�na jednak łatwó różwiążac
 beż 
kóniecżnóś
ci wybierania jednej ż tych dwó
 ch 
móż� liwóś
ci i prżekreś
 lania drugiej. Prżekónanie
ó nieunikniónym kónflikcie nauki i wiary nie jeśt 
bówiem nicżym innym jak śwegó ródżaju mitem, 
któ
 ry różpada śię jak dómek ż kart, gdy śię mu bliż�ej 
prżyjrżec
. A ż�eby śię prżekónac
, cży jeśt tak rże-
cżywiś
cie, wyśtarcży śóbie uś
wiadómic
, ż�e prżecież�  
nauki empirycżne mó
 wią tylkó i wyłącżnie ó fiży-
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cżnej (lub chemicżnej) śtrukturże ś
wiata prżyródy 
(śam cżłówiek też�  jeśt cżęś
cią tegó ś
wiata), ale nie 
mó
wią nicżegó – bó nie śą dó tegó uprawnióne –
ó śenśie jegó iśtnienia, ani ó tym śkąd tó iśtnienie 
bierże śwó
 j pócżątek. O tym mó
 wi ża tó teólógia, 
któ
 ra wśkażuje na Bóga będącegó śtwó
 rcą wśżech-
ś
wiata (óraż śamegó cżłówieka) i nadającegó śenś 
jegó iśtnieniu. Ż kólei teólógia nie jeśt uprawnióna 
dó órżekania ó fiżykóchemicżnych mechaniżmach 
ódpówiedżialnych ża funkcjónówanie ś
wiata prży-
ródy, i dlategó żawśże, gdy teólóg ódwółuje śię dó 
óbrażu ś
wiata, pówinien wżiąc
 pód uwagę tó, có
ó tym óbrażie mó
 wią wśpó
 łcżeśne nauki. Ta fun-
damentalna ró
 ż�nica kómpetencji pómiędży nauką 
ópartą na ekśperymentach i teólógią ópartą na 
wierże, wyklucża jakikólwiek kónflikt pómiędży 
tymi dwóma dżiedżinami – nauką i wiarą, a nawet 
dómaga śię tegó, by dżiedżiny te wżajemnie śię 
użupełniały i rażem dawały pełny óbraż tegó, có 
każ�da ż nich ujmuje tylkó w śpóśó
 b wybió
 rcży i cżą-
śtkówy.

Prżywółane wcżeś
niej pytania ó pócżątek wśżech-
ś
wiata i pócżątek cżłówieka śugerują, ż�e tylkó jedna 
ódpówiedż
  – albó ś
ciś
 le naukówa, albó religijna – 
jeśt śłuśżna. W rżecżywiśtóś
ci jednak nie trżeba tu 
wybierac
 pómiędży nauką i wiarą. Móż�na wybrac
 
drógę, w któ
 rej i nauka, i wiara dają śwó
 j wkład dó 
ódpówiedżi na póśtawióne pytanie: Bó
 g jeśt śtwó
 rcą 
wśżechś
wiata, któ
 ry tó różpócżyna śwóją ewólucję 
w wyniku Wielkiegó Wybuchu, a biólógicżna ewó-
lucja ż�ycia, któ
 ra różpócżęła śię na Żiemi niecałe 
cżtery miliardy lat temu, jeśt śwegó ródżaju 
prżedłuż�eniem – kóntynuacją – kóśmicżnej ewólucji 
całegó wśżechś
wiata.  W wyniku śtwó
 rcżegó dżia-
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łania Bóga, któ
 ry nieuśtannie daje iśtnienie całemu 
ś
wiatu, pójawia śię na Żiemi cżłówiek, będący 
cżęś
cią ś
wiata prżyródy i pódlegający – jak wśży-
śtkie inne ż�ywe órganiżmy – próceśóm ewólucyj-
nym. W interpretacji teólógicżnej żaró
 wnó Wielki 
Wybuch jak i ewólucja ż�ycia mógą byc
 żatem pó-
śtrżegane jakó prżejaw śtwó
 rcżegó dżiałania Bóga. 
W takiej perśpektywie nauki empirycżne nie śą ż�a-
dnym żagróż�eniem dla teólógii. Có więcej, mógą byc
 
jej śprżymierżen
 cem, pónieważ�  póżwalają ódcży-
tywac
 i córaż lepiej pójmówac
 – żgódnie ż intuicją 
wypówiedżianą prżed laty prżeż Alberta Einśteina – 
żamyśł Bóga ukryty w racjónalnej śtrukturże prży-
ródy. ■ 
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„Wiara i rozum (Fides et ratio) 
sa jak dwa skrzydła, na których 
duch ludzki unosi sie ku 
kontemplacji prawdy. Sam Bóg 
zaszczepił w ludzkim sercu 
pragnienie poznania prawdy, 
którego ostatecznym celem jest 
poznanie Jego samego, aby 
człowiek — poznajac Go i miłujac 
— mógł dotrzeć także do pełnej 
prawdy o sobie”.

św. Jan Paweł II
Encyklika „Fides et ratio”

˛

˛ ˛

˛
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 ■ W Ewangelii Jana znajdujemy dwa z�ywe tematy, 
skupione woko� ł Jezusa – wierzyć; kochać. Teologia 
Jana jest teologią z�ycia. Wiara daje moz� liwos�c� nie 
tylko s�wiadczenia o Nim, ale i z�ycia w Nim. U Jana 
teologia jest mistyką. Mistyka nie jest elitarna – Jezus 
jest dostępny dla nas… On przychodzi pierwszy… 

Noc cierpienia zaczyna się z chwilą wejs�cia do Wie-
czernika. Jezus wie, z�e nadeszła Jego godzina – go-
dzina ogołocenia, w kto� rej odda siebie w miłosierne 
ręce Ojca. Dla Mistrza z Nazaretu to godzina najwię-
kszego upokorzenia, zmagania, męczen� stwa, walki
o człowieka – do kon� ca. Ta godzina jest godziną 
miłos�ci, Miłos�ci, kto� ra jest radykalnym przeciwien� -
stwem s�mierci.  

Umiłowawszy swoich, własnych, nas… Jan chce 
poruszyc� nas gestem Jezusa, wstrząsnąc� nami 
ogromem Boz�ej czułos�ci. Umiłowany uczen�  pragnie 
pokazac�, jak blisko kaz�dego z nas jest Jezus. Na 
kolanach czyni gesty miłos�ci, by uczen�  nie zerwał
z Nim relacji, by nie odszedł od wspo� lnoty, by po-
został przy eucharystycznym stole i zaspokoił gło� d 
serca pokarmem, kto� ry daje z�ycie wieczne.

Chrystus w milczeniu podchodzi do kaz�dego ze swo-
ich ucznio� w i powtarza ten sam gest. Nie czyni z�ad-
nej ro� z�nicy między Apostołami, nie kieruje się 
zasadą pierwszen� stwa… Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, 
Mateusz… i nagle cisza wypełniająca Wieczernik 
zostaje przerwana. Podszedł do Szymona Piotra,
a on poruszony tym na co spogląda, wykrzyknął: Nie, 
nigdy mi nie będziesz nóg umywał!  Chrystus uniz�ył 
się przed Piotrem i umywając jego nogi, opowiada
o miłos�ci, jaką z�ywi do niego, miłos�ci oddającej się 
do kon� ca. 
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Umywa nogi Piotra z brudu i potu codziennos�ci, 
pragnie obmyc� czelus�ci pustego i brudnego serca. 
Zaprasza, by Szymon wszedł w Miłos�c�, by po-
zostawił za sobą siebie, by z głębi serca wobec mi-
łos�ci i pokory Boga wypowiedział słowa: uczyń ze 
mną, co chcesz. I konsekwentnie, by uwierzył w dar-
mową Miłos�c� i Ją przyjął. Jes� li Jej nie przyjmie, nie 
uwierzy w Nią, w Miłos�c� bezinteresowną, darmo-
wą, radykalną, przyjmująca go z całą historią z�ycia, z 
brudem jego no� g, nie będzie miał udziału w dzie-
le Chrystusa.   

Jezus, poniewaz�  jest wielki, widzi, z�e ludzka dusza 
stworzona przez Niego na wiecznos�c� jest większa od 
konstelacji gwiazd, widzi, z�e jest warta tego, aby się 
nad nią pochylic� i ją oczys�cic�. Chciałoby się rzec, to 
przeciez�  nie przystoi Bogu, nie przystoi Jego wiel-
kos�ci umywać nogi człowiekowi. Taki pozorny res-
pekt jest fałszywą pokorą, albowiem o tym, co 
przystoi Bogu nie decydujemy my, tylko On. A Bo� g 
wie, z�e dla Jego godnos�ci odpowiednie jest włas�nie 
to, że kocha do końca.

Jeden z ucznio� w nie potrafi wejs�c� w relację z Jezu-
sem, wy jestes�cie czys�ci, ale nie wszyscy… Jan uka-
zuje, z�e miłos�c� z Boz�ej perspektywy nie ma ogra-
niczen� , moz�e jednak natrafic� na granice z per-
spektywy człowieka. Judasz nie potrafi wejs�c�
w wewnętrzną relację z Jezusem. Dla niego gest Mi-
strza jest formalnym rytuałem. Kiedy Jezus pochylił 
się przed Judaszem, dał mu do zrozumienia, z�e 
miłos�c�, kto� rą się dzieli nie wyklucza nikogo. 
przyjmuje takz�e zdrajcę. Przed mocą wcielonej 
miłos�ci drz�ą demony i cofa się s�mierc�, cofa się 
spustoszenie, nie zadrz�ało serce Judasza. Nie po-
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zwolił, by Jezus wydobył z niego pokłady dobra, 
pozwolił jednak, by na nowo obudziły się w nim siły 
spustoszenia… On patrzył w siebie, nie chciał, by 
jego dusza została oznaczona krwią Baranka. Jan nie 
przypadkiem opisuje całe wydarzenie w czasie tera-
z�niejszym, jakby chciał nam powiedziec�, z�e ono 
nieustannie się dzieje, trwa; z�e Kos�cio� ł nigdy nie jest 
gotowy, z�e nasze chrzes�cijan� stwo, uczniostwo nie 
jest nigdy po prostu zakon� czone – zawsze po-
przedza nas Chrystus. Wraz� liwy na szczego� ły Jan nie 
zapisze, że Jezus zdjął prześcieradło – przywdział 
szaty, gdy umył nogi ostatniemu z Apostoło� w…

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Obmywac� nogi 
znaczy służyć, obdarowywac� się nawzajem chlebem 
dobroci. Wezwanie Jezusa nie jest tylko pouczeniem 
moralnym, nie chodzi w nim tylko o powtarzanie 
zewnętrznych gesto� w, ale o upodobnienie się do 
Niego. Chrystus obmywając uczniom nogi, pokazuje, 
z�e nie ma chrzes�cijan� stwa bez pochylenia się nad 
drugim człowiekiem w ges�cie płynącej z serca 
słuz�by. Nie ma chrzes�cijan� stwa bez wspo� łczucia, 
wspo� łtroski, wspo� łbo� lu, bez otwartos�ci ducha. Nie 
ma chrzes�cijan� stwa bez serca – wielkiego serca w 
miłos�ci. Jezus w swoim cierpieniu obmył nas swoim 
Ciałem, oczys�cił nas ze smrodu naszej pychy, z brudu 
naszego egoizmu. Kaz�dy z nas wie, z�e do miłos�ci 
przynalez�y wyrzeczenie, przemilczenie, upokorze-
nie… Miłos�c� moz�e wytrwac� tylko w wielkiej pokorze. 
Na stopach – pisze papiez�  Franciszek – moz�na 
zobaczyc�, jaki jest stan całego naszego ciała. Po tym, 
jak idziemy za Panem ukazuje się, jak podąz�a nasze 
serce. Rany sto� p, skręcenia i zmęczenie, są znakiem 
tego, jak za Nim szlis�my, jakimi drogami podą-
z�alis�my, aby szukac� Jego i Jego owiec zaginionych… 
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S>wiat został stworzony bez trudu, ale odnowa czło-
wieka, uzdrowienie go z nędzy wymaga „trudu” 
Boga. Tajemnica posługi kapłan� skiej polega na tym, 
z�e zostalis�my wybrani do tego, aby naszą ogra-
niczoną i bardzo warunkową miłos�c� uczynic� bramą 
dla nieograniczonej i bezwarunkowej miłości Boga.

W Wieczerniku Bo� g się nam ofiarowuje i daje nam 
to, czego sami sobie dac� nie moz�emy: bycie ko-
chanym odwieczną miłos�cią, bycie zaproszonym do 
Niego. Jestem dla Niego wart tego, z�e stał się nie-
wolnikiem, aby mnie oczys�cic� i uzdrowic�. 

Zobaczmy, jak „klęka” przed nami. 
Poczujmy dotyk Jego dłoni, gdy umywa nam stopy 
i ociera je przes�cieradłem. 
Wpatrujmy się w Jego twarz…  ■

„Chrystus uzdalniajac wszystkich 
do składania duchowej ofiary, 
niektórych powołuje i uzdalnia do 
szafarstwa swojej własnej Ofiary 
sakramentalnej, Eucharystii, w 
składaniu której uczestnicza 
wszyscy wierni i w która zostaja 
właczone wszystkie duchowe 
ofiary Ludu Bożego”.

św. Jan Paweł II
List do kapłanów 
na Wielki Czwartek 1979r.

˛

˛
˛

˛
˛





  

 ■ Izraelici mimo, ze zostali wyprowadzeni przez Bo-
ga z ziemi egipskiej, nie mieli łatwej drogi do ziemi 
obiecanej. W siedemnastym rozdziale Księgi Wyjs cia 
ukazane zostało zwycięstwo Izraela nad Amaleki-
tami. Biblijny opis tego wydarzenia rozpoczyna in-
formacja o przybyciu Amalekito w gotowych do pod-
jęcia walki z Izraelitami. Następnie jest mowa o tym, 
ze Mojzesz wysłał Jozuego na czele oddziału, aby
walczył przeciw najez dz com, a sam, wraz z Churem
i Aaronem, udał się na go rę. Tam wznio sł swe ręce 
do Boga, a Ten okazał mu łaskę. Jak długo Mojzesz 
trzymał ręce uniesione ku niebu, tak długo przewagę 
mieli Izraelici, a kiedy opuszczał swe ręce, wtedy 
przewazali Amalekici. Ostatecznie lud, kto ry został 
wyprowadzony przez Boga z Egiptu, odnio sł zwycię-
stwo. Ta biblijna historia bardzo jasno ukazuje nam 
rolę modlitwy podczas walki z wrogimi siłami. 
Szczytem modlitwy Kos cioła jest liturgia.

Według Katechizmu Kos cioła Katolickiego pojęcie 
liturgia oznaczało pierwotnie „dzieło publiczne”, 
„słuzbę pełnioną przez lud na rzecz ludu”. W tradycji 
chrzes cijan skiej pojęcie to oznacza, ze Lud Bozy 
uczestniczy w „dziele Bozym”. Przez liturgię Chry-
stus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w 
swoim Kos ciele, z Kos ciołem i przez Kos cio ł dzieło 
naszego odkupienia”. Liturgia jest uczestnictwem
w modlitwie Chrystusa do Ojca w Duchu S3więtym. 
Kos cio ł od wieko w celebruje Mszę S3więtą, sa-
kramenty i liturgię godzin. Szczego lną rolę od-
grywa celebracja Eucharystii. Jest tak, poniewaz  jest 
ona pamiątką ofiary krzyzowej Jezusa Chrystusa,
a takze uobecnia w sposo b sakramentalny tę ofiarę. 
Przez Misterium Paschalne Chrystus wybawił 
człowieka od grzechu, s mierci i Szatana, a powołał
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do nowego zycia w s więtos ci i łasce. Owoce tego 
dzieła są nam udzielane przez Eucharystię. Ro zni się 
ona od pozostałych sakramento w tym, ze pozostałe 
sakramenty posiadają moc us więcającą dopiero 
wtedy, gdy ktos  je przyjmuje, a w Eucharystii jest 
obecny Sprawca s więtos ci, zanim zostanie przyjęta. 
„W zyciodajnym sakramencie s więtej Eucharystii, po 
dokonaniu konsekracji chleba i wina, obecny jest 
prawdziwie, rzeczywis cie i substancjalnie Pan nasz, 
Jezus Chrystus pod postaciami tychze widzialnych 
rzeczy” (Sobo r Trydencki). Zresztą wszystkie sakra-
menty przyjmowane z wiarą prowadzą człowieka do 
s więtos ci. Przez nie sam Bo g udziela niewidzialnej 
łaski, dzięki nim i przez nie udziela nam zbawczych 
owoco w Odkupienia, wyrywa nas z mocy Szatana, 
Księcia Ciemnos ci. 

Prawdę o wybawieniu człowieka z niewoli zła od-
najdujemy w wielu tekstach liturgicznych. Podczas 
Mszy S3więtej kapłan modli się słowami: „Wybaw nas 
Panie od zła wszelkiego”. Takze w Modlitwie 
Pan skiej prosimy Boga, by nas zbawił od Złego. Z ko-
lei druga prefacja wielkanocna mo wi: „Przez Niego 
[tj. Chrystusa] synowie s wiatłos ci rodzą się do wie-
cznego zycia, a bramy nieba otwierają się dla wie-
rzących. On swoją s miercią wybawił nas od s mierci, 
a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego 
zmartwychwstania”. Kolekta z soboty po Popielcu 
ukazuje naszą słabos c  w walce ze złym duchem: 
„Wszechmogący, wieczny Boze, wejrzyj łaskawie na 
naszą słabos c  w walce z mocami ciemnos ci i wycią-
gnij w naszej obronie swoją potęzną prawicę”. Warto 
przytoczyc  tutaj takze kolektę z Wielkiej S3 rody: 
"Boze, Ty chciałes , aby Two j Syn przez s mierc  na 
drzewie krzyza uwolnił nas spod władzy szatana,
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spraw, abys my wiernie Tobie słuzyli  i dostąpili łaski 
zmartwychwstania”. Mozna wymienic  jeszcze wiele 
modlitw, w kto rych podczas celebrowania liturgii, 
Kos cio ł prosi Pana o pomoc w walce z diabłem.

Przez inne celebracje sakramentalne takze jestes my 
wybawiani od zła. Pozwolę sobie tutaj wspomniec 
o dwo ch z nich. Pierwszą z nich jest chrzest s więty, 
kto ry uwalnia nas od grzechu pierworodnego
i wszystkich grzecho w uczynkowych. Skutki grzechu 
pierworodnego niestety nie znikają wraz z chrztem, 
więc potrzebujemy tez  innych sakramento w. Dla 
ochrzczonych, kto rzy zgrzeszyli, został ustanowiony 
sakrament spowiedzi, przez kto ry Bo g udziela nam 
łaski nawro cenia.

Widac  więc, ze celebracje liturgiczne i sakra-
mentalne wyrywają nas z mocy diabła, a zwracają 
jedynemu Bogu. W takim razie korzystajmy z wiarą
z tych wielkich daro w powierzonych Kos ciołowi. ■

Bibliografia: Sobo r Trydencki, „Dekret o Najs więtszym 
Sakramencie Eucharystii”; „Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich”.
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„Ten, który  wypowiedział słowa: 
‘To jest Ciało moje [...]’ objawił 
siebie jako Odkupiciela świata, 
a równocześnie jako kapłana 
nowego i wiecznego Przymierza”.

Jan Paweł II
List do kapłanów 
na Wielki Czwartek 1989r.





  

 ■ Ż�yjemy w społeczeń� stwie, w kto� rym chrzes�ci-
jań� stwo i Kos�cio� ł są spychańe ńa margińes. Ludzie 
dąz ą do coraz większej wygody i swobody 
obyczajo� w. Widac� to szczego� lńie ws�ro� d młodziez y. 
W popularńym wspo� łczes�ńie obrazie s�wiata wiara 
chrzes�cijań jest czyms�  ńiepotrzebńym, reliktem 
przeszłos�ci, zastałym mońolitem ńie będącym w sta-
ńie dostosowac� się do ducha czasu. Dla młodych 
męz czyzń wybierających swoją drogę z yciową, 
po� js�cie do semińarium musi więc wydawac� się 
skrajńie głupim wyborem. Jedńak są tacy, kto� rzy się 
ńa to decydują. Co skłańia ich do podjęcia – mimo 
wszystko – drogi rozezńawańia powołańia i przygo-
towańia się do kapłań� stwa?

Wspo� łczes�ńie mało mo� wi się o wartos�ciach i cńocie, 
a jes� li ńawet, to traktuje się je utylitarńie, jako 
s�rodek do osiągńięcia sukcesu, ńajczęs�ciej w sferze 
materialńej. Częs�ciej pytamy, jak byc� produktywńym 
czy charyzmatyczńym, ńiz  dobrym czy mądrym. 
Promuje się styl z ycia ńastawiońy ńa wymierńe 
korzys�ci doczesńe, igńorując wyz sze wartos�ci. U ńie-
kto� rych młodych oso� b, szczego� lńie tych związańych 
z Kos�ciołem, moz e więc zrodzic� się tęskńota do 
klasyczńych wartos�ci. Semińarium jest włas�ńie 
jedńym z tych miejsc, gdzie moz ńa je odńalez�c�. Po-
słuszeń� stwo, wyrzeczeńie, ofiarńos�c�, końtempla-
cja - są to postawy, o kto� rych s�wiat zapomńiał lub 
odrzucił, uzńając za ograńiczające. Semińarium jest 
miejscem szczego� lńym, gdzie są ońe kultywowańe. 
Formacja semińaryjńa stawia sobie za cel rozwo� j
sfery wewńętrzńej. Wyro� z ńia ją to od powszechńego 
sposobu z ycia. Budyńek semińarium zńajduje się
w ceńtrum miasta, a jedńak ze względu ńa swoją 
odmieńńos�c� ma w sobie cos�  z pustyńi czy samo-
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tńej wyspy. Ż�yje się tu ińaczej, przykłada się wagę do 
ińńych wartos�ci. Wszystko jest ukieruńkowańe ńa 
cel, kto� rym jest z ycie wieczńe. Włas�ńie dlatego jest 
to ńiezwykła społeczńos�c�, pomimo z e tworzą ją 
zwykli ludzie.

Waz ńym czyńńikiem w kształtowańiu opińii 
młodych ludzi ńa temat Kos�cioła są ro� z ńego rodzaju 
media. Serwisy ińformacyjńe ńieustańńie wyszukują 
i ńagłas�ńiają wszelkie ńaduz ycia ze strońy księz y. 
Maluje się obraz Kos�cioła jako ńieuczciwej iństytucji 
pragńącej władzy i pieńiędzy, za kto� rą podąz a 
ciemńa masa wierńych. Rzadko mo� wi się o pozytyw-
ńych przykładach. Nic dziwńego, z e decyzja o po� js�ciu 
do semińarium jest uzńańa za zmarńowańie sobie 
z ycia. Kańdydatom ńierzadko przypisuje się ńie-
czyste ińteńcje. Jedńak ludzie, kto� rzy zamiast 
słuchac� jedyńie obiegowych opińii, faktyczńie 
ańgaz ują się w z ycie Kos�cioła, aktywńie w ńim ucze-
stńicząc, odkrywają ńieprawdziwos�c� rozpowsze-
chńiońych wyobraz eń� . Klerycy przed wstąpieńiem 
do semińarium ńajczęs�ciej ńalez ą do Liturgiczńej 
Słuz by Ołtarza lub ińńych grup działających przy 
parafiach, mają styczńos�c� z z ywym Kos�ciołem. Przy-
kłady wiary ro� z ńych oso� b, zwłaszcza duchowńych, 
są dla ńich ińspiracją, by samemu podjąc� drogę słu-
z by Kos�ciołowi. Widzą, z e Kos�cio� ł ńie jest defińio-
wańy słabos�cią i błędami jego człońko� w, ale obe-
cńos�cią Chrystusa, kto� ry wybrał go, by ńio� sł s�wiatu 
orędzie zbawieńia. S6 ciez ka powołańia do kapła-
ń� stwa jest włas�ńie s�ciez ką troski i miłos�ci wobec 
wspo� lńoty wierńych oraz miłos�ci Chrystusa. Moz ńa 
wymieńiac� jeszcze wiele powodo� w, dla kto� rych 
semińarium moz e byc� – wbrew pozorom – atra-
kcyjńym wyborem dla młodego człowieka.
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Jedńak ostateczńie wszystko sprowadza się do osoby 
Chrystusa, kto� ry stale powołuje ludzi do swojej 
słuz by, ńiezalez ńie od aktualńej sytuacji czy teń-
deńcji społeczńych. Moz e się wydawac�, z e wybo� r 
semińarium jest bezseńsowńy, przyńosi więcej strat 
ńiz  korzys�ci. Jedńak jes� li popatrzymy ńa to okiem 
wiary, zauwaz ymy, z e jest wręcz przeciwńie. Pobyt w 
semińarium jest w stańie dac� bardzo wiele. Żde-
cydowańie jest to czas, kto� rego się ńie z ałuje.  ■
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„Wynika stad jasno, że w obrebie 
najszerzej rozumianego powołania 
chrześcijańskiego, powołanie 
kapłańskie jest czymś szczególnym. 
I to zgadza si  z naszym osobistym ę
doświadczeniem. Każdy z nas, 
kapłanów, był naprzód ochrzczony 
i bierzmowany. Uczestniczyliśmy w 
katechizacji, w liturgii, a nade 
wszystko w Eucharystii. 
To właśnie w kontekście życia 
chrześcijańskiego pojawiło sie w 
nas powołanie do kapłaństwa.
Każde powołanie do kapłaństwa ma 
jednak swoja odrebna historie. 
Wiaże sie z jakimś ściśle 
określonym momentem życia 
każdego z nas. Kiedy Chrystus 
powoływał Apostołów, mówił do 
każdego z nich: ‘Pójdź za Mna!’”

św. Jan Paweł II
List do kapłanów
na Wielki Czwartek 1996r.
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■ Droga powołania każ�dego ż kleryko� w ma cha-
rakter indywidualny i wpływają na nią ro� ż�ne 
cżynniki: duchowy (wewnętrżny), psychicżny i spo-
łecżny. Nie jest rżecżą prostą ukażac� jakis�  „model” 
kleryka i powiedżiec�: „w cżasie I roku formacji nie 
ma ż�adnych kryżyso� w, a na V roku jest ich bardżo 
wiele”. Każ�dy kleryk posiada swo� j własny bagaż�  
dos�wiadcżen� , jego wstąpieniu do seminarium to-
warżysżyły ro� ż�ne intencje oraż w rożmaity sposo� b 
weryfikuje się jego droga powołania. Jednakż�e są 
pewne elementy formacji i wydarżenia na tej dro-
dże, kto� re pożwalają umocnic� serce w wątpliwos�-
ciach, prżetrwac� kryżysy.

Podstawą ż�ycia chrżes�cijanina jest nie kto inny, jak 
sam Chrystus. Jest rżecżą nieżaprżecżalną, ż�e cżło-
wiek w swojej naturże jest „żwierżęciem łaknącym 
relacji”. Relacje ludżkie mają dwa ukierunkowania: 
do Boga i cżłowieka. Pożwala nam to odpowiedżiec� 
na pytanie: „Jak wytrwac� w kryżysie?”. Waż�na jest 
więc nasża relacja ż Chrystusem. Beż wsłuchiwania 
się w Jego Słowo i spoż�ywania Jego Ciała i Krwi, nikt 
nie da sobie rady – będżie ż�ył w dolinie wyschnię-
tych kos�ci (Eż 37). 

Dos�wiadcżeniom żwątpienia cżęsto towarżysży 
samotnos�c� i nieżrożumienie. Moż�na wtedy po� js�c� ża 
radą, kto� rą prżedstawia Tomasż a Kempis: „Uchwyc� 
się Jeżusa w ż�yciu i s�mierci, Jego wiernos�ci się 
powierż. On jeden, gdy wsżyscy odejdą, potrafi ci 
pomo� c”. Wiemy jednak, ż�e ż�ycie nie żamyka się w 
samych odcżuciach i warto byłoby żapytac�: „A co na 
to rożum?”. Odpowiedż�  jest dosyc� prosta i żnaj-
dżiemy ją u ks. Jana Twardowskiego: „Do Nieba idżie 
się parami, nie gęsiego”. Tu pojawia się drugi 
element relacyjnos�ci ludżkiej – inny cżłowiek.
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Pomocą w wątpliwos�ciach jest żatem takż�e bliż�ni.
W tym prżypadku mys�limy o Ojcu Duchownym, Spo-
wiedniku, księdżu Prefekcie cży prżyjacielu. Pomo-
cna dłon� , kto� rą do nas wyciągają jest nieocenio-
na. Dobra rada lub sugestia jest prżydatna i roż-
s�wietla żamiesżanie, powstające podcżas rożwa-
ż�ania swoich problemo� w. Potwierdża to s�w. s. Fau-
styna, gdy ż�ali się w swoim Dzienniczku, ż�e nie 
błądżiłaby tak wiele na drodże do s�więtos�ci, gdyby 
już�  wcżes�niej miała moż� liwos�c� korżystania ż kie-
rownictwa duchowego.

Na drodże powołania prżydałby się takż�e jakis�  
prżyjaciel, co żauważ�a autor Księgi Syracha: „Wierny 
bowiem prżyjaciel potęż�ną obroną, kto go żnalażł, 
skarb żnalażł. Za wiernego prżyjaciela nie ma 
odpłaty ani ro� wnej wagi ża wielką jego wartos�c�. 
Wierny prżyjaciel jest lekarstwem ż�ycia; żnajdą go 
bojący się Pana” (Syr 6).

Umocnieniem w powołaniu mogą byc� klucżowe 
momenty w formacji seminaryjnej. Mys� limy tu 
sżcżego� lnie o prżyjęciu posług akolity i lektora,
o obło� cżynach i – ocżywis�cie – s�więceniach diako-
natu i preżbiteratu. Są to wydarżenia nacechowane 
wielką głębią żaro� wno dla osoby, kto� rej beż-
pos�rednio dotycżą, jak i otocżenia, cżyli resżty 
kleryko� w. Tego rodżaju prżeż�ycia beż wątpienia 
pomagają w podjęciu decyżji wżględem własnej 
prżysżłos�ci i umacniają kandydato� w do kapłan� stwa 
na drodże powołania. Stawianie kolejnych kroko� w 
na tej s�cież�ce utwierdża osoby powołane w słu-
sżnos�ci podejmowanego prżeż nie wyboru. Na-
tomiast dla otocżenia wymienione wydarżenia są jak 
lustra, w kto� rych widżi się siebie w prżysżłos�ci lub w 
prżesżłos�ci. W ten sposo� b odbywa się wery-
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fikacja wsżelkich motywacji dotycżących tego, co ma 
się wydarżyc� albo skłania do odnowy tego, co już�  
było nasżym udżiałem. Na kon� cu warto byłoby 
powiedżiec� o trudnos�ciach, jakie moż�na napotkac� na 
drodże formacji do kapłan� stwa. Pierwsżą, kto� rą 
należ�y wymienic� to s�rodowisko żamknięte, jakim 
jest seminarium. Musi to byc� niełatwe żwłasżcża dla 
oso� b ż pierwsżego rocżnika. Relacje ż ż�ycia poża- 
seminaryjnego są w nich wciąż�  ż�ywe i moż�e pojawic� 
się wewnętrżny sprżeciw wobec ogranicżen�  na-
kładanych w cżasie formacji. Z pewnos�cią nieobce 
będżie im takż�e ucżucie tęsknoty ża rodżiną cży 
prżyjacio� łmi. Ułatwiac� podjęcia decyżji dodatkowo 
nie będą nurtujące nieustannie pytania: Cży moje 
powołanie jest autentycżne? Cży mam byc� księdżem, 
cży moż�e męż�em, prawnikiem, lekarżem, histo-
rykiem, a moż�e fiżjoterapeutą?” Są też�  tacy, kto� rym 
trudnos�ci sprawiac� będżie nauka lub wielos�c� 
nakładanych obowiążko� w. Moż�na byłoby wymieniac� 
wiele innych komplikacji, a każ�dy kleryk ż pew-
nos�cią mo� głby wskażac� indywidualne problemy, 
kto� re stanowią cży stanowiły dla niego mniejsżą lub 
więksżą prżesżkodę na s�cież�ce formacji do 
kapłan� stwa. Jednak nie warto skupiac� się na 
trudnos�ciach – cżym więcej cżłowiek koncentruje 
się na prżeciwnos�ciach, tym stają się one więksże.

Podsumowaniem niech będżie powsżechne 
prżekonanie ludżi, ż�e kryżysy i trudnos�ci na każ�dej 
drodże były i będą. W ż�yciu jednak jest więcej 
momento� w, kto� re podnosżą cżłowieka, niż�  tych, 
kto� re żniż�ają go do parteru. ■

Bibliografia: Tomasż a Kempis „O Nas�ladowaniu Chrystusa”; 
„Dżiennicżek” s�w. Siostry Faustyny; ks. Jan Twardowski „Skrupuły 
pustelnika”
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 ■ „Chciałbym Ojcu napisac� cos�  o szczęs�ciu i byciu 
szczęs� liwym, choc� byc� moz�e nie jestem akurat tym, 
kto� ry powinien o tym mo� wic�”. Tymi słowami pewien 
młodzieniec o imieniu Norbert rozpoczął swo� j list 
skierowany do o. Karla Rahnera, ufny w to, z�e jezuita 
będzie w stanie udzielic� skutecznej odpowiedzi na 
jego egzystencjalne pytania. Opisał swoją rodzinę 
jako dobrą i szczęs� liwą, zas�  siebie okres� lił jako „cien� ” 
nieustannie zmierzający do swego rodzaju egzy-
stencjalnego upadku. Norbert rzucił szkołę, zaczął 
pic�, palic� i prowadzic� nocny tryb z�ycia. Chłopak 
ciągle bezskutecznie poszukiwał szczęs�cia, podobnie 
jak jego uzalez�nieni od narkotyko� w przyjaciele,
o kto� rych takz�e wspomniał w swoim lis�cie. Nie-
powodzenia nie zniechęcały Norberta, a prze-
konanie o tym, z�e w kon� cu uda mu się odnalez�c�, to 
czego pragnie, motywowało do dalszych działan� . 
„Uciekłem w miłos�c� i skorzystałem z niej, by popas�c� 
w słabos�c�, kto� rej nawet nie zauwaz�yłem. Zwro� ciłem 
się do religii po to tylko, by us�wiadomic� sobie, z�e jej 
nie chcę. Rzuciłem się w alkohol, aby płakac�, nie 
wstydząc się tego przed sobą. Rzuciłem się w nar-
kotyki, by mo� c z�yc�, nie musząc mys�lec�, i wydobyłem 
się z tego, by mo� c dalej szukac�” - pisał. Pokazując 
cały tragizm swej sytuacji podsumował wszystko 
pytaniem: „gdzie w tym wszystkim miejsce na 
szczęs�cie?”.

O. Karl Rahner pochwalił młodzien� ca za „gorzko-sa-
mokrytyczną” uczciwos�c�, ale ro� wnoczes�nie poddał w 
wątpliwos�c� słusznos�c� tego rodzaju znęcania się nad 
sobą. Co więcej: to chwalenie innych i ganienie siebie 
wskazywało na przyjęcie pewnej skali wartos�ci
i pewnego celu, kto� ry pragnie się osiągnąc�. Diagnoza 
Rahnera była wobec powyz�szego jednoznaczna:
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"z�ądasz za wiele szczęs�cia". Kontynuując swoje 
"rozpoznanie", jezuita zauwaz�ył, z�e szczęs�cie 
normalnego z�ycia (szczęs�cie osiągalnych z�ądan� ) było 
przez młodzien� ca prawdopodobnie postrzegane 
dotychczas jako zbyt nędzne. Tymczasem tego 
upragnionego szczęs�cia nie miał szans znalez�c�
w swoim mieszczan� skim z�yciu, a szukanie go w in-
nych warunkach ro� wniez�  – wedle zakonnika – miało 
kon� czyc� się niepowodzeniem. Rahner zachęcił 
chłopca do wyrzeknięcia się tego nieokiełznanego 
roszczenia wobec szczęs�cia. Stwierdził, z�e w tych 
nieumiarkowanych pragnieniach tkwi zakamuflo-
wana niewiara.  Wszak jes� li wierzymy w Boga – 
Ostatniego i Niewypowiedzianego – Boga, kto� ry jest 
wypełniającym wszystko szczęs�ciem, to nie po-
winnis�my na siłę pro� bowac� wcisnąc� Go w tę kro� tką 
chwilę zwaną doczesnym z�yciem. Ci, kto� rzy nie 
z�ądają „teraz i od razu” wielkiego szczęs�cia potrafią 
wyrzec tego, co jest tylko jego pozorem. Rahner 
wspomniał ro� wniez�  o roli łaski Boz�ej, potrzebie 
osobistego nawro� cenia i koniecznos�ci podjęcia obo-
wiązko� w gorzkiej codziennos�ci. 

Jak widac�, wymiana listo� w między Norbertem
a o. Karlem Rahnerem skupiała się woko� ł tematu 
pragnienia szczęs�cia. W staroz�ytnos�ci pogląd, z�e 
pragnienie to jest wspo� lne wszystkim ludziom był 
powszechny. Nie moz�e budzic� z�adnego zdziwienia 
fakt, z�e to zagadnienie nurtuje  młode umysły takz�e 
w dzisiejszych czasach. Moz�e Ty tez�  nie jestes�  
szczęs� liwy, gdyz�  szukasz szczęs�cia tam, gdzie go nie 
ma? Moz�e Twoją drogą szczęs�cia jest kapłan� stwo? ■

Z< ro� dło: K. Rahner, „Mo� j problem”, s. 7-11
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