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OD REDAKCJI

Serca, nie szaty
Alumn Marek Grochocki, rok IV 
Redaktor naczelny

Projekt okładki jest nawiązaniem do 
dzieła „Dziewczynka z balonem” niejakie-
go Banksiego, anonimowego brytyjskiego 
artysty street art, którego prace pojawiają 
się na ulicach Londynu oraz w  innych 
miejsca świata. „Dziewczynka z balonem” 
powstała najpierw na Great Eastern Street 
we wschodniej części Londynu. Artysta po-
wtórzył swoje dzieło w 2006 r., tym razem 
na płótnie. Jednocześnie zamieścił jednak 
w ramie tegoż obrazu zdalnie sterowaną 
niszczarkę – „na wypadek, gdyby kiedy-
kolwiek trafił na aukcję”. Tak też się stało: 
5 października 2018 r. tuż po sprzedaniu go 
na aukcji Sotheby’s w angielskiej stolicy za 
milion funtów płótno zaczęło się obniżać. 
Zostało pocięte – niejako rozdarte.

Nienaruszony został tylko balon o kształ-
cie serca. Niezależnie od tego, czy taki był 
zamysł autora czy to tylko niszczarka się 
zacięła, można się tutaj dopatrzeć analogii 
do słów proroka Joela: „Rozdzierajcie […] 
serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do 
Pana, Boga waszego” (Jl 2,12-13). Na pierw-
szy rzut oka destrukcja tylko dolnej części 

obrazu zawierającej postać dziewczynki 
wydaje się być przeciwieństwem wezwania 
proroka – Joel mówi o rozdarciu serca, pod-
czas gdy w dziele Banksiego to właśnie serce 
nie zostało rozdarte. To, że grafika balona 
nie uległa zniszczeniu, można jednak rozu-
mieć w następujący sposób: Najważniejsze 
jest serce symbolizujące życie wewnętrzne 
człowieka. To, co zewnętrzne, jest mniej 
istotne. To wgłębi naszych serc wchodzimy 
w relację z Bogiem, w głębi serc kryją się 
również nasze intencje i motywacje – a te 
nierzadko różnią się od ich zewnętrznego 
efektu w postaci naszych czynów.

Co mi po tym, że podejmuję wyrzecze-
nia, skoro ich wewnętrzna motywacja nie 
prowadzi mnie do Boga, a koncentruje tyl-
ko na sobie samym? Rozedrzeć serce czyli 
odrzeć je ze wszystkiego, co oddala od Boga 
– odrzeć z nas samych, z tych naszych moty-
wacji, które w gruncie rzeczy są egoistyczne. 
Dopiero wtedy nasze serce będzie na tyle 
wolne, na tyle lekkie, że – niczym balon – 
wzniesie się ku miłości naszego Ojca.
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Bóg mówi „Wracaj”
Alumn Paweł Zagórski

WYWIAD „SPOJRZEŃ”

Rozmowa z księdzem Krzysztofem Kralką, pallotynem, o życiowych dylematach 
antyklerykała, o tym, dlaczego nie musimy lękać się laicyzacji oraz o pewnym 
biskupie, który zdecydował się usiąść na schodach prowadzących do katedry.

Podczas nauk rekolekcyjnych, których 
mamy okazję słuchać w tych dniach, często 
odwołuje się Ksiądz do historii swojego 
życia, w której był także okres sprzeciwu 
wobec Kościoła. Czy zechciałby Ksiądz 
podzielić się z nami świadectwem swojego 
nawrócenia?

Urodziłem się i wychowałem w rodzinie 
katolickiej, wierzącej, i do okresu dojrzewa-
nia, w którym zacząłem przeżywać bunt 
młodzieńczy, byłem praktykującym kato-
likiem. Nic nigdy nie wskazywało na to, że 
na w pewnym etapie zbuntuję się i Boga 
porzucę. Przyszedł jednak taki moment, 
w którym zacząłem zadawać sobie różne 
pytania. Patrzałem na świat, na kolegów, na 
to, jak ludzie myślą, jak żyją i pojawiły się 
pytania: skąd pewność, że Bóg jest, jakie są 
na to dowody? Ja Go nie widziałem, ja Go nie 
słyszałem. Moja wiara oparta była na tym, 
co ktoś o Nim mówił. Modlitwa w tamtym 
czasie była modlitwą formalną, mówieniem 
pacierza, uczestniczeniem we mszy św. , ale 

ciężko było powiedzieć o jakiejś osobistej 
relacji z Bogiem. I w momencie, gdy byłem 
w szkole średniej, gdy zacząłem obracać się 
w niezbyt kościelnym towarzystwie, zapa-
dła w końcu decyzja, że nie chcę mieć z Ko-
ściołem i wiarą nic wspólnego. Uznałem, że 
Boga nie ma, więc nie ma w co wierzyć, i tak 
naprawdę uznałem, że nie ma najmniej-
szego sensu przyjmować jakichkolwiek 
zasad, które głosił Kościół. Nałożyło się 
na to wiele różnych rzeczy, wiele rozmów, 
wiele przypatrywania się zachowaniu ludzi 
Kościoła – niektórzy księża dosyć mocno 
mnie drażnili. To wszystko przyczyniło się 
do pojawienia się antyklerykalizmu – takiej 
krytyki i omijania wszystkiego, co związa-
ne z Kościołem. 

Przyczyny tego buntu wydają się być 
typowe dla okresu młodzieńczego…

Tak, są bardzo typowe. Więc tak było ze 
mną. Wziąłem życie w swoje ręce i próbo-
wałem sobie je wymyśleć – po prostu wy-
reżyserować świat, w którym chcę żyć i się 
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rozwijać, określić, jakim chcę być i jaki chcę 
mieć światopogląd. No i właśnie – skończyła 
się modlitwa, skończyła się msza św. , skoń-
czyło się cokolwiek, co przekazywał Kościół, 
no i rozpoczęło się życie totalnie na własną 
rękę, takie życie, w którym sam stawiałem 
zasady, reguły, co jest dobre, a co złe. I byłem 
bardzo przewrażliwiony na swoim punk-
cie i bardzo nie chciałem, żeby ktokolwiek 
dyktował mi, jak mam żyć, co mam robić. 
Uważałem wtedy, że to jest bardzo dobre, 
bardzo nowoczesne, bardzo właściwe, by 
każdy był odpowiedzialny za siebie i by nikt 
nikomu nic nie narzucał. W konsekwencji 
doprowadziło to oczywiście do grzechu, bo 
gdy człowiek sobie sam tworzy prawo i ja-
kieś moralne zasady, to – po prostu – robi 
to, co jemu wydaje się dobre, przyjemne 
i za tym idzie. Zaczął się – dzisiaj patrzę na 
to z perspektywy czasu – bardzo ciemny 
okres mojego życia, w którym popełniłem 
wiele błędów, doświadczyłem wielu pora-
żek, chociaż wtedy tego tak nie odbierałem. 
Dzisiaj żałuję wielu zachowań, słów, wypo-
wiadanych opinii. No ale takie jest życie. 

Kim lub czym posłużył się Pan Bóg, że 
przyprowadził wówczas Księdza do siebie? 
Jakie okoliczności temu towarzyszyły?

W 2002 r. Bóg o sobie przypomniał. Bóg, 
którego określiłem jako kogoś, kogo nie ma. 
Bóg przypomniał się przez św. Jana Pawła II, 
którego ja wtedy nie lubiłem – jako antykle-
rykał, wojujący przeciwnik Kościoła, który 
bardzo wiele złego na Kościół powiedział 
i czekał, aż ten Kościół upadnie i będzie 
święty spokój. Nie lubiłem Jana Pawła, bo 
uważałem, że zaściankowość Polski, czy 

– jak to często pojawiało się w języku zna-
jomych – takie średniowiecze, ciemnogród, 
to jest jego wina. On przyjeżdża, robi zamie-
szanie, ludzie machają flagami, przychodzą, 
słuchają – a Polska przez to nie może iść 
w nowoczesność, stać się nowoczesnym 
społeczeństwem, w którym Kościół nie ma 
nic do powiedzenia. 

W 2002 r. papież przyjechał na piel-
grzymkę „Bóg bogaty w  miłosierdzie”, 
i dzisiaj, z perspektywy czasu, mówię o tym, 
że stał się cud, ponieważ zaczęło mnie ma-
gnetycznie ciągnąć przed ekran telewizora. 
Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie 
miałem ochoty – tak po ludzku – ani go 
słuchać, ani oglądać, ani tego przeżywać, 
ale wewnętrznie coś mnie wołało, że to jest 
ważne, że to jest dla mnie. Usiadłem w fo-
telu i po prostu nie mogłem się oderwać. 
Słowa były bardzo mocne. Byłem oczywi-
ście człowiekiem, który doświadczał wielu 
konsekwencji grzechu, fałszu, kłamstw, 
masek, pokazywania się z lepszej strony, 
próby takiego życia, by się nie narażać, by 
być lubianym – lecz czułem gdzieś w ser-
cu, że to nie jest prawda o mnie, że coś tu 
nie gra. I papież mówił o miłości Boga – to 
była pielgrzymka o miłosierdziu – więc 
papież pokazywał, w jaki sposób Bóg ko-
cha, w jaki sposób Jezus daje życie. Byłem 
po prostu porażony tym słowem, takim 
spokojnym, pewnym, głębokim. Miałem 
osobiste doświadczenie Boga, który mówi 
do mnie przez papieża. Czułem, jakby 
siedział obok i wyciągał do mnie ręce, mó-
wiąc: „Zobacz, jesteś nieszczęśliwy w tym, 
co dla siebie zrobiłeś. To nie jest to, o czym 
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marzyłeś, to nie jest piękny świat. To, że 
Mnie odrzuciłeś, doprowadziło do ruiny 
i  jesteś nieszczęśliwy”. I rzeczywiście ja 
byłem nieszczęśliwym człowiekiem, lecz 
na zewnątrz bynajmniej tego nie pokazy-
wałem – zakładałem maskę, uśmiechałem 
się, wyglądałem na człowieka zadowolo-
nego, rozwijałem swoje zainteresowania. 
Ale w głębi serca wiedziałem, że to nie jest 
szczęście, o jakim ja marzę, jakiego potrze-
buję. A papież mówił o miłości darmowej, 
o miłości, która nie szuka swego. To było 
bardzo mocne i ja wtedy zapragnąłem być 
tak kochany. Nigdy jeszcze takiej miłości nie 

doświadczyłem i nawet nie wiedziałem, że 
taka istnieje. Kiedy docierało do mnie, że 
miłość Boga jest za darmo, po prostu nie 
mogłem w to uwierzyć i buntowałem się, 
mówiąc: Nie, kocha się za coś, trzeba być 
dobrym, żeby być kochanym, trzeba coś 
osiągnąć. A Bóg wtedy od wewnątrz prze-
konywał moje serce, że to jest za darmo. Nic 
nie muszę dawać, nic nie muszę płacić. I ja 
po prostu w pewnym momencie, ocierając 
łzy, zacząłem się modlić spontanicznie: 
„Boże, jeżeli Ty tak kochasz, jeżeli Ty masz 
taką miłość, to ja jej chcę. To kochaj mnie”. 
Oczywiście, uważałem, że takiej osoby jak 

VIII wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce odbywała się pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”
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ja nie powinno się kochać. Miałem o sobie 
mniemanie, że w głębi nie jestem dobry 
i nie zasługuję na miłość. Bałem się, że nikt 
mnie nie pokocha, dlatego udawałem też 
innych ludzi. Natomiast wtedy doświad-
czyłem po raz pierwszy, że jestem kochany 
taki, jaki jestem. To było bardzo mocne. 
Zacząłem się spontanicznie modlić, zalał 
mnie pokój i miałem wtedy poczucie Boga, 
który mówi do mnie: „Wracaj”. Bardzo się 
ucieszyłem. Zrozumiałem, że to „wracaj” 
znaczy: módl się, wróć do Kościoła. Odpo-
wiedziałem: „Dobrze, jeśli Ty mnie chcesz, 
to ja wracam do Ciebie, będę się modlił, 
będę chodził do kościoła”. A wtedy w ser-
cu pojawiło się takie przekonanie, że Bóg, 
który jest obok mnie, mówi: „Wracaj jako 

ksiądz”. Oczywiście zareagowałem bardzo 
naturalnie, mówiąc: „Absolutnie, nie chcę 
być księdzem, nie chcę mieć nic wspólnego 
z księżmi. Księża są niefajni i po prostu to 
jest obciach być księdzem”. Ale Bóg zalał 
moje serce pokojem i naprawdę zaprosił do 
czegoś, co było po ludzku tak nielogiczne. 
No i tak się zrodziło moje powołanie. Kilka 
dni później mieszkałem już w domu pallo-
tyńskim jako postulant, nawrócony nagle, 
tak spektakularnie. 

Z pewnością to nawrócenie nie ogra-
niczało się do jednego tylko momentu…

Cała moja późniejsza droga jest nad-
rabianiem tego, co straciłem poprzez lata 
pogaństwa. Uczeniem się Kościoła, Boga, 
modlitwy. I walką z przyzwyczajeniami, 

„W ser cu pojawiło się takie przekonanie, że Bóg, który jest obok mnie, mówi: 
»Wracaj jako ksiądz«” – ks. Krzysztof posłuchał tego wezwania
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które bardzo mocno wycisnęły się na moim 
sercu. Walką z egoizmem, pychą. Obraca-
łem się w środowisku artystycznym, gdzie 
– wiadomo – człowiek chciał robić karierę, 
być podziwianym. Lata życia z Bogiem są 
czasem ustawiana życia na nowo, by nie być 
w centrum, ale by w centrum był Bóg. I to 
są lata nawracania się. Różnie było. Raz wy-
chodziło, raz się uwsteczniałem. Natomiast 
dzisiaj, z perspektywy czasu, widzę niesa-
mowitą drogę, którą Bóg zapoczątkował, 
drogę, której ja bym nie wymyślił, drogę, 
która jest fascynująca, która była usłana 
wieloma radościami i wieloma łzami. Ale 
to jest droga, którą On idzie, i na której On 
prowadzi – i to jest po prostu fantastyczne. 

A czy z tego powodu, że to nawrócenie 
było tak nagłe, spotkał się Ksiądz później 
z jakąś dozą rezerwy, którą nam, wierzą-
cym, zdarza się okazywać w stosunku do 
tzw. neofitów?

Tak, ja byłem „nagrzanym” neofitą. 
Ksiądz, który ze mną rozmawiał, gdy prosi-
łem o przyjęcie do pallotynów, w pierwszej 
kolejności zareagował śmiechem – mu-
siałem być bardzo przejęty, uniesiony. Ale 
nie było to prześmiewcze czy kpiarskie. 
Oczywiście, niektórzy – przede wszystkim 
sporo ludzi spoza Kościoła, ze starych zna-
jomych – nie uwierzyło w to nawrócenie 
i stwierdziło, że poszedłem do seminarium 
i zostałem księdzem, żeby się ustawić. Pytali 
niektórzy: Co ty zrobiłeś? Po co to zrobi-
łeś? Powiedz nam, przyznaj się. Natomiast 
w Kościele spotkałem wiele życzliwości 
i ludzi, którzy mi wierzyli, wspierali, i to 
było bardzo ważne. 

Wspomniał Ksiądz o tym, że w posta-
wach ludzi Kościoła były pewne rzeczy, 
które wówczas, w  tym okresie buntu, 
drażniły Księdza. Czy była w tym jakaś 
racja, to znaczy czy któraś z tych postaw 
może stanowić dla nas punkt do rachunku 
sumienia. 

W pierwszej kolejności chodziło o aro-
gancję oraz pokazywanie wyższości i wła-
dzy. Oczywiście, gdy człowiek się nakręca 
i staje się „anty”, to wtedy nawet najmniej-
sze uchybienia urastają do rangi wielkich 
przewinień. I mam świadomość, że to, co 
myślałem wtedy o kapłaństwie, nie było 
obiektywne i nie było do końca prawdziwe. 
Natomiast rzeczywiście wiele razy spo-
tykałem się z arogancją, z taką postawą, 
którą dzisiaj bardziej nazywamy kleryka-
lizmem. Z takim podkreślaniem ważności, 
wyjątkowości i niezwykłości powołania. Dla 
zwykłych ludzi jest to często bardzo draż-
niące – gdy brakuje naturalności, prostoty, 
pokory, takich zwykłych ludzkich odru-
chów. Gdy kapłan jest formalny, chowa się 
za fasadą, jest niedostępny, gdy kapłan jest 
niekulturalny – to są wszystko rzeczy, które 
niesamowicie drażnią. Z drugiej strony, gdy 
w nas, kapłanach, spotyka się taką ludzką 
normalność, kiedy jest w nas pokora, pro-
stota, przejrzystość i przede wszystkim 
prawda, to jesteśmy przyjmowani z dużą 
życzliwością. 

Pewnie każdy z nas ma w swoim oto-
czeniu osoby negatywnie nastawione do 
Kościoła. Faktem jest, że nie wszystkim 
dana jest łaska tak zdecydowanej inter-
wencji Pana Boga. Wiele osób – rodziców, 
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przyjaciół itd. – zmaga się z pytaniem, jak 
pomóc im powrócić do wiary. Różne słyszy 
się rady: niektórzy mówią, że należy dzia-
łać mobilizująco, inni zalecają cierpliwość 
i czekanie, aż dana osoba dojrzeje do wiary. 
Jakie jest Księdza podejście do tej kwestii?

My musimy pokazać tym ludziom Boga, 
bo jeżeli odchodzą od Kościoła, Boga porzu-
cają, to znaczy, że Go nie znają, nie wiedzą, 
jaki jest naprawdę. I to jest zadanie chrze-
ścijan dzisiaj, także – a nawet zwłaszcza 
– chrześcijan świeckich. Pokazać Boga, 
pokazać, jaki On jest. Oczywiście żyjąc 
tym Bogiem, przez świadectwo życia, ale 
też poprzez słowo. Wiara rodzi się ze sło-
wa, które jest głoszone. I dzisiaj istnieje 

wielka potrzeba przepowiadania słowa 
przez wszystkich chrześcijan, tłumaczenia 
życia tym, którzy się pogubili, pokazania, 
gdzie jest Bóg. Wielu ludzi ma pytania. Co 
często zarzuca się Kościołowi? Że jest nieży-
ciowy, nie odpowiada na pytania ludzi, jest 
teoretyczny, zbyt teologiczny, zbyt schema-
tyczny, że w sytuacji bólu i cierpienia Ko-
ściół gada frazesami, sloganami, a tu trzeba 
realnego towarzyszenia chrześcijan, którzy 
znają Boga, którzy widzą Boga, którzy wie-
dzą, jaki On jest, i mają odwagę Go pokazać 
– nie narzucając, szanując wolność, robiąc 
to z miłością i delikatnością. Oczywiście 
modlitwa i czekanie na dojrzałość są jak 
najbardziej wskazane, ale nie możemy też 

„Nowa ewangelizacja jest skierowana do osób świeckich i potrzebuje przede wszystkim osób 
świeckich, które zaniosą Ewangelię żywą jako świadkowie”
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odkładać głoszenia. Dlatego ostatni papieże 
tak wielki akcent kładą na Nową Ewange-
lizację, czyli ponowne pokazywanie Chry-
stusa tym, którzy Go porzucili. 

Skąd przekonanie o tak wielkiej roli 
świeckich w tym dziele?

Nowa ewangelizacja jest skierowana 
do osób świeckich i potrzebuje przede 
wszystkim osób świeckich, które zaniosą 
Ewangelię żywą jako świadkowie – jako ci, 
którzy nie głoszą teorii, ale mają praktykę. 
I oczywiście, my jako kapłani jesteśmy bar-
dzo mocno obciążeni stereotypami i wielu 
ludzi uważa, że my musimy tak mówić, 
że my musimy mówić o Bogu. Mamy też 
często taki pouczający, kaznodziejski ton. 
Natomiast świecki nie musi mówić o Bogu. 
Kiedy świecki zaczyna mówić o Bogu i po-
kazuje, jak on tym Bogiem żyje, co Bóg 
jemu uczynił, z czego Bóg go wyprowadził, 
i przede wszystkim jak Bóg go zbawia, 
czyli jak wydobywa ze śmierci, z grzechu, 
z niemocy, z ciemności, ze smutku, jak przy-
wraca życie – to nie ma argumentu, że on 
musi tak mówić. Nie musi. I to jest o wiele 
bardziej przekonywujące. I my wchodzimy 
w fazę istnienia Kościoła, że za tę pierw-
szą ewangelizację – czyli za pokazywanie 
Boga niewierzącym albo tym, którzy od 
Kościoła odpadli – będą odpowiedzialni 
świeccy. Wydaje mi się, że kapłani będą 
odpowiedzialni za tę pogłębioną wiarę ludzi 
ugruntowanych, ludzi, którzy chcą czegoś 
więcej. Natomiast to pierwsze przepowia-
danie, zwłaszcza przepowiadanie keryg-
matyczne, jest dzisiaj wielkim zadaniem 
dla świeckich. 

Z doświadczenia wiem, że świadectwo 
osób świeckich nawet dla nas, będących 
w formacji, bywa onieśmielające. 

Tak, bo ciężko jest dyskutować z kon-
kretnym, realnym życiem – że gdy ktoś 
ma dzieci, żonę i pracę, wstaje rano, idzie 
na Eucharystię, na adorację i czyta Pismo 
święte. I musi tak się nagimnastykować, 
żeby znaleźć czas dla Boga. I ma konkretne 
dowody, jak Bóg przemienia jego życie. Dzi-
siaj podstawą jest przepowiadanie oparte 
na świadectwie. I jeżeli ktoś nie ma umie-
jętności pokazania realnej obecności Boga 
przez świadectwo, nie będzie słuchany. 

W Wielkim Poście non stop słyszymy 
w Kościołach wezwanie do nawrócenia. 
Powiedzmy, że reaguję na to w taki spo-
sób: Jestem już całkiem przyzwoicie wie-
rzącym chrześcijaninem. Ok. Dokonam 
korekty swojego życia, ale żeby od razu 
się nawracać… Czy to nie jest zbyt wielkie 
słowo?

Niektórzy ludzie twierdzą, że nie mają 
się z czego nawracać. I jest to potężny błąd, 
bo nawrócenie jest pójściem za Bogiem, 
jest skierowaniem się w kierunku Boga. 
I  ja mogę żyć bardzo przyzwoicie, a  iść 
w kierunku zupełnie przeciwnym. I jeżeli 
mówimy o nawróceniu ludzi wierzących, 
o ponownym nawróceniu, to wiąże się ono 
z taką pokorną prośbą, by Bóg pokazał mi 
miejsca, w których nie jestem do Niego po-
dobny. Moja samoocena może być błędna 
– nigdy nie jesteśmy obiektywni sami dla 
siebie – dlatego Bóg, który rzuca światło 
w nasze serca i pokazuje prawdę o nas, 
który daje nam swoje słowo, abyśmy mogli 
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się w nim przejrzeć jak w lustrze, jest nam 
potrzebny. Nawrócenie ludzi wierzących 
zaczyna się od gotowości na weryfikację 
życia w świetle słowa Bożego, od rozeznania 
tego, jakie ma pragnienia. Dlatego każde 
nawrócenie zaczyna się od poznawania 
Boga, coraz głębszego poznawania Jezusa, 
by znając Go – widząc, jaki On ma styl, ja-
kie myślenie – do Niego się dostosowywać. 
Idąc tą drogą każdy zawsze znajdzie takie 
przestrzenie w swoim życiu, w których mu 
jeszcze do Jezusa daleko. Dlatego nigdy nie 
będzie tak, że już z niczego nie będziemy 
musieli się nawracać. Wciąż będziemy 
zapraszani do czegoś więcej. Bo taki jest 
Bóg. Bóg, który jest święty, Bóg, który jest 
życiem. On będzie nas pociągał do siebie, 
pokazując, co zostawić, od czego się od-
wrócić, by być jeszcze bardziej tak jak On. 

Quid pro quo – coś za coś – mawiali Rzy-
mianie, a my dzisiaj jesteśmy chyba jeszcze 
gorliwszymi wyznawcami tej zasady. Co 
mi po heroizmie, którego niejednokrot-
nie wymaga nawrócenie? Przecież bywa, 
że wydaje się on lokatą bez pokrycia. Czy 
nie ma dróg, które mogą doprowadzić do 
świętości trochę na około, ale za to łagod-
niej, bez wysiłku?

Tak mówią ludzie, którzy nie znają Boga. 
To się wydaje ludziom, którzy nie mają 
pojęcia, kim jest Bóg i co On daje. To jest 
jak z poszukiwaczem drogocennych pereł: 
Gdy znalazł tę najlepszą, najdroższą, to 
bezdyskusyjnie i szybko sprzedał wszystko, 
żeby ją mieć. I podobnie jest z nami. Jeżeli 
odkrywam Jezusa jako mojego Zbawiciela, 
Dawcę życia – i to, że życie jest tylko w Nim 

– to nawrócenie nie jest dla mnie trudnym 
wyzwaniem. Widzę wtedy, że to, co mam, 
jest niczym w porównaniu z tym, co daje 
Jezus. Problem polega na tym, że ludzie 
często chcieliby się nawrócić i Kościół 
często prowadzi ludzi do nawrócenia bez 
pokazywania Jezusa. Sam slogan „Nawróć 
się” powoduje, że ludzie pytają: po co, co ja 
z tego będę miał? To jest właśnie to, o czym 
mówiłeś. Natomiast kiedy nawet nie mówi-
my o nawróceniu, ale pokazujemy Jezusa 
i pozwalamy Go doświadczyć, ludzie sami 
się nawracają, bo chcą być tak, jak On, bo 
to daje życie. 

To jest bardzo mocne wezwanie do by-
cia świadkami. 

To jest w ogóle wezwanie do przefor-
matowania mówienia o Bogu, by przepo-
wiadać zupełnie od innej strony. Bardzo 
dużo było w Kościele przepowiadania mo-
ralizatorskiego – musisz coś zrobić. Nie. 
Ludzie często mówili: nie chcę. Ale zobacz, 
co dzieje się, gdy widzisz Jezusa, widzisz 
Jego miłość, kiedy słyszysz Jego obietnice, 
kiedy On pokazuje: To jest dla ciebie, jeżeli 
pójdziesz za Mną; kładę przed tobą życie 
i śmierć, wybieraj życie. Jeżeli masz pozna-
nie Jezusa, to zostawisz śmierć i pójdziesz za 
Nim, ponieważ nawrócenie nie będzie się 
wiązało ze stratą. Czasami człowiek myśli, 
że żeby iść za Jezusem, muszę tyle stracić. 
Nic nie muszę stracić. Idąc za Jezusem, chcę 
się pozbyć tego, co jest niepotrzebne, co 
powoduje, że moje życie się niszczy. Ja idąc 
za Jezusem tylko zyskuję, nic nie tracę. To 
jest niesamowite.
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Jeśli wywiad 
wzbudził Twoje 
zainteresowanie, 
mamy dla Ciebie 
dobrą wiadomość: 

To jeszcze nie koniec.
Przejdź na 71 stronę, 
a znajdziesz tam 
jego kontynuację.
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TEOLOGIA

Wymarzony prezent
Można powiedzieć, że powołanie jest 

wymarzonym prezentem, i  to dla obu 
stron. Z jednej strony człowiek przyjmują-
cy powołanie spełnia (mówiąc obrazowo) 
marzenie Boga, bo to On pragnie zbawie-
nia wszystkich ludzi. On nas zna – mówi 
do każdego z nas: „Zanim ukształtowałem 
cię w łonie mej matki, znałem cię, nim 
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię”. 
Zatem Bóg to Dobry Ojciec, który nas zna, 
który nas wzywa, byśmy byli świętymi jak 
On jest święty, abyśmy byli szczęśliwi. On 
wzbudza w nas pragnienie, abyśmy idąc 
określoną drogą byli szczęśliwi teraz i mo-
gli być szczęśliwi na wieki. Zatem człowiek, 
który odpowiada na Boże wezwanie, jest 
szczęśliwy, radosny, bo realizuje pragnienia, 
które traktuje jak swoje, choć ostatecznie to 

Bóg je w człowieku zaszczepił. Innymi sło-
wy to „wymarzenie” polega na tym, że Bóg 
powołując, daje człowiekowi to, czego ten 
w głębi duszy najbardziej pragnie, choć nie 
zawsze od razu to sobie uświadamia. Inną 
cechą wymarzonego prezentu jest to, że po-
trafi on uszczęśliwić, jednak tylko czasowo. 
Przyjęcie i realizacja powołania także daje 
szczęście, to jest jednak nieporównywalnie 
większe i trwa w nieskończoność.

Obraz powołania jako wymarzonego 
prezentu ukazuje jeszcze jedną jego ce-
chę, a mianowicie, że nie dla każdego to 
samo powołanie jest tym odpowiednim, 
wymarzonym. Jedna osoba zrealizuję się 
w małżeństwie, druga w życiu zakonnym, 
a jeszcze inna jako ksiądz. I nie powinno 
się stawiać wyżej jednego powołania od 
drugiego, bo wszystkie są „wymarzone”, 

Sprezentowane szczęście
Alumn Patryk Wysota, rok V

Chyba każdy lubi dostawać prezenty. Ludzie dają je sobie najczęściej z jakichś 
okazji. Bóg jednak nie potrzebuje okazji, by nas obdarować. Czyni to wielo-
krotnie, choć nie zawsze te prezenty zauważamy, a czasami nawet ich nie 
przyjmujemy. Te Boże prezenty nazywamy łaskami. Jednym z takich darów 
od Pana Boga, którego przyjęcie może dać nieskończenie więcej szczęścia 
niż ludzkie prezenty, jest powołanie. Co jeszcze cechuje ten prezent i co się 
z nim wiąże – przeczytajcie. Przede wszystkim jednak przyjmijcie, odpakujcie 
i przyjrzyjcie się darom, które sami dostaliście.
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czyli dostosowane do konkretnej osoby, aby 
jej dać szczęście i uświęcenie – jej samej 
oraz jej otoczeniu. Zresztą (odchodząc od 
obrazu prezentu) wszystkie powołania są ze 
sobą powiązane, w jakimś sensie od siebie 
zależne. Z drugiej strony wszystkie można 
zamknąć w jednym powołaniu  – powołaniu 
do świętości, bowiem świętość jest celem 
wszystkich powołań.

Prezent bez okazji
Wróćmy jednak do obrazu prezentu. 

W naszym świecie przyzwyczailiśmy się 
do tego, że dostawanie prezentów musi być 
czymś uwarunkowane (najczęściej datą 
w kalendarzu). Niekiedy rodzice stawiają 
dzieciom warunki, mówiąc np. że dostaną 
coś, jeśli będą grzeczne. Kiedy zdarza mi się 
rozmawiać o powołaniu, to odnoszę niekie-
dy wrażenie, że moi rozmówcy taki obraz 
ze świata przenoszą na sposób, w jaki Pan 
Bóg obdarza człowieka. Zresztą przyznam 
się, że też tak na powołanie patrzyłem. 
A w czym się to wyraża? A no w myśleniu, 

że w seminarium są tylko osoby z pełnych 
rodzin, bardzo religijnych, że osoby te od 
początku podstawówki były ministranta-
mi, a w szkole miały wzorowe zachowanie. 
Bardzo chciałbym obalić taki mit. Sam je-
stem przykładem, że Pan Bóg nie obdarza 
powołaniem wyłącznie idealnych ludzi 
z bardzo pobożnych rodzin i naprawdę nie 
jestem wyjątkiem. I dotyczy to nie tylko 
czasów obecnych, bo kiedy przyjrzymy 
się opisom powołań zawartym w Biblii, to 
dostrzeżemy, że Bóg naprawdę nie patrzy 
tak, jak patrzy człowiek. To człowiek ma 
obiekcje przed przyjęciem daru powołania. 
Bóg jest hojny i nie boi się nam powierzać 
wielkich rzeczy, a nam pozostaje uwierzyć, 
że On potrafi udoskonalić nasze słabości, 
uczynić skrzywione (żeby nie powiedzieć 
pokręcone) życiorysy częścią prostej drogi 
do świętości. Zatem jeśli Bóg nie boi się nam 
czegoś dać, to tym bardziej się nie bójmy od 
Niego tego przyjąć.

Prezent z prezentami

Caravaggio, „Powołanie św. Mateusza”, olej na płótnie, 1598-1600 r. (fragment)
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W tym kontekście można przywołać 
obraz powołania jako wielkiego prezentu, 
w którym jest mnóstwo innych prezentów. 
Jeden z tych prezentów w prezencie zawiera 
w sobie lekarstwo na słabości, inne zawie-
rają umiejętności pomocne w realizacji 
powołania. Tych prezencików w „pudle” 
powołania jest tak wiele, że starcza na całe 
życie, jednak, aby je otworzyć i się nimi cie-
szyć, trzeba najpierw przyjąć ten wielki dar 
w postaci powołania. Ten ogrom nieraz pa-
raliżuje, jednak reakcją na tę Bożą hojność 
nie powinno być odrzucenia daru, lecz ra-
dosne przyjęcie połączone z wdzięcznością 
wobec Ofiarodawcy.

Powołanie – (nie)darmowy dar
„Ale wielki prezent! Pewnie dużo koszto-

wał”. Tego typu stwierdzenia, które nieraz 
można usłyszeć, także w jakimś sensie wpi-
sują się w nasze rozważania o powołaniu. 
Była już mowa o wielkości tego daru. Ten 
obraz powołania jako prezentu stanowi 
aluzję do łaski, która w swojej najprostszej 
definicji jest darem darmo danym – a za-
tem, podobnie jak prezent, nic nie kosztuje 
tego, który ją otrzymuje. O tym, że powo-
łanie jest darem, przypomni także Orędzie 
Wielkanocne w słowach: „Niech Ten, który 
bez moich zasług raczył mnie uczynić swo-
im sługą, zechce mnie napełnić światłem 
swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać 
pochwałę tej świecy”.

Z drugiej jednak strony można powie-
dzieć, że powołanie ma wielką cenę. Ono 
kosztowało życie Jezusa, On zapłacił za nie 
swoją Najdroższą Krwią. I ktoś powie, że 
to zbyt szeroka perspektywa patrzenia na 

powołanie. Jednak bez dzieła Odkupienia, 
bez Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa 
żadne z powołań nie miałoby ani sensu, ani 
swojego celu, którym ostatecznie jest wiecz-
ne szczęście w niebie. Zatem to Bóg zapłacił 
najwyższą cenę za powołanie każdego z nas. 
Jednak – mówiąc już stricte o powołaniu 
kapłańskim – pragnie On, abyśmy Mu się 
„dorzucili” do tego prezentu. To pragnienie 
wyraził Jezus w słowach: „Proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo 
swoje”. Bóg pragnie, abyśmy przez modlitwę 
i ofiarowane cierpienie dołożyli się do tych 
prezentów, których On hojnie udziela.

Dziękuję za prezent
Ta Boża hojność, która „przewyższa za-

sługi i pragnienia modlących się do [Niego]”, 
skłania do wdzięczności, a ilekroć pochy-
lam się nad wielkością tego daru, przypo-
minają mi się słowa króla Dawida: „Kimże 
ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój 
ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?” Dla 
mnie jest to wołanie pełne pokory wobec 
wielkości daru i jego Dawcy, to słowa za-
chwytu nad tym, co od Boga otrzymałem. 
Z  drugiej strony mam świadomość, że 
powołanie to prezent od Kościoła, to owoc 
modlitwy, ofiarowanego cierpienia wielu 
konkretnych osób, którym nie sposób się 
odwdzięczyć. Jednak ze świadomością, że 
dar powołania znacznie mnie przewyższa 
i że jestem karłem, który z łaski Bożej wspi-
na się na ramiona gigantów modlitwy, dzię-
kuję Bogu i każdemu z osobna, kto przez 
modlitwę i ofiarowane cierpienie dołożył 
swoją cząstkę do tego wielkiego daru.



Dirk Bouts, „Zmartwychwstanie”, tempera na desce, 1450-55 r.
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Fundament chrześcijaństwa
Św. Paweł zapisał następujące słowa: 

„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, da-
remne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara. Okazuje się bowiem, 
żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga” 
(1 Kor 15, 14-15). Prawdopodobnie niewiele 
osób zdawało sobie sprawę, że na Golgocie 
dokonywało najważniejsze wydarzenie 
w dziejach całej ludzkości. Wyjątkowość 
tego wydarzenia ujawniła się dopiero trzy 
dni po śmierci Jezusa. Początkowo okazało 
się, że ciało skazańca zniknęło z grobu. Na-
stępnie kilka osób zaczęło głosić, że Jezus 
żyje. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa 
od samego początku była decydującym 
czynnikiem dla kształtującego się Kościoła.

Zarzuty dotyczące zmartwychwstania
Chrześcijanie od samych początków 

swojego istnienia toczą spór z innowier-
cami, czy zmartwychwstanie Jezusa 

wydarzyło się naprawdę. Według wielu 
ateistów owo wydarzenie jest jedynie legen-
dą lub mitem, który został stworzony przez 
Apostołów. Największym argumentem ne-
gującym prawdę o zmartwychwstaniu Jezu-
sa jest stwierdzenie, że wydarzenie to jest 
niemożliwe z logicznego punktu widzenia, 
gdyż zmartwychwstanie Jezusa – jak podają 
argumentujący – jest całkowicie niezgodne 
z ustaleniami zaawansowanej nauki. 

Apologia wobec niektórych zarzutów
Do najczęściej stawianych zarzutów na-

leży także stwierdzenie, że uczniowie Jezusa 
wykradli Jego ciało oraz wymyślili całą hi-
storię o zmartwychwstaniu. Z zapisu ewan-
gelicznego dowiadujemy się, że przy grobie 
obecni byli strażnicy, którzy rzekomo spali, 
gdy ciało zostało skradzione. Proszę sobie 
wyobrazić odsunięcie około dwutonowego 
kamienia bez obudzenia tych ludzi. Poza 
tym, uczniowie nie ponieśliby przecież 

TEOLOGIA

Zmartwychwstanie 
Jezusa – fikcja czy fakt?
Alumn Bartłomiej Labuda, rok V

Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najbardziej udokumentowanych 
faktów historycznych. Obecnie żaden poważny historyk nie ma wątpliwości 
związanych z historycznością życia Jezusa, jednak prawda o zmartwych-
wstaniu wciąż powoduje wiele wątpliwości w różnych środowiskach. Z tego 
powodu spróbujmy ogólnie spojrzeć na to, czy prawda o zmartwychwstaniu 
Jezusa jest faktem czy fikcją.
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męczeńskiej śmierci za teorię, którą sami 
uważaliby za nieprawdziwą. Inną hipotezą 
jest stwierdzenie, że Jezus na krzyżu wpadł 
w  letarg – dzięki cierpieniu nie umarł. 
Jednak zawarta informacja w Ewangelii 
mówiąca o tym, że z boku Jezusa wypły-
nęła krew i woda, ewidentnie potwierdza 
śmierć Chrystusa (krew i osocze – jest ono 
bardzo podobne do wody – gromadzą się 
w  prawej komorze serca w  momencie 
śmierci człowieka). Istnieje jeszcze wiele 
innych zarzutów w tej sprawie, jednak ich 
zasadność w podobnej mierze jest wątpliwa.

Pismo Święte
Najważniejszymi źródłem chrześci-

jańskim potwierdzającym prawdę o mi-
sji Syna Bożego jest Nowy Testament. 
Zawarte w nim Ewangelie opisują życie 

i posłannictwo Jezusa. Zostały one zredago-
wane przez dwóch bezpośrednich uczniów 
Chrystusa, tj. św. Mateusza i św. Jana. Au-
torami pozostałych są św. Marek, który 
był uczniem św. Piotra, oraz św. Łukasz, 
który był uczniem św. Pawła. Praktycznie 
od samego początku owe cztery narracje 
były uznawane przez pierwotne wspólnoty 
chrześcijańskie – już św. Ireneusz z Lyonu 
(zm. 202 r.) pisał o czterech Ewangeliach. 
Oprócz Ewangelii powstały też inne opisy 
zmartwychwstania – m.in. krótkie wyzna-
nia wiary (np. Ga 1, 1), Pawłowa narracja 
o zmartwychwstaniu (1 Kor 15, 12-15) czy 
hymny (np. Flp 2, 6-11).

Pusty grób i chrystofanie
Przekaz biblijny nie pozostawia żadnych 

wątpliwości w kwestii prawdziwości faktu 

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie



Alumn Bartłomiej Labuda, rok V TEOLOGIA

„Spojrzenia” wiosna 2020 21

zmartwychwstania Chrystusa. Szczególny-
mi znakami potwierdzającymi zmartwych-
wstanie Syna Bożego jest pusty grób oraz 
chrystofanie (ukazywanie się Zmartwych-
wstałego). Odnośnie do pustego grobu nale-
ży podkreślić fakt, że kobiety jako pierwsze 
zauważyły pusty grób – gdyby chrześcijanie 
chcieli w sposób pewny udowodnić prawdę 
o pustym grobie, to głosiliby, że jako pierw-
si pusty grób odkryli mężczyźni, którzy 
posiadali większe znaczenie społeczne 
w starożytności. Chrystofanie natomiast 
są uwiarygodnione przez świadectwa róż-
nych osób, nawrócenie się św. Pawła oraz 
męczeństwo Apostołów. Z  tych faktów 
wynika, że Pismo Święte jest wiarygod-
nym źródłem potwierdzającym prawdę 
o zmartwychwstaniu.

Relikwie
Prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa 

potwierdzają również tzw. relikwie Męki 

Pańskiej, które przetrwały do dziś. Wśród 
pozostałości po egzekucji Chrystusa można 
znaleźć m.in. włócznię Longinusa, którą 
przebito bok Jezusowi; suknię z Trewiru, 
o którą rzucono losy; Portret z Manopel-
lo (tzw. Chusta św. Weroniki) czy Chustę 
z Oviedo, którą prawdopodobnie była owi-
nięta w grobie twarz Jezusa. Pomimo upły-
wu 2000 lat od tego wydarzenia, chrześcija-
nie wierząc w to, że zmartwychwstanie jest 
najważniejszym wydarzeniem w dziełach 
ludzkości, nie tylko obchodzili uroczystości 
upamiętniające zbawcze dzieło Chrystusa, 
ale również troszczyli się i obdarzali czcią 
relikwie Męki Pańskiej, które są bardzo 
ważnym elementem potwierdzającym 
prawdziwość zmartwychwstania.

Całun Turyński
Jedną z najbardziej znanych relikwii 

Męki Pańskiej jest tzw. Całun Turyński 
(prześcieradło, w które zostało zawinięte 

Pozytyw i negatyw wizerunku Jezusa odbitego na Całunie Turyńskim
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ciało Chrystusa). Był w  nim zawinięty 
ukrzyżowany mężczyzna mierzący 181 cm 
wzrostu. Dopiero w 1984 r. całun został ofi-
cjalnie przekazany Kościołowi. Cztery lata 
później został on przebadany metodą wę-
gla C14 – pierwszy wynik badania datował 
go na XVI w., zaś drugi na XII w. Okazało 
się jednak, że badaniu poddano jedynie 
naszywki, którymi uzupełniono straty wy-
nikające z pożarów z tychże okresów – nie 
zaś oryginalne płótno. Występują na nim 
niedostrzegalne dla ludz-
kiego oka różne pozostało-
ści, które świadczą o jego 
autentyczności – m.in. pyłki 
roślin z Ziemi Świętej, od-
cisk monety Piłata, napisy 
aramejskie, bakterie i grzy-
by pochodzące ze starożyt-
nych balsamów czy obraz 
zawarty na Całunie. Oka-
zuje się, że obraz powstał na 
skutek zjawiska, które jest 
identyczne z  wybuchem 
nuklearnym i związanym 
z  nim napromieniowa-
niem – a jak dobrze wiemy, 
w tamtym czasie technika 
w żadnej mierze nie umożliwiała jeszcze 
tak silnego napromieniowania. Badania 
wykazały również, że kształty odbite na Ca-
łunie Turyńskim pokrywają się ze śladami 
występującymi na Sukni z Trewiru. Pomi-
mo różnych zdań uczonych, śmiało można 
stwierdzić, że Całun Turyński jest jedną 
z relikwii Męki Pańskiej, która potwierdza 
prawdziwość zmartwychwstania Jezusa.

Źródła niechrześcijańskie
Potwierdzenie, że Jezus był postacią 

historyczną, można znaleźć nie tylko w pi-
smach chrześcijańskich. Już tzw. „List 
Serapiona” z ok. 73 r. wspomina o Królu 
Mądrości, przez którego Żydzi zostali roz-
proszeni po świecie. Jeszcze innym dziełem 
potwierdzającym istnienie takiej osoby jak 
Jezus jest Talmud, przy czym najistotniejsze 
– jeśli chodzi o kwestię historyczności – jest 
stwierdzenie, że Jezus został powieszony 

w wigilię Paschy. Wpraw-
dzie przedstawione tutaj 
pierwsze źródła niechrze-
ścijańskie nie potwierdza-
ją prawdy o  zmartwych-
wstaniu, ale potwierdzają 
historyczność Jezusa oraz 
Jego śmierć.

Fakt historyczny
Naukowymi metodami 

można dojść tylko do owego 
stwierdzenia: Chrystus rze-
czywiście zmartwychwstał. 
Gdybyśmy mieli taki mate-
riał dowodowy przy jakim-
kolwiek innym wydarzeniu 
historycznym, bylibyśmy 

na sto procent pewni co do jego auten-
tyczności i nikt by go nie negował. Wielu 
ludzi chce w tym jednym wypadku zrobić 
wyjątek, bo zmartwychwstanie kłóci się 
z ich naukowym światopoglądem. W tym 
wypadku to jednak nasi adwersarze opiera-
ją się na przypuszczeniu, a my na faktach, 
a nie na „ślepej wierze”.

Gdybyśmy mieli 
taki materiał 
dowodowy przy 
jakimkolwiek 
innym 
wydarzeniu 
historycznym, 
bylibyśmy na 
sto procent 
pewni co 
do jego 
autentyczności
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Faryzeizm ewolucyjny
Alumn Krystian Rink, rok III

Za zgubne uważa się pokładanie nadziei w samej łasce, na podstawie której 
mielibyśmy być zbawieni, bez względu na nasze postępowanie. Równie nie-
bezpieczny okazuje się pogląd szukający usprawiedliwienia we własnych 
uczynkach.

Faryzeizm czasów Jezusa
Ewangelie przybliżają nam wydarzenia 

z życia Jezusa. Są opisem Jego życia oraz 
działalności, na którą składały się liczne 
słowa, znaki i cuda. To właśnie one stawały 
się często przysłowiową kością niezgodny 
w relacji Chrystusa z faryzeuszami. Już na 
samym początku działalności Pana Jezusa 
zauważamy zatargi z tym stronnictwem. 
Św. Marek w swojej Ewangelii podaje aż 
pięć przykładów wspomnianego sporu 
(por. Mk 2, 1 – 3, 6). Stanie się to kluczowe 
dla rozumienia ofiary Chrystusa, który 
mimo swego zbawczego przyjścia został 
odrzucony.

Chcąc zrozumieć, skąd wzięła się nie-
chęć przywódców ludu w Izraelu wobec 
Jezusa, potrzeba wpierw dobrze uświa-
domić sobie, kim byli oponenci Mesjasza. 
Faryzeusze byli ludźmi świeckimi, nie sta-
nowili grupy stanu kapłańskiego (w prze-
ciwieństwie do saduceuszy), ale przez spo-
sób życia starali się zachowywać zasady 

czystości świątynnej. Żyli więc w separacji 
od osób nieczystych rytualnie, by samemu 
nie zaciągnąć nieczystości i w konsekwen-
cji nie móc zbliżyć się do Boga. Wskazuje 
na to sama nazwa stronnictwa. W języku 
hebrajskim byli określani jako perushim, co 
pochodziło od słowa perusza, oznaczającego 
tego, który się oddziela. Byli więc niezwykle 
radykalni w spełnianiu przykazań Prawa 
i odznaczali się wyjątkową gorliwością. 
Wiedli prym w kwestii interpretacji Pi-
sma. Przyjmowali rolę nauczycieli społe-
czeństwa, przekazując również tradycję 
starszych (por. Mk 7, 5). Przez wszystkie 
te praktyki zyskali sobie społeczny status 
elity religijnej.

Patrząc jednak na faryzeuszy jedynie 
w kontekście słów wypowiedzianych w ich 
kierunku przez Jezusa, kształtuje nam się 
zupełnie odmienny obraz ludzi uchodzą-
cych za wzór wiary w Boga. Nazywał ich 
przecież „plemieniem żmijowym”, „ślepy-
mi przewodnikami” czy „obłudnikami” 
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(Mt 12, 34; 15, 14; 15, 7). Do opisu ich postę-
powania posługuje się słowami proroka 
Izajasza: „Ten lud czci mnie wargami, lecz 
sercem swoim daleko jest ode Mnie” (Iz 29, 
13). Słowa proroka okazują się być swego 
rodzaju podsumowaniem postawy faryze-
uszy. Byli figurami wypełniania religijnych 
praktyk. Niestety w rzeczywistości czyny 
widoczne dla całej społeczności, nie były od-
biciem ich wnętrza. Ono często pozostawało 
próżne i puste, pozbawione prawdziwej mo-
tywacji. Formy oddawania czci Bogu stały 
się dla nich sprawą kluczową i wszystko 
sprowadzało się do nich. Kwestię zaś wy-
chwalania Boga w swoim wnętrzu uznali 
jakby za nieistotną. Dlatego współcześnie 
za postawę faryzejską uznajemy obłudę.

Faryzeusze popełniali dwa podstawowe 
błędy. Pierwszym była fałszywość. Ściśle 
rozgraniczyli sferę religijną od pozostałych 
przestrzeni życia. Jednak to ta pierwsza 

sfera powinna determinować pozostałe 
i to ona musi dominować, by można było 
mówić o prawdziwej pobożności.

Faryzeizm współczesny
Drugi błąd stronnictwa faryzeuszy 

jest dość mocno związany z pierwszym. 
Właściwie można by uznać go za przy-
czynę postawy faryzejskiej. Była to próba 
usprawiedliwienia się przed Bogiem na 
podstawie własnych uczynków. Taka droga 
może prowadzić do odrzucenia łaski Bożej, 
ponieważ staje się w przekonaniu o byciu 
w możności do zbawienia samego siebie. 
Jedna z głównych prawd wiary mówi jasno, 
że łaska konieczna jest do zbawienia. Rów-
nie dobitnie wyraził to św. Paweł: „Łaską 
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem 
Boga” (Ef 2, 8). 

Przykład takiej postawy odkrywamy 
u ludzi żyjących wiele wieków przed nami, 
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ale dostrzegamy też, że ona nie zginęła, lecz 
ewoluowała. Łatwo obecnie spotkać ludzi 
mówiących, że ich wysokiej jakości czło-
wieczeństwo nie wymaga już uczestnictwa 
w życiu religijnym. Zazwyczaj przejawia 
się to w sloganie „nikogo nie okradłem, 
nikogo nie zabiłem, jestem dobrym człowie-
kiem, z czego miałbym się spowiadać” etc. 
W praktyce jest to jednak odrzucenie Boga 
i dzieła zbawienia, którego On dokonał, 
i którego tylko On mógł dokonać. Trzeba by 
stanąć wobec pytania zadanego przez św. 
Pawła Koryntianom: „Cóż masz, czego byś 
nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). Apostoł prowo-
kuje do refleksji ludzi, którzy mogą stanąć 
w poczuciu, że Bóg jest niepotrzebny dla po-
prawienia jakości ich postępowania i życia 
w ogóle. Jak napisał papież Franciszek: „Gdy 

człowiek myśli, że znajdzie samego siebie 
oddalając się od Boga, jego egzystencja oka-
zuje się porażką. Początkiem zbawienia jest 
otwarcie na coś, co poprzedza, na pierwotny 
dar poświęcający życie i zachowujący przy 
życiu” (Lumen fidei 19). 

 Punktem wyjścia chrześcijaństwa nie 
jest bycie człowiekiem dobrym, ale grzesz-
nym, który potrzebuje Bożej łaski do wyj-
ścia z grzechu i przyzwoitego życia. W prze-
ciwnym wypadku będziemy podejmować 
jedynie nieudolne próby usprawiedliwienia 
siebie przed Bogiem. Do tego jednak jest 
zdolny wyłącznie Chrystus i to od owoców 
Jego odkupienia zależy nasze zbawienie. 
Trzeba więc podjąć współpracę z łaską, by-
śmy z tych owoców mogli korzystać.
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FELIETON

Dlaczego „wielki”
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego 

Wielki Post nazywamy „wielkim”? Wielki, 
bo trwa 40 dni? A może istniał kiedyś ja-
kiś „mały post”? I jeszcze jedno: Dlaczego 
„post”? Czy post stanowi istotę Wielkiego 
Postu? Nie znając odpowiedzi na powyższe 
pytania, postanowiłem sprawdzić pocho-
dzenie nazwy okresu liturgicznego, który 
obecnie przeżywamy. I tak wśród różnych 
odpowiedzi – odnośnie do przymiotnika 
„wielki” – najbardziej zadowalająca wy-
dała się być ta, że Wielki Post jest „wielki”, 
gdyż skupia w sobie wydarzenia religijne 
o pokrewnych określeniach, poczynając od 
Wielkanocy, przez Wielką Sobotę, Wielki 
Piątek itd., dochodząc do określenia Wielki 
Tydzień. W takim wypadku użycie słowa 
„wielki” jest uzasadnione, gdyż wydarze-
nia, do których odnoszą się wymienione 
nazwy, są wydarzeniami o najwyższej – czy 
największej – randze w Kościele.

Nie-szczęśliwy Wielki Post
Muszę przyznać, że przez większość 

życia sama nazwa „Wieli Post” budziła we 
mnie dość negatywne, może nawet przytła-
czające, skojarzenia. Umartwienie, pokuta, 
rezygnacja z przyjemności itd. Nie brzmi 
to radośnie – a jednak niesłusznie. Ks. Jan 
Twardowski napisał raz „Szczęśliwego Wiel-
kiego Postu”. A co ma piernik do wiatraka? 
Szczęście i post – przecież te pojęcia się 
wykluczają. Szczęśliwego to można życzyć 
Nowego Roku, życzenia szczęścia składamy, 
gdy ktoś obchodzi urodziny. Takie myślenie 
jest jednak wynikiem niewłaściwego poj-
mowania istoty umartwienia związanego 
z Wielkim Postem. Nie będę jadł słodkiego… 
Tylko dlaczego? Pytanie o moją motywację 
w tym względzie jest tutaj fundamentalne.

Jak to nie chodzi o mnie?
Dlaczego więc podejmuję post – a może 

raczej dla kogo? Czy dla siebie? Nieraz na-
sze umartwienia mają na celu wzmocnie-
nie swojej własnej woli lub udowodnienie 

Szczęśliwego 
Wielkiego Postu
Alumn Marek Grochocki, rok IV

Nazwa „Wielki Post” zdaje się coś sugerować – niektórym kojarzy się z sa-
mym umartwieniem, ascezą lub przysłowiowym „niejedzeniem słodkiego”. 
Zupełnie tak, jakby istota tegoż okresu ograniczała się tylko do poszczenia. 
Wizja nieco przytłaczająca…
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sobie, że potrafię zapanować nad swoimi 
namiętnościami. Oczywiście, taka troska 
o siebie w pewien sposób też jest potrzebna, 
a nawet konieczna – też posiada swoją war-
tość. Lepiej by jednak było, gdyby wartość 
ta była wartością dodaną, nie zaś celem 
samym w sobie. Taka motywacja w gruncie 
rzeczy jest egoistyczna, gdyż nie zostawia 
miejsca dla drugiej osoby, w tym również 
dla Boga. Czy taka motywacja może dać 
nam prawdziwe szczęście? I nie mówię tu 
o poczuciu zadowolenia z siebie, bo coś mi 
się udało, bo dotrzymałem postanowienia. 
Czy więcej szczęścia nie daje nam działanie, 
które podejmujemy dla innych – z miłości 
do drugiej osoby? Czy nie lepiej – zamiast 
myśleć o sobie – powstrzymać się od słod-
kiego, oddając ten trud w intencji bliskiej 
mi osoby cierpiącej? Albo zrezygnować ze 
spożywania alkoholu ofiarowując to wy-
rzeczenie Bogu za znajomego, który ma 
problem z alkoholem?

Może lepiej „Czterdziestnica”
Wciąż jednak bez odpowiedzi pozo-

staje postawione na wstępie pytanie, czy 

post stanowi istotę Wielkiego Postu. Tak 
się składa, że w nazewnictwie tego okresu 
akcent na poszczenie kładą tylko języki 
obszaru północnej Europy oraz słowiań-
skie. Zupełnie inaczej do sprawy podchodzi 
język angielski, określając ten czas słowem 
Lent – pochodzące od terminu określają-
cego „dłuższe dni”, co prawdopodobnie 
ma związek z czasem wiosennym. Jednak 
najbardziej adekwatna wydaje się być ła-
cińska nazwa Quadragesima, co się tłuma-
czy „Czterdziestnica” – podobnym tropem 
idzie też język włoski, francuski, hiszpański 
i portugalski. Chodzi o czterdzieści dni przy-
gotowania do Paschy. To Pascha jest funda-
mentem Wielkiego Postu. Powróćmy więc 
do pytania, dla kogo podejmuję post. Otóż 
wszystkie nasze wyrzeczenia i posty mają 
sens dopiero wówczas, gdy podejmujemy 
je nie tylko ze względu na drugą osobę, ale 
przede wszystkim ze względu na Paschę, 
ze względu na Boga. A kto daje nam pełnię 
szczęścia? „Szczęśliwego Wielkiego Postu”!

Nawrócenie się do Boga jest jedyną właściwą motywacją podejmowania postu
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Serce seminarium
Na wstępie warto zauważyć, iż kaplica ta 

nie jest dokładnie orientowana na wschód, 
lecz nieco odbiega od założenia przestrzen-
nego całego kompleksu pocysterskiego. 
Jednak uwarunkowania zewnętrzne nie 
wpływają w żadnej mierze na harmonię 
wnętrza tej przestrzeni sakralnej.

Wystrój związany z adaptacją do użytku 
kleryków w roku 1872 wniósł do kaplicy 
powiew świeżości i nowości. W tym wła-
śnie czasie zostały wykonane glazurowane 
i ornamentowane płytki na ścianach kapli-
cy, a także otwarte belkowanie i złocone 
stacje Drogi Krzyżowej, zaprojektowane 
przez Fryderyka Stummela, opatrzone 
łacińskimi, gotyckimi podpisami. Po prze-
kroczeniu kruchty pod emporą chórową, 
na pierwszy plan rzuca się krzyż z XIV 
w., który został sprowadzony z Łążyna, za 

czasów ks. rektora Antoniego Liedtkiego. 
Obok niego dwa malowane skrzydła, które 
wraz z krzyżem stanowią jedną kompozy-
cyjną całość. Na skrzydłach tych, poniżej 
sceny Zwiastowania, przedstawione są 
wydarzenia z historii zbawienia, związane 
z Ofiarą Nowego Przymierza: Ofiarowanie 
Izaaka (Rdz 22, 1-9) i cud z manną (Wj 16), 
spożywanie Baranka Paschalnego (Wj 12) 
i ofiara Melchizedeka (Rdz 14, 18-20). W pre-
zbiterium znajdują się również inne obrazy: 
hodegetria Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, obraz świętego Tomasza z Akwinu – pa-
trona studiów teologicznych – oraz świętej 
Barbary – patronki tej gotyckiej świątyni. 
Na uwagę zasługuje także tabernakulum, 
inkrustowane bursztynami, składającymi 
się na kłos pełnego zboża. Ponadto podzi-
wiać można także ambonę – przedstawia-
jącą Chrystusa Dobrego Pasterza – oraz 

Gotycka perła 
seminarium
Alumn Robert Bielau, rok V

ŻYCIE SEMINARYJNE

Kaplica pelplińskiego seminarium zachwyca swym bogatym teologicznym 
wyrazem. Kiedy przyjrzeć się szczegółom, doszukać się można wielu intere-
sujących ciekawostek. Ta gotycka budowla sakralna z czerwonej cegły już od 
zewnątrz charakteryzuje się strzelistością, symbolizującą gotyckie dążenie 
ku niebu, ku temu co w górze, co wyższe, ku samemu Bogu.
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pierwszy w diecezji posoborowy ołtarz 
główny, na którego antepedium widnieje 
scena Ostatniej Wieczerzy.

Światło w ciemności świeci
Na szczególną uwagę zasługują wi-

traże i  ich tematyczne powiązanie. Dwa 
pierwsze witraże nie przedstawiają żadnej 
postaci – na jednym z nich ukazana jest 
harfa – symbolizuje ona wyraz wdzięcz-
ności wobec artysty, tutaj – umieszczona 
przy schodach prowadzących na chór – 
jest apoteozą muzyki kościelnej, która ma 
oddawać Panu cześć i chwałę – to właśnie 
wyraża ten symbol. Kolejne witraże są 
o wiele bogatsze w swej symbolice i tak: 
pierwszy po prawej przedstawia Mojżesza 
z kamiennymi tablicami przykazań, które 
otrzymał na górze Synaj od Boga Jahwe. 

Opatrzony został znamiennym cytatem: 
„Idź teraz, oto posyłam cię”. To posłanie 
w Biblii odnosi się w tym przypadku do fa-
raona – przedstawiciela i przewodnika jed-
nej z ówczesnych społeczności pogańskich. 
W kolejnych słowach Jahwe dopowiada: 
„i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu” 
(Wj 3, 10). Także i nas – kleryków i współ-
czesnych chrześcijan – przygotowuje Pan, 
aby być Jego świadkami we współczesnej 
rzeczywistości, częstokroć zeświecczonej 
i odartej z kategorii sacrum. Kolejny, naprze-
ciwległy witraż, obrazuje scenę z Charanu, 
kiedy Bóg przemówił do Abrama: „Wyjdź 
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” 
(Rdz 12, 1). Abram podjął z Panem rozmowę; 
usłyszał od Niego obietnicę przeznaczoną 
dla siebie i poszedł za nią. Obydwa witraże 
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w swoim wyrazie stanowią wezwanie, aby 
pójść za wolą Pana Boga. To Boże posłanie 
odnosi się zarówno do samych biblijnych 
adresatów tych słów, jak i do społeczności, 
do której zostają posłani, z Bożym prawem 
na kamiennych tablicach i w sercu. Witraż 
kolejny – po stronie prawej, przedstawia 
bosego Jana Chrzciciela trzymającego laskę 
w kształcie krzyża. Odnoszą się do niego 
słowa z hymnu Benedictus: „pójdziesz przed 
Panem torując Mu drogi” (Łk 1, 76). Wcze-
śniejszy fragment cytatu mówi o tym, że Jan 
Chrzciciel jest „prorokiem Najwyższego”, 
dlatego właśnie przygotuje ścieżki Panu 
Jezusowi. Hymn Benedictus jest zapisem pro-
roctwa Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, 
który został napełniony Duchem Świętym. 
Jest to zapowiedź przyjścia Mesjasza, Tego, 

który nie będzie już chrzcił wodą, tak jak 
Jan, lecz przyniesie chrzest z Ducha Święte-
go, jako wezwanie do ponownego narodze-
nia się z wody i z Ducha, które jest dziełem 
Boga. Równoległy witraż po lewej stronie, 
przedstawia powołanie proroka Izajasza. 
Według biblijnego zapisu, trzymający roz-
żarzony węgiel jest Aniołem – Serafinem 
– który dotyka nim ust Izajasza, zmazując 
jego winy (Iz 6, 6-7). Scena przedstawiona na 
witrażu opatrzona jest słowami odpowie-
dzi Izajasza na pytanie „Pana mówiącego: 
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”. 
Jego odpowiedź była następująca „Oto ja, 
poślij mnie!”. Stanowi ona treść zawartą 
na witrażu. Wymowa tej sceny jest przej-
mująca – zarówno oczyszczenie z win, jak 
i prorockie posłanie, jest inicjatywą samego 
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Boga i podległych Mu sił niebiańskich. 
Obydwa witraże, stanowią wezwanie do 
bycia narzędziem w rękach Boga, po to, 
aby człowiek – zarówno Jan Chrzciciel, jak 
i prorok Izajasz – mógł spełnić swoją rolę 
w dziele historii zbawienia. Ostatnie dwa 
duże witraże, tak samo jak poprzednie, 
mają charakter na wskroś „powołaniowy”. 
W prawym rysuje się przed oczami postać 
świętego Pawła, trzymającego w rękach 
miecz. Obraz ten wyraża fakt, iż Słowo Boże 
jest jak miecz obosieczny, zdolny przenik-
nąć ludzkie serce. Na dole widnieją słowa 
z listu świętego Pawła: „Miłość Chrystusa 
przynagla nas” (2 Kor 5, 14). Przynagla do 
tego, aby nie bać się prawdy, która wy-
zwala i leczy. Ostatni witraż u stóp ołtarza 
przedstawia świetego Piotra, trzymającego 
klucze. Jest to wymowny wyraz słów znaj-
dujących się poniżej: „Tobie dam klucze 
Królestwa Niebieskiego”. W  kolejnych 
słowach z kart Ewangelii czytamy: „cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). Piotr 
Opoka, na której Chrystus buduje Kościół, 
oraz Paweł – Apostoł Narodów – to ich 
orędownictwa pewnie szczególnie warto 
przyzywać, w dziele Nowej Ewangelizacji. 

Ostatnie dwa małe witraże przedstawiają 
symbole czterech Ewangelistów: Mateusz 
– anioł lub człowiek, Marek – lew, Łukasz 
– byk i Jan – orzeł. Są różne interpretacje 
tych symboli. Najczęściej wychodzi się od 
Apokalipsy św. Jana: „Zwierzę pierwsze 
podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne 
do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak 
gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do 
orła w locie” (Ap 4, 7). Również te witraże 
stanowią uzupełniającą się całość, ukazując 
prawdę o jednej Dobrej Nowinie, jaką jest 
Jezus Chrystus.

Dzieło dane i zadane
Kaplica seminaryjna nie od dziś zachwy-

ca swym bogatym teologicznym wyrazem. 
Jako część architektury sakralnej byłego 
opactwa cysterskiego, posiada swoją wyjąt-
kową historię. Na jej obecny kształt składają 
się lata różnych rekompozycji. Zależało to 
od takich czynników jak spełnianie funkcji 
kaplicy klasztornej, I i II wojna światowa, 
zmiany po Soborze Watykańskim II czy 
renowacja kaplicy za czasów bpa Jana Ber-
narda Szlagi. Realizacja planów związanych 
z remontem rewaloryzacyjnym semina-
rium i katedry, zapewne pomoże utrzymać 
kaplicę w jej zabytkowym pięknie.

Przygotowując ten artykuł korzystałem z książek „Skarby Pelplina” R. Ciecholewskiego, 
„Pelplin” J. Ciemnołońskiego i S. Pasierba, a także z Przewodnika ilustrowanego po Pelplinie.
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Mistrz ceremonii – 
kto to taki?
Alumn Paweł Wiecki, rok III

ŻYCIE SEMINARYJNE

Mistrza ceremonii znamy z jego innej, 
wprowadzonej do funkcji liturgicznych 
nazwy, mianowicie ceremoniarza. Jest to 
ostatni etap formacji ministranckiej, jed-
nak nie wszyscy muszą do niego dążyć. 
Na samym ceremoniarzu spoczywa wielka 
odpowiedzialność. Jest on zobowiązany 
do przyswojenia i używania w praktyce 
obszernej wiedzy nt. zasad panujących 
w liturgii, np. jej przebiegu. W jego gestii 
jest staranne przygotowanie się do swojej 
posługi, tak, aby mógł później prowadzić, 
korygować i odnaleźć się w każdej sytuacji. 
Stąd ceremoniarz nie powinien być czło-
wiekiem nieśmiałym, skrytym, lękliwym 
itd. Powinien on być raczej stanowczy, 
spostrzegawczy, zapobiegliwy i opanowany. 
Ceremoniarz wykazuje się poczuciem este-
tyki, poszanowaniem miejsc kultu oraz po-
winien być wzorem dla służby liturgicznej. 

Z pewnością powinna być to osoba, która 
kocha liturgię i nią żyje. 

Co należy do obowiązków 
ceremoniarza?
Mistrz ceremonii ma za zadanie przygo-

tować nadchodzącą liturgię. W tej kwestii 
mieści się przygotowanie służby liturgicz-
nej – tj. posługujących na mszy świętej, 
przygotowanie formularza mszalnego – po 
wcześniejszym ustaleniu z celebransem, 
przygotowanie naczyń liturgicznych, prze-
prowadzenie conveniantu – czyli próby 
przed daną liturgią, czy przygotowanie 
miejsc dla wszystkich uczestników cele-
bry. Podczas samej liturgii odpowiada za 
jej przebieg. Działa trochę jak secret service 
– jest blisko, widzi wszystko, nie rzuca się 
w oczy oraz interweniuje, gdy trzeba. Może 
mieć on swoich pomocników, którzy są za 
coś odpowiedzialni – np. podprowadzanie 

Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpo-
wiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą orga-
nizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych 
szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku 
i pobożnie (OWMR 106).
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osób czytających lub tych, którzy idą w pro-
cesji z darami, jednak to do niego należy 
czuwanie nad całą liturgią. Ma prawo 
także na zwrócenie cichej uwagi kapłano-
wi – gdzie ma iść, szczególnie, gdy nie zna 
miejsca, lub co ma mówić.

Czego nie powinien?
Wydawać by się mogło, że ceremo-

niarz może wszystko. Nie do końca tak 
to wygląda. Mistrz ceremonii jest do po-
mocy kapłanowi i, jak było wspomniane, 
do czuwania nad celebracją. Jednak nie 
jest on tym, który decyduje o wszystkim. 
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskie-
go podpowiada w 111 numerze, iż ostatnie 
słowo należy do celebransa. Stąd wszelkie 
uwagi powinien uzyskać przed liturgią, po 
wcześniejszej konsultacji i omówieniu. Nie 
ma też prawa naciskać i wymuszać swego 

subiektywnego zdania, jeśli nie zgadza się 
z przepisami liturgicznymi – żeby uniknąć 
takich sytuacji są prowadzone szkolenia 
w dziedzinie liturgicznej, ale także zaleca 
się osobiste studiowanie przepisów. Pod-
czas samej celebry nie powinien on biegać 
i robić zamętu w miejscu czynności litur-
gicznych, a wszystko czynić tak, by nie 
utrudniać przeżywania liturgii wiernym, 
bez skupiania uwagi na sobie.

Jak wygląda przygotowanie owego 
ceremoniarza?
Do takiej posługi osoba przygotowuje 

się biorąc udział w  odpowiednim kur-
sie. W naszej diecezji jest to pięć zjazdów 
weekendowych, podczas których kandy-
daci przyswajają potrzebną im wiedzę 
dotyczącą przepisów liturgicznych, głębi 
i rozumienia liturgii, jej przeżywania oraz 
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informacje dotyczące konkretnych cele-
bracji w życiu Kościoła. Jednak na tym się 
nie kończy, ponieważ każdy ceremoniarz 
powinien uczestniczyć w rekolekcjach dla 
nich prowadzonych dwa razy w roku. Mają 
one na celu pogłębienie ich sfery duchowej 
w obliczu nowych doświadczeń. 

Kto się tym zajmuje?
Zarówno kurs dla kandydatów na cere-

moniarzy, jak i rekolekcje dla ustanowio-
nych ceremoniarzy ma pod swoją opieką 
duszpasterz ministrantów i lektorów naszej 
diecezji. W przeprowadzeniu obydwu wy-
darzeń wspomagają go klerycy z naszego 
seminarium. Podczas zjazdów na kursie 
alumni przeprowadzają zwięzłe wykłady 
oraz ćwiczenia praktyczne – np. ze zna-
jomości Mszału Rzymskiego czy para-
mentów liturgicznych. Podczas rekolekcji 

przeprowadzają testy z zakresu liturgii oraz 
towarzyszą w rozmowach na dany temat. 

Posługa ceremoniarza jest istotna dla 
życia liturgicznego. Jest to na pewno duża 
pomoc dla kapłana, który przewodniczy da-
nej liturgii. Jednak ważne jest to, aby mistrz 
ceremonii nie wynosił się nad innych, lecz 
służył Kościołowi ze szczerym oddaniem 
i pokorą. Słowo „służba” odgrywa w tym 
kluczu ważną rolę. Konstytucja o  liturgii 
świętej w numerze 10 podpowiada nam, że 
„liturgia jest szczytem, do którego zmie-
rza cała działalność Kościoła, i źródłem, 
z którego wypływa cała jego moc”. Stąd 
też potrzeba dbania o nieustanny rozwój 
zarówno duchowy, jak i intelektualny cere-
moniarza, aby i on nie zaniedbywał troski 
o powierzoną mu funkcję, ale stale zabiegał 
o jej piękno i przebieg.
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Pozornie nic nadzwyczajnego
Dla każdego kleryka jest to szczególny 

moment w formacji. Wszyscy ludzie, a tym 
bardziej klerycy, powinni uświadamiać 
sobie, jak ważne tajemnice wiary zostały 
nam objawione. Wydarzenia zbawcze mają 
zbyt duże znaczenie zarówno dla Boga jak 
i dla człowieka, by ten traktował je po-
wierzchownie. Krótko mówiąc, nie można 
tego czasu „przespać”. Praktyki duchowe 
obowiązujące nas w seminarium podczas 
trwania Wielkiego Postu nie różnią się 
wiele od tych, podejmowanych przez ludzi 
funkcjonujących poza seminarium. Ewen-
tualną różnicą będzie to, że bliskość kaplicy 
oraz porządek dnia dają nam więcej możli-
wości poświęcania czasu na nabożeństwa 
w tym okresie. Przykładem będzie tu cho-
ciażby dobrowolne codzienne rozważanie 

drogi krzyżowej. Innym nabożeństwem są 
gorzkie żale z kazaniami pasyjnymi, które 
odbywają się w każdą niedzielę w naszej 
bazylice katedralnej. Duże znaczenie mają 
także wyrzeczenia, które podejmujemy 
i  intencja, jaką im nadajemy. Ważne, by 
nie zabierały one z mojego życia uśmiechu, 
ale pozwalały jeszcze bardziej cieszyć się 
życiem z powodu rezygnacji z czegoś dla 
Pana Jezusa.

Nakarmić siebie, by karmić innych
Wielki Post wyróżnia się na tle innych 

okresów liturgicznych, co można odczuć 
również we wspólnocie seminaryjnej. At-
mosfera jest podniosła i wypełniona mo-
dlitwą. Bardzo ważne zadanie pełnią re-
kolekcje wielkopostne, które w tym roku 
prowadził dla nas ks. Krzysztof Kralka. 
Dzięki rekolekcjom możemy rozwijać swoją 

Wielki Post 
w seminarium
Alumn Karol Sosnowski, rok II

Wielki Post jest okresem w roku liturgicznym, który ma za zadanie zatrzymać 
człowieka w pędzie życia, zmusić do przemyślenia, pomóc wniknąć w głąb sie-
bie. Również w seminarium jest to czas refleksji, zadumy, rachunku sumienia, 
który przeżywamy dzięki mądrości Kościoła, aby mieć możliwość jak najlep-
szego przygotowania się do męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
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Udział alumnów w Światowych Dniach Młodzieży w Kościerzynie

Nabożeństwo drogi krzyżowej w seminaryjnej kaplicy
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duchowość i wrażliwość. Temat zwykle 
wiąże się z przyszłym życiem kapłańskim, 
problemami i zadaniami, które jako księża 
będziemy musieli podejmować. Na szlaku 
formacji Wielki Post można porównać do 
przystanku. Ładujemy duchowe akumula-
tory i ruszamy dalej, aby móc realizować 
następne zadania otrzymane od Pana Boga. 
Jeśli jako księża mamy się w przyszłości 
dzielić z innymi, to najpierw musimy mieć 
czym się dzielić. Rekolekcje, droga krzy-
żowa i gorzkie żale są więc momentami, 
w których klerycy „karmią się” duchowo. 
Musimy najpierw „nakarmić” samych sie-
bie, by móc później „karmić” innych. I tak 
też dzięki tymże praktykom duchowym 
zyskujemy siły, by angażować się w te o cha-
rakterze pastoralnym. Szczególną rolę od-
grywają tutaj rekolekcje szkolne, na które 
udają się alumni roczników od trzeciego do 
piątego, by pomóc w ich organizacji w po-
szczególnych parafiach. Innym wydarze-
niem są diecezjalne obchody Światowych 

Dni Młodzieży w Kościerzynie, w które 
się angażujemy czy to w formie zespołu 
muzycznego „Cis”, czy służby liturgicznej. 

Trwanie z Jezusem i Jego Matką
Każdy okres liturgiczny odgrywa w for-

macji kapłańskiej określoną rolę. W Wiel-
kim Poście chcemy przede wszystkim 
nauczyć się tego, aby trwać przy Jezusie 
pomimo przeciwności. Chcemy utwierdzać 
się w tym, że w życiu wystarczy, by był tylko 
On i Jego Matka. To właśnie Ona – Maryja – 
jako Matka Jezusa i Matka nas wszystkich 
pokazuje nam, jak należy przy Nim trwać 
i coraz bardziej Go kochać. Pamiętajmy, że 
bez Niej krzyż Zbawiciela byłby dla ludzi 
niezrozumiały. Ona pomaga nam uświa-
domić sobie wartość odkupienia.

Bardzo zachęcam wszystkich Czytel-
ników do tego, aby każdy dzień Wielkiego 
Postu wykorzystać w pełni możliwości. 
Nie „prześpijmy” go, ponieważ nasze serca 
muszą być przygotowane na tajemnicę 
zmartwychwstania.

Wielkopostne rekolekcje szkolne
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Teoria w służbie praktyki
Grecki filozof Arystoteles z pewnością 

należał do ludzi, którzy pragnęli zrozumieć, 
jak funkcjonuje otaczający ich świat. Co 
więcej, nie zadowalał się jakimiś połowicz-
nymi odpowiedziami, lecz jego ambicją 
było zbudowanie teorii uniwersalnej, która 
przekonująco i wyczerpująco tłumaczyłaby 
zarówno jak to się dzieje, że z nieba spada 
deszcz, który potem kapie z jego siwej bro-
dy, jaki i to, że młody człowiek, odebrawszy 
odpowiednie wychowanie, mądrzeje, czego 
niewątpliwą oznaką bywa właśnie owa siwa 
broda – słowem: zasady łączącej wszystkie 
byty. Fakt, iż mimo upływu ponad dwudzie-
stu trzech wieków od śmierci Arystotelesa 
wciąż znamy jego imię, sugeruje – z resztą 
słusznie – że Stagiryta odnalazł odpowiedź 
na nurtujące go pytania. Odpowiedzi tej 

udzielił formułując teorię hylemorfizmu, 
która – bez zagłębiania się w szczegóły 
właściwe akademickim dywagacjom – głosi, 
że każdy byt składa się z materii i formy, 
innymi słowy i w pewnym uproszczeniu: 
pewnej treści i właściwej sobie, ową treść 
konsolidującej formy. Jak się z czasem 
okazało, to nieco enigmatycznie brzmiące 
i całkiem abstrakcyjne stwierdzenie miało 
dla filozofii znaczenie wprost kapitalne.

Zwrot od treści do formy
Użyte w tytule tego felietonu popularne 

powiedzenie każe podejrzewać istnienie 
jakiejś dysproporcji pomiędzy treścią a for-
mą. Mało tego, negatywnie zabarwione 
słowo „przerost” dość jednoznacznie zakła-
da prymat treści nad formą jako zjawisko 
pożądane. Jeszcze bardziej klarownie wi-
dać to, gdy weźmie się pod uwagę ogólny 

FELIETON

O przeroście formy 
nad treścią
Alumn Paweł Zagórski

Jednym z najostrzejszych pocisków, jakie spoczywają w arsenale argumen-
tów, będącym w posiadaniu każdego rasowego krytyka, jest zarzut przerostu 
formy nad treścią. Chowa się taki pocisk na okazję, kiedy przesłanie, które 
niesie jakieś dzieło – literackie filmowe etc. – nie jest warte środków użytych 
do jego stworzenia. A gdyby tak z tej prostej zasady spróbować wyprowadzić 
myśli pomocne dla mojego osobistego przeżycia Wielkiego Postu…
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wydźwięk zwrotu „przerost formy nad 
treścią”, którego często przecież używa się 
jako riposty. Takie rozwiązanie dylematu 
proporcji treści do formy nie zawsze jednak 
było oczywiste, a mówiąc dokładniej – za-
wsze było, ale od pewnego czasu już nie jest. 
Łatwo zilustrować to przykładami z zakresu 
kultury i sztuki. Przez stulecia obcowanie 
ze sztuką – w jakimkolwiek jej wydaniu 
 – polegało na tym, że człowiek angażował 
któreś ze swoich zmysłów oraz otrzyma-
ny od Boga intelekt, aby przy ich pomocy 
percypować i kontemplować „coś” – a tym 
czymś było dzieło sztuki, stanowiące nośnik 
jakiejś treści. A właściwością treści jest to, 
że coś oznacza, niezależnie od sposobu, 
w jaki jest wyrażona. Treść może równie 
dobrze przybrać formę upiornego ptaszydła 

z obrazu Boscha, co nie mniej złowieszczego 
interwału trytonowego z sonaty Tartiniego. 
Bywa że wzbudza podziw lub gęsią skórkę, 
aczkolwiek zawsze stanowi wyraz intencjo-
nalnego działania twórcy.

Na horyzoncie dziejów pojawiła się 
jednak idea całkiem przeciwna – obecna 
już zalążkowo w pewnych XIX-wiecznych 
prądach myślowych i artystycznych, przez 
sztukę i całą w ogóle kulturę XX wieku prze-
toczyła się kawalkadą najróżniejszych tzw. 
eksperymentów, nie pozostawiając za sobą 
nietkniętej chyba żadnej z dziedzin życia 
ludzkiego. Mowa oczywiście o przeakcen-
towaniu formy, dzięki któremu myśli się, 
ogląda, słucha już nie „coś”, a „jakoś”. Kon-
cepcja czystej formy – postulowana przez 
Witkacego – a w praktyce realizowana na 
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wszelkie możliwe sposoby przez rzesze 
podobnie do niego myślących kulturotwór-
ców, wzięła szturmem nie tylko pańskie 
salony, od zawsze szczycące się pewną 
dozą ekstrawagancji, ale z powodzeniem 
opanowała także rozległe połacie naszego 
życia codziennego i to – jak sądzę – chyba 
nawet bardziej niż jesteśmy tego świadomi.

Na pohybel próżności
Niedzielny wieczór. Słońce powoli su-

nie ku zachodowi po toskańskim niebie 
mieniącym się kolorem, co do którego 
znawcy sprzeczaliby się, czy to bardziej 
ochra, czy sjena palona. Co ciekawe niebo 
nie zawdzięcza swej barwy zachodzącemu 
słońcu – mamy bowiem dopiero wczesną 
wiosnę – lecz łunie rozbłyskającej nad mia-
stem. Owa poświata z kolei wcale nie jest 

efektem działania miejskiego sztucznego 
oświetlenia – wydarzenie, o którym mowa, 
miało miejsce jeszcze zanim wiek XV dobił 
do swojej połowy – lecz roztacza się wokół 
potężnego stosu płonącego na centralnym 
piazza miasta. Jeżeli w tym momencie po-
myślał ktoś o słynnych florenckich stosach 
próżności, to jest to skojarzenie całkiem 
poprawne, ale nie o szalonym Girolamo 
Savonaroli zamierzam dalej opowiadać. 
Sprawcą całego zamieszania jest prosty 
franciszkanin, Bernard ze Sieny, w Ko-
ściele czczony jako święty. Jedno z  jego 
wielkopostnych kazań wygłoszonych dla 
mieszkańców Sieny okazało się być na tyle 
płomienne, że zapaliło słuchaczy do wciele-
nia w życie pewnego fragmentu Ewangelii 
wg św. Mateusza i oddania żywiołowi ognia 
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tego, co za sprawą kaznodziei zidentyfiko-
wali jako powód swych grzechów. Tym ra-
zem żar strawił karty do gry, plansze, kości 
i inne utensylia do uprawiania hazardu.

Co jest treścią mojego życia
I co z tego? – mógłby ktoś zapytać. Ano 

to, że św. Bernard wykazując się swoją 
genialną intuicją i niewątpliwie dając się 
poprowadzić natchnieniu Bożego Ducha 
zorganizował nie tylko bardzo przyzwoity 
happening, ale dokonał przy tym czegoś 
bardziej wymownego. Otóż zapobiegł prze-
rostowi pewnej formy nad pewną treścią – 
być może wcale nie ujmując sprawy w ten 
sposób. Otóż co jest treścią ludzkiego życia, 
na straży której stanął Bernard? Różnych 
można by udzielić tu odpowiedzi, ale z pew-
nością nie będzie błędem, kiedy powiem, 
że to zachowywanie przykazania miłości 
Boga, bliźniego i samego siebie, gdyż to 
właśnie ono jest gwarantem życia wiecz-
nego. Formę życia, w rozumieniu wcześniej 
przyjętym, stanowić będą wszelkie ludzkie 
działania, które w pewnym sensie są reali-
zacją i ukonkretnieniem treści. Treść nie 
wyraża się bez formy, a forma jest pusta 
bez treści – jak u Arystotelesa.

Jakże często forma życia przerasta jego 
treść. Ile jest takich momentów, kiedy moje 
życie, ze względu na ów godny pożałowania 
przerost, bardziej niż żywot ucznia ubogie-
go cieśli z Nazaretu przypomina jakieś roz-
buchane w formie, pompatyczne barokowe 
misterium, w którym nie wiadomo o co 
chodzi, bo chyba właściwie nie chodzi o nic. 
Dzieje się tak za każdym razem, kiedy róż-
ne życiowe aktywności: próby dogodzenia 

mojej dziewczynie, rutynę treningową na 
siłowni, czwarty sezon jakiegoś netflikso-
wego tasiemca, wegański lifestyle – słowem 
wszystko to, co zaprząta moje myślenie 
i  mój czas – przedkładam ponad moją 
osobistą relację z Panem. I mimo że każde 
z kategorii działań reprezentowanych tym 
przykładowym wyliczeniem w pewnym 
stopniu może być dobre i potrzebne, to zde-
cydowanie konieczne jest zachowanie na 
wskroś chrześcijańskiej powściągliwości, 
która niczym brzytwa Ockhama odetnie 
każdy naddatek formy wychynający ponad 
treść. I nie ma na ten zabieg lepszego czasu 
niż Wielki Post.

Treść nad treściami
Jest jednak pewna dziedzina życia, 

w której forma, jakkolwiek wyszukana by 
ona nie była, nigdy nie przerośnie treści, 
gdyż treść ta jest tak naprawdę Treścią. 
Żaden sposób, w jaki o Nim mówimy, ża-
den środek wyrazu, który zastosujemy, by 
ukazać Jego wielkość, żadne, nawet najbar-
dziej płomienne westchnienie uniesionego 
modlitwą serca, nigdy w pełni nie odda 
tego, kim prawdziwie jest Bóg. Te różnego 
rodzaju formy, z natury swojej nie mogące 
oddać w pełni treści, do której się odnoszą, 
przez fakt swej nieudolności mogą jednakże 
treść tę przysłonić. Ta niezgłębiona tajem-
nica, szczere pragnienie poznania Boga, 
owładnęło życiem niejednego człowieka. 
I każdy z nich, o ile nie pozwolił, by jaka-
kolwiek zanurzona w światowości forma 
przerosła treść jego życia, został świętym. 
Czy zatem nie warto spróbować – radykal-
nie i od zaraz?
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Zbudować Bogu dom
Słowo dom może przywoływać na myśl 

różne skojarzenia. Wielu słysząc je przypo-
mni sobie okres dzieciństwa i jego beztro-
ską atmosferę. Niektórzy wspomną osoby, 
zwierzęta czy też przedmioty, a  nawet 

konkretne wydarzenia. Dla każdego słowo 
to odwoływać się będzie do innej rzeczywi-
stości, lecz jego znaczenie jest jednakowe 
wszystkim. Dom to miejsce, w którym 
żyje wspólnota osób. Niekiedy bardzo 
się różniących, ale stanowiących jeden 

DOMownicy BOGA
Alumn Przemysław Lejkowski, rok III

Dom to miejsce wymagające obecności człowieka, gdyż bez niego traci swój 
sens. Staje się wyłącznie pozbawionym życia budynkiem, choć złożonym 
z betonu, metalu i szkła. Tak nacechowany istotowym brakiem, nie spełnia 
swego podstawowego zadania. Podobnie też kościoły bez wiernych, szpitale 
bez lekarzy i szkoły bez dzieci, są wypełnione pustką, bo nie ma kogoś, kto 
byłby w nich obecny. Niewątpliwie każdy budynek potrzebuje człowieka, który 
wypełni sobą jego przestrzeń.



FELIETON DOMownicy BOGA

52 „Spojrzenia” wiosna 2020

organizm, niezależnie od tego, czy jest on 
zdrowy, czy też chory. Ludzie tworzący go 
są niczym budowlańcy, którzy wznoszą 
budynek. Wszystkie ich działania wpływają 
na kształt budowli. Jeden błędny ruch może 
druzgocąco wpłynąć na całą konstrukcję. 
Jeśli nawet wymagane są poprawki lub ja-
kiś element trzeba zburzyć i zbudować od 
nowa, to pamiętają, że ich praca wciąż trwa, 
nie kończy się na położeniu fundamentu. 
Tak też wspólnota domowników  – rodzi-
na – poprzez swoje słowa, czyny i postawy 
nieustannie buduje relacje, które często 
nazywamy naszym domem.

Wspólnoty ewangeliza-
cyjne Domowników Boga po-
wstają od 2015 roku i stano-
wią ważne ogniwo duchowej 
odnowy diecezji pelplińskiej. 
Ich zadaniem jest gromadze-
nie wiernych, którzy pragną 
pogłębiać swoją wiarę. Do-
mownicy dzięki wspólnej 
i  indywidualnej modlitwie, 
dzieleniu się słowem Bożym 
oraz Eucharystii aktywnie 
uczestniczą w życiu całego 
Kościoła. Budując wspólnotę 
paradoksalnie sami są budo-
wani, przez Budowniczego 
najlepszego z możliwych – 
Boga, który z niewolników czyni dzieci 
Boże (por. Ga 4,1). Ojciec, przez swego Syna 
w Duchu Świętym objawia prawdę o sobie 
samym i człowieku. Ten, poznając tożsa-
mość Pana i swoją własną, we wspólnocie 

Kościoła odnajduje swój dom, staje się do-
mownikiem Boga (por. Ef 2,19).

Powołaniem Domowników jest również 
przyprowadzanie do domu Ojca tych, któ-
rzy się od Niego odwrócili, bądź nigdy Go 
nie spotkali. Tak rozumiana ewangelizacja 
wyrasta z pragnienia samego Jezusa, aby 
wszyscy stanowili jedno w Ojcu i Synu 
(por. J 17,21). Ale to nie wszystko! Domow-
nicy Boga tworzą rodzinę, w której każdy 
może odnaleźć swoje miejsce i jednocześnie 
służyć braciom i siostrom. Tak jedni posłu-
gują śpiewem, drudzy prowadzą spotkanie 
modlitewne, jeszcze inni modlą się wsta-

wienniczo, jednak wszyscy 
są uczestnikami – domowni-
kami Boga.

Dom św. Wojciecha
W mojej rodzinnej para-

fii, w Kartuzach, wspólnota 
Domowników Boga powstała 
jeszcze przed tym, jak wstą-
piłem do seminarium. I  to 
w niej miałem okazję formo-
wać się jako młody człowiek. 
Doświadczenie Boga, który 
wchodzi w moje życie, w kon-
kretnej wspólnocie, pozwala-
ło mi wzrastać w powołaniu. 
To dzięki Domownikom, two-
rzonemu przez nich środowi-

sku wiary, łatwiej odczytałem zaproszenie 
Pana mówiącego: „Pójdź za Mną!” (Mt 9,9). 
Tak też zrobiłem.

Ilekroć wracam do domu rodzinnego, 
z radością czekam na poniedziałek. Jest to 

Ilekroć 
wracam 
do domu 
rodzinnego, 
z radością 
czekam na 
poniedziałek. 
Jest to dzień, 
w którym 
spotykają się 
Domownicy 
Boga
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dzień, w którym spotykają się Domownicy 
Boga. Dla mnie czas szczególny, okazja do 
budowania wspólnoty, modlitwy, dzielenia 
się słowem oraz poznawania tej prawdy, 
że jest Bóg – Ojciec, który szalenie kocha 
swoje dzieci i cieszy się razem z nimi. Każ-
de spotkanie wiąże się z ogromem radości, 
bo Domownicy stają przed Panem i wołają 
do Niego. Modlą się w różnych potrzebach, 
z zaufaniem, że Abba udzieli każdej potrzeb-
nej łaski.

Dom Wniebowzięcia Najświętszej Mari 
Panny

Klerycy mogą brać udział w  spo-
tkaniach formacyjnych Domowników 
Boga w  Pelplinie. Dom Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny gromadzi się co 
tydzień w czwartek, po wieczornej Mszy 
Świętej. Podobnie jak w  innych wspól-
notach plan zakłada: czas na modlitwę, 
konferencję, dzielenie się słowem Bożym 
i pielęgnowanie relacji.

Spotkania Domowników podobnie jak 
w mojej rodzinnej parafii są miejscem for-
macji. Często doświadczam tego, o czym 
mówi Apostoł: „Nie jesteście już obcymi 
i przychodniami, ale jesteście współoby-
watelami świętych i domownikami Boga” 
(Ef 2,19). Takie świadectwo żywej obec-
ności Pana buduje całą wspólnotę, która 
stanowi dom Boga przez Ducha Świętego 
(por. Ef 2,23).

Wspólnotowe ognisko to dobry czas na pogłębianie relacji.



Święcenia bynajmniej nie są końcem formacji
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ŻYCIE KOŚCIOŁA

Klerycy spotykają się z wieloma pyta-
niami dotyczącymi życia seminaryjnego, 
wykładów, posługi w parafiach, planu dnia 
czy liczby godzin spędzonych w kaplicy. 
Dotyczą one tego wszystkiego, co ogólnie 
nazywamy formacją seminaryjną. 

Są jednak takie pytania, które dotyczą 
przyszłości, czyli tego, co nas spotka po 
święceniach. Na pierwszy plan wysuwają 
się dwa pytania, z którymi osobiście spotka-
łem się najczęściej. Pierwsze dotyczy wielu 
tematów dotyczących możliwości wyboru 
miejsca posługiwania. Gdzie będziesz pra-
cował? Czy będzie to miasto czy wieś? Czy 
też, w jakiej szkole będziesz uczył? Równie 
często pojawiają się inne pytania dotyczą-
ce przekonania, że po zakończeniu etapu, 
jakim jest seminarium, następuje koniec 
formacji seminaryjnej, która często utoż-
samiana jest wyłącznie ze studiowaniem. 

O tyle, o ile odpowiedź na pytanie o miej-
sce posługiwania jest prosta, bo to biskup 

decyduje o skierowaniu nas na daną para-
fię, to dużo bardziej skomplikowana jest 
odpowiedź na przekonanie o zakończeniu 
formacji.

Czy po seminarium kończymy 
formację?
Problem odpowiedzi na postawione 

pytanie pojawia się już w samym słowie 
„formacja”, które niekiedy jest błędnie za-
mieniane z „wychowaniem”. Różnica jest 
subtelna, ale dla formacji seminaryjnej 
niezwykle istotna. Pomijając długie wywo-
dy i liczne dyskusje wielu uczonych, róż-
nicę tych dwu słów można streścić w tym, 
że wychowanie to odkrywanie siebie, to 
znaczy, swoich zachowań, postaw, uczuć, 
motywacji i wszystkiego, co prowadzi do 
pewnej niespójności (wady) w człowieku. 
Zobrazowaniu tego procesu może pomóc 
przykład. Osoba, która ma niską samo-
ocenę, żeby to odkryła, potrzebuje wycho-
wania. Natomiast formacja takiej osobie 

Co po seminarium? 
– czyli o potrzebie 
formacji stałej
Alumn Oskar Pryba, rok V

O formacji seminaryjnej można wiele pisać. Czy jednak moment święceń jest 
„końcem” formacji? Oczywiście, że nie – istnieje jeszcze formacja stała.
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pozwoli skonstruować nowe motywacje, 
uczucia, postawy i zachowania, które będą 
odpowiedzią na jej wadę główną – w tym 
przypadku niską samoocenę. Formacja 
sprawia, że człowiek zyskuje nową formę, 
która jest normą jego życia. Bądź co bądź, 
przeżycie formacji w świetle i bliskości 
krzyża Chrystusa sprawia, że staje się on 
tym, kogo Biblia określa mianem nowego 
człowieka. Oczywiście, jest to duże uprosz-
czenie dwóch skomplikowanych procesów, 
jakimi są wychowanie i formacja. 

Dla lepszego zrozumienia tych spraw 
pomocne będą słowa Amadeo Cenciniego, 
wieloletniego włoskiego wychowawcy i for-
matora kleryków, który zaznaczył, że „semi-
narium nie jest domem wczasowym. Życie 
nie jest bynajmniej leżeniem w sanatorium. 

Święci to są ci, którzy przeżyli do głębi wal-
kę z Bogiem, bowiem – paradoksalnie – wal-
ka z Bogiem jest oznaką zażyłości z Nim”1. 
Wychowanie, które poprzedza formację, 
jest pełne dramatu, polegającego na tym, że 
człowiek odkrywa swoją słabość i dopiero 
na niej, dzięki formacji, buduje właściwy 
sposób życia. Seminarium jest bardzo czę-
sto miejscem zarówno wychowania, jak 
i formacji, czyli dwóch niezwykle dyna-
micznych i skomplikowanych procesów 
(dlatego nieustannie prosimy o modlitwę). 

Czy to zatem oznacza, że po semina-
rium księża dalej muszą się formować? 
I tak, i nie. Jeżeli formację rozumiemy tak, 
jak napisałem wyżej, to jest ona postawą 

1 A. Cencini, Od wychowania do formacji, Kra-
ków 2018, s. 65-66.

Papież Franciszek rozmawia z nowowyświęconymi kapłanami (Bazylika św. Piotra w Rzymie)
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nieustannego nawracania i dotyczy całego 
życia. Można jednak odpowiedzieć nega-
tywnie, bo istotnie formacja seminaryjna 
jako taka dobiega końca. Tłumaczy to pa-
pież Franciszek: „formacja jako kondycja 
uczniowska trwa przez całe życie kapłana 
urzędowego i obejmuje całą jego osobę – 
aspekt intelektualny, ludzki i duchowy. 
Formacja początkowa2 i  formacja stała3 
są odrębne, ponieważ wymagają innego 
sposobu postępowania i czasu, są to jed-
nak dwie połowy tej samej rzeczywistości, 
życia ucznia-duchownego, zakochanego 
w swoim Panu i wytrwale podążającego 
za Nim”. Zatem świadomość bycia uczniem 
Pana jest jednym z istotnych elementów, 
który pozwala powiedzieć, że kapłani (i nie 
tylko) potrzebują tego, co nazywane jest 
formacją stałą.

Formacja stała, czyli jaka?
Zastanawiając się nad tym, jak powinna 

wyglądać formacja stała kapłanów, trzeba 
zaznaczyć, że w różnym czasie wygląda-
ła ona inaczej. Dawniej większy nacisk 
kładziono na autoformację, czyli własny 
rozwój duchowy kapłana. Współcześnie 
można zauważyć, że akcent kładziony jest 
na wspólnotę i towarzyszenie. Co prawda 
nie pozbawia się życia kapłańskiego tego 
wymiaru, jakim jest osobisty rozwój du-
chowy, ale w całym procesie istotna jest 
równowaga.

2 Inaczej formacja seminaryjna.
3 Terminem formacji stałej określana jest for-

macja osób, które przyjęły święcenia. Słowo 
„stała” wskazuje, że jest ona nieprzerywalna 
i dotyczy całego życia kapłańskiego.

Rozwój podejścia do formacji stałej 
wymaga zatem uwzględnienia kontekstu 
czasowego. Wynika to z faktu, że czasy są 
„inne”. Jakkolwiek to brzmi, inaczej czło-
wiek żył, zachowywał się, myślał i patrzył 
na rzeczywistość w XIX wieku, a inaczej 
żyje dzisiaj. I tak samo jest z życiem kapłań-
skim. Czasy są inne, ale to nie oznacza, żeby 
mówić jakoby były gorsze od minionych. 
„Inne” oznacza więc, że charakteryzują 
się różnymi szansami i zagrożeniami dla 
świeckiego i kapłana. Formacja ma zatem 
proponować konkretną odpowiedź na ak-
tualne znaki czasu, z którymi spotyka się 
kapłan. 

Papież Franciszek w swoim nauczaniu 
nie wskazuje konkretnego modelu forma-
cji stałej prezbiterów. Nie ma w tym nic 
dziwnego, bo inne podejście do formacji 
będzie kapłanów w Afryce, a inne kapła-
nów posługujących w Polsce. Co więcej, 
inne będzie podejście w przypadku każdego 
kapłana, bo każdy ma inne zachowania, 
myśli, uczucia itd. 

Niemniej jednak to co istotne, to cha-
rakterystyczne akcenty, które są ważne 
dla posługiwania kapłańskiego w czasach 
współczesnych. Formacja stała, może być 
zatem kształtowaniem takiej osobowości 
kapłana, która będzie odpowiedzią na ne-
gatywne cechy współczesnych kapłanów. 
W tej perspektywie można zwrócić uwagę 
na postawę klerykalizmu, która jest „cią-
głą pokusą kapłanów, którzy interpretują 
otrzymaną posługę jako władzę, którą 
należy wypełniać, a nie bezinteresowną 
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i wielkoduszną służbę, którą należy ofiaro-
wać”4. Z pewnością, ta negatywna postawa, 
którą często krytykuje papież Franciszek, 
jest nie tylko przedmiotem refleksji, ale 
powinna być w większym stopniu podej-
mowana w ramach formacji stałej. 

Można zadać pytanie, co jest istotne 
w nauczaniu papieża Franciszka dla for-
macji stałej kapłanów? Z pewnością wobec 
każdej negatywnej postawy potrzeba na-
wrócenia duszpasterskiego opartego na no-
wej ewangelizacji. To jest ten wyznacznik, 
bez którego nie będzie ani przemiany serca 
kapłana, ani przemiany parafii. Franciszek 
wskazuje, że „obecnie nie potrzeba nam 
«zwyczajnego administrowania». Bądźmy 

4 Franciszek, Adhortacja „Christus vivit” 
(Watykan, 25.03.2019), nr 98.

we wszystkich regionach ziemi w «per-
manentnym stanie misji»”5. Co to może 
oznaczać? Na pewno większą otwartość 
kapłanów względem wiernych i próbę do-
tarcia do każdego człowieka, a nie tylko do 
tych, którzy są fizycznie obecni w Kościele. 
Tyle, że taka postawa nie może być „grą ak-
torską”, ale ma wynikać ze spotkania Pana 
w swoim życiu oraz z bycia uczniem w Jego 
szkole formacyjnej, dlatego tak istotna jest 
nieustanna świadomość „bycia uczniem”. 

Temat formacji stałej jest niezwykle 
szeroki, co powoduje, że każdy teolog, 
duszpasterz, czytelnik „Spojrzeń”, czy też 
kleryk może próbować odnaleźć różny 
opis tego, jak powinien żyć i rozwijać się 

5 Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium” 
(Watykan, 24.11.2013), nr 25.

Dirck van Baburen, „Chrystus umywający uczniom nogi”, olej na płótnie, 1616 r.
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ksiądz. W naszej diecezji dla formacji stałej 
kapłanów istotne są regularne spotkania 
w ramach roczników świę-
ceń, dekanatów czy rejonów 
duszpasterskich. Ponadto, 
każdy ksiądz przynajmniej 
raz w roku przeżywa swoje 
rekolekcje kapłańskie. Nie 
brakuje także wymiaru in-
telektualnego formacji sta-
łej, bowiem wszyscy młodzi 
księża odbywają także studia 
podyplomowe, czy też zda-
ją „kurs proboszczowski”. 
Tych inicjatyw i podejść do 
formacji stałej istnieje wiele. Jest jednak 
jeden element, którego nie można pomi-
nąć, a którym jest doświadczenie Jezusa 

w swoim życiu. To dzięki Jego bliskości 
każdy może formować się w Jego obecności, 

będąc przede wszystkim Jego 
uczniem.

Trzeba jednak podkreślić, 
że formacja stała nie dotyczy 
wyłącznie kapłanów! Kar-
dynał Stefan Wyszyński po-
wiedział, że „każdy człowiek 
powołany jest, aby wychodził 
z ruin do nowego życia”. For-
macja jest zatem pewnym 
wyjściem z  wady głównej 
mojej osobowości. Dla każ-
dego człowieka jest miejsce 

przy krzyżu, w którego świetle może bu-
dować swoje nawrócenie i formę „nowego 
człowieka”.

Zażyłość z Bogiem do końca pozostaje najistotniejszym środkiem formacji

Trzeba 
jednak 
podkreślić, 
że formacja 
stała nie 
dotyczy 
wyłącznie 
kapłanów!
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Młodość
Franciszek Rogaczewski urodził się 23 

grudnia 1892 r. w Lipinkach. Był najstar-
szym (spomiędzy ośmiorga rodzeństwa) 
synem Leonarda i Anny Rogaczewskich. Po 
dwóch latach rodzina przeprowadziła się 
do Lubichowa, gdzie Franciszek dorastał 
i skończył szkołę podstawową. W latach 
1905-1910 uczęszczał do Collegium Ma-
rianum, potem kształcił się w gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie nad 
Wisłą. W 1913 r. zdał maturę i wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
Z powodu obowiązkowej służby wojskowej 
musiał jednak przerwać swoją edukację. Był 
w tym czasie sanitariuszem w okolicznych 
szpitalach (np. w Starogardzie Gdańskim). 
Pomimo trwającej jeszcze wojny, 16 marca 
1918 r. ukończył seminarium duchowne 

i przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa 
Augustyna Rosentretera.

Posługa kapłańska
Swoją mszę prymicyjna odprawił w Lu-

bichowie, a następnie udał się na parafię pw. 
św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim. 
Tam ukazała się jego zdolność pracy z mło-
dzieżą, z którą założył Towarzystwo Mło-
dzieży Katolickiej oraz drużynę piłkarską. 
W 1920 r. został skierowany do parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Gdań-
sku. Miał tam swoją inicjatywą, chęcią do 
działania oraz zdolnością organizowania 
pomagać mniejszości polskiej, jaka żyła 
w tamtym czasie w Gdańsku. W 1927 r. 
posługiwał w parafii św. Brygidy, gdzie za 
sprawą jego zaangażowania powstało około 
30 stowarzyszeń kościelnych.

Bliska jego sercu była także parafia 
pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, której 

ŻYCIE KOŚCIOŁA

Jak nas tu rozstrzelają, 
to zobaczymy się 
w niebie
Alumn Andrzej Łaski, rok I

Zaangażowanie, pokora, pobożność i sumienność – te przymioty odkrywamy, 
gdy mówimy o błogosławionym Franciszku Rogaczewskim. Był w grupie stu 
ośmiu męczenników beatyfikowanych przez Jana Pawła II w 1999 r. Zginął, 
ponieważ przez swoją posługę i oddanie Kościołowi był celem hitlerowców. 
Przyjrzyjmy się zatem postaci tego błogosławionego.
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proboszczem został w 1930 r. Ludzie uważa-
li go za człowieka wytrwałego, odważnego, 
o silnej woli, zwłaszcza, gdy wpajał Polakom 
nadzieję na lepsze jutro, kiedy byli prześla-
dowani, a on sam był obiektem niechęci 
Niemców. Bardzo chciał polepszyć sytuację 
Polaków w mieście, dlatego starał się mocno 
o powołanie polskich parafii w Gdańsku.

Aresztowanie i śmierć
Franciszek Rogaczewski w wyniku tych 

wszystkich działań mających na celu dobro 
Kościoła i Polaków był na głównej liście 
wrogów Rzeszy. Dlatego też został schwy-
tany i aresztowany już pierwszego dnia po 
wybuchu wojny. Został przewieziony ra-
zem ze swoim wikariuszem, ks. Alfonsem 

Muzalewskim, do tymczasowego więzienia 
dla Polaków, mieszczącego się w budynku 
szkoły dla dziewcząt. Pomimo gróźb, bicia 
i maltretowania słuchał całą noc spowiedzi, 
a zrozpaczonym ludziom mówił: „Jak nas tu 
rozstrzelają, to zobaczymy się w niebie”. Na-
stępnego dnia więźniowie zostali przewie-
zieni do obozu koncentracyjnego KL Stut-
thof. Podczas życia w obozie wyróżniał się 
wielką pokorą, silną wolą i odwagą, czym 
umacniał na duchu pozostałych więźniów. 
Wykonywał najcięższe prace, potajemnie 
słuchał spowiedzi, a podczas wieczoru 
wigilijnego zainicjował nawet śpiewanie 
kolęd, za co został ukarany ciężkimi pra-
cami i okrutnym traktowaniem przez całe 

Kościół Chrystusa Króla w Gdańsku
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święta Bożego Narodzenia. Gdy czuł, że jego 
koniec jest bliski, powiedział na współwięź-
nia: „Wiesz, czuję, że zginę. Powiedz moim 
ukochanym wiernym w parafii Chrystu-
sa Króla, że chętnie oddaję swe życie pro 
Christo et Patria (za Chrystusa i Ojczyznę)”. 
15 stycznia 1940 r. został wywieziony i roz-
strzelany razem z dwudziestoma dwoma 
innymi Polakami. Ciała zostały zakopane 
w specjalnym zamaskowanym dole.

Po śmierci
W 1979 r. szczątki zamordowanych zo-

stały odnalezione i ekshumowane. Relikwie 
Franciszka zostały złożone w grobowcu 
rodzinnym w Lubichowie. W 1999 r. w War-
szawie został on beatyfikowany w grupie 

stu ośmiu męczenników II wojny świato-
wej. Ulica przy kościele Chrystusa Króla 
w Gdańsku, o którym wspominał przed 
śmiercią Franciszek Rogaczewski, została 
nazwana jego imieniem. Stworzono rów-
nież pamiątkową tablicę, która umieszczo-
na jest w tym kościele.

Ten błogosławiony, pochodzący z na-
szych terenów, pokazuje swoim życiem, 
że zaufanie i zawierzenie Bogu może nam 
pomóc zachować się właściwie nawet w naj-
trudniejszej sytuacji oraz że zawsze warto 
pomagać drugiemu człowiekowi dotrzeć do 
Pana Boga, nawet za cenę własnego życia. 
Błogosławiony Franciszku Rogaczewski, 
módl się za nami!
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SEMINARIUM „OD KUCHNI”

Na straganie w dzień targowy…
Prawie każdy z nas – a na pewno nasze 

mamy – często przechadza się po rozma-
itych straganach w celu zakupu przeróż-
nych jarzyn. Czym jednak są te jarzyny? Czy 
są nimi też warzywa i włoszczyzna? Otóż 
jarzyny to według definicji słownikowej 
części roślin okopowych, które wyrastają 
w trakcie jednego okresu wegetacyjnego. 
Są one siane lub sadzone na wiosnę (tzw. 
jary). Można je spożywać w stanie świe-
żym, czyli surowym. Włoszczyzna to z kolei 
części roślin zielnych – a więc korzeni, liści, 
bulw oraz łodyg – w stanie surowym. Jest to 
zestaw służący do przygotowania wywaru 
wybranych zup, np. rosołu. Na klasyczny 
zestaw włoszczyzny składają się: korzenie 
pietruszki, korzenie marchwi, cebule, pory 
a także bulwa selera korzeniowego. Dla cie-
kawostki warto zaznaczyć, że swą nazwę 

włoszczyzna zawdzięcza królowej Bonie, 
która sprowadziła na polskie stoły wiele 
nieznanych dotychczas warzyw – m.in. 
marchew, sałatę, pomidory, kalafior czy 
też kapustę. Najwięcej problemu stanowi 
jednak odróżnienie pojęcia „jarzyny” od 
„warzywa”. Pierwotnie warzywami były 
rośliny, które trzeba było warzyć, czyli 
gotować. Dlatego ugotowane części jadal-
nych roślin nazywano warzywami – w od-
różnieniu od jarzyn, czyli – w ówczesnym 
znaczeniu – zbóż, roślin sianych na wiosnę. 
Obecnie jednak ich znaczenie praktycznie 
się nie różni i są stosowane synonimicznie. 
Pomimo całego tego galimatiasu słownego 
warto pamiętać, że warzywa są ważnym 
składnikiem odżywczym człowieka – bez 
względu na to, czy są spożywane w sta-
nie surowym, czy po poddaniu obróbce 
termicznej. 

Sałatka proroka Daniela
Alumn Patryk Jutrzenka Trzebiatowski, rok IV

Wielki Post jest czasem modlitwy, kontemplacji męki i śmierci Jezusa Chrystu-
sa, pomocy drugiej osobie przez jałmużnę. Jest także czasem postu. Jednym 
z najlepiej znanych rodzajów postu jest ten związany z prorokiem Danielem. 
Ów profeta zajadał się – zapewne ze smakiem – jarzynami, które korzystnie 
wpłynęły na jego zdrowie. Czym jednak są te jarzyny? I dlaczego ograniczanie 
pokarmów jest tak istotne dla człowieka? Tym zagadnieniom przyjrzymy się 
w nowym numerze „Spojrzeń”.
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Co lepsze: dieta czy post?
Współczesny człowiek inwestuje dużo 

sił w dbanie o swoje zdrowie, wysporto-
waną sylwetkę ciała. Nierzadko próbujemy 
naśladować wielu znanych sportowców, 
aby uzyskać podobną kondycję fizyczną. 
Stosujemy rozmaite diety w celu skutecznej 
redukcji masy ciała. I bardzo dobrze, jest 
to godne uznania oraz pochwały. Jednakże 
wbrew powszechnemu przekonaniu, to 
nie zdrowie fizyczne jest najważniejsze. 
I tym różni się właśnie post od diety. Post 
zakłada intencję religijną. Jest on nie tylko 
kontrolowanym głodem, lecz podążaniem 
szlakiem mądrości, która dużo bardziej niż 
o pełny żołądek zabiega o rozwój ducha. 
Sam Chrystus zaznacza duchowe znaczenie 
postu. Przygotowując się do publicznej dzia-
łalności, Jezus pościł przez czterdzieści dni 
na pustyni. Post jest więc wejściem w głąb 
siebie, jest walką ze swoim ego. Post jest 
święty, wypływa z Ewangelii – w odróżnie-
niu od diety, którą szatan może wykorzystać 
przeciwko nam samym. 

Moc jarzyn w Piśmie Świętym
W Piśmie Świętym istotność jedzenia 

warzyw podkreślał przede wszystkim pro-
rok Daniel. Dowiadujemy się, że prorok ten 
wraz ze swymi towarzyszami Chanania-
szem, Miszaelem i Azariaszem zostaje we-
zwany do króla babilońskiego w celu służby 
i nauki języka chaldejskiego. Władca Nabu-
chodonozor, chcąc okazać swą wielkość, na-
kazuje im także codziennie spożywać porcję 
potraw królewskich i wina, które pijał (Dn 1, 
5). Daniel jednak – pomimo nakazu króla 

– prosi nadzorcę straży królewskiej, aby 
mógł się nie kalać potrawami królewskimi ani 
winem, które [król] pijał (Dn 1, 8), a zamiast 
tego będzie spożywał tylko jarzyny oraz pił 
wodę. Pomimo wątpliwości co do pomysłu 
proroka, nadzorca straży królewskiej godzi 
się na niego. Po upływie pewnego czasu – 
dodaje Daniel – nadzorca ma sprawdzić, 
jak wygląda on i  jego towarzysze, a  jak 
młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, 
potem nadzorca postąpi ze swoimi sługami 
według tego, co widział (por. Dn 1, 13). Gdy 
czas próby się wypełnił, nadzorca bardzo 
się zdziwił, ponieważ zarówno ich wygląd 
jak i samopoczucie były znacznie lepsze niż 
pozostałych młodzieńców, którzy spożywali 
potrawy królewskie. 

Innym ważnym fragmentem dotyczą-
cym jarzyn jest ten z Łukaszowej Ewangelii 
mówiący o kwestii dziesięciny. Faryzeusze 
przez składanie dziesięciny z mięty, ruty 
i z wszelkiego rodzaju jarzyny próbowali 
wybielać swoje uczynki. Zapominali jednak 
o postawie sprawiedliwości i miłości: Lecz 
biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dzie-
sięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju 
jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość 
Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego 
nie opuszczać (Łk 11, 42). To Chrystusowe na-
pomnienie pokazuje, że potrzebujemy nie 
tylko postu, lecz także jałmużny, a przede 
wszystkim modlitwy.

Na ten wielkopostny czas proponuję 
sporządzić sałatkę proroka Daniela, która 
na pewno pomoże nam zachować umiar 
w jedzeniu. Smacznego!
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Składniki:
• 1/2 główki sałaty (100 g)
• 1 pomidor (50 g) lub garść pomidor-

ków koktajlowych
• 1/2 świeżego ogórka (50 g)
• 1/3 papryki czerwonej (50 g)

Sos: 1 łyżeczka musztardy, 1 ząbek czosn-
ku, 2 łyżeczki oliwy

Na marginesie, można dodać też inne 
ulubione składniki (oczywiście niskokalo-
ryczne ( ͡~ ͜ʖ ͡° ) ).

Przygotowanie: Sałatę umyć i osuszoną 
ułożyć w dużej misie, na sałatę ułożyć po-
krojone w plastry pomidory, na pomidory 
pokrojoną paprykę, na to ogórki. Musztar-
dę wraz z oliwą i zmiażdżonym ząbkiem 
czosnku wymieszać w osobnej miseczce 
a następnie polać na sałatkę. Gotowe!

A oto przepis na 
sałatkę proroka Daniela



Atrium rzymskiej willi z IV w.
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Przyjemności… 
Chrześcijanie z Rzymu, dowiedziawszy 

się o sytuacji Pawła, postanowili mu pomóc. 
Zebrali wystarczająco dużo pieniędzy, aby 
zakupić średniej wielkości dom. Wiedzieli 
przy tym, że taki areszt może trwać nawet 
do dwóch lat. A ponieważ Apostołowi z żoł-
nierzem u boku potrzebne było trochę wię-
cej przestrzeni, postarali się właśnie o taki 
rodzaj mieszkania. Musicie wiedzieć, że 
starożytni Rzymianie mieli również coś ta-
kiego jak nasze kamienice – niezbyt wielkie.

Paweł wszedł więc do domu i znalazł się 
najpierw w atrium. Było to jedno z więk-
szych pomieszczeń, tylko że miało spory 
otwór w dachu – coś na zasadzie okna 
w suficie, bez szyby. Dokładnie poniżej 
tego otworu było wgłębienie w podłodze, 
które miało za zadanie zebrać deszcz, jeśli 
padał przez otwór w dachu. Atrium było dla 

Rzymian pomieszczeniem gdzie najwięcej 
ze sobą przebywali. Tam zazwyczaj przyj-
mowali gości, rozmawiali, biesiadowali, 
bardzo więc dbali o wygodę i wystrój… 
Krótko mówiąc, atrium było tym, czym jest 
dziś dla nas salon. Tutaj akurat było trochę 
pusto, ale nadrabiały to kolorowe malowi-
dła na ścianie. 

Paweł minął basenik z wodą i poszedł 
na wprost od wejścia do kolejnego pomiesz-
czenia. Rzymianie nazywali je tablinum, 
a był to najczęściej gabinet lub pracow-
nia właściciela. Jeżeli dom był mniejszy, 
a w tym przypadku właśnie tak było, była 
to także sypialnia właściciela. Kwadratowy 
pokój wypełniały biurko z glinianym wa-
zonem, krzesło i łóżko oraz kilka pustych 
skrzynek. Pewnie poprzedni właściciel 
był jakimś urzędnikiem – pomyślał Paweł 
i podszedł do okna, za którym rozpościerał 

Ostatnia podróż - część V
Nieco inne więzienie
Tekst: Diakon Jan Lubiński, rok VI
Ilustracje: Alumn Dominik Fiszka Borzyszkowski

Paweł wszedł do domu, który miał stać się jego więzieniem. Nie był to jednak 
taki budynek, jaki możemy zobaczyć w drodze do szkoły albo do sklepu. Był 
to starożytny, rzymski domus, a to oznacza całkiem spore wygody.

OPOWIADANIE
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się niewielki ogród. A była to kolejna zaleta 
mieszkania w domu. W tym czasie Rzym 
był bardzo dużym miastem i z biegiem lat 
zrobiło się dosyć ciasno (stąd pomysł na 
piętrowe kamienice). Mieszkańcy domów 
mogli cieszyć się przywilejem skrawka 
zieleni. W większych domach oczywiście 
było jej więcej. Tutaj było to kilka krzewów, 
trochę kwiatów i trawa. Całość ogrodu była 
ogrodzona z każdej strony murami innych 
budynków i w ten sposób zamykała tylną 
część domu, kładąc nań przyjemny cień. 
Trzymając się obręczy okna, Paweł pomy-
ślał o poprzednich więzieniach, w których 
był przetrzymywany, o  zawilgoconych 
kajutach okrętów, którymi podróżował 
i wszystkich niewygodach swojego życia. 
Spojrzał w górę i z wdzięcznością w sercu 
szepnął: Dziękuję Ci, Boże.

… i wyrzeczenia
Oczywiście było jeszcze więcej pomiesz-

czeń na około atrium. Spiżarnia, kuchnia, 

dwie małe biblioteczki (sądząc po półkach) 
i pokoje dla służby, w których zamieszkał 
pilnujący Pawła żołnierz. Ten właśnie sta-
nął w drzwiach pokoju, trzymając w ręku 
kajdany i łańcuchy. Nie wiedząc, jak miał 
się odezwać, czekał aż Paweł się odwró-
ci. Jednak ciężki łańcuch zsunął mu się 
z brzękiem na podłogę i zahaczył o krzesło, 
które przewróciło się z hukiem. Legionista 
gwałtownie się schylił, chcąc je podnieść, 
lecz ręką strącił przy tym gliniany wazo-
nik, który zakończył swój byt głuchym 
dźwiękiem tłuczonego naczynia. Niemało 
poirytowany Paweł odwrócił się i zobaczył 
schylonego żołnierza w mundurze, średnie-
go wzrostu i niezbyt dobrze zbudowanego 
jak na wojownika. Próbował właśnie zebrać 
wysypujący się mu wciąż z rąk ciężki łań-
cuch, a gdy ich spojrzenia się spotkały, nie 
wiedząc jak inaczej zareagować, wybełko-
tał: Niech żyje Cezar!
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Bóg mówi „Wracaj”
– ciąg dalszy

WYWIAD „SPOJRZEŃ”

Od dawna myśliciele i publicyści chrze-
ścijańscy mówią o globalnej laicyzacji, 
dechrystianizacji Europy, jednocześnie 
jakby siłą tradycji przyznając, że my w Pol-
sce żyjemy w kraju katolickim. Czy to nie 
podtrzymywanie pewnej iluzji? Co sądzi 
Ksiądz na ten temat?

Oczywiście.  My nie jesteśmy krajem 
katolickim. Większość ludzi, nawet jeżeli 
są ochrzczeni i praktykują, nie żyją jak 
katolicy. Z prostej przyczyny. Wystarczy 
popatrzeć, jak ten naród żyje, co ten naród 
myśli – to nie jest katolicyzm, to nie jest 
chrześcijaństwo. Bardzo często nasza wia-
ra polega tylko na tradycji, przywiązaniu 

do tradycyjnych obrzędów, do pasterki, do 
święcenia pokarmów, do kolęd, do różnych 
świąt. Niestety bardzo często nie pokrywa 
się to z życiem z Bogiem, z posłuszeństwem 
i zaufaniem Mu. To się nie pokrywa z wiarą. 
Czym innym jest tradycja jako praktyko-
wanie pewnych zwyczajów, a czym innym 
jest wiara. Wiara jest zaufaniem, pójściem 
za Bogiem i wybraniem stylu Boga. Ile 
procent Polaków wybrało styl życia, który 
przyniósł Jezus? Ile procent w przeciętnej 
parafii żyje Ewangelią – tak na poważnie, 
wprowadzając ją w czyn, wierząc, ufając, 
nie lękając się? Polska nie test krajem ka-
tolickim. Trzeba tę iluzję porzucić. Dlatego 

Alumn Paweł Zagórski
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nasz kraj bardzo mocno potrzebuje ewan-
gelizacji, która będzie naprawdę owocowała 
przylgnięciem do Jezusa i wyborem Jezusa. 

Myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli po-
wiem dosyć mocno, że wielu księży nie żyje 
jak by byli katolikami – mimo że sprawują 
Eucharystię i spowiadają, i głoszą. Wielu 
księży nie żyje życiem Jezusa, nie wierzy 
Jezusowi, nie ufa. Formalnie wykonują 
pewien zawód – to jest problem. Przyzwy-
czailiśmy się do myślenia, że jeżeli ktoś 
jest ochrzczony i chodzi do kościoła, to jest 
praktykującym katolikiem. On praktykuje 
pewne obrzędy, ale przecież o chrześci-
jaństwie świadczy sposób prowadzenia 
relacji z Jezusem – chrześcijaństwo to jest 
relacja z Jezusem. Jeżeli ktoś nie ma relacji 
z Jezusem, to nawet jeżeli chodzi na mszę, 
to nic nie znaczy. Oczywiście, dobre i to, bo 
można mu tam głosić słowo i zapraszać go 
do relacji z Jezusem. 

To, od czego zacząłeś – ta laicyzacja, de-
chrystianizacja – to są takie modne tematy, 
którymi my jako Kościół się usprawiedli-
wiamy, mówiąc, że to przez media, przez 
atak na Kościół. Może jest w tym jakaś 
racja, ale podstawowy problem stanowi 
nasze przepowiadanie Jezusa i nasze życie 
Jezusem. Dlaczego? Bo czy jest dechrystiani-
zacja i laicyzacja czy ich nie ma, to człowiek 
ma te same problemy – boi się przyszłości, 
lęka się pewnych decyzji, boi się, że coś 
straci. Zawsze człowiek miał te same pro-
blemy, a chrześcijaństwo jest odpowiedzią 
na nie. Jezus przychodzi jako odpowiedź na 
problem. Kiedy widzimy w Ewangeliach 
spotkania Jezusa z konkretnymi osobami, 

to On całym swoim życiem wchodził w kon-
kretną sytuację człowieka i był odpowiedzią 
dla tego człowieka na to, co ten człowiek 
przeżywał. I  można się nawet pokusić 
o stwierdzenie, że laicyzacja i dechrystiani-
zacja są bardziej sprzyjającymi warunkami 
do ewangelizacji. Bo te zjawiska, związana 
z nimi światowość, niszczą człowieka, na-
kręcają lęk, rywalizację, obawy, zagubie-
nie. Człowiek nie wie, co jest prawdą. To są 
znakomite obszary do tego, by pokazać, że 
Jezus jest odpowiedzią. Tylko trzeba tego 
Jezusa znać i wierzyć, że On naprawdę jest 
w stanie człowiekowi pomóc. To właśnie 
sytuacja, kiedy ludzie mówią: „ja przecież 
jestem wierzący…” – jest najtrudniejsza do 
ewangelizacji. Bo wtedy ludzie nie chcą słu-
chać, uważają, że wszystko jest w porządku, 
a de facto żyją tak, jakby Boga nie było. 

… i nie widzą potrzeby nawrócenia
Oczywiście. To jest problem. I znaczna 

część tych „katolickich tłumów” na mszach 
świętych nie widzi potrzeby nawrócenia. 
Chcą mieć święty spokój. Przyjdą do ko-
ścioła, przyjmą księdza po kolędzie, wyrażą 
swoje poparcie, ale nie chcą, żebyśmy się 
wtrącali w ich życie. 

Dochodzimy tu do pewnego dylematu 
duszpasterskiego polegającego na tym, 
czy wykorzystać przywiązanie ludzi do 
tradycji, żeby tym sposobem starać się 
utrzymać ich przy Kościele, czy to iluzo-
ryczne chrześcijaństwo raczej podważyć, 
by stworzyć miejsce dla prawdziwego 
przeżywania głębi wiary?

Nie wolno tego podważać, bo to by 
oznaczało nasz brak szacunku do tych 
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ludzi i naruszenie ich wolności i prawa do 
takiej wiary, jaką mają. Oczywiście w grę 
wchodzi tylko ta pierwsza opcja. Dlatego 
Nowa Ewangelizacja zaczyna się przede 
wszystkim od ludzi, którzy są w Kościele, 
którzy praktykują. Chodzi o to, żeby poka-
zać im nową perspektywę – perspektywę 
wiary i zaufania, perspektywę Boga, któ-
ry jest żywy, którego się da doświadczyć. 
I większość ludzi, którzy dzisiaj w tym 
szeroko rozumianym dziele Nowej Ewan-
gelizacji posługują, zostali zdobyci dla 

Jezusa w kościele parafialnym, będąc na 
nabożeństwie, na mszy, słuchając reko-
lekcji. W pewnym momencie zobaczyli, 
że styl wyznawanej wiary, jaki mają, nie 
działa, nic im nie daje, i zapragnęli czegoś 
więcej. Musimy z wielkim szacunkiem, ale 
też zapałem wejść w środowiska parafial-
ne, środowiska tych ludzi, których mamy 
w kościele, i głosić im z mocą Ewangelię, 
pokazując, że Jezus chce z nimi żyć osobi-
ście. I oni potem obdarzeni nową relacją 
z Jezusem zaniosą Ewangelię do ludzi, do 

Ruben, „Nawrócenie Konstantyna”, olej na płycie, 1622 r.
Konstancjusz był pierwszym cesarzem, który przeszedł na chrześcijaństwo.
Wydając edykt mediolański, zakończył politykę prześladowania chrześcijan
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których my nie mamy dostępu, bo nie ma 
ich w kościele. 

Co takiego przymiotnik „nowa” zmie-
nia w naszym podejściu do ewangelizacji? 
Jakie mógłby Ksiądz wskazać rysy charak-
terystyczne dzieła Nowej Ewangelizacji?

Jan Paweł II charakteryzował Nową 
Ewangelizację właśnie ze względu na no-
wość środków, formy wyrazu, nowość zapa-
łu. Benedykt XVI poszedł w zupełnie innym 
kierunku i pokazał nowego adresata. Do 
tej pory w historii Kościoła mieliśmy dwie 
grupy ludzi, dwa rodzaje duszpasterstwa: 
po pierwsze misję ad gentes, skierowaną do 
tych, którzy nigdy Boga nie spotkali; a po 
drugie właściwe duszpasterstwo adreso-
wane do ochrzczonych. Natomiast ostat-
nimi czasy przybył trzeci adresat: ludzie, 
którzy byli ochrzczeni, którzy byli objęci 
duszpasterstwem, mieli osobistą relację 
z Bogiem albo byli tam tylko formalnie, 
byli w Kościele i z niego po prostu wyszli 
i porzucili praktyki. I to są ludzie, którzy 
często w jakiś sposób pielęgnują zranienie, 
które otrzymali od ludzi Kościoła, często 
mają uprzedzenia, negatywny stosunek 
do Kościoła, dużo większe mury oporu 
niż ludzie, z którymi stykamy się w misji 
ad gentes czy w duszpasterstwie. I Nowa 
Ewangelizacja jest odzyskiwaniem tych 
ludzi z powrotem dla Chrystusa. Nowym 
głoszeniem tego samego, co głosi się w mi-
sjach ad gentes – kerygmatu. Nowym gło-
szeniem z mocą, świadczeniem o Jezusie 
tak, aby oni na nowo się Nim zachwycili 
i wrócili do Kościoła i sakramentów. Tak 
najogólniej można to określić. 

Porozmawiajmy przez chwilę o tym 
zrażeniu się wielu ludzi do Kościoła. Czy 
można je jakoś powiązać ze zrywem reli-
gijności, który w Polsce miał miejsce przed 
kilkudziesięciu laty?

To może mieć przyczynę w bardzo róż-
nych rzeczach. Najczęściej ma przyczyny 
w klerykalizmie. Gdy w  ‘89 dokonywały 
się przemiany, Kościół był postrzegany jako 
instytucja, dzięki której upadł komunizm. 
Księża otrzymali potężną władzę nad na-
rodem, byli wielkim autorytetem w dobie 
komunizmu. Jeżeli jakiś ksiądz miał odwagę 
i mówił wprost, nazywając rzeczy po imie-
niu, cieszył się wielkim autorytetem. I nagle 
po przemianach ci sami księża, mówiąc 
tak samo, stali się wrogami. Rozpętała się 
straszna nagonka, że Kościół politykuje 
i wtrąca się. Wtedy bardzo dużo ludzi się 
zraziło. To, co było dobre wcześniej, już nie 
było dobre po przemianach. Oczekiwano od 
Kościoła zupełnie czegoś innego. Oczywi-
ście możemy i powinniśmy spojrzeć na to 
głębiej i zwrócić uwagę, że wiele działań po-
legających na ośmieszaniu Kościoła i bun-
towaniu ludzi przeciwko Kościołowi było 
akcjami aparatu komunistycznego, który 
po przemianach nadal miał się doskonale 
i będąc jeszcze bardziej zakamuflowany, 
tym bardziej był niebezpieczny. Natomiast 
Kościół dał się wpuścić w kanał, pozostając 
w starych formach duszpasterskich. I to nie 
wyszło. I dlatego dzisiaj, ponieważ poziom 
antyklerykalizmu jest bardzo duży, uwa-
żam, że głównym nośnikiem ewangelizacji 
będą świeccy. Bo gdy ktoś jest negatywnie 
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uprzedzony do księdza, nie będzie go słu-
chał, dlatego muszą głosić świeccy. 

Można powiedzieć, że w takim razie za-
brakło po stronie Kościoła wrażliwości na 
znaki czasu. Czy możemy dzisiaj wyprowa-
dzić z tego błędu jakąś konkretną naukę?

Myślę, że tak. Przespaliśmy przemianę 
społeczną i przez to nie rozpoznaliśmy po-
trzeb ludzi. Chyba po prostu na fali sukcesu, 
jakim był okrągły stół, część Kościoła była 
przekonana, że dalej trzeba działać w ten 
sposób, skoro wcześniejsze działanie do-
prowadziło do tego sukcesu. Myślę, że to był 
potężny błąd. Jednak obecnie bardzo trudno 
jest nam oceniać i wyrokować. Większość 
z nas jeszcze wówczas nie żyła i nie była 
w skórze tamtych kapłanów. 

Pewne sprawy dostrzec można jedynie 
z perspektywy czasu…

To prawda. Po drugie po upływie dłuż-
szego czasu o wiele łatwiej wejść w pewne 

uogólnienia czy generalizowanie. Nie wol-
no krytycznie oceniać historii z perspekty-
wy dnia dzisiejszego, bo tamci ludzie byli 
zupełnie inni. Ludzie, którzy przyjdą po nas, 
też pewnie będą nas krytykować za nasze 
podejście do Kościoła i do ewangelizacji. 
Więc trudno jest o jakąś obiektywną oce-
nę. Trzeba ją przede wszystkim zostawić 
Panu Bogu, wyciągać wnioski, uczyć się 
i słuchać Boga. 

Nie możemy jednak pominąć w tym 
wszystkim siły oddziaływania tego, co 
obecnie powszechnie w Kościele nazywa 
się strukturami zła, czyli różnych wrogich 
chrześcijaństwu ideologii. Napawają nas 
one lękiem. Jakie powinno być nasze po-
dejście do tych spraw?

Nasze podejście powinno być podej-
ściem wiary, że Bóg jest większy, a te ide-
ologie i  te struktury trzeba ewangelizo-
wać – tak jak kiedyś pierwotny Kościół 

Obrady Okrągłego Stołu, 1989 r.
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zewangelizował Cesarstwo Rzymskie. Jeżeli 
wyjdziemy przeciw nim z mieczami i ka-
mieniami, z pogardą, to oni wygrają. Ale 
jeżeli wyjdziemy z miłością – z Jezusem, 
który jest większy – to okaże się, że także 
oni przyjmują Jezusa. To pokazuje historia. 

Kiedy – z lekkim przymrużeniem oka 
– porównamy się do świętego Pawła, który 
samotnie zmierza ku pogańskiemu Rzy-
mowi, to chyba jesteśmy w trochę lepszej 
pozycji, prawda?

Wyobraź sobie sytuację, że idzie marsz 
aktywistów LGBT i przechodzi koło katedry, 
żeby specjalnie krzyczeć, robić zamieszanie. 
I mamy dwie możliwości reakcji. Jedna jest 
taka, że na wprost im wychodzą ortodok-
syjni, konserwatywni chrześcijanie, którzy 
krzyczą o zarazie i o grzechu. A druga opcja 
to biskup siedzący na schodach prowa-
dzących do katedry z transparentem: „Jak 
potrzebujesz pogadać, to jestem do dyspozy-
cji”. Postawa chrześcijańska jest tylko jedna. 
Popełniamy potężne błędy w reagowaniu 
na te ideologie. Oczywiście, są to ideologie 
zła – podkreślmy: ideologie, nie ludzie. 
Bardzo ciężko postawić granicę pomiędzy 
człowiekiem a jego światopoglądem. Wielu 
ludzi mówi, że nam nie wolno milczeć, bo to 
atakuje dzieci, zmienia myślenie społeczeń-
stwa. Tak, nie wolno zamilczeć – musimy 
głosić Ewangelię, musimy tym ludziom 
powiedzieć, że Bóg ich kocha takimi, jacy 
są. Po pierwsze to my musimy w tę prawdę 
uwierzyć i zaakceptować, że Boże słońce 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On 
zsyła deszcz na sprawiedliwych i na nie-
sprawiedliwych. I naszym zadaniem jako 

chrześcijan jest zanieść Ewangelię nadziei 
wszystkim, zwłaszcza zagubionym, którzy 
weszli w te struktury zła, bo szukali szczę-
ścia. Ci ludzie są biedni, głodni. My musimy 
dać im pokarm, który ich nasyci, dzięki 
któremu nie będą chcieli już tam być, bo 
znajdą życie w Jezusie. Owszem, może to 
brzmieć idealistycznie, ale to jest chrześci-
jaństwo. Nie możemy inaczej reagować. My 
zmieniamy świat przez głoszenie Ewangelii, 
nie ogniem i mieczem. 

Księdza posługiwanie wpisuje się także 
w nurt charyzmatycznej odnowy Kościoła. 
Jakich charyzmatów najbardziej potrzebu-
je chrześcijaństwo XXI wieku?

Jeżeli mówimy o charyzmatach ogólnie, 
jako o darach Boga darmo danych dla dobra 
Kościoła, to najbardziej potrzebujemy mi-
łości. Zawsze najbardziej potrzeba miłości, 
bo tam gdzie jest miłość wzajemna i dobro, 
tam jest Bóg. Ale jeżeli chcielibyśmy pytać 
o charyzmaty, którymi Kościół posługuje 
w ewangelizacji, to najbardziej potrzebuje-
my charyzmatu proroctwa. I to nam mówi 
już święty Paweł: Najbardziej troszczcie 
się i zabiegajcie o charyzmat proroctwa. 
Czym jest charyzmat proroctwa? Prorok to 
człowiek, który wie, co myśli Bóg. Prorok 
to ten, który wie, gdzie jest Bóg. Dlatego 
najbardziej potrzebujemy charyzmatu pro-
roctwa, żeby wiedzieć ,dokąd ludzi popro-
wadzić, żeby pokazać im, gdzie jest Bóg, co 
Bóg dzisiaj myśli o różnych rzeczach, żeby 
pokazać, jakie jest dzisiaj pragnienie Boga. 
I potrzebujemy charyzmatu proroctwa, 
aby światu przekazać słowo Boga. Chary-
zmat proroctwa jest także charyzmatem 
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przepowiadania, ale przepowiadania, które 
jest objawianiem tego, co jest w sercu Boga 
aktualnie, co dzisiaj Bóg ma do powiedze-
nia. Zatem miłość i proroctwo. 

Czy charyzmat przeznaczony do po-
sługiwania we wspólnocie jest dostępny 
tylko dla wybranych, czy każdy wierzący 
jest nim w jakimś stopniu obdarzony i wy-
maga on jedynie właściwego rozeznania?

Kościół jest charyzmatyczny i, tak jak 
mówi święty Paweł, każdy ma swój własny 
charyzmat. Stanowi on dar dany od Boga 
dla Kościoła. Najbardziej uaktywnia się on 
w ewangelizacji. Charyzmaty są darami dla 
przepowiadania, tzn. dzielenia się wiarą, 
więc jeżeli ktoś nie dzieli się wiarą, to nie 
ma się co dziwić, że jego charyzmaty się 
nie ujawniają. Ale wystarczy popatrzeć na 
ludzi, którzy podejmują decyzję, że chcą 
w  Kościele służyć dając Jezusa – wów-
czas charyzmaty zaczynają się objawiać. 

Każdemu dane jest to za darmo – nie tylko 
wybranym.

Jeżeli Ksiądz pozwoli, chciałbym jesz-
cze poznać Księdza opinię na temat pew-
nej dosyć wrażliwej kwestii. Pod adresem 
odnowy charyzmatycznej, a niekiedy i ru-
chów związanych z Nową Ewangelizacją, 
pojawiają się zarzuty, które można streścić 
hasłem: protestantyzacja. Z czego mogą 
one wynikać i jak – Księdza zdaniem – po-
winniśmy się wobec nich ustosunkować?

Z obydwóch stron wynika to z niewie-
dzy. Bardzo wielu ludzi rzucających te hasła 
nie ma zielonego pojęcia, czym naprawdę 
jest protestantyzm. Ale też niektórzy sto-
warzyszeni w ruchach charyzmatycznych 
mogą nie znać zbyt dobrze tożsamości 
katolickiej. Więc w obydwu przypadkach 
problemem jest niewiedza. Jeżeli zarzuty 
o protestantyzacji pojawiały się w kontek-
ście przepowiadania słowa, ewangelizacji, 

Protest przeciwko LGBT w Warszawie
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żywej modlitwy, zaangażowania, prze-
żywania form kultu w sposób taki bar-
dziej osobisty i mniej formalny – to to jest 
śmieszne. Owszem, jeżeli jakaś wspólno-
ta zaczyna popełniać błędy teologiczne 
wchodząc w teologię protestancką, czyli 
odrzucając sakramenty, należytą pozycję 
Matki Najświętszej, czy – przede wszystkim 
– umniejszając Eucharystię i żywą obecność 
Jezusa, podważając kapłaństwo – tak, to jest 
protestantyzacja. Tylko że ja jeszcze takiej 
wspólnoty nie spotkałem, a znam ich bar-
dzo wiele i jestem zapraszany w bardzo wie-
le miejsc. Znam natomiast wiele zarzutów 
bezpodstawnych, które wynikają z lęku – bo 
ktoś żyje pewnym wąskim wyobrażeniem 
o Kościele i nagle spotyka inną formę i jest 
przerażony, że skoro to nie jest takie, jak 
sam wyznaje, to to jest protestantyzm. Tak-
że ja zostałem posądzony o protestantyzm, 
co jest w ogóle absurdem, bo w środowisku 
Nowej Ewangelizacji jestem postrzegany 
jako osoba ultrakonserwatywna i zresztą 
podobnie sam siebie określam. 

Formułując podobne zarzuty łatwo 
skrzywdzić ludzi, bo to są oszczerstwa. 
Myślę, że u podstaw tego leży też brak 
wzajemnego poznania siebie w Kościele. 
Ogólnie poszczególne ruchy kościelne mało 
się miedzy sobą znają. Gdy się poznajemy, 
spędzamy czas, gdy wchodzimy w relacje, 
to zaczynamy się rozumieć – dlaczego ty 
się tak zachowujesz, z czego to wynika, 
że on się tak modli. Jeżeli się nie znamy, 
jeżeli jesteśmy względem siebie obojętni 
i bardzo łatwo się oskarżać. Jeżeli jest we 
mnie takie przeświadczenie, że to ja jestem 

Kościołem, i że to, jak ja się modlę i jak ja 
myślę, to jest Kościół – to wtedy będę innych 
wyklinał i wykluczał z tego Kościoła. To 
duży problem. A jednak fundamentem jest 
miłość, poznawanie siebie oraz szacunek. 
I wszędzie tam, gdzie w oskarżeniach nie 
ma szacunku – o czym my mówimy? To nie 
jest chrześcijaństwo. Tak się nie zachowu-
ją uczniowie Jezusa. To jest bardzo ważne, 
żebyśmy nie zatracili wrażliwości wiary 
i świadomości tego, w czym nasza wiara, 
prawdziwa wiara katolicka, naprawdę się 
wyraża. 

Okazuje się zatem, że tak podstawowe 
zasady dyskusji jak szacunek, otwartość 
na dialog, uwaga ofiarowana swojemu 
rozmówcy, są uniwersalnymi sposobami 
na zaradzenie różnym niedomówieniom 
czy wzajemnemu niezrozumieniu. 

To prawda, ale dzisiaj znamiona pro-
testantyzmu widzimy także w konserwa-
tyzmie – w takim niezdrowym konserwa-
tyzmie, który odrzuca papieża, podważa 
autorytet biskupów. Słyszymy o tym od 
niedawna bardzo mocno. Przecież dokład-
nie takich samych argumentów używał 
Luter: że papież jest antychrystem, dlatego 
nie wolno go słuchać, że Kościół pobłądził 
i już nie jest chrystusowy, że trzeba wystą-
pić przeciwko biskupom. Przecież to były 
argumenty protestanckie. To naprawdę 
niezwykłe, że ci, którzy krzyczą: „Stop pro-
testantyzacji Kościoła!”, sami się w znacznej 
mierze zachowują jak protestanci. 

Zbliżając się do końca naszej rozmowy, 
pozwolę sobie nawiązać do tego, od czego 
ją rozpoczęliśmy. Czy w tym, co Ksiądz 
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robi, jak posługuje – jako chrześcijanin, 
ewangelizator, kapłan – uważa się Ksiądz 
za człowieka szczęśliwego?

Tak, to jest podstawa, bo gdybym nie 
był szczęśliwy, nie robiłbym 
tego, szukałbym szczęścia. 
Oczywiście są różne eta-
py życia duchowego, prze-
chodzimy różnego rodzaju 
oczyszczenia, ciemności, 
oschłości, strapienia. Ciężko 
powiedzieć, że jestem szczę-
śliwy, gdy nie widzę sensu, 
gdy wokół jest ciemno i nie 
wiem, co zrobić, gdy czuję 
się opuszczony przez Boga. Ale przecież 
szczęścia nie definiujemy z perspektywy 
chwili. O tym, czy jestem szczęśliwy, czy 
nie, można powiedzieć z perspektywy cza-
su, gdy spojrzy się na pewien etap życia. 

Gdybym chciał definiować każdą chwilę, 
czy była szczęśliwa, to powiedziałbym, że 
nie. Miałem wiele chwil, kiedy nie czułem 
się szczęśliwy – ale tu nie chodzi o od-

czucie, tylko o obiektywną 
ocenę pewnego przedziału 
czasu, w którym Bóg mnie 
prowadzi. Dzisiaj wiem, że 
Bóg dopuścił trudności, do-
puścił do pewnych sytuacji 
oczyszczenia, w  których 
cierpiałem, i dzisiaj widzę 
tego owoc. Jestem szczęśli-
wy z tego powodu, że Bóg to 
dopuścił, ale wtedy, przeży-

wając epicentrum, nie powiedziałbym że 
jestem szczęśliwy. Więc tak, w perspektywie 
tego, co Bóg ze mną czyni, jestem człowie-
kiem bardzo szczęśliwym. 

Ksiądz Krzysztof Kralka SAC – kapłan, pallotyn. Ur. 5 listopada 
1980 r. w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. W sierpniu 2002 r. w czasie pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski doświadczył nawrócenia, a następnie wstąpił do Stowa-
rzyszenia apostolstwa katolickiego (księża pallotyni), w którym 
w 2009 r. przyjął świecenia kapłańskie. Mieszka w Lublinie pro-
wadząc Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przy-
jaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Posługuje w wielu 
miejscach w Polsce i za granicą, głosząc słowo Boże i prowadząc 
rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów 
i wspólnoty ewangelizacyjne.

W perspektywie 
tego, co Bóg 
ze mną czyni, 
jestem 
człowiekiem 
bardzo 
szczęśliwym




