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Wiara jako sila odnawiajaca czlowieka

„ Wiara jest droga oswiecenia: wychodzi od pokory uznania potrzeby zbawienia i dochodzi do
osobistego spotkania z Chrystusem, który wzywa, by podazac za Nim droga milosci.”
Benedykt XVI
29 pazdziernika 2006 r . w rozwazaniach
przed odmówieniem modlitwy Aniol Panski.

Dzisiejsze spotkanie ma byc poswiecone problemowi wiary w kontekscie naszego zycia
misjonarskiego realizujacego sie w misji nauczyciela i swiadka. W temacie tego spotkania jest
odniesienie do czlowieka jako takiego, ale wiemy juz, ze nasze powolanie - jak to ukazane jest w
juz omawianym Pastores dabo Vobis ,- zaklada gruntowna formacje ludzka, bo przeciez laska
buduje na naturze. Doswiadczenie uczy, ze zarówno formacja ludzka jak i powolanie wymaga
ciaglego rozwoju i odkrywania - poznawanie siebie oraz daru powolania, które ostatecznie jest
tajemnica – jak to nazwal Jan Pawel II. Wiara jest nam potrzebna do skutecznego przyjecia i
wykorzystania wiedzy, która z kolei pomaga w coraz lepszym rozpoznawaniu rzeczywistosci, w
której mamy realizowac nasze powolanie.
Takie tez byly intuicje sw. Wincentego, który wskazal nam cnoty misjonarskie jako podstawe naszej
tozsamosci i zycia we wspólnocie Zgromadzenia. Chociaz reprezentujemy rózne regiony Europy,
rózne prowincje Zgromadzenia i rozmaite sposoby realizowania powolania misjonarskiego w
praktyce, to jednak posiadamy jedna tozsamosc Kosciola, a w Kosciele reprezentujemy jedna
tozsamosc Zgromadzenia.
Papiez Benedykt XVI akcentuje, ze istota wiary jest osobiste spotkanie z Chrystusem. To jest
równiez istota przyjecia i realizowania powolania do zycia w Zgromadzeniu i w kaplanstwie. Pelne
pokornej wiary przyjecie zaproszenia Jezusa do wspólpracy we wspólnocie wincentynskiej, jest
zaakceptowaniem zaproszenia do swietosci. Mysle, ze mozna powiedziec, ze takie jest oczekiwanie
Tego, który powoluje i takie jest oczekiwanie ludzi, do których jestesmy poslani jako misjonarze.
„ Dzisiejszy swiat wola o kaplanów swietych! Tylko kaplan swiety moze stac sie w dzisiejszym,
coraz bardziej zsekularyzowanym swiecie przejrzystym swiadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii.
Tylko w ten sposób kaplan moze stawac sie dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do
swietosci, a ludzie - zwlaszcza mlodzi - na takiego przewodnika czekaja. Kaplan moze byc
przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie sie autentycznym swiadkiem ".- pisal Jan Pawel
II w rocznice swoich swiecen kaplanskich.
Ciagle, zreszta slusznie, szuka sie kryteriów okreslajacych idealne przygotowanie do realizacji
powolania takich, jak: gruntowne wyksztalcenie (z zakresu filozofii, teologii, psychologii,
pedagogiki), dojrzalosc psychiczna, emocjonalna, zharmonizowana osobowosc, dojrzalosc
spoleczna itd. Z jednej strony jest to konieczne, poniewaz staje sie baza, na której buduje ciagle

laska. Wydaje sie jednak, ze nie mozna tego przeakcentowac, bo byloby to - wbrew pozorom –
pokusa, a nawet usilowaniem budowania Kosciola zupelnie obok Ewangelii. Nie mozna przeciez
sprawowania sakramentu i jego istoty zastapic zewnetrznymi znakami, spowiedz zastapic
psychoterapia czy tez cudu okreslic jedynie dziwnym lub szczesliwym zbiegiem okolicznosci.
„Kosciól to tajemnica, organizm Bosko — ludzki, swiety i jednoczesnie grzeszny. W nas dzisiaj
tkwi glebokie przekonanie o grzesznosci ludzi Kosciola” – mówil Benedykt XVI.
Rozwijajac osobisty kontakt z Chrystusem umacniajac wiare ciagle na nowo „ stajemy sie ”.
Jestesmy swiadomi przeplatajacych sie w swiecie i w naszym osobistym zyciu dwóch tajemnic:
mysterium crucis i mysterium iniquitatis , tajemnicy krzyza i tajemnicy nieprawosci. Bo ani sluby
swiete, ani swiecenia kaplanskie, które wskazuja na wybór Boga, nie zmniejsza w nas ciekawosci
grzechu. Ciekawosc grzechu pozostanie w czlowieku równie silna jak przedtem, mimo wszystkich
wystudiowanych racji. Potrzebna jest wiara i wiernosc jej zasadom, aby w zyciu zwyciezala
tajemnica krzyza i milosci. Czlowiek musi zyc tak jak wierzy, bo inaczej bedzie wierzyl tak jak
zyje. Z wiara czlowiek czuje sie jak z Pawlowym „glinianym naczyniem” - z jednej strony
przestraszony jej kruchoscia, z drugiej jednak pokornie odwazny jej bogactwem i potega. Jest to
potrzebne, aby zweryfikowac zarówno poczucie pewnosci siebie, jak i zbudowana na nim latwosc
tworzenia wszelkich wyroków szczególnie w stosunku do innych.
Dlatego tez mozemy powiedziec, ze Kosciól Ewangelii nie jest Kosciolem herosów, pólbogów i
swietych, przygotowanych na kazda okolicznosc, odpornych na kazda pokuse. Przeciwnie, jako
stanowiacy ludzka czesc Kosciola mówimy, majac to doswiadczenie, ze waznym jego elementem,
jest rzeczywistosc grzechu i przebaczenia. Sprawujac sakramenty swiete, ksieza maja wiecej
mozliwosci przezywania wielkiej Milosci, która spotykajac sie z grzechem przeradza sie - zgodnie
ze swoja natura - w milosierdzie. Dlatego tez Jan Pawel II mówil, ze wspólczesnemu swiatu w jego
rozmaitych formach aktywnosci potrzebna jest „wyobraznia milosierdzia”, która jest wynikiem
doswiadczenia milosci i wiary z ogromna sila nadziei. To wlasnie „wyobraznia milosierdzia” daje
nadzieje, sile przebaczenia, pokore i zarazem odwage stawania przed soba samym w prawdzie. To
„wyobraznia milosierdzia” strzeze przed zuchwala wiara, daje poczucie wlasnej wartosci, pomaga
zaakceptowac wlasne ograniczenia i wskazuje na drugiego czlowieka jako brata, który jest tak
bardzo „do mnie” podobny. Blogoslawieni milosierni, albowiem oni milosierdzia dostapia.
Wspólnota musi miec idealy jako cele. Jednak wspólnota, w której sa jedynie idealy, a brak jest
zrozumienia dla ludzkiej natury, w tym równiez grzechu, nie potrzebuje wiary. Podstawa jej
rozwoju byloby tylko ludzkie myslenie oparte na ciagle rozbudowywanym i ciagle coraz bardziej
szczególowym normatywizowaniem. A przeciez „ Duch ozywia litera zabija ”... Wiara oczyszcza
czlowieka od pokusy „sedziego moralizatora” i przywraca ewangeliczny system wartosci oparty na
milosci.
Kaplan to przede wszystkim ojciec i nauczyciel wiary. Ma promieniowac bogactwem daru
ojcostwa, które zawarte jest w powolaniu oraz dzielic sie bogactwem serca i umyslu. Nie mozna
zaniedbywac bogactwa umyslu, ale musi byc ono budowane na bogactwie serca. Sw. Wincenty
mówil, ze nie erudycja teologiczna i biblijna ma moc przekonywania, ale milosc (SVP I 295; ES I
320). To tez stanowilo podstawe jego duchowosci ukazujacej zywa wiare. W klimacie wiary
nastepuje nawrócenie, umocnienie i za kazdym razem ponowny wybór milosci wobec Boga, brata i
siebie samego. Dla sw. Wincentego stanowilo to istote wiary i racje istnienia. Bylo tym, co nazywal
miloscia skuteczna urzeczywistniana w pocie czola i w trudzie rak. To wlasnie powoduje skuteczny
powrót i pewnie to mial na mysli sw. Pawel, gdy pisal do Tymoteusza: „ Abys rozpalil na nowo
charyzmat Bozy, który jest w tobie przez wlozenie moich rak " (2 Tm l, 6). Za kazdym razem ma to
byc swiadomy i wolny wybór, a nie koniecznosc. Wskazywal na to w pierwszej Apologii
chrzescijan sw. Justyn „ Zostalismy wychowani w zlych i przewrotnych obyczajach. Abysmy

jednak nie pozostawali synami koniecznosci wynikajacej z niewiedzy, ale synami oswieconego
wyboru ...”
Tak wlasnie przezywal to sw. Piotr. Trzy lata przebywal z Chrystusem, byl swiadkiem Jego
nauczania i cudów, ale równiez poznal juz doskonale samego siebie i swoja slabosc. Po cudownym
polowie ryb mówil " Odejdz ode mnie, Panie, bom jest czlowiek grzeszny ".(Lk 5,8) Relacje do
Jezusa uswiadomil sobie jeszcze bardziej, gdy trzykrotnie odpowiadal na pytanie o milosc, a ostatni
raz mówil „ Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ze Cie miluje ”. Piotrowe doswiadczenie spotkania
z Chrystusem, doswiadczenie milosci, przebaczenia i wspólnoty daja mu moc wiary, moc przyjecia
i realizowania zadania: „ Ty jestes Piotr – skala”
W zyciu kazdego czlowieka, a moze szczególnie w zyciu kaplana doswiadczenie milosci i
przezycie przebaczenia grzechu sa najbardziej osobistymi i najglebszymi przezyciami w wierze,
dokonujacymi sie w intymnosci osobistej relacji czlowieka z Bogiem. One nadaja ostatecznie
ksztalt naszej wierze w jej prywatnosci. Dlatego mozna z przekonaniem powiedziec, ze istota
zrozumienia, a jeszcze bardziej przezycia powolania kaplanskiego jest prywatna wiara ksiedza,
osobista wiara, której utrata czyni bezsensownym zarówno to, co on robi, jak i to, kim jest.
Gdy dzisiaj czesto slyszy sie o kryzysie kaplanstwa, to jest to przede wszystkim najpierw
indywidualny kryzys wiary, bo spotkanie z Chrystusem ma charakter indywidualny. Decyzja o
zakonczeniu tego intymnego charakteru spotkan z Jezusem to powazny dramat i dokonuje sie w
glebi wiary i milosci, i chyba tak naprawde nigdy nie znika, jezeli zabraknie wyobrazni
milosierdzia.
Wbrew pozorom taka diagnoza niczego nie upraszcza. Przeciwnie, nakazuje daleko idaca
ostroznosc, a czasem i dystans w stosunku do wszystkich, wydawaloby sie, oczywistych diagnoz
zbudowanych w oparciu o metody i opisy dostarczone przez nauke. Wiara jest zawsze darem, laska
i jest tajemnica. Tam, gdzie nauka spotyka sie z wiara nie mozna brac pod uwage jedynie wyników
badan niektórych nauk, ale nalezy uwzglednic rzeczywisty i metafizyczny charakter wiary. Na
poczatku Encykliki Fides et ratio Jan Pawel II okresla jasno relacje rozumu i wiary „ Wiara i
Rozum sa jak dwa skrzydla, na których duch ludzki unosi sie ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg
zaszczepil w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie
Jego samego, aby czlowiek – poznajac Go i milujac – mógl dotrzec do pelnej prawdy o sobie ”.
W styczniu w Saragossie odbylo sie spotkanie ekonomów europejskich prowincji Zgromadzenia.
Uczestnicy uslyszeli wyklad na temat prognozowania przyszlosci wspólnot zakonnych w oparciu o
wyniki badan demograficznych, socjologicznych oraz ekonomicznych, które sa bardzo
pesymistyczne i zniechecajace. Wizja czlowieka, swiata, a tym bardziej kaplanstwa, gdy jest
pozbawiona Boga jest zawsze smutna, a nawet beznadziejna. Oczywiscie potrzeba roztropnosci
ludzkiej w planowaniu dziel Zgromadzenia, ale w tych badaniach zabraklo elementu Boskiego, bo
przeciez to Bóg powoluje i ostatecznie chodzi o rzeczywistosc Kosciola.
Osobista wiara rodzi sie ze sluchania – w przypadku ksiedza jest to równiez sluchanie samego
siebie. Kiedys u konfratra pracujacego w Austrii widzialem tabliczke ze slowami przypisanymi
Szekspirowi „Dobry kaznodzieja to ten, który w zyciu realizuje to, co mówi”. Wiemy, ze wiara
umacnia sie, gdy jest przekazywana. Zatem, w jakiej jestesmy szczesliwej sytuacji. Przekazywanie
wiary to nasze poslanie, bo tak rozumiemy nasze misjonarskie powolanie. W naszych podrecznych
biblioteczkach jest wiele pomocy duszpasterskich. Sluchamy, czytamy studiujemy wiele pod
kontem praktycznego, duszpasterskiego wykorzystania materialu. Jest to bardzo potrzebne i
wskazane. Koniecznym i podstawowym jest jednak ciagle doswiadczanie i poglebianie wiary jako
spotkania z Chrystusem, czy tez jak to nazywal sw. Wincenty „przylgnieciem do Chrystusa”. Bo
ostatecznie tym mamy dzielic sie z innymi w kaplanstwie, podazac z Chrystusem droga milosci i

prowadzic innych do Niego. Doswiadczenie wiary sw. Wincentego, który jest nam bardzo bliskie i
zywe zawarte jest w powiedzeniu „ opuscic Boga dla Boga ”. Tak tego doswiadczyl i przezyl on
sam i takie nam równiez proponuje. A przeciez w tym jest odbicie sw. Augustyna „ Kochaj i czyn,
co chcesz ”.
Benedykt XVI mówil do ksiezy w Warszawie ” Wierni oczekuja od kaplanów jednego, aby byli
specjalistami od spotkania czlowieka z Bogiem. Nie wymaga sie od ksiedza, by byl ekspertem w
sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje sie od niego, by byl ekspertem w
dziedzinie zycia duchowego. (...) Oczekuja od niego, by byl swiadkiem odwiecznej madrosci
plynacej z objawionego Slowa ”. Papiez zwracal uwage na osobista modlitwe i formacje
teologiczna, mogacymi ustrzec przed wplywami rozprzestrzenionego relatywizmu i hipokryzji.
Dlatego waznym jest wskazanie sw. Pawla „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który zostal ci
dany" (l Tm 4,14)
Kaplanstwo, dlatego najpierw musi byc sposobem przezywania osobistej wiary, a nastepnie
wypelnianiem funkcji we wspólnocie. Kaplanstwo w wiekszym stopniu opisuje to, "kim jestem" w
swojej prywatnosci, niz to, „co robie”. Przezywany osobiscie fakt „bycia” kaplanem wydaje sie
wazniejszy i pierwotny w stosunku do wszystkich ewentualnych „poslug” duszpasterskich. To
„bycie” kaplanem, okreslajace ostatecznie cala tozsamosc, opisywalne jest jednak jedynie w wierze
i zrozumiale jedynie dzieki niej. Dzieki wierze mozna doswiadczac ciagle mlodosci powolania i
stawac sie nowym czlowiekiem podazajacym droga milosci z Chrystusem.

