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Og³oszony przez Ojca wiêtego Franciszka bull¹ Misercicordiae vultus Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia staje siê okazj¹ do refleksji nad powo³aniem
kap³añskim w kontekcie prawdy o mi³osierdziu. Wszyscy kap³ani, niezale¿nie
od tego, czy otrzymali specjaln¹ papiesk¹ misjê w Roku Jubileuszowym, czy nie,
s¹ wezwani do tego, aby staæ siê misjonarzami mi³osierdzia2. Co wiêcej, kap³ani jako pierwsi s¹ wezwani do tego, aby staæ siê wiernymi wiadkami mi³osierdzia. List biskupów polskich do kap³anów na Wielki Czwartek 2016 r. zatytu³owany Misjonarze mi³osierdzia równie¿ wzywa prezbiterów do ubogacenia
swojej duchowoci w taki sposób, by mi³osierdzie sta³o siê ich codziennym stylem ¿ycia.
Kap³an ¿yje autentycznym ¿yciem, kiedy wyznaje i g³osi mi³osierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy przybli¿a ludzi do zdrojów mi³osierdzia. ¯ycie kap³ana jest zatem autentyczne i wiarygodne, gdy czyni
z mi³osierdzia swoje pe³ne przekonania przes³anie. Przez wierne urzeczywistnianie tajemnicy mi³osierdzia objawionej w Jezusie Chrystusie kap³añstwo staje siê
znakiem i narzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoci ca³ego
rodzaju ludzkiego3. Dlatego pos³annictwo kap³añskie nale¿y widzieæ jako wielMarek Kluz ks. dr hab., prof. nadzwyczajny UPJPII, prodziekan Wydzia³u Teologicznego
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2
Por. Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Rzym 2015, nr 18.
3
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, w: ten¿e, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznañ 1968, nr 1.
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ki dar Chrystusa dla dobra ca³ego Kocio³a, który za swój naczelny obowi¹zek na
ka¿dym, a zw³aszcza na wspó³czesnym etapie dziejów uznaje g³oszenie i wprowadzanie w ¿ycie tajemnicy mi³osierdzia4.
W tej perspektywie niniejsze refleksje maj¹ na celu  w wietle dokumentów Kocio³a, a zw³aszcza pism i wypowiedzi papie¿y: Jana Paw³a II, Benedykta
XVI i Franciszka  zachêciæ w Roku wiêtym do ponownego odnalezienia i o¿ywienia sensu to¿samoci i zasadniczych zadañ s³u¿by kap³añskiej urzeczywistnianej przede wszystkim w g³oszeniu i praktykowaniu mi³osierdzia. Niniejsze
przemylenia skierowane s¹ te¿ do tych, którzy chcieliby bli¿ej zapoznaæ siê
z nauczaniem Kocio³a na temat s³u¿by kap³añskiej. Pozwoli im to lepiej zrozumieæ wewnêtrzny wiat kap³ana, tê tajemnicz¹ drogê wiêtoci, po której wraz
z ludem pod¹¿a za mi³osiernym Panem.

1. Kap³an s³ug¹ sto³u s³owa i sakramentów
Zadanie objawiania mi³osierdzia cz³owiekowi wyra¿a siê przede wszystkim
w podejmowanej przez prezbiterów pos³udze s³owa i pos³udze sakramentalnej.
Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini podkrela to wyranie:
Biskupi oraz kap³ani zgodnie ze swoj¹ misj¹, s¹ wezwani jako pierwsi do tego,
by ich ¿ycie by³o ca³kowicie oddane s³u¿bie S³owu, do g³oszenia Ewangelii
i sprawowania sakramentów5. Podstawowym filarem pos³ugi kap³añskiej, buduj¹cym wspólnotê, jest wykonywanie wiêtej pos³ugi Ewangelii6, czyli przepowiadanie s³owa Bo¿ego. Pierwszeñstwo pos³ugi przepowiadania wynika z tego,
¿e lud Bo¿y gromadzi siê przez s³owo Boga ¿ywego7. Sobór Watykañski II
w sposób bardzo wiadomy, jednoznaczny i mocny podkreli³ to pierwszeñstwo8,
opieraj¹c siê zarówno na tradycji biblijnej, jak i na dowiadczeniu historycznym,
które potwierdza, ¿e Koció³ jak wspólnota mi³oci rodzi siê ze s³owa. Tak¿e,
aby byæ zdolnymi do mi³osierdzia  zauwa¿a Ojciec wiêty Franciszek  powinnimy najpierw nastawiæ siê na s³uchanie S³owa Bo¿ego9. Dlatego homilia
czy kazanie powinny byæ podejmowane zawsze w poczuciu wielkiej odpowiedzialnoci, ze wiadomoci¹, ¿e chodzi o kwestie o najwiêkszym znaczeniu10.
Cenne i konkretne wskazówki w tej kwestii da³ kaznodziejom papie¿ Franciszek
Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericodia, Rzym 1980, nr 14.
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Rzym 2010, nr 94.
6
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, w: ten¿e,
Konstytucje…, nr 2.
7
Tam¿e, nr 4.
8
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes, w: ten¿e, Konstytucje…, nr 28.
9
Franciszek, Bulla Misericordiae vultus…, nr 13.
10
Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini…, nr 59.
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w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium11. W jednym z numerów tej¿e adhortacji podkrela, ¿e homilia stanowi kryterium oceny bliskoci i zdolnoci
spotkania pasterza ze swoim ludem”12. Homilia nie mo¿e byæ zatem spektaklem
rozrywkowym, nie mo¿e te¿ kierowaæ siê logik¹ przekazów medialnych, ale ma
wzbudzaæ zapa³ i nadawaæ sens celebracji liturgicznej13. St¹d powinna byæ krótka i powinna unikaæ sprawiania wra¿enia, ¿e jest jak¹ konferencj¹ czy lekcj¹14.
W budowaniu chrzecijañskiej wspólnoty prezbiterzy nigdy nie s³u¿¹ jakiej
ideologii czy grupie ludzi, ale jako heroldowie Ewangelii i pasterze Kocio³a trudz¹ siê nad osi¹gniêciem duchowego wzrostu Cia³a Chrystusowego15. G³oszenie homilii lub kazania nie mo¿e wiêc sprowadzaæ siê do przekazywania w³asnych myli i wyjanieñ o charakterze psychologicznym czy socjologicznym. Prezbiter nie powinien równie¿ zbytnio ulegaæ urokowi retoryki. Jego orêdzie nie
mo¿e byæ jednak abstrakcyjne i odleg³e od ¿ycia ludzi, przeciwnie, powinno mieæ
bezporednie odniesienie do sensu ¿ycia cz³owieka i podejmowaæ najbardziej
aktualne zagadnienia, które staj¹ przed jego sumieniem. W tej perspektywie
s³usznie zauwa¿a papie¿ Franciszek, ¿e
kaznodzieja powinien s³uchaæ ludu, aby odkryæ to, co wierni powinni us³yszeæ. Kaznodzieja jest cz³owiekiem kontempluj¹cym S³owo, a tak¿e kontempluj¹cym lud
[ ]. Chodzi o powi¹zanie przes³ania tekstu biblijnego z ludzk¹ sytuacj¹, z tym, czym
ludzie ¿yj¹, z dowiadczeniem potrzebuj¹cym wiat³a S³owa. Ta troska nie odpowiada postawie oportunistycznej lub dyplomatycznej, ale jest g³êboko religijna i duszpasterska. W gruncie rzeczy jest wra¿liwoci¹ duchow¹, aby w wydarzeniach odczytywaæ przes³anie Bo¿e16.

Sobór Watykañski II mówi wyranie, ¿e jedn¹ z istotnych form przepowiadania jest badanie problemów swojego czasu w wietle Chrystusowym, odnosz¹c niezmienn¹ prawdê Ewangelii do konkretnych warunków ¿ycia17. G³osz¹c
z moc¹ w imieniu Chrystusa s³owo Bo¿e, wobec rozmaitych problemów doczesnego ¿ycia, kap³an mo¿e wnieæ twórczy wk³ad w ich rozwi¹zywanie przyczyniaj¹c siê w ten sposób do budowania wspólnoty Kocio³a.
Pos³uga s³owa, w³aciwie pojêta  prowadzi do sakramentów i do ¿ycia
chrzecijañskiego. „Celem sakramentów jest uwiêcenie cz³owieka, budowanie
Por. szerzej: Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013, nr 135-159.
Por. tak¿e: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Rzym 2007, nr 46.
12
Tam¿e, nr 135.
13
Por. tam¿e, nr 138.
14
Tam¿e.
15
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, w: ten¿e,
Konstytucje…, nr 6.
16
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium…, nr 154.
17
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, w: ten¿e,
Konstytucje…, nr 4.
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mistycznego Cia³a Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu”18. Szczytem ewangelizacji i sakramentów jest Eucharystia. Kwestia ta zosta³a syntetycznie i g³êboko
wyra¿ona w nauczaniu soborowym: Pozosta³e za sakramenty, tak jak i wszystkie kocielne pos³ugi i dzie³a apostolstwa, wi¹¿¹ siê ze wiêt¹ Eucharysti¹ i ku
niej zmierzaj¹. W najwiêtszej Eucharystii zawiera siê bowiem ca³e dobro duchowe Kocio³a19.
W przesz³oci koció³ parafialny stanowi³ centrum, wokó³ którego skupia³o
siê ¿ycie ludzi; dzwony wyznacza³y rytm pracy w ci¹gu dnia; wiêtowanie by³o
wiêtowaniem przede wszystkim w kociele i wokó³ kocio³a. Sekularyzacja dokona³a rozbicia tak ukszta³towanej struktury ¿ycia ludzkiego. Jednak dla wiernych koció³ stanowi nadal centrum ¿ycia wiary. Uczta eucharystyczna stanowi
centrum zgromadzenia wiernych, centrum wype³nione mi³oci¹ i niewyczerpanym ¿yciem20. W tej perspektywie dobra celebracja Eucharystii przez kap³ana,
stanowi pierwsz¹ i wa¿n¹ katechezê o Najwiêtszej Ofierze. W Eucharystii wierni ucz¹ siê dostrzegaæ g³êbiê rzeczywistoci21. W niej odnajduj¹ orodek swojego ¿ycia, swojej pobo¿noci i swojej moralnoci. Natomiast niedbalstwo, popiech, powierzchownoæ i nieporz¹dek w liturgii eucharystycznej, os³abia jej
wp³yw na wzrost wiary i rozwój kocielnej komunii22. W tej perspektywie s³uszna jest rada papie¿a Benedykta skierowana do kap³anów w adhortacji Sacramentum caritatis: Polecam zatem duchownym, by zawsze pog³êbiali wiadomoæ
w³asnej pos³ugi eucharystycznej jako pokornej s³u¿by wobec Chrystusa i Jego
Kocio³a. Kap³añstwo, jak mawia³ w. Augustyn  jest amoris officium – urzêdem dobrego pasterza, który ofiaruje swoje ¿ycia za owce (por. J 10, 14-15)23.
Obowi¹zkiem duszpasterzy jest takie sprawowanie Eucharystii, aby dowiadczenie komunii wyniesione ze wi¹tyni, znajdowa³o swoje potwierdzenie i dope³nienie w ¿yciu parafii24. Istnieje zatem silna potrzeba wychowania uczestników
Eucharystii, do poczucia odpowiedzialnoci za ka¿dego cz³owieka zw³aszcza
ubogiego, gdy¿ nie ma gorszego wiadectwa o parafii, jak umiercona pos³uga
charytatywna. Klucz do wszelkiej dobroczynnoci tkwi bowiem w parafii. Urzeczywistnianie Kocio³a dokonuje siê w jego najbardziej skondensowanym wydarzeniu, jakim jest Eucharystia, która jest przygotowana i interpretowana przez
18
Sobór Watykañski II, Konstytucja o liturgii wiêtej Sacrosanctum concilium, w: ten¿e, Konstytucje , nr 59.
19
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, w: ten¿e,
Konstytucje…, nr 5.
20
Franciszek, Encyklika Laudato si’, Rzym 2015, nr 236.
21
Por. Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013, nr 44.
22
Por. A. Kokoszka, Rozpaliæ kap³añski charyzmat, w: W trzecie tysi¹clecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz, Tarnów 2002, s. 132.
23
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 23.
24
Por. W. Przygoda, Pos³uga charytatywna Kocio³a w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004, s. 146.
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rozwa¿anie s³owa Bo¿ego, natomiast potwierdzona w ¿yciu spo³ecznym przez
mi³oæ i dobroczynnoæ25.
Zdaniem papie¿a Franciszka szczególne wa¿ne jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii”26. To w niej ma swoje korzenie duch braterskiej wspólnoty,
dlatego od niej trzeba rozpocz¹æ wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty. To
z Eucharystii wyp³ywa zobowi¹zanie do mi³oci braci i s³u¿by tym, za których
Chrystus z³o¿y³ swoje ¿ycie w ofierze27.
Biskup ma obowi¹zek zatroszczyæ siê o godne sprawowanie Eucharystii
w powierzonej mu diecezji i o to, aby jak najwiêksza liczba wiernych mog³a
przyjmowaæ Cia³o i Krew Chrystusa. To zobowi¹zanie wymaga umo¿liwienia
uczestnictwa we Mszy wiêtej ludziom starszym i chorym w ich domach lub szpitalach. Obowi¹zkiem biskupa jest zapewnienie odpowiednio przygotowanych
kapelanów szpitalnych i wiêziennych, gdy¿ niezbêdnym ze strony kocielnej jest
odpowiednie duszpasterstwo w ró¿nych miejscach cierpienia i prze¿ywania choroby i odosobnienia28.
Wród osób, które dowiadczaj¹ wielkich trudnoci, a tym samym stanowi¹
szczególny podmiot chrzecijañskich dzie³ mi³oci, mo¿na znaleæ i tych, którzy
znajduj¹ siê w sytuacji ubóstwa moralnego, czyli w sytuacji grzechu29. Szczególnym zadaniem prezbiterów jest w tym wzglêdzie podejmowanie wielkodusznej
pos³ugi w konfesjonale, gdzie cz³owiek mo¿e w szczególny sposób dowiadczyæ
mi³osierdzia, czyli tej mi³oci, która jest potê¿niejsza ni¿ grzech”30. Wytrwa³a
pos³uga w konfesjonale – zadaniem Jana Paw³a II  jest to niew¹tpliwie najtrudniejsza i najbardziej delikatna, mêcz¹ca i wyczerpuj¹ca, ale te¿ najpiêkniejsza i przynosz¹ca radoæ pos³uga kap³añska31. Dlatego Papie¿ niestrudzenie nawo³ywa³ kap³anów do wiernego i gorliwego sprawowania sakramentu pokuty.
Podobnie to czyni Ojciec wiêty Franciszek w bulli Misericordiae vultus og³aszaj¹cej Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia:
Niech nie zmêczy spowiedników to, ¿e bêd¹ musieli wyjæ do drugiego syna, który
pozosta³ na zewn¹trz i jest niezdolny do radoci, aby wyt³umaczyæ mu, ¿e jego ostry
os¹d jest niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu mi³osierdzia Ojca, które nie zna

Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Rzym 2010, nr 106. Por. tak¿e:
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis , nr 88-89.
26
Franciszek, Encyklika Laudato si’…, nr 237. Por. tak¿e: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 73.
27
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericodia , nr 13. Por. tak¿e: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 88.
28
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 2003, nr 88. Por. tak¿e:
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 58-59.
29
Por. M. F. Kowalska, Dzienniczek, Warszawa 1993, nr 72, s. 45.
30
Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericodia…, nr 13.
31
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984, nr 29.
25
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granic. [ ]. Spowiednicy s¹ wezwani do tego, aby byli zawsze i wszêdzie, w ka¿dej
sytuacji i pomimo wszystko, znakiem prymatu mi³osierdzia32.

Nie mo¿na w tym miejscu pomin¹æ tak¿e drugiego sporód sakramentów
uzdrowienia, jakim jest namaszczenie chorych. Jego sprawowanie wpisuje siê
g³êboko w pos³ugê wobec chorych i umieraj¹cych. Papie¿ Benedykt XVI zauwa¿a ponadto, ¿e uwaga i troska duszpasterska wobec tych, którzy dowiadczaj¹
choroby, przynosi korzyæ duchow¹ ca³ej wspólnocie33. Nowa nazwa sakramentu podpowiada now¹ koncepcjê samego duszpasterstwa chorych i nie chodzi tu
wcale o nieistotne zmiany, lecz o radykaln¹ przebudowê wiadomoci wiernych
w odniesieniu do podmiotu sakramentu (komu nale¿y go udzielaæ) i czasu jego
przyjmowania34. Ta zmiana wiadomoci powinna dotyczyæ tak¿e samych szafarzy, czyli biskupów i prezbiterów, by zawsze chêtnie spieszyli z pos³ug¹ wobec
chorych i udzielali im sakramentalnego wsparcia35.

2. Kap³an cz³owiekiem mi³oci i przyjacielem ubogich
Papie¿ Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est podkrela, ¿e
wewnêtrzna natura Kocio³a wyra¿a siê w troistym zadaniu: g³oszenie S³owa Bo¿ego
(kerygma-martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia), pos³uga mi³oci (diaconia). S¹ to zadania cile ze sob¹ zwi¹zane i nie mog¹ byæ od siebie oddzielone.
Caritas nie jest dla Kocio³a rodzajem opieki spo³ecznej, któr¹ mo¿na by powierzyæ
komu innemu, ale nale¿y do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty36.

Nauczanie Kocio³a szczególnie mocno akcentuje znaczenie realizacji przykazania mi³oci bliniego w pos³udze prezbiterów. Budowanie kocielnej wspólnoty urzeczywistnia siê przede wszystkim, w mi³oci i g³êbokim szacunku prezbitera wobec ka¿dego cz³owieka. Kap³an – niejako ex officio – powinien zawsze
odznaczaæ siê nale¿ytym szacunkiem, wra¿liwoci¹, wspó³czuciem i wielkodusznoci¹37. Ka¿dy prezbiter powinien staraæ siê na wzór Chrystusa odtworzyæ
w swoim ¿yciu mi³osiern¹ mi³oæ do owczarni. Jan Pawe³ II uczy³, ¿e kap³añstwo wymaga wyrzeczenia siê osobistych ambicji i chêci panowania nad innymi.
W ¿aden sposób nie licuje z kap³añstwem postawa wywy¿szania siê i autokratyzmu.
Franciszek, Bulla Misericordiae vultus , nr 17.
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 22.
34
Por. A. Bartoszek, Cz³owiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000, s. 259-260.
35
Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini…, nr 61, 106.
36
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005, nr 25.
37
Por. Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis,
w: ten¿e, Konstytucje…, nr 9.
32

33

KAP£AN S£UG¥ MI£OSIERDZIA

419

Amor pastoralis przejawia siê w ¿yciu kap³ana w postawie wspó³czucia okazywanego przygnêbionym, zainteresowaniu problemami chorych i cierpi¹cych,
w karmieniu g³odnych, w trosce o ubogich, sieroty i wdowy, a tak¿e w postawie
mi³osierdzia okazywanej grzesznikom. Dla realizacji wymogów mi³oci pasterskiej niezbêdne s¹ cierpliwoæ, gotowoæ do szybkiego przebaczenia, uprzejmoæ, ofiarnoæ w udzielaniu pomocy oraz postawa s³u¿by, która powinna byæ
woln¹ od eksponowania osobistych zas³ug38. Autentyczny s³uga Kocio³a to ten,
który uzyska³ wolnoæ tracenia w³asnego czasu dla potrzeb innych, a jako swój
przywilej traktuje umywanie nóg najbiedniejszym. Koció³  pisze Benedykt
XVI w Verbum Domini  nie mo¿e zawieæ ubogich: «Duszpasterze winni ich
s³uchaæ, uczyæ siê od nich, prowadziæ ich w wierze i motywowaæ do tego, by byli
czynnymi twórcami w³asnej historii»39.
Kap³an ma byæ cz³owiekiem mi³osiernej mi³oci, powo³anym do wychowywania innych zgodnie z pozostawionym przez Chrystusa wzorem i nowym
przykazaniem mi³oci braterskiej. Aby sprostaæ temu zadaniu kap³an, sam musi
przyzwoliæ, aby Duch wiêty nieustannie wychowywa³ go do mi³oci Chrystusa.
St¹d te¿ ju¿ samo przygotowanie do kap³añstwa nie mo¿e pomijaæ solidnej formacji do praktykowania mi³oci mi³osiernej, zw³aszcza mi³oci preferencyjnej do
«ubogich», w których wiara odkrywa obecnoæ Jezusa (por. Mt 25,40), a tak¿e
mi³oci mi³osiernej do grzeszników40. W duszpasterstwie powo³aniowym trzeba
dokonaæ przejcia od duszpasterstwa propagandy do duszpasterstwa s³u¿by
szczególnie w stosunku do najbiedniejszych i potrzebuj¹cych41.
Wród zadañ prezbitera nale¿y wyliczyæ obowi¹zek ukazywania znaczenia
mi³oci w ¿yciu spo³ecznym. Wyra¿a siê to w inspirowaniu dzie³ mi³osierdzia
oraz organizowaniu pomocy charytatywnej wród potrzebuj¹cych. Ka¿da
wspólnota winna byæ otwarta na s³u¿bê ubogim, a postawa pokory i wyrzeczenia, towarzysz¹ca opcji na rzecz ubogich, ukazuje wiatu bardziej autentyczne
oblicze chrzecijañskiej wspólnoty, której wszyscy cz³onkowie spiesz¹ z pomoc¹ potrzebuj¹cym i cierpi¹cym braciom. Kszta³tuje siê tym samym pewne rodowisko szczególnie sprzyjaj¹ce przyjêciu daru powo³ania.
Drog¹ do rozwijania mi³oci mi³osiernej jest te¿ zaanga¿owanie siê prezbitera w rozwijanie wolontariatu. Wychowanie do wiary polega przede wszystkim
na rozwijaniu tego, co w cz³owieku dobre i wartociowe. Wielk¹ zatem szans¹
38
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992, nr 23. Por. tak¿e: W. S³omka, Duchowoæ kap³añska, Lublin 1996, s. 219-221.
39
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini…, nr 107. Por. tak¿e: Franciszek,
Adhortacja apostolska Evangelii gaudium…, nr 186.
40
Por. S. Mojek, Formacja do czynnej mi³oci mi³osiernej w duszpasterstwie parafialnym,
„Roczniki Teologiczne” 49(2002), z. 3, s. 115-133. Por. tak¿e: S. Mojek, Preferencyjna mi³oæ do
ubogich w duszpasterstwie parafialnym, „Roczniki Teologiczne” 48(2001), z. 3, s. 113-131.
41
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, w: ten¿e,
Konstytucje…, nr 26.
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wychowawcz¹ jest zaanga¿owanie siê kap³ana w rozwój wolontariatu, który ma
byæ inspirowany duchem ewangelicznym. Wolontariusze wspomagaj¹ dzia³ania,
które czyni¹ ten wiat lepszym miejscem do ¿ycia, zw³aszcza dla najs³abszych.
We wspó³czesnym wiecie nastawionym na zysk i konsumpcjê inicjatywy podejmowane w ramach akcji wolontariatu pomagaj¹ uwra¿liwiæ siê na ludzki los
i cierpienie42. Podkreli³ to papie¿ Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est:
Wa¿nym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie siê ró¿nych
form wolontariatu, które wyra¿aj¹ siê w wielorakich pos³ugach. Pragnê wyraziæ
moje uznanie i wdziêcznoæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestnicz¹ w tej dzia³alnoci. To szerokie zaanga¿owanie stanowi […] szko³ê ¿ycia
i uczy solidarnoci, gotowoci do dawania nie tylko czego, ale siebie samych”43.
Kodeks prawa kanonicznego przypomina ponadto kap³anom, ¿e wszelkie
podejmowane przez nich akcje charytatywne powinni wspieraæ ze swoich dochodów. Kodeks stwierdza: Duchowni powinni prowadziæ ¿ycie proste i powstrzymywaæ siê od wszystkiego, co tr¹ci pró¿noci¹44. I dalej: z dóbr, które im przypad³y z racji wykonywania kocielnego urzêdu, to, co im zbywa po zapewnieniu
godziwego utrzymania i wype³nieniu wszystkich obowi¹zków w³asnego stanu,
niech zechc¹ przeznaczyæ na dobro Kocio³a i dzie³a mi³oci45. Jan Pawe³ II tak¿e wielokrotnie podkrela³, ¿e urz¹d kocielny nie mo¿e byæ dla prezbiterów –
ani te¿ dla biskupów – okazj¹ do osobistego wzbogacenia siê, czy te¿ czerpania
korzyci dla rodziny. Choæ ewangeliczn¹ prawd¹ jest, ¿e godny jest robotnik
swojej zap³aty (por. £k 10,7) i ¿e Pan postanowi³, a¿eby z Ewangelii ¿yli ci,
którzy g³osz¹ Ewangeliê (por. l Kor 9,14), to niemniej prawd¹ jest tak¿e, i¿ prawa Aposto³a nie powinno siê absolutnie myliæ z jak¹kolwiek prób¹ uzale¿nienia
s³u¿by Ewangelii i Kocio³owi od korzyci i zysków, które mo¿na z niej czerpaæ.
Jedynie ubóstwo jest gwarancj¹, ¿e kap³an bêdzie gotowy udaæ siê tam, gdzie
jego praca jest bardziej po¿yteczna i pilna, tak¿e kosztem wyrzeczeñ osobistych”46. Pokusa grzesznego bogacenia siê mo¿e staæ siê osobist¹ tragedi¹ kap³ana, gdy¿ zapatrzenie siê w dobra materialne nie pozwala w nale¿yty sposób realizowaæ zadania s³ugi Chrystusa ubogiego47.
Kap³an, który jest osobicie w³¹czony w ¿ycie powierzonej mu wspólnoty,
a przez to i za ni¹ odpowiedzialny, powinien dawaæ wiadectwo ca³kowitej przejrzystoci w rozporz¹dzaniu dobrami materialnymi48. Nie powinien ich nigdy trak42
Por. S. Mojek, Wolontariat chrzecijañski wyrazem czynnej mi³oci bliniego, Roczniki
Teologiczne 47(2000), z. 3, s. 189-207.
43
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est…, nr 30.
44
Kodeks prawa kanonicznego, Poznañ 1984, kan. 282, par. 1.
45
Tam¿e, kan. 282, par. 2.
46
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis…, nr 30.
47
Por. Z.J. Kijas, Nowy kap³an na nowe czasy. Rozwa¿ania na temat duchowoci kap³añskiej,
Kraków 2002, s. 121.
48
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericodia…, nr 14.
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towaæ, jakby by³y one jego w³asnym maj¹tkiem, ale jako rzecz, z której musi
zdaæ sprawê Bogu i braciom, przede wszystkim ubogim. Kap³an powinien tak¿e
rozwijaæ w sobie wiadomoæ tego, ¿e jest cz³onkiem prezbiterium Kocio³a partykularnego i dlatego powinien z wiêkszym jeszcze zaanga¿owaniem zabiegaæ
o bardziej sprawiedliwy podzia³ dóbr miêdzy wspó³braæmi, jak i o wspólne u¿ywanie pewnych dóbr49. Bardzo rzadko zdarza siê, ¿e sytuacja wymaga pewnego
nadzwyczajnego zaanga¿owania. Codziennoci¹ z kolei s¹ sytuacje, w których
chodzi o mi³oæ prost¹, zwyczajn¹ i mo¿e trudn¹ do zauwa¿enia, ale sta³¹ i wielkoduszn¹, zw³aszcza wobec chorych i umieraj¹cych.
Wolnoæ wewnêtrzna, któr¹ daje kap³anowi ubóstwo ewangeliczne, sprawia,
¿e potrafi on stan¹æ u boku biednych, okazaæ solidarnoæ z ich wysi³kami na
rzecz ustanowienia bardziej sprawiedliwego spo³eczeñstwa, byæ wra¿liwszym
i lepiej rozumieæ i rozró¿niaæ zjawiska zwi¹zane z ekonomicznym i spo³ecznym
aspektem ¿ycia, popieraæ opcjê preferencyjn¹ na rzecz ubogich. To popieranie
opcji na rzecz ubogich w ¿yciu kap³ana ani nie wyklucza nikogo z g³oszenia jemu
Dobrej Nowiny, ani te¿ nikogo nie pozbawia daru zbawienia, ale ka¿e pochylaæ
siê nad najmniejszymi braæmi, grzesznikami, nad wszelkiego rodzaju ludmi zepchniêtymi na margines, zgodnie ze wzorem, jaki da³ Jezus, wype³niaj¹c swoje
prorockie i kap³añskie pos³annictwo (por. £k 4,18)50.
Kodeks prawa kanonicznego, omawiaj¹c obowi¹zki proboszcza, jego szczególnej opiece powierza „biednych, cierpi¹cych, samotnych, wygnañców oraz
prze¿ywaj¹cych szczególne trudnoci”51. Ta troska o potrzebuj¹cych nie mo¿e iæ
w parze z bogactwem i zach³annoci¹ kap³anów. Takie postawy szkodz¹ budowaniu prawdziwej mi³oci. Dobrowolne ubóstwo i skromnoæ kap³añskiego ¿ycia s¹ natomiast najlepszymi sprzymierzeñcami buduj¹cych wspólnotê mi³oci.
Mimo i¿ prezbiterzy diecezjalni nie zobowi¹zuj¹ siê do zachowania ubóstwa na
wzór ¿ycia zakonnego, to jednak ich skromne ¿ycie i postawa s³u¿by wskazuj¹
na wiê z Chrystusem, który ogo³oci³ samego siebie i przyj¹³ postaæ s³ugi (por.
Flp 2,7)52. Jezus Chrystus, który na Krzy¿u objawia doskona³oæ swojej mi³oci
pasterskiej poprzez bezgraniczne ogo³ocenie siebie zarówno w wymiarze zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym, jest wzorem i ród³em cnót pos³uszeñstwa, czystoci i ubóstwa. Kap³an jest wezwany, „by przez praktykê tych cnót wyraziæ sw¹
pastersk¹ mi³oæ do braci. Zgodnie z tym, co Pawe³ pisze do chrzecijan z Filippi, kap³an winien mieæ «te same d¹¿enia» co Jezus, ogo³acaj¹c siê z w³asnego
«ja», by odnaleæ w mi³oci pos³usznej, czystej i ubogiej g³ówn¹ drogê do zjednoczenia z Bogiem i jednoci z braæmi (por. Flp 2,5)”53.
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis , nr 30. Por. tak¿e: J. Miêdzybrodzki, Duchowoæ kap³ana w nauczaniu Jana Paw³a II, Katowice 2007, s. 474-475.
50
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis…, nr 30.
51
Kodeks prawa kanonicznego…, kan. 529, par. 1.
52
Por. W. Przygoda, Pos³uga charytatywna Kocio³a w Polsce…, s. 147.
53
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis…, nr 30.
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Kap³an ubogi i rozumiej¹cy ideê ubóstwa ewangelicznego potrafi postawiæ
sobie pytanie, dotycz¹ce sytuacji bytowej ludzi biednych i skrzywdzonych przez
los, którzy ¿yj¹ w jego parafii. Wa¿ne jest, aby ubodzy zajmowali poczesne miejsce we wspólnocie parafialnej. Ubodzy s¹ bowiem  jak stwierdzi³ Ojciec wiêty Franciszek  uprzywilejowani dla Bo¿ego mi³osierdzia54. Dlatego kap³an winien staæ po stronie ludzi ubogich, nie zabiegaj¹c jedynie o wzglêdy bogatych
i ¿yj¹c jak bogaci55. Ubóstwo kap³ana u³atwia mu mi³oæ blinich i prowadzi do
solidarnoci z biednymi, jak i do s³u¿enia im w potrzebie.
Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu prezbiterów wzywa kap³anów do wyeliminowania wszelkich oznak pró¿noci i luksusu, zw³aszcza jeli chodzi o mieszkanie i jego wyposa¿enie, rodki transportu, czy sposób spêdzania wolnego czasu albo wakacji. Kap³an powinien byæ przyjacielem ubogich, powinien
„okazywaæ im szczególnie delikatne zainteresowanie swojej mi³oci duszpasterskiej, z opcj¹ preferencyjn¹ dla wszystkich starych i nowych form ubóstwa tragicznie obecnych w wiecie”56. Z kolei w encyklice Sollicitudo rei socialis Jan
Pawe³ II wezwa³ kap³anów, aby nie przedk³adali bogatego wystroju wi¹tyñ, bogatych szat i drogocennych paramentów liturgicznych przeznaczonych do kultu
Bo¿ego nad zaspokajanie fundamentalnych potrzeb ludzkich. Stwierdza on nawet, ¿e niejednokrotnie „mo¿e okazaæ siê konieczne sprzedanie tych dóbr, aby
daæ chleb, napój, odzie¿ i dom temu, kto jest ich pozbawiony”57.
Nade wszystko jednak prezbiter winien cechowaæ siê bezinteresownoci¹
i dystansem wobec pieniêdzy, odrzucaniem zach³annego pragnienia dóbr
doczesnych, prostym stylem ¿ycia i rezygnacj¹ ze wszystkiego, co jest lub
wydaje siê byæ luksusem. Trzeba pamiêtaæ tak¿e, ¿e kap³ani s¹ przez Chrystusa powo³ani do g³oszenia Ewangelii ubogim zgodnie z przyk³adem, jaki On
pozostawi³, prezbiterzy, jak i biskupi winni unikaæ wszystkiego, co mog³oby
w jakikolwiek sposób zraziæ ubogich. O¿ywiaj¹c natomiast w sobie ducha
ewangelicznego ubóstwa, bêd¹ mogli daæ dowód preferencyjnej opcji na rzecz
ubogich, wyra¿aj¹c j¹ konkretnie przez dzielenie siê dobrami, przez indywidualne i spo³eczne dzie³a pomocy, tak¿e materialnej, niesionej ubogim. Takie
wiadectwo ¿ycia ubogiego i z ubogimi sk³ada dzisiaj wielu kap³anów. Stanowi ono wielki p³omieñ mi³oci w ¿yciu duchowieñstwa i Kocio³a. Jeli w przesz³oci mo¿na by³o zaliczyæ duchownych w niektórych krajach do kategorii
ludzi bogatych, dzi wraz z ca³ym Kocio³em uwa¿aj¹ oni za zaszczyt to, ¿e
Franciszek, Bulla Misericordiae vultus , nr 15.
Por. J. Baniak, Wiernoæ powo³aniu, a kryzys to¿samoci kap³añskiej. Studium socjologiczne na przyk³adzie Kocio³a w Polsce, Poznañ 2000, s. 196.
56
Kongregacja do spraw Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu prezbiterów, Kraków 2013, nr 83.
57
Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987, nr 31. Por. tak¿e: Jan Pawe³ II,
Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 87.
54
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znajduj¹ siê w pierwszym szeregu „nowych ubogich”. Jest to wielki postêp
w naladowaniu Chrystusa drog¹ Ewangelii.
Nie mo¿na bowiem zapominaæ tak¿e o prorockim wymiarze kap³añskiego
ubóstwa, które jest szczególnie potrzebne w spo³eczeñstwach zamo¿nych i konsumpcyjnych. Prawdziwie ubogi kap³an jest niew¹tpliwie „konkretnym znakiem
odciêcia siê, odrzucenia, a nie poddania siê presji wspó³czesnego wiata, który
pok³ada ca³¹ swoj¹ nadziejê w pieni¹dzu i w bezpieczeñstwie materialnym”58.

3. Kap³an s³ug¹ wspólnoty parafialnej
Kap³ani posiadaj¹cy wiêcenia reprezentuj¹ Chrystusa, który jest G³ow¹
Kocio³a i powo³ani s¹ do s³u¿by ca³emu Ludowi Bo¿emu na wzór Dobrego
Pasterza. Dzia³aj¹ w imieniu Chrystusa i Kocio³a59. Ta w³adza reprezentowania
Chrystusa wyp³ywa z charakteru sakramentalnego. W jednym z listów do kap³anów na Wielki Czwartek papie¿ Jan Pawe³ II pisa³:
Jest wiêc nasze kap³añstwo sakramentalne  kap³añstwem hierarchicznym i zarazem
s³u¿ebnym. Stanowi szczególne misterium  jest pos³ug¹ wzglêdem wspólnoty
wierz¹cych. Nie pochodzi jednak¿e od tej wspólnoty, z jej jak gdyby wezwania
i delegacji. Jest darem dla tej wspólnoty, który pochodzi od samego Chrystusa,
z pe³ni Jego w³asnego Kap³añstwa60.

Tak wiêc sakrament kap³añstwa ma ze swej natury charakter s³u¿ebny61. Na
wzór Chrystusa kap³an musi byæ ¿ertw¹ ofiarn¹ wydan¹ za blinich. Sakramentu
wiêceñ bowiem nie przyj¹³ dla siebie. Podkreli³ to papie¿ Franciszek w bulli
Misericordiae vultus: Nikt z nas nie jest panem sakramentu, ale wiernym s³ug¹62. Kap³an wziêty sporód ludzi, dla ludzi te¿ zosta³ ustanowiony, po to, by 
sam kszta³towany przez ³askê  udziela³ je innym: leczy³ zranione serca, ukazywa³ drogê wyzwolenia od z³a, dotyka³ mi³oci¹. Kap³añstwo oznacza wiêc s³u¿Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis , nr 30.
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Rzym 1988, nr 22. Por. tak¿e:
ten¿e, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis…, nr 21, 22.
60
Jan Pawe³ II, List do kap³anów na Wielki Czwartek Kap³añstwo s³u¿ebne, w: Listy Ojca
wiêtego Jana Paw³a II do wszystkich kap³anów Kocio³a Na Wielki Czwartek (1979-1997), red.
D. Greggio, Kraków 1998, s. 16-17.
61
Szeroko na temat s³u¿ebnego charakteru kap³añstwa pisa³ Jan Pawe³ II do kap³anów na Wielki
Czwartek. Por. ten¿e, Listy Ojca wiêtego Jana Paw³a II do wszystkich kap³anów Kocio³a na Wielki
Czwartek (1979-1997), Kraków 1998, s. 11-249. Por. tak¿e: J. Nagórny, Kap³an  s³uga Nowego Przymierza, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1986, z. 3, s. 55-71; W. S³omka, Natura i misja s³u¿ebnego kap³añstwa, w: ród³o postaw i ¿ycia chrzecijañskiego, red. W. S³omka, Lublin 1996, s. 266-277; J. Misiurek, Nauka Soboru Watykañskiego II o prezbiteracie, w: Kap³an poród ludu kap³añskiego. Homo meditans XIV, red. W. S³omka, J. Misiurek, Lublin 1993, s. 76-82.
62
Franciszek, Bulla Misericordiae vultus…, nr 17.
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bê ka¿demu konkretnemu cz³owiekowi. Ta s³u¿ba, mo¿na powiedzieæ, jest racj¹
bytu ¿ycia kap³añskiego, ona nadaje mu sens.
Trzeba ponadto zauwa¿yæ, ¿e tylko wówczas naprawdê mo¿na s³u¿yæ ludziom, gdy jest siê blisko nich i ich spraw: osobistych, rodzinnych, zawodowych,
spo³ecznych. Chodzi jednak o obecnoæ kap³añsk¹, a wiêc otwieraj¹c¹ siê
w ka¿dej sytuacji na obecnoæ Boga ¿ywego i prowadz¹c¹ do Niego, pokazuj¹c¹
zawsze perspektywê zbawienia. Aby tak siê dzia³o, ksi¹dz nie mo¿e patrzeæ na
cz³owieka inaczej jak tylko z mi³oci¹, która jest darem i zobowi¹zaniem. Jako
dar, któr¹ wszyscy otrzymali  uwiadamia papie¿ Benedykt w encyklice Caritas in veritate  mi³oæ […] stanowi si³ê tworz¹c¹ wspólnotê, jednoczy ludzi
w taki sposób, ¿e nie ma barier ani granic”63. Kap³an powinien odgrywaæ rolê
znaku i wiadka Bo¿ej mi³oci mi³osiernej. Ma stawaæ siê powiernikiem ludzi
wieckich w sprawach o charakterze zasadniczym. Jego przyjañ z Chrystusem
w sposób naturalny winna siê zatem przek³adaæ na konkretn¹ s³u¿bê.
W jakich konkretnych zadaniach powinna siê wyra¿aæ s³u¿ba kap³añska
wobec wspólnoty wierz¹cych? Donios³e znaczenie dla budowania wspólnoty ma
szeroko pojêta katecheza. Szczególnie nale¿y tu podkreliæ wartoæ katechezy
parafialnej, która stanowi dope³nienie szkolnej katechezy. W ramach tej katechezy dzieci i m³odzie¿ s¹ przygotowywane do sakramentów wtajemniczenia chrzecijañskiego. Nie musi siê ona jednak ograniczaæ tylko do tych grup. W budowaniu wspólnoty parafialnej nale¿y zatroszczyæ siê o organizacjê katechezy
doros³ych tam, gdzie tego brak, oraz wspieraæ rodowiska, które takie nauczanie
ju¿ podejmuj¹. Katecheza ta powinna byæ oparta na Pimie wiêtym. Nawo³uje
do tego wyranie papie¿ Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium: Istotne
jest, aby objawione S³owo radykalnie ubogaca³o katechezê i wszystkie wysi³ki
podejmowane w celu przekazania wiary64. Wa¿n¹ rzecz¹ jest te¿ zaznajamianie
siê z nauczaniem Magisterium Kocio³a. Pomoc¹ mo¿e byæ tutaj Katechizm Kocio³a katolickiego i Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, ró¿ne pomoce dydaktyczne i rodki przekazu. Cenn¹ pomoc¹ w katechezie doros³ych mo¿e byæ
tak¿e obfite nauczanie w. Jana Paw³a II, Benedykta XVI i Franciszka. Chodzi
bowiem o to, aby katechizowani, w sposób dostosowany do ich mo¿liwoci
i warunków ¿ycia, byli w stanie wnikn¹æ w doktrynê chrzecijañsk¹ i stosowaæ
j¹ w ¿yciu rodzinnym i zawodowym65.
Wród zadañ kap³anów, maj¹cych wp³yw na kszta³towanie wspólnoty, nale¿y wymieniæ wszelkie dzia³ania s³u¿¹ce rozmodleniu parafii. Do istotnych akcji
duszpasterskich nale¿y zaliczyæ m.in. misje wiête, rekolekcje w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu, dni skupienia dla ró¿nych grup, adoracje Najwiêtszego
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 2009, nr 34.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium…, nr 175.
65
Por. Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich podczas wizyty „ad limina Apostolorum” (Watykan – 26 listopada 2005), Poznañ 2005, s. 10.
63
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Sakramentu, pielgrzymki, szko³y modlitwy prowadzone systematycznie w parafiach. Modlitwa ma donios³y wp³yw na relacjê modl¹cego siê do wspólnoty
i blinich. Cz³owiek, staj¹c na modlitwie wobec Boga, dostrzega w³asne braki,
niedoci¹gniêcia i wady, a to z kolei poci¹ga za sob¹ mo¿liwoæ zrozumienia innej osoby i zajêcia wobec niej w³aciwej postawy. Poprzez modlitwê cz³owiek
mo¿e wypraszaæ dla wspólnoty Kocio³a potrzebne ³aski. Modlitwa ma byæ równie¿ miejscem, gdzie cz³owiek siebie i drugich zbli¿a do ród³a mi³oci, jakim
jest Bóg66. W ten sposób parafia przyczynia siê do duchowego i moralnego wzrostu Ludu Bo¿ego, staje siê rzeczywicie wspólnot¹ kocieln¹ i kocieln¹ rodzin¹.
Kap³an, szukaj¹c wspólnego dobra Kocio³a, powinien popieraæ stowarzyszenia wiernych i ruchy, które stawiaj¹ sobie cele religijne, przyjmuj¹c je i pomagaj¹c im znaleæ ³¹cz¹c¹ je jednoæ zamierzeñ w modlitwie i dzia³alnoci apostolskiej. Szczególnie powinien otaczaæ trosk¹ rozwijaj¹c¹ siê w Kociele Akcjê
Katolick¹67. Jest ona nieodzownym ruchem kocielnym i winna doznawaæ poparcia od wszystkich, szczególnie jednak od kap³anów. Jej celem jest formacja ludzi
wieckich i ich aktywne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym. To oni powinni przyczyniaæ siê do uspo³ecznienia wiary. Rozpoczynaj¹c 19 czerwca 2009 r. Rok
Kap³añski, papie¿ Benedykt XVI pisa³ do kap³anów: Cieszê siê, ¿e mogê skierowaæ do kap³anów […] szczególn¹ zachêtê, aby potrafili poj¹æ now¹ wiosnê,
któr¹ Duch rozbudza w naszych dniach w Kociele, nie na polednim miejscu
poprzez nowe ruchy kocielne i nowe wspólnoty68. Potrzeba niew¹tpliwie m¹droci i nieustannej modlitwy zarówno samych kap³anów, jak i wspólnot religijnych, aby tê wiosnê przyj¹æ, a nie uciekaæ przed ni¹. Potrzeba jednak tak¿e
pokory, aby o¿ywiaj¹cy te wspólnoty Duch by³ przyjêty przez samych kap³anów
oraz powstaj¹ce wspólnoty w duchu katolickiej s³u¿by. Jak¿e piêknie wyrazi³ to
Benedykt XVI podczas spotkania z przedstawicielami ruchów kocielnych na
Jasnej Górze: Sprawdzianem autentycznoci waszej wiary i waszej misji, która
nie zwraca uwagi na siebie, ale realnie budzi wiarê i mi³oæ, bêdzie porównanie
z wiar¹ Maryi. Przegl¹dajcie siê w Jej sercu. B¹dcie Jej uczniami!69.
Mówi¹c o budowaniu wspólnoty parafialnej, nie mo¿na te¿ zapomnieæ o zadaniu, jakim jest troska o nowe powo³ania kap³añskie. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
Tym, który powo³uje, jest Bóg, a troska o nowych kap³anów wpisuje siê w ca³oæ misji Kocio³a70. S³owa Chrystusa: Procie Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ roPor. Franciszek, Encyklika Lumen fidei…, nr 46.
Por. K. Je¿yna, Udzia³ Akcji Katolickiej w nowej ewangelizacji, w: Akcja katolicka w spo³eczeñstwie polskim, red. R. Podpora, Lublin 1999, s. 44-83.
68
Benedykt XVI, List na rozpoczêcie Roku Kap³añskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis wiêtego proboszcza z Ars, Kraków 2009, s. 5.
69
Benedykt XVI, Przemówienie wyg³oszone podczas spotkania z zakonnikami i zakonnicami,
z seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów kocielnych na Jasnej Górze (Jasna Góra – 26
maja 2006), w: ten¿e, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28 maja 2006, Warszawa 2006, s. 51.
70
Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 25.
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botników na swoje ¿niwo (Mt 9,38) musz¹ byæ s³yszane przez wszystkich cz³onków Kocio³a. Jednak szczególna rola przypada tu kap³anom pracuj¹cym w duszpasterstwie71.
Kap³ani powinni najpierw wspieraæ rodziny katolickie w ich wysi³ku wychowawczym zgodnym z Ewangeli¹ i wartociami prezentowanymi i g³oszonymi
przez Koció³. Nastêpnie s¹ zobowi¹zani podejmowaæ odpowiedni¹ pracê duszpastersk¹. Wa¿n¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywaj¹ m.in. organizowane dni modlitw
o powo³ania, rekolekcje zamkniête dla maturzystów, z mo¿liwoci¹ spotkania siê
z klerykami, specjalny rodzaj katechez, ruch oazowy i pielgrzymkowy, stowarzyszenia m³odzie¿owe i ruchy charyzmatyczne. Okazj¹ s³u¿¹c¹ promocji powo³añ kap³añskich s¹ prymicje, luby osób konsekrowanych, jubileusze kap³añskie i zakonne. W tym wypadku wa¿na jest ich forma zewnêtrzna, któr¹ nale¿y dobrze
przygotowaæ, nie gubi¹c piêkna, sensu i wielkoci samego kap³añstwa72.
Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e najwa¿niejszym i niezast¹pionym, a zarazem
najbardziej skutecznym rodkiem budzenia powo³añ kap³añskich jest wiadectwo
¿ycia kap³anów, ich zdolnoæ do powiêcenia i bezwarunkowego oddania siê na
s³u¿bê Chrystusowi i Jego Kocio³owi. To¿samoæ i misja spotkanego kap³ana to
czêsto dla m³odego cz³owieka droga do odkrycia powo³uj¹cego g³osu Chrystusa.
Ojciec wiêty Benedykt XVI podczas wizyty polskich biskupów ad limina Apostolorum 26 listopada 2005 r. mówi³:
Serdecznie proszê was, Bracia, abycie zachêcali kap³anów do troski o dzieci i m³odzie¿, którzy staj¹ przy o³tarzu Pañskim jako ministranci i lektorzy. Niech otaczaj¹
duszpastersk¹ opiek¹ tak¿e dziewczêta, które równie¿, na sposób im w³aciwy, czynnie uczestnicz¹ w liturgii. Ta duszpasterska pos³uga mo¿e byæ owocna w budowaniu
powo³añ kap³añskich i zakonnych73.

Nie sposób dotkn¹æ wszystkich obszarów zaanga¿owania kap³ana w dzie³o
budowania wspólnoty Kocio³a parafialnego. Trudno bowiem przewidzieæ wci¹¿
nowe wyzwania, szanse, ale i zagro¿enia. Podejmuj¹c siê jednak dzie³a budowania wspólnoty parafialnej, ka¿dy kap³an musi byæ przede wszystkim cz³owiekiem
wiary, mi³osiernej mi³oci i g³êbokiej duchowoci.
Kap³an [ ] powinien wiêc  jak uczy papie¿ Benedykt  zaplanowaæ szerok¹ formacjê dla ¿ycia duchowego. Jest on wezwany, by autentycznie poszukiwa³ Boga,
bêd¹c równoczenie blisko ludzkich spraw. Intensywne ¿ycie duchowe pozwoli mu
wejæ coraz g³êbiej w komuniê z Panem i pomo¿e mu daæ siê posi¹æ przez mi³oæ
Bo¿¹, staj¹c siê wiadkiem w ka¿dej okolicznoci, równie¿ trudnej i ciemnej74.
Por. A. Kokoszka, Rozpaliæ kap³añski charyzmat , s. 128-130.
Por. Kap³añstwo i ¿ycie konsekrowane…, nr 46-53.
73
Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich podczas wizyty „ad limina Apostolorum”…, s. 29-30.
74
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 80.
71
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Orodkiem ¿ycia duchowego i ród³em uwiêcenia jest dla kap³anów – jak
ju¿ zosta³o wspomniane – godne i pobo¿ne sprawowanie Najwiêtszego Sakramentu, a tak¿e codzienne czytanie Pisma wiêtego, lektura duchowna, adoracja,
brewiarz odmawiany z wewnêtrznym skupieniem, modlitwa ró¿añcowa i dok³adny rachunek sumienia. Warunkiem za wytrwania w powo³aniu i duchowoci
kap³añskiej jest nabo¿eñstwo do Matki Najwiêtszej. Nikt bowiem tak jak Maryja  przekonuje Ojciec wiêty Franciszek  nie pozna³ g³êbokoci tajemnicy
Boga, który sta³ siê cz³owiekiem75. Czcz¹c Maryjê, Matkê Zbawiciela, ka¿dy
kap³an powinien ukochaæ j¹ jako swoj¹ Matkê. Pozwoli mu to przej¹æ od Niej
bogactwo daru mi³oci s³u¿ebnej, tak bardzo potrzebnej do realizacji powo³ania
kap³añskiego i kszta³towania wspólnoty parafialnej76.
Gorliwa modlitwa ksiêdza powinna obejmowaæ wszystkich, do których posy³a go Bóg. W modlitwie wyra¿a siê prawdziwa troska duszpasterza o tych, którzy zostali mu powierzeni. Gorliwa, codzienna modlitwa wyznacza tak¿e istotny
styl ¿ycia kap³añskiego. Bez niej, nie ma mowy o wiêtoci ani upodobnieniu siê
do Chrystusa, niezbêdnym, by godnie sprawowaæ in persona Christi wiête misteria wiary77.
W koñcu nale¿y te¿ wskazaæ, ¿e z kap³añstwem s³u¿ebnym wi¹¿e siê cile
obowi¹zek celibatu. Wed³ug papie¿a Benedykta XVI kap³añski celibat prze¿yty
w sposób dojrza³y, z radoci¹ i oddaniem jest ogromnym b³ogos³awieñstwem dla
Kocio³a i równie¿ dla ca³ego spo³eczeñstwa78. Trwanie w nim jest sprawdzianem wewnêtrznej dojrza³oci ksiêdza. Celibat jako ca³kowity dar swego ¿ycia
Bogu i ludziom prze¿ywany prawid³owo i dojrzale staje siê najwy¿szym wiadectwem o królestwie Bo¿ym i wyra¿a postawê dyspozycyjnoci w Kociele
i dla Kocio³a79.
Tak wiêc trzeba powiedzieæ, ¿e cz³owiek naprawdê uczy siê doktryny spo³ecznej Kocio³a tam, gdzie siê j¹ realizuje, gdzie dojrzewaj¹ dowiadczenia
ewangelizacyjne i nastêpuje humanizacja rzeczywistoci spo³ecznej. Parafia jako
rodzina dzieci Bo¿ych wype³nia swoj¹ misjê, gdy przyjmuje cz³owieka i – po
zrodzeniu go do nowego ¿ycia – sprawia, ¿e cz³owiek wzrasta. Wspólnota parafialna nie mo¿e tak¿e zaprzestaæ poszukiwania rozproszonych, przychodz¹c im
z pomoc¹. St¹d te¿ jednym z fundamentalnych celów podejmowanego w parafiach duszpasterstwa jest wychowywanie do praktykowania czynnej mi³oci mi75
Franciszek, Bulla Misericordiae vultus , nr 24. Por. szerzej: B. Kochaniewicz, Matka Bo¿a
w posoborowej liturgii Kocio³a, Salvatoris Mater 4(2002), nr 1, s. 157-202.
76
Por. J. Królikowski, K. Kupiec, wiête pos³anie. Z teologii kap³añstwa, Tarnów 2005, s. 97-102.
77
Por. J.M. Verlinde, Duchowoæ kap³añska w nauczaniu Jana Paw³a II, t³um. G. Kania,
Warszawa 2004, s. 94-96.
78
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis…, nr 25.
79
S. Mojek, Jaki jest sens celibatu kap³añskiego?, w: Problemy wspó³czesnego Kocio³a, red.
M. Rusecki, Lublin 1997, s. 483-492.
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³osiernej. Prezbiterzy maj¹ obowi¹zek formowania chrzecijan, aby ci nie ¿yli
tylko dla siebie, lecz aby – wed³ug wymagañ nowego prawa mi³oci – ka¿dy tak,
jak otrzyma³ ³askê, s³u¿y³ ni¹ drugiemu i aby w ten sposób wszyscy po chrzecijañsku wype³nili swoje obowi¹zki we wspólnocie ludzkiej.

Podsumowanie
Mi³osierdzie, bêd¹c form¹ mi³oci bezinteresownej, która ze swej natury pragnie promowaæ ¿ycie, przynale¿y do Boga. Jego mi³osierne oblicze w pe³ni ukazuje Chrystus, w³¹czaj¹c wierz¹cych w ten kr¹g mi³osierdzia, w którym sami
ubogaceni, mog¹ wiadczyæ o mi³osierdziu i je czyniæ. Chrzecijañska duchowoæ oznacza styl ¿ycia naznaczony tak¹ w³anie mi³oci¹ agape, która, zgodnie
z wra¿liwoci¹ ewangeliczn¹, najpierw pochyla siê nad najbardziej potrzebuj¹cymi, a nastêpnie ogarnia wszystkich bez wyj¹tku.
Na duchowoæ mi³osierdzia sk³ada siê ca³y proces wewnêtrzny rozpoczynaj¹cy siê od odkrelonej wiedzy, poprzez wewnêtrzn¹ wra¿liwoæ, po konkretny
czyn. Trwaj¹cy rok mi³osierdzia, bêd¹cy okazj¹ do o¿ywienia u wszystkich wierz¹cych tej istotnej cechy ich powo³ania, w szczególnoci powinien prowokowaæ kap³anów do pielêgnowania wyobrani mi³osierdzia i tak¿e w tej dziedzinie stawania siê ¿ywym znakiem, prorockim wiadectwem dla ca³ego
Kocio³a i wiata.
W ¿yciu kap³añskim nie ma wa¿niejszej sprawy ni¿ czynna mi³oæ bliniego, czyli mi³osierdzie znajduj¹ce swój wyraz w trosce o ró¿norakie potrzeby cia³a i ducha bliniego, w trosce maj¹cej na celu osi¹gniêcie przez niego najwy¿szego dobra, czyli zbawienia. Praktykowanie autentycznego mi³osierdzia – to
znaczy mi³osierdzia w duchu Chrystusa – urasta wiêc w ¿yciu kap³añskim do rangi jakby pierwszorzêdnego zadania. Stopieñ zaanga¿owania siê w mi³osierdzie
stanowi o stopniu zaanga¿owania siê w kap³añstwo.
Siostra Faustyna dosz³a do wielkiej wiêtoci poprzez ca³kowite zaanga¿owanie siê w Chrystusowe mi³osierdzie wobec ludzi, wyra¿aj¹ce siê przede
wszystkim w pragnieniu ich zbawienia. To jest równie¿ droga dla kap³anów, misjonarzy Bo¿ego mi³osierdzia: d¹¿yæ do doskona³oci, skupiaj¹c siê na jej istocie, tzn. na mi³osierdziu, d¹¿yæ do wiêtoci, staraj¹c siê o czynn¹ mi³oæ bliniego, która wyp³ywa z mi³oci do Boga. Wi¹¿e siê to z trosk¹ o to, by
wykorzystaæ wszystkie swoje mo¿liwoci oraz mo¿liwoci innych, aby doprowadziæ jak najwiêcej ludzi do uczestniczenia w ¿yciu Boga i w Jego wiêtoci.
W tej perspektywie wydaje siê, ¿e mi³osierdzie jako styl ¿ycia kap³añskiego
wymaga, by go ponownie przedstawiæ z nowym entuzjazmem i z odnowion¹
dzia³alnoci¹ duszpastersk¹. Jest to kluczowe zadanie dla Kocio³a oraz dla
wiarygodnoci jego g³oszenia. Chodzi o to, aby kap³an ¿y³ i ca³ym sob¹ wiadczy³ o mi³osierdziu. Jêzyk kap³ana, jego gesty i postawa powinny przekazywaæ
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mi³osierdzie. Dobrze prze¿ywany sakrament kap³añstwa staje siê zaczynem
ewangelicznym, który sprawia, ¿e w Kociele uobecnia siê wspólnota mi³oci
i braterstwa. Poprzez wiernoæ swojemu powo³aniu i wiadectwo ¿ycia przepe³nionego mi³oci¹ kap³añstwo przyczynia siê do wzrostu ca³ego Kocio³a i do
Jego wiêtoci.
Dokonane studium wskazuje na aktualnoæ zagadnienia w odniesieniu do
wspó³czesnego stylu ¿ycia kap³añskiego. Kwestia odnalezienia s³u¿ebnego wymiaru kap³añstwa jest tematem ci¹gle niewyczerpanym i otwartym. Mo¿na wiêc
¿ywiæ nadziejê, ¿e przed³o¿one refleksje stan¹ siê swego rodzaju zaproszeniem
do bardziej pog³êbionego studium omówionych problemów, a przez to uka¿¹, jak
wielkie i wa¿ne zadania stoj¹ wci¹¿ przed wspó³czesnym kap³añstwem jako sakramentem w s³u¿bie g³oszenia i urzeczywistniania mi³osierdzia w Kociele
i wiecie.

A Priest as a Servant of Mercy

The Moral-Pastoral Refection in the Context
of the Extraordinary Jubilee of Mercy (December 8, 2015  November 20, 2016)
Abstract
The Extraordinary Jubilee of Mercy announced in the bull Misercicordiae vultus by the Holy
Father Francis, becomes an opportunity to reflect on the priestly vocation in the context of the truth
about mercy. The practice of authentic mercy is a fundamental task of priestly life. In this
perspective it seems that the mercy as the style of the priestly life requires to be presented again
with new enthusiasm and with renewed pastoral activity. This is a key task for the Church.
Therefore, the moral-pastoral reflections included in this publication aim to – in the light of
the documents of the Church, especially the writings and statements of popes: John Paul II,
Benedict XVI and Francis – encourage in the Holy Year to rediscover and revive the sense of
identity and essential tasks of priestly ministry fulfilled primarily in preaching and practicing the
virtue of mercy.
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