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LIST DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2013 ROKU

„Pil na po trze ba świad ków wia ry”

Umi ło wa ni Bra cia w ka płań stwie! 

W Ro ku Wia ry pra gnie my ra zem po wró cić do dnia na szych świę ceń, aby śmy wspo mi na jąc je, mo -
gli na no wo roz pa lić w so bie dar Bo ga, otrzy ma ny przez na ło że nie rąk (por. 2 Tm 1,6). Ogień te go cha -
ry zma tu przy ję li śmy dzię ki wie rze, i tyl ko dzię ki niej mo że być roz pa la ny i pod trzy my wa ny. „Po dwo -
je wia ry”, któ re prze kro czy li śmy w chrzcie świę tym, dzię ki Bo żym za mia rom otwar ły przed na mi
w Ko ście le dro gę, któ ra po pro wa dzi ła nas do Wie czer ni ka sa kra men tu świę ceń. Chciej my jesz cze raz
uważ nie roz wa żyć, ja kiej god no ści w Ko ście le do stą pi li śmy, aby śmy mo gli na dal wiel ko dusz nie po -
dą żać dro gą wia ry i jesz cze wy raź niej uka zy wać ra dość i od no wio ny en tu zjazm, któ ry zro dził się ze
spo tka nia z Chry stu sem w Wie czer ni ku świę ceń (por. Por ta fi dei, nr 1 i 2).

Jak że bli skie, w kon tek ście ob rzę du na ło że nia rąk, sta ją się dla nas sło wa psal mu, któ re cy klicz nie po -
wra ca ją w bre wia rzo wej mo dli twie: „Ty ogar niasz mnie ze wsząd i kła dziesz na mnie swą rę kę”
(Ps 139, 5). Wia ra ka pła na po le ga na tym wła śnie, iż ufa do zgon nie Te mu, któ ry w dniu świę ceń udzie -
lił mu sa kra men tal nej mo cy. Je mu po wie rza się cał ko wi cie i ufa, że do koń ca dni bę dzie ogar niał go ze -
wsząd swą Bo ską mi ło ścią. Ta ka wia ra ro dzi się z oso bo we go przy lgnię cia do Bo ga (por. KKK, 150).

1. Ła ska świę ceń i ludz ka sła bość

W li ście do ka pła nów bł. Jan Pa weł II na pi sał: „Mu si my czę sto po wra cać w du chu do Wie czer ni -
ka, gdzie zwłasz cza my, ka pła ni, mo że my czuć się w pew nym sen sie «u sie bie»” (List do Ka pła nów
na Wiel ki Czwar tek, 2000, nr 3). Wróć my więc „do sie bie”, do Wie czer ni ka, w któ rym Chry stus, Naj -
wyż szy Ka płan roz pa lił w nas ogień mi ło ści i wlał w kru che na czy nie na sze go ży cia swo ją od wiecz ną
ła skę sa kra men tu świę ceń. Dar ka płań stwa raz przy ję ty, już w nas nie za nik nie, ale trwać bę dzie
na wie ki, po mi mo na szej sła bo ści. 

Niech w du cho wym po wro cie do Wie czer ni ka to wa rzy szy nam po ru sza ją ca roz mo wa Je zu sa z Pio -
trem, za pi sa na w Ewan ge lii św. Łu ka sza. Dia log miał miej sce pod czas Ostat niej Wie cze rzy, po usta -
no wie niu sa kra men tu Eu cha ry stii i świę ceń. Je zus roz ma wia z Pio trem o je go wie rze. Da je mu do zro -
zu mie nia, że wia ra bę dzie dla je go ży cia i po słu gi de cy du ją ca w do cho wa niu wier no ści: „Szy mo nie,
Szy mo nie, oto sza tan do ma gał się, że by was prze siać jak psze ni cę; pro si łem za to bą, że by nie usta ła
two ja wia ra. Ty ze swej stro ny utwier dzaj two ich bra ci” (Łk 22, 31-32). Sło wa te mu sia ły wstrzą snąć
Pio trem. Za re ago wał za kło po ta niem. W je go ser cu na peł nio nym mi ło ścią i fa scy na cją po ja wił się lęk.

Za kło po ta nie, któ re prze żył Piotr, jest nam bli skie. Przyj mo wa li śmy dar ka płań stwa z po czu ciem
wła snej kru cho ści i ze świa do mo ścią, że w prze strzeń na sze go ży cia na zna czo ne go ła ską ka płań stwa
bę dzie usi ło wał wejść grzech. Mu si my z po ko rą uznać, że na dzie jach ka płań stwa, po dob nie jak na hi -
sto rii każ de go czło wie ka, cią ży brze mię ludz kiej sła bo ści bę dą cej skut kiem grze chu pier wo rod ne go
(por. Jan Pa weł II, List do ka pła nów na Wiel ki Czwar tek, 2000, nr 6). „Ist nie ją nie ste ty tak że ni gdy nie
dość opła ka ne sy tu acje, w któ rych sam Ko ściół mu si cier pieć ze wzglę du na nie wier ność nie któ rych
swych sług” (Be ne dykt XVI, List do ka pła nów na Rok Ka płań ski, 2009).
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Te „opła ka ne sy tu acje” zda rza ją się rów nież w Ko ście le w Pol sce bu dząc nie po kój i za mie sza nie po -
śród wier nych. Od cho dzą z Ko ścio ła zna ni dusz pa ste rze za rów no die ce zjal ni jak i za kon ni, ka pła ni
mło dzi tuż po świę ce niach i księ ża z du żym do świad cze niem dusz pa ster skim. Grzech odej ścia jest
uka zy wa ny przez me dia ja ko przy kład od wa gi, a je go „bo ha te ro wie” znaj du ją się w cen trum uwa gi
me diów. Do ty ka nas grzech zdra dy Mi strza, jak grzech Ju da sza. Za ni ka po czu cie wi ny i od po wie -
dzial no ści za ka płań stwo i po wie rzo ny Lud Bo ży.

W roz mo wie z Pio trem, Pan Je zus uświa da mia nam jed nak, że mi ste rium in i qu ita tis mo że być prze -
zwy cię żo ne przez wy mo dlo ną i strze żo ną wia rę. Każ de go dnia nie prze sta je wo łać za na mi do Oj ca,
aby wia ra na sza nie usta ła i aby utwier dza ła in nych. Czy ni to zwłasz cza, gdy in per so na Chri sti spra -
wu je my Eu cha ry stię. My ze swej stro ny, przed przy ję ciem Je go Cia ła i Krwi Pań skiej, po wta rza my
z po ko rą: „Nie po zwól mi ni gdy odłą czyć się od Cie bie”. Wy zna je my tym sa mym, że każ dy dzień
wier no ści w ka płań stwie jest ła ską, wy pro szo ną przez Je zu sa u Oj ca, za ce nę Je go ofia ry z ży cia.

2. Ad o ra cja i uni że nie

Do ta jem ni cy świę ceń zbli ża li śmy się w po sta wie cał ko wi te go uko rze nia, kła dąc się krzy żem na zie -
mi, do ty ka jąc po sadz ki ko ścio ła. Bł. Jan Pa weł II wspo mi na jąc dzień swo ich świę ceń na pi sał: „W tej
po sta wie le że nia krzy żem przed otrzy ma niem świę ceń wy ra ża się naj głęb szy sens du cho wo ści ka płań -
skiej” (Jan Pa weł II, Dar i ta jem ni ca). Po sta wa le że nia krzy żem wy ra ża ad o ra cję Ma je sta tu Bo ga
i wdzięcz ną świa do mość ni czym nie za słu żo nej ła ski ka płań stwa. Wy ra ża rów nież naj głęb sze uni że nie
sie bie, akt po ku ty i naj usil niej szą mo dli twę. Nie mo że być jed nak ko ja rzo na je dy nie z ob rzę dem świę -
ceń. Po trze bu je my sta łe go trwa nia w tej po sta wie, ile kroć spra wu je my Naj święt sze Ta jem ni ce. Nie za -
słu żo ny dar ka płań stwa cał ko wi cie nas prze ra sta. No si my go w kru chych na czy niach (por. 2 Kor 4, 7).
Aby go trak to wać z sza cun kiem i uważ nie strzec, mu si my nie ustan nie wy cho wy wać sie bie do ad o ra -
cji, po ku ty i mo dli twy. Każ dy akt po ku ty przed ce le bra cją Mszy świę tej przy po mi na nam o tym.

Dro dzy Ka pła ni! W Wiel ki Pią tek, jak co ro ku, po wtó rzy my z wia rą gest pro stra cji i uni że nia.
W ten spo sób, obej mu jąc ca łym so bą Chry stu sa Ukrzy żo wa ne go, wy zna my wo bec wier nych, że tak
sa mo jak oni po trze bu je my cią głe go na wra ca nia i ła ski zba wie nia. Uzna jąc pu blicz nie, w ge ście pro -
stra cji, wła sną grzesz ność i po trze bę ła ski, włą czy my się w mo dli twę sa me go Je zu sa, któ ry pro si za nas
o wia rę, jak on giś pro sił o nią dla Pio tra. Niech na sza mo dli twa, któ ra pły nąć bę dzie z ty lu świą tyń
roz sia nych po Pol sce i po za jej gra ni ca mi, po łą czy nas we wspól nym bła ga niu za sie bie na wza jem, aby
nie pra wo ści i nie wia ra nie zmio tły nas z dro gi po wo ła nia, by śmy nie sta li się jak liść mio ta ny wia -
trem nie wier no ści, ale doj rze wa li jak do rod na psze ni ca, któ ra wy da ob fi ty plon na ni wie Ko ścio ła
Chry stu so we go. 

3. Do zgon na wier ność

W naj waż niej szym mo men cie świę ceń, przez na ło że nie rąk bi sku pa, Chry stus, Naj wyż szy Ka płan
wziął nas w swo je szcze gól ne po sia da nie. On za pew nia nas, jak kie dyś Pio tra: „Nie bój się, od tąd lu dzi
bę dziesz ło wił” (Łk 5,10). On na ma ścił na sze dło nie, aby sta ły się Je go rę ka mi i prze ka zy wa ły Je go mi -
łość świa tu. Chry stus dał nam moc, aby chleb i wi no sta wa ły się Je go Cia łem i Krwią na oł ta rzach świa -
ta. Dla te go wy ma ga od nas, aby te dło nie by ły za wsze czy ste i nie przy wią zy wa ły się do rze czy ma te rial -
nych (por. Be ne dykt XVI, Ho mi lia pod czas Mszy św. Krzyż ma, Wiel ki Czwar tek, 2006).

W mo men cie świę ceń, ge sto wi na kła da nia rąk to wa rzy szy ła ci sza, pod kre śla ją ca ta jem ni cę Bo że -
go dzia ła nia. W tej ci szy z na szych serc wy do by wa ła się mo dli twa i sły sze li śmy oso bi ste za pew nie nie
Mi strza: „Pro si łem za to bą…”. Mo dli tew na ci sza, któ ra za pa no wa ła w naj waż niej szym mo men cie na -
szych świę ceń, jest dla nas sta łym za pro sze niem, aby śmy za wsze szu ka li ci szy na mo dli twę, kon tem -
plo wa li na szą nie ro ze rwal ną przy na leż ność do Chry stu sa i roz wa ża li cał ko wi te od da nie się Je mu. 

W ci szy mo dli twy szu ka my więc wy tchnie nia po tru dach co dzien ne go ży cia dusz pa ster skie go
ostrze ga jąc się wza jem nie przed nad mier nym ak ty wi zmem. Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI w cza sie
spo tka nia z ka pła na mi w Ar chi ka te drze War szaw skiej 25 czerw ca 2006 prze strze gał przed przyj mo -
wa niem wzor ców ka pła na urzęd ni ka, me na dże ra, or ga ni za to ra ak cji cha ry ta tyw nych, za chę ca jąc
do po głę bia nia ży cia mo dli twy. Mi strza mi ży cia du cho we go są dla nas: bł. Jan Pa weł II, bł. ks. Je rzy
Po pie łusz ko oraz Słu dzy Bo ży: ks. kard. Ste fan Wy szyń ski, ks. Fran ci szek Blach nic ki.
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4. Świa dec two ży cia

W dniu świę ceń usły sze li śmy sło wa mo dli twy kon se kra cyj nej: „Oj cze wszech mo gą cy, daj tym swo -
im słu gom god ność pre zbi te ra tu; od nów w ich ser cach Du cha świę to ści; niech wier nie peł nią przy ję ty
od Cie bie, Bo że, urząd po słu gi wa nia ka płań skie go”. Sło wa te, sta no wią ce naj istot niej szą część świę ceń,
przy po mi na ją nam, że god ność ka płań stwa nie po cho dzi od lu dzi, ale jest da rem Bo ga. Nie moż na jej
ani żą dać, ani so bie za skar bić, ani przy własz czać. Mo dli twa świę ceń przy wo łu je mo dli twę sa me go Je -
zu sa, któ ry pro si za na mi usil nie, aby śmy god nie, świę cie i wier nie prze ży li ka płań stwo. God ność pre -
zbi te ra tu do ma ga się od ka pła na świę to ści i wier no ści. Ko ściół i wszy scy lu dzie ma ją pra wo ocze ki wać
od nas po sta wy god nej ka pła na. God ność, świę tość i wier ność ma ją być wi docz ne w na szym czło wie -
czeń stwie, w ewan ge licz nym sty lu ży cia, w kul tu rze sło wa, a tak że w ze wnętrz nym spo so bie by cia.

No wa ewan ge li za cja, do któ rej wzy wa nas dzi siaj Ko ściół, wy ma ga od nas po sta wy wia ry pew nej
i wy pró bo wa nej. Sło wa Pa na Je zu sa skie ro wa ne do Pio tra – „gdy się na wró cisz, utwier dzaj swo ich bra -
ci” – przy po mi na ją, że bez oso bi ste go na wró ce nia nie sta nie my się opar ciem dla in nych lu dzi. Przy pro -
wa dzi my do Bo ga na szych bra ci i sio stry nie przez wie lo mów stwo i elo kwen cję, ale przez po kor ne, au -
ten tycz nie ewan ge licz ne ży cie. To ono jest naj sku tecz niej szym spo so bem prze ko ny wa nia, po nie waż
uwia ry god nia na sze sło wa i na da je im wła ści wą moc. Sło wa po zba wio ne świa dec twa ewan ge licz ne go ży -
cia nie tyl ko stra ci ły by na war to ści, ale pod wa ża ły by wia ry god ność gło szo nej Ewan ge lii. 

Po dziś dzień po zo sta ją ak tu al ne sło wa Pa pie ża Paw ła VI z En cy kli ki Evan ge lii nun tian di: „Czło -
wiek na szych cza sów chęt niej słu cha świad ków, ani że li na uczy cie li; a je śli słu cha na uczy cie li, to dla -
te go, że są świad ka mi” (Evan ge lii nun tian di, nr 41). To wła śnie przez wia ry god ność ka płań skie go ży -
cia na da je my moc ewan ge li za cji, w któ rą się an ga żu je my. „Ewan ge li zo wać mo że tyl ko ten, kto sam
pod dał się i pod da je ewan ge li za cji, kto jest go tów dać się od no wić du cho wo przez spo tka nie i ży cio -
we zjed no cze nie z Je zu sem Chry stu sem. Mo że prze ka zy wać wia rę, jak da je nam o tym świa dec two
apo stoł Pa weł: «Uwie rzy łem, dla te go prze mó wi łem» (2 Kor 4, 13)” (Li ne amen ta XIII Sy no du Bi sku -
pów, nr 22). Bądź my za tro ska ni o we wnętrz ną spój ność mię dzy na szym ży ciem i na ucza niem. Św.
Grze gorz z Na zjan zu, już ja ko mło dy ka płan, ra dy kal nie po strze gał swo ją ka płań ską po słu gę: „Trze -
ba za cząć od oczysz cze nia sie bie, za nim bę dzie się oczysz cza ło in nych; trze ba po siąść na ukę, by móc
uczyć; trze ba stać się świa tłem, by oświe cać, sa me mu zbli żyć się do Bo ga, by in nych do Nie go przy -
bli żać, być uświę co nym, by uświę cać…” (Ora tio nes, 2, 71).

5. Ży cio daj na więź z Chry stu sem

Rę ce wło żo ne na na szą gło wę i olej krzyż ma na na szych dło niach przy po mi na ją nam, że nie po -
sia da my mo cy, któ ra po cho dzi ła by od nas, ale że na sze ka płań stwo jest w „rę kach” dzia ła ją ce go z mo -
cą Du cha Świę te go. Otrzy ma li śmy tę sa mą moc, któ rą Oj ciec na ma ścił swe go Sy na w Du chu Świę -
tym. Owa moc zo sta ła nam udzie lo na nie ja ko oso bi sty przy wi lej, nie dla wła snych ce lów, ale po to,
by śmy uświę ca li po wie rzo nych nam wier nych, gło si li z mo cą Sło wo i spra wo wa li Eu cha ry stię. Na ło -
że nia rąk na masz cze nie pod kre śla ją tak że na sze oso bi ste zwią za nie się z Chry stu sem i cał ko wi te od -
da nie się do Je go dys po zy cji. Uży wa nie sa kra men tal nej mo cy dla ja kich kol wiek in nych ce lów jest
zdra dą tej wię zi i wiel ką ra ną dla Ko ścio ła. Otwie ra jąc na sze dło nie na przy ję cie na masz cze nia krzyż -
mem, wy zna li śmy, że bez Chry stu sa nic uczy nić nie mo że my (por. J 15, 5), że od da je my Mu na sze rę -
ce, aby mógł przez nie ob da ro wy wać świat swo ją mi ło ścią i utwier dzać bra ci w wie rze. 

Przed przy ję ciem świę ceń ka płań skich każ dy zo stał oso bi ście za py ta ny: „Czy chcesz co raz ści ślej jed -
no czyć się z Chry stu sem, Naj wyż szym Ka pła nem (…) i ra zem z Nim po świę cać się Bo gu za zba wie nie
lu dzi?”. Od po wie dzie li śmy: „Chcę”. Przy lgnię cie do Chry stu sa przez oso bi stą więź jest osta tecz ną ra -
cją by tu ka pła na. Ozna cza rów no cze śnie dą że nie do ta kie go utoż sa mie nia z Chry stu sem, któ re jest moż -
li we przez prze kra cza nie wła sne go ego izmu i re zy gna cję z szu ka nia sa mo speł nie nia w Ko ście le. Za kła -
da go to wość do cał ko wi te go wy da nia sie bie na służ bę bra ciom, aby w ka płań stwie hoj nie słu żyć in nym,
a nie po słu gi wać się ka płań stwem dla wła snych ce lów (por. Be ne dykt XVI, Ho mi lia pod czas Mszy św.
Krzyż ma, Wiel ki Czwar tek, 2012.) Ta ka go to wość i hoj ność moż li wa jest wy łącz nie dzię ki ży cio daj nej
łącz no ści z Chry stu sem. Utra ta tej łącz no ści pro wa dzi do za gu bie nia wła snej toż sa mo ści i wej ścia w ro -
lę „pra cow ni ka spo łecz ne go”, a w osta tecz no ści gro zi zdra dą sa me go ka płań stwa Chry stu so we go (Be -
ne dykt XVI, Sym po zjum „Wier ność Chry stu sa, wier ność ka pła na”, 2010). O tę łącz ność win ni śmy



trosz czyć się szcze gól nie dziś, kie dy je ste śmy świad ka mi wzmo żo nych ata ków na Ko ściół i ka pła nów.
W pew nych me diach za rzu ca się nam za chłan ność i ukry wa nie sła bo ści, przy rów no cze snym pro mo wa -
niu i na rzu ca niu nie po rząd ku mo ral ne go. Tym bar dziej więc po win ni śmy pa mię tać o wza jem nej mo dli -
twie i wspie ra niu się w trud no ściach. Pa mię taj my o wspól no tach i ru chach, któ re po ma ga ją w roz wi ja -
niu du cho wo ści ka płań skiej. Ko rzy staj my z cza so pism, któ re słu żą księ żom jak Ate neum Ka płań skie,
Pa sto res oraz z ksią żek po świę co nych du cho wo ści ka płań skiej.

Po słu szeń stwo Chry stu so wi i Ko ścio ło wi jest szcze gól nym wy ra zem ży cio daj nej wię zi z Bo giem.
Przy wo łu jąc raz jesz cze na ucza nie Be ne dyk ta XVI ze Mszy Krzyż ma z ubie głe go ro ku, któ ry na wią zał
do po ja wia ją cych się nie któ rych śro do wi sko wych na wo ły wań do od no wy Ko ścio ła na dro dze nie po słu -
szeń stwa i kon te sta cji, za py taj my: „Czy nie po słu szeń stwo jest rze czy wi ście ja kąś dro gą? Czy moż -
na w nim wy czuć coś z utoż sa mia nia się z Chry stu sem, któ re sta no wi wa ru nek wstęp ny au ten tycz nej od -
no wy, czy też ra czej je dy ne roz pacz li we par cie, że by coś zro bić, że by prze obra zić Ko ściół we dług na szych
ży czeń i wy obra żeń? Od po wiedź jest ja sna: Zba wie nie świa ta i czło wie ka do ko na ło się na dro dze po słu -
szeń stwa i mi ło ści. Krzyż jest zna kiem przy lgnię cia do Bo ga i Je go świę tej wo li. Dla te go Ko ściół bu -
do wa ny jest naj bar dziej nie tam, gdzie or ga ni zu je, re for mu je, rzą dzi, ale wzra sta tyl ko w tych i przez tych,
„któ rzy po pro stu wie rzą i w nim przyj mu ją dar wia ry, sta ją cy się dla nich ży ciem”. Ko ściół wzra sta
przez po słu szeń stwo wia ry, a więc na dro dze przy lgnię cia do wo li Bo żej każ de go z nas.

6. „Na uczaj cie te go, w co uwie rzy cie”

Umi ło wa ni Bra cia w ka płań stwie! Gdy po wyj ściu z Wie czer ni ka świę ceń uda wa li śmy się na na szą
pierw szą pa ra fię, sta li śmy się no wą na dzie ją Ko ścio ła. Przy by wa nam lat, zmie nia my miej sca po słu gi,
jed nak mi sja po zo sta je nie zmien nie ta sa ma: za pa lać, pod trzy my wać i roz prze strze niać ogień chrze ści -
jań skiej mi ło ści wśród wie rzą cych. Ko ściół w Pol sce i na ca łym świe cie pil nie po trze bu je świad ków wia -
ry – przede wszyst kim i naj pierw po śród du chow nych. Ka płan bez wia ry sta je się urzęd ni kiem in sty tu -
cji cha ry ta tyw nej. Na nie wie le zda ła by się wte dy aka de mic ka eru dy cja, pro fe sjo na lizm w peł nio nych
za da niach, a na wet do brze roz wi nię ta dusz pa ster ska prag ma ty ka. Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI po wie -
dział do ka pła nów w War sza wie: „Wier ni ocze ku ją od ka pła nów tyl ko jed ne go, aby by li spe cja li sta mi
od spo tka nia czło wie ka z Bo giem” (Be ne dykt XVI, War sza wa, Ar chi ka te dra św. Ja na, 25.05.2006).
Bądź cie świad ka mi ży wej wia ry! Uwierz cie w wa sze ka płań stwo! Sza nuj cie je i ko chaj cie!

Koń cząc, pra gnie my wy ra zić na szą so li dar ność z wszyst ki mi ka pła na mi gor li wie pra cu ją cy mi w win -
ni cy Pań skiej w na szej Oj czyź nie i po za jej gra ni ca mi. Ma ry ja, Mat ka Ka pła nów i Wspo mo ży ciel ka
Wier nych, niech strze że na szej ka płań skiej wia ry; niech po mo że od no wić i za cho wać pier wot ną mi łość
do Bo ga i Ko ścio ła, ja ką by ły na peł nio ne na sze ser ca w dniu świę ceń i wzra stać w świę to ści.

Na trud ka płań skiej po słu gi z ser ca Wam bło go sła wi my.

Pod pi sa li:
Pa ste rze Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce, 

obec ni na 361. Ze bra niu Ple nar nym KEP w War sza wie
w dniu 6 ma ca 2013 r.
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 marca 2013 r.
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