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RODKI S£U¯¥CE D¥¯ENIU
KU DOSKONA£OCI KAP£AÑSKIEJ W KODEKSIE
JANA PAW£A II
Wprowadzeniem do niniejszych refleksji niech bêdzie Przemówienie Ojca
wiêtego Jana Paw³a II do kap³anów diecezji rzymskiej:
Kap³añstwo wymaga, aby ka¿dy z nas w wype³nianiu swej pos³ugi i w ca³ym
swoim ¿yciu by³ naprawdê cz³owiekiem Bo¿ym. Nie tylko najbli¿si nam wierni, ale
równie¿ ci, których wiara jest s³aba czy chwiejna i oddalili siê od praktyk chrzecijañskich, nie pozostan¹ obojêtni na obecnoæ i wiadectwo kap³ana, który jest
naprawdê cz³owiekiem Bo¿ym, wrêcz przeciwnie, im lepiej go poznaj¹, tym bardziej bêd¹ go szanowaæ i zechc¹ siê przed nim otworzyæ. Dlatego w³anie jest tak
bardzo wa¿ne, abymy my, kap³ani, jako pierwsi szczerze i wielkodusznie odpowiedzieli na to powo³anie do wiêtoci, które Bóg kieruje do wszystkich ochrzczonych. Droga do wiêtoci wiedzie przede wszystkim przez modlitwê i nic nie zdo³a
jej zast¹piæ. Przebywaj¹c z Panem, stajemy siê Jego przyjació³mi, nasze spojrzenie
przemienia siê stopniowo w Jego spojrzenie, nasze serce upodabnia siê do Jego
Serca. Jeli naprawdê chcemy, aby nasze wspólnoty sta³y siê szko³¹ modlitwy
(por. Novo millennio ineunte, 33), my jako pierwsi musimy byæ ludmi modlitwy,
ucz¹c siê od Jezusa, Maryi i wiêtych, którzy s¹ mistrzami modlitwy1.

Jednym z istotnych zadañ Kocio³a jest przybli¿anie ¿yj¹cym obecnie ludziom rzetelnej prawdy o kap³añstwie. Niniejszy artyku³ jest prób¹ wpisania
siê w ów nurt prawdy o kap³añstwie, zawê¿ony do kodeksowych tylko refleksji. Na jego treæ sk³adaj¹ siê dwa rozdzia³y. Najpierw zostan¹ przedstawione
przedkodeksowe uwarunkowania wiêtoci kap³añskiej: Odezwa Piusa X do
kap³anów oraz soborowe ujêcie doskona³oci prezbitera. Druga czêæ zawiera
refleksjê opart¹ na analizie kan. 276 § 2 KPK.
1
Jan Pawe³ II, Przemówienie podczas spotkania z duchowieñstwem diecezji
rzymskiej, Byæ kap³anami wed³ug Serca Jezusa, 6 marca 2003, LOsservatore Romano, 5 (2003), s. 36.
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1. Przedkodeksowe ujêcie wiêtoci kap³añskiej
Omawianie przedkodeksowych ujêæ doskona³oci kap³añskiej rozpoczniemy od istotnego dokumentu, jakim jest Odezwa papie¿a Piusa X do kap³anów,
w której Biskup Rzymu zwraca szczególn¹ uwagê na modlitwê kap³ana i sakrament pokuty. Soborow¹ za naukê na temat wiêtoci kap³añskiej oprzemy
na dwóch dokumentach: Optatam totius oraz Presbyterorum ordinis.
A. Odezwa Piusa X do duchowieñstwa katolickiego
Ojciec wiêty Pius X 4.08.1908 r. opublikowa³ Odezwê do duchowieñstwa katolickiego. Jej celem jest  jak stwierdza papie¿  ¿eby duchowieñstwo posiada³o te wszystkie przymioty, których wymaga jego powo³anie2.
Na pocz¹tku Pius X zachêca wszystkich kap³anów do prowadzenia wi¹tobliwego ¿ycia:
Ktokolwiek bowiem dostêpuje kap³añstwa, dostêpuje go nie dla siebie tylko, ale
dla innych. (...) Chrystus porówna³ kap³anów ze sol¹ i ze wiat³em, dla okrelenia
celu ich dzia³alnoci. wiat³em wiêc wiata, sol¹ ziemi jest kap³an. (...) Nie bêdzie
móg³ byæ sol¹ ziemi kap³an, który nie d¹¿y do wiêtoci; sól bowiem zepsuta
i ska¿ona nie jest przydatna do zachowania niczego; gdzie za nie ma wiêtoci,
tam musi byæ zepsucie3.

W dalszej kolejnoci Ojciec wiêty poucza, ¿e kap³an ma zastêpowaæ
Chrystusa i w Jego duchu spe³niaæ powierzone poprzez Niego pos³annictwo4.
Pius X konkretyzuje, na czym mia³aby polegaæ wiêtoæ w wykonywaniu zleconych zadañ. Przede wszystkim chodzi o wstrzemiêliwoæ, któr¹ Ewangelia
nazywa zaparciem siê siebie. To w niej tkwi si³a i owoc pracy kap³añskiej.
Drugim wa¿nym elementem jest modlitwa kap³ana.

Pius X, Odezwa do duchowieñstwa katolickiego Haerent animo (O wiêtoci
kap³añskiej) z 4 sierpnia 1908 r., w: ASS 41 (1908), s. 561573, nr 1.
3
Tam¿e, nr 2.
4
Papie¿ odwo³uje siê w tym miejscu do napomnienia duchowieñstwa, jakie
wyg³osi³ w. Karol Boromeusz: Gdybymy pamiêtali, najmilsi bracia, jak wielkim
i czcigodnem jest, co Pan Bóg w³o¿y³ w rêce nasze, jak¿e potê¿ny wp³yw wywiera³aby
na nas ta myl, zachêcaj¹c nas do prowadzenia ¿ycia godnego duchownych! Czego¿
nie z³o¿y³ w rêce moje Bóg, kiedy z³o¿y³ w³asnego Syna Jednorodzonego, wspó³wiecznego i równego sobie? W rêce moje z³o¿y³ wszystkie moje skarby, sakramenta
i ³aski; z³o¿y³ dusze, od których nie ma on nic dro¿szego, które wiêcej umi³owa³ ni¿
siebie. (...) Jak¿e wiêc móg³bym do tego stopnia okazaæ siê niewdziêcznym za tak¹
³askawoæ i mi³oæ, ¿ebym mia³ grzeszyæ przeciwko Niemu? ¯ebym czeæ Jego zniewa¿a³?. Tam¿e, nr 3.
2
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Czêsto musimy ubolewaæ nad tym, ¿e niejeden modli siê raczej ze zwyczaju, ni¿
z gor¹coci ducha; taki odmawia brewiarz nieuwa¿nie, albo od czasu do czasu
wplata w swe zajêcia krótkie modlitwy, a potem ju¿ nie powiêca ¿adnej czêci dnia
na rozmowê z Bogiem i na pobo¿ne ku niebu westchnienia. ( ) Powinnimy wzywaæ mi³osierdzia Bo¿ego i modliæ siê do Chrystusa utajonego w przedziwnym
sakramencie5.

Innym elementem prowadz¹cym do wiêtoci kap³añskiej jest  zdaniem
Piusa X  rozmylanie i czytanie duchowe. Rozmylanie to ród³o rady i cnoty
potrzebnej do dobrego kierownictwa dusz, które nale¿y do spraw najtrudniejszych ze wszystkich. Z kolei czytanie duchowe przypomina kap³anom obowi¹zki i przepisy prawowitej karnoci, które
obudzaj¹ g³osy niebieskie, przyt³umione w duszy; karc¹ gnunoæ postanowieñ,
zak³ócaj¹ spokój zwodniczy; wytykaj¹ mniej dobre a ukrywaj¹ce siê przywi¹zania;
ods³aniaj¹ niebezpieczeñstwa, gro¿¹ce czêsto nieostro¿nym. To wszystko za czyni¹
one z milcz¹c¹ ¿yczliwoci¹ tak, ¿e okazuj¹ siê najlepszymi naszymi przyjació³mi.
One bowiem trzymaj¹ siê zawsze naszego boku, ilekroæ tego pragniemy i w ka¿dej
godzinie s¹ gotowe w potrzebach naszych nam pomóc6.

W Haerent animo, nr 13 Ojciec wiêty przestrzega przed z³ymi przyk³adami, które nara¿aj¹ cnotê kap³añsk¹ na niebezpieczeñstwo. Chodzi tu przede wszystkim o zaniedbywanie sakramentu pokuty7 oraz zaniechanie modlitwy, czytañ
pobo¿nych. Sporód rodków do zachowania ducha powo³ania papie¿ wymienia
zasadniczo æwiczenia duchowe. Wiele po¿ytku dla duszy przynosz¹ te¿ rekolekcje kilkugodzinne, odprawiane co miesi¹c prywatnie lub wspólnotowo. Z przyjemnoci¹ widzimy, ¿e zwyczaj ten wprowadzono ju¿ w wielu miejscach, ¿e
sprzyjaj¹ mu tak¿e biskupi i ¿e nawet przewodnicz¹ takiemu zgromadzeniu8.
B. Nauka zawarta w dokumentach soborowych
W Dekrecie o formacji kap³añskiej odnajdujemy wezwanie do alumnów,
by orodkiem swego ¿ycia wewnêtrznego uczynili Chrystusa:
Maj¹c przez wiêcenia upodobniæ siê do Chrystusa-Kap³ana, niech tak¿e trybem
ca³ego ¿ycia przyzwyczajaj¹ siê przylgn¹æ do Niego najserdeczniej jako przyjaciele. Paschaln¹ Jego tajemnicê niech tak prze¿ywaj¹, aby umieli wtajemniczaæ
Tam¿e, nr 11.
Tam¿e.
7
Gorzko trzeba p³akaæ, i¿ zdarza siê nierzadko, ¿e cz³owiek, który innych odstrasza od grzechów piorunami s³owa Bo¿ego, nie lêka siê wcale o siebie i grzênie
w wystêpkach; ¿e ten, który zachêca gor¹co innych, aby nie lenili siê zmywaæ plam
duchowych w Sakramencie Pokuty, sam czyni to tak leniwie, oci¹gaj¹c siê nieraz ca³ymi
tygodniami. Tam¿e, nr 13.
8
Tam¿e, nr 14.
5
6
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w ni¹ lud, który ma byæ im powierzony. Niech naucz¹ siê szukaæ Chrystusa
w wiernym rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego, w czynnym uczestnictwie w wiêtych
tajemnicach Kocio³a, a przede wszystkim w Eucharystii i w modlitwie brewiarzowej, niech Go szukaj¹ w biskupie, który ich posy³a, i w ludziach, do których
s¹ posy³ani, szczególnie w biednych, maluczkich, chorych, w grzesznikach
i niewierz¹cych9.

Dekret Optatam totius wyra¿a myl, ¿e dzi ju¿ nie wystarczy typ przeciêtnego ksiêdza, który w pewnym sensie przyjani siê ze wiatem, ale lêka siê lub
nie umie nawi¹zaæ z nim dialogu na tematy wewnêtrznego niepokoju, czêstych
konfliktów i rozterek wewnêtrznych tak obecnych we wspó³czesnym wiecie.
Do ludzi nale¿y siê zbli¿aæ, by im u³atwiaæ zrozumienie sensu ich istnienia
i sensu ich dramatów oraz cierpieñ.
Dzisiejszy cz³owiek czeka na spotkanie z kap³anem. Wyrazem tego jest
wspó³czesna publicystyka, literatura, podejmowane dyskusje. W Dekrecie
o pos³udze i ¿yciu prezbiterów mo¿emy przeczytaæ o tym duszpasterskim
zadaniu kap³anów:
Prezbiterzy, wziêci z ludzi i postawieni dla ludzi w tych sprawach, które wiod¹ do
Boga, aby ofiarowali dary i ofiary za grzechy, ¿yj¹ z innymi ludmi jako z braæmi.
Tak te¿ i Pan Jezus, Syn Bo¿y, Cz³owiek pos³any przez Ojca do ludzi, mieszka³
miêdzy nami i chcia³ we wszystkim upodobniæ siê do braci, z wyj¹tkiem jednak
grzechu. Ju¿ wiêci Aposto³owie naladowali Go, a w. Pawe³, Doktor narodów,
przeznaczony do g³oszenia Ewangelii Bo¿ej (Rz 1,1), stwierdza, ¿e sta³ siê wszystkim dla wszystkich, aby zbawiæ wszystkich. Prezbiterzy Nowego Testamentu przez
swe powo³anie i wywiêcenie zostaj¹ wydzieleni w jaki sposób z Ludu Bo¿ego,
jednak nie w celu od³¹czenia siê od niego lub od jakiegokolwiek cz³owieka, lecz
by ca³kowicie powiêcili siê dzie³u, do którego powo³uje ich Pan. Nie mogliby
byæ s³ugami Chrystusa, gdyby nie byli wiadkami i szafarzami innego ¿ycia
ni¿ ziemskie; lecz nie potrafiliby te¿ s³u¿yæ ludziom, gdyby pozostali obcymi
w stosunku do ich ¿ycia i warunków10.

To wejcie w wiat nie jest ³atwe, gdy¿ nastrêcza wiele niebezpieczeñstw.
Dowiadczenie uczy, ¿e spotkanie siê ze wiatem, celem jego zbawienia, wymaga wiele samozaparcia, entuzjazmu dla sprawy Bo¿ej. Kap³an jest Bo¿ym
cz³owiekiem, ale jednak cz³owiekiem. Dlatego winien siê tak uzbroiæ, by wiatu s³u¿yæ, a nic nie utraciæ ze swego kap³añstwa, by staæ siê s³ug¹ wiata, a nie
jego niewolnikiem. Orê¿em kap³ana mog¹ byæ tylko jego osobiste wewnêtrzne
wartoci.
Presbyterorum ordinis wymienia, na czym konkretnie mia³aby polegaæ
wiêtoæ kap³añska:
Sobór Watykañski II, Dekret o formacji kap³añskiej Optatam totius (dalej DFK), 8.
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów Presbyterorum
ordinis (dalej DP), 3.
9

10
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Na jednoci i wspó³pracy z biskupem
Prezbiterzy za, maj¹c przed oczyma pe³niê sakramentu kap³añstwa, któr¹ ciesz¹
siê biskupi, niech czcz¹ w nich w³adzê Chrystusa, najwy¿szego Pasterza. Niech
zatem zwi¹¿¹ siê ze swoim biskupem szczer¹ mi³oci¹ i pos³uszeñstwem. To pos³uszeñstwo kap³añskie, przepojone duchem wspó³pracy, opiera siê na samym uczestnictwie w pos³udze biskupiej, które zostaje udzielone prezbiterom przez sakrament
kap³añstwa i misjê kanoniczn¹11.

Prawdziwa wiêtoæ zawsze wi¹¿e kap³ana z biskupem. Tak wiêc d¹¿enia do
doskona³oci nie mo¿na pogodziæ z uchylaniem siê czy wy³amywaniem spod
w³adzy biskupiej.
Na jednoci i wspó³pracy z kap³anami
Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni przez wiêcenia w stanie kap³añskim, zwi¹zani
s¹ ze sob¹ najcilejszym braterstwem sakramentalnym; szczególnie za w diecezji, której s³u¿bie s¹ oddani pod zwierzchnictwem w³asnego biskupa, tworz¹ jeden
zespó³ prezbiterów. (...) St¹d te¿ jest rzecz¹ wa¿n¹, by wszyscy prezbiterzy tak
diecezjalni, jak zakonni, wzajemnie siê wspomagali, ¿eby byæ zawsze wspó³pracownikami prawdy. (...) Z tego powodu starsi wiekiem niech przyjmuj¹ m³odszych
jak braci i wspomagaj¹ ich w pierwszych poczynaniach i ciê¿arach pos³ugiwania,
a tak¿e niech siê staraj¹ zrozumieæ ich sposób mylenia, chocia¿ ró¿ny od w³asnego, i niech z ¿yczliwoci¹ ledz¹ ich inicjatywê. M³odsi równie¿ niech szanuj¹ wiek
i dowiadczenie starszych, radz¹ siê ich w sprawach dotycz¹cych duszpasterstwa
i chêtnie z nimi wspó³pracuj¹ 12.

Sobór nawo³uje, aby jednoæ i wspó³praca miêdzy kap³anami ³¹czy³a siê ze
wzajemnym zrozumieniem siê, solidarnoci¹ kap³añsk¹, która dla wielu stanowi istotn¹ podporê w trudnociach. Sobór zachêca do wzajemnej gocinnoci,
do gotowoci w s³u¿eniu pomoc¹ materialn¹ i duchow¹.
Na jednoci i wspó³pracy z wiernymi
Prezbiterzy postawieni wród wieckich, by prowadzili wszystkich do zjednoczenia
w mi³oci, mi³oci¹ bratersk¹ nawzajem siê mi³uj¹c, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzaj¹c (Rz 12,10). (...) Prezbiterzy zatem tak winni przewodniczyæ, by nie
szukaj¹c swego, lecz tego, co nale¿y do Jezusa Chrystusa, wspó³pracowali z wiernymi
wieckimi i zachowywali siê wród nich na wzór Mistrza, który miêdzy lud, nie
przyszed³, aby mu s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ i duszê sw¹ oddaæ na okup za wielu13.

Kap³ani s¹ ludmi.Czêsto kieruj¹ nimi ambicje i chêæ, by im s³u¿ono. Jednak
im bardziej zapominaj¹ o sobie, aby s³u¿yæ blinim, tym skuteczniej poci¹gaj¹
innych do Chrystusa. Na tym m.in. polega wiêtoæ kap³añska.
11
12
13

DP 7.
DP 8.
DP 9.
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Kap³an stoj¹c porodku wiata, nie powinien ulegaæ wiatu
wiête ¿ycie kap³ana ma byæ kwasem, zaczynem, fermentem dla wiata.
Rol¹ zaczynu jest, ¿e ciasto ronie w dzie¿y i czyni chleb smacznym. Kap³an
ma wnosiæ w wiat Bo¿y ferment. Wspó³czesny wiat, pe³en tragicznych konfliktów, niepokojów, ma przemieniæ siê pod wp³ywem ewangelicznego zaczynu. Mo¿e zdarzyæ siê jednak i taka sytuacja, ¿e kap³an znalaz³szy siê porodku
wiata, nie tylko go nie przemieni, ale sam siê w nim zatopi, upodobni siê do
niego. Maj¹c to na wzglêdzie, Sobór ostrzega:
Sama ich (prezbiterów) pos³uga domaga siê w szczególny sposób, by nie upodabniali siê do tego wiata; równoczenie jednak wymaga, by na tym wiecie ¿yli
wród ludzi i jako dobrzy pasterze znali swe owce i starali siê doprowadziæ tak¿e te,
które nie s¹ z ich owczarni, by i one us³ysza³y g³os Chrystusa i by nasta³a jedna
owczarnia i jeden Pasterz14.

Przebywaj¹c w wiecie, kap³an zawsze powinien zachowywaæ swój
w³asny kap³añski wizerunek. Koció³ przychodzi mu z pomoc¹, zalecaj¹c
odpowiednie rodki:
Dlatego te¿ ten wiêty Sobór dla osi¹gniêcia swych duszpasterskich celów odnowy wewnêtrznej Kocio³a, rozprzestrzenienia Ewangelii na ca³y wiat oraz nawi¹zania dialogu ze wiatem wspó³czesnym zachêca usilnie wszystkich kap³anów,
aby z pomoc¹ odpowiednich rodków zalecanych przez Koció³ zd¹¿ali do tej
stale coraz wy¿szej wiêtoci, dziêki której stawaliby siê z ka¿dym dniem coraz
lepszymi narzêdziami w s³u¿bie ca³ego Ludu Bo¿ego15.

2. Kodeksowy katalog obowi¹zków umo¿liwiaj¹cych
wiêtoæ kap³añsk¹
Kan. 276 § 2 KPK wylicza powinnoci kap³añskie, które pomagaj¹
kap³anom osi¹gn¹æ doskona³oæ:
A. Powinni przede wszystkim wiernie i niestrudzenie
wype³niaæ obowi¹zki pasterskiej pos³ugi
Kap³an powinien byæ gwarantem jednoci ca³ej wspólnoty kocielnej. Jan
Pawe³ II mówi³, ¿e powinien byæ przewodnikiem przez swoje nauczanie, przez
prawdê Ewangelii, któr¹ g³osi, przez swoje pos³ugiwanie, a nade wszystko przez
wzór ¿ycia w duchu Ewangelii. To wszystko nale¿y do powo³ania pasterskiego
kap³ana. O takich kap³anów módlmy siê dla Kocio³a w Polsce i na ca³ym
14
15

DP 3.
DP 12.
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wiecie16. Koció³ w swoim nauczaniu podkrela, ¿e kap³an w swoim pos³ugiwaniu powinien traktowaæ wszystkich wiernych z wielk¹ kultur¹ i nie mo¿e
nigdy s³u¿yæ jakiej ideologii czy stronnictwu. Powinien dostosowaæ styl duszpasterstwa do sytuacji tych spo³eczeñstw, które w znacznym stopniu uleg³y
zlaicyzowaniu. W³adze kierowania powinien traktowaæ kap³an w wymiarze
misyjnym, a nie biurokratyczno-organizacyjnym i to w taki sposób, by nigdy nie
sta³a siê panowaniem i uciskiem, ale gotowoci¹ do s³u¿by17. Nie mo¿na tak¿e
zapominaæ, ¿e kap³an jest s³ug¹ s³owa ewangelizacyjnego, które wszystkich
wzywa do nawrócenia i wiêtoci. W 1999 r. watykañska Kongregacja ds.
Duchowieñstwa opublikowa³a dokument Kap³an g³osiciel S³owa, szafarz
sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia
chrzecijañstwa. W dokumencie tym czytamy m.in.:
Dzisiejsze spo³eczeñstwo, zachwycone wieloma osi¹gniêciami naukowymi i technicznymi, przyjê³o postawê krytycznej niezale¿noci w stosunku do jakiegokolwiek autorytetu lub doktryny, zarówno wieckiej, jak i religijnej. Z tego wzglêdu
chrzecijañskie orêdzie o zbawieniu, które zawsze pozostaje tajemnic¹, winno byæ
dog³êbnie wyjaniane oraz proponowane z mi³oci¹ i przekonywuj¹c¹ si³¹, jak¹
odznacza³a siê pierwsza ewangelizacja. Nale¿y przy tym roztropnie korzystaæ
z wszelkich nowoczesnych rodków technicznych, nie zapominaj¹c bynajmniej,
¿e nie mog¹ one zast¹piæ bezporedniego wiadectwa, jakim jest wiête ¿ycie.
Koció³ potrzebuje prawdziwych wiadków i g³osicieli Ewangelii18.
Jan Pawe³ II, Prezbiter pasterzem wspólnoty. Do Polaków uczestnicz¹cych
w audiencji generalnej, 19 maja 1993, w: Jan Pawe³ II, Pos³uga prezbiterów i diakonów, Poznañ 1998, s. 37.
17
Sakramentalne upodobnienie do Jezusa Chrystusa dyktuje kap³anowi nowy
motyw d¹¿enia do wiêtoci z racji powierzonej mu pos³ugi, która jest wiêta ze swej
natury. Nie oznacza to, ¿e wiêtoæ, do jakiej wezwani s¹ kap³ani, ma byæ subiektywnie
wiêksza od wiêtoci, do której z racji chrztu zostaj¹ powo³ani wszyscy chrzecijanie.
wiêtoæ jest zawsze taka sama, choæ wyra¿a siê ró¿norako, ale kap³an winien do niej
d¹¿yæ z nowego motywu: by odpowiedzieæ na now¹ ³askê, która go ukszta³towa³a, aby
uobecnia³ osobê Chrystusa, G³owy i Pasterza, aby by³ ¿ywym narzêdziem w dokonywaniu dzie³a zbawienia. W pe³nieniu swojej pos³ugi ten, który jest sacerdos in aeternum, winien siê staraæ, aby we wszystkim naladowaæ przyk³ad Pana, ³¹cz¹c siê z Nim
«w uznaniu woli Ojca i w sk³adaniu siebie [samego] w darze dla powierzonej [Mu]
trzody». Na takiej podstawie umi³owania woli Bo¿ej i pasterskiej mi³oci buduje siê
jednoæ ¿ycia, to znaczy wewnêtrzna jednoæ ¿ycia duchowego i dzia³alnoci zwi¹zanej
z pos³ug¹. Pog³êbianie siê tej jednoci ¿ycia opiera siê na pasterskiej mi³oci, któr¹
z kolei podtrzymuje g³êbokie rozmodlenie, tak i¿ prezbiter jest nierozdzielnie wiadkiem
mi³oci i mistrzem ¿ycia wewnêtrznego. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Instrukcja
Kap³an pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, 10.
18
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel S³owa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa,
rozdz. I, 1.
16
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Jan Pawe³ II wzywa³ kap³anów, by w swoim pos³ugiwaniu prowadzili ewangelizacjê z now¹ gorliwoci¹, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych
rodków wyrazu19.
B. Maj¹ posilaæ swoje duchowe ¿ycie z podwójnego sto³u:
Pisma wiêtego i Eucharystii;
st¹d usilnie zachêca siê kap³anów, aby codziennie
sprawowali Ofiarê eucharystyczn¹
Chrystus obecny w Eucharystii jest nieustannym ród³em Kocio³a.
Papie¿ Jan Pawe³ II uczy: Poród ró¿nych form dzia³alnoci parafii, ¿adna nie
ma tak ¿ywotnego znaczenia i tak silnego wp³ywu formacyjnego na wspólnotê,
jak niedzielna celebracja dnia Pañskiego po³¹czona z Eucharysti¹20.
Kiedy kap³an celebruje Eucharystiê, przed naszymi oczami jawi siê on
jako zjednoczony z Chrystusem:
Kap³an wype³nia swoje g³ówne pos³annictwo i objawia siê najpe³niej przy sprawowaniu Eucharystii, a objawienie to najdojrzalsze jest wówczas, gdy sam siebie
w tej Tajemnicy jak najg³êbiej ukrywa, aby ona sama jania³a ludzkim sercom
i sumieniom przez jego pos³ugê. Jest to najwy¿sza forma królewskiego kap³añstwa, ród³o i zarazem szczyt ca³ego ¿ycia chrzecijañskiego21.

Ci, którym Chrystus powierza celebrowanie Eucharystii s¹ Jego przyjació³mi:
Kap³añstwo jest naszym udzia³em. Otrzymalimy je w dniu wiêceñ z pos³ugi
biskupa. (...) Ka¿dy z nas narodzi³ siê w objawieniu jednego i wiecznego kap³añstwa samego Jezusa Chrystusa. To objawienie mia³o bowiem miejsce w wieczerniku Wielkiego Czwartku, w przeddzieñ Golgoty. Tam to Chrystus da³ pocz¹tek
swej wielkanocnej tajemnicy. Otworzy³ j¹. Otworzy³ za kluczem Eucharystii
i kap³añstwa22.

Nie zawsze jednak kap³ani s¹ gotowi powiêciæ siê bez reszty s³u¿bie. Istniej¹
takie wspólnoty, które nie s¹ w stanie przyj¹æ s³u¿bê swoich pasterzy, gdy¿
zamiast przybli¿aæ ich do Chrystusa Dobrego Pasterza, odpychaj¹ od Niego:
Kap³an, powo³any do tego, by byæ ¿ywym obrazem Jezusa Chrystusa G³owy
i Pasterza Kocio³a, powinien staraæ siê odtworzyæ w sobie, w miarê mo¿liwoci,
ludzk¹ doskona³oæ janiej¹c¹ w Synu Bo¿ym, który sta³ siê cz³owiekiem, ujawniaj¹c¹ siê szczególnie wyrazicie w Jego postawie wobec innych, tak jak ukazuj¹
to Ewangelici. Pos³uga kap³ana polega na g³oszeniu s³owa, sprawowaniu
Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, 106.
Jan Pawe³ II, List apostolski o wiêtowaniu niedzieli Dies Domini, 31.
21
Jan Pawe³ II, List apostolski Dominicae cenae, 2.
22
Jan Pawe³ II, List do kap³anów na Wielki Czwartek 1982, 1, w: Jan Pawe³ II.
Listy na Wielki Czwartek, K. Lubowicki, red., Kraków 2005, s. 78.
19
20
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sakramentów, prowadzeniu w mi³oci wspólnoty chrzecijañskiej w imieniu
i zastêpstwie Chrystusa, w tym wszystkim jednak musi on zwracaæ siê zawsze
i tylko do konkretnych ludzi: Ka¿dy (...) arcykap³an z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany w sprawach odnosz¹cych siê do Boga (Hbr 5,1). St¹d te¿ formacja
ludzka kap³ana okazuje siê szczególnie wa¿na ze wzglêdu na tych, do których
skierowana jest jego misja. W³anie po to, ¿eby jego pos³uga by³a po ludzku jak
najbardziej wiarygodna i ³atwa do przyjêcia, kap³an winien kszta³towaæ sw¹ ludzk¹
osobowoæ w taki sposób, by stawaæ siê dla innych pomostem, a nie przeszkod¹
w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem cz³owieka23.

Celebracja in persona Christi powinna byæ wydarzeniem bardzo dobrze
przygotowanym i prze¿ytym. To w³anie w Eucharystii w wyj¹tkowy sposób
jest realizowane przykazanie mi³oci: Trzeba wiêc, abymy wszyscy, którzy
jestemy szafarzami Eucharystii, przyjrzeli siê uwa¿nie naszym czynnociom
przy o³tarzu, zw³aszcza temu, jak piastujemy w naszych rêkach ów Pokarm
i Napój, które s¹ Cia³em i Krwi¹ naszego Boga i Pana; jak rozdajemy Komuniê
wiêt¹, jak dokonujemy puryfikacji24.
Identyfikowanie siê z Dobrym Pasterzem osi¹ga siê poprzez sprawowanie Eucharystii, kiedy kap³ani s¹ gotowi oddaæ swoje ¿ycie za owce. Kap³an
dla Chrystusa ma wype³niaæ radykalne wymagania, jakie Pan postawi³ w Ewangelii: modlitwa, ubóstwo, pokora, zaparcie siê siebie, dobrowolne umartwienia.
Kap³an powinien  podobnie jak Chrystus Dobry Pasterz  darzyæ wiernych
mi³oci¹, która doprowadzi go do krañcowego pasterskiego powiêcenia i do
ofiary z siebie25.
23
Jan Pawe³ II, Posynodalna Adhortacja apostolska Pastore dabo vobis (dalej
PDV), 43.
24
Jan Pawe³ II, Dominicae cenae, 11. II Polski Synod Plenarny mówi o niezast¹pionej wartoci codziennego sprawowania Eucharystii przez kap³ana: Synod przypomina niezast¹pion¹ wartoæ codziennego sprawowania przez kap³ana Mszy wiêtej,
«chocia¿ nie uczestniczy³by w niej ¿aden wierny. Powinien j¹ prze¿ywaæ jako centraln¹
chwilê dnia i codziennej pos³ugi, wynik szczerego pragnienia oraz okazjê g³êbokiego
i owocnego spotkania z Chrystusem; powinien w sposób szczególny troszczyæ siê,
aby celebrowaæ j¹ z pobo¿noci¹ i wewnêtrznym udzia³em myli i serca». W Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów podkrela siê nadto, ¿e «niedostateczna uwaga
zwrócona na aspekty symboliczne liturgii, a jeszcze bardziej niedbalstwo i popiech,
powierzchownoæ i nieporz¹dek, (...) os³abiaj¹ jej wp³yw na wzrost wiary. Kto nie troszczy siê o poprawn¹ celebracjê, ukazuje braki swojej wiary i nie wychowuje innych do
wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast pierwsz¹ wa¿n¹ katechezê o Najwiêtszej
Ofierze». Centralne miejsce Eucharystii powinno wyra¿aæ siê tak¿e w czêstej adoracji
Najwiêtszego Sakramentu. Wiara i mi³oæ do Eucharystii nie mog¹ pozwoliæ, by Chrystus w tabernakulum przebywa³ w samotnoci. II Polski Synod Plenarny (19911999),
Poznañ 2001, nr 69.
25
Por. Jan Pawe³ II, List do kap³anów na Wielki Czwartek 1986, 4.
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Mówi¹c o mi³oci do Eucharystii oraz o specjalnej trosce w jej celebrowaniu, Jan Pawe³ II przypomina kap³anom wiadectwo wiêtego Proboszcza
z Ars. Modlitwa, jaka poprzedza³a jego spotkanie z Jezusem Sakramentalnym,
dodawa³a mu si³ do tego stopnia, ¿e jego parafianie widzieli w nim ¿ywy przyk³ad Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza:
Msza wiêta by³a dla Jana Marii Vianneya wielk¹ radoci¹ i umocnieniem ¿ycia
kap³añskiego. Mimo nap³ywu penitentów powiêca³ przygotowaniu do niej przynajmniej piêtnacie minut. Mszê w. odprawia³ w skupieniu, daj¹c wyraz szczególnego uwielbienia podczas Przeistoczenia i Komunii w. Z g³êbokim przekonaniem
mówi³: Przyczyn¹ upadku kap³ana jest brak skupienia podczas Mszy wiêtej.
Proboszcz z Ars mia³ szczególn¹ wiadomoæ sta³ej obecnoci Chrystusa w Eucharystii. Przed tabernakulum spêdza³ zazwyczaj d³ugie godziny w adoracji,
o wicie lub wieczorem; ku tabernakulum czêsto zwraca³ siê podczas wyg³aszania
homilii z uniesieniem: On tam jest26.

Poruszony przyk³adem w. Jana Vianneya oraz wiadomy w³asnych dowiadczeñ ¿yciowych papie¿ powiedzia³:
Drodzy Bracia Kap³ani! Przyk³ad Proboszcza z Ars wzywa nas do powa¿nego
rachunku sumienia: Jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym ¿yciu Msza w.?
Czy jest ona, jak w dniu naszych wiêceñ  a by³ to nasz pierwszy akt kap³añski
 podstaw¹ naszej pos³ugi apostolskiej i osobistego uwiêcenia? Ile wysi³ku
wk³adamy w przygotowanie siê do niej? W odprawianie jej? W modlitwê przed
Najwiêtszym Sakramentem? W doprowadzenie do niej wiernych? W uczynienie
z naszych wi¹tyñ Domu Bo¿ego, aby obecnoæ Boga poci¹ga³a ludzi wspó³czesnych, którzy tak czêsto maj¹ wra¿enie, ¿e wiat jest pozbawiony Boga?27

Ojciec wiêty Benedykt XVI mówi¹c o Eucharystii, kieruje do kap³anów
nastêpuj¹ce s³owa:
nie sprawujmy jej w sposób rutynowy, jako czego, co w pewnym sensie muszê
zrobiæ, ale celebrujmy j¹ od wewn¹trz! Uto¿samiajmy siê ze s³owami, z gestami,
z tym wydarzeniem, które w niej staje siê rzeczywistoci¹! Jeli odprawiamy Mszê,
modl¹c siê, jeli wypowiadane przez nas s³owa: To jest Cia³o moje, wynikaj¹
naprawdê z komunii z Jezusem Chrystusem, który na³o¿y³ na nas rêce i upowa¿ni³
Tam¿e, 8.
Tam¿e. Na audiencji generalnej 9 czerwca 1993 r. Jan Pawe³ II stwierdzi³: Bardziej ni¿ ktokolwiek inny prezbiter powo³any jest do przyjêcia generalnej postawy
Chrystusa, od którego sakrament bierze swoj¹ nazwê, a wiêc dziêkczynienie. Jednocz¹c siê z Chrystusem Kap³anem i Hosti¹, kap³an nie tylko dzieli Jego ofiarê, lecz
równie¿ Jego uczucia, Jego postawê wdziêcznoci wobec Ojca za dobrodziejstwa
wywiadczone ludzkoci, ka¿dej duszy, samemu prezbiterowi, tym wszystkim, którzy
w niebie i na ziemi dopuszczeni s¹ do uczestnictwa w chwale Bo¿ej. Audiencja generalna 9 czerwca 1993, L`Osservatore Romano, 89 (1993), s. 46.
26
27
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nas, abymy przemawiali w Jego imieniu, pos³uguj¹c siê Jego Ja, jeli sprawujemy Eucharystiê g³êboko w niej uczestnicz¹c, z wiar¹ i w modlitwie, wówczas nie
jest ona dla nas tylko zewnêtrznym obowi¹zkiem, wówczas ars celebrandi rodzi
siê naturalnie, poniewa¿ jest celebracj¹, której orodkiem jest Pan i komunia z Nim,
co odpowiada tak¿e potrzebom ludzi. Wówczas my sami otrzymujemy w niej wci¹¿
na nowo wielkie bogactwo, a zarazem przekazujemy ludziom wiêcej ni¿ tylko to,
co pochodzi od nas, a mianowicie obecnoæ Chrystusa 28.

C. Kap³ani maj¹ obowi¹zek odmawiaæ codziennie
Liturgiê Godzin, zgodnie z w³asnymi i zatwierdzonymi
ksiêgami liturgicznymi
Koció³ wzywa kap³anów, aby na wzór Chrystusa, oddaj¹cego siê nieustannie modlitwie i pod dzia³aniem Ducha wiêtego, oddawali siê kontemplacji S³owa Bo¿ego i szukali codziennie okazji, by os¹dzaæ wydarzenia ¿yciowe
w wietle Ewangelii  bêd¹c w ten sposób wiernymi i uwa¿nymi s³uchaczami
S³owa, stan¹ siê wiarygodnymi s³ugami Chrystusa  by wytrwali w modlitwie
osobistej, Liturgii Godzin. Od Jezusa uczymy siê, ¿e nie mo¿na owocnie prze¿ywaæ kap³añstwa bez modlitwy. Modlitwa brewiarzowa chroni prezbitera od
nadmiernej aktywnoci kosztem zaniedbywania ¿ycia wewnêtrznego i od
pokusy rzucania siê w wir zajêæ a¿ do zagubienia w nich siebie.
Do podstawowych przejawów ¿ycia duchowego kap³ana diecezjalnego
nale¿y codzienne odprawianie Liturgii Godzin z ¿yw¹ wiadomoci¹, ¿e tymi
samymi psalmami modli³ siê Pan Jezus, modli³a siê Matka Bo¿a, modlili siê
Aposto³owie.
Benedykt XVI, w cytowanym wczeniej Przemówieniu do kap³anów
i diakonów, Liturgiê Godzin postrzega jako przestrzeñ wolnoci, któr¹ Koció³
narzuca, a daj¹c j¹, nas wyzwala. Mówi:
Starajmy siê odmawiaæ j¹ jak prawdziw¹ modlitwê, modlitwê w jednoci z Izraelem
Starego i Nowego Przymierza, w jednoci ze wszystkimi modl¹cymi siê w ci¹gu
stuleci, modlitwê w komunii z Jezusem Chrystusem, modlitwê, która wyp³ywa
z najg³êbszego ja, z najg³êbszego podmiotu tych modlitw. A modl¹c siê w ten
sposób, ogarniajmy t¹ modlitw¹ tak¿e innych ludzi, którym nie starcza na ni¹ czasu
albo si³, albo umiejêtnoci. My sami, jako ludzie modlitwy, modlimy siê tak¿e w imieniu
innych, pe³ni¹c w ten sposób podstawow¹ pos³ugê pastersk¹. Nie jest to ucieczka
w prywatnoæ, ale priorytetowe zadanie duszpasterskie, dzia³anie duszpasterskie,
w którym my sami stajemy siê na nowo kap³anami, zostajemy na nowo nape³nieni
Chrystusem, w³¹czamy innych w komuniê modl¹cego siê Kocio³a, a zarazem sprawiamy, ¿e moc modlitwy, obecnoæ Jezusa Chrystusa promieniuje na wiat29.
28
Benedykt XVI, Przemówienie do kap³anów i diakonów, 14 wrzenia 2006,
L`Osservatore Romano, 11 (2006), s. 34.
29
Tam¿e.
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Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa podkrela, i¿:
Oprócz Ofiary eucharystycznej kap³an sprawuje równie¿ codziennie Liturgiê
Godzin, która jest dobrowolnie przyjêtym, powa¿nym obowi¹zkiem. Poprzez bezkrwaw¹ Ofiarê Chrystusa uobecnian¹ na o³tarzu i sprawowanie Liturgii Godzin
wraz z ca³ym Kocio³em, w sercu kap³ana umacnia siê mi³oæ ku Boskiemu Pasterzowi i staje siê coraz bardziej dostrzegalna dla wiernych. Kap³an otrzyma³ przywilej przemawiania do Boga w imieniu wszystkich; sta³ siê jakby ustami ca³ego
Kocio³a; dope³nia on w modlitwie liturgicznej braków w oddawaniu chwa³y
Chrystusowi i jako uwierzytelniony ambasador w sposób jak najbardziej skuteczny wyjednuje wiatu zbawienie30.

Podobnie uwa¿a II Polski Synod Plenarny:
Pierwszorzêdnym czasem adoracji eucharystycznej powinno byæ sprawowanie
Liturgii Godzin, która w ci¹gu dnia stanowi prawdziwe przed³u¿enie Mszy wiêtej.
Liturgia Godzin, w której kap³an zjednoczony z Chrystusem jest g³osem Kocio³a
dla ca³ego wiata, powinna byæ celebrowana, tak¿e wspólnotowo  gdy jest to
mo¿liwe  i we w³aciwych formach. Powinno siê zawsze unikaæ, zarówno w celebracji wspólnotowej, jak i indywidualnej, sprowadzenia jej do czystego obowi¹zku, który wykonuje siê mechanicznie, jak pospieszn¹ lekturê 31.

Jak widaæ z powy¿szych wskazañ Synodu, nale¿y tak¿e praktykowaæ wspóln¹ modlitwê brewiarzow¹ przy okazji kap³añskich spotkañ na plebanii,
w kaplicy domu kap³añskiego lub w kociele w po³¹czeniu z nawiedzeniem
Najwiêtszego Sakramentu.
D. Obowi¹zani s¹ równie¿ do odprawiania rekolekcji,
wed³ug przepisów prawa partykularnego
Sta³a formacja jest niezbêdnie konieczna do coraz lepszego rozeznawania
i wype³niania misji pasterskiej, dlatego kap³ani bez wzglêdu na wiek i warunki
¿ycia powinni osobicie, korzystaj¹c z ró¿nych rodków, nieustannie troszczyæ
siê o pog³êbianie ka¿dego wymiaru w³asnej formacji.
Rekolekcje s¹ czêci¹ konstytutywn¹ formacji sta³ej kap³anów. Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów stwierdza: d³ugie dowiadczenie duchowe Kocio³a pokazuje, ¿e rekolekcje s¹ odpowiednim i skutecznym rodkiem
adekwatnej formacji sta³ej duchowieñstwa32. Æwiczenia duchowne, nazywane dzi rekolekcjami, maj¹ swoje ród³o w nauce oraz przyk³adach Starego
30
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Instrukcja Kap³an pasterz i przewodnik
wspólnoty parafialnej, 14.
31
II Polski Synod Plenarny (19911999), dz. cyt., nr 69.
32
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów,
nr 85.
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i Nowego Testamentu. Rekolekcje wed³ug mistrzów ¿ycia duchowego to kilka
dni powiêconych æwiczeniom duchownym, dla pog³êbienia ¿ycia duchowego,
w szczególnych warunkach zewnêtrznych. Zdaniem Dyrektorium:
Zachowuj¹ one tak¿e dzisiaj ca³¹ swoj¹ wa¿noæ i aktualnoæ. Wbrew wspó³czesnym tendencjom do ogo³ocenia cz³owieka z tego wszystkiego, czym jest ¿ycie
wewnêtrzne, kap³an powinien odnaleæ Boga i siebie samego, podejmuj¹c odpoczynek duchowy, by zag³êbiæ siê w medytacji i modlitwie33.

Rekolekcje to nie kursy teologiczno-duszpasterskie z referatami i dyskusjami.
W czasie rekolekcji wa¿ne jest przede wszystkim skoncentrowanie siê na tematach duchowych, powiêcenie obszernego miejsca milczeniu i modlitwie oraz
szczególna troska o sprawowanie liturgii, o sakrament pokuty, adoracjê eucharystyczn¹, kierownictwo duchowe i akty czci i kultu Najwiêtszej Maryi Panny.
Rekolekcje kap³añskie s¹ okazj¹ do dojrzewania duchowego i pasterskiego, do d³u¿szej i spokojniejszej modlitwy, pozwalaj¹ powróciæ do korzeni
kap³añstwa, aby odnaleæ wie¿oæ idea³ów, które s¹ ród³em wiernoci
i pasterskiego zapa³u34.
E. Zachêca siê, by regularnie oddawali siê rozmylaniu,
czêsto przystêpowali do sakramentu pokuty, oddawali
szczególn¹ czeæ Bogurodzicy Dziewicy i praktykowali
inne powszechne i partykularne rodki uwiêcenia
W 1990 r. odby³ siê w Rzymie pod przewodnictwem papie¿a Jana Paw³a II
VIII Zwyczajny Synod Biskupów powiêcony formacji kap³añskiej. Owocem
tego Synodu by³ dokument papieski Pastores dabo vobis. Ojciec wiêty
porusza w nim problematykê to¿samoci, misji i formacji sta³ej kap³anów
we wspó³czesnym wiecie. Papie¿ podkrela, ¿e osobista wiêtoæ kap³anów
wp³ywa istotnie na owocnoæ ich pos³ugi. Adhortacja stwierdza, i¿ istotnym
elementem formacji duchowej jest rozmylanie.
W wietle i w mocy S³owa Bo¿ego mo¿na bowiem odkryæ, zrozumieæ i pokochaæ
w³asne powo³anie, pójæ za nim i wype³niæ swoj¹ misjê, dziêki czemu ca³a egzystencja odnajduje swój jedyny i radykalny sens w tym, ¿e w³anie do niej skierowane jest S³owo Bo¿e powo³uj¹ce cz³owieka, a zarazem z niej bior¹ pocz¹tek s³owa
cz³owieka, który odpowiada Bogu. Za¿y³oæ ze S³owem Bo¿ym mo¿e u³atwiæ
proces nawrócenia, nie tylko w tym sensie, ¿e pozwala oderwaæ siê od z³a,
by przylgn¹æ do dobra, lecz równie¿ w tym, ¿e wzbudza w sercu myli Bo¿e, tak
i¿ wiara, jako odpowied na S³owo, staje siê nowym kryterium os¹du i oceny ludzi
i rzeczy, wydarzeñ i problemów35.
33
34
35

Tam¿e.
PDV 80.
PDV 47.
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Kodeks Prawa Kanonicznego zachêca tak¿e kap³anów do tego, aby
czêsto korzystali z sakramentu pokuty. Dobrym komentarzem do tej normy
kanonicznej mo¿e byæ cytowana wczeniej Adhortacja Pastores dabo vobis,
gdzie czytamy:
Bardzo konieczny i pilny jest postulat ponownego odkrycia, podczas formacji
duchowej, piêkna i radoci sakramentu pokuty. W kulturze, w której pojawiaj¹ siê
wci¹¿ nowe i bardziej wyrafinowane formy samousprawiedliwienia i która w zwi¹zku z tym nara¿ona jest na zgubn¹ utratê poczucia grzechu, a w konsekwencji
równie¿ radoci i pociechy, jak¹ przynosi proba o przebaczenie (por. Ps 51[50],14)
i jak¹ daje spotkanie z Bogiem bogatym w mi³osierdzie (por. Ef 2,4), trzeba
koniecznie wychowywaæ przysz³ych kap³anów do cnoty pokuty, któr¹ Koció³
m¹drze rozwija poprzez sprawowanie liturgii i obchodzenie kolejnych okresów
roku liturgicznego, a która znajduje sw¹ pe³niê w sakramencie pojednania. St¹d
wyp³ywa sens ascezy i wewnêtrznej dyscypliny, duch ofiary i wyrzeczenia, zgoda
na przyjêcie trudów i krzy¿a. Te elementy ¿ycia duchowego czêsto okazuj¹ siê
szczególnie uci¹¿liwe dla licznych kandydatów do kap³añstwa, którzy s¹ na nie
mniej podatni i wra¿liwi, poniewa¿ zostali wychowani w warunkach wzglêdnej
wygody i zamo¿noci, pod wp³ywem wzorów zachowania i idea³ów rozpowszechnianych przez rodki spo³ecznego przekazu36.

Jan Pawe³ II szczególne miejsce w duchowoci kap³añskiej przyznawa³
Matce Bo¿ej i to z podwójnej racji: najpierw z tytu³u, ¿e Maryja jest Matk¹
Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana, w którego kap³añstwie ka¿dy
kap³an uczestniczy. Druga racja wynika z pozytywnej woli Zbawiciela, który
wisz¹c na krzy¿u, da³ w. Janowi Maryjê za Matkê, a Jana uczyni³ Jej synem.
Wypada zatem, aby ka¿dy kap³an wzi¹³ Maryjê do siebie, czego wyrazem
powinno byæ szczególne do Niej nabo¿eñstwo i naladowanie Jej w swoim
¿yciu37.
Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieñstwa mówi¹c o szczególnej czci
kap³anów do Maryi, stwierdza:
W tym wnikaniu w misterium wspomaga nas Najwiêtsza Maryja Panna, zjednoczona z Odkupicielem. Kiedy bowiem sprawujemy Mszê wiêt¹, jest wród nas
obecna Matka Syna Bo¿ego, która nas wprowadza w misterium Jego odkupieñczej Ofiary. W ten sposób staje siê Ona poredniczk¹ ³ask sp³ywaj¹cych z tej
Ofiary na Koció³ i na wszystkich wiernych. (...) Maryja bowiem zosta³a w sposób
jedyny z³¹czona z kap³añsk¹ Ofiar¹ Chrystusa, kiedy jednoczy³a siê z Jego wol¹
zbawienia wiata przez Krzy¿. Sta³a siê Ona pierwsz¹ i najdoskonalsz¹ duchow¹
uczestniczk¹ Jego Ofiary jako Kap³ana i Hostii. Z tego powodu mo¿e Ona otrzymaæ i daæ tym, którzy na p³aszczynie s³u¿ebnej uczestnicz¹ w kap³añstwie Jej
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Syna, ³askê pozwalaj¹c¹ coraz g³êbiej odpowiadaæ na wymagania duchowej
ofiary, jak¹ kap³añstwo zak³ada. W szczególny sposób ³askê wiary, nadziei i wytrwania w dowiadczeniach, przyjmowanych jako przynaglenie do bardziej ochoczego udzia³u w Ofierze odkupienia38.

Zakoñczenie
Jan Pawe³ II mówi³ do kap³anów zgromadzonych na Malcie:
Koció³ potrzebuje wiêtych kap³anów, którzy bêd¹ wychowawcami wiêtych
nowego tysi¹clecia. Pan was wzywa, bycie byli Jego aposto³ami przede wszystkim poprzez wiêtoæ waszego ¿ycia. Waszym zadaniem jest g³osiæ z moc¹
w ka¿dym miejscu s³owo ewangelicznej prawdy, jedyne, które mo¿e przemieniæ
do g³êbi serce cz³owieka i obdarzyæ je pokojem. Drodzy kap³ani, jeli tak jak
aposto³ Pawe³ pozwolicie Chrystusowi, by was zdoby³, bêdziecie potrafili g³osiæ
na ulicach wiata nieskoñczone mi³osierdzie Ojca Niebieskiego, który pragnie,
by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4).
Staniecie siê w ten sposób wiarygodnymi nauczycielami ¿ycia zgodnego z Ewangeli¹ i prorokami nadziei39.

Do celu wiêtoci kap³an musi dotrzeæ jakby po równi pochy³ej, pod kierunkiem Ducha wiêtego, który kszta³tuje w przybranych dzieciach Bo¿ych
cechy Jezusa Chrystusa. Podczas tego procesu, który trwa ca³e ¿ycie, obok
nadprzyrodzonego dzia³ania ³aski, decyduj¹ca okazuje siê pe³na pokory odpowied stworzenia.
Bez wysi³ku w praktykowaniu cnót, bez codziennej walki o ich rozwój,
z wytrwa³oci¹, wiêtoæ jest niemo¿liwa. Na czym skupiaj¹ siê szlachetne
zwyczaje, które musz¹ stanowiæ trzon wiêtoci kap³ana? Na tym samym, co
u pozosta³ych wiernych, zwa¿ywszy, ¿e wszyscy jestemy powo³ani do tego
samego celu  jednoci z Bogiem  i dysponujemy tymi samymi rodkami do
osi¹gniêcia tego celu. Ró¿nica polega na sposobie praktykowania tych cnót.
U kap³ana wszystko powinno byæ spe³niane na sposób kap³añski, to znaczy,
maj¹c zawsze na uwadze cel szczególnego powo³ania  s³u¿bê duszom.
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Resumen
LOS MEDIOS PARA ALCANZAR LA PERFECCIÓN SACERDOTAL
EN EL CÓDIGO DE JUAN PABLO II
Una de las tareas principales de la Iglesia consiste en acercar a la gente la verdad
sobre el sacerdocio. El articulo Los medios para alcanzar la perfección sacerdotal
en el Código de Juan Pablo II contiene dos capítulos. En el primero se habla sobre
la perfección sacerdotal en los documentos editados antes del Código del 1983
(se trata de la Carta del papa Pio X a los sacerdotes y los documentos del Vaticano II:
Optatam totius y Presbyterorum ordinis). El segundo capítulo analiza el c. 276 § 2
del Código de Derecho Canónico. Dicho canon enumera taxativamente los principales medios para alcanzar la perfección sacerdotal: que los sacerdotes cumplan ante
todo fiel e incansablemente las tareas del ministerio pastoral; que alimenten su vida
espiritual en la doble mesa de la sagrada Escritura y de la Eucaristía; por eso, se invita
encarecidamente a los sacerdotes a que ofrezcan cada día el Sacrificio eucarístico;
los sacerdotes tienen obligación de celebrar todos los días la liturgia de las horas
según sus libros litúrgicos propios y aprobados; están igualmente obligados a asistir
a los retiros espirituales, según las prescripciones del derecho particular; que hagan
todos los días oración mental, accedan frecuentemente al sacramento de la penitencia,
tengan peculiar veneración a la Virgen Madre de Dios y practiquen otros medios
de santificación tanto comunes como particulares.
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