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POS£UGA S£OWA

A TO¯SAMOÆ I DUCHOWOÆ KAP£AÑSKA:
REFLEKSJE W ZWI¥ZKU Z

ROKIEM KAP£AÑSKIM

Rok Kap³añski, og³oszony przez papie¿a Benedykta XVI, rozpoczêty
19 czerwca 2009 r., tj. w uroczystoæ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa1, to
okazja, by przemyleæ, co sk³ada siê na to¿samoæ kap³ana. Konieczne jest
tutaj nastêpuj¹ce doprecyzowanie. Jak uzasadnia ju¿ Nowy Testament, powo³anie, godnoæ, misja kap³añska s¹ w³aciwe wszystkim ochrzczonym2. W takim razie w istocie rzeczy na duchowoæ ka¿dego chrzecijanina sk³ada siê
tak¿e pewien rys kap³añski. Otó¿ w niniejszym opracowaniu w centrum zainteresowania znajdzie siê to¿samoæ, duchowoæ tych chrzecijan, którzy na
mocy przyjêtych wiêceñ pe³ni¹ we wspólnocie kocielnej w³aciwe swej grupie zadania. Koció³ to spo³ecznoæ o charakterze religijnym. St¹d wskazana
to¿samoæ bêdzie nas zajmowaæ jako posiadaj¹ca w³anie charakter religijny.
Innymi s³owy: chodzi o duchowoæ. Mamy wiêc do czynienia z obszarem
1
Papie¿ Benedykt XVI wyznaczy³ rozpoczêcie Roku Kap³añskiego w 2009 r.
na uroczystoæ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, a jego zakoñczenie na tê sam¹ uroczystoæ w 2010 r., czyli 11 czerwca. Por. Benedykt XVI, List na rozpoczêcie Roku
Kap³añskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis wiêtego Proboszcza z Ars (Rzym,
16.06.2009).
2
Zasadniczym pod tym wzglêdem jest nastêpuj¹cy fragment Pierwszego Listu
w. Piotra: Zbli¿aj¹c siê do Tego, który jest ¿ywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy równie¿, niby ¿ywe kamienie, jestecie budowani jako duchowa wi¹tynia, by stanowiæ wiête kap³añstwo,
dla sk³adania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (...)
Wy za jestecie wybranym plemieniem, królewskim kap³añstwem, narodem wiêtym,
ludem [Bogu] na w³asnoæ przeznaczonym, abycie og³aszali dzie³a potêgi Tego,
który was wezwa³ z ciemnoci do przedziwnego swojego wiat³a, wy, którzycie byli
nie-ludem, teraz za jestecie ludem Boga, którzycie nie dost¹pili mi³osierdzia, teraz
za jako ci, którzy mi³osierdzia doznali (1 P 2,4-10).
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znacz¹co wielkim, istotnym i z³o¿onym. To za sk³ania, by skupiæ uwagê na
wybranych elementach. Za klucz zosta³a przyjêta pos³uga g³oszenia S³owa
Bo¿ego3. Nie ma tutaj potrzeby uzasadniaæ, i¿ zajmuje ona w misji, w ¿yciu
kap³añskim zasadnicze miejsce.

Pos³uga S³owa jako spotkanie, naladowanie,
przyjêcie pomocy i uczestnictwo
W chrzecijañstwie kap³añska pos³uga S³owa przedstawia siê wielorako:
np. jako spotkanie, naladowanie, przyjêcie pomocy i uczestnictwo. Chciany
przez papie¿a Benedykta XVI Rok Kap³añski w pewnym sensie wskazuje za
wzór dla tych, którzy przyjêli sakrament wiêceñ (tzn. biskupów, prezbiterów
i diakonów), dwie osoby. S¹ nimi odpowiednio: sam Jezus Chrystus oraz w.
Jan Maria Vianney (17861859). Co do Chrystusa, to trzeba wzi¹æ pod uwagê
ju¿ has³o Roku Kap³añskiego: Wiernoæ Chrystusa, wiernoæ kap³ana4. Ju¿
ono jednoznacznie wskazuje, co sk³ada siê na to¿samoæ kap³añsk¹, co nale¿y
do istoty duchowoci kap³añskiej. Mamy od zawsze znany w chrzecijañstwie
motyw pójcia za Chrystusem, stawania siê do Niego podobnym, przyjmowania Chrystusa, przyjmowania Jego mi³oci, Jego ¿ycia, Jego duchowoci za
swoje, uczestniczenia w nich. Oto wybrane przyk³ady na potwierdzenie. Wtedy Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Jeli kto chce pójæ za Mn¹,
niech siê zaprze samego siebie, niech wemie krzy¿ swój i niech Mnie
naladuje (Mt 16,24). W Licie do Galatów w. Pawe³ w sposób bardzo
osobisty, jednak nie tak, by nie mo¿na by³o z po¿ytkiem odnieæ jego s³ów
zarazem do innych chrzecijan, wyznaje: Teraz za ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje
we mnie Chrystus. Choæ nadal prowadzê ¿ycie w ciele, jednak obecne
¿ycie moje jest ¿yciem wiary w Syna Bo¿ego, który umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³ za mnie (Ga 2,20). W Drugim Licie do Koryntian ten sam
Aposto³ przekazuje: (...) mi³oæ Chrystusa przynagla nas, pomnych na to,
¿e skoro Jeden umar³ za wszystkich, to wszyscy pomarli. A w³anie za
wszystkich umar³ Chrystus po to, aby ci, co ¿yj¹, ju¿ nie ¿yli dla siebie,
lecz dla Tego, który za nich umar³ i zmartwychwsta³ (2 Kor 5,14-15). Mamy
3
Co do pisowni S³owo Bo¿e (nie: s³owo Bo¿e) w przypadku, gdy chodzi o teksty
biblijne, to jako na uzasadnienie mo¿na wskazaæ np. Sobór Watykañski II, Konstytucja
dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym, nr 8, 21, 25; por. te¿ W. Misztal, ród³o i ród³a
duchowoci: liturgia i S³owo, Sosnowieckie Studia Teologiczne, 8 (2007), s. 289n.
Bior¹c pod uwagê, co stanowi (a przynajmniej to, jak powinno byæ) ród³o, istotê i cel
kap³añskiej pos³ugi S³owa, u¿ycie du¿ej litery przedstawia siê nie tylko jako uzasadnione, ale równie¿ jako wysoce wskazane tak¿e w tym ostatnim przypadku.
4
Por. kard. C. Hummes, List Prefekta Kongregacji ds. Duchowieñstwa dotycz¹cy
obchodów Roku Kap³añskiego (Rzym, 18.06.2009).
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te¿ odnosz¹ce siê do specyficznej misji, roli apostolskiej w. Paw³a s³owa: B¹dcie naladowcami moimi, tak jak ja jestem naladowc¹ Chrystusa (1 Kor
11,1)5. Przes³anie, w którego s³u¿bie pozostaje ten ostatni tekst, z po¿ytkiem
bêdzie zestawiæ z tym, co nieco wczeniej Aposto³ Narodów pisze o swej
pos³udze S³owa: Choæbycie mieli (...) dziesi¹tki tysiêcy wychowawców
w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to w³anie przez Ewangeliê
zrodzi³em was w Chrystusie Jezusie (1 Kor 4,15). Przywo³ajmy tak¿e nastêpuj¹ce s³owa w. Paw³a z tej samej ksiêgi biblijnej, s³owa pozwalaj¹ce lepiej
zrozumieæ zwi¹zek miêdzy Chrystusem i Jego Aposto³em: Nie pos³a³ mnie
Chrystus, abym chrzci³, lecz abym g³osi³ Ewangeliê (1 Kor 1,17). Nasuwa
siê wniosek, i¿ naladowanie Chrystusa w pos³udze S³owa to udzielanie ¿ycia,
to skuteczny udzia³, z Bo¿ego daru, w udzielaniu ¿ycia przez Chrystusa.
Nie zapominaj¹c o tym podstawowym, przydatnym przes³aniu, przejdmy
teraz do w. Jana Marii Vianneya. Jak informuje ju¿ tytu³ listu, jaki Benedykt XVI og³osi³ w zwi¹zku z Rokiem Kap³añskim, w zamierzeniu papie¿a
rok ten zosta³ pomylany jako pozostaj¹cy w szczególnym zwi¹zku ze w.
Janem Mari¹: List na rozpoczêcie Roku Kap³añskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis wiêtego Proboszcza z Ars (Rzym, 16.06.2009). Umieszczone w tytule ³aciñskie sformu³owanie dies natalis (pol.: dzieñ narodzin)
nawi¹zuje do sk³adaj¹cego siê na sam¹ istotê duchowoci chrzecijañskiej pojmowania mierci, nadziei co do niej, nie jako bêd¹cej koñcem, nie w sensie
unicestwienia czy te¿ np. jeszcze jakiego fatum, nie w znaczeniu pora¿ki, ale
jako przejcia do ¿ycia pe³niejszego, lepszego. Dok³adniej mówi¹c, mamy do
czynienia ze wskazaniem mo¿liwoci, jak¹ Ojciec, Chrystus i Duch wiêty
proponuj¹ cz³owiekowi. Katechizm Kocio³a Katolickiego przytacza nastêpuj¹c¹ wypowied Proboszcza z Ars: Kap³an prowadzi dalej dzie³o odkupienia na ziemi6. Pos³uga kap³añska, pos³uga S³owa s¹ czêci¹ wspomnianej
Bo¿ej propozycji, jej realizacji, pomagania w jej przyjmowaniu, rodzenia dla
nieba, osi¹gania przez ¿ycie swej pe³ni. Dwa pierwsze rozdzia³y Pierwszego
Listu do Koryntian w tej w³anie dynamice ukazuj¹ w. Paw³a jako misjonarza-duszpasterza g³osz¹cego S³owo. Ta pos³uga jest aktywnym udzia³em
w ostatecznych, najszczêliwszych narodzinach: Choæbycie mieli (...) dziesi¹tki tysiêcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to
w³anie przez Ewangeliê zrodzi³em was w Chrystusie Jezusie. Proszê was
przeto, b¹dcie naladowcami moimi! (1 Kor 4,15-16). S³owa te pozwalaj¹
lepiej zrozumieæ tak¿e to, co w. Jan Maria Vianney ma do zaofiarowania
duchowoci kap³añskiej z pocz¹tku XXI wieku. W licie rozpoczynaj¹cym
Rok Kap³añski papie¿ Benedykt XVI stwierdzi³, co nastêpuje:
Por. te¿ np. Flp 3,17 oraz 1 Tes 1,6.
Katechizm Kocio³a Katolickiego, II wydanie poprawione, Poznañ 2002,
nr 1589.
5
6
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Istniej¹ tak¿e niestety nigdy nie doæ potêpiane sytuacje, w których sam Koció³
cierpi z powodu niewiernoci niektórych swych s³ug. wiat za znajduje w nich
powód do zgorszenia i odrzucenia. Tym, co w takich przypadkach mo¿e najbardziej pos³u¿yæ Kocio³owi, jest nie tyle szczegó³owe ujawnianie s³aboci swych
s³ug, ile odnowione i radosne uwiadomienie sobie wielkoci Bo¿ego daru, przejawiaj¹cego siê w sposób konkretny we wspania³ych postaciach wielkodusznych
duszpasterzy, zakonników pa³aj¹cych mi³oci¹ do Boga i dusz, wiat³ych i cierpliwych kierowników duchowych. Pod tym wzglêdem nauczanie i przyk³ad w. Jana
Marii Vianneya mog¹ byæ dla wszystkich znacz¹cym punktem odniesienia. Proboszcz z Ars by³ niezwykle pokorny, lecz wiadomy, jako kap³an, ¿e jest dla swych
wiernych ogromnym darem7.

Zaraz potem czytelnik otrzymuje do swej dyspozycji s³owa Proboszcza
z Ars. Mo¿e siê z nimi skonfrontowaæ, zaczerpn¹æ z nich: Dobry pasterz,
pasterz wed³ug Bo¿ego Serca jest najwiêkszym skarbem, jaki dobry Bóg mo¿e
daæ parafii, i jednym z najcenniejszych darów Bo¿ego mi³osierdzia8.
Zestawienie samego Chrystusa i w. Jana Vianneya, stawianie ich obu
za wzór dla to¿samoci, czyli w ostatecznym rozrachunku dla duchowoci
kap³añskiej, jest interesuj¹ce i istotne g³ównie z nastêpuj¹cego powodu. Si³¹
rzeczy trzeba zwróciæ uwagê na najwa¿niejsze ró¿nice i punkty wspólne
miêdzy nimi, na to, co ich odró¿nia, jak i to, co ich ³¹czy. W pierwszym
przypadku przychodz¹ na myl odpowiednio Bóstwo i cz³owieczeñstwo.
Z tym, ¿e gdy pod¹¿a siê za Pismem wiêtym, daj¹c siê S³owu Bo¿emu
wprowadziæ w misterium Boskoci, które przecie¿ w swej istocie jest misterium trynitarnym, w misterium stworzenia oraz w misterium odnowienia
¿ycia i udzielenia jego pe³ni, pamiêtaj¹c, i¿ s¹ one nieod³¹cznymi od tych
dwóch pierwszych, to nasuwa siê nastêpuj¹cy wniosek: do istoty Boskoci
nale¿y jednoczenie tak dog³êbne, ¿e cz³owiekowi trudno je oszacowaæ.
To, co wspólne Chrystusowi i w. Janowi Marii mo¿na streciæ, wskazuj¹c,
i¿ chodzi w³anie o pe³nion¹ z ogromnym oddaniem pos³ugê takiego jednoczenia potrzebuj¹cych zbawienia, ¿e staj¹ siê oni przyjmuj¹cymi zabawienie
i to nawet w tak wysokim, doskona³ym stopniu, ¿e aktywnie wspó³dzia³aj¹
w zbawczym dziele na rzecz innych oraz siebie samych. Tak w przypadku
Chrystusa, jak i w. Jana Vianneya wskazane zaanga¿owanie pozostaje
w zasadniczym zwi¹zku ze S³owem Bo¿ym. W ostatecznym rozrachunku
chodzi o istotê duchowoci kap³añskiej, o jej pocz¹tek, ród³o skutecznoci
7
Benedykt XVI, List na rozpoczêcie Roku Kap³añskiego z okazji 150. rocznicy
dies natalis wiêtego Proboszcza z Ars, Rzym, 16.06.2009; tekst za: www.opoka.org.pl
(strona odwiedzona: 17.12.2009).
8
w. Jan Maria Vianney, cyt. za: Benedykt XVI, List na rozpoczêcie Roku Kap³añskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis wiêtego Proboszcza z Ars, Rzym,
16.06.2009; tekst za: www.opoka.org.pl (strona odwiedzona: 17.12.2009).
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i cel. Zwi¹zek miêdzy Chrystusem i S³owem Bo¿ym to rzeczywistoæ niezmiernie obszerna, bogata. Teraz niech wystarczy przypomnienie, ile miejsca zajmuje w Pimie wiêtym g³oszenie Ewangelii przez Chrystusa. Nie
jest te¿ naszym zadaniem wchodziæ w szczegó³y relacji miêdzy S³owem
Bo¿ym a Proboszczem z Ars. Nie tylko za zaproszenie do odnonych poszukiwañ, ale za sui generis rêkojmiê, i¿ bêd¹ one owocne, mo¿na przyj¹æ
nastêpuj¹ce s³owa tego dziewiêtnastowiecznego teologa i duszpasterza. Przytacza je s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, ukazuj¹c w. Jana Vianneya jako wzór dla
wszystkich kap³anów: Pan nasz, który jest sam¹ prawd¹, nie przywi¹zuje
mniejszej wagi do swego S³owa, ni¿ do swego Cia³a9.
Zastanawiaj¹c siê nad ¿yciem kap³añskim, to¿samoci¹ kap³ana, nad jego
duchowoci¹ ³atwo mo¿na dojæ do wniosku, i¿ kap³an to osoba, która ma
bardzo du¿o do czynienia ze S³owem Bo¿ym (ewentualnie nale¿a³oby dorzuciæ: tak przedstawia siê idealny stan rzeczy, tak powinno byæ, do takiego stanu
koniecznie nale¿y d¹¿yæ)10. I tak np. na celebracjê Eucharystii  zarówno
w sposób najbardziej uroczysty, jak i w dni powszednie  sk³ada siê czytanie,
proklamacja S³owa Bo¿ego. Przy czym g³osz¹cy S³owo Bo¿e kap³an zarazem
nale¿y do potencjalnych beneficjentów przekazu. S³owo jest skierowane równie¿ do niego samego. Codzienna modlitwa, odmawiana w poszczególnych
porach dnia Liturgia Godzin11 to przede wszystkim teksty biblijne. Na dobr¹
sprawê S³owo Bo¿e towarzyszy kap³anowi ca³y czas. Czy kap³an to zauwa¿a,
otwiera siê na to towarzyszenie, korzysta z takiej pomocy, to inna sprawa,
tak¿e bardzo wa¿na. A przecie¿ nale¿y te¿ uwzglêdniæ jeszcze inne okolicznoci. Przyk³adowo mamy tutaj do czynienia z homiliami, ich przygotowywaniem, g³oszeniem, katechizacj¹.
Towarzyszenie kap³anowi przez S³owo Bo¿e mo¿na przybli¿yæ, okrelaj¹c, ¿e mamy w tym przypadku do czynienia z towarzyszeniem ze strony
Przewodnika-Przyjaciela. Móc liczyæ na dobrego przewodnika, przyjaciela
to rzecz ogromnie wa¿na, przydatna, korzystna. Dotyczy to ka¿dego cz³owieka, a w tym i kap³anów: niezale¿nie od wieku, sta¿u kap³añskiego czy
te¿ jeszcze np. zadañ wype³nianych we wspólnocie kocielnej, na rzecz tej
wspólnoty. Obecnoæ S³owa-Przyjaciela to przes³anka podstawowa, pocz¹tek,
rêkojmia na przysz³oæ. Sytuacjê mo¿na w ogromnym skrócie przedstawiæ
nastêpuj¹co: ze strony S³owa Bo¿ego warunki zosta³y spe³nione, teraz kolej
9
Cyt. za: Jan Pawe³ II, Jan Maria Vianney  wzór dla wszystkich kap³anów.
List do kap³anów na Wielki Czwartek 1986 r., nr 9 (tekst listu w: F. Trochu, Proboszcz
z Ars  wiêty Jan Maria Vianney 17861859, Poznañ 2004, cytowany tekst: s. 13).
10
Tak¿e samo przygotowanie do przyjêcia wiêceñ to droga razem ze S³owem
Bo¿ym. Np. w wypadku formacji intelektualnej obecnie w poszczególnych dyscyplinach teologicznych bardzo zwraca siê uwagê na S³owo Bo¿e.
11
Potocznie nazywana brewiarzem.
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na krok drugiej strony, tzn. cz³owieka. Istotê problemu w du¿ej mierze oddaje
pytanie: gdzie jestemy w stanie skorzystaæ z pomocy tego niezawodnego
Przewodnika-Przyjaciela? Czy nie zdarza siê, ¿e np. zmêczenie, rutyna,
zniszczone ok³adki i karty lekcjonarza sprawi¹, ¿e patrzymy, ale nie widzimy,
s³yszymy, lecz nie rozumiemy (por. Mt 13,13) tego Przyjaciela. A On jest na
wiele sposobów z nami, m.in. dziêki naszej ludzkiej pamiêci, w pewnym sensie
nawet dziêki rutynie. W³aciwie to stale nam towarzyszy. Tê aktywn¹, dobroczynn¹ obecnoæ pozwala lepiej zrozumieæ Sobór Watykañski II:
Koció³ zawsze otacza³ czci¹ Bo¿e Pisma, podobnie jak i samo Cia³o Pañskie.
Zw³aszcza w liturgii wiêtej bierze ci¹gle chleb ¿ycia ze sto³u Bo¿ego s³owa i Cia³a
Chrystusowego i podaje wierz¹cym. Pisma te w po³¹czeniu ze wiêt¹ Tradycj¹
uwa¿a³ i uwa¿a zawsze za najwy¿sz¹ regu³ê swej wiary, poniewa¿ natchnione przez
Boga i spisane raz na zawsze, niezmiennie przekazuj¹ Bo¿e s³owo i sprawiaj¹, ¿e
w wypowiedziach Aposto³ów i proroków rozbrzmiewa g³os Ducha wiêtego. Tak
ca³e przepowiadanie kocielne, jak i sama religia chrzecijañska, musi siê karmiæ
Pismem wiêtym i nim siê kierowaæ. W wiêtych bowiem ksiêgach Ojciec, który
jest w niebie, z wielk¹ mi³oci¹ wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia
z nim. Tak wielka za w s³owie Bo¿ym zawiera siê moc i potêga, ¿e staje siê ono dla
Kocio³a podstaw¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla dzieci Kocio³a umocnieniem wiary,
pokarmem duszy, czystym i trwa³ym ród³em ¿ycia duchowego. Tote¿ bardzo
s³usznie do Pisma wiêtego odnosz¹ siê s³owa: ¯ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne
(Hbr 4,12), w³adne zbudowaæ i daæ dziedzictwo ze wszystkimi wiêtymi (Dz 20,32;
por. 1 Tes 2,13)12.

Pomocnoæ S³owa i kap³añska czynnoæ g³oszenia
Ewangelii
Do najwa¿niejszych cech Boga  jak zgodnie podkrela dowiadczenie
chrzecijan, poczynaj¹c od tego zapisanego na kartach Nowego Testamentu
 nale¿y zaanga¿owanie, wola pomagania i faktyczne udzielanie pomocy
potrzebuj¹cym. Ta cecha jest w³aciwociowa ca³emu Bo¿emu dzia³aniu, zaanga¿owaniu siê i S³owo Bo¿e nie stanowi tutaj w ¿adnym wypadku wyj¹tku.
Ewangelia w. Jana przechowuje, przekazuje nastêpuj¹ce s³owa Chrystusa:
Duch daje ¿ycie (...). S³owa, które Ja wam powiedzia³em, s¹ Duchem i s¹
¿yciem (J 6,63). ¯ycie, o którym tu mowa, nie jest jakim skarbem ukrytym,
niedostêpnym, lecz darem skutecznie, nadobficie udzielanym. Na pocz¹tku
by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo. (...) Wszystko
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei
verbum, nr 21 (tekst za: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst
polski, nowe t³umaczenie, Poznañ 2002, s. 359n).
12
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przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o. W Nim by³o
¿ycie, a ¿ycie by³o wiat³oci¹ ludzi, a wiat³oæ w ciemnoci wieci i ciemnoæ jej nie ogarnê³a. ( ) Z Jego pe³noci wszyscymy otrzymali  ³askê
po ³asce (J 1,1-16). Jasne, wa¿ne dla podjêtego tematu przes³anie przekazuje
Katechizm Kocio³a Katolickiego: Pismo wiête i Cia³o Pañskie karmi¹
ca³e ¿ycie chrzecijañskie i nim kieruj¹13. Natomiast s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II
w Adhortacji Vita consecrata pisze: S³owo Bo¿e jest pierwszym ród³em
wszelkiej duchowoci chrzecijañskiej14.
Mówiæ, w jaki sposób S³owo Bo¿e rozwietla nie tylko przed samymi
kap³anami, ale tak¿e na rzecz innych ludzi misterium chrzecijañskiego kap³añstwa biskupów, prezbiterów i diakonów, to tyle samo, co mówiæ o Przyjacielu,
który ludzi skutecznie, dobroczynnie prowadzi. Z jakim prowadzeniem, z jak¹
przyjani¹ mamy do czynienia, pomaga nie tylko zrozumieæ, ale i j¹ przyj¹æ
cytowany wczeniej fragment Dei Verbum. Zg³êbiaj¹c przes³anie, w którego
s³u¿bie jest ten tekst, sporód wielu wa¿nych elementów nie mo¿na nie zwróciæ uwagi, ¿e Sobór korzysta z czasu teraniejszego. Oto wybrane fragmenty
tego przytoczonego ju¿ tekstu. (...) religia chrzecijañska musi siê karmiæ
Pismem wiêtym i nim siê kierowaæ. Ksiêgi biblijne niezmiennie przekazuj¹
Bo¿e s³owo. Ojciec, który jest w niebie, z wielk¹ mi³oci¹ wychodzi swoim
dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi. W ksiêgach Pisma wiêtego, w pewnym sensie dziêki nim, rozbrzmiewa g³os Ducha wiêtego, czyli Duch
wiêty daje siê us³yszeæ, spotkaæ, zrozumieæ. Tutaj przyjcie, przekazywanie, rozmowa to nie tylko przekaz informacji, wskazañ, czyli nie tylko przes³anie czysto teoretyczne, ale faktyczne udzielanie ¿ycia. Bóg przecie¿ przez swe
S³owo rzeczywicie wielorako pomaga, umacnia, sprawia rozkwit ¿ycia. Jeli
trzeba to tak¿e leczy, oczyszcza, przywraca ¿ycie (por. np. Rz 10,1n). Z po¿ytkiem bêdzie tutaj zwróciæ siê ku nauczaniu Soboru Watykañskiego II: (...)
bardzo s³usznie do Pisma wiêtego odnosz¹ siê s³owa: ¯ywe jest s³owo Bo¿e
i skuteczne (Hbr 4,12), w³adne zbudowaæ i daæ dziedzictwo ze wszystkimi
wiêtymi (Dz 20,32; por. 1 Tes 2,13) 15.
Nie tak dawno papie¿ Benedykt XVI nastêpuj¹co wyjania³, co sk³ada siê
na istotê bycia kap³anem:

13

nr 141.

Katechizm Kocio³a Katolickiego, II wydanie poprawione, Poznañ 2002,

14
Jan Pawe³ II, Posynodalna Adhortacja apostolska o ¿yciu konsekrowanym
i jego misji w Kociele i wiecie Vita consecrata (25.03.1996), nr 94 (tekst za programem komputerowym: Nauczanie Kocio³a Katolickiego. Wersja 1.0, Wydawnictwo M,
Kraków 2003).
15
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei
verbum, nr 21 (tekst za: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst
polski, nowe t³umaczenie, Poznañ 2002, s. 359).
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Wierni oczekuj¹ od kap³anów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania
cz³owieka z Bogiem. Nie wymaga siê od ksiêdza, by by³ ekspertem w sprawach
ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje siê od niego, by by³ ekspertem
w dziedzinie ¿ycia duchowego. Dlatego, gdy m³ody kap³an stawia swoje pierwsze
kroki, potrzebuje u swego boku powa¿nego mistrza, który mu pomo¿e, by nie
zagubi³ siê poród propozycji kultury chwili16.

Zdaj¹c siê na przewodnictwo S³owa Bo¿ego, gdy chodzi o relacje pomiêdzy g³oszeniem Ewangelii a ¿yciem kap³añskim, pomocnym okazuje siê nastêpuj¹cy fragment Listu do Rzymian: Dziêki niej [³asce Boga] jestem
z urzêdu s³ug¹ (gr. leitourgon) Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawuj¹cym kap³añsk¹ czynnoæ (gr. hierourgounta) g³oszenia Ewangelii Boga po
to, by ofiara (gr. hê prosphora) pogan sta³a siê do przyjêcia, uwiêcon¹
w Duchu wiêtym (Rz 15,16). Jak np. wskazuje kontekst, zdaniem w. Paw³a
Aposto³a Duch wiêty, dzia³aj¹c w komunii razem z Ojcem i Chrystusem
suwerennie, sprawia radykaln¹, jak najbardziej pozytywn¹ zmianê. Zmiana ta
by³a oczekiwana ju¿ w Starym Przymierzu i przewidziana na b³ogos³awione
czasy mesjañskie. W tym sensie posiada wiêc ona tak¿e charakter dope³nienia
i sprawia ci¹g³oæ, mówi o wiernoci jako nierozdzielnej z rozwojem, z rozkwitem ¿ycia. Istota tej oczekiwanej w Starym Przymierzu, a zrealizowanej
w Nowy Przymierzu zmiany przedstawia siê nastêpuj¹co. Z ³aski Boga
równie¿ poganie na równych prawach stan¹ siê, s¹ uczestnikami rzeczywistoci niezmiernie wa¿nej, cennej, tzn. komunii liturgicznej z jedynym prawdziwym Bogiem (por. np. Iz 2,2-4; 56,3-9)17.
W homilii wyg³oszonej w uroczystoæ wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, w roku powiêconym w. Paw³owi, papie¿ Benedykt XVI tak komentuje
Rz 15,16: W tym samym wersecie Pawe³ u¿ywa s³owa «hierourgein» (...)
razem ze s³owem «leitourgos» (...): mówi on o kosmicznej liturgii, w której
wiat ludzki sam musi staæ siê wielbi¹cym kultem dla Boga, ofiar¹ w Duchu
wiêtym18. Terminologia, z której w Rz 15,16 korzysta w. Pawe³, by opisaæ
sw¹ pos³ugê apostolsk¹, nawi¹zuje do s³u¿by Bo¿ej sprawowanej nie gdzie
indziej, jak w samej wi¹tyni Jerozolimskiej. W takim razie powinnimy
wiêc mieæ do czynienia z czym bardzo wa¿nym dla Aposto³a Narodów i dla
16
Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieñstwem, Warszawa, Archikatedra w. Jana, 25.05.2006; tekst za: www.opoka.org.pl (strona odwiedzona: 20.06.2006).
17
Wiêcej na ten temat zob. W. Misztal, Odnowienie i udzielenie pe³ni ¿ycia
w wiêtym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na podstawie listów w. Paw³a, Kraków
2002, s. 263n; U. Vanni, Duchowoæ Paw³a, w: R. Fabris etc., Historia duchowoci.
Tom II. Duchowoæ Nowego Testamentu, t³um. K. Stopa, Kraków 2003, s. 162n.
18
Benedykt XVI, Homily  the Holy Mass on the Solemnity of the Holy Apostles
Peter and Paul (29.06.2008); tekst za: www.vatican.va (strona odwiedzona: 18.08.2008).
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wszystkich chrzecijan. Zarazem pojawia siê tutaj szereg pytañ. Np. jaki status zdaniem w. Paw³a posiada w takim razie nadal sprawowany w Jerozolimie kult? Czy g³oszenie Ewangelii go zastêpuje? Czy stanowi jego kontynuacjê
i dope³nienie? Jeli faktycznie Aposto³ rozumie sw¹ misjê jako posiadaj¹c¹
charakter kap³añski, ofiarniczy, to co dok³adniej ma na myli?19 Szukanie odpowiedzi na te pytania przekracza zakres niniejszego artyku³u. W ka¿dym razie
nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w. Pawe³ niezwykle wysoko ceni powierzon¹ sobie
misjê g³oszenia Dobrej Wiadomoci, misjê ewangelizowania, przekazywania,
wpajania prawd wiary i zwi¹zanych z nimi wzorców postêpowania. Do odnotowania jest tu zbie¿noæ ze Starym Testamentem, wed³ug którego do istoty
pos³ugi kap³anów  ¿eby nie by³o w¹tpliwoci mo¿na dodaæ: tych wydzielonych sporód ca³ego ludu, aaronickich, odpowiedzialnych za sprawowanie kultu, za sk³adanie ofiar, maj¹cych jako reprezentanci ca³ej spo³ecznoci dostêp
do miejsca wiêtego  nale¿y nauczanie, szeroko rozumiana pos³uga S³owa20.
Co jeszcze wa¿niejsze, jak jednoznacznie, wyczerpuj¹co przedstawiaj¹
Ewangelie, nauczanie, szeroko rozumiana pos³uga g³oszenia Ewangelii zajmuj¹
te¿ zasadnicze miejsce w skutecznie zbawczej pos³udze sprawowanej przez
Chrystusa. Nie chodzi bynajmniej jedynie o dzia³alnoæ przedwielkanocn¹
(choæ nawet gdyby tak by³o, to ju¿ mielibymy bardzo istotne wskazania co do
duchowoci chrzecijañskiej, w tym kap³añskiej). Trzeba te¿ zwróciæ uwagê
na dzia³alnoæ, której punktem wyjcia jest Zmartwychwstanie. Przyjdzie to
tego jeszcze powróciæ w zwi¹zku z zakoñczeniami Ewangelii.
Jak pokazuje Pierwszy List do Koryntian, pos³uga S³owa posiada  wed³ug w. Paw³a  zupe³nie pierwszoplanow¹ pozycjê. W Licie tym czytelnik
m.in. ma do czynienia z pozornie zaskakuj¹cymi s³owami: Nie pos³a³ mnie
Chrystus, abym chrzci³, lecz abym g³osi³ Ewangeliê (1 Kor 1,17). Ewangelia i jej g³oszenie to udzielanie zbawienia. (...) jest bowiem ona [tzn. Ewangelia] moc¹ Boga ku zbawieniu dla ka¿dego wierz¹cego (...). W niej bowiem objawia siê sprawiedliwoæ Bo¿a, która od wiary wychodzi i ku
wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie
(Rz 1,16-17). W g³oszeniu-przyjmowaniu Dobrej Wiadomoci dana osoba ma
do swej dyspozycji dar zbawczego spotkania z Bogiem, dar dost¹pienia przychylnego przyjêcia przez Boga. Zdaniem w. Paw³a to wszystko dokonuje siê
w Duchu wiêtym, oczywicie w Jego jednoci z Ojcem i Synem. W bezporednim s¹siedztwie Rz 15,16 daje on wyraz przekonaniu, i¿ w swoim ¿yciu
aposto³a dowiadcza mocy Chrystusa uwielbionego: Nie odwa¿ê siê jednak wspominaæ niczego poza tym, czego dokona³ przeze mnie Chrystus
19
Por. np. J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu. Aposto³ i wiadek, przek³ad W. Szymona,
Kraków 2001, s. 185n.
20
Wiêcej na ten temat zob. A. George, Sacerdoce, w: Vocabulaire de théologie
biblique, poublié sous la direction de X. Léon-Dufour etc., Paris 1962, kol. 962n.
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w doprowadzeniu pogan do pos³uszeñstwa wierze (Rz 15,18). Po tych s³owach w. Pawe³ wyjania, i¿ dope³nia siê to w mocy Ducha Bo¿ego (Rz
15,19): czyli tak¿e dziêki Bogu Ojcu i Duchowi wiêtemu (por. Rz 8,9; zob. te¿
np. 12 rozdzia³ Pierwszego Listu do Koryntian). Skutecznoæ kap³añskiej
pos³ugi S³owa dobrze obrazuje Pierwszy List do Tesaloniczan.
(...) nasze g³oszenie Ewangelii wród was nie dokona³o siê przez samo tylko s³owo, lecz przez moc i przez Ducha wiêtego, z wielk¹ si³¹ przekonania. (...) A wy,
przyjmuj¹c s³owo poród wielkiego ucisku, z radoci¹ Ducha wiêtego, stalicie
siê naladowcami naszymi i Pana, by okazaæ siê w ten sposób wzorem dla wszystkich wierz¹cych w Macedonii i Achai. Dziêki wam nauka Pañska sta³a siê g³ona
(...) w Macedonii i Achai (...). Poniewa¿ oni sami opowiadaj¹, (...) jak nawrócilicie
siê od bo¿ków do Boga, by s³u¿yæ Bogu ¿ywemu i prawdziwemu i oczekiwaæ
z niebios Jego Syna, którego wzbudzi³ z martwych, Jezusa, naszego wybawcê
od nadchodz¹cego gniewu (1 Tes 1,5-10).

Id¹c za przytoczon¹ wypowiedzi¹ w. Paw³a, nale¿y podkreliæ, i¿ kap³añska
pos³uga S³owa rodzi kap³añstwo powszechne wiernych. Dziêki niej ¿ycie staje
siê  w misterium metanoi, czyli nawrócenia i wzrostu duchowego  zbawcz¹
liturgi¹, zjednoczeniem z Bogiem, które jest szeroko otwarte na nastêpnych
potrzebuj¹cych zbawienia, na eschatologiczn¹, ostateczn¹ pe³niê ¿ycia.

Pos³uga S³owa jako konstytutywna dla to¿samoci
i duchowoci kap³añskiej
Misja, pos³uga kap³añska to rzeczywistoæ niezmiernie bogata. To samo
nale¿y powiedzieæ o duchowoci kap³añskiej. Ju¿ sam w sobie cz³owiek jest
stworzeniem zaskakuj¹co bogatym. A tutaj trzeba przecie¿ uwzglêdniæ, i¿ mamy do czynienia z relacjami z Bogiem. Otó¿ zarówno w wietle Starego, jak
i Nowego Testamentu kap³an jawi siê jako osoba S³owa. Dok³adniej za misja
kap³añska jest postrzegana jako powi¹zana z obecnoci¹ S³owa Bo¿ego, a sam
kap³an jako osoba, w misji której znajomoæ i g³oszenie S³owa Bo¿ego zajmuj¹
jak najbardziej podstawowe miejsce. Oczywicie relacja ze S³owem nie jest
relacj¹ jedyn¹, co w niczym nie podwa¿a jej znaczenia21. Odnosi siê to do
starotestamentalnych kap³anów aaronickich: oni s¹ s³ugami S³owa (por. np.
Ne 8,1n; Jr 18,18; Mt 2,4n). Odnosi siê to do samego Chrystusa, którego Nowy
Zupe³nie podstawowym dla pos³ugi i duchowoci kap³añskiej jest udzielanie-przyjmowanie (warto postawiæ pytanie co do kolejnoci, w jakiej umieszczaæ te s³owa)
sakramentów: kap³an te¿ przecie¿ przyjmuje sakramenty i pozostaje to fundamentalnym
równie¿ dla jego w³asnego ¿ycia duchowego, zbawienia. Nie ma tu potrzeby uzasadniaæ, i¿ ca³y czas mamy te¿ do czynienia ze S³owem Bo¿ym. Pos³uga i duchowoæ
kap³añska wyra¿aj¹ siê, weryfikuj¹ tak¿e na inne sposoby.
21
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Testament przedstawia jako pe³ni¹cego skutecznie funkcjê kap³añsk¹, arcykap³añsk¹. Nale¿a³oby tutaj przytoczyæ przyk³adowo szereg tekstów z Ewangelii
w. Jana oraz Listu do Hebrajczyków, ukazuj¹cych Chrystusa jako sk³adaj¹cego siê dobrowolnie, z mi³oci w ostatecznej, skutecznej ofierze, ofierze stanowi¹cej szczyt, spe³nienie ekonomii Przymierzy (por. np. J 17,1n; Hbr 9,11n;
10,1n). Chrystus powierza kolegium Aposto³ów zarówno sprawowanie Eucharystii, jak te¿ g³oszenie S³owa Bo¿ego. Wskazuj¹ na to odpowiednio teksty
mówi¹ce o Ostatniej Wieczerzy, czyli o pierwszej Eucharystii, jak i zakoñczenia Ewangelii wg Mateusza, Ewangelii wg w. Marka, Ewangelii wg w. £ukasza. W przypadku tych ostatnich trzeba zwróciæ uwagê na nastêpuj¹c¹,
daj¹c¹ do mylenia ró¿nicê. W wietle Ewangelii w. Mateusza Aposto³owie
maj¹ dope³niaæ zbawczej pos³ugi g³oszenia S³owa na rzecz wszystkich narodów, wszystkich ludzi (Mt 28,19). Z podobn¹ logik¹ mamy do czynienia
w Ewangelii w. £ukasza, przy czym ksiêga ta ³¹czy z g³oszeniem S³owa misterium pojednania. W Ewangelii tej Chrystus wyjania: Tak jest napisane:
Mesjasz bêdzie cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imiê Jego
g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy od Jerozolimy (£k 24,47). Natomiast Ewangelia w. Marka
notuje, przekazuje polecenie Chrystusa, by g³osiæ Ewangeliê wszelkiemu
stworzeniu (Mk 16,15). Takie spojrzenie przedstawia siê jako obiecuj¹co
bliskie ca³ociowemu postrzeganiu losów cz³owieka i wiata22, czyli spojrzeniu,
które  jak siê wydaje  coraz bardziej przemawia do wspó³czesnego cz³owieka23. W ten sposób Ewangelia w. Marka okazuje siê bogat¹ w budz¹cy
nadziejê pomost miêdzy chrzecijañstwem a obecnie ¿yj¹cymi niechrzecijanami24. Oto zakoñczenie Ewangelii wg w. Marka:
Dobrze bêdzie w tym kontekcie zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce s³owa papie¿a
Benedykta XVI: My sami, z ca³ym naszym bytem, winnimy byæ adoracj¹, ofiar¹,
zwróciæ nasz wiat Bogu i w ten sposób przemieniæ wiat. Dzia³anie kap³ana polega na
konsekrowaniu wiata, aby sta³ siê on ¿yj¹c¹ hosti¹, aby wiat sta³ siê liturgi¹: by
liturgia nie by³a czym znajduj¹cym siê obok rzeczywistoci tego wiata, lecz by sam
wiat sta³ siê ¿yj¹c¹ hosti¹, liturgi¹. Tê wielk¹ wizjê mia³ nastêpnie przed oczyma tak¿e
Teilhard de Chardin: u celu bêdziemy mieli prawdziw¹ liturgiê powszechn¹, gdzie wszechwiat stanie siê ¿yj¹ca hosti¹. A my modlimy siê do Pana, a¿eby pomóg³ nam byæ
kap³anami w tym w³anie znaczeniu, by pomóg³ w przemianie wiata w adoracjê Boga,
poczynaj¹c od nas samych (Homélie  célébration des vêpres, Aosta 24.07.2009;
tekst za: www.vatican.va (strona odwiedzona: 17.08.2009).
23
Por. np. B. P. Holt, Duchowoæ dwudziestego wieku, w: Duchowoæ chrzecijañska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, redaktor naczelny G. Mursell, Czêstochowa 2004, s. 330n, 359n.
24
Dobrze bêdzie zwróciæ uwagê na odpowiednioæ pod tym wzglêdem pomiêdzy
poleceniem, by g³osiæ Dobr¹ Wiadomoæ wszelkiemu stworzeniu, a Mk 16,20. Ten
ostatni werset (czyli zdanie wieñcz¹ce Ewangeliê) przez czas przesz³y g³osili oraz
przys³ówek wszêdzie wskazuje na budz¹c¹ nadziejê realizacjê woli Chrystusa.
22
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W koñcu [Chrystus] ukaza³ siê samym Jedenastu, gdy siedzieli za sto³em, i wyrzuca³ im brak wiary i upór, ¿e nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwsta³ego.
I powiedzia³ do nich: Idcie na ca³y wiat i g³ocie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie
potêpiony. Tym za, którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje z³e
duchy bêd¹ wyrzucaæ, nowymi jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k,
i jeliby co zatrutego wypili, nie bêdzie im szkodziæ. Na chorych rêce k³aæ bêd¹,
i ci odzyskaj¹ zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba
i zasiad³ po prawicy Boga. Oni za poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdzi³ naukê znakami, które jej towarzyszy³y (Mk 16,14-20).

Zdanie, które wieñczy Ewangeliê w. Marka, pozwala rozumieæ kap³añsk¹ pos³ugê g³oszenia S³owa Bo¿ego jako powierzon¹, zadan¹ przez Chrystusa, jako sprawowan¹ razem z Nim i w tym znaczeniu realizowan¹ tak¿e
przez samego Chrystusa. On przecie¿ jest w ni¹ zaanga¿owany, rozmawia,
czyli g³osi, przyczynia siê do skutecznoci g³oszenia. W konsekwencji jest
to wiêc pos³uga sprawowana wspólnie przez Chrystusa i przez powo³anych-pos³anych przez Niego. W Mk 16,20 formy gramatyczne greckich
s³ów przet³umaczonych jako wspó³dzia³a³ (gr. synergountos) oraz potwierdza³ (gr. bebaiountos) zasadniczo wskazuj¹ na ci¹g³oæ. Pierwszy i drugi
rozdzia³ Dziejów Apostolskich potwierdza rozumienie, i¿ do istoty misji
Aposto³ów nale¿y g³oszenie S³owa Bo¿ego. W pierwszym rozdziale jest mowa
np. o apostolskim byciu wiadkami Chrystusa, poczynaj¹c od Jerozolimy,
tj. od miejsca, gdzie Chrystus umar³, zmartwychwsta³ i wst¹pi³ do nieba,
mamy wiêc do czynienia z punktem wyjcia, z którego wyruszaj¹ Aposto³owie, by dotrzeæ ze S³owem, czyli ze zbawieniem a¿ po krañce ziemi (Dz 1,8),
to znaczy wszêdzie. Drugi rozdzia³ opisuje pocz¹tki realizacji tego misterium,
odwo³uj¹c siê do mi³oci braterskiej, udzielania chrztu i sprawowania Eucharystii. Jednak w tej relacji najwiêcej miejsca  co jest znamienne  zajmuje
g³oszenie Ewangelii.
Wieñcz¹ce Dzieje Apostolskie s³owa nastêpuj¹co powiadczaj¹ o spe³nianiu siê zapowiedzi Chrystusowej, zachowanej w przywo³anym powy¿ej
proroctwie-obietnicy z Dz 1,8. Przez ca³e dwa lata [Pawe³] pozosta³ w wynajêtym przez siebie mieszkaniu [w Rzymie] i przyjmowa³ wszystkich,
którzy do niego przychodzili, g³osz¹c królestwo Bo¿e i nauczaj¹c o Panu
Jezusie Chrystusie zupe³nie swobodnie, bez przeszkód (Dz 28,30-31).
Do odnotowania jest, ¿e mamy do czynienia ze zmian¹, która uwydatnia logikê
i dynamizm w³aciwe Chrystusowemu proroctwu-obietnicy. Na pocz¹tku
Dziejów Apostolskich Chrystus zwraca siê do Jedenastu i ma to miejsce
w palestyñskim punkcie wyjcia znajduj¹cym siê w pewnym sensie na peryferiach ówczesnego wiata ródziemnomorskiego. Ostatnie zdania tej ksiêgi
opisuj¹, co dzieje siê w stolicy tego wiata ze w. Paw³em. Podobnie jak
w przypadku powierzenia i sprawowania Eucharystii, tak¿e w wypadku
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pos³ugi S³owa powierzenie daru nie jest zamkniête bezowocnie w przesz³oci25. Eucharystiê sprawuj¹ nale¿¹cy do kolegium apostolskiego (Dz 2,42.46),
sprawuje j¹ te¿ w. Pawe³ (Dz 20,7-11). S³owo Bo¿e skutecznie g³osz¹ i ci
pierwsi, i ten drugi.
Trzeba jeszcze zwróciæ uwagê na nastêpuj¹c¹ sprawê. Chrzecijañstwo
zna dyskusje, nawet bardzo trudne spory, czy do wa¿nego sprawowania Eucharystii potrzebne jest, by przewodniczy³ wspólnocie upowa¿niony do tego
szafarz, a dok³adniej mê¿czyzna, jak to okrela wypracowana w ci¹gu wieków
terminologia teologiczna, wywiêcony na kap³ana. Analogiczne pytania nasuwaj¹ siê w zwi¹zku z g³oszeniem S³owa Bo¿ego. Nawet mo¿e wydawaæ siê,
i¿ s¹ one jeszcze trudniejsze. Wybitni chrzecijanie nieraz podkrelali, i¿ tak¹
misjê otrzymali wszyscy ochrzczeni, ¿e jej podjêcie nale¿y do istoty duchowoci chrzecijañskiej jako takiej26. Podstaw dostarcza tu ju¿ Nowy Testament.
Oto przyk³ad z Dziejów Apostolskich:
Pewien ¯yd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, cz³owiek uczony i znaj¹cy
wietnie Pisma przyby³ do Efezu. Zna³ on ju¿ drogê Pañsk¹, przemawia³ z wielkim
zapa³em i naucza³ dok³adnie tego, co dotyczy³o Jezusa, znaj¹c tylko chrzest Janowy. Zacz¹³ on odwa¿nie przemawiaæ w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila
us³yszeli, zabrali go z sob¹ i wy³o¿yli mu dok³adnie drogê Bo¿¹. A kiedy chcia³
wyruszyæ do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjêli
(Dz 18,24-26).

Pos³ugê apostolsk¹ na rzecz Apollosa spe³nia kobieta Pryscylla wraz ze swym
mê¿em Akwil¹; nawet zosta³a wymieniona jako pierwsza (por. Dz 18,2). Wybór przyk³adu w³anie z Dziejów Apostolskich powinien u³atwiæ uchwycenie
nastêpuj¹cej prawid³owoci. Ksiêga ta pokazuje, ¿e powierzenie mandatu g³oszenia S³owa wszystkim chrzecijanom i wywi¹zywanie siê przez nich z tej
misji, nie stoi w sprzecznoci z powierzeniem w sposób specyficzny tego samego mandatu kieruj¹cym wspólnotami. Punktem wyjcia pozostaje w tym
wypadku kolegium Aposto³ów. Przypadek w. Paw³a pokazuje, i¿ mamy tu
25
Czytelnik z pewnoci¹ zauwa¿y³, ¿e w niniejszych refleksjach systematycznie
tam, gdzie mo¿na by³oby spodziewaæ siê np. s³owa zakoñczenie, pojawia siê termin
zwieñczenie. Intencj¹ jest tutaj uzmys³owiæ, ¿e ksiêgi biblijne prowadz¹ dalej. Nie tyle
nawet wyprawiaj¹ czytelnika w nastêpne koleje jego ¿yciowej drogi, co z czytelnikiem
razem tê drogê przebywaj¹. Tak zosta³y pomylane i faktycznie tak¹ rolê spe³niaj¹.
Na potwierdzenie mo¿na powo³aæ siê m.in. na prolog Ewangelii w. £ukasza i na prolog Dziejów Apostolskich oraz na licz¹ce ju¿ dwa tysi¹ce lat dzieje duchowoci
chrzecijan.
26
Przyk³adem jest tu w. Ignacy Loyola (14911556), zob. np. J. Aumann, Zarys
historii duchowoci, wydanie II poprawione, z w³oskiego prze³o¿y³ ks. J. Machniak,
Kielce 2007, s. 219n; J. A. Wiseman, Historia duchowoci chrzecijañskiej. Wybrane
zagadnienia, przek³ad A. Wojtasik, Kraków 2009, s. 210n.
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pocz¹tek pewnego porz¹dku (por. np. Dz 9,1-15). Nie ma tutaj sprzecznoci,
konkurencji, konfliktu, ale uzupe³nianie siê, wspó³dzia³anie. Kiedy wspólnota
kocielna rozrasta siê i nale¿y dokonaæ pewnych zmian (powiedzmy roboczo)
logistycznych, organizacyjnych, to zarazem Dzieje Apostolskie twierdz¹, i¿ taka
sytuacja pozwala zidentyfikowaæ to, co sk³ada siê jako podstawowy element
na misjê samych Aposto³ów.
Wówczas, gdy liczba uczniów wzrasta³a, zaczêli hellenici szemraæ przeciwko
Hebrajczykom, ¿e przy codziennym rozdawaniu ja³mu¿ny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzecz¹ s³uszn¹, abymy zaniedbywali s³owo Bo¿e, a obs³ugiwali
sto³y  powiedzia³o Dwunastu, zwo³awszy wszystkich uczniów. Upatrzcie¿
zatem, bracia, siedmiu mê¿ów sporód siebie, ciesz¹cych siê dobr¹ s³aw¹, pe³nych
Ducha i m¹droci! Im zlecimy to zadanie. My za oddamy siê wy³¹cznie modlitwie
i pos³udze S³owa. Spodoba³y siê te s³owa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, mê¿a pe³nego wiary i Ducha wiêtego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona,
Parmenasa i Miko³aja, prozelitê z Antiochii. Przedstawili ich Aposto³om, którzy
modl¹c siê w³o¿yli na nich rêce (Dz 6,1-6).

* * *
Relacja ze S³owem Bo¿ym, pos³uga S³owa sk³ada siê na sam¹ to¿samoæ
kap³ana, na istotê duchowoci kap³añskiej. Pos³uga ta  a wiêc i wk³ad kap³ana
 nale¿y do najbardziej zasadniczych narzêdzi sporód tych, którymi Bóg pos³uguje siê, by odnowiæ ¿ycie i udzieliæ jego pe³ni. Sam kap³an dostêpuje daru
odnowienia ¿ycia i udzielenia jego pe³ni w³anie  choæ nie wy³¹cznie, co
w niczym nie podwa¿a znaczenia pos³ugi S³owa  pe³ni¹c tê pos³ugê (por. np.
Rz 1,16 oraz 1 Kor 9,16). Stajemy wiêc wobec jednego z najbardziej zasadniczych elementów to¿samoci, udanego ¿ycia duchowego tych, którzy otrzymuj¹-przyjmuj¹ sakrament wiêceñ.
W¹tek ów nale¿y nadal studiowaæ, przedstawiaæ. Tutaj niech wolno
bêdzie nawi¹zaæ do jednego z aktualnych wyzwañ. Nieraz ma siê wra¿enie,
i¿ zwyciê¿a pokusa niedoceniania pos³ugi S³owa. Przyk³adowo w czasie Mszy
w. niedzielnej walkowerem rezygnuje siê z niej, t³umacz¹c, i¿ jej miejsce ma
zaj¹æ adoracja Eucharystii lub piewanie kolêd. W uwagach tych absolutnie
nie chodzi o negowanie itp. kultu Eucharystii, ale m.in. o obronê, promowanie
tego kultu. Podobnie nie chodzi te¿ o negowanie wartoci kolêd, przydatnoci
ich piewu. Historia jednak ods³ania, jak samobójczym dla kap³ana, jak zabójczym dla wspólnoty  nawet jeli intencje s¹ dobre  jest rezygnowanie
z mo¿liwoci g³oszenia S³owa. Chocia¿by pocz¹tek XVI w. ma pod tym wzglêdem wiele do powiedzenia. Nasza wspó³czesnoæ tak¿e. Przecie¿ np. homilia,
jako g³oszenie S³owa Bo¿ego, okazuje siê jednym z proporcjonalnie niewielu
pól oddzia³ywania, gdy tymczasem ludzie s¹ wrêcz zalewani przez ró¿norakie
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informacje. Inni staraj¹ siê siêgaæ po wszelkie mo¿liwe rodki przekazu,
p³ac¹c przys³owiowe krocie nawet za kilkuminutowy dostêp do mass mediów,
by tylko dotrzeæ do jak najwiêkszej grupy odbiorców. Oczywicie S³owo Bo¿e
musi byæ zrozumiale, godnie proklamowane, homilia musi byæ starannie przygotowana. Potencja³ do wykorzystania jest ogromny.
Résumé
LE MINISTÈRE DE LA PAROLE: LIDENTITÉ
ET LA SPIRITUALITÉ SACERDOTALE

(RÉFLEXIONS À LOCCASION DE LANNÉE SACERDOTALE)
Dans cet article on traite les points suivants. Le ministère de la Parole est constitutif pour l’identité, pour la spiritualité des évêques, des prêtres et des diacres. Il se
réalise en tant que rencontre, grâce donnée et reçue, imitation et participation. D’après
l’Écriture Sainte ce ministère par sa nature est sacerdotale, il appartient aux instruments
les plus fondamentaux et efficaces en ce qui concerne l’œuvre du salut. Il arrive que le
ministère de la Parole reste sous-estimé: l’histoire démontre qu’une telle attitude est
fortement nuisible, meurtrière même pour la spiritualité, y comprise la spiritualité sacerdotale, pour les chrétiens. Il est instructif de comparer l’attitude à l’égard du ministère
de la Parole avec la pratique moderne de dépenser des sommes folles pourvu que l’on
arrive à diffuser un bref message à une audience notable.
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