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2.
„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić,
i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem
dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich
dwunastu...” (Łk 6,12-13).
Jak siê okazuje, nawet samemu Bogu nie jest tak ³atwo
skombinowaæ listê powo³anych. Dlatego ca³¹ noc spêdzi³ na
modlitwie... Przecie¿ On wszystko wie! A mo¿e w³anie dlatego
tak nie³atwo Mu by³o?
Po wielu latach Jezus wrêczy³ Józkowi piêkn¹ czarn¹ sutannê i powiedzia³
Pójd za mn¹, czyli o kuni powo³añ Chrystusowych...
Tak pewnie by³oby najprociej, ale niestety tak nie jest. Jak to siê dzieje,
¿e nagle czuje siê, wie siê, ¿e zdobywa siê pewnoæ, i¿ jest siê powo³anym. Czy przypomina to trochê jakby wewnêtrzne szarpniêcie, nag³e, arytmiczne uderzenie serca? Znów mogê tylko powiedzieæ, ¿e tak by³oby
znacznie ³atwiej. Rzeczywistoæ jest jednak inna.
Mówi siê, ¿e kuni¹ powo³ania zakonnego czy kap³añskiego jest przede
wszystkim rodzina, bo tam powo³anie siê rodzi i zarazem wzrasta, ¿e tam
siê je najczêciej po raz pierwszy s³yszy i odkrywa. Brzmi to trochê jak
slogan: Kto ma ksiêdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. Zarówno
w pierwszym, jak i drugim wypadku wszystko mo¿e siê oczywicie potwierdziæ, ale nie jest to ¿adna regu³a.
W przypadku przytoczonego wy¿ej powiedzenia wiele zale¿y od tego,
gdzie dany ksi¹dz pracuje. Je¿eli przebywa na jakiej placówce na Zachodzie lub w dobrze prosperuj¹cej parafii w Polsce, albo z jakiego
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tytu³u ma dostêp do pieniêdzy, to byæ mo¿e... Ale jeli przysz³o mu
pracowaæ w Bu³garii, Rumunii lub w jakich odleg³ych czêciach
dawnego Zwi¹zku Radzieckiego, to sprawa przedstawia siê zgo³a inaczej. Wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e kto ma ksiêdza w rodzie, to i dok³adaæ
musi...
Co do rodziny, rzekomej kuni powo³añ kap³añskich, to wiele zale¿y
od indywidualnego przypadku, osobistego dowiadczenia, od wielu ró¿nych przypadków i ich niepowtarzalnych kombinacji. W rodzinie Darka
na przyk³ad Bogu nigdy siê nie naprzykrzano. Pan Bóg móg³ w tej
rodzinie za¿ywaæ wiêtego spokoju, ba, móg³by zafundowaæ sobie nawet
d³u¿szy urlop i na pewno nikt by Mu nie zak³óci³ spokoju. A Darek jest
ksiêdzem.
Jacek wychowa³ siê w rozbitej rodzinie. Modlitwa, jakiej siê w tej rodzinie uczy³, mog³aby co najwy¿ej wejæ w poczet aktów strzelistych (tzn.
takich krótkich modlitw wystrzeliwanych w niebo), du¿ego kalibru, ale
nieco innego rodzaju: Na mi³oæ bosk¹, zejd mi z oczu, bo patrzeæ
na ciebie nie mogê! Jezus, Maryja, jak ja ciebie nienawidzê! Do cholery, ¿e
te¿ mnie Bóg tob¹ tak pokara³!. Jacek te¿ jest ksiêdzem.
Staszek wyszed³ z bardzo pobo¿nej rodziny. Mamê codziennie widaæ
w kociele i w miasteczku wszyscy o tym wiedz¹. Staszek by³ ministrantem, zawsze chodzi³ na roraty, by³ przyk³adem dla innych. Staszek jest
ksiêdzem.
¯yciorysy wiêtych te¿ mog³yby byæ doskona³ym materia³em, w jaki
sposób rodzina mo¿e, ale wcale nie musi byæ kuni¹ powo³ania. Siostra
Faustyna mia³a przed oczyma ciê¿ko zapracowanego ojca, który wieczorami ostatkiem si³ klêka³ do pacierza, ale ju¿ Franciszek z Asy¿u takiego
widoku  o ile mi wiadomo  nie wspomina³.
Z t¹ kuni¹ powo³ania w rodzinie mo¿e byæ wiêc ró¿nie. Czasem rodzina jest ow¹ kuni¹ w zupe³nie innym znaczeniu. Grzegorz wzrasta³
w rodzinie, gdzie o Bogu nie mówi³o siê z zasady, gdzie nieobecnoæ
krzy¿a na cianie nie by³a przypadkowa. Koció³ uwa¿ano za instrument
w rêkach ¿¹dnych w³adzy. Grzegorz jednak zosta³ ksiêdzem. Chcia³ koniecznie zrozumieæ, dlaczego w jego rodzinie tak nie lubiano Boga i jego
s³ug? I tak trafi³ do seminarium.
A moja historia? Waha³bym siê powiedzieæ, ¿e moja rodzina by³a w tym
czasie wzorem rodziny chrzecijañskiej. Przynajmniej nie w takim sensie,
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w jakim zwyk³o siê s³yszeæ z ambony. Chodzilimy wprawdzie co niedzielê do kocio³a, gdyby jednak to mia³o wystarczyæ, to po wiecie musia³oby
chodziæ wiêcej ksiê¿y ni¿ laików, bo tylu mniej wiêcej ch³opaków chodzi³o na niedzielne msze. W domu przestrzegano nakazanych postów:
w pi¹tki nie jadalimy kie³basy, w Wielkim Pocie chodzilimy na Gorzkie
¯ale i Drogê Krzy¿ow¹, chêtnie przyjmowalimy ksiêdza po kolêdzie, nie
pracowalimy w niedziele.
Je¿eli w ogóle kto w domu modli³ siê o moje powo³anie, to mylê, ¿e
by³a to moja babcia. Moja babcia Józefa. Ona co dzieñ zachodzi³a do
kocio³a i nikt o tym nie mówi³. Pan Bóg wie, o co ona tak naprawdê siê
modli³a, a swa tajemnicê zabra³a ze sob¹ tam, na drug¹ stronê. Nie zdziwi³bym siê jednak, gdyby siê kiedy okaza³o, ¿e niemia³o prosi³a o dar
powo³ania kap³añskiego w rodzinie. To by chyba nawet do niej jako
pasowa³o.
¯adnego jakiego nadzwyczajnego g³osu, powo³ania nie czu³em. Serce,
je¿eli bi³o mi arytmicznie, to raczej na skutek problemów z astm¹. No
i póniej, ju¿ w oazowym gronie... ale niekoniecznie od razu w sensie
powo³ania kap³añskiego. Z tym s³yszeniem g³osu Bo¿ego to trochê tak,
jakby z mitologii wziête: Abraham us³ysza³, Moj¿esz us³ysza³, Samuel us³ysza³, Piotr us³ysza³, Pawe³ us³ysza³... Tego siê nie s³yszy. Nikt nie wo³a po
imieniu. Ba, mo¿na nie mieæ w ogóle uszu i us³yszeæ Boga. Cz³owiek uczy
siê odczytywaæ jêzyk Boga... lub lepiej  kod swojego powo³ania. A to
bardzo mozolny proces, bo Bóg to nie jednokomórkowy pantofelek.
Najpierw trzeba poznaæ Jego jêzyk. Od tego trzeba zacz¹æ i na tym
mo¿na po³amaæ zêby  dodam nieco uprzedzaj¹c. Takich od t³umaczenia
S³ów Bo¿ych by³o ju¿ wielu i Jezus jako ich nawet nie preferowa³, ba,
wyra¿a³ siê o nich nawet doæ sceptycznie. Rolê t³umaczy Bo¿ej mowy
przejmuj¹ w formacji zakonno-kap³añskiej ju¿ powo³ani, czyli ojcowie
duchowi, spowiednicy, duszpasterze. A zadanie do spe³nienia maj¹ nie
byle jakie. A¿ skóra cierpnie, kiedy pomyli siê, ¿e trzeba byæ t³umaczem
samego Boga. Przecie¿ faryzeusze  te¿ t³umacze woli Bo¿ej  zupe³nie
zawiedli, nie rozpoznaj¹c powo³ania Jezusa. Twierdzili, ¿e nie tylko nie
otrzyma³ takiego powo³ania od Boga, ale przeciwko temu Bogu bluni³!
Nie mieli przy tym ani krzty w¹tpliwoci, ¿e sami s¹ dobrymi t³umaczami
mowy Boga. Trzeba wiêc jak mi siê wydaje  poruszaæ siê po tym
terenie z wielk¹ ostro¿noci¹.
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Moim t³umaczem woli Boga by³ ojciec Marian, zmartwychwstaniec.
Ojciec Marian pe³ni³ wówczas w zgromadzeniu funkcjê powo³aniowca,
czyli osoby, która wy³awia powo³anych lub owe powo³ania rozbudza. Nie
p³odzi ich wprawdzie ani te¿ nie rodzi, ale jak akuszerka pomaga (czasem
przypiera), asystuje przy narodzinach.
Pozna³em go w parafii Ksiê¿y Zmartwychwstanców na Rynku Wildeckim, w duszpasterstwie m³odzie¿y w Poznaniu. Bezsprzecznie by³ dla nas
wszystkich du¿ym autorytetem. Imponowa³ nam jego sposób bycia, inteligencja, pozycja. By³ kim w rodzaju guru. Cieszylimy siê, ¿e go znamy
i co wa¿niejsze, bylimy szczêliwi, ¿e on zna nas  po imieniu.
Pamiêtam niejeden mile spêdzony u niego, przegadany wieczór. Pamiêtam czekoladowe cukierki  na owe czasy prawdziwy rarytas  którymi
zawsze nas czêstowa³. Mia³ bez w¹tpienia dar gromadzenia wokó³ siebie
m³odych ludzi, by³ te¿ jedyn¹ alternatyw¹ wobec tego, co proponowa³a
wówczas szko³a z jej organizacjami. Potrafi³ stworzyæ klimat, w którym
czulimy siê dobrze i za to do dzi jestem mu wdziêczny.
Jak dowiedzia³em siê o tym, ¿e mam powo³anie? Jak je
us³ysza³em?
Powiedzia³ mi o tym w³anie ojciec Marian, na rekolekcjach powo³aniowych w Stryszawie, w 1977 roku. Na tym siê oczywicie nie skoñczy³o, ale
to on pierwszy by³ ow¹ tr¹b¹ Bo¿¹, oznajmiaj¹c¹ Wielk¹ Nowinê: masz
powo³anie! Pamiêtam to doskonale. Klêczelimy w ma³ej góralskiej kapliczce (któr¹ opiekowa³y siê  robi¹ to zreszt¹ do dzi  siostry zmartwychwstanki) w absolutnej ciszy, w mroku. Przed nami tli³ siê dyskretnie
jedynie p³omieñ wiecznej lampki.
By³o nas niewielu, jeli dobrze pamiêtam zaledwie dziesiêciu. Bylimy
rozmodleni, poszukuj¹cy odpowiedzi na pytanie: Jaka jest moja droga...
czego oczekuje ode mnie Bóg... jaka jest Jego wola...?. Ojciec Marian
podszed³ do pulpitu i powiedzia³  a by³ dla nas absolutnym autorytetem
w Bo¿ych sprawach  ¿e wszyscy, jak tu siedzimy, mamy powo³anie do
kap³añstwa.
Nigdy nie zapomnê tego uczucia, które mi wówczas towarzyszy³o:
radoæ przemieszana z przera¿eniem  wed³ug o. Mariana widoczne
potwierdzenie, gdy¿ tak samo prze¿ywa³y to wielkie postacie biblijne
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 i uczucie radosnego podniecenia. Radoæ, bo w koñcu mam pewnoæ
i nie muszê ju¿ wiêcej pytaæ: ten ci¹g³y brak pewnoci zaczyna³ byæ naprawdê mêcz¹cy. Radoæ, bo jestem wród tych niewielu wybranych  to
b¹d co b¹d zaszczyt. I przera¿enie, bo wiadomoæ zawieszonego nad
sob¹ Bo¿ego wzroku niekoniecznie zawsze musi wyzwalaæ radoæ...
Nie ka¿dego dosiêga taki zaszczyt  niejednokrotnie przypomina³ nam
ksi¹dz Marian. Mia³em, wszyscy mielimy, delikatne poczucie przynale¿noci do elity  niekoniecznie w pejoratywnym znaczeniu. Ka¿dy z nas
mia³ wiadomoæ bycia wybranym. Z pewnoci¹ to uczucie obce jest tym,
którzy decyduj¹ siê na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Ich wybór traktowany jest trochê jak standard. A tymczasem kto, kto decyduje siê na
zawarcie sakramentalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego, ma takie samo prawo,
by czuæ siê wyj¹tkowo, by poczuæ siê wybranym, powo³anym, dok³adnie
tak samo, jak osoba powo³ana do kap³añstwa  jak my wtedy. On jest tak
samo wybranym. Decyzja przyjêcia sakramentu ma³¿eñstwa w kociele,
to odpowied na dar wielkiego powo³ania, którego autorem jest sam Mistrz
z Nazaretu. Koció³ o tym dobrze wie, tylko byæ mo¿e za cicho o tym
mówi.
Do dzisiaj nie wiem, sk¹d ojciec Marian, ceniony w zgromadzeniu powo³aniowiec, mia³ tê pewnoæ, ¿e wszyscy klêcz¹cy wtedy w tej ma³ej
kapliczce mamy powo³anie. Mo¿e faktycznie nale¿a³ do tych nielicznych
proroków, obdarzonych zdolnoci¹ interpretowania ladów Boga, bezb³êdnego odczytywania Jego myli. Nie wiem. A mo¿e po prostu dobrze
wykonywa³ swoj¹ robotê, by³ przecie¿ powo³aniowcem, a dobry powo³aniowiec to taki, który wprowadzi do Bo¿ej owczarni jak najwiêcej pog³owia. Móg³ siê poszczyciæ niez³ym dorobkiem. Mia³ na koncie (o czym nie
waha³ siê zreszt¹ czasami nadmieniaæ) niejednego... powo³anego.
W ka¿dym razie póniej, du¿o póniej, nie mog³em mu tego wybaczyæ.
Nie dlatego, ¿ebym nie mia³ powo³ania, lecz dlatego, ¿e zamiast do koñca
asystowaæ, zdecydowa³ siê ten poród niejako przyspieszyæ. Mo¿e ba³ siê
ci¹¿y przenoszonej  nie mam pojêcia. A ja wola³bym raczej, by wraz ze
mn¹ tej mojej ci¹¿y (z³o¿onego we mnie nasienia Bo¿ego powo³ania) po
prostu cierpliwie do koñca towarzyszy³. W owym momencie by³o to nawet bardzo wyzwalaj¹ce, jednak w perspektywie kolejnych kroków i decyzji ci¹¿y³o. Wola³bym powo³aniowca  je¿eli w ogóle przyj¹æ, ¿e funkcja
fachowca od myli Bo¿ych ma swoje uzasadnienie  w stylu Sokratesa.
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Sokrates widzia³ siebie jedynie w roli akuszerki towarzysz¹cej narodzinom
 w jego wypadku narodzinom prawdy  akuszerki, a nie rodzicielki...
Ojciec Marian wiedzia³ wtedy o Sokratesie na pewno du¿o wiêcej ode
mnie, tyle ¿e widocznie poród naszej dziesi¹tki, w góralskiej kapliczce
w Stryszawie, wyda³ mu siê ju¿ zbyt d³ugi i zdecydowa³ siê na cesarskie
ciêcie. Mo¿na pewnie i tak, ale rodzi siê pytanie, czy by³ to na pewno
w³aciwy moment? Czy aby na pewno o. Marian widzia³ wczeniej badanie USG i wiedzia³, co ma przyjæ na wiat, i w koñcu czy o. Marian mia³
upowa¿nienie lekarza ginekologa i móg³ pozwoliæ sobie na wykonanie
cesarskiego ciêcia?
Je¿eli przyj¹æ, ¿e to z woli Ducha wiêtego, bo z polecenia zgromadzenia dane mu by³o pe³niæ pos³ugê powo³aniowca, to trzeba by za³o¿yæ, ¿e
ow¹ koncesjê owszem, posiada³. Mimo to nierozstrzygniêta pozostaje
w¹tpliwoæ, czy pod ka¿d¹ jego decyzj¹ ka¿dym jego zdaniem, choæby
i ze wiêtej ambony wypowiedzianym, jak choæby i wtedy w przelicznej,
ma³ej góralskiej kapliczce w Stryszawie, podpisywa³ siê sam Duch wiêty.
Zastanawiam siê, czy sam o. Marian potrafi³by na to pytanie bez zaj¹kniêcia odpowiedzieæ5.
Nie ma wiêkszej sprawy dla powo³anego jak pos³uszeñstwo woli
Bo¿ej...
Tylko to wcale nie takie ³atwe, gdy¿ niezbadane s¹ Jego wyroki i nie
do wyledzenia Jego drogi! (Rz 11, 33). I to znacznie komplikuje sprawê.
A Duch wiêty to nie gumowy worek, do którego mo¿na wrzucaæ co siê
chce... (i t³umaczyæ, ¿e taka by³a wola Bo¿a). Je¿eli wszystkie podejmowane w Kociele decyzje s¹ równoznaczne z wol¹ Ducha wiêtego, to nale¿a³oby zapytaæ o Jego zdrowie psychiczne i zastanowiæ siê nad Jego
poczytalnoci¹. A je¿eli Duch wiêty to naprawdê go³êbica, to musi byæ
z pewnoci¹ w ¿a³osnym stanie, niele oskubana, bo ka¿dy próbuje co
tam z niej dla siebie uszczkn¹æ.

Podobne dowiadczenie opisuje znany jezuita Carlos G. Valles w swojej ksi¹¿ce
Sztuka wyboru (WAM, Kraków 2004). Ani Tomasz Jaeschke, ani Carlos G. Valles nigdy nie
kwestionowali autentycznoci swojego powo³ania. Obaj jednak z tak¹ sam¹ wdziêcznoci¹ wspominaj¹ tych, którzy nie zawahali siê przyspieszyæ ich decyzji (przyp. red.).
5
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Wemijcie Ducha wiêtego, powiedzia³ Jezus do uczniów
i podwi¹za³ mu skrzyd³a, by zbyt wysoko nie pofrun¹³...
Rozumieæ czego On, Duch wiêty, chce, faktycznie chce, co mo¿e myleæ, to naprawdê nie takie ³atwe, jak siê czêsto zwyk³o s³yszeæ z ambony.
Mo¿e co nieco z mojego ma³ego zakonnego podwórka, gdzie t³umaczenie
myli Bo¿ych nale¿a³o (i wci¹¿ nale¿y) do istoty powo³ania i stanowi³o
o profesjonalizmie hierarchicznego Kocio³a...
Je¿eli mój dobry przyjaciel, ksi¹dz, prosi w³adze zgromadzenia o przeniesienie go do innej parafii, gdy¿ prze³o¿ony zakonny, z którym by³o mu
dane dzieliæ dach nad g³ow¹ i jeden stó³ na plebanii, jest uosobieniem
wszystkiego poza mi³oci¹ bliniego, a mój przyjaciel obawia siê, ¿e d³u¿sze trwanie w takich warunkach mo¿e wkrótce staæ siê dla niego nie do
zniesienia, ¿e mo¿e nie wytrzymaæ psychicznie, za prze³o¿eni zakonni
w imiê mi³oci do Boga ka¿¹ mu tam dalej tkwiæ i po jakim czasie mój
przyjaciel trafia najpierw do gabinetu lekarza, a potem do szpitala psychiatrycznego, gdzie poddawany jest d³ugiemu leczeniu... to trudno mi
uwierzyæ, ¿e Bóg tak chcia³ i ¿e prze³o¿eni dzia³ali w Jego imieniu, ¿e byli
Jego g³osem! Trudno uwierzyæ, ¿e dobry Bóg w swoich planach chcia³
rzeczywicie zafundowaæ mojemu przyjacielowi darmowy pobyt w zak³adzie zamkniêtym dla nerwowo i psychicznie chorych... W takiego Boga to
a¿ strach wierzyæ. On jest nieobliczalny!
Je¿eli inny ksi¹dz, tak¿e mój serdeczny przyjaciel, zostaje  za spraw¹ tzw.
obediencji (woli Bo¿ej), przekazanej przez w³adze zgromadzenia
 skierowany na placówkê, gdzie, co z góry wiadomo, grozi mu pog³êbienie
siê problemu z alkoholem, problemu, z którym w³anie usi³uje sobie poradziæ
i zgromadzenie o tym doskonale wie... i on to przeczuwa i prosi o zmianê
decyzji, zmianê woli Bo¿ej, i po swojej interwencji na mocy nowego dekretu woli Bo¿ej zostaje przeniesiony do du¿ego miasta, do du¿ego skupiska
ludzi, do zdrowszego dla niego rodowiska, to trudno mi uwierzyæ, ¿e to
wszystko dzieje siê za spraw¹ Ducha wiêtego. Wygl¹da na to, ¿e mój stary
przyjaciel swoim odwo³aniem pouczy³ Ducha Bo¿ego, co ma robiæ...
Przed kilku laty parafiê oraz miejsce pielgrzymkowe w St. Corona
(Austria) przej¹³  z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem  nie kto inny, jak syn
duchowy eks-zmartwychwstañca, dzi za³o¿yciela i genera³a ruchu maryjnego (o nazwie P³omieñ Mi³oci Niepokalanego Serca Maryi), o. Andrze• 49 •
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ja Micha³ka  Alois Hüger. Ojciec Micha³ek jest na pewno nietuzinkow¹
postaci¹ i zawsze pozostanie w pamiêci zmartwychwstañców, st¹d te¿
chcia³bym powiêciæ mu przynajmniej kilka zdañ.
Nieraz wspominano go w zgromadzeniu, niestety niezbyt dobrze,
a mówi¹c o nim, jakby na komendê pukano siê w czo³o. Opowiadali
o nim znaj¹cy go, starsi ksiê¿a, ¿e co mu siê we ³bie pomiesza³o...
i dziêki Bogu, ¿e odszed³, bo g³upków dosyæ w zgromadzeniu (dodawali co dowcipniejsi).
Ojciec Micha³ek po opuszczeniu Zgromadzenia Ksiê¿y Zmartwychwstañców wywêdrowa³ najpierw do Boliwii, a póniej (1977) osiad³ w diecezji
niemieckiej w Augsburgu. Tam w³anie mia³ wizjê, która zadecydowa³a
o jego przysz³oci: w przepalonej ¿arówce zobaczy³ nagle literê M...
jak Maryja. I tak ów znak zinterpretowa³. Prze¿y³ prawdziwe owiecenie.
By³ to wyrany znak od Matki Bo¿ej  co w rodzaju cudu w ¿arówce.
Lecz to jeszcze nie wszystko. S³ysza³ te¿ jakie g³osy. Matka Bo¿a chcia³a,
by za³o¿y³ dla niej zakon. A pos³u¿y³a siê zwyk³¹ ¿arówk¹...
Ojciec Andrzej by³ pewien swojej wizji. Zmartwychwstañcy bynajmniej
nie mieli mu za z³e, ¿e ich opuci³, i chyba trudno im siê nawet dziwiæ.
Ten cud by³ znakiem dla ludzi nie tylko o silnej wierze, ale i o silnych
nerwach. Niejeden mózg by tu wysiad³. Po co Maryja mia³aby siê pchaæ
do ¿arówki? Nie mam pojêcia.
Pomijaj¹c proces, jaki zosta³ wytoczony o. Andrzejowi w Niemczech,
w którym zosta³ oskar¿ony o manipulowanie darami przeznaczonymi dla
Polski (w zwi¹zku z czym zakazano mu wjazdu do Niemiec), a tak¿e jego
tu³aczkê po W³oszech, dla nas wa¿ne jest to, ¿e po¿egnany z nieukrywan¹
ulg¹ przez jednych prze³o¿onych kocielnych, przez innych zosta³ przyjêty
ze szczer¹ radoci¹...
Jedna rêka prze³o¿onego stuka siê w czo³o, sugeruj¹c zaburzenia g³ównego orodka nerwowego, a inna w tym samym czasie b³ogos³awi... Ojciec wiêty Jan Pawe³ II udzieli³ o. Andrzejowi specjalnego b³ogos³awieñstwa! Na jego mocy o. Micha³ek za³o¿y³ od dawna wymarzony przez siebie
(a polecony ponoæ przez Maryjê w ¿arówce) zakon, mianuj¹c siê jednoczenie jego genera³em. Powsta³e dzie³o wspiera kolejna rêka, tak¿e prze³o¿onego kocielnego, tym razem arcybiskupa Wiednia, kardyna³a Chrystopha Schönborna OP, który nowemu zgromadzeniu odda³ do dyspozycji
jedn¹ z parafii swojej diecezji!
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Ta zepsuta, przepalona, mówi¹ca ¿arówka, zaczê³a nagle  jak siê okazuje  dawaæ wiêcej wiat³a ani¿eli ca³y reaktor atomowy. W tym sensie
okaza³a siê naprawdê cudowna.
Chcia³bym zobaczyæ  ze zwyk³ej ludzkiej ciekawoci  miny tych wszystkich zmartwychwstañców, którzy kiedy przy mnie pukali siê w czo³a, czy
aby im palec nie usech³... Nie bardzo mo¿na siê w tym wszystkim po³apaæ, bo co jednych sk³ania do pukania siê w czo³o, innych motywuje do
udzielenia b³ogos³awieñstwa.
Zna³em  i by³em ni¹ prawdziwie zauroczony  pewn¹ siostrê zmartwychwstankê (na wypadek gdyby by³a jeszcze w zgromadzeniu, nie podajê jej prawdziwego imienia, ¿eby przypadkiem nie sprowokowaæ woli
Bo¿ej do drastycznych posuniêæ!), która lubi³a sprzeciwiaæ siê woli Bo¿ej. Lubi³a w Dêbkach (miejsce rekolekcji zakonnych Zgromadzenia Ksiê¿y Zmartwychwstañców, a jednoczenie doskona³e miejsce na nadmorski
wypoczynek) chodziæ po pla¿y w zwyk³ym stroju k¹pielowym, w bikini.
Habit zostawia³a na wieszaku, w szafie i w³óczy³a siê po ulicach, zaczepiaj¹c tych z tzw. marginesu. Gada³a z nimi i mia³a siê  normalnie, nie
pobo¿nie  zanosi³a siê wprost od miechu... Pod czarnym habitem nosi³a
bia³e skarpetki i uwielbia³a kawê.
Niby to nic z³ego, ale tutaj chodzi przecie¿ o siostrê zakonn¹! Nieustannie wchodzi³a w konflikt z wol¹ Bo¿¹, reprezentowan¹ przez
zgromadzenie. Radzono jej nawet, ¿eby spakowa³a walizki i wróci³a
do domu... jak mi kiedy opowiada³a. Nie zrobi³a tego, bo czu³a siê
powo³ana, bo uwa¿a³a, ¿e to jej droga ¿ycia. Wszyscy na ustach mieli
wolê Bo¿¹. W imiê woli Bo¿ej mia³a odejæ, ona za  te¿ w imiê woli
Bo¿ej  chcia³a pozostaæ. Pech prze³o¿onych zgromadzenia polega³ na
tym, ¿e owa siostra by³a ju¿ po lubach wieczystych i nie³atwo by³o j¹
ruszyæ.
Mo¿na siê rzeczywicie w tym wszystkim zgubiæ: wola Bo¿a, wola nieBo¿a... Kiedy tak, a kiedy nie? Dzisiaj tak, jutro nie. Tu tak, a tam nie.
Niejednego kleryka usuniêto z seminarium  nie tylko seminarium Ksiê¿y
Zmartwychwstañców  bo stwierdzono u niego brak owego powo³ania,
a po pewnym czasie okazywa³o siê, ¿e ów kleryk znajdowa³ inny zakon
czy seminarium, w którym prze³o¿eni byli odmiennego zdania i w nowym
miejscu doprowadzano owego cz³owieka do wiêceñ kap³añskich. Mo¿na
dostaæ zawrotu g³owy...
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Duch Bo¿y tchnie kêdy chce i nie radzi³bym deptaæ mu po
piêtach... A mo¿e Bóg te¿ siê uczy?
Kiedy w 1987 roku, zaraz po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich, zosta³em
skierowany do pracy zwi¹zanej z formacj¹ m³odych powo³añ zakonnych
i kap³añskich, wiedzia³em, ¿e czeka mnie niez³a próba. Mia³em przygl¹daæ
siê nowym powo³aniom, formowaæ czy podtrzymywaæ je i wreszcie oceniaæ... Bycie fachowcem w sprawach Bo¿ych to autentyczna zabawa
z ogniem. Mo¿na i siebie, i innych niele poparzyæ. Wiedzia³em, ¿e czeka
mnie niejako rozrachunek z przesz³oci¹. Tym razem to ja mia³em przej¹æ
rolê akuszerki. Zapewniano mnie wprawdzie o asystencji Ducha wiêtego, o Jego nieustannym wsparciu, o misji udzielonej mi przez zgromadzenie (woli Bo¿ej), a wiêc niejako o gwarancji powodzenia tego przedsiêwziêcia, ale i tak nie dawa³o mi to spokoju.
Zbyt du¿o widzia³em ju¿ w zgromadzeniu, by tak ³atwo ulec radosnemu
optymizmowi. Niejednemu z moich wspó³braci wyrz¹dzono krzywdê, bo
komu wydawa³o siê, ¿e Duch wiêty usiad³ mu na ramieniu i szepta³,
czego od niego chce. Byæ ekspertem w sprawach Bo¿ych to tak, jakby
chcieæ chwyciæ samego Boga za rêkê, i nagle rozumieæ, o co mu w³aciwie chodzi... a to  tak naprawdê  ca³kiem beznadziejna sprawa, bo Pan
Bóg przecie¿ nie ma r¹k...
Wielu z tych, którym wydawa³o siê, ¿e im siê to uda³o, dzi przeprasza
za b³êdy przesz³oci. Bardzo bolenie prze¿y³em tê prawdê, towarzysz¹c
jednemu z naszych ojców  w ostatnich chwilach jego ziemskiej pielgrzymki  w jego rozrachunku z przesz³oci¹... Mieszka³ z nami pod
jednym dachem, w budynku seminaryjnym, by³ ciê¿ko chory. Przed
laty i jemu powierzono pieczê (i w³adzê) nad powo³anymi. Mia³ opiniê
nies³ychanie zdecydowanego, zagorza³ego egzekutora woli Bo¿ej. Bi³
rekordy w odsy³aniu  jego zdaniem niepowo³anych  do domu. By³
nieprzejednany.
Opowiadano o nim, ¿e jednemu z nowicjuszy, w myl æwiczenia siê
w pos³uszeñstwie woli Bo¿ej, kaza³ w ogrodzie zakonnym zasadziæ ma³¹
brzózkê (któr¹ ów nieszczênik nieopatrznie wyci¹³), tyle ¿e... do góry
korzeniem! Zasadziæ i codziennie podlewaæ. Nietrudno sobie wyobraziæ,
z jakim skutkiem. By³ wiêcie przekonany, ¿e postêpuje s³usznie... dla
rozpoznania woli Bo¿ej!
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Widzia³em go, ju¿ na progu wiecznoci, wiele lat póniej, jak z ogromnym cierpieniem na twarzy, tym fizycznym i duchowym, klêcza³ godzinami w samotnoci w naszej seminaryjnej kapliczce, usi³uj¹c odprawiaæ Drogê Krzy¿ow¹. Wiem od wspó³brata, który siê nim wówczas opiekowa³,
zmienia³ opatrunki... jak trudno by³o mu rozliczyæ siê z przesz³oci¹... jak
przeprasza³ Boga za byæ mo¿e zmarnowane przez niego wówczas powo³ania... Nie móg³ zupe³nie znaleæ spokoju... By³o mi go bardzo ¿al.
Mylê, ¿e to bardzo bolesna, ale i pouczaj¹ca historia.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e przyznana mi funkcja powo³aniowca, prawej
rêki mistrza nowicjatu, by³a zaszczytem i nie ka¿demu w zgromadzeniu
powierza siê takie zadanie. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e znów w jaki
szczególny sposób zosta³em wybrany. Pociech¹ w ca³ej tej sytuacji by³
fakt, ¿e nie by³em sam. Nowicjuszami (kandydatami do zakonu i wiêceñ
kap³añskich) opiekowa³ siê mistrz nowicjatu, kap³an z ogromnym dowiadczeniem, cz³owiek g³êboko rozmodlony, ojciec Jan. Czêsto zarzucano mu
brak zdecydowania. Twierdzono, ¿e boi siê podejmowaæ decyzje, ¿e jest
zbyt ostro¿ny.
Mylê, ¿e sam rozumiem go teraz o wiele lepiej, ni¿ kiedykolwiek wczeniej. Nieraz przy zamkniêtych drzwiach dzielilimy siê swoimi uwagami
na temat naszych podopiecznych. Ojciec Jan wa¿y³ ka¿de s³owo, nigdy
nie podejmowa³ pochopnych decyzji. Mylê, ¿e czu³ wagê tego, co robi³,
a poniewa¿ by³ cz³owiekiem g³êbokiej modlitwy, zachowywa³ ogromny
respekt dla Bo¿ych planów. Nie s¹dzê, by mo¿na o nim powiedzieæ, ¿e
uwa¿a³ siê za fachowca ds. powo³añ. Za to bez w¹tpienia mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ cz³owiekiem Bo¿ym.
Ch³opcy, którzy do nas przychodzili, mieli podobne problemy jak i ja
przed laty. Stawiali dok³adnie te same pytania: czego chce ode mnie Bóg?
My za mielimy pomóc im znaleæ na nie odpowied. Przychodzili ró¿ni,
jak spo³eczeñstwo, w którym wzrastali i z którego wyszli: uczciwi, podstêpni, prostolinijni, dwulicowi. Byli tacy, którzy spowiadali siê z kilku
z³otych w kieszeni; byli te¿ tacy, którzy wieczorami wymykali siê potajemnie z pokojów i odwiedzali znane w wiosce dziewczyny... Jeden z nich
uprawia³ ten proceder nawet dosyæ d³ugo, zanim sprawa wysz³a na jaw.
By³em na niego wciek³y. Oszukiwa³ nas. Dzisiaj jest ksiêdzem.
Wielu z nich zosta³o ksiê¿mi. Niektórzy odeszli: w trakcie studiów, po
wiêceniach  ró¿nie. Je¿eli mam byæ wobec siebie szczery, to muszê
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przyznaæ, ¿e nie mia³em zielonego pojêcia, czy maj¹ powo³anie czy nie.
Móg³bym bez problemu opowiedzieæ o ich cechach charakteru, o tym czy
dali siê lubiæ czy nie, czy sprawiali wra¿enie uczciwych czy nie, ale
czy byli w ci¹¿y, czy nosili w sobie dar Bo¿ego powo³ania? Do dzi nie
wiem.
Procie Pana ¿niwa, aby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo,
rzek³ Jezus i spojrza³ na faluj¹ce przed nim morze habitów.
Gdyby to by³o takie proste... Czy mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e ma siê
powo³anie? Je¿eli jest siê arogantem, tak¹ pewnoæ mo¿na zdobyæ bardzo
szybko, nawet przed wst¹pieniem do seminarium; je¿eli jednak ma siê
trochê Bo¿ego Ducha, mo¿na tej pewnoci nie zdobyæ nigdy. Nie ma
matematycznej pewnoci. Nie ma i byæ nie mo¿e, bo wiara wyranie dystansuje siê od matematyki. Chrystus nie by³by chyba dobrym matematykiem. To z pewnoci¹ nie by³o Jego powo³anie. Dzieli³, mno¿y³, dodawa³
i odejmowa³, jak chcia³, jak uwa¿a³ za s³uszne, jak podpowiada³ Mu Duch
Ojca, i najczêciej by³o to sprzeczne z matematyk¹. Istnieje wprawdzie
przewiadczenie wiary (wierzê, ¿e zosta³em powo³any), ale to co innego.
Miêdzy wiem a wierzê istnieje pewna subtelna ró¿nica. Subtelna nie
znaczy jednak: nieistotna.
Problem ten przemyla³ doæ dog³êbnie jeden z najwiêkszych teologów ewangelickich, Rudolf Bultmann (18841976). W swoim czterotomowym dziele Glauben und Verstehen (Wierzyæ i rozumieæ) definiuje
wiarê jako swoisty rodzaj wiedzy, sposób rozumienia/interpretacji dowiadczanej przez nas rzeczywistoci ze wiadomoci¹, ¿e rozgrywa siê
ona przed Bogiem, w Jego Obecnoci. Jest to jaka wiedza, ale na pewno nie matematyczna. Wiara i rozum niekoniecznie musz¹ siê uzupe³niaæ. Mog¹ czasem  jak Piotra krocz¹cego po wodzie  przyprawiæ
o zawrót g³owy...
Pamiêtam swego rodzaju szok, jakiego kiedy dozna³em, rozmawiaj¹c
z pewnym starszym kap³anem, który w owczarni Dobrego Pasterza prze¿y³ b¹d co b¹d kilkadziesi¹t lat swojego ¿ycia i wielu ludziom pomóg³
spotkaæ Chrystusa. Na pewno by³ dobrym pasterzem.
Przyzna³, ¿e decyzja o ¿yciu w kap³añstwie by³a wprawdzie s³uszna,
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nej s³u¿by, nie móg³by jednak daæ g³owy  jak twierdzi³  ¿e ka¿da
inna decyzja by³aby b³êdna, ¿e nie podoba³aby siê Bogu... i uczyni³a
go nieszczêliwym. Powiedzia³ to mnie, wspó³bratu w kap³añstwie.
Nie wyzna³by tego nigdy z ambony czy na lekcji religii. A je¿eli mia³
racjê?
Gdzie szukaæ potwierdzenia, ¿e nie idzie siê fa³szyw¹ drog¹?
Na podstawie moich dowiadczeñ mogê tylko powiedzieæ: nie ma jednej, niezawodnej recepty. Trzeba przez ¿ycie iæ z szeroko otwartymi oczyma, bo nasz Bóg nie jest Bogiem umar³ych  jak mówi Pismo  lecz
¿ywych. On nie przysypia, On z nami ci¹gle rozmawia, przemawia do
nas, i to nie tylko tymi kana³ami, które my sami stawiamy do Jego dyspozycji. On sam wybiera czêstotliwoci, na których do nas mówi i nie ma
sensu Go pouczaæ. Zamiast tego lepiej patrzeæ i s³uchaæ. I ci¹gle siê dostrajaæ. I dalej nas³uchiwaæ.
Bóg nie przemawia do nas jedynie wtedy, gdy jestemy na
kolanach. On mówi do nas tak¿e wtedy, gdy na kolanach
w³óczymy siê od krawê¿nika do krawê¿nika.
Mnie to detektywistyczne poszukiwanie odpowiedzi, to ci¹g³e nas³uchiwanie kosztowa³o sporo wysi³ku. Na szczêcie nie by³em sam. Moim
towarzyszem by³ wówczas jeden ze wspó³braci, z tego samego roku. On
te¿ mia³ w¹tpliwoci. I to niejedn¹. Odpowiedzi na nasze pytania nie
moglimy znaleæ w najbli¿szym otoczeniu. Tam wszystko sprowadza³o
siê do jednego: módl siê, ufaj i znów siê módl, i znów ufaj.
Modlilimy siê i próbowalimy ufaæ... I nic. Pytania wci¹¿ pozostawa³y
bez odpowiedzi, bez zmian. W Krakowie znalelimy bardzo zacn¹ starsz¹
kobietê, która pracowa³a w duszpasterstwie katolickim. O ile dobrze
pamiêtam, przynajmniej jeden z jej synów by³ ksiêdzem. By³a dowiadczonym psychologiem. Wspania³a kobieta. Spotkania z ni¹ trzymalimy
w tajemnicy przed wspó³braæmi, by nie ryzykowaæ niebezpiecznej etykietki problematycznych i co najwa¿niejsze  by nie ryzykowaæ opuszczenia
szeregów zgromadzenia. Umawialimy siê z ni¹ w czwartki, bo czwartki
by³y u nas dniami przechadzek po miecie. W ten sposób nie wpadalimy
• 55 •

Tomasz Jaeschke
nikomu w oko. Pani Popiel, bo tak siê nazywa³a, utwierdza³a nas w przekonaniu, ¿e powinnimy dalej niestrudzenie poszukiwaæ odpowiedzi na
nasze pytania, ¿e tak jest dobrze, ¿e to nasze niepozbieranie wewnêtrzne nawet dobrze o nas wiadczy.
Wieczorami, po modlitwach spotykalimy siê z moim przyjacielem
w ma³ej biblioteczce seminaryjnej, by razem czytaæ i wymieniaæ siê mylami. Pamiêtam, jak obaj zafascynowani bylimy wówczas ksi¹¿k¹ Thomasa
A. Harrisa, W zgodzie z sob¹ i z tob¹ (Pax, Warszawa 1987).
W niej odnajdywalimy siebie: w dziecku, w rodzicu, w doros³ym. To by³y
wspania³e chwile. Chwile narodzin prawdy: o sobie, o innych, o otaczaj¹cym
nas wiecie, tak¿e o swoim powo³aniu. Nie zdradzalimy siê z tym specjalnie
przed innymi, ¿eby przypadkiem nie zaczêto siê zastanawiaæ, czy aby nam
w³anie nie brak tego powo³ania.
Jeli chodzi o mnie, to szuka³em do koñca, niemal do dnia przyjêcia
wiêceñ kap³añskich. Do samego koñca nie zgadza³o mi siê jeszcze wiele
rzeczy. Mo¿e dlatego, ¿e z wykszta³cenia jestem nie tylko teologiem, ale
i technikiem teletransmisji, fascynuje mnie porównywanie fenomenu ws³uchiwania siê w g³os Boga z dostrajaniem.
Pamiêtam mój pierwszy, samodzielnie zrobiony odbiornik radiofoniczny, pamiêtam trud szukania odpowiednich czêstotliwoci. I radoæ, gdy
us³ysza³em pierwsze rozlegaj¹ce siê dwiêki. I nie inaczej jest z powo³aniem. To nic innego jak ci¹g³e na- czy dostrajanie siê do czêstotliwoci fal
Niebieskiego Nadajnika. A ta czêstotliwoæ ci¹gle ucieka... Wprawdzie
mo¿na j¹ raz na zawsze unieruchomiæ, ale nie jestem pewien, czy to na
pewno dobry pomys³. Kiedy mo¿e siê okazaæ, ¿e s³uchalimy nie tej
stacji. Chyba lepiej jest mimo wszystko staraæ siê ci¹gle szukaæ w³aciwej
fali...
Nawet na szóstym roku studiów, zaledwie kilka miesiêcy przed
otrzymaniem wiêceñ kap³añskich ci¹gle jeszcze wytrwale majstrowa³em przy moim Odbiorniku, nieustannie nas³uchuj¹c. Wci¹¿ nie by³em
pewien, czy odbieram odpowiednie fale. Mój ojciec duchowy twierdzi³,
¿e to szatan miesza, ¿e to w³anie jemu zale¿y, by nawet w ostatniej
chwili uszczkn¹æ jeszcze co dla siebie i doprowadziæ mnie do zmiany
decyzji, do wycofania siê. Ojciec duchowy uspokaja³ mnie mówi¹c, ¿e
nie mam siê tym przejmowaæ. Nie wiem... szatana a¿ tak dobrze nie
znam.
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Sporz¹dzi³em nawet listê za i przeciw. Za przyjêciem wiêceñ
i przeciw temu. Bra³em pod uwagê wszystkie warianty, nawet taki, ¿e
pomyli³em siê, ¿e przez tych szeæ lat by³em tu, w seminarium, ze strachu,
by nie spojrzeæ jakiej prawdzie w oczy, ¿e zrobi³em to dla mamy, uciekaj¹c od czego, z powodu lêku przed czym. Zastanawia³em siê na serio.
To nie by³a zabawa. Na szali k³ad³em wszystko. By³em gotów podj¹æ
skrajne decyzje. To by³ czas nieprzespanych nocy, nocy uci¹¿liwych od
zmagañ i trudnych myli. Czeka³em na jaki znak od Boga. Nie wydarzy³o
siê nic szczególnego...
Podj¹³em ostateczn¹ decyzjê. I nigdy jej zreszt¹ nie ¿a³owa³em. Gdyby
jednak wówczas kto mnie zapyta³, czy jestem pewien, ¿e mam powo³anie, móg³bym jedynie odpowiedzieæ, i¿ wierzê, ¿e postêpujê s³usznie... nic
poza tym. Na moim obrazku prymicyjnym kaza³em wydrukowaæ: Panie,
Ty wszystko wiesz... (J 21,17). Ten cytat zawiera³ ca³¹ prawdê, w nim
kry³o siê wszystko. Z t¹ nadziej¹ podszed³em do biskupa Briana Hennessyego CR z prob¹ o na³o¿enie r¹k i udzielenie mi wiêceñ kap³añskich.
A dostrajaæ siê nie przesta³em po dzieñ dzisiejszy...
Czy mo¿na przejæ przez seminarium duchowne, odbyæ formacjê
zakonn¹, zostaæ ksiêdzem i mimo to nie byæ powo³anym do
kap³añstwa, czyli nie mieæ powo³ania?
Odpowied jest prosta, przynajmniej ta, któr¹ mo¿na us³yszeæ z ust
prze³o¿onych kocielnych: je¿eli po odbytej próbie kilku lat formacji
i przy dobrej woli alumna (kandydata do wiêceñ) prze³o¿eni decyduj¹
siê na udzielenie mu wiêceñ kap³añskich, to jest to trochê tak, jakby pod
t¹ decyzj¹ podpisywa³ siê sam Duch wiêty. Werdykt: kandydat ma powo³anie.
Pomijaj¹c kompetencjê prze³o¿onych (o tym wspomina³em ju¿ wczeniej), problematyczna jest ju¿ sama wola adepta do kap³añstwa. Ile¿ to
razy zadawalimy sobie pytania: czy to aby nie pomy³ka... czy nie robimy
tego przypadkiem z jakich ca³kiem innych powodów ani¿eli te czyste,
o które by chodzi³o? Dzi w¹tpiê, czy takie w³anie, tzn. absolutnie czyste w ogóle istniej¹.
Takich ukrytych przyczyn mo¿e byæ przynajmniej kilka: zawiedziona
mi³oæ, ze wzglêdu na rodzinê, zmar³¹ matkê i jej ostatni¹ wolê, pogoñ
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za spo³ecznym presti¿em, chêæ zdobycia jakiego awansu, ucieczka lub
pragnienie osi¹gniêcia czego, czego autorem niekoniecznie musi byæ
jedynie Bóg...
Trzeba ogromnej odwagi, by odpowiedzieæ na te pytania uczciwie i bez
lêku... by stan¹æ przed sob¹ nagim, bez kamufla¿u, nie obawiaj¹c siê
najboleniejszej prawdy o sobie.
W tym sensie formacja zakonna, z jej wypraw¹ w g³¹b siebie, dowiadczaniem samego siebie jest prze¿yciem wyj¹tkowym i niezwyk³ym, na
pewno nie³atwym, ale z pewnoci¹ piêknym.
Trzeba stan¹æ twarz¹ w twarz z samotnoci¹, ze zjawiskiem mami¹cej
fatamorgany, z dzikoci¹ zwierzêcia, z rzucaj¹cym na kolana pal¹cym
wiat³em  s³oñcem pustyni.
To dowiadczenie mistrzowie ¿ycia duchowego nazywali, dowiadczeniem pustyni6 i chyba co w tym jest...
Zawsze kiedy siê zastanawiam, czy ka¿dy kap³an wk³adaj¹cy przed msz¹
ornat, nie jest tu, gdzie stoi, z przypadku, mylê o Marianie. Opowiadano
o nim, ¿e by³ jednym z tych, którzy przelizgnêli siê przez lata formacji...
którym siê uda³o. Marian, w oczach wielu, nie mia³ powo³ania. W zasadzie
zna³em go krótko. By³ na pi¹tym roku studiów, kiedy ja przekracza³em
progi seminarium na £obzowskiej. Nie by³ ani gorszy, ani lepszy od tych,
których znam, którzy jak on zostali wywiêceni, i którzy do dzi s¹ ksiê¿mi. Interesowa³ siê filozofi¹, gra³ na instrumentach klawiszowych. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³ lubiany, choæ ponoæ rubaszny. Pochodzi z Kielc
 mówili niektórzy  wiêc czego siê mo¿na spodziewaæ  dodawali nie
bez cienia z³oliwoci.
To w³anie on w dniu swoich wiêceñ kap³añskich (przekazywano to
póniej chêtnie z ust do ust) mia³ ponoæ powiedzieæ: A teraz to mog¹
mnie wszyscy poca³owaæ w d.... Nie by³a to zbyt wyrafinowana forma
6
Chodzi tu o zjawisko, które teologia duchowoci nazywa acedi¹ (wyczerpanie, przygnêbienie, znudzenie), a które okrela siê te¿ mianem demona po³udnia. Wi¹¿e siê to
z sytuacj¹ mnicha (w staro¿ytnoci chrzecijañskiej), który w upalne, pustynne po³udnie
dawa³ siê ow³adn¹æ temu¿ demonowi. Pragn¹³ on wtedy zmieniæ swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹.
Oczywicie tradycja teologiczna nie ogranicza tego zjawiska wy³¹cznie do ¿ycia zakonnego. Demon po³udnia wi¹¿e siê ze smutkiem, z brakiem radoci. Chodzi tu o tak¹ sytuacjê,
w której wiele siê ju¿ zrobi³o, ale do celu jest jeszcze bardzo daleko; sytuacjê, w której
nie wiadomo, co zrobiæ, bo i do startu, i do mety jest jednakowo daleko: pocz¹tek siê
jako rozmy³, a koñca nie widaæ (przyp. red.).
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wyra¿enia swoich uczuæ, zapewne niegodna polecenia, ale bezsprzecznie
dobitna i wyrana. Najprawdopodobniej chcia³ przez to powiedzieæ:
A teraz to niech siê ode mnie wszyscy odczepi¹! Mam dosyæ tej kontroli,
ci¹g³ego ograniczania, g³upich decyzji prze³o¿onych... Ksiêdzu nic ju¿ nie
mog¹ zrobiæ, wreszcie nie muszê siê ich baæ.
Zgromadzenie uzna³o go za godnego wiêceñ kap³añskich, on sam równie¿ podj¹³ decyzjê, by zostaæ kap³anem, zda³ wszystkie egzaminy  w ten
sposób spe³nione zosta³y wszystkie konieczne warunki, by otrzymaæ wiêcenia kap³añskie. Nie by³ z³ym ksiêdzem. Mia³ opiniê równego. Po kilku
latach odszed³. Odszed³ z parafii, do której ja potem trafi³em, st¹d znam
go te¿ z opowiadañ innych. Nie odszed³ sam, lecz z dziewczyn¹. Przeniós³
siê do Niemiec.
Marian pozostanie w pamiêci wielu swoich by³ych wspó³braci jako jeden z tych, którzy siê przez seminarium przelizgnêli. Przelizgn¹³ siê
czy nie? Kto to wie? Kto jest w stanie odpowiedzieæ na to pytanie? Zwierzchnicy kocielni twierdzili, ¿e jest godny wiêceñ i w trakcie ceremonii
udzielania wiêceñ g³ono to oznajmili. Nak³adaj¹cy na niego rêce biskup
mówi³ co o jego wybraniu i powo³aniu przez Boga... jak zreszt¹ ka¿dego
z nas. No wiêc jak to jest naprawdê?
Nie jest to sprawa prosta. Je¿eli on siê rzeczywicie jedynie przelizgn¹³, to oczywicie jego wina, ale to te¿ rzuca wiat³o na kompetencje
ca³ego aparatu, który go do tych wiêceñ dopuci³, dziêkowa³ Bogu na
kolanach za jego powo³anie i nawo³ywa³ wszystkich obecnych do dzielenia tej radoci. Na³o¿enie r¹k biskupa, namaszczenie wiêtym olejem, podkrelana kilkakrotnie w czasie ceremonii wiêceñ radoæ z nowego kap³ana, którego Bóg nam zsy³a, nabieraj¹ w kontekcie streszczonej historii
nieco innego wymiaru.
Co powiedzieæ o kompetencjach prze³o¿onych  tych, których powo³aniem jest t³umaczenie woli Boga? Pewnie, ¿e wszystko mo¿na
zwaliæ na Mariana i twierdziæ, ¿e wszystkich oszuka³, ¿e doskonale siê
kamuflowa³, ¿e mia³ szansê, ale j¹ zaprzepaci³. Tak jest najprociej.
Tylko czy to prawda? Marian stwierdzi³by zapewne, ¿e siê nie lizga³,
i ¿e swoj¹ drogê do kap³añstwa traktowa³ powa¿nie, ale nie s¹dzê,
by kto wzi¹³ to dzi na serio. Mo¿liwe, ¿e da siê przelizgn¹æ,
maj¹c wytyczony jaki okrelony cel, który realizuje siê z godnym
podziwu wiêtym uporem; cel, którego autorem niekoniecznie musi
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byæ Bóg...7 Mo¿e dotyczy to wszystkich... tak¿e tych, którzy do dzisiaj
staj¹ przed o³tarzem i odprawiaj¹ mszê wiêt¹? Matematycznej pewnoci nie ma.
Czy kandydatowi do kap³añstwa zagl¹da siê w majtki?
Brzmi to pewnie miesznie, ale mnie taka myl napêdzi³a trochê strachu... Wcale nie by³o mi do miechu. Po raz pierwszy us³ysza³em o takiej
mo¿liwoci w 1979 roku, w Radziwi³³owie Mazowieckim pod Warszaw¹,
gdzie zaczyna³em moj¹ drogê kap³añsk¹. By³em wówczas w nowicjacie.
Nie pamiêtam ju¿, kto by³ autorem tego pomys³u, kto o tym badaniu
wspomnia³, ale zabrzmia³o to doæ prawdopodobnie.
Prawo kocielne mówi, ¿e wiêcenia kap³añskie mo¿e przyj¹æ wy³¹cznie mê¿czyzna... Jak wiêc inaczej prze³o¿eni kocielni mieliby siê przekonaæ o jego mêskoci, jeli nie zagl¹daj¹c w majtki? Zarost na twarzy, ow³osione nogi, brak biustu jeszcze o niczym nie wiadcz¹. To ma byæ
mê¿czyzna z prawdziwego zdarzenia! Jak ten w Starym Testamencie, sk³adany na o³tarzu, w ofierze, baranek bez zmazy.
Przyj¹³em tê nowinê z mieszanymi uczuciami. Nie dlatego ¿ebym siê
ba³, ¿e po tych badaniach zostanê odes³any do domu. Mia³em opory, ¿eby
siê z tym zgodziæ i ¿eby od jednego zajrzenia w moje majtki mia³o zale¿eæ
tak wiele. By³em nastawiony na to, ¿e moja przysz³oæ zale¿eæ bêdzie od
tego, co mam w sercu i w g³owie... a nie w majtkach.
Wszystko to okaza³o siê jednak nieprawd¹. W majtki siê dzi kandydatom nie zagl¹da, mogê przysi¹c (aczkolwiek nie zawsze tak by³o!). Zak³ada siê widocznie, ¿e ka¿dy ma wszystko na miejscu. Ten jeden rzut oka
by³by i tak najmniej skomplikowanym badaniem to¿samoci przysz³ych
nowicjuszy. Znacznie trudniejsze by³oby przecie¿ przewietlenie serca kandydata do kap³añstwa: tam ludzkie oko nie siêga.
Nieuczciwie by³oby samemu sobie nie zadaæ pytania: Czy
uwa¿am, ¿e i ja mam/mia³em powo³anie?
W czasach, w których autor przechodzi³ swoj¹ formacjê zakonno-kap³añsk¹, ambicj¹
w³adzy ludowej by³o umieszczanie w seminariach duchownych swoich kandydatów.
W takich wypadkach trudno mówiæ o powo³aniu do kap³añstwa (przyp. red.).
7
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Nie zdziwi³bym siê gdyby kto  po tym wszystkim, co ju¿ napisa³em
 wyprzedzi³ mnie z odpowiedzi¹: Oczywicie bêdzie twierdzi³, ¿e nie, ¿e
nie mia³, bo inaczej musia³by siê przyznaæ, ¿e je zmarnowa³. Dlatego przecie¿ relatywizowa³ przez ca³y czas tê historiê powo³ania, mówi³ o braku
pewnoci matematycznej, o ci¹g³ym dostrajaniu siê, staraj¹c siê dowieæ,
¿e to jedynie ludzie maczaj¹ w tym palce, a Bóg nie ma z tym nic wspólnego.
A ja mylê, wierzê, ¿e powo³any by³em i jestem. Nie szukam odpowiedzi na pytanie, kto zawini³: ja sam, a mo¿e kobieta, proboszcz, atmosfera
we wspólnocie zakonnej, Koció³, samotnoæ w parafii... W ogóle nie
szukam winnych. Nie szukam ich, bo to, co siê wydarzy³o, uwa¿am za
istotny, konieczny, nieod³¹czny fragment mojego ¿yciowego scenariusza. Trudno mi tu mówiæ o jakiej winie (wiem, ¿e wielu policzy mi to
za przyk³ad obrzydliwej arogancji). Przysz³o mi nagle ¿yæ moim powo³aniem nie w murach plebanii, nie w gronie wspó³braci, nawet nie
w Kociele.
Pewnie, ¿e wiele siê przez to zmieni³o. Na pewno nie jestem ju¿ taki
czysty jak wówczas, nie stojê na piedestale, nikt nie s³ucha mnie tak, jak
kiedy (teraz, ¿eby kto mnie pos³ucha³, muszê siê niele nakrzyczeæ), nie
chodzê do spowiedzi, nie mogê odprawiaæ mszy w., nie spowiadam...
Muszê nauczyæ siê ¿yæ kap³añstwem inaczej, zupe³nie inaczej.
Kap³añstwo prze¿ywane w rodzinie, w pracy, pozbawione swoistego
splendoru, bez ¿adnych przywilejów, bez tych daj¹cych poczucie bezpieczeñstwa (pewnego komfortu) wypracowanych struktur, jakie zawiera ¿ycie we wspólnocie zakonnej czy kap³añskiej, to co zupe³nie nowego.
Tego muszê siê dopiero nauczyæ. Nie mam do dyspozycji ¿adnych podrêczników, wskazówek ojców duchowych, wzorów wiêtych, ¿adnych
patronów. Mam za to niez³y balast, który trzeba dodatkowo wzi¹æ na
plecy.
Nie sprawuj¹c ¿adnej z tych wyj¹tkowych, zarezerwowanych dla stanu kap³añskiego czynnoci, nie wyró¿niaj¹c siê pozycj¹, nie maj¹c do
dyspozycji ambony, sutanny czy koloratki ani wielu innych wypróbowanych kana³ów przenoszenia Dobrej Nowiny  po prostu zwyczajnie
celebrujê codziennoæ i jest to du¿e wyzwanie. Na tej drodze doæ ³atwo
straciæ  czy lepiej zmarnowaæ  powo³anie i czasami wydaje mi siê, ¿e
jestem od tego tylko o krok. Ale mylê tak dopiero teraz.
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Zarówno moje powo³anie, jak i moje odejcie traktujê jako dla mnie
samego niezrozumia³¹ tajemnicê. Jedno przynajmniej wydaje siê jasne,
jak mówi Pismo wiête: ...wol¹ Bo¿¹ jest wasze uwiêcenie... (1Tes
4, 3). I przy tym proponowa³bym pozostaæ. Bóg nie upar³ siê, ¿ebymy
byli wiêtymi, lecz bymy wzrastali. I to jest naszym najwiêkszym powo³aniem.
Bojê siê ludzi (nie wy³¹czaj¹c teologów), którzy w³asne opinie i s¹dy
podaj¹ bez zmru¿enia oka za g³os Boga. Proponowa³bym wiêc, by przywilej bezb³êdnego rozumienia woli Bo¿ej pozostawiæ samemu Bogu. Wiele razy mówi³ przecie¿, powtarza³, ¿e Jego drogi nie s¹ drogami naszymi,
a Jego myli naszymi mylami, i udowadnia³ to tak czêsto, ¿e w koñcu
wypada³oby Mu uwierzyæ. Sobie za pozostawmy przywilej trwania w ci¹g³ej niepewnoci.
Niepewnoci, czy nie mylimy Go z kim innym, czy w³aciwie Go rozumiemy... Tak bêdzie pewnie lepiej i dla nas, i dla tych, którym dane jest
¿yæ obok nas. Tak mylê i mocno w to wierzê.
Ws³uchiwanie siê w G³os Boga, a w rezultacie pos³uszeñstwo temu¿
G³osowi (a w konsekwencji regu³om zakonnym i woli prze³o¿onych), to
centralny temat ¿ycia zakonnego i kap³añskiego. I chyba z nim w³anie
zakonnicy (kap³ani) maj¹ najwiêksze problemy. W³anie z pos³uszeñstwem.
Dlaczego? Bo pos³uszeñstwo to trochê jak sznur zwi¹zuj¹cy habit (sutannê). Jeliby go poluzowaæ, to wszystko leci.
Nie mo¿na mieæ problemów z czystoci¹, je¿eli jest siê naprawdê pos³usznym: wtedy bowiem nie ma za bardzo jak i kiedy zgrzeszyæ. Nie
powinno siê spêdzaæ zbyt du¿o czasu z jedn¹ tylko kobiet¹, i absolutnie
nie przy zamkniêtych drzwiach. Do tego przeznaczony jest osobny pokój,
tzw. rozmównica lub pokoje gocinne  przypominaj¹ regu³y zakonne.
Zasadniczo obowi¹zuje w czasie tych spotkañ strój zakonny, to znaczy
albo d³uga sutanna, albo zapiêta na ostatni guzik pod szyj¹ koszula
z koloratk¹. Jak tu zgrzeszyæ? To tyle wzglêdem celibatu.
Zachowuj¹c pos³uszeñstwo nie mo¿na tak¿e zgrzeszyæ przeciwko ubóstwu, gdy¿ bêd¹c pos³usznym statutom zakonnym, ka¿dy grosz odprowadza siê w odpowiednie miejsce. Pos³uszny regule zakonnej zakonnik wie,
¿e nie posiada prawa w³asnoci i wszystko  zgodnie z regu³ami zakonnymi  odbywa siê za wyran¹ zgod¹ jego prze³o¿onych. Wiêc jak tu czego
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nadu¿yæ... W³asny samochód czy ksi¹¿eczka oszczêdnociowa to kwestia
decyzji wy¿szych lub bezporednich prze³o¿onych. Ka¿dy zakup, nabycie
czegokolwiek to decyzja nie tylko samego zakonnika, ale tak¿e jego prze³o¿onego  to wspólna decyzja.
Problem pojawia siê wówczas, gdy zakonnik zaczyna iæ w³asn¹ drog¹,
niewa¿ne w tej chwili czy s³uszn¹ czy nie, ale w³asn¹... W³asn¹ znaczy:
z³¹. Pos³uszeñstwo pe³ni rolê stra¿nika. On nie ma mieæ w³asnych dróg!
St¹d tak du¿¹ wagê przywi¹zuje siê w zgromadzeniach zakonnych do
wiernoci w³anie temu lubowi  lubowi pos³uszeñstwa. Na tê wiernoæ
k³adzie siê najwiêkszy nacisk, j¹ siê te¿ w trakcie formacji zakonnej zagorzale trenuje. Pos³uszeñstwo jest jak o, wokó³ której wszystko siê krêci.
Je¿eli kto kiedy uczestniczy³ w rekolekcjach ignacjañskich (tzn. opartych
na metodzie w. Ignacego Loyoli), to wie, o czym mówiê. Sam równie¿
takie rekolekcje odprawia³em. Chodzi w nich przede wszystkim o wyrzeczenie siê w³asnej woli, o absolutne, ¿o³nierskie pos³uszeñstwo.
w. Ignacy Loyola zajmuje w formacji duchowej zakonników szczególne miejsce. Ponad wszystko ceni³ on w³anie pos³uszeñstwo. Zanim zosta³
wiêtym, by³ ¿o³nierzem. W czasie jednej z bitew odniós³ ranê. Podczas
d³ugiej rekonwalescencji przeczyta³ ¯ycie Jezusa i ¯ywoty wiêtych.
Poruszony tymi lekturami, oceni³ swoje ¿ycie jako powierzchowne i postanowi³ radykalnie je zmieniæ. Tak rozpoczê³a siê historia wielkiego wiêtego, ¿o³nierza Chrystusowego, Ignacego Loyoli, za³o¿yciela zakonu jezuitów, ¿o³nierzy Chrystusowych, jak czêsto zwyk³o siê o nich mówiæ. Jego
¿o³nierskie cechy charakteru s¹ w regule ignacjañskiej a¿ nadto widoczne:
szczególne miejsce zajmuj¹ w niej dyscyplina i pos³uszeñstwo.
Na temat pos³uszeñstwa (tak¿e ¿o³nierskiego) mamy dzi inne zdanie.
Bezwarunkowe pos³uszeñstwo budzi uzasadnion¹ nieufnoæ, a nawet lêk.
Radzi³bym wiêc ostro¿nie z tym pos³uszeñstwem, bo nikt  nawet prze³o¿eni kocielni  nie jest wolny od grzechów i ¿o³nierskich przywar.
A celibat? Z seksem w Kociele jest jak z ogniem: gdziekolwiek by go
dotkn¹³, poparzysz rêce... O celibacie napisano ju¿ niejedn¹ ksi¹¿kê, niejedn¹ rozprawê naukow¹ i niejeden artyku³, i je¿eli kto podchodzi do
problemu celibatu bez uprzedzeñ, i chce rzetelnie potraktowaæ ten temat,
opieraj¹c siê zarówno na Biblii, jak i na historii Kocio³a, to nie mo¿e mieæ
w¹tpliwoci, ¿e jest to kwestia doæ otwarta.
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