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Wydzia³ Teologiczny

�Uczyæ siê ubóstwa, dotykaj¹c cia³a Chrystusa ubogiego�.
Ubóstwo w kontek�cie ¿ycia kap³añskiego

�Learning poverty by touching the body of the poor Christ�. Poverty in the context of priestly life

Tytu³ niniejszego opracowania zosta³ zaczerpniêty z przemówienia
papie¿a Franciszka do prze³o¿onych generalnych w czasie spotkania
w Rzymie1. Mia³o ono miejsce w pierwszych tygodniach pontyfikatu
i stanowi swoisty klucz do zrozumienia zasadniczych elementów na-
uczania papieskiego. Papie¿ z Argentyny zwraca bowiem uwagê na
ubóstwo jako rzeczywisto�æ, z któr¹ chrze�cijanin jest konfrontowany.
Z jednej strony istnieje ubóstwo spo³eczne maj¹ce ró¿ne przyczyny
i ró¿ne wyrazy, czasem bardzo bolesne, trudne, niezrozumia³e i szero-
kie, gdy¿ obejmuj¹ce ca³e warstwy spo³eczeñstw2. Z drugiej, chrze�ci-
janie pozostaj¹c wierni przekazom ewangelijnym, musz¹ nieustannie
pamiêtaæ o ubóstwie Syna Bo¿ego. On narodzi³ siê w ubogiej rodzinie
Maryi i Józefa, w niej siê wychowywa³ i wzrasta³, w niej tak¿e do�wiad-
cza³ materialnych braków. Jezus poznaje autentyczn¹ ludzk¹ biedê,
zarówno materialn¹, jak i duchow¹. Kontrast miêdzy godno�ci¹ Syna
Bo¿ego a warunkami Jego ¿ycia (oraz �mierci) by³ od pocz¹tku Ko�cio-
³a postrzegany jako wa¿ny dla zrozumienia dziejów zbawienia. Pawe³
Aposto³ pisze bowiem: �Wiecie przecie¿, na czym polega ³aska Pana
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1 Franciszek, Spotkanie z prze³o¿onymi ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych 8.05.2013,
�L�Osservatore Romano� (PL) 7 (353) 2013, s. 8.

2 Kard. J. Bergoglio jako arcybiskup Buenos Aires zetkn¹³ siê z dzielnicami biedy nazy-
wanymi villa miseria wokó³ miast Argentyny. Powstawanie takich dzielnic biedy jest zjawi-
skiem znanym w procesach urbanizacji Ameryki Po³udniowej, a ich symbolem s¹ brazylij-
skie fawele.
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naszego Jezusa Chrystusa. Oto bêd¹c bogatym sta³ siê dla was ubo-
gim, aby�cie zostali wzbogaceni Jego ubóstwem� (2 Kor 8,9)3. Ubogie
dzieje Jezusa Chrystusa nie s¹ przypadkiem; one wpisane s¹ w zbaw-
czy zamiar Boga. Uni¿enie siê Syna Bo¿ego ma na celu uto¿samienie
siê z ka¿dym bez wyj¹tku cz³owiekiem w ka¿dej jego sytuacji egzy-
stencjalnej, aby dzie³o odkupienia mog³o obj¹æ wszystkich ludzi.
Samo ubóstwo nie jest warunkiem koniecznym do zbawienia. Ono jest
przede wszystkim wyborem Boga.

Chrystus ubogi okazuje siê nie tylko idea³em. Dla chrze�cijan jest
On przyk³adem do na�ladowania w dwóch p³aszczyznach: osobistym
ograniczeniu bogactw materialnych oraz nieustannym zatroskaniu
o innych � spo³ecznie wykluczonych z powodu biedy. Je�li pierwszy
aspekt nie zawsze jest mo¿liwy do realizacji, to drugi okazuje siê im-
peratywem: uczeñ Chrystusa troszczy siê o biednych. I ta troska jest
w³a�nie uczeniem siê ubóstwa wobec tych, którzy tworz¹ cia³o Chry-
stusa � Jego Ko�ció³.

Idea³ Chrystusa ubogiego jest obecny w nauczaniu papie¿a Fran-
ciszka, szczególnie w kontek�cie formacji kap³añskiej. Odkrycie po-
wo³ania i jego wierna realizacja przez ca³e ¿ycie musi byæ oparta na
czterech filarach formacji: duchowej, intelektualnej, ¿yciu apostol-
skim i ¿yciu wspólnotowym4. Te elementy gwarantuj¹ harmonijny roz-
wój daru Bo¿ego powo³ania i jego dobre wype³nienie. Ca³e bowiem
kap³añstwo powinno byæ ukierunkowane na Chrystusa ubogiego. Na
ka¿dym etapie ¿ycia w kap³añstwie hierarchicznym powinno siê zwra-
caæ uwagê na ludzk¹ nêdzê i niedostatek, aby nie zapomnieæ o darze,
jakim cz³owiek zosta³ obdarowany. Dlatego papie¿, zwracaj¹c siê wie-
lokrotnie do kleryków, kap³anów oraz biskupów, porusza³ kwestiê ubó-
stwa. Zasadnicze jednak pytanie brzmi: Czym jest owo ubóstwo?

I. LUDZKA BIEDA

Wspó³czesny rozwój �wiata sprawia, ¿e podzia³ dóbr materialnych
nie nastêpuje równomiernie. W jêzyku ekonomii wskazuje siê na bo-
gat¹ Pó³noc i biedne Po³udnie. Problemy, z jakimi spotyka siê w kra-
jach ubogich lub rozwijaj¹cych siê, nie wystêpuj¹ ju¿ w krajach boga-

3 Tekst Pisma �wiêtego wed³ug Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu, red. M. Pe-
ter i M. Wolniewicz (Biblia Poznañska), Poznañ 1994. Je�li nie podano odniesienia to cytaty
biblijne pochodz¹ z Biblii Tysi¹clecia, wydanie elektroniczne: http://biblia.deon.pl/.

4 Por. Franciszek, Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami 6.07.
2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 8-9 (354) 2013, s. 44.
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tych. Problemy krajów rozwiniêtych nie przystaj¹ do zadañ krajów
rozwijaj¹cych siê. W konsekwencji ca³a ludzko�æ dzieli siê na ludzi
biednych i bogatych, bez równowagi w podziale i bez jakiejkolwiek
harmonii5. St¹d biedni bêd¹ dalej ubo¿eæ, a bogaci bogaciæ siê, a w ka¿-
dym miejscu i czasie bêdzie mo¿na spotkaæ jednych i drugich. Dla
chrze�cijanina stwarza to wci¹¿ nowe okazje do przypominania sobie
o podstawowej prawdzie historii zbawienia. Syn Bo¿y, zbawca ca³ej
rodziny ludzkiej dla niej sta³ siê najpierw ubogim. Dlatego ubóstwo
nie mo¿e byæ postrzegane ani jako problem socjalny, ani filozoficzny,
ani tym bardziej kulturowy. To przede wszystkim kategoria teologal-
na, a wiêc odnosz¹ca siê wprost do Boga. �Powiedzia³bym � stwierdza
papie¿ � ¿e jest to byæ mo¿e pierwsza kategoria, poniewa¿ Bóg, Syn
Bo¿y, uni¿y³ siê, sta³ siê ubogi, by i�æ z nami drog¹. I to nasze ubó-
stwo: ubóstwo cia³a Chrystusa, ubóstwo, które nam przyniós³ Syn
Bo¿y przez swoje wcielenie�6.

Ubóstwo jest dla chrze�cijanina elementem jego depozytu wiary
oraz czê�ci¹ ¿ycia. Oznacza to, ¿e wszyscy uczniowie Chrystusa powin-
ni je dostrzegaæ i akceptowaæ. Franciszek odwo³uje siê tu do teologii
cia³a u �w. Paw³a, ale jednocze�nie nadaje jej zupe³nie nowe znacze-
nie. Aposto³ Narodów mówi³ o ciele, odró¿niaj¹c dwa greckie s³owa
i stosuj¹c je w precyzyjny i jednoznaczny sposób. Cia³o � sarks odno-
si³o siê do cia³a, które zosta³o poczête, rozwija³o siê i po �mierci zosta-
³o z³o¿one w grobie, za� cia³o � soma odnosi siê do cia³a uwielbionego
i Ko�cio³a. Papie¿ nie zachowuje ju¿ takiego rozró¿nienia, nawet je�li
we w³oskim i hiszpañskim istniej¹ s³owa analogiczne do greckich po-
jêæ (carne � corpo oraz carne � cuerpo) i tworzy swoist¹ teologiê cia³a �
sarks. Cia³o Chrystusa obecne jest w biednych, którzy tworz¹ sta³¹
rzeczywisto�æ dostêpn¹ dla ka¿dego i wszystkich razem, dla ca³ego
Ko�cio³a. �Ko�ció³ ubogi dla ubogich zaczyna siê od tego, ¿e wycho-
dzimy ku cia³u Chrystusa. Je�li jednak idziemy do cia³a Chrystusa,
zaczynamy co� rozumieæ, pojmowaæ, czym jest to ubóstwo, ubóstwo
Pana. I to nie jest ³atwe�7.

5 Por. Franciszek, Laudato si, 51-52.
6 Franciszek, Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzy-

szeñ katolickich 18.05. 2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 7 (353) 2013, s. 19. Por. Franciszek,
Audiencja dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podró¿uj¹cych 24.05.2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 7 (353) 2013, s. 24. Zob. D. Kowal-
czyk, Obraz Boga w nauczaniu papie¿a Franciszka, �Studia Bobolanum� 1 (2014), s. 23-25.
Nacisk na Jezusa ubogiego wynika byæ mo¿e z duchowo�ci ignacjañskiej. O jej wp³ywie na
nauczanie papie¿a pisze T. Kotlewski, Duchowo�æ papie¿a Franciszka. �Otwarty umys³ i wie-
rz¹ce serce�, �Studia Bobolanum� 1 (2014), s. 38-40.

7 Franciszek, Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzy-
szeñ katolickich 18.05.2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 7 (353) 2013, s. 19.
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Trudno�ci¹ jest przyjêcie tego ubóstwa, pozwolenie na wnikniêcie
w sferê w³asnej, osobistej intymno�ci, na prze³amanie niewyra¿alnych
barier i niewidzialnych ograniczeñ. Papie¿ mocno podkre�la, ¿e ubó-
stwo poznaje siê przez dotyk biednego, aby w ten sposób wzi¹æ na sie-
bie jego trudno�ci i ograniczenia, jego cierpienia, obawy i troski. Do-
strze¿enie takiej szeroko rozumianej biedy jest imperatywem nie
tylko p³yn¹cym z wiary, ale tak¿e odnosz¹cym siê do dojrza³o�ci cz³o-
wieka jako osoby. Wra¿liwo�æ na ubóstwo innych, konfrontacja z nim
i szukanie sposobów na zaradzenie mu to podstawa g³êbokiej wizji
antropologicznej, w której cz³owiek wobec cz³owieka okazuje siê cz³o-
wiekiem ze wzglêdu na samego cz³owieka. Chodzi tu o dialog miêdzy
osobami oparty na tych samych zasadach i unikaj¹cy wszelkich uprze-
dzeñ. Cz³owiek rozmawia z cz³owiekiem, poniewa¿ razem przynale¿¹
do rodziny ludzkiej. Dojrza³o�æ osobowa ods³ania siê przede wszyst-
kim w relacji z cz³owiekiem biednym, tym, który nie ma nic do zaofe-
rowania.

Papie¿ przypomina o warto�ci tak zwanych anawim8 w tradycji
biblijnej Nowego Testamentu: �Ubodzy. Ubodzy s¹ w centrum Ewan-
gelii, s¹ w sercu Ewangelii. Je�li usuniemy ubogich z Ewangelii to nie
mo¿emy zrozumieæ w pe³ni orêdzia Jezusa Chrystusa. Jako pos³añcy
Chrystusa, my, biskupi, kap³ani i zakonnicy, powinni�my byæ pierw-
szymi, którzy przyjmuj¹ Jego jednaj¹c¹ ³askê do swych serc. �wiêty
Pawe³ wyja�nia, co to znaczy. Oznacza to odrzucenie perspektyw �wia-
towych i postrzeganie wszystkiego na nowo w �wietle Chrystusa.
Oznacza to, ¿e jako pierwsi dokonujemy rachunku sumienia, uznaje-
my nasze s³abo�ci i upadki i podejmujemy drogê nieustannego nawró-
cenia, codziennego nawrócenia. Jak mo¿emy g³osiæ nowo�æ i wyzwa-
laj¹c¹ moc krzy¿a innym, je�li sami nie pozwolimy S³owu Bo¿emu, by
otrz¹snê³o nas z naszej dumy, naszego lêku przez zmianami, naszych
ma³ostkowych kompromisów z mentalno�ci¹ tego �wiata, naszej
«�wiatowo�ci duchowej»?�9.

Ubodzy s¹ najwarto�ciowszym elementem Ewangelii. Dlatego tro-
ska o nich jest sta³ym zadaniem Ko�cio³a, który ma przemieniaæ �wiat
wed³ug zamys³u Bo¿ego. Zwracaj¹c siê do m³odych kap³anów, osób
¿ycia konsekrowanego i seminarzystów, papie¿ stwierdza: �B¹d�cie
blisko tych, którzy ¿yj¹c w spo³eczeñstwie obci¹¿onym ubóstwem

8 Por. S. Légasse, A. Solignac, M. Mollat, J.M.-R. Tillard, M. Dupuy, Pauvreté chrtétien-
ne, Paris 1985, s. 3-46.

9 Franciszek, Homilia w katedrze w Manili 16.01.2015, �L�Osservatore Romano� (PL)
2 (369) 2015, s. 16-17.
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i korupcj¹, s¹ zniechêceni duchowo, kuszeni, by z wszystkiego zrezy-
gnowaæ, porzuciæ szko³ê i ¿yæ na ulicy. G³o�cie piêkno i prawdê ma³-
¿eñstwa chrze�cijañskiego w spo³eczeñstwie kuszonym b³êdnym
pojmowaniem seksualno�ci, ma³¿eñstwa i rodziny. Jak wiecie, te rze-
czywisto�ci s¹ coraz czê�ciej atakowane przez potê¿ne si³y, które gro-
¿¹ zniekszta³ceniem Bo¿ego planu i zdrad¹ prawdziwych warto�ci,
które zainspirowa³y i ukszta³towa³y to wszystko, co jest wspania³e
w waszej kulturze�10.

II. UBÓSTWO W ¯YCIU KLERYKA

Podstawowy dokument o przygotowaniu kandydatów do kap³añ-
stwa � adhortacja Pastores dabo vobis, zwraca uwagê, ¿e w³a�ciwie
ukszta³towane powo³anie kap³añskie opiera siê na czterech filarach:
formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej11. Ka¿dy
z tych elementów ma swoje w³asne znaczenie i zakres, które nigdy nie
mog¹ byæ traktowane roz³¹cznie. Raczej ka¿dy z elementów formacji
s³u¿y pozosta³ym, aby w ró¿norodno�ci tudzie¿ wewnêtrznym powi¹-
zaniu prowadziæ do budowania i kszta³towania relacji z Chrystusem
i Jego Ko�cio³em. Papie¿ przypomina o tym, stwierdzaj¹c: �W Polsce,
dziêki obecno�ci dobrych uniwersytetów i wydzia³ów teologicznych,
seminarzy�ci uzyskuj¹ solidne przygotowanie intelektualne i dusz-
pasterskie. Musi mu zawsze towarzyszyæ formacja ludzka i duchowa,
aby ¿yli w intensywnej, osobistej relacji z Dobrym Pasterzem, byli
lud�mi wytrwa³ej modlitwy, otwartymi na dzia³anie Ducha �wiêtego,
wielkodusznymi, ubogimi w duchu, pe³nymi ¿arliwej mi³o�ci do Pana
i bli�niego�12.

Wielop³aszczyznowe kszta³towanie powo³ania wynika tak¿e z bo-
gactwa ludzkiej osobowo�ci. Cz³owiek w swoim istnieniu i dzia³aniu
nie daje siê ani zredukowaæ, ani ograniczyæ do jednej rzeczywisto�ci
formacyjnej; pozostaje tajemnic¹ ¿yw¹ i zmienn¹, transcenduj¹c¹ ota-
czaj¹c¹ rzeczywisto�æ poprzez nadawanie jej nowego sensu lub zna-
czenia. Dlatego formacja do kap³añstwa ma charakter szczególny
i wyj¹tkowy, skierowany zawsze na Ko�ció³ Chrystusowy. Je�li ten Ko-
�ció³ charakteryzuje siê trosk¹ o ubogich, to podobna troska musi
przenikaæ ¿ycie przysz³ych szafarzy sakramentów. Ich �badania i na-

10 Tam¿e, s. 17.
11 Por. Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis, 43-59.
12 Franciszek, Audiencja dla polskich biskupów przyby³ych do Watykanu z wizyt¹ ad

limina Apostolorum 7.02.2014, �L�Osservatore Romano� (PL) 2 (359)2014, s. 29.
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uka winny byæ ³¹czone z ¿yciem osobistym i wspólnotowym, z prac¹
misyjn¹, z mi³o�ci¹ bratersk¹ i dzieleniem siê z ubogimi, z dbaniem
o ¿ycie wewnêtrzne w relacji z Panem�13.

Dobra formacja prowadzi do kszta³towania nowych postaw ¿ycio-
wych, do ¿ycia przepojonego �wiadectwem mi³o�ci do Chrystusa ubo-
giego. Papie¿ zachêca, aby na tej drodze formacji uczyæ m³odych lu-
dzi hojno�ci oraz umiejêtno�ci dzielenia siê tym, co siê posiada. W ten
sposób mo¿na kszta³towaæ �wyobra�niê mi³osierdzia�14.

Wychowanie do kap³añstwa powinno byæ przedmiotem szczególnej
troski osób odpowiedzialnych. Maj¹ oni nie tylko skupiaæ siê na wzbu-
dzaniu nowych powo³añ, lecz tak¿e na ich w³a�ciwym kszta³towaniu.
Troska o powo³ania kap³añskie musi podkre�laæ zwi¹zek, jaki istnieje

13 Franciszek, Przemówienie do wspólnoty Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego
oraz instytutów stowarzyszonych 10.04. 2014, �L�Osservatore Romano� (PL) 5 (361) 2014,
s. 26. W przemówieniu do biskupów Mauretanii, Senegalu, Republiki Zielonego Przyl¹dka
oraz Gwinei Bissau papie¿ zauwa¿a, ¿e formacja kap³anów jest determinuj¹ca dla przysz³o-
�ci krajów. Szczególnie podkre�la konieczno�æ zachowania priorytetu jako�ci nad ilo�ci¹
i czuwania nad m³odymi kap³anami. W ich ¿yciu bowiem mog¹ pojawiæ siê zniechêcenia,
wyizolowanie spo³eczne, a tak¿e bieda materialna, brak niezbêdnych �rodków oraz pokusa
odej�cia do �wiata. Tekst przemówienia za: http://w2.vatican.va/content/france sco/en/spe-
eches/2014/november/documents/papa-francesco_20141110_ad-limina-africa.html [dostêp: 4.09.
2015].

14 Papie¿ pos³uguje siê tym terminem tak¿e podczas modlitwy Anio³ Pañski 22.06.2014,
�L�Osservatore Romano� (PL) 7 (363) 2014, s. 55 oraz w li�cie na Rok ¯ycia Konsekrowane-
go. W tym ostatnim dokumencie papie¿ stwierdza: �Nasi za³o¿yciele i za³o¿ycielki odczuwali
w sobie lito�æ, jak¹ poczu³ Jezus, kiedy widzia³ t³umy niczym zagubione owce bez pasterza.
Podobnie jak Jezus poruszony tym wspó³czuciem obdarza³ swoim s³owem, uzdrawia³ cho-
rych, karmi³ chlebem, ofiarowa³ swoje ¿ycie, tak te¿ nasi za³o¿yciele oddali siê na s³u¿bê
ludzko�ci, do której posy³a³ ich na najró¿niejsze sposoby Duch �wiêty: wstawiennictwo, g³o-
szenie Ewangelii, katecheza, o�wiata, s³u¿ba ubogim, chorym� Fantazja mi³o�ci (w³. la fan-
tasia della carità) nie zna³a granic i potrafi³a otworzyæ niezliczone drogi, aby wnosiæ tchnie-
nie Ewangelii w kultury i w najró¿niejsze dziedziny ¿ycia spo³ecznego. Rok ¯ycia
Konsekrowanego przepytuje nas z wierno�ci misji, która zosta³a nam powierzona. Czy na-
sze pos³ugi, nasze dzie³a, nasza obecno�æ odpowiadaj¹ temu, czego domaga³ siê Duch �wiê-
ty od naszych za³o¿ycieli, czy s¹ adekwatne, by osi¹gn¹æ ich cele we wspó³czesnym spo³e-
czeñstwie i Ko�ciele? Czy co� powinni�my zmieniæ? Czy tak samo ¿arliwie mi³ujemy nasz
lud, czy jeste�my blisko niego, dziel¹c jego rado�ci i smutki, tak aby prawdziwie zrozumieæ
potrzeby i móc wnie�æ nasz wk³ad, pozwalaj¹cy na nie odpowiedzieæ? [�] Wyobra�nia Du-
cha �wiêtego (w³. la fantasia dello Spirito) zrodzi³a tak ró¿ne sposoby ¿ycia i dzia³ania, ¿e
nie mo¿emy ich ³atwo sklasyfikowaæ lub uj¹æ w gotowe schematy. Nie mogê wiêc odnie�æ
siê do ka¿dej poszczególnej formy charyzmatycznej. Nikt jednak nie powinien uchyliæ siê
w tym Roku od powa¿nej weryfikacji swej obecno�ci w ¿yciu Ko�cio³a oraz swego sposobu
odpowiadania na nieustanne i nowe pytania, które rodz¹ siê wokó³ nas, na wo³anie ubogich.
Tylko dziêki tej wra¿liwo�ci na potrzeby �wiata i pos³uszeñstwu impulsom Ducha �wiêtego
ten Rok ¯ycia Konsekrowanego przekszta³ci siê w autentyczny kairòs, czas Bo¿y, bogaty
w ³aski i przemiany�. Franciszek, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczêcie
Roku ¯ycia Konsekrowanego, nr I,2 oraz II,5 �L�Osservatore Romano� (PL) 1 (368) 2015, s. 7
i 10. Tekst w³oski za: AAS CVI/2014/12, s. 938 i 944.
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miêdzy ¿yciem duchowym i moralnym z jednej strony, a ¿yciem pa-
storalnym z drugiej. Przyja�ñ z Jezusem i ¿ycie zgodne z zasadami
dobrze ukszta³towanego sumienia prowadz¹ do dawania autentyczne-
go �wiadectwa wiary opartego na cnocie ubóstwa. Rada ewangeliczna
ujawnia siê we w³a�ciwym korzystaniu z dóbr materialnych, które
musz¹ s³u¿yæ nie indywidualnej osobie, ale ca³emu Ko�cio³owi. To, co
posiada kleryk, a pó�niej kap³an, nie mo¿e podwa¿aæ lub wrêcz za-
przeczaæ nauczaniu Ko�cio³a w dziedzinie socjalnej. Wszelkie dobra
materialne s¹ tylko przechodnie i nie stanowi¹ celu same w sobie. Po-
winno siê je wykorzystywaæ do skuteczniejszego, g³êbszego i szersze-
go ewangelizowania15.

Jednym z podstawowych �rodków takiej ewangelizacji jest modli-
twa. To ona, zdaniem papie¿a, ma pierwszeñstwo przed �rodkami
materialnymi, tak jak kontemplacja uprzedza dzia³anie: �Drodzy se-
minarzy�ci, drodzy nowicjusze i nowicjuszki, drodzy ludzie m³odzi,
którzy rozpoczêli�cie drogê powo³ania. Jeden z was, jeden z waszych
formatorów, przedwczoraj powiedzia³ mi évangéliser, on fait à genoux,
ewangelizacjê prowadzi siê na kolanach. S³uchajcie uwa¿nie: «ewan-
gelizacjê prowadzi siê na kolanach». B¹d�cie zawsze lud�mi modlitwy!
Bez nieustannej relacji z Bogiem misja staje siê zawodem. Pracujesz
jako kto? Jako krawiec, kucharka, ksi¹dz, pracujesz jako ksi¹dz, pra-
cujesz jako siostra zakonna? Nie, to nie jest zawód, to co innego. Ry-
zyko popadniêcia w aktywizm, zbytniego polegania na strukturach,
jest wci¹¿ obecne. Je�li spojrzymy na Jezusa, widzimy, ¿e w przed-
dzieñ ka¿dej decyzji czy te¿ wa¿nego wydarzenia udawa³ siê na inten-
sywn¹ i d³ugotrwa³¹ modlitwê. Dbajmy o wymiar kontemplacyjny, tak-
¿e w wirze najbardziej nagl¹cych i najciê¿szych zobowi¹zañ. I im
bardziej wasza misja wzywa was do wyruszenia na peryferie egzysten-
cjalne, niech wasze serce bêdzie tym bardziej zjednoczone z Sercem
Chrystusa, pe³nym mi³osierdzia i mi³o�ci. Na tym polega sekret owoc-
no�ci duszpasterskiej, owocno�ci ucznia Pana! Jezus posy³a swoich
uczniów bez trzosa ani torby, ani sanda³ów (£k 10,4). Szerzenia Ewan-
gelii nie gwarantuje ani liczba osób, ani presti¿ instytucji, ani te¿ wy-
soko�æ zasobów, którymi siê dysponuje. Tym, co siê liczy, jest to, by-
�cie byli przenikniêci mi³o�ci¹ Chrystusa, pozwolili siê prowadziæ
Duchowi �wiêtemu i wszczepiaæ swoje ¿ycie w drzewo ¿ycia, którym

15 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów Litwy z okazji wizyty ad limina Aposto-
lorum 2.02.2015 za: http://w2.vatican.va/c ontent/francesco/en/speeches/2015/february/docum
ents/papa-francesco_20150202_ad-limina-lituania.html [dostêp: 4.09.2015].
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jest krzy¿ Pana�16. Si³¹ g³oszenia Ewangelii jest sam Chrystus, który
na modlitwie kszta³tuje cz³owieka, przemienia go w siebie, staje siê
w nim widzialny i do�wiadczalny. A je�li modlitwa d¹¿y ze swej natu-
ry do prostoty formy, to równie¿ cz³owiek oddany modlitwie bêdzie po-
trafi³ rezygnowaæ coraz bardziej z rzeczy materialnych.

Franciszek zauwa¿a, ¿e konieczne jest przypominanie o trwa³o�ci
wybranych form i zasad ¿ycia. Jedno�æ miêdzy przepowiadaniem
Ewangelii a ¿yciem codziennym stanowi najprostsz¹ formê uwiary-
godniania siê ca³ego Ko�cio³a. Tworzy siê wówczas atmosferê do wzro-
stu solidnych i �wiêtych powo³añ, do wzmacniania nadziei na przy-
sz³o�æ, do odczytywania zachodz¹cych zmian. Papie¿ szczególnie
podkre�la konieczno�æ odczytywania znaków czasu i odpowiadania na
nie poprzez w³a�ciw¹ formacjê seminaryjn¹. Obok tego, co proponuje
samo seminarium na p³aszczy�nie intelektualnej i duchowej, potrze-
ba przyk³adu i �wiadectwa ¿ycia samych kap³anów. Na nich spoczywa
obowi¹zek nauki ¿ycia w celibacie oraz odpowiedniego korzystania
z dóbr materialnych. Ilo�æ tych ostatnich mo¿e dawaæ poczucie bez-
pieczeñstwa i zapewniæ wzrost pozycji spo³ecznej. Nie to jest jednak
prawdziw¹ si³¹ kap³añstwa. Wierny s³uga Chrystusa odrzuca to, co
�wiatowe, oraz karierê, a anga¿uje siê autentycznie po stronie najbar-
dziej ubogich17.

Kap³añstwo domaga siê sta³o�ci we wpojonych warto�ciach. To, co
nabywa siê w czasie samej formacji, stanowi podstawê do dalszego
rozwoju i umacniania daru otrzymanego od Chrystusa. Miar¹ dobrej
formacji jest pó�niejsza wierno�æ tych, którzy j¹ otrzymali. Wszyscy
kap³ani byli wcze�niej klerykami. St¹d konieczne jest, aby te pocz¹t-
ki by³y �mocne�. Zakorzenienie w Chrystusie gwarantuje zachowanie
warto�ci ewangelicznych i wierno�æ samemu Chrystusowi. On jako
s³uga daje najlepszy przyk³ad, który pomaga w walce z ambicjami,
zazdro�ci¹, �wiatowo�ci¹, zauroczeniem pieniêdzmi lub dobrami ma-
terialnymi �wiata18.

16 Franciszek, Homilia w trakcie mszy �w. dla seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek
7.07.2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 8-9 (354)2013, s. 46.

17 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów Gwinei przyby³ych z okazji wizyty ad li-
mina Apostolorum 24.03.2014, tekst za: http:// w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/
2014/march/documents/papa-francesco_20140324_ad-limina-guin ea.html [dostêp: 4.09.2015].

18 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów Togo przyby³ych z okazji wizyty ad limi-
na Apostolorum 11.05.2015, tekst za: http:// w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/
2015/may/documents/papa-francesco_20150511_ad-limina-togo.html [dostêp: 4.09.2015].
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III. UBÓSTWO W ¯YCIU PREZBITERA

Byæ kap³anem Chrystusa oznacza nie�æ Go tym, którzy potrzebu-
j¹ ³aski przebaczenia i mi³osierdzia. W tym nieustannym wysi³ku po-
moc¹ jest ubóstwo, choæ nie jest ono celem samym w sobie. Ono ma
byæ wsparciem kszta³tuj¹cym w³a�ciw¹ postawê wobec �wiata i chro-
ni¹cym przed popadniêciem w �wiatowo�æ. Wprawdzie ubóstwo jest
obowi¹zkiem przede wszystkim tych, którzy sk³adaj¹ odpowiednie
�luby zakonne, to jednak ¿ycie jego duchem, duchem ubóstwa, odno-
si siê do wszystkich kap³anów bez wyj¹tku19.

Pój�cie za Chrystusem jest ofiar¹ i wyrzeczeniem. Nie musi ono
jednak oznaczaæ smutku i niezadowolenia. Zdaniem papie¿a, ubóstwo
pozwala kap³anom lepiej ukazywaæ �wiatu rado�æ: �Siostr¹ rado�ci
kap³añskiej jest siostra bieda. Kap³an jest biedny rado�ci¹ czysto ludz-
k¹: wyrzek³ siê wielu rzeczy! A poniewa¿ jest ubogi, to daj¹c tak wiele
innym, musi prosiæ o swoj¹ rado�æ Pana i wierny Lud Bo¿y. Nie mo¿e
zapewniaæ jej sobie sam na w³asn¹ rêkê. Wiemy, ¿e nasz lud jest nie-
zwykle hojny, dziêkuj¹c kap³anom za najmniejsze gesty b³ogos³awieñ-
stwa a zw³aszcza za sakramenty. Wielu mówi¹c o kryzysie to¿samo�ci
kap³añskiej, nie bierze pod uwagê, ¿e to¿samo�æ zak³ada przynale¿-

19 Por. Franciszek, Przemówienie do kap³anów, zakonników i diakonów sta³ych w kate-
drze w Neapolu 21.03.2015, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/
march/documents/papa-francesco_20150321_napoli-pompei-incontro-duomo.html [dostêp:
4.09.2015]. Chodzi o tekst improwizowanego przemówienia papie¿a, który zawiera tak¿e po-
uczaj¹c¹ historiê o pewnej zakonnicy dziel¹cej ludzi wed³ug stanu majêtno�ci portfela. Od-
no�nie do zakonników papie¿ stwierdza wprost: �Stosuj¹c ewangeliczn¹ radê ubóstwa, po-
traficie uznaæ Bo¿e mi³osierdzie nie tylko za �ród³o si³y, ale tak¿e za skarb. Wydaje siê to
sprzeczno�ci¹, ale byæ ubogimi znaczy znale�æ skarb. Nawet gdy jeste�my zmêczeni, mo¿e-
my Mu ofiarowaæ nasze serca obci¹¿one grzechami i s³abo�ci¹. W chwilach, kiedy czujemy
siê najs³absi, mo¿emy spotkaæ Chrystusa, który sta³ siê ubogim, aby nas ubogaciæ (por. 2 Kor
8,9). Ta nasza podstawowa potrzeba zyskania przebaczenia i uzdrowienia jest sama w sobie
form¹ ubóstwa, o którym nigdy nie powinni�my zapominaæ, bez wzglêdu na wszystkie po-
stêpy, jakie poczynimy na drodze do ¿ycia cnotami. Powinna ona znale�æ tak¿e konkretny
wyraz w waszym stylu ¿ycia, zarówno indywidualnym, jak i wspólnotowym. My�lê zw³asz-
cza o konieczno�ci unikania tego wszystkiego, co mo¿e was rozpraszaæ i powodowaæ u in-
nych zamêt i zgorszenie. W ¿yciu konsekrowanym ubóstwo jest zarówno «murem», jak
i «matk¹». Jest «murem», poniewa¿ chroni ¿ycie konsekrowane, jest «matk¹», poniewa¿ po-
maga mu wzrastaæ i prowadzi na w³a�ciw¹ drogê. Ob³uda tych konsekrowanych mê¿czyzn
i kobiet, którzy sk³adaj¹ �lub ubóstwa, a ¿yj¹ jak bogaci, rani dusze wiernych i szkodzi Ko-
�cio³owi. Pomy�lcie te¿ o tym, jak niebezpieczna jest pokusa przyjêcia mentalno�ci czysto
funkcjonalnej, �wiatowej, która prowadzi do pok³adania nadziei jedynie w �rodkach ludz-
kich, niszcz¹c �wiadectwo ubóstwa, którym ¿y³ i którego naucza³ nasz Pan Jezus Chrystus.
W tym miejscu dziêkujê ojcu przewodnicz¹cemu i siostrze przewodnicz¹cej, poniewa¿ s³usz-
nie mówili o niebezpieczeñstwie, jakie dla ubóstwa zakonnego nios¹ globalizacja i konsump-
cjonizm. Dziêkujê!� Franciszek, Spotkanie z cz³onkami koreañskich wspólnot zakonnych
w Kkottongnae 16.08.2014, �L�Osservatore Romano� (PL) 8-9 (364)2014, s. 16.
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no�æ. Nie ma to¿samo�ci � a wiêc rado�ci ¿ycia � bez czynnej i zaanga-
¿owanej przynale¿no�ci do wiernego Ludu Bo¿ego. Kap³an, który usi-
³uje znale�æ to¿samo�æ kap³añsk¹ zg³êbiaj¹c introspekcyjnie swoje
¿ycie wewnêtrzne znajduje jedynie znaki, które mówi¹ «wyj�cie»:
wyjd� z siebie, wyjd� w poszukiwaniu Boga w adoracji, wyjd� i daj
swemu ludowi to, co ci zosta³o powierzone, a twój lud zadba, by� po-
czu³ i zasmakowa³ kim jeste�, jak siê nazywasz, jaka jest twoja to¿sa-
mo�æ i sprawi, ¿e bêdziesz siê radowa³ stokrotnie wiêcej, tak jak Pan
obieca³ swoim s³ugom. Je�li nie wyjdziesz z siebie, to olej staje siê zje³-
cza³y a namaszczenie nie mo¿e ju¿ byæ owocne. Wyj�cie z siebie wy-
maga ogo³ocenia z siebie, poci¹ga za sob¹ ubóstwo�20.

Bezwzglêdne oddanie siê Bogu i powierzenie Mu swoich losów
oznacza tak¿e rezygnacjê ze starañ o zapewnienie sobie lepszej przy-
sz³o�ci. Nie chodzi jednak o to, aby beztrosko prze¿ywaæ ka¿dy dzieñ.
Papie¿ raczej zwraca uwagê na takie prze¿ywanie codzienno�ci, które
uniknie niepotrzebnego (na)gromadzenia dóbr materialnych. Istotne
jest pokochanie w³asnego pos³ania kap³añskiego i wynikaj¹cych z nie-
go zobowi¹zañ pastoralnych: �Kap³an, który w niewielkim stopniu
wychodzi z samego siebie, który niewiele namaszcza � nie mówiê
«wcale», bo, dziêki Bogu, wierni wykradaj¹ nam namaszczenie � traci
to, co najlepsze z naszego ludu, to co potrafi poruszyæ najg³êbsz¹ czê�æ
jego kap³añskiego serca. Ten, kto nie wychodzi z samego siebie, za-
miast byæ mediatorem, staje siê stopniowo po�rednikiem i zarz¹dc¹.
Wszyscy znamy ró¿nicê: po�rednik i zarz¹dca «otrzymali ju¿ swoj¹
zap³atê», a poniewa¿ nie ryzykuj¹ w³asnej skóry i swojego serca, nie
otrzymaj¹ serdecznego podziêkowania, wyp³ywaj¹cego z serca. St¹d
w³a�nie bierze siê niezadowolenie tych, którzy staj¹ siê smutni � s¹
smutnymi ksiê¿mi i zamieniaj¹ siê w swego rodzaju kolekcjonerów
antyków albo nowinek, zamiast byæ pasterzami «pachn¹cymi jak
owce» � o to was proszê: b¹d�cie pasterzami «o zapachu owiec», aby
to siê czu³o � zamiast byæ pasterzami po�ród swojej trzody i rybakami
ludzi�21. Kap³an ma kochaæ pos³ugê, któr¹ spe³nia, a nie rzeczy, które
stopniowo znajduje lub otrzymuje. Pos³anie, które opiera siê na mi³o-
�ci do Chrystusa, chroni przed staniem siê kolekcjonerem staro�ci.

Gromadzenie zbêdnych dóbr i rzeczy materialnych, a tak¿e troska
o nie s¹ zagro¿eniem dla kap³añstwa. Kap³an powinien � zdaniem

20 Franciszek, Homilia podczas Mszy �w. Krzy¿ma 17.04.2014, �L�Osservatore Romano�
(PL) 5 (361)2014, s. 17.

21 Franciszek, Homilia podczas Mszy �w. Krzy¿ma 28.03.2013, �L�Osservatore Romano�
(PL) 5 (352)2013, s. 36.
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papie¿a � byæ �wiadkiem ¿ycia g³êboko przenikniêtego ³ask¹ Pana
i zgodnego w ca³ej pe³ni z wymaganiami Ewangelii oraz jej zasadami.
St¹d zapa³ kap³añski powinien spalaæ siê w ewangelizowaniu ludzi
sobie powierzonych, czêsto w sytuacjach skrajnie trudnych, peryferyj-
nych, a nie w gromadzeniu rzeczy �wiatowych. Konieczna jest tu for-
macja sta³a, która na�wietli pokusy �wiata: w³adzy, zaszczytów i pie-
ni¹dza. Zw³aszcza w tym ostatnim wzglêdzie nale¿y wykazaæ siê
wielk¹ czujno�ci¹, poniewa¿ fa³szywe �wiadectwo wynikaj¹ce ze z³ego
zarz¹dzania dobrami, w³asny zbytek lub marnotrawstwo jest zawsze
wielkim skandalem tam, gdzie ludziom brakuje rzeczy najbardziej
niezbêdnych22.

Ubóstwo kap³añskie przejawia siê tak¿e w budowaniu prezbiterial-
nej jedno�ci. Wszyscy szafarze sakramentów dziel¹ to samo wezwanie
Chrystusa, które w realizacji powinno byæ przedmiotem wspólnej pra-
cy. Trwanie w jedno�ci z kap³anami oznacza rezygnacjê z zabiegania
o w³asne dobra: �Kap³ani s¹ zjednoczeni w braterstwie sakramental-
nym, dlatego pierwsz¹ form¹ ewangelizacji jest �wiadectwo braterstwa
i jedno�ci w�ród nich oraz z biskupem. Z tego rodzaju jedno�ci mo¿e
zrodziæ siê potê¿ny impuls misyjny, który uwalnia kap³anów urzêdo-
wych od wygodnej pokusy, by bardziej troszczyæ siê o konsensus in-
nych i w³asny dobrobyt ni¿ o to, by � o¿ywiani pastersk¹ mi³o�ci¹ �
g³osiæ Ewangeliê a¿ po najdalsze peryferie�23. Kap³an ubogi to kap³an

22 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów Kamerunu z okazji wizyty ad limina
Apostolorum 6.09.2014, tekst za: http:// w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/
september/documents/papa-francesco_20140906_ad-limina-camerun.html [dostêp: 4.09.2015].
Por. tak¿e Przemówienie do cz³onków Kurii Rzymskiej 22.12.2014, �L�Osservatore Romano�
(PL) 1 (368)2015, s. 40-41. Bardzo interesuj¹ca jest my�l papie¿a, który zachêca kap³anów do
bycia towarzyszami dla powierzonego im Ludu Bo¿ego oraz do budowania wzajemnych re-
lacji kap³añskich: �Jeszcze raz powracam my�l¹ do was, kap³anów, i pozwólcie, ¿e do³¹czê
tak¿e ja do was. Có¿ mo¿e byæ piêkniejszego, ni¿ i�æ razem z naszym ludem? Kiedy my�lê
o tych proboszczach, którzy znali po imieniu parafian, którzy ich odwiedzali; o tym, jak je-
den z nich powiedzia³ mi: «Ja wiem, jak wabi siê pies ka¿dej rodziny», nawet imiê psa znali!
Jakie to piêkne! Czy¿ jest co� piêkniejszego? Powtarzam to czêsto: i�æ z naszym ludem, nie-
kiedy na czele, czasami po�rodku, a innym razem z ty³u: na czele, aby prowadziæ wspólnotê;
po�rodku, aby dodawaæ jej otuchy i j¹ podtrzymywaæ; z ty³u, aby zachowaæ j¹ w jedno�ci,
a tak¿e z innego powodu: poniewa¿ lud «ma nosa»! Ma nosa do znajdowania w wêdrówce no-
wych dróg, posiada sensus fidei, jak mówi¹ teolodzy. Czy¿ mo¿e byæ co� piêkniejszego?
A na synodzie musi byæ tak¿e to, co Duch �wiêty mówi �wieckim, ludowi Bo¿emu, wszyst-
kim. Jednak najwa¿niejsz¹ rzecz¹ by i�æ razem, wspó³pracuj¹c, wzajemnie sobie pomagaj¹c;
przepraszaæ, uznawaæ w³asne b³êdy i prosiæ o wybaczenie, a tak¿e przyjmowaæ przeprosiny in-
nych, przebaczaj¹c � jak bardzo to jest wa¿ne�. Franciszek, Przemówienie od ksiê¿y, zakonni-
ków i zakonnic w katedrze �w. Rufina, �L�Osservatore Romano� (PL) 11 (356) 2013, s. 14.

23 Franciszek, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieñ-
stwa 3.10.2014, �L�Osservatore Romano� (PL) 11 (366) 2014, s. 31. Jedno�æ kap³añska, wrêcz
kolegialno�æ kap³añska to jeden z g³ównych motywów nauczania papie¿a. Por. C. Migliore,
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zapracowany poprzez s³u¿bê drugiemu cz³owiekowi, tak¿e temu, któ-
ry jest w potrzebie. Dlatego pojawia siê te¿ pytanie o kap³añski wypo-
czynek. Papie¿ wyznaje, ¿e czêsto modli siê za kap³anów, którzy zmê-
czeni s¹ prac¹, szczególnie za tych, którzy pracuj¹ dla Ludu Bo¿ego
w miejscach opuszczonych i niebezpiecznych. Taka praca jest ofiar¹
kap³añskiego ¿ycia, ofiar¹ podobn¹ do kadzid³a, które wznosi siê do
Ojca w niebie. Wa¿ne jest, aby ta praca nie dominowa³a, nie stawa³a
siê celem samym w sobie. Kap³an, który s³u¿y, musi te¿ odpoczywaæ.
Od tego czasu zale¿y owocno�æ kap³añskiej pos³ugi. �Czy potrafiê od-
poczywaæ przyjmuj¹c mi³o�æ, wdziêczno�æ i ca³¹ serdeczno�æ, jak¹
obdarza mnie wierny lud Bo¿y? Czy te¿ po pracy duszpasterskiej szu-
kam sposobów odpoczywania bardziej wyrafinowanych, nie tak, jak
odpoczywaj¹ ludzie ubodzy, ale wypoczywam tak, jak proponuje spo-
³eczeñstwo konsumpcyjne?�24.

IV. UBÓSTWO W ¯YCIU BISKUPA

Temat ubóstwa w ¿yciu pasterzy Ko�cio³a czêsto powraca w na-
uczaniu papie¿a Franciszka. Kluczem do zrozumienia roli tej rady
ewangelicznej jest wiê� biskupa z powierzonym mu ludem na zasadzie
zwi¹zku, jaki istnieje miêdzy pasterzem a owcami. Od pocz¹tku swe-
go pontyfikatu papie¿ pos³uguje siê aksjomatem, który uwypukla sku-
teczno�æ tego zwi¹zku: pasterz ma pachnieæ swoimi owcami. Poczucie
zapachu owiec oznacza najpierw faktycznie w³a�ciwe poznanie, zbli-
¿enie siê do nich, a z drugiej strony � jest weryfikacj¹ dobrej pracy.
Zapach trwa tak d³ugo, jak pasterz jest blisko owiec; kiedy siê oddala
� zanika25. W tej blisko�ci pastoralnej, która powinna charakteryzowaæ
ka¿dego pasterza Ko�cio³a, ujawnia siê równie¿ aspekt personalny.
Pasterzom powierzono ludzi, których trzeba poznaæ, zrozumieæ, pro-
wadziæ, pocieszyæ, pouczyæ. St¹d Franciszek przypomina o prymacie
osoby ludzkiej nad rzeczami materialnymi, bycia nad posiadaniem26.
Kiedy ta zasada jest zapominana, praca pastoralna traci swój cel i sens.

Co nowego wnosi w ¿ycie Ko�cio³a papie¿ Franciszek?, �Studia Bobolanum� 1 (2014), s. 10-
-11.

24 Franciszek, Homilia podczas Mszy �w. Krzy¿ma, �L�Osservatore Romano� (PL) 5
(371)2015, s. 22.

25 Por. Franciszek, Homilia 28.03.2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 5 (352)2013, s. 36.
Zob. Franciszek, Evangelii gaudium, 24; ten¿e, Przemówienie do kongresu diecezji rzymskiej
17.06.2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 8-9 (354)2013, s. 37; ten¿e, Audiencja dla biskupów
wy�wiêconych w ci¹gu ostatniego roku 19.09.2013, �L�Osservatore Romano� (PL) 11 (356)2013,
s. 36-37.
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W�ród ludzi, którzy tworz¹ owczarniê Chrystusa, s¹ ubodzy. Bi-
skup powinien otaczaæ ich szczególn¹ trosk¹ i robiæ wszystko, aby ich
los uleg³ poprawie27. Troska o ubogich wymaga czujno�ci i zaanga¿o-
wania, gdy¿ zaradzanie i przeciwdzia³anie biedzie to nic innego jak
przywracanie godno�ci cz³owiekowi. Spojrzenie na cz³owieka jako na
osobê w jej bogactwie i ograniczeniu jest przed³u¿eniem spojrzenia na
Chrystusa, któremu nale¿y s³u¿yæ. G³ównym zadaniem biskupa jest
wiêc s³u¿ba na wzór Chrystusa, który po�wiêci³ swoje ¿ycie dla innych.
Dla papie¿a Franciszka dobry biskup to pasterz i s³uga, który potrafi
�uklêkn¹æ przed innymi, aby umyæ im nogi�28. Ko�ció³ potrzebuje pa-
sterzy stoj¹cych blisko ludzi, cierpliwych, ³agodnych i mi³osiernych
jak ojcowie lub bracia. Biskup musi mi³owaæ ubóstwo, gdy¿ w nim
ujawnia siê po�wiêcenie dla Pana i wolno�æ od trosk o rzeczy docze-
sne, a tak¿e �wiadectwo ¿ycia prostego i ascetycznego. Przyk³ad takie-
go ¿ycia jest impulsem do scalania Ko�cio³a lokalnego oraz wi¹zania go
z innymi Ko�cio³ami, aby budowaæ jeden Ko�ció³ Chrystusowy. Bi-
skup ubogi dba o owczarniê � ubogaca j¹ �wiadectwem w³asnego ¿y-
cia i prowadzi do otwarcia siê na nowych, zagubionych lub pozostaj¹-
cych z dala od Chrystusa. W tej trosce miejsce szczególne maj¹
kap³ani oraz ubodzy, których nigdy i nigdzie nie brakuje29.

Franciszek mocno podkre�la, ¿e biskup id¹cy wiernie za Chrystu-
sem charakteryzuje siê osobistym ubóstwem oraz zatroskaniem o in-

26 Przyk³ad judaistycznej legendy o budowie wie¿y Babel. Papie¿ opowiada: �Chcê wam
opowiedzieæ pewn¹ historiê. Opowiada³em j¹ ju¿ dwa razy w tym tygodniu, ale opowiem
trzeci raz dla was. Jest to historia, któr¹ opowiada biblijny midrasz pewnego rabina z XII w.
Opowiada on historiê budowy wie¿y Babel i mówi, ¿e do zbudowania wie¿y Babel potrzebne
by³y ceg³y. Co to oznacza? Oznacza, ¿e trzeba i�æ, mieszaæ glinê, nosiæ s³omê, wszystko przy-
gotowaæ, a potem w³o¿yæ do pieca. A kiedy ceg³a by³a gotowa, musia³a byæ wyniesiona na
górê, na budowan¹ wie¿ê Babel. Ze wzglêdu na ilo�æ w³o¿onej pracy ceg³a by³a skarbem.
Kiedy ceg³a spada³a, by³a to narodowa tragedia, i robotnik, który temu zawini³, by³ karany;
tak cenna by³a ceg³a, ¿e kiedy spada³a, by³ to dramat. Lecz je�li spada³ robotnik, nie dzia³o
siê nic, to by³o co innego. To samo dzieje siê dzisiaj: kiedy inwestycje w bankach trac¹ war-
to�æ� tragedia� i co teraz? Lecz je�li umieraj¹ z g³odu osoby, je�li nie maj¹ co je�æ, je�li nie
maj¹ opieki zdrowotnej, nic nie szkodzi! Taki jest nasz dzisiejszy kryzys! A �wiadectwo Ko-
�cio³a ubogiego dla ubogich sprzeciwia siê takiej mentalno�ci�. Franciszek, Czuwanie mo-
dlitewne z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeñ ko�cielnych 10.05.2013,
�L�Osservatore Romano� (PL) 7 (353)2013, s. 19.

27 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów Namibii i Lesoto przyby³ych z wizyt¹ ad
limia Apostolorum 24.04.2015, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/
2015/april/documents/papa-francesco_20150424_ad-limina-namibia-lesotho.html [dostêp:
4.09.2015].

28 Franciszek, Przemówienie do biskupów uczestnicz¹cych w seminarium zorganizowa-
nym przez Kongregacjê ds. Ewangelizacji Narodów 20.09.2014, tekst za: http://w2.vatican.va/
content/francesco/en/speeches/2014/september/documents/ papa-francesco_20140920_vescov
i-seminario-propaganda.html [dostêp: 4.09.2015].

29 Por. tam¿e.
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nych. Taka postawa ukazuje innym prawdziw¹ mi³o�æ do Ko�cio³a,
którego jest pasterzem i któremu ofiarnie s³u¿y bez szukania kolej-
nych awansów. Biskup troszczy siê o innych wtedy, kiedy czuwa nad
innymi, dostrzegaj¹c gro¿¹ce im niebezpieczeñstwa, oraz kiedy karmi
nadziejê i podtrzymuje mi³o�æ w innych. Szczególna rola biskupa
ujawnia siê w nauce cierpliwo�ci i wierno�ci wobec Bo¿ych rozporz¹-
dzeñ. Je¿eli Bóg czuwa nad swoim ludem, otacza go i przenika, to rów-
nie¿ biskup powinien byæ przed ludem, za ludem i z ludem, aby wska-
zywaæ, unikaæ zagubienia i poruszaæ we w³a�ciwym kierunku30 . W tej
pracy ubóstwo powinno byæ zarówno dostrze¿one, jak i do�wiadczone.

Troska o cz³owieka pogr¹¿onego w problemach i niedostatkach
przek³ada siê na zatroskanie o tych, którzy pomagaj¹ biskupom. Pa-
pie¿ zauwa¿a, ¿e obowi¹zkiem biskupa jest prawdziwa mi³o�æ ojcow-
ska wobec kap³anów i diakonów, poniewa¿ s¹ oni �przed³u¿eniem�
biskupa wobec ludzi, czêsto tych najbardziej oddalonych lub ze-
pchniêtych na margines. Zatem je�li biskup nie mo¿e sam spotykaæ
biednych, powinien swoj¹ trosk¹ otoczyæ tych, którzy spotykaj¹ ich na
co dzieñ. Kap³ani i diakoni s¹ wspó³pracownikami, których nale¿y
wys³uchaæ, przyj¹æ, wspomóc. Tylko wtedy ich praca mo¿e przynie�æ
dobre owoce. Poza tym zachêta do wspó³pracy z kap³anami przek³ada
siê tak¿e na wspó³pracê z osobami �wieckimi. Wspólny wysi³ek oparty
na zrozumieniu celu i poszukiwaniu w³a�ciwych �rodków pozwala
skutecznie zaradziæ biedzie31.

Jednak¿e obok biedy materialnej istnieje tak¿e bieda duchowa.
Jest ona du¿o trudniejsza do rozpoznania i wyleczenia. Ubóstwo du-
chowe stanowi problem najwy¿szej wagi, któremu biskupi powinni
po�wiêcaæ szczególnie wiele miejsca. Dobra materialne mog¹ byæ tyl-
ko pomoc¹, i to pod warunkiem ich uczciwego wykorzystania dla do-
bra ca³ej wspólnoty, a nie w prywatnych celach. �rodki materialne s¹
dobrem dostêpnym dla wszystkich, dla ca³ego Ko�cio³a. Trzeba siê
nimi pos³ugiwaæ, a przy okazji staæ siê bardziej wra¿liwymi na biedê
duchow¹. To ona powinna szczególnie przykuwaæ uwagê biskupa, pro-
wadz¹c go do wiêkszej ufno�ci wobec Boga. Dobro materialne od nie-

30 Por. Franciszek, Przemówienie do uczestników Dni Reprezentantów Papieskich 21.06.
2013, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/june/documents/pa
pa-francesco_ 20130621_rappre sentanti-pontifici.html [dostêp: 4.09.2015].

31 Por. Franciszek, Homilia podczas udzielania �wiêceñ biskupich Mgr. J.-M. Speich i Mgr
G. Gloder 24.10.2013, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/docum
ents/papa-francesco_20131024_omelia-ordinazione-epi scopale.html [dostêp: 4.09.2015]; por.
ten¿e, Przemówienie do ksiê¿y, zakonników i zakonnic w katedrze �w. Rufina 4.10.2013,
�L�Osservatore Romano� (PL) 11 (356)2013, s. 14.
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go pochodzi, podobnie jak cz³owiek, któremu siê s³u¿y. Kto ma pierw-
szeñstwo? Kto jest wa¿niejszy? Franciszek jest jednoznaczny w odpo-
wiedzi: zawsze cz³owiek jest bezwzglêdnie pierwszy. St¹d biskup musi
nie tylko zaradzaæ najwiêkszej biedzie materialnej, ale tak¿e �
i to zdecydowanie bardziej � pracowaæ nad otwarciem i przemian¹
ludzkich serc. Im trzeba nie�æ mi³osierdzie i ³askê, które p³yn¹ od
Chrystusa i nie zawsze mog¹ byæ przyjête czy wykorzystane32.

W pracy pastoralnej pojawiaj¹ siê zniechêcenia. Liczba spraw, któ-
re nale¿y za³atwiæ ka¿dego dnia, czêsto wymagaj¹cych natychmiasto-
wego dzia³ania, przygniata i prowadzi do zobojêtnienia. Dlatego pa-
pie¿ zachêca, aby nie zapominaæ o byciu pasterzem. Oddanie siê
Chytrusowi na ca³e ¿ycie staje siê pociech¹ i wsparciem. Jest to zada-
nie wymagaj¹ce, które powinno byæ oparte na g³êbokiej mi³o�ci do
Jezusa obecnego w Eucharystii. Ten zwi¹zek z Nim na modlitwie pro-
wadzi tak¿e do dzie³ mi³o�ci, dzie³, które ukazuj¹ obecno�æ Pana po�-
ród swego ludu. Biskup jest w sposób szczególny odpowiedzialny za
tê w³a�nie obecno�æ, za to ukazywanie Chrystusa w dzie³ach, które
podejmuje dla dobra ca³ego Ko�cio³a lokalnego, a szerzej dla Ko�cio³a
powszechnego. Mi³o�æ, s³u¿ba i odpowiedzialno�æ prowadz¹ do budo-
wania autorytetu koniecznego w pracy pastoralnej33.

Papie¿ przypomina biskupom, ¿e �wiadectwo ich ¿ycia i zaanga¿o-
wania jest ukazywaniem siê Chrystusa i Jego Ko�cio³a w okre�lonym
miejscu i czasie. To �wiadectwo jest szczególne przez realizowany idea³
¿ycia w prostocie i ubóstwie, nadaj¹c szlachetno�æ ca³emu orêdziu g³o-
szonemu przez Ko�ció³. Takie ¿ycie jest nie tylko godne pochwa³y, lecz
jest tak¿e znakiem nadziei34. W tym wzglêdzie papie¿ wskazuje na pew-
n¹ p³aszczyznê ekumeniczn¹ ubóstwa. Ka¿da ze wspólnot chrze�cijañ-
skich mo¿e i powinna troszczyæ siê o ubogich, a dla zaradzenia biedzie,
warto te wysi³ki po³¹czyæ. Dzia³ania stan¹ siê wówczas skuteczniejsze
i obejm¹ swym zasiêgiem wiêcej ludzi potrzebuj¹cych35.

32 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów Ghany przyby³ych z wizyt¹ ad limina
Apostolorum 23.09.2014, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/
september/documents/papa-francesco_20140923_ad-limina-ghana.html [dostêp: 4.09.2015].

33 Por. Franciszek, Przemówienie do uczestników Dni Reprezentantów Papieskich
21.06.2013, AAS 7/CV/2013, s. 623.

34 Por. Franciszek, Przemówienie do biskupów regionu Pó³nocnej Afryki przyby³ych
z wizyt¹ ad limina Apostolorum 2.03.2015, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/
en/speeches/2015/march/documents/papa-francesco_20150302_ad-limina-cerna.html [dostêp:
4.09.2015].

35 Por. Przemówienie papie¿a do J.E.J. Welby 16.06.2014. Papie¿ i arcybiskup Canter-
bury wspólnie podkre�laj¹ warto�æ trzech �p� dla Ko�cio³a katolickiego i anglikañskiego.
Chodzi o �prayer, peace, poverty�. Tekst za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franci-
szek_i/przemowienia/welby_16062014.html [dostêp: 4.09.2015]. Por. tak¿e Franciszek, Prze-
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V. ZATROSKANIE I S£U¯BA

Spojrzenie na ubogich i troska o nich musi stanowiæ element ¿y-
cia tych, którzy przez sakrament �wiêceñ chc¹ na�ladowaæ Chrystusa
ubogiego. Jego s³u¿ba dla cz³owieka nie skoñczy³a siê w dniu wniebo-
wst¹pienia, lecz trwa nadal w misji, któr¹ kontynuuj¹ diakoni, kap³a-
ni i biskupi. Ich ¿ycie nie jest z tego �wiata, dlatego te¿ ich postêpo-
wanie nie mo¿e mieæ nic ze �wiata. Franciszek zachêca, aby przez
�wiadectwo autentycznego ¿ycia przepojonego Ewangeli¹ i�æ wbrew
temu, co proponuje �wiat, i�æ wbrew kulturze przemijania: �Byæ po-
wo³anymi przez Jezusa, byæ powo³anymi do ewangelizowania, i trze-
cie: byæ powo³anymi, by krzewiæ kulturê spotkania. W wielu �rodowi-
skach i generalnie w zekonomizowanym cz³owieczeñstwie, które
zosta³o nam narzucone w �wiecie, rozpowszechni³a siê kultura wyklu-
czania, «kultura odrzucania». Nie ma miejsca ani dla starca, ani dla
niechcianego dziecka. Nie ma czasu, aby zatrzymaæ siê z ubogim
w drodze. Czasami wydaje siê, ¿e dla niektórych relacje miêdzyludzkie
s¹ regulowane przez dwa nowoczesne «dogmaty»: skuteczno�æ i prag-
matyzm. Drodzy biskupi, kap³ani, zakonnicy, zakonnice, a tak¿e wy,
klerycy, przygotowuj¹cy siê do pos³ugi, miejcie odwagê i�æ pod pr¹d
tej kulturze. Miejcie odwagê!�36.

Ubóstwo i bieda towarzysz¹ cz³owiekowi. Nie zawsze mo¿na je usu-
n¹æ, ale mo¿na � i trzeba � im zaradzaæ. S³udzy Ko�cio³a wezwani s¹
na ka¿dym szczeblu swej pos³ugi do troski o ubogich i uznania ubóstwa
za sprawê co najmniej wa¿n¹. Kap³an powinien pokochaæ ubóstwo jak
w³asn¹ matkê � od niej czerpie siê ¿ycie. Ten, kto s³u¿y Chrystusowi
w osobistym wyrzeczeniu siê dóbr materialnych, ¿yje Jego ¿yciem bez
zbêdnego zatroskania o przysz³o�æ. Ubóstwo o¿ywia, pozwala inaczej
prze¿ywaæ relacje z Bogiem, a jednocze�nie tak¿e chroni. Jest jak mur,
który broni dostêpu do tego, co p³ynie ze �wiata37. I ka¿dy powinien
go posiadaæ, aby �wiadectwem ¿ycia g³osiæ Chrystusa i poci¹gaæ in-
nych do kroczenia za Nim.

mówienie do wspólnoty �w. Idziego 15.06.2014, �L�Osservatore Romano� (PL) 7 (363)2014,
s. 20.

36 Franciszek, Homilia w czasie Mszy �w. z udzia³em biskupów, kap³anów i seminarzy-
stów Rio de Janerio, 27.07.2013, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/
2013/documents/papa-francesco_20130727_gmg-omelia-rio-clero.html [dostêp: 4.09.2015].

37 Por. Franciszek, Przemówienie do cz³onków zebrania plenarnego Kongregacji ds. ¯y-
cia Konsekrowanego 27.11.2014, tekst za: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/
2014/november/documents/papa-francesco_20141127_ plenaria-vita-consacrata.html [dostêp:
4.09.2015].


