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„Jak Nasz Kościół„Jak Nasz Kościół
Będzie Wyglądał Będzie Wyglądał 

Za 50 Lat?Za 50 Lat?
I Co, W Związku Z Tym,I Co, W Związku Z Tym,

Trzeba Nam RobićTrzeba Nam Robić
DZISIAJ?”DZISIAJ?”

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Pomagam  księżom  w  ich  pracy  parafialnej,  przez
dostarczanie  publikacji,  książek  i  pomysłów
duszpasterskich, ponieważ wierzę, że może to zmienić
oblicze Kościoła.
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Jak będzie wyglądał Kościół Katolicki za 50 lat?

Nie wiem, nie jestem prorokiem. Chciałbym jednak oddać głos Temu,
którego  za  proroka  uważam.  Mam  na  myśli  papieża  Benedykta  XVI,
który  przed  pięćdziesięciu  laty,  jeszcze  jako  Józef  Ratzinger,
stosunkowo młody wtedy teolog, powiedział:

„Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele.
Stanie  się  nieliczny  i  będzie  musiał  rozpocząć  na  nowo,  mniej
więcej  od  początków.  Nie  będzie  już  więcej  w  stanie  mieszkać
w budynkach,  które  zbudował  w  czasach  dostatku.  Wraz  ze
zmniejszeniem się  liczby swoich wiernych,  utraci  także większą
część przywilejów społecznych.  Rozpocznie na nowo od małych
grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi wiarę
w centrum doświadczenia. Będzie Kościołem bardziej duchowym,
który  nie  przypisze  sobie  mandatu  politycznego,  flirtując  raz
z lewicą,  a  raz  z  prawicą.  Będzie  ubogi  i  stanie  się  Kościołem
ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tę małą trzódkę wierzących jako
coś  kompletnie  nowego:  odkryją  ją  jako  nadzieję  dla  nich,
odpowiedź,  której  zawsze  w  tajemnicy  szukali”.  (ks.  Joseph
Ratzinger, wypowiedź na zakończenie cyklu wykładów radiowych
w rozgłośni Hessian Rundfunk, 24 grudnia 1969)

Był  to  rok  1969.  Chyba  jak  każdy  prorok  nie  był  wtedy  słuchany
i rozumiany. Wątpię czy w tym czasie ten głos przebijał się do Polski. Po
latach jednak chyba już rozumiemy to przesłanie i przyznajemy mu rację.

Chociaż nie wiem czy wszyscy i czy do końca. 

Mnie  osobiście  ta  wizja  przekonuje.  Jednocześnie  nie  widzę  w  niej
żadnego upadku Kościoła, raczej powrót do korzeni.

Dziwi  mnie,  niezrozumiała  dla  mnie  duma  z  Kościoła
w Polsce. Pewnie  korzystnie  wyglądamy  na  tle  różnych  Kościołów
Zachodu, ale jest to radość anemika, który porównuje się z trupem.

Kościół  w  Polsce  pozostaje  jeszcze  masowy,  wysoka  pozostaje
autodeklaracja wiary, powszechność chrztów, ślubów, pogrzebów.

Jaka jest jednak jakość tej wiary? Badania socjologiczne podają suche
dane. Nie oceniają czy coś jest dobre czy złe. Pokazują jedynie procesy.
Do teologa należy ocena tych liczb.
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Mamy dużo badań, mnóstwo liczb i naprawdę nie sposób budować na
nich  optymizmu.  Malejące  praktyki  religijne,  kwestionowanie  prawd
wiary  i  zasad  moralnych.  To  są  konkrety.  Załamanie  powołań
kapłańskich i zakonnych. To są konkrety. Skandale i upadek autorytetu
Kościoła. To są konkrety.

Konkretem  jest  także  to,  jak  bardzo  Kościół  jest  podzielony.  I  to  na
najwyższych szczeblach.

Ludzie odchodzą z Kościoła. Na razie jeszcze najczęściej mentalnie,
rzadkie  są  formalne  apostazje,  ale  coraz  bardziej  Kościół  po  prostu
przestaje  ludzi  obchodzić.  Zostaje  jako  element  tradycji  i  folkloru,  ze
szczyptą sentymentu i wspomnień z dzieciństwa.

Apostazja to rzadkość, ale siła wiary jest żadna. 

W  kościołach  kobiety  i  starcy.  Dzieci  jak  na  lekarstwo,  młodzież
wymieciona.

Tak, na Rezurekcję i Pasterkę dalej przychodzą tłumy, ale wiara to nie
trzy godziny w roku, ale codzienność.

Tę codzienność można prześledzić  w Internecie,  w komentarzach pod
jakimkolwiek  tekstem  o  Kościele,  najlepiej  o  kolędzie.  Jeśli  ktoś  ma
jeszcze jakiekolwiek złudzenia, niech sobie sprawdzi. Ja oszczędzę sobie
tego jadu.

Nie nazywajmy już Polski krajem katolickim.

Oczywiście jest to bardzo ogólna ocena. Gdy przyjrzymy się wnikliwiej
rzeczywistości  to  dostrzeżemy  też  odmienny  obraz.  Ludzi,  którzy
przeżywają swoją wiarę w sposób autentyczny i poważny. Pogłębiają ją
i czynią bardziej  świadomą. Widzimy rozwijające się  ruchy,  wspólnoty
i wypełnione do ostatniego miejsca sesje rekolekcyjne. 

To wszystko prawda,  ale  jest  to  właśnie  dowód na prawdziwość wizji
Księdza  Ratzingera.  Zostają  jednostki,  zostają  poszczególne  rodziny,
zostają grupy, które są świadectwem, że Kościół pozostaje żywy. Bramy
piekielne  Kościoła  nie  pokonają,  ale  na  naszych  oczach  zmienia  się
oblicze tego Kościoła.

Należy  przypuszczać,  że  już  wkrótce  nadejdą  czasy  masowego
odchodzenia,  może  nawet  prześladowań,  może  nawet  Kościoła
Podziemnego. Tak, tu w Polsce. Załamie się fasada, ale pozostanie
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żywy  rdzeń.  Mała  trzoda,  mała  reszta,  mały  Kościół  silny
duchem.

Wydaje mi się, że jest to proces nieodwracalny. Nie da rady utrzymać
status quo, nie jest możliwe zatrzymanie procesów laicyzacji. 

Co robić w tej sytuacji? Konserwować to co zostało? Często tak się robi,
ale  to  prosta  droga  do  tego,  by  Kościół  stał  się  muzeum,  ksiądz
kustoszem a reszta jego wiernych grupą rekonstrukcyjną.

Co robić? Przygotowywać Kościół do wizji Ratzingera. Jak? O tym
za chwilę.

Podzielę się teraz osobistą historią. To nie będzie nic spektakularnego,
dramatycznego, mocnego. Taki drobiazg, szczegół, ale kontekst i sytuacja
sprawiła, że to wydarzenie przyniosło pewne odkrycie, mam wrażenie, że
ważne. I chcę się nim podzielić.

Pewnego dnia przeczytałem pod jednym z moich kazań, które publikuję
na blogu komentarz: 

„Co  warto  ulepszyć  w  naszym  życiu,  w  duszpasterstwie,  aby
prowadzić  ludzi  do  wiary  rzeczywistej,  pogłębionej  osobowej
relacji  z  Bogiem?  Jestem  przekonany,  że  jest  mnóstwo  do
ulepszenia. A Pan Bóg nas rozliczy także z naszych zaniedbań. Jak
wygląda  w  parafiach  formacja  dorosłych,  formacja  biblijna,
duchowa, ludzka, apostolska?”

Bardzo  szczery  i  bardzo  sensowny  wpis.  Trudno  z  czymkolwiek
polemizować. I nie mam zamiaru polemizować. Szczególny był jednak
moment odczytania  tego komentarza.  Był  to  dla  mnie  pierwszy dzień
kolędy. Rano się pomodliłem, zjadłem śniadanie i  o 8.15 rozpocząłem
kolędę.  Wróciłem  na  plebanię  około  16.30.  Zajrzałem  w  telefon
i zatwierdziłem ten komentarz.

I  co  dalej?  Dalej,  zamiast  organizować  formację  dorosłych,  formację
biblijną, duchową, ludzką i apostolską... poszedłem do kościoła usiąść do
konfesjonału  a  potem  odprawiłem  Mszę  Świętą.  Potem  wróciłem  na
plebanię i byłem już wolny, ale... naprawdę nie miałem już ani chęci, ani
siły. Choć Bóg mi świadkiem, że formacja dorosłych, formacja biblijna,
duchowa, ludzka i apostolska, jest dla mnie niezwykle ważna.

Oczywiście nie każdy dzień tak wygląda.
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Wydaje  mi  się  jednak,  że  zbyt  wiele  wymagamy  od  parafii
i księdza.

Oczekujemy  przygotowanych,  mądrych  i  dobrze  wygłoszonych  kazań.
Dobrego  przygotowania  do  chrztu,  pięknego  ślubu  i  wzruszającego
pogrzebu.  Dobrej  liturgii,  perfekcyjnej  gry  i  śpiewu  organisty.
Błyskotliwych  lekcji  religii  i  kopania  piłki  z  dzieciakami  po  lekcjach.
Możliwości  zaangażowania  się  w  przeróżne  duszpasterstwa  i  tego,  by
zawsze  spotkać  tam  księdza.  Obecności  w  kancelarii  i  sprawnego
załatwienia sprawy, z którą się przychodzi. Gotowości, by w każdej chwili
pojechać do chorego. Oczekujemy uśmiechu, zrozumienia i cierpliwości.
Skoszonego  trawnika,  czystości  w  kościele,  tego,  by  było  tam  ciepło,
aktualnych ogłoszeń na stronie internetowej i porządku na cmentarzu.

Czego  jeszcze?  Świdrując  oczekiwania  należałoby  jeszcze  dodać,  że
parafia  powinna  obejść  się  bez  pieniędzy  a  ksiądz  bez  jedzenia
i mieszkania.

Rezygnując z ironii,  dodam już na poważnie, że oczekuje się adoracji,
prowadzenia rozmaitych nabożeństw i dyżurów w konfesjonale.

Powiem tak: mam osobiście, tak myślę, sporo talentów i sporo umiem,
jestem  też  szczęśliwy,  bo  mam  do  pomocy  wikarego,  ale  tym
wymaganiom nie  sposób sprostać.  A  proszę  zauważyć,  że  większość
parafii,  to  samotny  proboszcz,  który  sam  otwiera  zimny
kościół  i  gdzie  organista  samouk  przyjeżdża   tylko  na
niedzielę.

A  będzie  jeszcze  gorzej.  Jakiś  czas  temu  powiedziałem  w  kościele
kazanie, które zacząłem tak: 

„Za  dwadzieścia  pięć  lat,  jeśli  dożyję,  będę
siedemdziesięciosiedmioletnim proboszczem, mój wikary będzie
miał  lat  sześćdziesiąt  osiem  i  we  dwóch  obsługiwać  będziemy
cztery  parafie  i  pięć  kościołów  –  oprócz  Winnicy  także
Pokrzywnicę, Błędostowo i Strzegocin z Gąsiorowem.

Dlaczego? W tym roku do płockiego seminarium zadeklarowało
swoje  przyjście  tylko  czterech kandydatów.  Ostatecznie  zgłosiło
się  trzech.  Jeden  już  sobie  poszedł.  Przed  pozostałymi  dwoma
klerykami pięć i pół roku nauki. Ilu zostanie?
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W latach osiemdziesiątych liczba kleryków dochodziła do dwustu.
Dzisiaj  to trzydziestka.  Klerycy z  lat  osiemdziesiątych to dzisiaj
pokolenie 50+. Jeszcze w pełni sił,  ale za ćwierć wieku to będą
dziadki. Dziadki bez następców.”

Tak będzie, taka jest najbardziej prawdopodobna perspektywa, choć do
seminarium w tym roku zgłosiło się trzynastu chłopaków.

Jaki  zatem  kurs  obrać,  by  nasza  praca  nie  była  pracą  konserwatora
zabytków?

Droga wydaje mi się być jedna, za to trzypasmowa. Najpierw nazwę te
pasma, potem krótko je omówię.

Cokolwiek  robisz,  to  w  tyle  głowy  powinieneś  mieć  jasno
ustalone priorytety:

1. Ewangelizacja a nie katechizacja

2. Samodzielność a nie ciągłe podcieranie tyłka

3. Wspólnota a nie narcystyczne solówki

Zacznijmy od ewangelizacji. Od ewangelizacji wszystko się zaczyna
w porządku logicznym. Najpierw człowiek musi uwierzyć. Wiara to
jest  życie  w  człowieku.  Bez  wiary  wszelkie  wysiłki  katechetyczne  to
przekonywanie  trupa  i  robienie  mu  makijażu.  To  są  zupełnie
bezsensowne działania.  Jeden z  moich proboszczów mawiał,  że  nasza
katechizacja to często malowanie kredową farbą olejnej lamperii. Ile byś
się  nie  namachał,  ile  byś  tej  farby  nie  położył,  ile  byś  nie  zaklinał
rzeczywistości,  to  i  tak  to  odpadnie.  Odpadnie,  bo  nie  ma  się  czego
trzymać.

Dodajmy  jeszcze  jedną  istotną  rzecz.  Dobrze  zrobiona  ewangelizacja
owocuje  ewangelizacją.  Właściwie  zewangelizowany  człowiek  zaczyna
ewangelizować innych. Nie wystarcza mu jego słodka relacja z Jezusem,
ale chce w tę relację wprowadzać innych. Jest nastawiony misyjnie.

Drugie  pasmo  to  samodzielność.  Jak  najszybciej  i  od  początku
trzeba uświadamiać i przygotowywać ludzi do samodzielności.
Ćwiczeniu wyobraźni może posłużyć pytanie: Jak przeżyjesz następne 10
lat, gdy wszyscy księża w jednej części zostaną zamordowani a pozostali
będą siedzieć w wiezieniu? Czy będziesz umiał nie tylko zachować swoją
wiarę, ale ją rozwijać? 
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Powinno być tak: Wyposażam cię w potrzebne narzędzia i dalej w świat,
albo nauczysz się radzić sobie sam, albo giń.

Jest czas pieluch, ale nie można w pieluchach chodzić całe życie. Trzeba
stanąć  na  nogi  i  być  samodzielnym.  Potrzebujemy  formacji  biblijnej,
duchowej,  ludzkiej  i  apostolskiej,  ale  to każdy za siebie  powinien być
odpowiedzialny.

Trzecie  ostatnie  pasmo to wspólnota. Mówię  o  pasmach jednej
drogi, bo to wszystko wiąże się ze sobą. Zewangelizowany i samodzielny
człowiek nie będzie skupiony na sobie. Jego naturalnym środowiskiem
wiary będzie wspólnota. Jego samodzielność i  radzenie sobie samemu
oznacza, że będzie potrzebował odniesienia do innych, do ludzi  wokół
niego. W pierwszym rzędzie wspólnotą wiary powinna być rodzina, jeśli
to tylko będzie możliwe. W drugim mała grupa, z którą będzie chciał się
spotykać,  modlić,  czytać  Biblię,  dzielić  życiem.  W  tej  grupie  będzie
wzrastać.

Jeszcze raz:

1. Ewangelizacja a nie katechizacja

2. Samodzielność a nie ciągłe podcieranie tyłka

3. Wspólnota a nie solo

To nie jest opcja, to nie jest wybór, to dziejowa konieczność.  Kto nie
zostanie  zewangelizowany,  kto  nie  uzyska  samodzielności
w rozwijaniu swojej wiary, kto nie doceni wspólnoty odejdzie.

Może jakiś czas tkwić będzie jak suchy liść na gałęzi, ale każdy silniejszy
wiatr sprawi, że odpadnie.

Jak będzie  wyglądał  Kościół  za  lat  pięćdziesiąt? Tak jak mówił  o  tym
Ratzinger:

„Stanie się nieliczny (...) Rozpocznie na nowo od małych grup, od
ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi wiarę w centrum
doświadczenia. (…) Będzie ubogi i stanie się Kościołem ubogich.
Wtedy  ludzie  zobaczą  tę  małą  trzódkę  wierzących  jako  coś
kompletnie nowego: odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź,
której zawsze w tajemnicy szukali”. 

Już  dzisiaj,  na  rzecz  tego  Kościoła,  żyjesz  i  pracujesz.  Przygotowuj
ludzi, by odnaleźli się w świecie, który przyjdzie.
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