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I.   Nie sądziłem, że to zwyczajne, 
pozbawione „numerka” imię w krót-
kim czasie stanie się dla mnie zna-
kiem chrześcijańskiej zwyczajności. 
Ze smutkiem myślę o tym, jak bardzo 
niezwyczajna to dziś zwyczajność, jak 
wielu dziwi, a nawet oburza. Nie po-
trafię też podzielać wypowiadanych 
czasami podejrzeń, że papieskie wy-
powiedzi stanowią wyraz jakiejś u-
krytej kalkulacji, wizerunkowej taktyki
czy czegoś podobnego. Brzmią prze-
cież dość jednoznacznie i trudno było-
by zmienić ich sens szukając dla nich 
nowego kontekstu. Niektóre z tych 
wypowiedzi zanotowałem1/ i chcę je 
poniżej przytoczyć.
  Chrześcijańska zwyczajność… Nie-
wiele z niej zostało w niektórych po-
staciach myśli rzymskokatolickiej. Carl
Schmitt, do którego odwołuje się dziś 
niejeden polski polityk, abstrakcyjnej
i „bezradnej” duchowości chrześcijań-
skiej przeciwstawiał teologię politycz-
ną, duchowość mocną mocą organiz-
mu państwowego. Przywołuje wy-
wiedzione od św. Pawła i po swojemu
rozumiane pojęcie katechonu (κατέχω 
to m.in. powstrzymać, poskromić, 
zawładnąć, uskutecznić). Zdaniem 
Schmitta ludzka ułomność (humana 
impotentia) oznacza, że człowiek jest 
zły z natury i bez zewnętrznego wspar-
cia może tylko sprzyjać historycznemu 
rozplenianiu się Zła. Katechon jest ta-
kim wsparciem, narzędziem zdolnym 
przeciwstawić się Antychrystowi. To 
dysponująca siłą instytucja państwa, 
zdolny do wymuszenia posłuchu su-
weren, mariaż katolickiego ołtarza 
(teologia) i narodowego tronu (polity-
ka). Tymczasem Franciszek – prze-
ciwnie – sądzi, że nic tak nie szkodzi 
Kościołowi, jak właśnie rozbudowana 
struktura instytucjonalna. „Dobra rzecz 

wydarzyła się Kościołowi, kiedy utracił 
Państwo Kościelne, ponieważ stało się 
jasne, że jedyne, co posiada papież, to 
pół kilometra kwadratowego”. Koś-
ciół winien wyrzekać się dóbr mate-
rialnych i środków „mocnych”, takich 
jak prawo państwowe. Jest „historią 
miłości”, nie przymusu. Schmitt myśli
apokaliptycznie od „góry, od strony po-
tęg” (Jacob Taubes). Franciszek mówi 
o dobru, które rośnie „od dołu, powo-
li”, nie mocą władczych dekretów. Nie 
służy porządkowi społecznemu, lecz 
zbawieniu osób. „Umiem patrzeć na 
pojedyncze osoby – mówi Franciszek 
- na każdą osobę indywidualnie, wejść 
w osobowy kontakt z tym, kogo mam 
przed sobą. Nie jestem przyzwycza-
jony do mas”.  

II. Kościół Franciszka jest wspólnotą 
tych osób, czyli ludem. „Lud ma cha-
rakter podmiotowy. Kościół jest Lu-
dem Bożym na drodze historii, z ra-
dościami i smutkami”. To raczej pro-
jekt niż stan realny i trzeba wiele zmie-
nić, by stał się „na powrót wspólnotą 
Ludu Bożego, któremu służą księża, 
proboszczowie i biskupi”. Odwróce-
nie tej służebnej relacji oznacza cho-
robę klerykalizacji. „Kiedy [biskup lub 
ksiądz] coś narzuca, kiedy daje do zro-
zumienia: »tutaj rządzę ja«, popada 
w klerykalizm […]. Kapłan, który chce 
wyłącznego przywództwa, niszczy
i osłabia człowieka w jego poszuki-
waniu Boga […] nie jest dobrym kap-
łanem; jest dobrym tyranem, skutecz-
nie niszczy religijność innych”. Na 
kąśliwą uwagę lewicowego pisarza i 
dziennikarza, Eugenio Scalfariego, że 
staje się antyklerykałem wtedy, gdy 
spotka klerykała, odpowiada: „To się 
także mnie zdarza. Klerykalizm nie ma 
nic wspólnego z chrześcijaństwem”. 
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