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W innym miejscu porównuje do fary-
zeuszy tych księży, którzy żywą praw-
dę Jezusa przekształcają w łatwe przy-
kazania i pouczenia, zaś dla ludzi spoza 
Kościoła mają jedną radę: „Wejdźcie 
do środka, to damy wam wskazówki; 
ci zaś, którzy nie wejdą, już dla nas nie 
istnieją”. Kto szuka wciąż rozwiązań 
dyscyplinarnych, „kto przesadnie dąży 
do »bezpieczeństwa« doktrynalnego, 
kto uparcie szuka powrotu do utraco-
nej przeszłości, ten ma wizję statyczną 
i nieskierowaną na rozwój. W ten spo-
sób wiara zamienia się w jedną z wie-
lu ideologii”. Zaś na uwagę, że wielu 
ludzi wierzy w Boga nie wierząc księ-
żom, odpowiada: „I… słusznie. My, 
księża, często nie zasługujemy na to, 
by w nas wierzyć”. W swojej diecezji 
w Buenos Aires radził księżom, by 
zachęcali wiernych do zbierania się 
w opuszczonych garażach, by mogli 
tam sami katechizować się, rozdzielać 
Komunię. W jednym z wywiadów 
przypominał chrześcijan japońskich, 
którzy przez wieki nie mieli (nie mogli 
mieć) kapłanów: ich wiara przetrwała 
mocna i piękna. W wypowiedziach 
tych można zauważyć bliskie protes-
tantyzmowi przekonanie, że każdy 
– niezależnie od instytucji i hierarchii – 
ma dostęp do Boga. Przychodzą też na 
myśl starowiercy, odżegnujący się od 
oficjalnego prawosławia, od cerkwi, 
która stała się firmą dbającą o publicz-
ny wizerunek, zarabiającą pieniądze, 
skupioną na telewizyjnych transmi-
sjach paschy itp.  
 Wewnętrzny monolog Kościoła trze-
ba zastąpić dialogiem: powyższą myśl 
wypowiada papież wielokrotnie. „Jeśli 
Kościół nie wyjdzie sam z siebie aby 
głosić Ewangelię, wtedy obraca się 
wokół siebie. Wtedy będzie chory 
[…]. Zło, które z biegiem czasu rozwi-
ja się w kościelnych instytucjach, ma 
swoje korzenie w zajmowaniu się sa-
mym sobą. Jest to duch teologicznego 
narcyzmu”. „Typowymi chorobami 
zamkniętego Kościoła jest skoncen-
trowanie się na samym sobie […]. Jest 
to rodzaj narcyzmu, który prowadzi do 
zeświecczenia duchowego, wysubli-
mowanego klerykalizmu […]”. „Obra-
cając się wokół siebie samego Kościół 
wierzy […] że ma własne światło. Prze-
staje być »Tajemnicą światła« i wtedy
daje miejsce każdemu straszliwemu 
złu »duchowej światowości«”. Mówi 
Franciszek o otwartych drzwiach i 
mostach; o tym, że lepiej, gdyby Koś-
ciół uległ wypadkowi wychodząc do 
ludzi, niż miałby chorować zamkną-
wszy się w sobie z lęku albo wygody. 
Drugi człowiek, to alter Christus; tak-
że ateista, gdy jest wierny sumieniu.

„Do grzechu, także w przypadku nie-
wierzących, dochodzi wtedy, gdy dzia-
łają w sprzeczności z sumieniem. Słu-
chanie go oznacza podejmowanie de-
cyzji w obliczu tego, co postrzegane jest
jako dobre lub złe”. Wzorem dla Fran-
ciszka jest Piotr Favre (1506-1546): 
jego umiejętność „dialogu ze wszyst-
kimi, nawet z tymi stojącymi daleko 
i przeciwnikami, prosta pobożność, 
może nawet pewna naiwność, natych-
miastowa gotowość, wnikliwe roze-
znanie wewnętrzne, fakt, że będąc czło-
wiekiem wielkich i ważnych decyzji,
potrafił być jednocześnie bardzo ła-
godnym i czułym”. We wrześniu 2013
pisze obszerny list do lewicowej „La 
Repubblica”. W tym samym miesiącu
dzwoni do rozwódki w ciąży zapew-
niając, że sam ochrzci jej nieślubne 
dziecko.

III.  Szczególną formą klerykalizmu 
jest miłość własna Kurii Rzymskiej: 
„watykanocentryzm, który zaniedbuje 
otaczający nas świat [i wykazuje] nad-
mierną troskę o doczesne interesy Wa-
tykanu”. Jest to symptom spłaszczenia
duchowego, określanego przez Fran-
ciszka mianem światowości. Ducho-
wa światowość według Henri de Lu-
baca przejawia się jako antropocen-
tryzm, perfekcjonizm moralny i skłon-
ność do moralnych pouczeń. G.W.F. 
Hegel w Wykładach z filozofii dzie-
jów utożsamiał światowość Kościoła 
z zepsuciem wyrażającym się jako ze-
wnętrzność, materialność i doczesność.
Można sądzić, że krytyka światowoś-
ci, jakiej dokonuje Franciszek, obe-
jmuje obydwa powyższe aspekty. Za-
tem: piętnuje papież materializm i ka-
rierowiczostwo księży oraz biskupów 
(„złodzieje, wilki – a nie pasterze”). 
Dostrzega horyzontalizm praktyk reli-
gijnych: „Staniemy się użyteczną orga-
nizacją pozarządową, ale nie Kościo-
łem”. Światowość oznacza zachowa-
nia quasi religijne, w istocie zaś kul-
turowe. „Jeśli idzie się za Jezusem 
w znaczeniu propozycji kulturowej, 
wówczas używa się tej drogi, by zajść 
wyżej, by zdobyć więcej władzy. 
I dzieje kościoła są pełne czegoś ta-
kiego […]. Niektórzy twierdzą, że 
jest ich wielu, ale na pewno są tacy, 
co sądzą, że iść za Jezusem oznacza 
robienie kariery”. Duchowni nasta-
wieni na karierę są „złodziejami i zbó-
jami okradającymi Jezusa z chwały 
[…] Kiedy ksiądz, biskup, podąża za 
pieniędzmi, lud go nie kocha i to jest 
znak. Ale on sam też źle kończy”. 
Apeluje do proboszczów, by nie brali 
od wiernych pieniędzy (”łajna diabła” 
prowadzącego do bałwochwalstwa) za 

sakramenty, za pogrzeby czy chrzciny. 
Za niejasności finansowe odwołuje 
arcybiskupa Lublany Antona Stresa, 
arcybiskupa Mariboru Marjana Turn-
seka; za przepych – biskupa Frantza-
Petera Tebartza van Elsta z Limburga. 
Cechy dobrego biskupa, to skromność, 
ubóstwo, zasadniczość. Mentalność 
księcia kościoła, karierowiczostwo 
jest symptomem choroby. „Dwór jest 
trądem papiestwa”. Sam zamieszkał 
w domu św. Marty, korzysta z leciwe-
go, trzydziestoletniego renault 4.
  Odnośnie drugiego aspektu świato-
wości, czyli moralnego dydaktyzmu, 
Franciszek przestrzega przed pewnoś-
cią pouczeń: „Pokora stanowi gwaran-
cję, że Pan tam jest. Jeśli ktoś okazuje
zarozumiałość, jeśli ma odpowiedzi 
na wszystkie pytania, to dowód, że 
Bóg nie jest z nim”. (Bardzo to bliskie 
stanowisku arcybiskupa Tuluzy, kard. 
Julesa Saliège, który w 1946 roku, 
w liście na temat sytuacji kościoła 
francuskiego pisał: „Zarozumiałość 
klerykalna: posiadając zaledwie odro-
binę wiedzy teologicznej, mniema się, 
że wie się wszystko. Im mniej się wie, 
tym bardziej jest się autorytarnym”). 
Sprzeciwia się ingerowaniu w życie 
osobiste człowieka. „Potępiamy na-
gonkę duchową, z którą mamy do 
czynienia wtedy, gdy osoba piastują-
ca urząd religijny dyktuje wskazania, 
normy zachowań, wymagania w taki 
sposób, że drugi człowiek czuje się 
pozbawiony wolności. Bóg pozosta-
wił w naszych rękach nawet wolność 
popełniania grzechu”. Nie wolno też 
nawracać za wszelką cenę. „Prozeli-
tyzm jest dętą bzdurą. Nie ma sensu. 
Trzeba się poznać, rozmawiać, wza-
jemnie poszerzać horyzonty”. Dusz-
pasterstwo to coś innego, niż ode-
rwane od ducha Ewangelii obsesyjne
przekazywanie „mnogości doktryn 
do nagłego narzucenia”. Wreszcie: 
„Konfesjonał to nie tortury”. 
  Klerykalizm jest postawą znajdującą 
w sakramentalnym kapłaństwie du-
chową wyższość, postawą, która łatwo 
zapoznaje ciemne strony osób i insty-
tucji. Samowiedza Franciszka wyzby-
ta jest podobnej hipokryzji. „Ja jestem
grzesznikiem. To jest ta najlepsza de-
finicja. […] »jestem grzesznikiem, na 
którego spojrzał Pan«”. Dzieje Koś-
cioła pokazują, że chętnie wskazuje 
na swą świętość, wyjątkowo tylko na 
grzeszność. Te wyjątki to Hadrian VI, 
1523 („[…] chcemy dołożyć wszel-
kich starań, ażeby najpierw naprawił 
się Rzymski dwór, od którego wzięło 
może początek wszelkie zło; a wtedy, 
podobnie jak z tego miejsca rozprze-
strzeniła się choroba, i stąd rozpocz-

nie się także dzieło uzdrowienia”), II 
Sobór Watykański („Kierujemy więc 
do Boga i braci odłączonych pokor-
ną prośbę o przebaczenie…”), wresz-
cie Jan Paweł II (millenijne wyznanie 
win: nawracania siłą na wiarę, krucjat, 
Inkwizycji, antysemityzmu, godzenia 
w prawa osoby, dyskryminacji ko-
biet). Można sądzić, że środka zarad-
czego na samozadowolenie Kościoła 
upatruje Franciszek w kolegialności 
umożliwiającej wewnętrzną krytykę 
i ukazującej wieloaspektowość oma-
wianych zagadnień. Nadzwyczajny 
Synod Biskupów poświęcony rodzinie
ma rozszerzyć kolegialność na wszyst-
kich katolików. Do wszystkich Koś-
ciołów lokalnych – do ich diecezji, de-
kanatów, parafii, rzecz dotąd niespo-
tykana – skierowano ankietę, 38 py-
tań otwartych dotyczących doświad-
czeń ewangelicznych związanych ze 
współczesną rodziną. Franciszek przy-
znaje, że nie od razu dostrzegał war-
tość współmyślenia, „[…] mój auto-
rytarny sposób podejmowania decy-
zji stwarzał problemy. […] Z czasem 
nauczyłem się wielu rzeczy. […] kie-
dy byłem arcybiskupem w Buenos 
Aires, co piętnaście dni spotykałem się 
z moimi sześcioma biskupami po-
mocniczymi, a wiele razy w ciągu ro-
ku także z radą kapłańską”. O dążeniu 
do decentralizacji Kościoła – „wspól-
noty wspólnot” – świadczyć może też 
niechęć Franciszka do uznawania swej 
funkcji papieskiej: o wiele bliższa mu 
jest funkcja biskupa Rzymu. 

IV. Szczególnie znaczące są papie-
skie wypowiedzi dotyczące tego, co 
w religii podstawowe, tzn. wiary. Ka-
techetyczne określenie wiary mówiło 
o posłuszeństwie, o przyjęciu prawd 
objawionych przez Boga a przez Koś-
ciół podawanych do wierzenia. Nie  
tak dawny List apostolski Ad tuendam 
Fidem (1998) tak właśnie „broni wia-
ry” przed błądzącymi, wewnątrzkoś-
cielnymi „siewcami kąkolu”, nakazu-
je „posłuszeństwo umysłu” i „przyję-
cie z przekonaniem” (sic) Objawienia 
Bożego podawanego przez Kościół.
Tymczasem wiara, o jakiej chce mó-
wić Franciszek, stanowi treść doświad-
czenia egzystencjalnego osoby, nie zaś 
nauki urzędu, przeżycia jednostkowe-
go danego tu i teraz. Doświadczenie 
to ujawnia potrzebę transcendencji – 
wyjścia „poza”, ku Drugiemu (Bogu), 
ku innym ludziom. Ta potrzeba jest 
potrzebą miłości. Wierzący „to ten, kto 
wychodzi na spotkanie innego wierzą-
cego – lub człowieka, który wierzący 
nie jest – aby podać mu rękę”. Słowa
te najwyraźniej nawiązują do średnio-
wiecznej etymologii: „wierzyć” (cre-
dere) wywodzi się od „oddać serce” 
(cor dare). Wiarę wyraża modlitwa 
również egzystencjalnie zakorzeniona: 
trzeba „modlić się ciałem: aby nasze 
ciało się modliło. Nie ideami. Modlić 
się sercem”. Adresatem modłów jest 
Bóg nie zawłaszczony przez teolo-
giczne idee: „Ja wierzę w Boga. Nie 
w Boga katolickiego. Nie istnieje Bóg 
katolicki. Istnieje Bóg”.
  Wiary, która jest doświadczeniem 
egzystencjalnym, nie da się kontro-
lować. Zdaniem Franciszka każdy 
człowiek, wierzący i niewierzący, jest 
obrazem Boga: „Czynisz dobro i to 
nas łączy”. Szerokim echem odbiły 
się słowa papieża związane z potrze-
bą powstrzymywania się od łatwego 
osądzania bliźnich: „Prowokująco ktoś 
mnie zapytał, czy akceptuję homosek-
sualizm. Odpowiedziałem pytaniem: 
czy Bóg, patrząc na geja, akceptuje go 

z czułością, czy go potępiająco odpy-
cha?”. Dziękując dziennikarzom, ob-
sługującym jego wystąpienie, trady-
cyjny znak krzyża zastąpił wewnętrz-
ną intencją: „Ponieważ wielu z was 
nie należy do Kościoła katolickiego, są 
też między wami osoby niewierzące, 
z całego serca udzielam tego cichego 
błogosławieństwa, szanując sumienie 
każdego z was, ale wiedząc, że każdy 
z was jest dzieckiem Boga. Niech wam 
Bóg błogosławi”. 

V. I jeszcze jedna cecha Franciszko-
wego nauczania, dla niejednego hierar-
chy może najtrudniejsza do przyjęcia. 
Miejsce „teologii ciała”, ze szczegól-
nym upodobaniem uprawianej przez 
katolickich moralistów, zajęła „teo-
logia społeczna”, głęboko osadzona 
w Biblii troska o los ludzi biednych. 
„Nie możemy skupiać się tylko na
kwestiach aborcji, małżeństw jedno-
płciowych i antykoncepcji”, mówi pa-
pież. Nie godzi się na Kościół skłonny 
do pouczeń związanych z cielesnoś-
cią, a jednocześnie dbały o swój status 
materialny i głuchy na niesprawied-
liwość, zapominający o solidarności 
z ubogimi. „Nie mieszam się do poli-
tyki, mieszam się w sprawy mego bra-
ta, któremu kazano pracować w fab-
ryce jak niewolnikowi”. Nikomu – a 
zwłaszcza chrześcijaninowi „nie wol-
no być obojętnym na nierówności. 
Każdy musi coś z siebie dać, by po-
łożyć kres niesprawiedliwości. Kultu-
rę egoizmu i indywidualizmu musi za-
stąpić kultura solidarności. Wielkość 
społeczeństwa poznaje się po tym, jak 
traktuje najbiedniejszych. Nie wolno 
nam tolerować kultury zbędnego. 
Nikt nie jest zbędny”. Franciszek nie 
stroni od mocnych słów, gdy mówi 
o narastającej deprywacji biedoty, 
o  „używaniu” ludzi, o wykluczaniu: 
„Wykluczani nie są wyzyskiwani, są 
odrzucani, są zbędnymi śmieciami”. 
Walce z dzikim liberalizmem, powo-
dującym że „mocni są mocniejsi, słabi 
jeszcze słabsi, a wykluczeni jeszcze 
bardziej wykluczeni”, chce nadać moc 
równą mocy Dekalogu. „Jak przyka-
zanie »nie będziesz zabijał« ustana-
wia ochronę wartości życia, tak mu-
simy dziś także powiedzieć »nie bę-
dziesz…« w stosunku do ekonomii 
wykluczenia i nierówności”. Wiele 
gorzkich zdań wypowiedział w sier-
pniu 2013, na Lampedusie, wyspie, 
do której próbuje docierać biedota 
z Afryki.
 Troska o los ubogich jest, jak wspom-
niałem, wywiedziona wprost ze źró-
deł biblijnych. Jest to, pisze Franci-
szek, „przesłanie tak jasne, tak bez-
pośrednie, tak proste i wymowne, że 
żadna kościelna hermeneutyka nie ma 
prawa go relatywizować. Refleksja 
Kościoła nad tymi tekstami nie po-
winna ich zaciemniać lub osłabiać ich 
zachęcającego sensu”. Dlaczego – pyta 
– komplikować to, co jest tak proste?
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