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I.  Nie sądziłem, że to zwyczajne, po-
zbawione „numerka” imię w krótkim 
czasie stanie się dla mnie znakiem 
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 ukry-
tej 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, abstrak-
cyjnej i „bezradnej” duchowości chrze-
ścijańskiej przeciwstawiał teologię 
polityczną, duchowość mocną mocą 
organizmu państwowego. Przywołuje
wywiedzione od św. Pawła i po swo-
jemu rozumiane pojęcie katechonu 
(κατέχω to m.in. powstrzymać, poskro-
mić, zawładnąć, uskutecznić). Zdaniem 
Schmitta ludzka ułomność (humana 
impotentia) oznacza, że człowiek jest 
zły z natury i bez zewnętrznego wspar-
cia może tylko sprzyjać historyczne-
mu rozplenianiu się Zła. Katechon jest 
takim wsparciem, narzędziem zdol-
nym przeciwstawić się Antychrysto-
wi. To dysponująca siłą instytucja pań-
stwa, zdolny do wymuszenia posłuchu 
suweren, mariaż katolickiego ołtarza 
(teologia) i narodowego tronu (polity-
ka). Tymczasem Franciszek – prze-
ciwnie – sądzi, że nic tak nie szkodzi 
Kościołowi, jak właśnie rozbudowa-
na struktura instytucjonalna. „Dobra 
rzecz wydarzyła się Kościołowi, kie-
dy utracił Państwo Kościelne, ponie-
waż stało się jasne, że jedyne, co po-
siada papież, to pół kilometra kwadra-
towego”. Kościół winien wyrzekać się 
dóbr materialnych i środków „moc-
nych”, takich jak prawo państwowe. 

Tekst ukazał się pierwotnie w „Aha!” nr 205 ,w grudniu 2013 r.

Jest „historią miłości”, nie przymusu. 
Schmitt myśli apokaliptycznie od 
„góry, od strony potęg” (Jacob Tau-
bes). Franciszek mówi o dobru, które 
rośnie „od dołu, powoli”, nie mocą
władczych dekretów. Nie służy po-
rządkowi społecznemu, lecz zbawie-
niu osób. „Umiem patrzeć na poje-
dyncze 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
zrozumienia: »tutaj rządzę ja«, popa-
da w klerykalizm […]. Kapłan, który
chce wyłącznego przywództwa, nisz-
czy i osłabia człowieka w jego poszu-
kiwaniu Boga […] nie jest dobrym 
kapłanem; jest dobrym tyranem, sku-
tecznie 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”.
  W innym miejscu porównuje do 
faryzeuszy tych księży, którzy żywą 
prawdę Jezusa przekształcają w łatwe 
przykazania i pouczenia, zaś dla lu-
dzi 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 »bezpieczeń-
stwa« doktrynalnego, kto uparcie szu-
ka powrotu do utraconej przeszłości, 
ten ma wizję statyczną i nieskierowa-
ną na rozwój. W ten sposób wiara 

zamienia się w jedną z wielu ideolo-
gii”. Zaś na uwagę, że wielu ludzi 
wierzy w Boga nie wierząc księżom, 
odpowiada: „I… słusznie. My, księ-
ża, 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 transmis-
jach 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 rozwija się
w kościelnych instytucjach, ma swoje 
korzenie w zajmowaniu się samym 
sobą. Jest to duch teologicznego nar-
cyzmu”. „Typowymi chorobami za-

mkniętego Kościoła jest skoncentro-
wanie 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 mo-
stach; o tym, że lepiej, gdyby Kościół 
uległ wypadkowi wychodząc do ludzi, 
niż miałby chorować zamknąwszy się 
w sobie z lęku albo wygody. Drugi 
człowiek, to alter Christus; także ate-
ista, gdy jest wierny sumieniu.
  „Do grzechu, także w przypadku 
niewierzących, dochodzi wtedy, gdy 
działają w sprzeczności z sumieniem.
Słuchanie go oznacza podejmowanie 
decyzji w obliczu tego, co postrzega-
ne jest jako dobre lub złe”. Wzorem 
dla Franciszka jest Piotr Favre (1506-
-1546): jego umiejętność „dialogu ze
wszystkimi, nawet z tymi stojącymi 
daleko i przeciwnikami, prosta poboż-
ność, może nawet pewna naiwność,
natychmiastowa gotowość, wnikliwe 
rozeznanie wewnętrzne, fakt, że będąc 
człowiekiem wielkich i ważnych de-
cyzji, potrafił być jednocześnie bardzo 
łagodnym i czułym”. We wrześniu 
2013 pisze obszerny list do lewicowej 
„La Repubblica”. W tym samym mie-
siącu dzwoni do rozwódki w ciąży za-
pewniając, że sam ochrzci jej nieślub-
ne 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 spłaszcze-
nia duchowego, określanego przez 
Franciszka mianem światowości. Du-
chowa światowość według Henri de
Lubaca przejawia się jako antropocen-
tryzm, perfekcjonizm moralny i skłon-
ność do moralnych pouczeń. G.W.F.
Hegel w Wykładach z filozofii dziejów 
utożsamiał światowość Kościoła z ze-
psuciem wyrażającym się jako ze-
wnętrzność, materialność i doczes-
ność. Można sądzić, że krytyka świa-
towości, jakiej dokonuje Franciszek, 
obejmuje obydwa powyższe aspekty. 
Zatem: piętnuje papież materializm i
karierowiczostwo księży oraz bisku-
pów („złodzieje, wilki – a nie paste-
rze”). Dostrzega horyzontalizm prak-
tyk religijnych: „Staniemy się użytecz-
ną organizacją pozarządową, ale nie 
Kościołem”. Światowość oznacza za-
chowania quasi religijne, w istocie zaś 

kulturowe. „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 takie-
go [...]. Niektórzy twierdzą, że jest ich 
wielu, ale na pewno są tacy, co sądzą,
że iść za Jezusem oznacza robienie 
kariery”. Duchowni nastawieni na ka-
rierę są „złodziejami i zbójami okra-
dającymi 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 pro-
boszczów, by nie brali od wiernych 
pieniędzy („łajna diabła” prowadzące-
go do bałwochwalstwa) za sakramen-
ty, za pogrzeby czy chrzciny. Za nie-
jasności finansowe odwołuje arcybis-
kupa Lublany Antona Stresa, arcybis-
kupa Mariboru Marjana Turnseka; 
za przepych – biskupa Frantza Petera 
Tebartza van Elsta z Limburga. Ce-
chy 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 leci-
wego, trzydziestoletniego renault 4. 
  Odnośnie drugiego aspektu świato-
wości, czyli moralnego dydaktyzmu, 
Franciszek przestrzega przed pewnoś-
cią pouczeń: „Pokora stanowi gwa-
rancję, że Pan tam jest. Jeśli ktoś oka-
zuje zarozumiałość, jeśli ma odpowie-
dzi 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 czy-
nienia wtedy, gdy osoba piastująca 
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 oderwa-
ne od ducha Ewangelii obsesyjne prze-
kazywanie „mnogości doktryn do na-
głego narzucenia”. Wreszcie: „Kon-
fesjonał to nie tortury”.   
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