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  Cz³onkiem Kościo³a katolickiego 
jestem od 21 lat, czyli od momentu 
Chrztu Świętego, a za świadomego 
katolika uważam się od mniej więcej 
5 lat. Przez ten krótki okres dosz³am 
do prostego, lecz niekoniecznie cie-
sz¹cego mnie wniosku, że w Koście-
le nie dzieje się najlepiej. Dlaczego? 
Już wyjaśniam. Jednak, zanim zosta-
nę zlinczowana przez gorliwych kato-
lików, pragnę powiedzieć, że pisz¹c 
o Kościele nie chodzi mi tylko księ-
ży, biskupów czy zakonników. Mó-
wię o ca³ej Wspólnocie, a więc i je-
go świeck¹ część mam na myśli.
  Chcę zacz¹ć od tego, że w Kościele 
dobrze by³o chyba tylko i wy³¹cznie 
wtedy, gdy by³ jeszcze kryj¹c¹ się po 
jaskiniach i piwnicach sekt¹ prześla-
dowan¹ przez politeistyczne spo³e-
czeństwo Cesarstwa Rzymskiego.
Dlaczego? Bo później role się odwró-
ciły i to on zacz¹³ prześladować pogan 
(Teodozjusz I i jego edykt o prawo-
wierności), mia³y miejsce takie „incy-
denty” jak schizma wschodnia, Świę-
ta Inkwizycja, krucjaty, reformacja. 
Chrześcijanie, którzy wręcz brzydzili 
się przemocy, g³osili Dobr¹ Nowinę 
s³owem i dobrym uczynkiem, jakby
zapomnieli o tym, że kiedyś to im gro-
zi³o rozszarpanie przez lwy na arenie. 
A jak jest dzisiaj? S³ysz¹c nawoływa-
nia niektórych księży z ambony i pa-
trz¹c na „moherowe babcie” można 
stwierdzić, że niewiele się zmieni³o 
(może już nie palimy ludzi na stosach, 
ale parę przyk³adów ok³adania ludzi 
krzyżem po g³owie by się znalaz³o). 
Sam Jan Pawe³ II zdawa³ sobie spra-
wę z kryzysu w Kościele Katolickim 
i mówi³ o „wiośnie kościo³a”, gdy ko-
lejne pokolenia rozczaruj¹ się konsump-
cjonizmem i materializmem. Tyle o-
gó³ów. Przejdę teraz do konkretnych 
przyk³adów, które mnie osobiście nur-
tuj¹ i sprawi³y, że uku³am sobie takie, 
a nie inne zdanie.
 Po pierwsze: in vitro, seks przedmał-
żeński i ma³żeństwa niesakramental-
ne (czyli o tym, jak kośció³ nie s³ucha,
nie patrzy i nie rozumie).
  Opinię o tym, że Kośció³ nie skupia 
się na swoich wiernych, wyrobi³am 
g³ównie na podstawie obserwacji mo-
ich znajomych, którzy nie dość, że są
ma³żeństwem niesakramentalnym, to 
jeszcze nie mog¹ mieć dzieci. Maj¹c
takie osoby w swoim otoczeniu do-
strzegam pewne sprawy w innym 
świetle. Oboje znajomi s¹ wierz¹cy, on 
jednak ma za sob¹ nieudany związek 
(od ośmiu lat w Trybunale Kościelnym
toczy się proces o stwierdzenie nieważ-
ności poprzedniego ma³żeństwa), przez
co zawarcie sakramentu ma³żeństwa 
jest niemożliwe. Oczywiście, że skoro
on jest zwi¹zany przysięg¹ z jedn¹ ko-
biet¹, a teraz żyje z drugą, zgodził się
na wykluczenie z przyjmowania sa-
kramentów, jednak czy już to nie jest 
wystarczaj¹c¹ kar¹? Księża z parafii 
nie musz¹ przy każdej wizycie dusz-
pasterskiej określać jego żony jako 
konkubiny, kurtyzany, prostytutki. 
Przecież skoro przyjmuj¹ księdza po
kolędzie znaczy, że chc¹ mieć do czy-
nienia z Kościo³em. Jest to dla nich 
ważne i gdyby tylko mogli wzięliby 
ślub kościelny. S¹ parafie (np. św. Mi-
ko³aja w Gdańsku) gdzie prowadzi się 
duszpasterstwo zwi¹zków niesakra-
mentalnych. Tam się tych ludzi nie 
piętnuje, a pomaga im radzić sobie 
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z ciężk¹ sytuacj¹, jednak takich parafii 
jest jak na lekarstwo. Nad podejściem
do in vitro również zaczę³am zastana-
wiać się w ich kontekście. Oczywiście, 
zdaję sobie sprawę z tego, że poparcie 
zap³odnienia metod¹ in vitro może 
prowadzić do tego, że dziecko będzie 
traktowane jako towar, że Kośció³ sta-
je w obronie godności cz³owieka od 
naturalnego poczęcia. Jednak nie po-
wiedzia³ mi tego żaden ksi¹dz. Z am-
bony s³ysza³am raczej s³owa pogardy, 
jeśli nie wręcz potępienia, wobec osób, 
które ośmielaj¹ się popierać tę jakże 
bezbożn¹ metodę. A czy księża choć 
przez chwilę zastanowili się, przez co
przechodz¹ ma³żeństwa, które nie mo-
g¹ mieć dzieci? Jak wielkim drama-
tem s¹ kolejne poronienia? Podjęcie 
decyzji o adopcji może by³oby ³atwiej-
sze, gdyby procedury z ni¹ zwi¹zane 
by³y nieco inne, nie ci¹gnę³y się lata-
mi. Moi znajomi nie popieraj¹ metody
in vitro, gdyż jest to niezgodne z na-
uk¹ Kościo³a – jednak przyznaj¹, że 
w sytuacjach, gdy tracili kolejne dziec-
ko, takie myśli się pojawia³y. Ale nie 
mogli przyjść do księdza po wsparcie, 
bo byli od razu byli odsy³ani z kwit-
kiem, czasem obrzucani różnymi epi-
tetami. Łatwo jest czegoś zakazać, jed-
nak nie chodzi o to, by tylko krzyczeć
z ambony na ludzi, ale by umieć do 
nich dotrzeć, być otwartym na ich prob-
lemy i nie potępiać ich za chwile sła-
bości i zw¹tpienia, które przecież mo-
g¹ się pojawić. Jeszcze innym przy-
k³adem jest podejście do seksu przed-
ma³żeńskiego. Wed³ug wielu księży 
seks ma s³użyć tylko i wy³¹cznie pro-
kreacji, wśród świeckich pojawia się 
tymczasem podejście do seksu jako do
źród³a czystej przyjemności. W obu 
przypadkach gdzieś zagubi³a się mi-
³ość, która przecież jest tak samo isto-
t¹ ma³żeństwa, jak i wspó³życia. Koś-
ció³ seks przedma³żeński tradycyjnie 
potępia, ale nie stara się pokazać za-
let utrzymania czystości do ślubu. 
Dziewczyna podczas spowiedzi raczej 
us³yszy parę nieprzyjemnych s³ów pod 
swoim adresem, niż chociażby wska-
zanie, że wytrwanie w czystości uczy 
pokonywania w³asnego egoizmu, sa-
mozaparcia, cierpliwości, wierności 
zasadom, odpowiedzialności – a więc 
uczy prawdziwej mi³ości, która jest 
bardziej postawą, niż uczuciem. Być
może, gdyby księża postawę z góry 
neguj¹c¹ zast¹pili pokazywaniem po-
zytywów, na przyk³ad w³aśnie wspom-
nianej czystości przedma³żeńskiej, na-
stawienie wielu ludzi by się zmieni³o. 
Sama znam zakonników, którzy twier-
dz¹, że w Kościele przeważa mówie-
nie o tym, czego nam nie wolno, co jest 
z³e i grzeszne, niż o tym, co jest dobre 
i piękne. Może warto się nad tym g³ę-
biej zastanowić?
  Po drugie: jestem wierz¹ca, nieprak-
tykuj¹ca (czyli jak robimy wiarę „wy-
godn¹”).
 Ostatnio stwierdzenie „wierz¹cy, nie-
praktykuj¹cy” staje się bardzo popu-
larne. W wielkim skrócie ma znaczyć 
tyle: w Boga wierzę, ale do kościo³a 
nie chodzę (no, może w święta się zda-
rzy), do spowiedzi też nie, przykazań 
nie przestrzegam, ale ślub kościelny 
wezmę i ogólnie staram się być dob-
rym cz³owiekiem. Każdy „wierz¹cy 
i praktykuj¹cy” wie, że bycie dobrym 
cz³owiekiem to za ma³o. My mamy 
d¹żyć do tego, aby być świętymi (dą-

żyć – nie być! To różnica!) i w³aśnie 
po to mamy dekalog i dogmaty, aby 
pomaga³y nam do tej świętości dojść. 
W dzisiejszych  czasach każdy chcia³-
by iść na ³atwiznę. Wybrać to, co mu
się podoba, a co nie. Tak się nie da! 
Albo przyjmujemy, że wierzymy i trzy-
mamy się nauki Kościo³a (nawet jeśli
nie do końca się z ni¹ zgadzamy), albo 
nie i koniec. Dokonujemy wyboru, ale
na p³aszczyźnie „wierzę – nie wierzę”, 
a nie „do tego się stosujê – a do tego już 
nie”. Dlatego bycie g³ęboko wierzą-
cym i praktykuj¹cym katolikiem to 
trudne wyzwanie, które wymaga prze-
de wszystkim zrozumienia, dlaczego
i po co wierzymy. Sprawy z byciem
„wierz¹cym, niepraktykującym” nie u-
³atwia bynajmniej postawa kleru, czy
wszechobecne propagowanie (głów-
nie przez media) konsumpcyjnego i
czasem wręcz hedonistycznego stylu 
życia. Przyczyn takiej postawy wśród
katolików może być wiele.
  Po trzecie: w poszukiwaniu sensu 
wiary (czyli czego nie ma, a być po-
winno).
  W wielu przypadkach na pytanie: 
„dlaczego wierzysz?” pada odpowiedź:
„bo jestem ochrzczony”, lub: „bo tak 
mnie nauczono”. Nauka religii spro-
wadza się do wyklepywania formułek
modlitw, dogmatów, przykazań. Rzad-
ko kiedy jest miejsce na dyskusję, wy-
rażanie w³asnych opinii, zadawanie 
pytań. Mamy wierzyć i koniec. A kto 
z nas nie doświadczy³ w okresie do-
jrze wania buntu, który objawiał się na
wszystkich możliwych p³aszczyznach? 
Wiele osób w tym momencie kończy 
swoj¹ przygodę z Kościołem jako in-
stytucj¹, a także ze Wspólnot¹. Tym-
czasem jest to idealny moment, by sens 
swojej wiary odnaleźć, by odpowie-
ry odnaleźć, by odpowiedzieć sobie na 
pytanie: „dlaczego tak naprawdę wie-
rzę”. Ale to wymaga³oby zachodu (a 
ludzie w dzisiejszych czasach nasta-
wieni s¹ na przyjemności, a nie na wy-
si³ek), a do tego kler zadania nie ułat-
wia przez stosowanie w okresie buntu 
przymusu jako najlepszego „środka
zapobiegawczego”. A jako że w cz³o-
wieku istnieje coś, co Edgar A. Poe 
określa³ „duchem przekory”, mamy 
tendencję do robienia innym (i sobie 
samym) na przekór. Jeśli będ¹ nas do 
czegoś przymuszać, będziemy się o-
pierać nawet dla samego opierania się.
Wiele m³odzieńczych buntów później 
się wycisza, jednak często g³ęboka za-
dra wobec Kościo³a, która powstaje
w tym momencie, powoduje, że taki 
cz³owiek już do niego nie wraca, albo
staje się „wierz¹cym, niepraktykuj¹-
cym”. Kośció³ (w szczególności część 
stoj¹ca „po drugiej stronie ołtarza”)
jakby ba³ się tego, że dyskusje na kon-
trowersyjne i trudne tematy mog³aby 
spowodować odejście od jego nauk, 
a tymczasem nie widzi, że dzieje się 
dok³adnie na odwrót. Często ma się do 
czynienia z tzw. argumentem niebiań-
skim: nie, bo nie, a sposobem na przy- 
ci¹gnięcie m³odzieży do Kościo³a jest 
przymus. Przyk³ad: diecezja bielsko-
-żywiecka i „rekolekcje powo³anio-
we”, czyli cotygodniowe spotkania,
organizowane dla klas maturalnych. 
Nie chodzi³eś? Ksi¹dz może ci odmó-
wić udzielenia ślubu kościelnego. Brak 
dobrego nauczania powoduje, że co-
raz więcej ludzi od Kościo³a odcho-
dzi. Co nam w takim wypadku pozo-

  Mieszkam w Polsce, w Europie, na 
Ziemi, w galaktyce zwanej Mleczn¹ 
Drog¹, która jest jedn¹ z miliardów, a 
może nawet setek miliardów galaktyk 
zawieszonych na tej ogromnej arenie 
kosmosu. Nawet w tym momencie, 
w tej chwili, Kosmos pędzi przed sie-
bie. Dok¹d? Nie wiem oczywiście, i 
nikt tego nie wie. Co znajduje się tam, 
gdzie jeszcze Wszechświat nie dotar³? 
Nic? Próbuję sobie wyobrazić to nic i 
nie udaje mi się, bo czym jest nicość, 
jeżeli nie ma planet, gwiazd, nieba, a 
nawet powietrza. 
 Siedz¹c na ³awce w letni wieczór spo-
gl¹dam na rozgwieżdżone niebo, a te
cudowne migaj¹ce punkciki wydaj¹ 
się być tak niedaleko. Gdybym chcia-
³a na mapie Kosmosu zaznaczyć Zie-
mię, by³aby tylko mikroskopijn¹ błę-
kitn¹ kropk¹. Nie ogarniam tego ro-
zumem; nie potrafię sobie wyobrazić
kosmicznych odleg³ości liczonych w 
latach świetlnych. Przecież najbliższa
galaktyka podobna do naszej jest odda-
lona od nas o dwa miliony lat świet-
lnych. I wiem, że nikt nigdy tam nie 
dotrze; i nie dowiemy się, czy tak ol-
brzymi¹ przestrzeń ktoś jeszcze, o-
prócz tych kilku miliardów ludzi, za-
mieszkuje. 
  Wówczas myślę o Nim, o Bogu, ale 
nie jako o sędziwym staruszku siedz¹-
cym w chmurach na tronie. W³aściwie 
nie ma twarzy, nie ma postaci. Jest 
świat³em, energi¹, mi³ości¹. Autorem 
tego kosmicznego planu. On zna od-
powiedź na wszystkie moje pytania 
– kim jestem, jaki jest sens mojego 
życia. Dla Niego chyba jestem kimś 
ważnym, pewnie chcia³, żebym tu by-
³a, coś osi¹gnę³a. Uczę się nie patrzeć 
wstecz, ani do przodu, bo efekt zawsze 
jest taki sam – marnuję teraźniejszość. 
Liczy się tylko tu i teraz, wczoraj jest 
już przesz³ości¹, a jutra może przecież 
nie być. Ludzie, których spotykam na 
swojej drodze, różne zdarzenia maj¹ce 
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miejsce w moim życiu – czy to tylko 
przypadek, że to ten w³aśnie cz³owiek, 
akurat ta sytuacja? Czy przysz³am na 
Ziemię z jakimś gotowym scenariu-
szem i odgrywam swoj¹ rolę, czy też 
maj¹c woln¹ wolę mogę o wszystkim 
decydować, bo życie to nieustanne 
wybory? Pytania te mnoż¹ się, rodz¹ 
kolejne i można się zagubić.
 Parę lat temu odchodzi³ z tego świa-
ta mój ojciec. W³aśnie odchodzi³, bo 
trwa³o to kilka miesięcy. Wiedzia³am, 
że pozosta³o mu niewiele czasu, on 
też zdawa³ sobie z tego sprawę. Gdy 
by³ jeszcze zdrowy, potrafiliśmy roz-
mawiać o śmierci; jednak kiedy za-
chorowa³, w ogóle nie poruszaliśmy 
tego tematu. Codziennie po pracy pę-
dzi³am do hospicjum, żeby być przy 
nim. porozmawiać, chociaż często 
sprowadza³o się to tylko do monolo-
gu. Patrzyłam w jego smutne oczy i 
szuka³am b³ysku, który mia³ kiedyś 
w oczach. Niestety, na próżno. 
  Ojciec opowiada³ mi wcześniej, że 
kiedy ktoś z rodziny opuszcza³ ten pa-
dó³, to on za każdym razem jakby to 
przeczuwa³, pojawia³y się jakieś zna-
ki – pukanie lub dzwonek do drzwi, 
za którymi nikt nie sta³. I chcia³am się 
z nim umówić na jakiś znak stamt¹d, 
żebym mog³a mieć chociaż nadzieję, 
że kiedyś i ja wrócę do „domu”. Ale 
nie umówiliśmy się na żaden znak. 
Nie potrafi³am rozmawiać o śmierci 
w obliczu śmierci. 
  Któregoś wieczoru zadzwoni³ tele-
fon, którego nie chce się odbierać. Sta-
³am, p³aka³am, dotykaj¹c jeszcze ciep-
³ej ręki. Pyta³am w myślach, dok¹d 
poszed³eś. 
  Potem przyszed³ mi do g³owy Wil-
liam Blake: „¯eby świat ujrzeć w zia-
renku piasku/ I niebo w dzikiej rośli-
nie,/ Zamknij w swej d³oni nieskoń-
czoność,/ A wieczność w jednej go-
dzinie”. 

staje? Szukanie sensu wiary na w³asn¹ 
rękę, lub znalezienie sobie dobrego kie-
rownika duchowego, który nam po-
może.
 Moich obserwacji dotycz¹cych prob-
lemów w Kościele jest jeszcze wiele, 
jednak nie będę ich tu wszystkich przy-
taczać. Ważne dla mnie by³o pokaza-
nie, że „wina” nie leży tylko i wyłącz-
nie po stronie Kościo³a jako instytucji,
ale i po stronie ludzi świeckich. Insty-
tucja ma problemy, by do nas dotrzeć. 
My, świeccy, otoczeni ze wszystkich
stron propagand¹ konsumpcyjnej rze-
czywistości, wolimy patrzeć na Koś-
ció³ jako na coś przestarzałego, nie-

wygodnego, zapominaj¹c o tym, że 
przecież sami jesteśmy jego części¹ 
i ponosimy odpowiedzialność za to, 
jak on wygl¹da. Jako osoba, która o-
kreśla siebie mianem katolika, mam 
pe³n¹ świadomość tego, że sama pew-
nie nieraz uleg³am takiemu sposobowi 
myślenia, ale jak pisze Fiodor Dosto-
jewski „Anio³ nigdy nie upada. Diabeł 
upada tak nisko, że nigdy się nie pod-
niesie. Cz³owiek upada i powstaje.” 
Mam więc nadzieję, że gdy już uzmy-
słowimy sobie, jakie pope³niamy błę-
dy, będziemy w stanie się z nich wy-
dobyć.

Wszechświat


