Kolegiata św. Anny, 30.01.2011
Kazanie przeciw laikom?
Znowu w tym tygodniu przywalili księżom. Niby normalne. Przecież przeciw klerowi pisad każdy
może. Czy nie mówi się niedobrze o księżach na różnych spotkaniach? Nie ma tygodnia, żeby nie było
jakiegoś newsa o kapłaoskich skandalach. Nie wspomnę o komentarzach na portalach. Wiele z tych
tekstów chce mied szczytne intencje: Naprawid kler! Wiele pobrzmiewa dramatyczną nutą: Już nie
mogę wytrzymad w Kościele z powodu czarnych! Powstało nawet specjalne słowo „antyklerykał”.
A może by tak chociaż dla śladowej równowagi, pożalid się na świeckich? Pozwólcie, że jako ksiądz,
na początku tego kazania wcielę się w rolę kogoś, kto nawet nie ma swojej nazwy, powiedzmy więc,
że w rolę „anty-laika”.
Mógłbym mied żal do świeckich, bo nas okłamują.
Przynoszą dziecko do chrztu i mówią publicznie, że biorą na siebie obowiązek wychowania go w
wierze, wyrzekają się publicznie szatana i publicznie wyznają wiarę również w święty Kościół
powszechny. Mówią to i rodzice, i chrzestni. Po co okłamują nas ci, którzy ani nie chcą wychowad
dziecka w wierze, ani tej wiary sami nie mają? Mógłbym mied żal do świeckich, bo nas robią w konia.
Przychodzą do bierzmowania i mówią publicznie: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” I my im wierzymy.
Wierzymy, że teraz już możemy na nich liczyd. Bo bierzmowanie jest maturą wiary. Po co wyciągają
rękę po największy dar Kościoła, ci którzy już mają ten dar w nosie?
Mógłbym mied żal do świeckich, bo się z nas śmieją.
Rozmowa w kancelarii, przed ślubem, jedno z wielu pytao: „Czy zgadzacie się z nauką Kościoła na
temat regulacji poczęd?” „Tak. Oczywiście!” Prawie wszyscy… Po co biorą kościelny ślub ci, którzy
potem śmieją się z zasad Kościoła? Mógłbym mied żal do świeckich, bo stracili mowę. Chodzimy po
kolędzie. Jednym z celów jest usłyszenie, porozmawianie, albo przynajmniej umówienie się na
rozmowę o trudnościach związanych z wiarą, z Bogiem, z Kościołem. I co? Skądże! Wszystko w
porządku. Księży przyjmuje może 80% Polaków, ale żeby chod 1% mówił o tych zarzutach, o których
potem 80% pisze na forach… No chyba, żeby przyjąd, iż, ci którzy nie przyjmują księdza, są (z tego
powodu?) hiper aktywni w sieci. Dlaczego milczą, kiedy oczy księdza spotykają ich oczy?
Mógłbym mied żal do świeckich, bo nie używają rozumu.
Tłumaczą, że nie chodzą do spowiedzi, bo się zrazili do księdza. A czy przestała pani chodzid do szkoły,
kiedy jedna nauczycielka wpisała pani niesprawiedliwą ocenę? A czy uciekł pan z domu, kiedy rodzice
niesłusznie zrzucili winę na pana a nie na starszego brata? A czy przestałeś kupowad ser, bo zdarzyło
ci się, że raz był zepsuty? Na świecie jest prawie pół miliona księży, w Polsce prawie 30 tysięcy.
Dlaczego wyłączają rozum, kiedy chodzi o księży?
Mógłbym mied żal do świeckich, bo wciskają kity.
„Nie chodziłem na Mszę św., bo byłem w Anglii. Nie wiedziałem, gdzie jest kościół.” Dziwne. Przecież
jeszcze się dobrze nie rozpakował a już się dowiedział, gdzie jest bus station, gdzie pub, gdzie można
kupid papierosy, kartę telefoniczną, piwo i prezerwatywy. Po co nam wciskają kit, skoro nie jesteśmy

oknami? Mógłbym mied żal do świeckich, bo nas traktują jak śmietnik. „Proszę księdza! Jak tak
możecie robid! Co wyrabia prałat Jankowski! A ojciec Rydzyk? To skandal!
Tak nie można!”
Dlaczego mi to pani mówi? Czy pojechała pani do Gdaoska, by mu o tym powiedzied? Czy rozmawiał
pan o swoich żalach z o. Tadeuszem? Czy ja mam do pani pretensje za wszystkie prostytutki? Już
2500 lat temu odrzucono odpowiedzialnośd zbiorową w Izraelu. Może by jakiś update zrobid w swoim
rozwoju? I proszę się pospieszyd z ewolucją, bo się pani na człowieka nie załapie.
Mógłbym mied żal do świeckich, bo nie bronią Kościoła. Przodkowie nasi potrafili oddad życie, żeby
Polska mogła byd przedmurzem chrześcijaostwa. Nie mówili, że nie pójdą na Turków, bo plebany
spasione. Nie uciekli z Częstochowy, tłumacząc, iż nie chcą ryzykowad głowy dla setki mnichów i
jednego obrazu.
Mógłbym mied, że świeccy nie potrafią czasem nie życie - ale chociaż jedno dobre słowo poświęcid
w obronie ludzi, którzy udzielili ich Chrztu Świętego, którzy całymi latami karmią ich Ciałem i Słowem
Pana, którzy słuchają dramatów świeckiego życia i odpuszczają grzechy w imieniu Jezusa, którzy dzieo
w dzieo, od święceo aż do śmierci modlą się codziennie za każdego świeckiego.
Dlaczego nie potrafią bronid tych ludzi w rodzinie i w pracy?
Kochani bracia i siostry. Naprawdę kochani!
Jak się teraz czujecie?
Czy często się tak czujecie?
My tak się czujemy parę razy na tydzieo…
Litania żali do świeckich i do kleru mogłaby nie mied kooca. Bo żale możemy mied wszyscy. I jest o
co. Pytanie „po co?”
Po to, żeby się dołowad? Żeby zniechęcid słabych? Żeby młodzi nie chcieli byd księżmi? Żeby
księża zamknęli się kompletnie na świeckich? Żeby szukali pociechy w kieliszku, czterech kółkach czy
dwóch ramionach jednej kobiety?
Żale możemy mied wszyscy. I jest o co. Pytanie „po co?”
24 lata należałem do laikatu. Prawie 14 lat minęło od święceo. W domu, jako laika, uczono mnie, że
nie mówi się źle o księżach. Jako ksiądz, uczę się, by nie mówid źle o świeckich. Bo prawdziwy lekarz
nigdy nie mówi źle. Diagnozę zamienia na służbę a o pacjenta po prostu walczy. Musimy ciągle
wracad do tego, że Kościół jest szpitalem, i o tym przypomina św. Paweł w dzisiejszym II czytaniu. Bóg
nie wybrał mocnych, nie wybrał mądrych, nie wybrał szlachetnie urodzonych. Wybrał to, co słabe…
Nie jesteśmy galą mistrzów, ale szpitalem, w którym mistrzem jest ten, który pomaga drugiemu.
Szpitalem, w którym granica między pacjentami a lekarzami nie idzie granicą święceo kapłaoskich, ale
idzie zadaniem „jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe”.
Jesteśmy szpitalem i dlatego paradoksalnie jesteśmy szczęściarzami.
O tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii:
Jesteście błogosławieni!
Jesteście szczęśliwi!
To fakt. Płaczecie.
To fakt. Nie posiadacie jeszcze wiele.

To fakt. Jesteście prześladowani.
Wiele otrzymacie dopiero w przyszłości, ale już teraz jesteście szczęśliwi, bo jesteście w tym miejscu,
gdzie się dochodzi do zdrowia. Jesteście przy Jezusie!
Czy my czasem nie mówimy: „Ten to miał szczęście. Gdyby się nie znalazł w szpitalu, to już by dawno
umarł”? Jesteśmy błogosławieni. Mamy szczęście żyd w Kościele, który jest szpitalem, i do którego
Bóg powołał słabych.

