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Z Bożej perspektywy
Powołanie… Nie da się tego
ani zmierzyć, ani zważyć, nie
da się tego też udokumentować
żadnym zaświadczeniem. Żyjemy w czasach, kiedy nie jest łatwo usłyszeć w sobie głos Boga.
Szczególnie, że świat go skutecznie zagłusza. Czym według Księdza Biskupa jest powołanie? Jak
można je określić?

Ȥ Mówiąc najprościej – powołanie to odczytanie drogi życiowej, jaką mam iść. Jeżeli posługujemy się pojęciem powołania,
oznacza to także, że w tym rozeznawaniu kierujemy się naszą wiarą i szukamy odpowiedzi, którą
daje nam Bóg. Tak bym to rozumiał i tak bym to określił – bardzo
prosto i zwyczajnie. Powołanie ma
każdy z nas, tylko idziemy różnymi drogami.
Jeżeli chodzi o samo powołanie kapłańskie, to należy wskazać
dwa takie elementy. Po pierwsze
to głos, który słyszy sam powołany. Po drugie będzie to weryfikacja
tego powołania, której dokonuje
Kościół. Tego nikt sam sobie nie
daje. Nikt sam siebie nie powołuje, nikt sam się nie wybiera. To
wspólnota Kościoła powinna ocenić, czy faktycznie u tego konkretnego człowieka jest widoczne to
powołanie do życia kapłańskiego.
I to tyle, co można tutaj powiedzieć.

Jestem, poczynając
od chrztu, związany
z katedrą gnieźnieńską,
czyli ze św. Wojciechem.
Dzisiaj ten głos pewnie trudniej jest usłyszeć niż kiedyś. Przeszkadza zagłuszenie zewnętrzne,
bo świat cały czas przemawia do
nas ze wszystkich stron. Można też

Rozmowa z Ks. Bp. Krzysztofem Wętkowskim,
Biskupem Włocławskim

nie umieć się wyciszyć i wyłączyć,
albo nie chcieć wsłuchać się w ten
głos, który do człowieka przychodzi od Boga. Niewątpliwie jednak
ten głos jest.
Czy mógłby się Ksiądz Biskup podzielić z nami doświadczeniem odczytywania swojego
własnego powołania?
Ȥ Moja droga była dość naturalna, prosta. Nie było na niej jakichś nadzwyczajnych wydarzeń.
Miałem szczęście trafiać na dobrych ludzi i wzrastać w atmosferze
sprzyjającej takiej decyzji. Dorastałem w parafii dosyć dużej, do-

piero potem została ona podzielona. W czasach mojego dzieciństwa
w Gnieźnie liczyła około 25 tysięcy
wiernych. Kościół nie za duży, ministrantów około 120, może 140.
Żeby to ogarnąć, podzielono nas
na cztery czy nawet więcej grup,
a zbiórki mieliśmy co dwa tygodnie. To była dla nas dobra szkoła,
nie tylko pod względem religijnym. Czekało się na przejście do
starszej grupy, zdobywało kolejne
stopnie ministrantury, które były
oznaczone takimi wstążkami na
komży. To było prawie jak wojsko.
I w tej dużej grupie było też sporo
powołań kapłańskich.
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Również moje powołanie rozwijało się w sposób naturalny
w codziennym życiu rodzinnym
i parafialnym. Na zewnątrz to był
oczywiście czas wyboru papieża
Jana Pawła II. To też miało swoje
znaczenie, choć nie wiem czy akurat najmocniej na mnie wpłynęło.
Na pewno na tamto nasze pokolenie, przynajmniej w Gnieźnie,
silnie oddziaływał Prymas Polski,
kardynał Stefan Wyszyński. Doskonale go pamiętam, bo miałem
już prawie 18 lat, gdy umierał.
Zapamiętałem go z uroczystości,
z procesji, z kazań, z obecności
w Gnieźnie. Miał duży wpływ na
kształtowanie się mojego powołania.

Mówiąc najprościej
– powołanie to
odczytanie drogi
życiowej, jaką mamy iść.
Pozostańmy jeszcze przez
chwilę w przeszłości. Jak Ksiądz
Biskup wspomina własny czas
w seminarium?
– Bardzo dobrze wspominam ten okres. Myślę też, że byliśmy całkiem dobrze prowadzeni.
Mieliśmy sporo swobody, takiej
wolności, ale jednocześnie rektor
się temu wszystkiemu przyglądał.
Z jednej strony na dużo pozwalał, ale z drugiej – kiedy trzeba
było – to nas poprawiał i reagował.
O poziomie tamtej kadry świadczy choćby to, że wielu naszych
ówczesnych profesorów zostało
biskupami, dzisiaj dość znanymi.
Abp Stanisław Gądecki wykładał biblistykę. Bp Zbigniew Kiernikowski był moim wychowawcą, opiekunem mojego rocznika,
wicerektorem i także prowadził
zajęcia biblijne. Bp Teofil Wilski to był mój ojciec duchowny,
a bp Bogdan Wojtuś w tamtych
czasach był naszym rektorem.
Było to więc całkiem zacne grono

moderatorów. Z oddziaływaniem
znacznie szerszym, niż tylko lokalne, skoro z czasem powierzono
im bardzo odpowiedzialne funkcje. Zadania nie mieli łatwego,
bo nas było wtedy dosyć dużo,
w tym najlepszym okresie około
200. Stare seminarium mieściło
nas już z wielkim z trudem i już
nawet przerabiano niektóre sale
wykładowe na mieszkalne, bo
wtedy jeszcze nie doczekaliśmy
się nowego gmachu, który dopiero
powstawał.
Wiązało się to z trudnościami, ale miało też dobre strony.
Na pewno łatwiej było o nawiązanie relacji i te więzi są żywe
do dzisiaj – mimo upływu czasu
i sporych odległości. Nasz rocznik,
przez późniejsze zmiany i podziały, jest teraz rozrzucony w trzech
diecezjach – gnieźnieńskiej, kaliskiej i bydgoskiej. Ja jestem już we
Włocławku, jeden nasz kolega na
misjach w Brazylii, a drugi w Boliwii.
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Zatem te seminaryjne przyjaźnie
i więzi przetrwały próbę czasu, nie
tylko zresztą w ramach jednego
rocznika.

Na nasze pokolenie
silnie oddziaływał
Prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński.
Wielu młodych, choć czuje
powołanie do kapłaństwa, to jednak boi się pójść za Chrystusem,
porzucając dotychczasowe życie,
które daje określone perspektywy. Jakich rad, czy wskazówek
udzieliłby Ksiądz Biskup takim
osobom?
Ȥ Patrząc na to, co dziś się
dzieje na świecie, myślę, że młodzi ludzie w ogóle mają problem
z podjęciem decyzji w dłuższej
perspektywie. Dotyczy to i powołania kapłańskiego, i życia zakonnego, i małżeństwa. Współczesna
postawa tymczasowości i sprawdzania się na pewno nie ułatwia
wyboru, który ma wiązać na całe
życie. Wielu młodych ludzi mówi
sobie: „Zobaczymy jak to będzie,
może na jakiś czas, a potem się zobaczy”. To jest pierwsza trudność.

Przede wszystkim
kapłan musi być
człowiekiem wiary.

Mimo to spotykamy się regularnie, nie tylko z okazji rocznicy święceń. Przyjeżdżamy do
siebie także na imieniny i nie ma
żadnego łączenia. Nawet jeżeli tydzień później trzeba jechać
do następnej osoby, to jedziemy.
I naprawdę znaczna część rocznika przyjeżdża, a już na rocznicę święceń to właściwie wszyscy.

Do tego dochodzą jakieś inne
perspektywy życiowe, które mogą
się wydawać bardziej atrakcyjne.
Na to da się odpowiedzieć tylko
w jeden sposób. To musi wynikać albo z drogi systematycznego
rozwoju duchowego i życia wiary,
albo jakiegoś wielkiego przełomu duchowego, jak na przykład
u św. Pawła czy św. Augustyna.
Chociaż niektórzy mówią, że wielkie nawrócenia z Augustynem podobno się zakończyły. Jeżeli jednak
nie było wcześniej pozytywnego
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wzorca, pracy nad sobą – to musi
być jakiś przełom, coś musi się
w człowieku dokonać, żeby na taką
drogą wiary mógł wejść. Dopiero
na takim mocnym fundamencie,
przez nawiązaną relację z Bogiem,
będzie można podjąć decyzję.
Dzisiaj problem polega na tym,
że tego fundamentu często nie zapewnia rodzina czy wspólnota. To
kolejna duża trudność związana
z taką decyzją.

Młodzi ludzie w ogóle
mają problem
z podjęciem decyzji
w dłuższej perspektywie.
Jakich rad, czy wskazówek
mogę udzielić? Po pierwsze, trzeba zadbać o rozwój swojego życia
duchowego, swojej wiary. Po drugie, należy szukać wspólnoty, która będzie wspomagała czy to poprzez modlitwę, czy przez słowo,
czy przez rozeznanie. To jest bardzo ważne, żeby nie pozostać samemu. W takiej sytuacji człowiek
potrzebuje wsparcia. To naprawdę
istotna kwestia i takiej rady bym
udzielił osobom, które się wahają
albo mają jakieś trudności. Muszą
zrozumieć, że na takiej drodze nie
są i nie będą same. Przecież zawsze mogą liczyć nie tylko na łaskę
Bożą, lecz także na innych ludzi,
którzy w różnych sytuacjach będą
gotowi pomóc.
Na co młody człowiek powinien zwrócić uwagę przy rozeznawaniu swojego powołania?
– Zastanawiając się nad swoją
drogą życiową, trzeba na to życie
spojrzeć w jak najszerszej perspektywie. Wchodząc w dorosłość, będąc młodym, zdrowym, pragnąc
szczęścia – chcemy wierzyć, że tak
będzie zawsze i to wmawia nam
świat. Nie chcemy myśleć, że to się
skończy, a tym bardziej nie wychodzimy poza doczesność, ku rzeczom ostatecznym. Myśląc o tym,
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Na wzór
świętego Wojciecha
Za swoją dewizę
przyjął Ksiądz Biskup
słowa zaczerpnięte
z 1. Listu św. Pawła
Apostoła do Koryntian:
„State in fide” –
„Trwajcie mocno
w wierze”. Skąd
taki wybór?
– To jest proste do wytłumaczenia. Jestem, poczynając od chrztu,
związany z katedrą gnieźnieńską, czyli ze świętym Wojciechem. Najpierw to była po prostu parafia rodzinna. Potem, gdy poszedłem już do
seminarium, przyjmowałem tam wszystkie posługi. Tam wreszcie przyjąłem kolejne święcenia – diakonatu, prezbiteratu, episkopatu...
Święty Wojciech, który w jakiś sposób stale mi towarzyszył, swoim
życiem dał przykład trwania w wierze i nas również do tego zachęca.
Gdy weźmiemy teksty liturgiczne z uroczystości świętego Wojciecha,
jest w nich mowa o umocnieniu naszego narodu w wyznawaniu wiary
przez nauczanie i męczeństwo tego świętego.
To pierwszy motyw, jaki się nasuwa. Skoro od dziecka byłem w tym
duchu wychowywany i w Gnieźnie miałem pełnić posługę biskupa pomocniczego, było dla mnie zupełnie oczywiste, że to zawołanie czy dewiza musi się wiązać ze świętym Wojciechem.
Oprócz tego otrzymałem nominację biskupią w Roku Wiary, który był zaproszeniem, by swoją wiarę pogłębiać i umacniać.
I wreszcie byłem mianowany biskupem przez papieża Benedykta, który
swoją jedyną pielgrzymkę do Polski odbył pod hasłem „Trwajcie mocni
w wierze”.
Zatem trzy takie motywy razem, ale przede wszystkim św. Wojciech
i bardzo czytelny przekaz związany z jego osobą, życiem i wezwaniem
do trwania w wierze.

co chcemy w życiu robić, trzeba
patrzeć jak najdalej. Zwłaszcza, jeśli zakładamy, że jest się człowiekiem wiary. W takim razie należy
pomyśleć, czy ta droga, którą wybieram, będzie drogą prowadzącą
przede wszystkim do spotkania
z Bogiem i do życia z Nim w wieczności. Takie pytanie trzeba sobie
stawiać, a dzisiaj właśnie tych pytań często brakuje.
Młodzież dzisiaj różni się od
tej sprzed kilku, czy kilkunastu
lat. Czy w związku z tym seminaria powinny zmieniać model
formowania człowieka i program
studiów, by iść z „duchem czasu”,

aby lepiej przygotować osoby duchowne na spotkanie ze współczesnym człowiekiem?

Diecezja włocławska
ma wspaniałe tradycje
i może się poszczycić
wieloma świętymi.
Ȥ To zależy, co rozumiemy,
przez pójście z „duchem czasu”.
Nie chodzi przecież o to, żeby się
ze wszystkim dostosowywać. Należy raczej odpowiadać na te wyzwania, jakie dzisiaj przychodzą.
Jesteśmy akurat w takim momen-
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cie, gdzie w Polsce zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące
formacji seminaryjnej. Mamy więc
pewne propozycje, które są jakąś
próbą pójścia w tym kierunku.

Znajomość technologii
to jedno, a umiejętność
jej wykorzystania, to
zupełnie coś innego.
Jednak są też problemy, ciągle
nie rozwiązane i rzadko podejmowane. Na przykład kwestia tożsamości kapłana diecezjalnego. Kim
jest kapłan diecezjalny, jaki jest
rodzaj jego posługi i jak to będzie
wyglądało w przyszłości. Moim
zdaniem seminaria diecezjalne
zbyt mocno preferują model zakonny. Przygotowujemy do życia na wzór wspólnoty zakonnej,
a przecież dobrze wiemy, że najczęściej kapłan diecezjalny żyje
sam. Nawet jeśli nie jest całkiem
samotny, bo mamy w parafii proboszcza i wikariusza, to nie jest
życie we wspólnocie zakonnej. Będziemy mieli jednak coraz więcej
parafii z jednym księdzem.
Są różne pomysły, jak to rozwiązać, bo samotność na dłuższą
metę nikomu nie służy. Niektórzy
proponują, żeby księża na przykład mieszkali w jednym miejscu
w trzech, czy czterech i obsługiwali jakąś część dekanatu. Być może
tak kiedyś będzie, tego nie wiem.
Zacząć jednak trzeba od kwestii
samej tożsamości kapłana diecezjalnego. Dziś kleryków jest znacznie mniej niż kiedyś. Nas w seminarium było dwustu, ale wszyscy
byliśmy przygotowywani do tego,
że będziemy pracować w małych,
jednoosobowych parafiach – bo
taka jest specyfika diecezji gnieźnieńskiej. Trzeba było nauczyć się
takiego życia w samotności, posiadania jakichś zainteresowań, organizowania sobie i pracy, i czasu
wolnego – żeby człowiek potrafił
ten czas właściwie wykorzystać.
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Trzeba też mieć świadomość,
że dzisiaj jest zupełnie inny świat,
w którym mamy ogromny postęp
technologiczny. Nigdy wcześniej
zmiany nie były tak szybkie i duże.
To też trzeba brać pod uwagę,
opracowując programy formacyjne. Trzeba tak młodego człowieka
przygotować, żeby z jednej strony z tych wszystkich technologii
sprawnie korzystał, a z drugiej
strony, żeby nie był ich więźniem;
wręcz niewolnikiem. To jest właśnie cała trudność, ale z tym problem ma nie tylko seminarium, to
dotyczy wszystkich. Nie brakuje
nawet biskupów, którzy zaczynają
dzień od zrobienia sobie zdjęcia,
aby wszyscy widzieli, że wstali.
Znajomość technologii to jedno, a umiejętność jej wykorzystania, to zupełnie coś innego. Wiemy

jak to wygląda. Wystarczy chwila
przerwy i zaraz wszyscy sprawdzają SMS-y, posty, wiadomości. To
wszystko nas zalewa. Mówi się, że
współczesny człowiek codziennie
przyjmuje taką ilość informacji,
jak w średniowieczu przez całe życie. Po pierwsze nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć i przyswoić,
a po drugie – w 99 procentach nie
jest to nam do niczego potrzebne.
Jak Ksiądz Biskup widzi formację młodych ludzi w naszym
włocławskim seminarium im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego?
Ȥ Seminarium, oprócz realizowania ogólnego programu, który jest przewidziany dla wszystkich takich placówek, powinno
uwzględniać także specyfikę tego
miejsca, tej diecezji. Tym bardziej,

Śladami
błogosławionego
bp. Michała Kozala
Ksiądz Biskup przyszedł
do Włocławka z Gniezna
– podobnie jak biskup
Michał Kozal. Czy osoba
tego błogosławionego
wpłynęła na kształtowanie
tożsamości kapłańskiej
Księdza Biskupa?
– Oczywiście, pamięć o nim w Gnieźnie jest żywa do dziś. Miałem
okazję poznać bliżej tę postać, choćby z tego względu, że mój okres
seminaryjny to lata 80., kiedy się kończył proces beatyfikacyjny i trwały
przygotowania do wyniesienia Michała Kozala na ołtarze. Wtedy, jako
klerycy, odbyliśmy pielgrzymkę do miejsc związanych z jego osobą. Byliśmy rzecz jasna w Lądzie, przyjechaliśmy też do Włocławka. Oglądaliśmy ówczesne muzeum, miejsce pamięci, byliśmy na akademii w tutejszym seminarium. Prócz tego całe nasze gnieźnieńskie seminarium
pojechało też na uroczystość beatyfikacji.
Trzeba pamiętać, że Michał Kozal jako biskup zdążył spędzić we
Włocławku zaledwie trzy miesiące. Całe życie związany był natomiast
z diecezją gnieźnieńską – jako wikariusz, proboszcz, prefekt gimnazjum,
wreszcie jako ojciec duchowny, a potem rektor seminarium. I już będąc
rektorem został mianowany biskupem pomocniczym tutaj, we Włocławku. Oddziaływanie jego osoby było więc w Gnieźnie bardzo mocne. Tym
bardziej, że wtedy, w latach 80., żyli jeszcze tacy starsi księża, którzy go
pamiętali. Relacje, wspomnienia, opinia o jego świętości – to wszystko
wtedy było bardzo żywe i miało wpływ na naszą formację.
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że diecezja włocławska ma wspaniałe tradycje i może się poszczycić wieloma świętymi. Jest więc
na kim się wzorować. Stąd wyszli
Maksymilian Kolbe i Faustyna
Kowalska. Tu posługiwał bp Michał Kozal, tu męczeństwo poniósł
ks. Jerzy Popiełuszko. Jest wiele
przykładów, w jaki sposób się formować i należy z tych możliwości
korzystać.

Należy pomyśleć, czy ta
droga, którą wybieram,
będzie drogą prowadzącą
przede wszystkim do
spotkania z Bogiem.
Stąd także nadanie seminarium imienia kardynała Wyszyńskiego, które mnie od początku
wydawało się oczywiste. Dzisiaj
najczęściej wiąże się go z Gnieznem, czy Warszawą, ale to tutaj
spędził prawie 30 lat swojego życia. To tu najpierw był kapłanem,
a jeszcze wcześniej klerykiem. Sam
formował się w tym seminarium,
a potem formował tutaj innych.
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I dziś, jako błogosławiony, jest
naturalnym patronem dla naszego seminarium. Za jego też wstawiennictwem powinniśmy prosić
o powołania do włocławskiego
seminarium. W tym celu przygotowaliśmy specjalną modlitwę
i zachęcam wszystkich do jej odmawiania. Trzeba się o to modlić,
bo jeśli chodzi o powołania, to innej drogi nie ma.
Jaki dzisiaj powinien być
ksiądz? Jakimi przymiotami powinien się cechować? Prosimy
Księdza Biskupa o kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę?
Ȥ Przede wszystkim kapłan
musi być człowiekiem wiary. To
jest fundament całego życia kapłańskiego. Można sprawnie prowadzić parafię, być dobrym organizatorem czy menadżerem, ale
bez wiary to nie będzie prawdziwe i nie o to nam chodzi. Parafianie bardzo łatwo wyczuwają, czy
to, co robi ksiądz wypływa z jego
wiary, czy z innych pobudek. Kapłan musi w pierwszej kolejności
dbać o własny rozwój duchowy,
o własne zbawienie. Dopiero po-
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tem może pomagać w budowaniu
tej wiary u innych. Jeżeli takiej
troski o samego siebie zabraknie,
ksiądz narobi problemów i sobie,
i innym wiernym.

Najpierw się jest
człowiekiem, a dopiero
potem księdzem.
Porównam to do sytuacji, jaka
zdarzyła się niedawno w Katowicach. Na środku najważniejszego
skrzyżowania stanął samochód
elektryczny, bo się rozładował.
Usunięcie tego auta zajęło prawie dwie godziny i spowodowało ogromny korek. Tak samo jest
z księdzem, który zapomina o ładowaniu swojego „duchowego
akumulatora”. Zabraknie mu energii, sam stanie w miejscu i do celu
nie dotrze, a jeszcze przyblokuje
i narobi kłopotów innym. Zatem
na pierwszym miejscu mamy dbanie o własną wiary, duchowość,
życie modlitwy, troskę o liturgię.
Do tego dochodzą takie zwyczajne, ludzkie cechy, bo na tym
kapłaństwo jest budowane – naj-
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pierw się jest człowiekiem, a dopiero potem księdzem. Potrzeba
wiele empatii i życzliwości. Te cechy są dzisiaj bardzo potrzebne, bo
ludzie, którzy do nas przychodzą,
często są bardzo mocno przez życie poturbowani.

Czasem owoce zbiorą
dopiero ci, którzy po nas
przyjdą.
Oczywiście są sprawy trudne, ludzie bywają roszczeniowi także w tej sferze religijnej.
Jednak przychodzą i szukają jakiejś pomocy. Może nie było im
dane doświadczyć miłości. Gdzie
tę miłość mają znaleźć, jak nie
w Kościele? Dlatego te takie ludzkie cechy są bardzo potrzebne.
Ksiądz o wiele więcej osiągnie, jeśli człowieka, który przychodzi do
niego, potraktuje z cierpliwością,
z taktem, z szacunkiem – czyli po
prostu z miłością.
Ta cierpliwość, o której mówiłem, ma jeszcze jeden wymiar.
Człowiek, i ksiądz nie jest tu żadnym wyjątkiem, ma w sobie takie
pragnienie, żeby widzieć rezultaty
swojej pracy, mieć jakieś wyniki
i się tym cieszyć. Tu także jest potrzebna ogromna cierpliwość.

Ludzie, którzy do nas
przychodzą, często są
bardzo mocno przez
życie poturbowani.
Ja sam nie jestem pewien, czy
będę oglądał jakieś owoce mojej
pracy duszpasterskiej w diecezji
włocławskiej. Może doczeka ich
mój następca albo za ileś lat wy,
którzy teraz dopiero jesteście w seminarium. Święty Paweł mówi: „Ja
siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg
dał wzrost”. Czasem owoce zbiorą
dopiero ci, którzy po nas przyjdą.
Jest w człowieku chęć, żeby zrobić
coś szybko, dla widocznego efektu.

PRZEDŚWIT

Pierwsze wrażenia
Minęło już kilka miesięcy od kanonicznego objęcia
naszej diecezji. Jak ocenia Ksiądz Biskup ten czas?
– Ten czas jest dla mnie na pewno bardzo intensywny. Postanowiłem
bowiem odwiedzać kolejne parafie, żeby jak najszybciej poznać diecezję i ludzi. Chciałem, żeby to były nawet krótkie, ale osobiste spotkania. Dlatego wykorzystuję także przypadkowe okazje, żeby złożyć taką
wizytę. Nawet jeżeli jest to tylko pół godziny, to mam już jakiś kontakt
z proboszczem i parafią. Wymaga to pewnego wysiłku, ale daje efekt,
bo w ten sposób objechałem już ponad połowę parafii. Oczywiście jest
to takie wstępne poznanie, bo przecież diecezja jest duża i różnorodna.
Jest tu Ziemia Dobrzyńska, są Kujawy, jest Wielkopolska i Ziemia Sieradzka. To są zupełnie różne tereny.
Jeżeli chodzi o moje wrażenia, to cieszę się, że w wielu miejscach
jest naprawdę żywe życie parafialne. Widać – oczywiście nie mówię,
że wszędzie – zaangażowanie i proboszcza, i wikariuszy, i świeckich.
Chcą coś robić i robią. Zdarza się też, jak to w życiu bywa, że niektórzy
bardziej się czymś chwalą niż faktycznie coś robią. Mamy więc jakieś
działania na pokaz, czy żeby było o nich głośno w Internecie. Z drugiej
strony jest wielu takich, którzy wykonują naprawdę dobrą robotę i wcale
się tym nie chwalą. Trzeba trochę czasu, żeby się w tym zorientować.
Niemniej, są takie bardzo żywotne obszary w diecezji i to napawa optymizmem.
Ja sam staram się przede wszystkim nie działać pochopnie. Jeżeli
ktoś zostaje mianowany proboszczem czy biskupem, to zazwyczaj zaleca się, żeby przez rok nie podejmować żadnych decyzji. To jest dosyć
trudne, bo życie jest życiem. I były takie sytuacje, które wymagały reakcji, gdzie nie można było uciekać od decyzji. Idziemy cały czas naprzód
i rozeznajemy.

Jeżeli jednak nie będzie mocnego fundamentu, życie szybko to
zweryfikuje. Podstawą jest praca
organiczna – cierpliwa, systematyczna. I powoli, powoli – efekty
przyjdą. Chociaż może to zająć
sporo czasu.
Przykładem niech będzie autentyczna historia. W parafii był
pobożny, gorliwy proboszcz, który
naprawdę troszczył się o powierzoną mu wspólnotę. Mimo to nie
było stamtąd żadnych powołań
kapłańskich. W końcu proboszcz
postanowił podjąć w tej szczegól-
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nej intencji specjalną modlitwę.
Zorganizował nawet grupę osób,
która się modliła razem z nim.
Trwało to trzy, cztery lata, a efektów widać nie było. Nikt z parafii
do seminarium się nie wybierał.
W końcu zniechęceni wierni pożalili się proboszczowi, że tyle czasu
już się modlą, a powołań nie ma.
Proboszcz na to im odpowiada:
„Powołania są, ci przyszli księża
teraz się rodzą”. Taka jest perspektywa. Miejcie to na uwadze, idąc
do kapłaństwa. Potrzeba wiele pokory i cierpliwości.
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