Kapłaństwo – bez znieczulenia
Myślałem, że to rozważanie sprzed tygodnia będzie już
ostatnie. Na wszelki wypadek dałem po tytule znak zapytania. W
tej chwili (gdy te słowa piszę) nie znamy jeszcze tytułu
nowego Roku, więc pozwalam sobie jeszcze na jedną refleksję o
kapłaństwie. A czynię to pod wpływem beatyfikacji ks. Jerzego
Popiełuszki oraz filmu, który wspólnie z innymi osobami
oglądałem w niedzielę w naszej salce. I tak sobie myślę, że
takie prawdziwe kapłaństwo (a innego nie ma!), jest zawsze
kapłaństwem bez znieczulenia. Kapłan nie może żyć w żadnej
narkozie, zwłaszcza w narkozie
populizmu, wsio rawno,
pozytywnego czy negatywnego. Ks. Jerzy, już dzisiaj
błogosławiony, pod koniec swojego życia sprawia wrażenie,
jakby żył już w jakimś innym świecie. Na wielu filmach,
zdjęciach z tego czasu widać, jakby już wiedział, co go czeka.
Jego twarz jest głęboko zamyślona, nawet gdy stoi przed
słuchającym go tłumem, często ociera chusteczką z twarzy pot.
Przy czym nie jest to zwykły pot z przegrzania, z duchoty
zamkniętych i wypełnionych wnętrz kościelnych. Ten pot
bardziej przypomina pocenie się Jezusa w Ogrójcu. To jest pot
godzenia się z Bożą wolą, pot dramatycznego opuszczenia, nawet
w wielotysięcznym tłumie, jakiego doświadcza kapłan. Bł. ks.
Jerzy mógł w tej sytuacji szukać znieczulenia. Proponowano mu
studia, doradzano mu, by się nie narażał władzy. Oj, ile ten
kapłan miał przed sobą ?wyjść zastępczych?, na wypadek… I z
żadnego nie skorzystał. Ktoś mi ostatnio powiedział: A czemu
ksiądz uczynił patronem wszystkich zrażonych do księży Ali
Agcę? Odpowiedziałem: A co, wolałaby pani Piotrowskiego? W
porządku, wybór jest naprawdę szeroki. Można by całą litanię
ułożyć z tych patronów. Jednak bardziej polecam ułożyć sobie
litanię kapłanów, którzy byli kapłanami bez znieczulenia,
którzy z powodu imienia Chrystusowego byli nieugięci.
Kandydatów do tej litanii jest bardzo wielu. Chrystus, Kapłan
Najwyższy także od początku do końca wytrwał bez znieczulenia.
Prawda, ludzie chcieli Mu ulżyć na krzyżu, podając gąbkę

zamoczoną w occie. Ale on, gdy mówił: Pragnę! Nie miał na
myśli żadnego znieczulenia, które by miało ulżyć Jego
cierpieniu. Jego pragnienie na krzyżu było pragnieniem naszej
miłości. Chrystus niczego nie pragnął, tylko tego, byśmy
pragnęli jeszcze więcej Bożej miłości. W ten sposób nasz
Zbawiciel wyraził największe swoje kapłańskie pragnienie, by
ludzie serca skierowali ku Bogu. Nie ma innego sensu
kapłańskiej ofiary Pana Jezusa jak tylko ten. Dokładnie tak
samo odnosi się to do każdego kapłana. Rok Kapłański – bez
znieczulenia.

