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Drodzy współbracia w biskupstwie,
Umiłowani kapłani, formatorzy i seminarzyści,

Przebywając w tym maryjnym sanktuarium, przepełnionym czcią wobec Matki
Bożej i pobożnością całego polskiego narodu, pragnę pozdrowić Was jak
najserdeczniej i podziękować za daną mi możliwość przeżycia wraz z Wami
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych.

Noszę w sobie żywe wspomnienie spotkania Ojca Świętego z seminarzystami
i kapłanami studiującymi w Rzymie, które odbyło się miesiąc temu. Papież
Franciszek zachęcił nas wówczas do tego, abyśmy na zawsze pozostali
pielgrzymami. Ksiądz nigdy nie powinien być spokojny, nieruchomy, przekonany
o tym, że wszystkie sprawy są już dobrze poukładane – powiedział Papież.
Przeciwnie, ma żyć jak uczeń – ciągle w drodze, zasłuchany w Ducha Świętego.

Piękna tradycja Waszej maryjnej pielgrzymki ożywia zatem naszą świadomość
podążania za Panem. Bóg, zawsze zatroskany o Swoje dzieci i czuwający nad ich
historią, miłosiernym okiem wejrzał na Polskę ochrzczoną w 966 roku i nawiedził ją
poprzez Obraz Jasnogórski. Wy zaś co kilka lat podejmujecie na nowo trud
pielgrzymi i prosicie Czarną Madonnę o łaskę bycia – na Jej wzór – uważnymi na
głos Pana, otwartymi na Jego zamysł, hojnymi w czynieniu tego, o co zechce Was
poprosić.

Nie chodzi przy tym jedynie o pewną tradycję, której należy uczynić zadość,
ale o takie spotkanie, które ożywiając pamięć o matczynej obecności Maryi na
Waszej ziemi, jednocześnie zaprasza Was do podjęcia dzisiaj, w tym czasie, misji
apostolskiej i kapłańskiej. Tytuł wybrany w roku obecnym – W Sercu Jezusa,
w Sercu Maryi – to właśnie oznacza. Pójść do serca znaczy zejść głębiej i dotknąć
centrum wszystkiego, czyli zgłębić otrzymany dar i uczynić z niego centrum
Waszego życia kapłańskiego, kładąc nacisk zwłaszcza na ewangelizację.

Słowo Boże, którego wysłuchaliśmy, towarzyszy nam podczas tej pielgrzymki
i wskazuje na co najmniej dwa istotne rysy życia kapłańskiego, ściśle ze sobą
powiązane: ewangelizację i bliskość.



Przede wszystkim zatem ewangelizacja. W pierwszym czytaniu spotykamy się
z pragnieniem dotarcia z radością Ewangelii do wszystkich ludzi, także pośród
trudnych i skomplikowanych sytuacji. Słowo Boże jest głoszone i rozszerza się
właśnie wtedy, gdy wybucha brutalne prześladowanie. Paradoksalnie ci, którzy się
rozproszyli w różnych miejscach, zanoszą wszędzie tam wieść o Chrystusie. W ten
sposób sytuacja prześladowania, trudności i rozproszenia sprzyja głoszeniu
Ewangelii.

Myślę, że obraz ten może być dla nas wielką pociechą, prowadzi nas bowiem
zarówno do przezwyciężenia bezpłodnego pesymizmu, którego końcem jest poddanie
się, jak i do pokonania postawy zamknięcia wobec świata, która nas blokuje i wrogo
nastawia względem innych. Czy to w naszym życiu osobistym – gdy będziemy
przeżywać chwile zmęczenia albo upadku – czy też w rzeczywistości wspólnot
i społeczności, w których żyjemy, trudności nie powinny nas odstraszać, paraliżować
ani prowadzić do oglądania się wstecz. To prawda, że nasze słowa nie zawsze bywają
dobrze przyjęte. Dostrzegamy coraz bardziej postępującą sekularyzację, która czasem
prowokuje oddalenie się od wiary i praktyk religijnych. Pojawiają się skomplikowane
sytuacje życiowe i na ich podstawie stawiane są nam coraz trudniejsze pytania itd.
Niemniej jednak, właśnie pośród tego “rozproszenia”, jeśli tylko dalej będziemy
wychodzić z siebie samych, chodząc z miejsca na miejsca i jak Filip głosząc
Chrystusa, Pan sprawi, że wyrosną nowe owoce. Jesteśmy wezwani do tego, by
“wyjść” i “siać”, dając siebie bez reszty i ufając Bożemu dziełu.

Takie właśnie było posługiwanie Jezusa, ukazane w dzisiejszej Ewangelii:
wszystko zostało Mu dane przez Ojca, a ktokolwiek przychodzi do Niego, nie
zostanie odrzucony, gdyż Syn nie chce stracić niczego z tego, co dał Mu Ojciec. Oto
drugi aspekt życia kapłańskiego: przyjęcie.

Nie chodzi tutaj jedynie o pewną ludzką cnotę, powiązaną z uprzejmością lub
dobrym wychowaniem. Tak naprawdę chodzi tu o wiele więcej: o przyjęcie postawy
Chrystusowego Serca, które zawsze przygarnia i kocha, ponieważ bije, aby wypełnić
misję, która pochodzi od Boga. Tak samo jest z nami. Misja kapłańska nie rodzi się
z nas ani z naszych sił. Nie może też być realizowana według naszych pomysłów czy
programów. Przeciwnie, jesteśmy sługami projektu, który należy do Boga.

Z tego względu każdy, podobnie jak Jezus, powinien wypowiadać poprzez
własne życie kapłańskie tę prawdę: wszystko to, co dał mi Ojciec, przychodzi do
mnie, ponieważ ja to przyjmuję. Moje kapłaństwo nie jest moim projektem, a moja



parafia nie jest moim prywatnym ogródkiem, który mogę uprawiać jak mi się
podoba. Logika Ewangelii zaprasza nas natomiast do przyjęcia tego, co Pan mi daje,
a zatem: całej rzeczywistości mojego życia, tej a nie innej wspólnoty seminaryjnej,
tych formatorów, tego biskupa, tej diecezji i tej parafii. Wobec tego, co otrzymuję,
mam być dyspozycyjny, otwarty i wrażliwy na innych.

Także w obliczu najtrudniejszych sytuacji i relacji musimy pamiętać o słowach
Jezusa, które są programem naszego kapłańskiego posługiwania: jest wolą Ojca, aby
nic nie zginęło, aby nikt nie zginął. Tylko w ten sposób będziemy mogli zwyciężyć
pokusę izolowania się, przebywania wyłącznie z tymi osobami, które nas popierają i
myślą dokładnie tak jak my, barykadowania się wewnątrz naszych schematów,
zamknięcia się w postawie niechęci wobec otaczającej nas rzeczywistości. Jak
przypomniał Papież Franciszek podczas tegorocznej Mszy Krzyżma, potrzebujemy
księży, którzy przeżywają bliskość, tę postawę obejmujące całą osobę, jej sposób
nawiązywania więzi, bycia jednocześnie w sobie i wrażliwymi na innych. Bliskość jest
kluczem ewangelizacji (29 marca 2018).

Jak nietrudno dostrzec, te dwa aspekty są ze sobą niezwykle powiązane: nie ma
ewangelizacji bez postawy przyjęcia, zdolnej do okazania bliskości serca, która
usuwa wszelki dystans i troszczy się o życie drugiej osoby. Nie ma też mowy
o prawdziwym przyjęciu życia naszych sióstr i braci, jeśli nie głosimy im miłości
Chrystusa, która uwalnia, uzdrawia i przemienia życie.

Najdrożsi, właśnie te dwa dary możemy wypraszać u Maryi. Ona, choć
zmieszała się i nie zrozumiała, przyjęła hojnym sercem zamysł Boży i natychmiast
pobiegła z pośpiechem do Elżbiety, aby ogłosić jej dobrą nowinę. Ewangelizacja
i postawa przyjęcia przynależą Jej Sercu, Sercu Matki Kościoła i Kapłanów. Podczas
tej pielgrzymki zawierzmy siebie samych, nasze powołanie oraz Kościół w Polsce
Najświętszemu Sercu Jezusa, przez ręce Maryi, Czarnej Madonny, która z czułością
będzie towarzyszyć na Waszej drodze. Amen.


