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DUCHOWOS C  KAPłANA-SENIORA∗ 
 

W dobie postmodernistycznego konsumizmu i hedonizmu, kultu 
męodosci, tózyzny fizycznej i męodego piókna, co widac szczego lnie  
w reklamach, temat starosci jest niepopularny, a mimo tego wyjżtkowo 
potrzebny. Z jednej bowiem strony wskutek nizu demograficznego spo-
ęeczenstwa Europy gwaętownie starzejż sió , z drugiej zas Ć  osiżgniócia 
techniki i medycyny znacznie wydęuzajż wiek zycia1. 

Ro wniez zagadnienia zwiżzane z trzecim wiekiem kapęano w nieczó-
sto podejmowane sż w najnowszym nauczaniu Koscioęa i w refleksji teo-
logicznej na temat kapęanstwa. Jesli natomiast sż podejmowane, to 
gęo wnie przy okazji omawiania formacji staęej (por. PDV 76-77; Dyr. 
95). Nie mozna jednak powiedziec, ze problem nie istnieje. Przeciwnie, 
w kontekscie starzenia sió  spoęeczenstwa europejskiego, co dotyka takze 
naszż Ojczyznó , jest to problem niezwykle doniosęy dla przyszęosci po-
woęan i pastoralnej dziaęalnosci Koscioęa2. Jak zauwaza Jan Paweę II  
w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, juz teraz sż 
Koscioęy lokalne, w kto rych posunióci w latach prezbiterzy ” stanowiż 
najliczniejszż czósc prezbiteriumś  (PDV 77). Wobec tego trzeba mo wic  
o odróbnej i specyficznej duchowosci kapęana-seniora. 

1. SPECYFIKA DUCHOWOS CI KAPłANA-SENIORA 

Zanim przystżpimy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o spe-
cyfikó  duchowosci kapęana-seniora, nalezy zastanowic sió , czy i na jakiej 
podstawie mozna mo wic o duchowosci kapęana w trzecim wieku?  

Za punkt wyjscia niech posęuzy stwierdzenie, ze duchowosc, nieza-
leznie od jakichkolwiek konotacji konfesyjnych, jest przede wszystkim 

† † † † † †  
∗ Wykęad, wygęoszony do ksiózy pallotynow w ramach formacji permanentnej, dnia 

25 VI 2003 w Konstancinie-Jeziornej. 
1 Jak podaje dokument Papieskiej Rady ds. Swieckich Godnos c  i posńannictwo ludzi 

starszych w Kos ciele i w s wiecie (Wstóp, przypis), prognozy demograficzne na najblizsze 
dziesióciolecia przewidujż, ze liczba tych, kto rzy majż osiemdziesiżt i wiócej lat w roku 
2050 zwiókszy sió  do 370 milionow, zas stulatkow bódzie okoęo 2, 2 mln.  

2 Godnym uwagi jest zbio r dokumentow Koscioęa i studiow odnosnie do osob konse-
krowanych w trzecim wieku pt. Zycie konsekrowane w trzecim wieku, red. K. Wo jtowicz, 
Krakow 2000. 
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faktem antropologicznym, a wióc tym co nieredukowalnie ludzkie, co 
wyro znia homo sapiens ze swiata stworzen. Duchowosc zatem, odwoęu-
jżc sió  do immanencji ludzkiego bytu, wyraza sió  w takich wartosciach 
ogo lnoludzkich, jak: praca, mysl, symbole, mowa, sztuka, zabawa, kultu-
ra, nauka itp.3 Najbardziej jednak wyraza sió  ona poprzez szeroko rozu-
miane akty religijno-kultyczne. Jest wiec ona przejawem humanum ze 
wszystkimi ograniczeniami i uwarunkowaniami, kto rych kazdy częowiek 
doswiadcza, zwęaszcza w trzecim wieku.  

Duchowosc, rozpatrywanż w kontekscie wiary chrzescijanskiej, ro-
zumie sió  najczósciej jako praktykó  zycia duchowego (sens podmiotowy), 
czyli pewien styl zycia, ” zycie wedle Ducha (Rz 8, 9) i ” postópowanie 
wedęug Duchaś  (Rz 8, 4), albo Ć  jak uczy Jan Paweę II Ć  ” zycie w Chry-
stusie, zycie wedęug Ducha Swió tegoś  (VC 93). Inaczej mo wiżc, jest to 
dziaęanie Ducha Swió tego w sercu ochrzczonego na mocy misterium 
paschalnego Chrystusa i wspo ępraca z poruszeniami ęaski uswiócajżcej, 
czego owocem jest odwzorowanie w sobie Jego postaw, czyli chrystofor-
mizacja, kto rej przejawem w pęaszczyénie moralno-duchowej jest swió-
tosc i dojrzaęosc osobowa podmiotu4. O duchowosci mo wi sió  takze w 
sensie przedmiotowym, majżc na mysli usystematyzowanż refleksjó  nad 
zyciem duchowym, zwanż teologiż duchowosci lub teologiż duchowż5.  

Zaro wno prosta obserwacja zycia codziennego, jak i wspo ęczesna 
teologia duchowosci pozwala stwierdzic, ze z uwagi na jednosc psycho-
fizyczno-duchowż częowieka, jego odniesienie do Boga uwarunkowane 
jest w sposo b zasadniczy takimi czynnikami obiektywnymi, jak: pęec, 
temperament, pochodzenie spoęeczno-kulturowe, wyksztaęcenie i zawo d 
(powoęanie), a takze wiek i stan zdrowia.  

Węasnie te dwa ostatnie czynniki upowazniajż do wyodróbnienia 
duchowosci kapęana-seniora. Nie mozna jednak zapominac, ze miarż 
dynamiki duchowego rozwoju chrzescijanina, a wióc takze kapęana, nie 
jest upęyw czasu, aczkolwiek rozwo j ten dokonuje sió  w czasie. Jednak w 
dziedzinie two rczej wspo ępracy z ęaskż Ducha Swió tego da sió  zauwazyc 
pewnż prawidęowosc, polegajżcż na odwrotnej proporcjonalnosci. Mia-
nowicie im sęabsze ciaęo, tym silniejszy duch, tzn. coraz gęóbsze prze-
swiadczenie kapęana, iz ” otrzymawszy obietnicó , ze Pocieszyciel pozo-

† † † † † †  
3 Zob. A. J. Nowak, Duchowos c  oso b konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhorta-

cja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 180; A. Favale, SpiritualitŚ  
e scuole di spiritualitŚ, ” Salesianumś , 52(1990), s. 820. 

4 Zob. Zob. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii du-
chowos ci katolickiej, Lublin 1999, s. 87-93. 

5 Zob. tamze, s. 74-77.  
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stanie z nim »na zawszeź, wie, ze nie utraci nigdy obecnosci i skutecznej 
mocy Ducha Swió tego, by mo gę  wypeęniac swojż posęugó  i przezywac 
mięosc duszpasterskż jako caękowity dar z siebie dla zbawienia swoich 
braciś  (Dyr. 8). 

Na duchowosc kapęana w trzecim wieku skęada sió  zatem dojrzaęosc 
osobowa w realizacji powoęania kapęanskiego, bogate doswiadczenie 
duszpasterskie, doswiadczenie zyciowe w sensie ogo lnym, a przede 
wszystkim osobiste zycie duchowe ze wszystkimi jego wzlotami, zanie-
dbaniami i upadkami. Ich skutki bardziej uwidaczniajż sió  na starosc, 
podobnie jak nie da sió  ukryc zmarszczek i zwiotczenia ciaęa. To wszyst-
ko rzutuje na kapęanskż tozsamosc, kto ra Ć  jak czytamy w Dyrektorium 
o posńudze i ˙yciu kapńano w Kongregacji do spraw Duchowienstwa Ć  
” wynika ze szczego lnego uczestnictwa w Kapęanstwie Chrystusa, dzióki 
kto remu wyswiócony staje sió , w Kosciele i dla Koscioęa, rzeczywistym, 
zywym i przejrzystym obrazem Chrystusa Kapęana, »sakramentalnym 
uobecnieniem Jezusa Chrystusa Gęowy i Pasterzaźś  (Dyr. 2). 

Zgodnie ze starż zasadż agere sequitur esse, z tego utozsamienia 
kapęana z Chrystusem Kapęanem, Gęowż i Pasterzem Koscioęa, wynika 
mięosc pasterska, kto ra znamionuje caęe zycie kapęanskie. Daje temu 
wyraz Jan Paweę II, uczżc, ze ” poprzez namaszczenie w sakramencie 
kapęanstwa Duch Swió ty upodabnia ich [kapęano w Ć  przyp. M. Ch.], w 
nowy i specyficzny sposo b, do Jezusa Chrystusa Gęowy i Pasterza, 
ksztaętuje ich i ozywia swojż pasterskż mięosciż i wyznacza im w Koscie-
le miejsce wiarygodnych sęug, kto rzy gęoszż Ewangelió  wszelkiemu 
stworzeniu oraz zabiegajż o to, by wszyscy ochrzczeni osiżgnó li peęnió  
zycia chrzescijanskiegoś  (PDV 15).  

Jezeli wióc chcemy charakteryzowac duchowosc kapęana w trzecim 
wieku, to mozemy to uczynic węasnie przez pryzmat tego, co tó  mięosc 
pasterskż wydoskonala i co jż ogranicza. 

2. MIłOS C  PASTERSKA KAPłANA W TRZECIM WIEKU 

Biorżc pod uwagó  niezalezne od podmiotu czynniki zwiżzane  
z ograniczeniami trzeciego wieku, nalezy wpierw rozwazyc, co wydo-
skonala i w czym przejawia sió  mięosc pasterska kapęana-seniora. 

a) Dos wiadczenie modlitwy. Na pierwszym miejscu nalezy postawic 
doswiadczenie duchowe, a zwęaszcza doswiadczenie modlitwy, kto ra w 
swej istocie jest zazyęosciż z Chrystusem (por. KKK 2612). Totez ” ka-
pęanska duchowosc wymaga oddychania w klimacie bliskosci Pana Je-
zusa, przyjaéni i osobistego spotkania, »wspo ęudziaęuź w posęannictwie 
sęugi, mięosci i oddania Jego Osobie w »osobieź Koscioęa jako Ciaęa  
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i Oblubienicy Chrystusaś6. Dokumenty Soboru Watykanskiego II i po-
soborowe nauczanie Koscioęa, a zwęaszcza wypowiedzi Jana Pawęa II 
adresowane do kapęano w, przypominajżc o priorytecie zycia duchowe-
go, bardzo wiele uwagi poswiócajż modlitwie7.  

Nie trudno dostrzec, ze kapęan-senior wierniej odpowiada na ten 
zasadniczy wymo g kapęanskiej tozsamosci. Męody, dynamiczny kapęan 
odnajduje sió  i potwierdza swoje esse bardziej w spontanicznosci  
i w bezposrednim dziaęaniu duszpasterskim. Natomiast kapęan-senior, 
kto rego sięy do dziaęalnosci duszpasterskiej sż coraz bardziej ograniczo-
ne, nie przestaje duszpasterzowac przez wielopostaciowż modlitwó .  

Skęada sió  na niż przede wszystkim Liturgia godzin. ” Osobista mo-
dlitwa bódzie ksztaętowac u kapęano w swiadomosc sęuzebnego charak-
teru ich posęannictwa. [...] celebracja liturgii godzin ma na celu nie tylko 
pogęóbianie osobistej poboznosci i nie ogranicza sió  tylko do wypeęnia-
nia osobistej obowiżzku publicznej modlitwy Koscioęa. Staje sió  czynno-
sciż o ogromnym znaczeniu duszpasterskimś8.  

Opro cz tego ulubionż modlitwż starszych kapęano w jest ro ˙aniec Ć  
” maryjna szkoęa kontemplacji Oblicza Chrystusaś  (por. RVM 1. 14).  

Nierzadki jest widok kapęana-seniora, kto ry adoruje Najswió tszy 
Sakrament, takze w ramach przygotowania do Mszy sw. lub dziókczy-
nienia po niej. Ta postawa jest w syntonii z tym, czego uczy Jan Paweę II 
w encyklice o Eucharystii: ” Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza 
Mszż sw. ma nieocenionż wartosc w zyciu Koscioęa. Jest on scisle zwiż-
zany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecnosc Chrystusa 
pod swió tymi postaciami, kto re sż zachowane po Mszy sw. Ć  obecnosc, 
kto ra trwa, dopo ki istniejż postaci chleba i wina Ć  wywodzi sió  ze spra-
wowania Ofiary i sęuzy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest wióc 
zadaniem pasterzy Koscioęa, aby ro wniez poprzez węasne swiadectwo 
zachócali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed 
Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczego lnie 
podczas wystawienia Najswió tszego Sakramentuś  (EdE 25). 

† † † † † †  
6 Kongregacja do spraw Duchowienstwa, Instrukcja ”Kapńan pasterz i przewodnik 

wspo lnoty parafialneją  (4 VIII 2002), 12 (dalej: KPP). 
7 Por. OT 2. 8; PO 2. 5. 13-14. 18; PDV 24-26; Dyr. 38-42; zob. np. List Jana Pawęa II 

do kapęanow na Wielki Czwartek 1982 pt. Modlitwa dla kapńano w Kos ciońa, w: Listy Ja-
na Pawńa II do wszystkich kapńano w Kos ciońa na Wielki Czwartek (1979-1997), Krakow 
1998, s. 87-97; List Jana Pawęa II do kapęanow na Wielki Czwartek 1987 pt. Modlitwa 
Chrystusa w Getsemani, w: tamze, s. 147-159. 

8 Kongregacja do spraw Duchowienstwa, Instrukcja ” Kapńan gńosiciel Sńowa, szafarz 
sakramento w i przewodnik wspo lnoty w drodze do trzeciego tysię clecia chrzes cijan-
stwaą  (19 III 1999), II, 1. 
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Skoro Ć  jak pisze Papiez Ć  ” istniejż miejsca, w kto rych zauwaza sió  
prawie caękowity zanik praktyki adoracji eucharystycznejś  (EdE 10), to 
gorliwosc kapęano w-senioro w pod tym wzglódem rodzi uzasadnionż 
nadziejó .  

Naturalne poczucie osamotnienia i niechóc do zgieęku, charakteryzu-
jżce osobowosc ludzi starszych, w przypadku kapęanow rodzi klimat kon-
templacji i zazyęosci z Chrystusem. A zatem podejmowany od starozyt-
nosci chrzescijanskiej problem, co wazniejsze: kontemplacja czy dziaęa-
nie9, w duchowym doswiadczeniu sódziwego kapęana traci swż ostrosc. 
Jego dojrzaęosc duchowa przejawia sió  bowiem w uzgodnieniu tych 
dwo ch pozornie przeciwstawnych dynamizmo w zycia chrzescijanskiego.  

b) Dos wiadczenie ascetyczno-moralne. Asceza, jako systematyczny 
i staęy wysięek, majżcy na celu zdobycie jakiejs sprawnosci, gęo wnie mo-
ralno-duchowej10, owocuje po latach praktyki osobistym zintegrowa-
niem a zarazem gęóbszż komuniż z Bogiem i bliénimi. Jezeli bowiem 
asceza nie sęuzyęaby zharmonizowaniu relacji ze wspo lnotż, wowczas by-
ęaby niedoskonaęż, egoistycznż. Zwykle jest to typ ascezy okreslany jako 
bierny, gdyz polega ona na przyjmowaniu w duchu wiary, z cierpliwosciż  
i mięosciż wszystkich ograniczen, jakie niesie zycie codzienne i obowiżzki 
stanu. W ten sposob skutecznie wyrabia pokoró  oraz gotowosc do sęuzby 
ludziom, co jest widocznym znakiem mięosci pasterskiej. Jest to bowiem 
odwracanie sió  od siebie i swoich spraw, doznan i przyjemnosci, a zara-
zem otwieranie sió  na ludzi. Kapęan-senior, przyzwyczajony do codziennej 
ascezy kapęanskiej, lepiej rozumie, ze ” częowiek nie moze w peęni inaczej 
sió  odnaleéc, jak przez bezinteresowny dar z siebie samegoś  (GS 24).  

Cechuje go wióc gotowosc do poswiócania czasu dla ludzi, chociazby 
przez rezydowanie na plebanii czy w swoim domu, oczekiwanie na peni-
tento w w konfesjonale, a przy tym zainteresowanie sprawami innych, 
bardziej niz swoimi. ” Kapęan, spotykajżc sió  z ludémi i uczestniczżc w 
ich codziennym zyciu, powinien ksztaętowac w sobie i rozwijac ludzkż 
wrazliwosc, kto ra pozwala mu rozumiec ich potrzeby i speęniac ich pros-
by, wyczuwac ich nie wypowiedziane pytania, dzielic ich nadzieje i ocze-
kiwania, radosci i uciżzliwosci wspo lnego zycia. Ta wrazliwosc pomaga 
mu spotykac sió  ze wszystkimi i prowadzic z nimi dialog. Zwęaszcza po-
znajżc i dzielżc, to znaczy uznajżc za węasne doswiadczenie ludzkiego 

† † † † † †  
9 Zob. H. Wo jtowicz, Kontemplacja i dziańanie u Ojco w Kos ciońa. (Aspekt filologicz-

ny), w: Kontemplacja i dziańanie (” Homo meditansś , t. 2), red. W. Sęomka, Lublin 1984, 
s. 59-65. 

10 Zob. J. W. Gogola, Asceza, w: Leksykon duchowos ci katolickiej, red. M. Chmielew-
ski, Lublin-Krakow 2002, s. 63. 
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cierpienia w rozlicznych jego przejawach, poczżwszy od nódzy i choro b, 
po marginalizacjó  i brak oswiaty, samotnosc, ubo stwo materialne i mo-
ralne, kapęan wzbogaca swoje częowieczenstwo, czyni je bardziej auten-
tycznym i ukazuje je wyrazisciej poprzez coraz wiókszż i zarliwszż mi-
ęosc do częowiekaś  (PDV 72). 

c) Rozlegńa praktyka duszpasterska. Lata pracy duszpasterskiej w 
ro znych warunkach, z ro znymi wspo ębracmi i wiernymi, uswiadamia 
kapęanowi w trzecim wieku prawdó  sęo w Chrystusa, iz ” sęudzy 
nieuzyteczni jestesmy; wykonalismy to, co powinnismy wykonacś  (Ęk 
17, 10). Doswiadczajżc licznych swoich ograniczen psychofizycznych z 
jednej strony, a z drugiej strony majżc mozliwosc obserwacji owoco w 
swojej wieloletniej pracy duszpasterskiej, kapęan-senior bardziej 
uswiadamia sobie, ze niezaleznie od jego aktywnosci pastoralnej, 
Ewangelia i sprawowane sakramenty zachowujż swojż uswiócajżcż moc. 
Ludzi zbawia bowiem nie metoda czy technika duszpasterzowania, lecz 
ęaska Boza, posęugujżca sió  sęabym ” narzódziemś, jakim jest częowiek. 

Takie doswiadczenie starszego kapęana potwierdza Jan Paweę II, 
kto ry wsro d siedmiu prioryteto w duszpasterskich, na pierwszym miej-
scu wymienia swió tosc i modlitwó , a nastópnie najswió tszż Eucharystió  
niedzielnż, sakrament pojednania, dawanie pierwszenstwa ęaski, sęu-
chanie i przepowiadanie sęowa (por. NMI 29). 

Sódziwy duszpasterz z węasnego doswiadczenia wie, ze budowaniu 
wspo lnoty Koscioęa nie moze byc stawiania swego ” jaś  na pierwszym 
miejscu, lecz zywe i two rcze ukierunkowanie na ” myś, szczego lnie do-
swiadczane podczas niedzielnej Eucharystii, na kto rż gromadzi sió  caęa 
parafialna wspo lnota. Odnosnie do tego w instrukcji pt. Kapńan pasterz 
i przewodnik wspo lnoty parafialnej czytamy, ze ” proboszcz winien byc 
cierpliwym tkaczem wiózo w komunii węasnej parafii z Koscioęem party-
kularnym i z Koscioęem powszechnymś  (KPP 16). Odpowiada to naturze 
parafii, kto ra Ć  jak uczy Jan Paweę II Ć  ” jest zbudowana na gruncie rze-
czywistosci eschatologicznej, bowiem jest ona wspo lnotż eucharystycznż, 
czyli wspo lnotż zdolnż do sprawowania Eucharystii−ś  (ChL 26).  

Kapęan-senior swż mięosc pasterskż objawiac wióc bódzie m.in. przez 
nie eksponowanie siebie jako dziaęajżcego podmiotu, lecz zatroskanie o 
upodmiotowianie wiernych, kto rym sęuzy. Odnosnie do tego cytowana 
instrukcja stwierdza, iz ” nalezaęoby ciżgle podtrzymywac w sercach 
wiernych radosc i swió tż dumó  z przynaleznosci do Koscioęaś  (KPP 23). 

d) Wiedza i ˙yciowa mę dros c . Wbrew obiegowym poglżdom o tym, 
ze ludzie starsi sż w pewnym sensie spoęeczno-ekonomicznym bala-
stem, nalezy podkreslic, ze mogż oni efektywnie przyczyniac sió  do hu-
manizacji spoęeczenstwa i kultury poprzez swoiste ” charyzmatyś. Papie-
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ska Rada do spraw Swieckich w dokumencie pt. Godnos c  i posńannic-
two ludzi starszych w Kos ciele i w s wiecie, wsro d tych ” charyzmato wś  
Ć  obok bezinteresownosci, pamióci, doswiadczenia i wspo ęzaleznosci Ć  
wymienia ” bardziej caęosciowż wizjó  zyciaś11. 

Codzienny pospiech i zagonienie wspo ęczesnego duszpasterza, a przy 
tym nerwowosc, moze zagęuszac w nim wrazliwosc na najwazniejsze 
sprawy ludzkiej egzystencji i pozostawiac bez odpowiedzi podstawowe 
pytania o powoęanie, godnosc i przeznaczenie częowieka. Tymczasem 
fizyczne ograniczenia trzeciego wieku rodzż zdrowy dystans do tego, co 
przemijajżce i niekonieczne. Wprowadza to ro wnowagó  w zycie spo-
ęeczne, gęownie przez takie postawy, jak: poczucie odpowiedzialnosci, 
przyjaén, rezygnacja z pogoni za węadzż i sęawż, umiarkowanie i roz-
tropnosc w formuęowaniu sżdo w, cierpliwosc, mżdrosc, kto ra jest wie-
dza serca, pojednawczosc itd.12 Takimi węasnie cechami winien odzna-
czac sió  gorliwy duszpasterz, szczerze zatroskany o dobro powierzonych 
mu wiernych.  

Z uwagi na wymienione wyzej dyspozycje osobowosciowe kapęana-
seniora jest on pod pewnymi wzglódami bardziej dysponowany do peę-
nienia jakze waznej posęugi kierownictwa duchowego, w kto rej najpeę-
niej wyrazac sió  bódzie jego mięosc pasterska. Ta posęuga winna obej-
mowac takze wspo ębraci kapęano w. Odnosnie do tego godne podkresle-
nia sż sęowa Dyrektorium o posńudze i ˙yciu kapńano w: ” Kapęani starsi 
lub w zaawansowanym wieku, do kto rych powinno sió  kierowac ro zne 
delikatne oznaki uznania, wchodzż rowniez w zywy krżg formacji staęej, 
nie tyle z zadaniem pogęóbionego studium i debaty kulturowej, ile utwier-
dzenia ich »w przekonaniu, ze majż jeszcze do speęnienia w prezbiterium 
istotnż rolóź. Opro cz formacji zorganizowanej dla kapęano w w srednim 
wieku powinni oni takze korzystac ze szczego lnych okazji i spotkan, by 
pogęóbic kontemplacyjny sens zycia kapęanskiego, w celu odkrycia i od-
czucia przestudiowanych bogactw doktrynalnych, aby czuli sió  uzytecz-
nymi, mogżc byc dowartosciowani w odpowiednich formach prawdzi-
wej i węasciwej posęugi, przede wszystkim jako dos wiadczeni spowied-
nicy i kierownicy duchowni. W sposo b szczego lny bódż mogli podzielic 
sió  z innymi węasnymi doswiadczeniami, ofiarowac zachó tó , otwartosc, 
wysęuchanie i pogodó  wspo ębraciom; byc do dyspozycji, gdy prosi sió  
ich, by stali sió  »wartosciowymi nauczycielami i wychowawcami innych 
kapęano wźś  (Dyr. 95). 

† † † † † †  
11 Zycie konsekrowane w trzecim wieku, s. 49-50. 
12 Tamze. 
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e) Eschatologiczne ukierunkowanie ˙ycia. Najbardziej charaktery-
stycznż cechż duchowosci kapęanskiej w trzecim wieku jest jej eschato-
logiczne ukierunkowanie. W tej fazie zycia z wiókszż niz zwykle sięż po-
wraca mysl o węasnej smierci, coraz czósciej wywoęywana doswiadcze-
niem odchodzenia do wiecznosci bliskich i przyjacio ę. Kapęan-senior 
bardzo osobiscie odczytuje prawdó  sęow sódziwego Koheleta: ” Marnosc 
nad marnosciami, wszystko marnoscś  (Koh 1, 2; 12, 8), sęo w Chrystusa: 
” Beze Mnie nic nie mozecie uczynicś  (J 15, 5), jak i wyznania sw. Pawęa: 
” Wszystko mogó  w tym, kto ry mnie umacniaś  (Flp 4, 13). W obliczu 
nieuchronnej przemijalnosci sódziwy kapęan gęóbiej uswiadamia sobie, 
co jedynie jest istotne i wazne w zyciu. Mianowicie liczy sió  mięosc ze 
wzglódu na Chrystusa, a wióc mięosc pasterska, kto rej dewizż staje sió  
przestroga Chrystusa Pana: ” Wszystko, co uczyniliscie jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mniescie uczyniliś  (Mt 25, 40). 

Wyrazem pokory, rodzżcej sió  w wyniku bezposredniego doswiad-
czenia swej przemijalnosci, jest swiadomosc, ze konieczna jest zastźpo-
walnos c . Totez starszy kapęan bardziej od innych, bódżcych w sile wie-
ku, ozywiony jest troskż i gorliwosciż o nowe powoęania. ” Jest to »nie-
zbywalna potrzeba mięosci duszpasterskiejź, by kazdy prezbiter Ć  
wspomagajżc ęaskó  Ducha Swió tego Ć  zatroszczyę sió  o wzbudzenie 
przynajmniej jednego powoęania kapęanskiego, kto re mogęoby kontynu-
owac jego posęugó ś  (Dyr. 32). 

Omo wione powyzej najwazniejsze cechy duchowosci kapęana-senio-
ra, brane bardziej w ujóciu postulatywnym, anizeli faktycznym, co wy-
magaęoby przeprowadzenia badan empirycznych, pokazujż, ze zycie du-
chowe w trzecim wieku, pomimo ograniczen zwiżzanych z wiekiem, 
moze byc niezwykle bogate i ma szansó  osiżgnżc swojż peęnió , o ile 
znamionowac je bódzie ulegęosc wobec ęaski Bozej, czego wyrazem sż 
sęowa sw. Jana Chrzciciela: ” Potrzeba, by On wzrastaę, a ja sió  umniej-
szaęś  (J 3, 30). Przeciwnie, poddanie sió  sęabosciom i ograniczeniom 
wynikajżcym z kondycji psychofizycznej w powaznym stopniu moze 
ograniczyc duchowe dojrzewanie, a nawet zniweczyc owoce walki du-
chowej, gorliwie dotychczas prowadzonej.  

3. OGRANICZENIA MIłOS CI PASTERSKIEJ KAPłANA-SENIORA  

Tym, co moze pomniejszac i osęabiac mięosc pasterskż kapęana-
seniora sż okreslone postawy, zwiżzane z ograniczeniami wieku. Wyda-
je sió , ze najwazniejsze sposro d nich, to: 
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a) Zgorzknienie. Rodzi sió  ono w wyniku zamkniócia sió  w sobie, 
wyizolowania ze srodowiska Ć  w tym przypadku z węasnego prezbite-
rium diecezjalnego. Do tego dochodzi zwykle kurczenie sió  horyzonto w 
myslowych m.in. wskutek mniejszej mobilnosci. Coraz wózszż i kro tszż 
perspektywó  przyszęosci częowiek w starszym wieku rekompensuje sobie 
uciekaniem we wspomnienia, w kto rych przeszęosc poddawana jest ide-
alizacji. W przekonaniu seniora, to co byęo dawniej, byęo duzo lepsze  
i doskonalsze, a on sam Ć  jak wierzy Ć  istotnie przyczynię sió  do prze-
miany swiata, choc czasem brak na to obiektywnych dowodo w. Ktokol-
wiek wióc kwestionowaęby ” idealnżś  przeszęosc, w kto rż wpisaęo sió  zy-
cie seniora, i nie doceniaęby jego zasęug, a tym bardziej osmielięby sió   
w nie wżtpic, staęby sió  osobistym wrogiem, zadajżcym bolesny cios  
w jedno z najwrazliwszych miejsc jego zycia wewnó trznego.  

Konfrontacja wyidealizowanego obrazu siebie i swiata swej prze-
szęosci ze wspo ęczesnosciż, dosc obojó tnż na to, co i jak byęo dawniej, 
moze rodzic frustracjó , podejrzliwosc wzglódem ludzi, niechóc do nich, 
a nawet pogardó , zamiast mięosci i ojcowskiej troski. Towarzyszyc temu 
bódzie narzekanie, a w niekto rych przypadkach coraz mocniejsze prze-
konanie o bezsensownosci wszelkich zabiego w duszpastersko-wycho-
wawczych, co wiócej Ć  nawet poczucie węasnej nieuzytecznosci (por.  
Iz 49, 4), za kto rym idzie deprecjonowanie siebie i uciekanie od ludzi.  
W skrajnej postaci moze to byc odmowa realnej Ć  na miaró  swoich 
mozliwosci Ć  sęuzby bliéniemu, co jest faktycznym zaprzeczeniem mięo-
sci pasterskiej.  

b) Egocentryzm. Sytuacja częowieka w zaawansowanym wieku 
charakteryzuje sió  tym, ze coraz bardziej czuje sió  on osamotniony. To 
prawda, ze obiektywnie biorżc moze cieszyc sió  coraz mniejszym zainte-
resowaniem swojż osobż i dziaęaniem. Czósciej jednak Ć  jak sió  wydaje 
Ć  ma on subiektywne przeswiadczenie, ze nikt sió  nim nie interesuje, 
nikt nie zwraca nan uwagi itd. Z tego wzglódu przyzwyczaja sió  do tego, 
ze musi liczyc na siebie oraz swoje malejżce sięy fizyczne oraz psychicz-
ne. To węasnie, jak i czóste w tym wieku kęopoty ze zdrowiem, moze byc 
przyczynż przesadnego skupiania sió  na sobie, upominania sió  o swojż 
pozycjó  i przywileje. Zwykle staje sió  to pozywkż dla wrodzonych skęon-
nosci do egoizmu, a takze zazdrosci i lóku. A wióc zamiast mięosci i sęuz-
by na miaró  gasnżcych się, u kapęana-seniora mogż dojsc do gęosu po-
stawy roszczeniowe, kto re na ogo ę odpychajż innych pogęóbiajżc tym 
samym jego osamotnienie.  

Ponadto osęabienie sprawnosci psychicznej, zwęaszcza w sytuacji 
cierpienia fizycznego, moze byc przyczynż sęabszego niz dotychczas ha-
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mowania gwaętownych reakcji wynikajżcych z temperamentu, co  
w rezultacie bódzie prowadzic do konfliktowosci i drazliwosci. 

c) Skostnienie w rutynie. Rutyna grozi kazdemu, jednak osoby star-
sze, przyzwyczajone do okreslonych zachowan i dziaęan, a przy tym ló-
kajżce sió  nagęych zmian, szczego lnie sż podatne na rutynó . Nie jest od 
niej wolny takze kapęan-senior w swojej aktywnosci duszpasterskiej. 
Widac to szczego lnie w sprawowaniu liturgii. Na przykęad, przyzwycza-
jony przez lata do indywidualnego i myslnego (” oczamiś) odmawiania 
brewiarza, z trudem dostosowuje sió  do rytmu wspo lnotowej recytacji 
psalmo w. Podobnie bywa z celebracjż Mszy sw. Zwykle nie zdaje sobie 
sprawy z tego, ze nabawię sió  ro znych, czasem dziwnych i smiesznych 
manier, kto re nie tylko ze nie sż zgodne z rubrykami, ale nawet wypa-
czajż sens tej celebracji. Bywa i tak, ze starsi duszpasterze, przyzwycza-
iwszy sió  do warunko w swego zycia i pracy, przestajż byc wrazliwi na 
estetykó  szat liturgicznych oraz przestrzeni sakralnej. 

Tymczasem Ć  jak pisze Jan Paweę II w liscie o tajemnicy i kulcie 
Eucharystii ż  jest ona ” gęo wnż i centralnż racjż bytu Sakramentu Ka-
pęanstwa...ś, dlatego ” niech Bo g broni, azeby nasze postópowanie miaęo 
nosic na sobie cechy jakiegokolwiek braku poszanowania, niepotrzeb-
nego zaspieszenia, gorszżcej niecierpliwosciś13. Z kolei Dyrektorium  
o posńudze i ˙yciu kapńano w niemaęo miejsca poswióca estetyce szat, 
oętarza, miejsca celebracji itp. Czytamy tam m.in., ze ” kto nie troszczy 
sió  o poprawnż celebracjó , ukazuje braki swojej wiary i nie wychowuje 
innych do wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast pierwszż waznż 
katechezó  o Najswió tszej Ofierześ  (Dyr. 49). 

d) Mechanizmy obronne i kompensacja. Tym, co doswiadczonemu 
zyciem kapęanowi nie pozwala w peęni przezywac sakramentu swiócen  
i czerpac radosc z bycia w sęuzbie mięosci pasterskiej, sż mechanizmy 
obronne. W psychologii mo wi sió  o wielu mechanizmach obronnych, 
wsro d kto rych Ć  jak sió  wydaje Ć  najczóstsze sż: racjonalizacja, projek-
cja i represja (wyparcie). Ich dziaęanie w przypadku kapęana najbardziej 
dostrzegalne jest w samoocenie, podejmowanej zwęaszcza w ramach sa-
kramentu pokuty14. 

Racjonalizacja polega na usprawiedliwianiu sió  poprzez znajdowa-
nie motywacji nie zawsze prawdziwej, ale mozliwej do zaakceptowania 
przez samego siebie i przez swoje srodowisko. Na przykęad, zamiast 

† † † † † †  
13 List do kapęanow na Wielki Czwartek 1980 pt. Tajemnica i kult Eucharystii, nr 2  

i 11, w: Listy Jana Pawńa II do wszystkich kapńano w Kos ciońaŹ, s. 37. 62. 
14 Zob. M. Chmielewski, Kapńan jako penitent, ” Roczniki Teologiczneś , 44(1997) nr 5, 

s. 85-99. 
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uznac siebie winnym permanentnego zaniedbania w modlitwie litur-
gicznej wskutek zęej organizacji czasu i zajmowania sió  rzeczami niepo-
trzebnymi, kapęan moze tęumaczyc sió  niedyspozycjż lub splotem oko-
licznosci, przez co w jakims sensie czyni siebie ofiarż powierzonej sobie 
misji, pro bujżc w ten sposo b zwolnic sió  z odpowiedzialnosci.  

Inny mechanizm obronny, zwany projekcjż, polega na przypisywa-
niu innym tych reakcji i cech osobowosci, kto rych sió  u siebie nie apro-
buje i odrzuca. Na przykęad, brak troski pasterskiej kapęan moze tęuma-
czyc niechóciż lub wrogim nastawieniem do siebie ze strony ludzi.  
W rzeczywistosci moze byc tak, ze to on ich darzy niechóciż i pogardż. 
Poniewaz jednak jego duma nie pozwala mu sió  do tego przyznac, dlate-
go podswiadomie swoje uczucia przypisuje innym.  

Najwczesniej w dziecinstwie pojawia sió  mechanizm obronny pole-
gajżcy na tzw. wyparciu, czyli na zaprzeczeniu i w rezultacie na pragnie-
niu zapomnienia przykrych czy negatywnych wydarzen z przeszęosci. 
Jednakze to, co zostaęo wyparte, jest stale aktywnż sięż domagajżcż sió  
rozęadowania, stżd potrzeba duzo energii, aby niechciane tresci utrzy-
mac w stanie wyparcia i nie dopuscic ich do swiadomosci. Nie zawsze 
sió  to udaje, dlatego to, co wyparte zwykle znajduje ujscie w innych sfe-
rach aktywnosci, niekiedy wymykajżcych sió  kontroli. Uruchomienie te-
go mechanizmu ma miejsce, na przykęad, w dziedzinie nieuporzżdko-
wanej seksualnosci. Kapęan, kto ry w tym wzglódzie doznaje trudnosci, 
stara sió  niejako zignorowac fakt istnienia pęci przeciwnej i doznawa-
nych w zwiżzku z tym poruszen zmysęowych. Przejawia sió  to w pewne-
go rodzaju wrogosci wobec kobiet, nie wyężczajżc zakonnic. Jednak jego 
kompleks czósto bódż zdradzac, na przykęad, nieprzyzwoite zarty czy 
dwuznaczne aluzje. 

Uciekanie sió  do mechanizmo w obronnych swiadczy o lóku przed 
prawdż o swoim zyciu i jest w pewnym sensie oznakż osobowosci infan-
tylnej, zwęaszcza jezeli do tego dochodzi kompensacja, czyli nie zawsze 
uswiadomione wyro wnywanie swoich defekto w i brako w rzeczywistych 
lub domniemanych w jakiejs innej formie aktywnosci. W przypadku ka-
pęana-seniora moze to byc, na przykęad, kompensowanie sobie potrzeby 
węadzy, do kto rej przywykę przez lata sprawowania odpowiedzialnych 
stanowisk, ustawicznym krytykowaniem przeęozonych i wspo ębraci, al-
bo przesadnym zainteresowaniem politykż lub w ogo le cudzymi spra-
wami (wscibskosc i plotkarstwo). Nie jest to jednak podyktowane rze-
czywistż troskż o obiektywne dobro, ale raczej szukaniem siebie i po-
twierdzeniem swego znaczenia.  
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Podjó ta tu pro ba scharakteryzowania duchowosci kapęana w trzecim 
wieku, zaro wno w tym, co sprzyja udoskonaleniu mięosci pasterskiej, 
jak i w tym, co jż osęabia, pokazuje, ze na zadnym etapie zycia chrzesci-
janin, a tym bardziej kapęan, nie jest zwolniony z pracy nad sobż dla co-
raz wiókszej ulegęosci wobec dziaęania ęaski Bozej. Wielkż pomocż w 
tym wzglódzie jest zaprogramowana staęa formacja. Odnosnie do tego 
Jan Paweę II pisze: ” Formacja staęa obowiżzuje takze kapęano w w sred-
nim wieku. W rzeczywistosci mogż oni byc narazeni na wiele niebezpie-
czenstw, typowych węasnie dla tego wieku, takich jak przesadna aktyw-
nosc lub pewna rutyna w sprawowaniu posęugi. Kapęan moze dojsc do 
przekonania, ze jego osobiste doswiadczenie, potwierdzone przez upęyw 
czasu, nie musi juz byc konfrontowane z nikim ani z niczym. Nierzadko 
dojrzaęy kapęan cierpi na swego rodzaju niebezpiecznż formó  we-
wnó trznego zmóczenia, kto re jest oznakż rozczarowania i rezygnacji 
wobec trudnosci i niepowodzen. Lekarstwem na to jest formacja staęa, 
nieustanna i wywazona rewizja swojej osobowosci i postópowania, ciż-
gle poszukiwanie motywacji i srodko w dla swej misji: dzióki temu ka-
pęan bódzie mo gę zachowac ducha czujnego i zawsze otwartego na nie-
zmienne, a przeciez wciżz nowe potrzeby dzieęa zbawienia, jakie stawia 
przed nim, »mózem Bozymź kazdy częowiekś  (PDV 77). 

Jesli wióc wraz z powiókszajżcym sió  bagazem zyciowego doswiad-
czenia ma dojrzewac mięosc pasterska, konieczne jest, aby kapęan stale 
pielógnowaę w sobie swiadomosc bycia tozsamym z Chrystusem 
Dobrym Pasterzem (J 10, 11. 14) i gęóbokż z Nim przyjaén (por. J 15, 15). 
” Byc kapęanem Ć  to znaczy byc szczego lnie zaprzyjaénionym z Chrystu-
sowż tajemnicż, z tajemnicż Odkupieniaś15. 

Sw. Paweę pisze, ze ” mięosc Boza rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Swió tego, kto ry zostaę nam danyś  (Rz 5, 5). W odniesieniu 
do kapęana, jest to ta postac mięosci, kto rż najlepiej charakteryzuje 
przymiotnik ” pasterskaś. Ona, jako zasadniczy rys duchowosci kapęan-
skiej, jest dzieęem Ducha Swió tego. Totez ” kapęan, otrzymawszy obietni-
có , ze Pocieszyciel pozostanie z nim »na zawszeź, wie, ze nie utraci nig-
dy obecnosci i skutecznej mocy Ducha Swió tego, by mo gę wypeęniac 
swojż posęugó  i przezywac mięosc duszpasterskż jako caękowity dar  
z siebie dla zbawienia swoich braciś  (Dyr. 8). 

Dzióki tej ulegęosci Duchowi Swió temu, do kapęana, pomimo ro z-
nych jego ograniczen wynikajżcych z zaawansowanego wieku, nigdy na 
staęe nie bódzie miec przystópu pokusa niepotrzebnosci. A przed takż 

† † † † † †  
15 List Jana Pawęa II do kapęanow na Wielki Czwartek 1983, nr 2, w: Listy Jana Paw-

ńa II do wszystkich kapńano w Kos ciońaŹ, s. 101. 
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pokusż przestrzega Ojciec swió ty, piszżc: ” [−] azeby nie ogarniaęa nas 
pokusa »nieuzytecznosciź, ze jestesmy niepotrzebni. Bo to nieprawda! 
Jestesmy potrzebni bardziej niz kiedykolwiek Ć  bo Chrystus jest po-
trzebny bardziej niz kiedykolwiek! Dobry Pasterz jest potrzebny bar-
dziej niz kiedykolwiek!ś16. 

 

† † † † † †  
16 List Jana Pawęa II do kapęanow na Wielki Czwartek 1984, nr 5, w: tamze, s. 115. 


