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Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, dostojni księża biskupi, magnificencje, wszyscy        
szanowni zgromadzeni. Jest dla mnie zaszczytem zaproszenie, dzięki któremu tutaj stoję.           
A ponieważ zaszczyt zobowiązuje, zaczynam wypełniać to zobowiązanie. 

„Kościół wyruszający w drogę” – to jest początek 24. punktu Evangelii gaudium. Całe              
pierwsze zdanie brzmi: „ Kościół wyruszający w drogę stanowi wspólnotę misyjną uczniów,            
którzy przejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc, świętują”. W tym           
zdaniu jest eklezjologia. Wszystko, co istotne z eklezjologii, rozumienia Kościoła Papieża           
Franciszka, stąd wykład będzie niepełnym, skrótowym komentarzem do tego zdania. Ó 

To zdanie jest o nas. W końcu to my tu zgromadzeni, jesteśmy Kościołem i bardzo               
widocznie wyruszamy w drogę, ale jesteśmy tu zgromadzeni jednocześnie jako wspólnota           
Kościoła łódzkiego, lokalnego, i jako wspólnota akademicka. Te dwie społeczności,          
wspólnoty nie są tożsame, nie są również rozłączne i podkreślenie tego nie ma żadnej              
intencji wykluczającej, jest zdaniem sprawy z faktycznego stanu tu, w tej sali, w tym              
miejscu. Do tego tematu wrócimy. Jest to ważny wątek eklezjologii. 

„Tu i teraz” jesteśmy Kościołem wyruszającym w drogę: łódzkim, rozpoczynającym rok           
akademicki. Zanim przejdę do komentowania kolejnych wyrażeń w tym „tu i teraz”            
wskazuję, chciałbym wskazać, na - według mnie - najważniejszy klucz interpretacyjny           
pozwalający nam czytać, rozumieć, teologię papieża Franciszka. Otóż, Papież swoją          
teologię zawsze rozpoczyna od konkretnego miejsca, sytuacji, chwili, człowieka, czasu.          
Mówiąc językiem tradycji teologicznej, dla papieża Franciszka to „tu i teraz” jest miejscem             
teologicznym fundamentalnym. Teologowie znają to pojęcie wprowadzone przez        
Melchiora Cano. On też ustalił pewien podział, hierarchię miejsc teologicznych. Otóż u            
Melchiora Cano owo „tu i teraz” znalazłoby się co najwyżej na końcu listy. Natomiast w               
teologii papieża Franciszka awansowało jako jedno z dwóch, trzech miejsc          
fundamentalnych. Obok Pisma Świętego i Tradycji.  

Drugie spojrzenie na charakter tej teologii: Weźmy dwie konstytucje o Kościele, Lumen            
gentium i Gaudium et spes. Zwykle pokazuje się Lumen gentium jako wykład podstawowy,             
a Gaudium et spes, jako chwilową, doraźną aktualizację. W perspektywie teologicznej           
papieża Franciszka to się odwraca. To Gaudium et spes ujmujące, chwilowe „tu i teraz”              
staje się punktem wyjścia, a Lumen gentium - komentarzem, do którego odwołujemy się             
abyśmy mogli siebie tu i teraz zrozumieć.  

Spójrzmy na to z perspektywy filozofii. Egzystencja poprzedza esencję. Teologia          
Franciszka bierze na służbę filozofię europejską XX wieku. Tę egzystencjalistyczną. I           
odsuwa, jako główną służącą, główną służebnicę, odsuwa na bok scholastykę. Ten           
przewrót nie jest tylko zmianą punktu początkowego, on zmienia cały sposób prowadzenia            
myśli teologicznej. Przypomnę jedną frazę z końcowych części Evangelii gaudium:          
„rzeczywistość jest ważniejsza od idei”.  

Pozwalam sobie sądzić, że nieuchwycenie, niezrozumienie tego wewnętrznego        
schematu, wewnętrznej dynamiki teologicznej myśli papieża Franciszka prowadzi do         
dwóch rodzajów nieporozumień. Pierwszy, niezbyt groźny, dosyć widoczny: mawia się -           
słyszałem wielokrotnie - że teologia papieża Franciszka jest może i niezła, ale źle             
napisana. A więc ktoś powinien to wziąć, jakiś zawodowy teolog, i uporządkować. Te             
opinie biorą się właśnie z nieuchwycenia tej wewnętrznej idei teologii, a więc czytelnik             
usiłuje rozumieć teologię Franciszka przez pryzmat scholastyki, schematu, systemu.         
Najkrócej mówiąc – młode wino, stare bukłaki. To się nie może udać. Natomiast,             
poważniejszą kwestią jest drugie podejście. Jest rzeczą jasną, wiadomą: teologia,          



posługa, sposób posługi papieża Franciszka budzi wewnątrz Kościoła opór, wywołuje          
spór. Jest to bardzo poważny spór wewnątrzkościelny. I to samo w sobie nie jest              
gorszące. Historia Kościoła w dużej mierze składa się z takich sporów, poważnych sporów             
wewnątrzkościelnych. Wracając do płaszczyzny teologii: wydaje mi się, że ci którzy w tym             
sporze stoją w opozycji do Franciszka doskonale widzą tę zmianę paradygmatu           
teologicznego. I uważają ją za zgubną dla teologii. Uważają, że z tej zmiany paradygmatu              
wychodzą złe teologiczne owoce. Ten temat sam w sobie jest ciekawy, ale nie będę go               
rozwijał. Moim tutaj zadaniem jest podążenie za myślą Franciszka. 

Punktem wyjścia refleksji papieża o Kościele jest zrozumienie chwili obecnej,          
konkretnej. I ten punkt wyjścia od razu stawia przed nami pytanie, a co to znaczy               
zrozumieć tę chwilę obecną? Nie chodzi bynajmniej o zrozumienie, które polegałoby na            
przyporządkowaniu tejże chwili schematom ogólnym, obiektywnym, trwałym,       
ponadczasowym. Zrozumienie „tu i teraz”, przez które prowadzi nas Franciszek w teologii            
Ewangelii gaudium jest wysiłkiem jednocześnie teologicznym i duchowym, wnikaniem w          
głąb. Teologia papieża Franciszka jest bardzo subtelna. To nie jest subtelność ornamentu,            
ozdoby. Jest to ta subtelność, która pozwala jej przenikać pod powierzchnię zjawisk.            
Uchwycenie, albo nieuchwycenie tej subtelności znowu jest rzeczą niełatwą i sprawia, że            
pozór, powierzchnia tekstu wygląda dla wielu czytelników nieciekawie, niezbyt elegancko.          
Natomiast, kto pójdzie za teologią Franciszka jest wprowadzany w głąb umysłu i ducha.             
Dotyczy to zrozumienia „tu i teraz” Kościoła.  

Jesteśmy w kwestiach eklezjologii, ale również indywidualnych. Często sięgamy po          
analizy socjologiczne, psychologiczne aby ustalić miejsce Kościoła, zrozumieć sytuację.         
To jest konieczne, niezbędne, ale jest to wysiłek bardzo pomocniczy. Prawdziwe           
zrozumienie „tu i teraz” Kościoła jest wejściem w głąb ducha. Dokonuje się w wierze.              
Wszelkie przeciwstawianie, rozdzielanie wiary, umysłu jest obce, kompletnie obce teologii          
Franciszka. Jest to teologia sensu stricto, czyli refleksja rozpoczynająca się w wierze.            
Dlatego z taką odwagą bierze na służbę teologii filozofię egzystencjalizmu. W ogóle się jej              
nie boi. To jest teologia, gdzie wiara i umysł są jednym, a więc „tu i teraz” – zrozumienie                  
siebie. 

„Kościół wyruszający w drogę” – w słowie „wyruszający” mamy dwa momenty. Jest            
początek i jest nieznane. Początek - wyjście. Ta chwila wyjścia jest, znowu, dla Franciszka              
takim locus, miejscem, czymś niesłychanie ważnym. Przywołuje, oczywiście, Abrahama.         
Przywołuje Abrahama, który wychodzi. Rozpoczynanie, duch rozpoczynania, Franciszek        
nam wskazuje jako pewien duchowy moment, który jest czymś dużo więcej niż            
natychmiast przemijającą chwilą. Przypomnę, tego nie ma w Evangelii gaudium, ale jest to             
bardzo znany cytat, wielokrotnie powtarzany, świętego Grzegorza z Nyssy: „Ten kto się            
wspina, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca”.             
Duchowy zapach tej chwili, momentu wyjścia jest ulotny. Na tym chyba polega, na tej              
ulotności, której nie wolno ani nie można zakonserwować, odwieczna nowość Ewangelii.           
O tym pisze Franciszek w Evangelii gaudium 11. Wyjście jest początkiem, porzuceniem i             
ruszeniem w nieznane. Bóg wzywa Abrahama: zostaw ziemię, którą znasz, idź w            
nieznane. To jest dla papieża Franciszka coś niesłychanie istotnego. Można skomentować           
to tak: bańka christianitas rozbiła się. Rozglądamy się dokoła niepewni, a papież            
Franciszek mówi: „ruszamy w nieznane, wychodzimy”. 

Kościół wyruszający w drogę jest wspólnotą misyjną. Wspólnota misyjna rozpoznaje          
siebie w relacji do świata. Gaudium et spes - Kościół w świecie współczesnym. 

Franciszek nigdy inaczej nie myśli o Kościele, jak o Kościele w świecie współczesnym.             
My, Kościół łódzki, jesteśmy Kościołem uczestniczącym w życiu miasta Łodzi. Tu widzimy            
nasze uczestnictwo w społeczności akademickiej Łodzi, która jest większa od Kościoła,           
ale ta wspólnota i uczestnictwo, bycie razem, wspólne działanie – za chwileczkę znowu do              
tego wrócę… 



Nowa ewangelizacja nie jest chwilowym, krótkotrwałym zadaniem, ale jest nową          
samoświadomością Kościoła. Pytanie, czym jest nowa ewangelizacja, jest pytaniem         
eklezjologicznym, a nie pastoralnym. Patrząc na te słowa „wspólnota misyjna” jeszcze           
inaczej: lud pyta o swoją tożsamość. Lud pyta, o to kim jest, dopiero, gdy spotyka inne                
ludy. Dotyczy to także Kościoła. My, Kościół, swoją tożsamość rozpoznajemy w podwójnej            
relacji: do Chrystusa i do świata. 

Skupię się teraz na tej drugiej relacji. Tożsamość rozpoznaje się w relacji, w dialogu,              
który często jest sporem, który nie zawsze jest kulturalny, ale jednak sam fakt dialogu              
zakłada uznanie tego, kto stoi naprzeciwko i w tym rozpoznaniu dokonuje się lepsze             
zrozumienie swej własnej istoty, swojego ja. Kościół, lud wybrany, pozostaje jednym z            
ludów tej ziemi. Jesteśmy ludem pośród ludów. Ludem wezwanym, ludem wybranym do            
głoszenia Ewangelii. 

Przypomina mi się tutaj… moi rówieśnicy i starsi będą wiedzieli, o kim mówię.             
Przypomina mi się ks. prof. Sikorski. I moi rówieśnicy i starsi, na pewno usłyszą, ja tego                
nie będę usiłował tutaj naśladować. Jego charakterystyczny ton. On by tych kilka słów             
mówił przez kilka minut i to by wybrzmiało tak, że brzmi przez dziesięciolecia: „…bo my nie                
mamy dobrej teologii wybrania”. 

Papież Franciszek podaje nam piękną teologię wybrania: Jesteśmy ludem wybranym do           
głoszenia Ewangelii. To rozpoznawanie siebie w relacji do świata nie dokonuje się przez             
ustalanie granicy. Kościół chce znać swoją tożsamość, broń Boże nie rozpływa się w             
świecie, ale nie ustala tej tożsamości poprzez postawienie granic. Nie ma znanej nam             
granicy. Tajemniczość łaski sprawia, że dla człowieka, dla Kościoła, ta granica jest zawsze             
zupełnie niewidoczna. O ile w ogóle można mówić o granicy. Przecież nieskończoność            
Boga nie może mieć granicy, a Kościół w nieskończoności Boga uczestniczy.  

Ktoś powie: a chrzest? Zgadza się. Chrzest włącza do Kościoła. Papież Franciszek jest             
wielkim teologiem chrztu, ale nigdy papież Franciszek nie mówi o chrzcie jako o granicy              
działania łaski Bożej.  

Wobec tego, podążając dalej w komentowaniu Kościoła jako wspólnoty misyjnej, aby           
zrozumieć siebie jako Kościół, idziemy drogą okrężną i zaczynamy – jest to koło             
hermeneutyczne, a więc początek jest umowny - zaczynamy od medytowania nad           
światem. Pisania teologii świata. 

Franciszek patrzy na świat oczyma wiary. Świat, każdy człowiek, jest stworzony przez            
Boga, a więc jest kochany, działa w nim łaska Boża. To przypomnienie przenika całą              
Evangelii gaudium, wyjątkowo mocno. Zanim do człowieka dotrze Ewangelia, już działa w            
nim łaska Boża. Papież Franciszek nie podziela, zupełnie nie podziela paniki innego            
Franciszka – Ksawerego. W brewiarzu jest też ten fragment. Ten towarzysz Ignacego            
Loyoli , pełen misyjnego zapału wyruszył do Indii i zobaczył nowy ląd, ludzi, cywilizacje,              
którzy nigdy nie poznali Chrystusa, byli nie ochrzczeni. A byli dobrymi ludźmi. I Franciszek              
Ksawery po prostu wpadł w panikę, depresję. Chrzcił kogo mógł i pisze do Ignacego:              
„żeby przynajmniej jakoś niektórych ocalić”. Papież Franciszek tej paniki nie podziela.           
Natomiast w kwestii łaski rozumienia, działania łaski, jest uczniem H. de Lubaka, też             
swojego współbrata. H. de Lubac przed, w trakcie i po soborze polemizował ostro z              
pewnymi koncepcjami łaski. Tę polemikę można streścić tak: według H. de Lubaka to nie              
łaska bazuje na naturze, ale natura buduje na łasce. Nie-teologowie mi wybaczą, że może              
im to brzmieć jako zwykły kalambur słowny, ale każdy teolog od razu widzi (w każdym               
razie powinien widzieć) fundamentalną różnicę i konsekwencje jakie wynikają z tego           
przestawienia. 

Łaska działa tajemniczo zanim zaczniemy głosić Ewangelię, także w tych ludziach i            
ludach do których nie dotarliśmy. Także w tych, którzy - jak nam się wydaje - odrzucają                
Ewangelię. Ta teologia łaski uwalnia nas od nadmiaru odpowiedzialności, której i tak nie             
jesteśmy w stanie unieść. Uwalnia od pokusy władzy. Uwalnia od ducha niecierpliwości i             



pośpiechu. Pozwala ufnie rozpoczynać procesy, które będą trwały długo, których owoców           
nie zobaczymy. To jest jeden z ulubionych motywów wezwań papieża Franciszka. Wzywa            
ta teologia łaski do wysiłku duchowego: dostrzegania łaski działającej w świecie. To nie             
jest łatwy wysiłek, bo nie oznacza żadnego wysilenia, szukania na siłę, ale wytrwałe             
dążenie do rozeznania. Otwieranie oczu wiary. W żaden sposób nie prowadzi to do             
postrzegania świata jakoby był wspaniały i doskonały. To jest absolutnie sprzeczne ze            
spojrzeniem chrześcijańskim. Grzech, niesprawiedliwość, krzywda są w świetle wiary         
widziane jeszcze mocniej, ale np. takie spojrzenie w wierze sprawia, że świat przestaje             
być widziany jako jakiekolwiek zagrożenie. Słowo zagrożenie pojawia się w Evangelii           
gaudium, trzy razy. Za każdym razem papież Franciszek pisze o zagrożeniach wewnątrz            
Kościoła: grzechu, który jest w nas, w Kościele. Świat nie jest zagrożeniem. 

A więc nakaz Chrystusa: głoście Ewangelię wszystkim ludom, opisuje nie tylko, nie            
przede wszystkim zadania, ale istotę Kościoła, który jest wspólnotą misyjną. Nowa           
ewangelizacja jest nową samoświadomością Kościoła. Misją Kościoła jest więc życie          
Ewangelią pośród codziennych słabości. Głoszenie Ewangelii, nową ewangelizacją.        
Poczucie słabości, bezradności, takiej wizualnej bezradności w obliczu zła, nie opuszcza           
nas. Prawdę mówiąc wiara jest trudna. I przytoczę tutaj jako pewien sposób odpowiedzi             
zdanie z listu do Diogneta. W Evangelii gaudium tego nie ma, ale to jest ten duch. „Tak                 
zaszczytne miejsce Bóg nam wyznaczył i nie godzi się go opuszczać”. A więc             
podsumowując: zrozumienie siebie, Kościoła, zrozumienie świata, w którym tu i teraz           
żyjemy, do którego należymy, zrozumienie naszej, Kościoła, misji, te trzy tworzą koło            
hermeneutyczne, w którym medytując, myśląc, poruszając się, wnikamy w tajemnicę          
Kościoła. I z tego wypływają wezwania Franciszka tworzące dalszą część tego zdania:            
„przejmować inicjatywę”. Znakiem przyjęcia nakazu misyjnego jest podejmowanie        
inicjatywy, bo słowo „łaska” wykracza poza wszelkie schematy. 

Franciszek - co wybrzmiewa właśnie w tym wezwaniu: „primerear” - Franciszek           
kolokwialnie dopisuje „wybaczcie neologizm” - Franciszek widzi Kościół jako wspólnotę          
ludzi wolnych, samodzielnych, którzy podejmują inicjatywę. Ale to podejmowanie         
inicjatywy, przejmowanie inicjatywy, tam jest nawet „przejmowanie”, jest w Kościele,          
zakłada najpierw uznanie pierwszeństwa inicjatywy Jezusa oraz uznanie swej         
przynależności do Kościoła. W żadnym wypadku nie jest to wezwanie do działania,            
inicjatywy, jakby ode mnie wszystko się zaczynało. Tak, znowu, powtórzę: medytowanie           
nad znaczeniem Franciszkowego wezwania do podejmowania inicjatywy jest w ścisłym          
tego słowa znaczeniu medytacją eklezjologiczną. 

Włączają się, towarzyszą. Kościół towarzyszący ludzkości. Takie ustawienie miejsca         
Kościoła w świecie – Kościół towarzyszący - zmienia perspektywę. Światłem świata jest            
Chrystus, ale z tego nie wynika, że Kościół Chrystusa ma ustawiać się w centrum.              
Franciszek wielokrotnie przestrzega przed pokusą ustawiania się zawsze w centrum i to            
wezwanie ma charakter nie tylko indywidualny duchowy, ale i eklezjalny. Jesteśmy           
światłem świata, ale światło może oświecać z różnych punktów. Nie tylko stolica jest             
miastem położonym na górze. Konsekwencją wizji Kościoła towarzyszącego ludzkości jest          
wezwanie do włączania się, albo do przyłączania się. I tu schodzimy znowu do pewnych              
bardzo konkretnych postaw, działań. Jesteśmy wezwani do uczestniczenia w każdym          
dobrym dziele, nawet jeśli nie my je zapoczątkowaliśmy, my – Kościół, nie my nim              
kierujemy. Szczególnie mocno to wezwanie Franciszka jest konkretyzowane w jego          
teologii miasta. To jest osobny, niesamowity tekst z Evangelii Gaudium: teologia miasta,            
pisany wewnątrz wielkich miast. I tam Franciszek pisze: w tych nowych kulturach            
chrześcijanie już nie bywają promotorami sensu. I przechodzi do wezwania aby się            
przyłączać. 

Takie wezwanie, taka eklezjologia, pozwala przyłączać się do dobrych dzieł          
rozpoczynanych poza Kościołem ze szczerym sercem, nie tylko taktycznie, bez lęku, że to             



przyłączanie się jest sprzeniewierzeniem ewangelizacyjnej misji Kościoła. Właśnie w tym          
duchu Kościół łódzki uczestniczy w życiu miasta Łodzi. Wspólnota akademicka Kościoła           
łódzkiego, szczerym sercem włącza się we wszystkie działania akademickie, wspólnoty          
akademickiej miasta Łodzi. I taki Kościół przynosi owoc. 

W tej frazie: „przynosi owoc”, tutaj jest żniwo. Nie zasiew, tylko żniwo. Przynosi owoc              
Panu. Tak, jak żadna ludzka wiedza nie jest najważniejsza w stawianiu diagnozy, w             
rozeznaniu świata, chwili Kościoła; tak zobaczenie owocu, jaki Kościół przynosi, jest poza            
wszelkimi obiektywnymi miarami. 

Muszą być. Były, są, będą, sprawozdania. Żyjemy w świecie, musimy liczyć pieniądze i             
to wszystko jest niezbędne, ale owoc, jaki Kościół przynosi, jest owocem duchowym. 

Tak, jeszcze zostało mi do skomentowania ostanie słowo: „świętują”. Tutaj świętowanie,           
liturgia. Ale na szczęście wyznaczony mi czas się kończy. Ponieważ nie śmiałbym w             
obecności liturgisty, teologa liturgii, wykładać Franciszkowej teologii liturgii, nie mam          
odwagi. A więc kończąc pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać nieco dłuższy początek 24.             
punktu Evangelii gaudium: 

„Kościół《wyruszający w drogę》stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy podejmują        
inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują. 《Primerear – to podjąć            
inicjatywę》: zechciejcie wybaczyć mi ten neologizm. Wspólnota ewangelizacyjna        
doświadcza, że to Pan podjął inicjatywę, że On sam nas umiłował i dlatego wie, jak               
kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, aby zaprosić wykluczonych.”  


