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KS. LECH KRÓL

DUCHOW OŚĆ KAPŁANÓW  W  W IEKU EMERYTALNYM

W okresie życia dojrzałego i w starości wiele czynników wpływa na zmia
nę postaw i zachowania się człowieka. Dlatego psychologia coraz częściej mówi
0 potrzebie samowychowania człowieka również w wieku dojrzałym i starszym. 
Bowiem w tych okresach także dokonuje się rozwój, chociaż nie w wymiarze 
cielesnym.1 Proces pogłębiającego się dojrzewania domaga się świadomego za
angażowania osobowego.2 Na tym etapie życia potrzeba więc, aby człowiek uczył 
się przystosowania siebie do tego wszystkiego, co przychodzi wraz z wiekiem. 
Autor niniejszego artykułu, pełniący od wielu lat funkcję dyrektora diecezjalne
go domu księży emerytów, na co dzień jest świadkiem przemian, trudności oraz 
możliwości formacji duchowej kapłanów w starszym wieku. Stąd niniejszy arty
kuł jest próbą teologiczno-praktycznego przedstawienia tego zagadnienia.

1. Starość jako wyzwanie
Chociaż starość dość często utożsamia się ze słabością, chorobą i samotno

ścią, to jednak ma ona swój sens w życiu człowieka. Pismo Święte mówi o sta
rości jako latach mądrości, doświadczenia życiowego, sprawiedliwości, świętego
1 przykładnego życia. Ludzie starzy mają być wzorem życia dla młodszej gene
racji, dla swojego środowiska i dla najbliższego otoczenia. Dlatego bogactwo ich 
życia duchowego, dojrzałość osobowa, mądrość, którą posiedli, i doświadczenia 
mają znaczenie dla wszystkich ludzi. Starość ma być jak jesień, która wydaje 
owoce, na które pracowały wiosna i lato. Stary człowiek ma niejako obowiązek 
obdarowywania innych osiągnięciami własnego życia. Całe bowiem bogactwo 
duchowe stawia tych ludzi w rzędzie dobrych i rozsądnych doradców, z których 
osiągnięciami i przemyśleniami trzeba się liczyć.3 Można więc powiedzieć, że 
starzy są potrzebni światu dla poprawnego jego funkcjonowania. Wprawdzie 
ludzie starzy niejednokrotnie potrzebują pomocy środowiska i swoich najbliż
szych, ale z drugiej strony te społeczności potrzebują, dla prawidłowej egzystencji 
i jej rozwoju, ich mądrości i życiowego doświadczenia.4

Okres starości jest pokłosiem tego, co zostało wcześniej posiane we własnym 
wnętrzu, w minionych okresach życia. Pomimo że w aspekcie fizycznym rozwój 
nie tylko ustaje, ale przeżywa swoistego rodzaju regres, to nieustannie trwa 
w płaszczyźnie duchowo-osobowej i zmierza ku pełni swoich możliwości. Urze
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czywistnia się cierpliwie, spokojnie i godnie. Dlatego ludzie starzy dysponują war
tościami, których najczęściej nie mają jeszcze młodsi ludzie oddający się pracy 
zawodowej.5

W starszych latach życia osiąga się równowagę i stabilność charakteru. Roz
waga i doświadczenie dają ogromną możliwość pozytywnego wpływy na życie ludzi 
własnego otoczenia. W życiu pełnym konfliktów i napięć starsi są wezwani do 
tworzenia klimatu prawdziwego pokoju. Wydaje się, że jest to jedno z najważniej
szych zadań starości. W tej misji są niezastąpieni. Skoro wszyscy chrześcijanie są 
wezwani do urzeczywistniania pokoju, którym zostali obdarowani przez Chrystu
sa, to tym bardziej takie zadanie powinni spełniać starsi kapłani. Ważne w tym 
wszystkim jest to, aby widzieli i akceptowali potrzebę integralnego rozwoju, bez 
którego sami pozbawiają się twórczego oddziaływania na rzeczywistość świata. 
Jakakolwiek negacja możliwości dojrzewania ku pełni staje się wrogiem życia 
i spokoju. Taki człowiek staje się wówczas siewcą buntu i niszczenia.6

Sztuki zachowania pogody ducha, mimo narastającego ciężaru dolegliwości, 
można się nauczyć. Wartości osobowe starości są wielkim dobrem, które można 
zagubić lub stale rozwijać. Z sukcesywnym ich wzrastaniem rośnie coraz większa 
możliwość pozytywnego i skutecznego oddziaływania na otoczenie. Istotnym wa
runkiem jest, aby człowiek starszy pamiętał o stałym rozwoju ducha przez codzien
ną lekturę, zainteresowanie sprawami Kościoła, ojczyzny i świata. Zdobyte 
doświadczenia życia można, jak to czynią niektórzy, utrwalać na piśmie, aby tą 
drogą przekazać je następnym pokoleniom. Ta umiejętność daje stałą możliwość 
osobowego rozwoju, ponieważ wymaga sporo energii i wysiłku. Nierzadko bywa 
tak, że chryzmat ten zostaje odczytany dopiero w wieku emerytalnym.7

Każdy z ludzi otrzymał życie jako dar; trzeba je kształtować i formować, 
aby osiągało pełnię swojego rozwoju. Wówczas staje się ono sensowne, warto
ściowe i piękne. Dlatego do końca życia, każdy dzień stawia nowe wezwanie, 
bo jest nową szansą i nowym darem Bożym. Wraz z powolną utratą fizycznych 
sił powinien postępować rozwój w dziedzinie ducha, bo wtedy każdy dzień, któ
ry zbliża ku wieczności, będzie przeżywany ze spokojem i ufnością.8

Pozytywne wartości w starości nie przychodzą same. Stawiają przed każdym 
starszym wyzwanie do stałej pracy nad sobą. Potrzeba w tym względzie ogromne
go wysiłku wewnętrznego, aby w stały sposób podejmować walkę z tym, co unie
możliwia akceptację własnej starości. Niejednokrotnie trzeba wiele doświadczyć 
i wycierpieć, aby rzeczywiście zaadaptować ten okres życia i wykorzystać jako 
nową szansę, którą niesie ze sobą. Proces ten jest uzależniony od wielu czynników.9

U księży decydujące znaczenie w tym okresie życia ma postawa duchowa, 
która została uformowana przez całe lata posługi kapłańskiej. Jeżeli w całym życiu 
kapłan rozwijał ducha wiary i służby, to w starości są one decydującym czynni
kiem pozytywnej adaptacji.10 Wiara jako źródło akceptacji otrzymanego powo
łania jest podstawą, w wymiarze psychologicznym, dobrego samopoczucia 
i duchowej równowagi całego życia kapłańskiego. Daje świadomość sensu ży
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cia. Wszystko, na czym koncentrowało się dotychczasowe życie, w okresie sta
rości na ogół staje się mało ważne, ponieważ rodzi się nowe doświadczenie da
jące poczucie przemijalności spraw tego świata. Dlatego w nowym kontekście 
życia powraca na nowo pytanie o jego ostateczny sens, a z nim pogłębione za
interesowanie sprawami wiary."

2. Duchowość dostosowana do wieku
Dojrzewanie duchowe człowieka, w tym również kapłanów, powinno się do

konywać przez całe życie. Jego zadaniem jest odkrywanie i pogłębianie właściwej 
motywacji oraz odzyskanie wewnętrznej równowagi i sił, które są konieczne, aby 
kapłani będący na emeryturze nadal służyli Chrystusowi w Jego Kościele.12

2.1. Odczytywanie aktualnego sensu życia
U podstaw odczytania powołania życiowego jest postawa wiary, która jedno

cześnie uzdalnia do odczytywania i akceptowania sensu życia człowieka w ogóle. 
Bóg, który obdarza tajemnicą powołania kapłańskiego, także w okresie emerytal
nym udziela zdolności do stałego odczytywania sensu i wartości tego etapu życia. 
To stałe obdarowywanie ze strony Boga staje się jednocześnie permanentnym we
zwaniem, aby patrzeć na własną starość i na to, co jest z nią nierozłącznie związa
ne, przez pryzmat ciągle pogłębiającej się i dojrzewającej wiary.13

Kapłan jest wewnętrznie zdolny, poprzez wiarę, poznawać nie tylko tajem
nicę Boga, ale także nadprzyrodzony sens swojej starości i związanego z nią 
cierpienia. Wiara ukazuje w sposób jednoznaczny cel nadprzyrodzony, jaki zo
stał wyznaczony przez Boga dla aktualnego okresu życia. Daje wewnętrzną pew
ność i przekonanie, że okres starości kapłańskiej jest kolejnym bardzo ważnym 
etapem urzeczywistniania tajemnicy i daru powołania. Wiara jest pewną formą 
odkrycia i poznania sensu życia, które w miarę przybywania lat, w słabości cia
ła i w chorobie, dojrzewa do swojej pełni. Została ona bowiem objawiona 
w Jezusie Chrystusie, w Jego nauczaniu i życiu.14

Formacja kapłanów w starszym okresie ich życia powinna wspierać wysiłki 
wiary w odnajdywaniu i w zgłębianiu własnej tożsamości, która swe źródło ma 
w Bogu. Pełnię sensu i prawdy o sobie starszy kapłan ma odnajdywać w tajem
nicy kapłaństwa Chrystusa i w kontynuacji Jego misji, która w wieku emerytal
nym najczęściej urzeczywistnia się w tajemnicy choroby, starości i towarzyszących 
jej dolegliwości.

Stąd w życiu duchowym trzeba akcentować właściwe odniesienie do słowa 
Bożego, które było treścią dotychczasowego posługiwania duszpasterskiego. Ono 
bowiem prowadzi do pogłębionego odkrywania sensu życia i cierpienia w tajem
nicy Boga, jaka została objawiona w życiu Jezusa Chrystusa. Potrzeba więc, aby 
w życiu duchowym pogłębiała się osobista zażyłość ze słowem Bożym tak, aby 
przenikając wszystkie płaszczyzny osobowości kapłana kształtowało ewangelij- 
ną mentalność emerytalnego wieku ( por. PDV 26).15
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W trudzie odczytywania sensu aktualnego życia potrzebna jest starszemu ka
płanowi stała refleksja nad tajemnicą słowa Bożego. Ono dostarcza nadprzyrodzo
nego pokarmu dla wiary. Kapłan jest przede wszystkim człowiekiem wiary. Dlatego 
potrzeba stałego zastanawiania się nad nią, aby osiągać głębsze i dojrzalsze jej ro
zumienie, aby w jej świetle nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim przeżywać 
i dostrzegać wartość życia emerytalnego. Tak więc wiara i dojrzała refleksja są ze 
sobą organicznie powiązane (por. PDV 52-53). Temu zadaniu sprzyjają warunki, 
jakie stwarza stan emerytalnego odpoczynku. W tej fazie życia, w przeciwieństwie 
do poprzednich, jest do dyspozycji dużo wolnego czasu, który sprzyja temu zada
niu. Rzeczywiście jest wielu księży, którzy na emeryturze oddają się szczególnie 
systematycznej lekturze Pisma Świętego. Ponadto jest tyle możliwości do przepro
wadzenia codziennej medytacji, w której można uczyć się ciągle na nowo patrze
nia na swoją egzystencję w wymiarze przesłania biblijnego.16

Życie duchowe ludzi starszych, także kapłanów w wieku emerytalnym, 
z natury swej jest skierowane na permanentną i pozytywną wymianę doświad
czeń oraz rozwijającej się wiary ze wszystkimi, dla których zostali ubogaceni 
darem i tajemnicą Chrystusowego wezwania. Jeżeli wymianę tę wykorzystuje się 
i przeżywa z mądrością, wówczas wnosi ona bardzo istotny wkład w proces cią
głej formacji, który przenika także rzeczywistość starszego okresu życia, nada
jąc mu nadprzyrodzony sens i wartość.

2.2. Kontynuacja rozwoju życia duchowego
Urzeczywistniający się rozwój we wszystkich płaszczyznach życia ludzkie

go niesie ze sobą nie tylko potrzebę, ale konieczność stałej formacji wszystkich 
kapłanów, aby w tym procesie w sposób pogłębiony rozwijała się i dojrzewała 
ich duchowość. Starość kapłańska daje także możliwość dalszego rozwoju i do
skonalenia życia duchowego, tak, aby była ona faktycznym czasem dojrzałego 
owocowania. Rozwój ten nie ma zakreślonych granic swoich możliwości. Pro
ces rozwoju tej łaski urzeczywistnia się nie tylko drogą osobistego wysiłku ka
płana, ale przede wszystkim mocą otrzymanego daru, który staje się ciągłym 
wezwaniem ku dojrzałości.17

W tym sensie stała formacja, wspierająca proces duchowego rozwoju, jest 
wezwaniem wypływającym z samej natury powołania kapłańskiego i staje się 
konieczna w każdym okresie życia kapłańskiego. Wyzwala z kręgu egoizmu 
i pomaga pokonywać wady starości oraz głębiej jednoczy z Chrystusem we wspól
nocie Kościoła.

Na tej drodze życie kapłana musi coraz głębiej zakorzeniać się w tajemnicy 
Boga Trójjedynego, jaka została objawiona w Osobie i życiu Jezusa Chrystusa. 
Temu służy nie tylko słuchanie słowa Bożego, ale także kontemplacja jego mocy. 
Przypomina o tym List do Hebrajczyków: „Żywe bowiem jest Słowo Boże, skutecz
ne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia du
szy i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12).18
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Najistotniejszym elementem permanentnej formacji jest codziennie sprawo
wana Eucharystia. W niej uobecniający się Chrystus przemienia nas w siebie 
i jednoczy z całą Trójcą Świętą. W niej także urzeczywistnia tajemnicę oddania 
się Ojcu i ludziom, w mocy Ducha Świętego. Tak więc celebracja eucharystycz
na, przedłużająca się w adoracji, wprowadza kapłana w Chrystusową relację 
całkowitego oddawania się Bogu i ludziom. Kapłańska proegzystencja, na wzór 
Chrystusa, uchroni w chwilach cierpienia i starości od bezsensu życia i nie bę
dzie ono przez nikogo oceniane jedynie w kategoriach ciężaru. Spojrzenie na 
odchodzące siły, na towarzyszące dolegliwości i narastające trudności życiowe 
będzie spojrzeniem, w wymiarze wiary, uczestnictwa w tajemnicy krzyża Chry
stusa, na którym dokonało się i dokonuje zbawienie całego świata.19

Ponadto trzeba wskazać na duże znaczenie w procesie formacji życia ducho
wego takich środków, jak modlitwa, codzienna medytacja, nabożeństwa okreso
we, rekolekcje kapłańskie, dni skupienia i stałe kierownictwo w sakramencie 
pojednania.20

Kontynuacji rozwoju powołania kapłańskiego niejednokrotnie, w tym okresie 
życia, towarzyszy choroba i cierpienie. Bez udziału tych wartości, chociaż 
w wymiarze czysto ludzkim są one przykre dla człowieka, nie może on się dalej 
urzeczywistniać. Obrazowo ten proces przedstawia Chrystus w formie przypo
wieści o obumierającym ziarnie (por. J 12, 24-25). Wprawdzie Kościół nie uka
zuje choroby i cierpienia jako drogi do doskonałości i świętości, ale ponieważ 
są one wpisane w tajemnicę ludzkiego życia, dlatego trzeba je wykorzystać 
jako środek do pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Objęte stałą formacją, 
mogą przyczynić się do dalszego rozwoju duchowego i dojrzałości życia ka
płańskiego.

Dzieje się tak wówczas, kiedy słabnący na siłach i cierpiący otwierają się 
na dotknięcie mocy Bożej, wtedy one, same w sobie, stają się wartością wspie
rającą kontynuację pełniejszego rozwoju życia duchowego. Zresztą sama trady
cja chrześcijańska dostrzega wielorakie wartości, jakie kryje w sobie 
rzeczywistość choroby, jeżeli tylko jest ona przeniknięta łaską Bożą.21

Prowadzone kierownictwo duchowe pomaga tak korzystać z wewnętrznej 
wolności, że chory dystansuje się wobec doświadczanych słabości i cierpienia. 
Nie tylko im się nie poddaje, ale w tej rzeczywistości z większą mocą ukierun
kowuje swoją sytuację na wartości duchowe, co głębiej otwiera go na przyjęcie 
łaski Bożej dającej uczestnictwo w życiu samego Boga.22

2.3. Owocująca starość służbą Chrystusowi i Kościołowi
Kontynuacja rozwoju życia duchowego jest procesem prowadzącym do ta

kiej dojrzałości, która pozwala owocować. Kierownictwo duchowe kapłanów 
w późnym okresie ich życia ma ogromne znaczenie; pomnaża ich siły, aby 
w sytuacji osłabienia, choroby lub psychicznego zmęczenia z nadzieją kroczyli 
drogą Jezusa Chrystusa. Do tego są zaproszeni Jego słowami: „Kto chce iść za
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Mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój na każdy dzień i na
śladuje Mnie” (Łk 9, 23). W naśladowanie Chrystusa zostaje włączona aktualna 
sytuacja, jakiej doświadcza starszy kapłan, aby na tej drodze było urzeczywist
niane zadanie otrzymanego powołania. Ma ona wartość, jeżeli zostaje wprzęgnięta 
w służbę Chrystusowi w Kościele i w świecie współczesnym.

Chrystus, który zbawił nas przez swoje cierpienie i „dźwigał nasze boleści” 
(Iz 53, 5), tym samym nadaje moc zbawczą wszystkim doświadczeniom, jakie 
przeżywa starszy kapłan. Jego cierpienie było najdoskonalszym czynem, który 
zaowocował tajemnicą odkupienia wszystkich ludzi. Właściwie najwięcej doko
nał wówczas, kiedy zawisł, w cierpieniu i opuszczeniu, na drzewie krzyża. Urze
czywistniło się wtedy to, co wcześniej wypowiedział słowami: „Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, pozostanie tylko samo, ale jeżeli ob
umrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).23

Kierownictwo duchowe zmierza do takiego umocnienia starszych kapłanów, 
aby zgodnie ze swoim powołaniem tak przeżywali ostatni etap życia, by stawali 
się uprzywilejowaną cząstką Kościoła. Choroba i towarzyszące jej cierpienia same 
z siebie nie są jeszcze wartością, ale szansą do tego, aby nią się stawać. Taką 
myśl zawierają słowa Pawła VI, które zostały skierowane do chorych na zakoń
czenie ostatniego Soboru Watykańskiego II: „Chrystus nie zniszczył cierpienia 
(...), wziął je na siebie, a to wystarczy, byśmy zrozumieli całą jego wartość. Je
steście braćmi Chrystusa cierpiącego i z Nim -  jeśli tylko chcecie -  możecie 
zbawić świat”.24 W tym sensie możemy mówić o cierpieniu jako o wartości tyl
ko wtedy, kiedy zostaje złączone z cierpieniem i męką Chrystusa dla zbawienia 
świata. Wtedy ma ono najgłębszy wymiar owocującej służby Chrystusowi, Ko
ściołowi i światu. Wówczas starszy kapłan będzie przeżywał swoją egzystencję 
i towarzyszące jej bolesne sytuacje jako głęboko sensowne, ponieważ dadzą się 
przeobrazić w wyraz chrześcijańskiej miłości i w zasadę przesbóstwiającą codzien
ne życie. Z pewnością wtedy o wiele łatwiej jest odkrywać w nich rzeczywistą 
i pozytywną wartość, którą daje się zaakceptować.25

Kontynuowana formacja powinna pomagać odczytywać ten okres kapłańskie
go życia jako jeden z etapów urzeczywistniania otrzymanego powołania, w któ
rym prezbiter jako chory, cierpiący, słaby i zmęczony, ma swoje miejsce 
w Kościele i funkcję do spełnienia. Ponieważ starość ma być czasem owocowa
nia, dlatego starszy kapłan będący na emeryturze może dać Chrystusowi w Jego 
Kościele samego siebie, swoje cierpienie i osobiste zaangażowanie duchowe 
w sprawy Królestwa Bożego.26

Te nieodłączne elementy emerytalnego życia kapłana wówczas owocują, kiedy 
są przyjęte i znoszone w duchu wiary oraz są ofiarowane na rzecz ewangelizacji 
świata i jego zbawienia. Dlatego Jan Paweł II mówiąc, w adhortacji Pastores dabo 
vobis, o formacji w wieku zaawansowanym, wyjaśnia, że „Ofiarą swojego cier
pienia w wyjątkowy sposób przyczyniają się do dzieła odkupienia przez służbę 
będącą «dźwiganiem krzyża, przyjętego z paschalną nadzieją i radością»”
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(PDV 96). Nigdy nie można tej szansy stracić z pola kapłańskiego widzenia, 
ponieważ do chrześcijańskiej egzystencji należy cierpienie, o czym mówi 
św. Paweł Apostoł: „Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko 
w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” (Flp 1, 29 nn.). Zawsze jednak cho
dzi o wspólne cierpienie z Chrystusem (por. Rz 8, 17), bo „Nosimy nieustannie 
w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele” 
(2 Kor 4, 10-12). Taka jest droga do tego, aby zaawansowany wiek kapłana był 
czasem doskonałego owocowania.

Zdaje się, że do tak owocującej starości zachęca kapłanów Jan Paweł II 
w Tertio millennio adveniente, kiedy mówi, że ,już od czasów apostolskich Ko
ściół pełni nieprzerwanie swą misję w łonie powszechnej ludzkiej rodziny” 
(TMA 57) i dlatego w jej służbie trzeba zaangażować wszystkie kapłańskie 
możliwości i siły. Wielokrotnie daje temu wyraz także Dyrektorium o posłudze 
i życiu kapłanów, które mówi: „Życie duchowe powinno być wszczepione w ży
cie każdego prezbitera przez liturgię, modlitwę osobistą, styl życia i praktyko
wanie cnót chrześcijańskich, które przyczyniają się do owocności działania 
kapłańskiego” (Dyr. 39). W tym świetle potwierdza się konieczność stałej for
macji kapłanów w zawansowanym okresie ich życia. Ona to bowiem ,jawi się 
dzisiaj jako środek konieczny dla kapłana, by osiągnął cel swojego powołania, 
którym jest służba Bogu i Jego Ludowi” (Dyr. 71).

Sobór Watykański II charakteryzując zadania, jakie mają do spełnienia pre
zbiterzy, zwraca uwagę w formacji na to, aby ona owocowała w ich codziennym 
życiu. Dlatego kładąc nacisk na celowość owocowania życia kapłańskiego ak
centuje takie pojęcia jak: „wzrost Ludu Bożego”, „wzrost Ciała Chrystusowego”, 
„budowanie”, „tworzenie i pomnażanie Ludu Bożego”.27 Tym samym przesłanie 
soborowe kryje w sobie postulat dowartościowania roli i znaczenia każdego ka
płana. Takie ujęcie problematyki kapłańskiej jest też swojego rodzaju środkiem 
terapeutycznym dla kapłanów przebywających na emeryturze czy rencie choro
bowej, ponieważ ukazuje ich niekłamane miejsce i rolę, jaką mają rzeczywiście 
do spełnienia w ekonomii zbawczej. Stąd pokusa, że jest się już nikomu nie 
potrzebnym, w wymiarze wiary Kościoła katolickiego jest zupełnie bezzasadną. 
Uleganie zaś tej pokusie, jak i samej bezczynności, jest przyczyną tego iż stary 
człowiek ucieka do rozmaitych pomysłów neurotycznych. Kiedy zaś ich zabrak
nie, czuje się znudzony i niezadowolony, a przez to staje się nadzwyczaj nie
szczęśliwą, wręcz tragiczną osobowością.

Rzeczywiście choroba i cierpienie, przy pomocy formacji opierającej się
0 nadprzyrodzony zmysł wiary Kościoła, wydaje dobre owoce w życiu starszego 
kapłana. Przeżywane w jej duchu stają się owocującą wartością, która może 
zbawiać świat. Z pewnością jest tak wtedy, kiedy zostaje ono złączone z męką
1 śmiercią Jezusa Chrystusa. To On wówczas nadaje sens kapłańskiej starości, 
ponieważ w jej rzeczywistości uobecnia misterium odkupienia. Świadomość ta 
mobilizuje do właściwego przeżywania i wykorzystania choroby, starczego osła
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bienia i cierpienia, przez co stają się one owocującą służbą Chrystusowi i Ko
ściołowi. Takiemu celowi służy formacja starszych kapłanów.28

Tak więc nawet kapłan, który głęboko doświadcza skutków swojej starości, 
może w Chrystusie dokonywać czegoś bardzo wartościowego. Męka i śmierć 
Chrystusa nadają im nieskończoną wartość i nadprzyrodzony sens. W ten spo
sób Jego mocą stają się owocującą służbą w Kościele i w świecie. Wówczas 
rzeczywiście będą mogli stawać się także „wartościowymi nauczycielami i wy
chowawcami innych kapłanów” (PDV 95). Mimo to nasilające się cierpienie 
i ból będą nadal codziennie przypominały o panowaniu śmierci i przemijaniu 
wszystkiego, co ma wymiar tylko doczesny.29 Momentem zaś decydującym, 
w tak formowanym życiu duchowym, jest nadzieja na życie bez cierpienia.

2.4. Eschatologiczny wymiar duchowości schyłku życia
Wszystko, co kapłan przeżywa i czego doświadcza w swojej starości, mówi 

o zbliżającej się śmierci. Ta perspektywa przybliża się szczególnie szybko w tych 
latach życia, w których doświadcza się stopniowego osłabienia, zwłaszcza 
w przypadku postępującej i wyniszczającej choroby. Wtedy zazwyczaj ogarnia 
człowieka wewnętrzny lęk i niepokój. Dają się one opanować jedynie na drodze 
rozwijającej się i dojrzewającej wiary w Jezusa Chrystusa i w to, co objawił 
o ostatecznym przeznaczeniu człowieka. W związku z tym potrzebne jest, aby 
formacja duchowa dostosowana do starszego wieku kapłana uwzględniała escha
tologiczny wymiar życia i przygotowywała do śmierci.30

Ten wymiar stałej formacji starszych kapłanów musi wychodzić z fundamen
talnego założenia wiary, która jednoznacznie wskazuje, że śmierć jest przejściem 
do nowego i wiecznego życia. Z drugiej strony troska o życie wieczne, która jest 
celem stałej formacji, nie powinna odrywać uwagi od doczesności, od jej codzien
nych spraw, postępu, doskonalenia i rozwoju zgodnie z odwiecznym zamysłem 
Boga. Z kolei zaangażowanie w rzeczywistość dóbr doczesnych ma się urzeczy
wistniać w takich granicach, aby nie była zatracona z pola widzenia perspekty
wa śmierci i życia wiecznego.31

Dlatego w kształtowaniu życia duchowego należy uwzględnić postulat Sobo
ru Watykańskiego II, który wzywa, aby zaangażowanie w rzeczywistość świata 
uwzględniało wymiar ukazywany przez chrześcijańską nadzieję życia wiecznego po 
śmierci (por. DA 7; KDK 2; 12). Kapłan, tak zresztą jak każdy chrześcijanin, jest 
wezwany do tego, aby zmierzał do życia nieśmiertelnego drogą życia zaangażowa
nego w budowanie lepszej przyszłości na ziemi. Tak więc zadaniem formacji jest 
kształtowanie takiej świadomości kapłańskiej, aby było w niej głębokie przekona
nie, że zaangażowanie w świecie, w którym urzeczywistnia się dar otrzymanego 
powołania, jest równie ważne jak zmierzanie do wiecznej Ojczyzny w niebie.

Wizja powyższa nie przekreśla więc sensu i potrzeby permanentnego przy
gotowywania się do śmierci. Formacja powinna tak kształtować postawy kapła
na, aby jego codziennie rozwijające się życie duchowe i owocujące kształtem
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pozytywnego zaangażowania w tworzenie bardziej ewangelijnej rzeczywistości 
stworzonego świata było najlepszym przygotowaniem do życia wiecznego. Pro
wadzona w okresie starości, która wskutek odchodzących energii i narastającego 
osłabienia psychofizycznego sygnalizuje zbliżającą się śmierć, inspiruje do spo
kojnej refleksji nad własnym przemijaniem i nad zbliżającym się kresem, który 
jest przejściem do pełni życia wiecznego.

Ponieważ ze zbliżającą się śmiercią związane jest przeżycie lęku, dlatego 
potrzeba, aby formacja w pogłębiony sposób kształtowała postawę męstwa, któ
re jest przezwyciężeniem dręczącej bojaźni. Postawa ta, jako dar Boży, rozwija
na i dojrzewająca, niesie ze sobą wezwania do pozytywnej i odważnej odpowiedzi 
wobec nadchodzącej śmierci. Ona to umacnia wewnętrznie na spotkanie z nią. 
Męstwo jest więc postawą ducha, którą trzeba w sobie kształtować w długim 
procesie formacji życia duchowego. Wówczas daje ona możliwość pewnego ro
dzaju ufnego obycia się już z samą myślą o śmierci.32

Ten proces został już zainicjowany w sakramencie chrztu, który włączył 
przyjmujących ten sakrament w misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. W nim dokonało się zanurzenie w Jego zbawczą mękę i śmierć 
(por. Rz 6, 4; Kol 2, 12). Pozostałe zaś sakramenty, szczególnie Eucharystia, są 
nie tylko znakiem śmierci, ale przede wszystkim zapowiedzią życia wiecznego, 
do którego przygotowują. Dlatego mają one także charakter wezwania, aby kon
tynuowana formacja była procesem przygotowywania i pełnego nadziei oczeki
wania na przyjście Pana.33

Tak więc sakramenty, jako środki rozwoju życia duchowego, nie tylko przy
gotowują do chrześcijańskiej śmierci, ale ucząc umierania dla grzechu, pogłębiają 
ów proces stopniowego wchodzenia w wymiar życia wiecznego.

Naprzeciw bojażni i towarzyszącym lękom staje rzeczywistość eschatologicz
nej nadziei, która swoje ostateczne odniesienie znajduje w tajemnicy Jezusa 
Chrystusa, szczególnie w zmartwychwstaniu i w Jego sposobie bycia po urze
czywistnionym zwycięstwie nad faktem śmierci. Zanim zostały urzeczywistnio
ne owe tajemnice odkupienia rodzaju ludzkiego, zapewniał On, że idzie do domu 
Ojca, aby przygotować tam miejsce. Dlatego Jego uczniowie mogą być całkowi
cie przekonani, że odnajdą się w nowej rzeczywistości przygotowanej w wiecz
nym Królestwie Boga. Tę pewność nie tylko przekazuje, ale kształtuje i pogłębia 
formacja kontynuowana w życiu starszych kapłanów.

Lękowi przed zbliżającą się śmiercią towarzyszy poczucie samotności. Po
konywanie tej bardzo bolesnej i przerażającej wewnętrznej postawy staje się 
ważnym zadaniem formacji starszych kapłanów, która dla stających w obliczu 
śmierci stanowi rzeczywiste wsparcie i skuteczną pomoc. Samo bowiem towa
rzyszenie najbliższych czy rzeczywiście oddanych osób nie wystarcza do poko
nywania towarzyszącej nieodłącznie samotności ludzi odchodzących czy powoli 
zbliżających się do śmierci.34 Może ją jedynie pomniejszyć systematyczna for
macja duchowa odwołująca się do wymiaru dojrzałej wiary, ciągle ożywianej

148



życiem sakramentalnym i duchem modlitwy. Stałe odniesienie do Chrystusa, do 
Jego bolesnej męki i śmierci, która została ostatecznie na krzyżu pokonana, po
mnaża duchowe siły, odwagę i męstwo. Owocem prowadzonej formacji starszych 
kapłanów jest pełne ewangelicznej prostoty powierzenie się miłującemu Bogu 
Ojcu, co z Jego strony z pewnością jest niezawodnym wsparciem w cierpliwym 
przeżywaniu rozwijającej się choroby i zbliżającej się śmierci. Takie nadprzyro
dzone wyposażenie otrzymuje się przede wszystkim w sakramencie namaszcze
nia chorych.35

Formacja stała, która ma uwzględniać wymiar eschatologiczny życia chrze
ścijańskiego i kapłańskiego w przygotowywaniu do kapłańskiej śmierci, powin
na zawierać też element retrospekcji, która jest głębokim i spokojnym spojrzeniem 
w przeszłe i przemijające życie. Wielu przeżywa, wskutek świadomości powol
nego odchodzenia z tego świata, przygnębienie i niepokój, które mają swoje 
ostateczne źródło w braku całkowitego dopełnienia tego, co powinno być speł
nione, a nie zostało do końca zrealizowane. Stąd też wymiar eschatologiczny 
formacji kapłańskiej powinien inspirować do tego, aby zostały wyrównane wszel
kie krzywdy wyrządzone w życiu i dokonało się prawdziwe pojednanie z poróż
nionymi osobami.36

Ważną też sprawą, w tym aspekcie, będzie sporządzenie testamentu, 
w którym zadysponuje się osobistymi dobrami materialnymi. Na tę dyspozycję 
sprawami materialnymi należy spojrzeć w aspekcie eklezjalnym. Ponieważ ża
den kapłan nie jest osobą prywatną, ale jest organicznie związany z Kościołem 
diecezjalnym, dlatego owa dyspozycja powinna przekraczać ciasny krąg widze
nia tylko spraw doczesnych swojej naturalnej rodziny. Trzeba widzieć szeroko 
wszystkie sprawy Kościoła i to, co kapłan otrzymał od ludzi, powinno 
być przede wszystkim przeznaczone na cele duchowe, które dalej będą 
objęte troską przez różne instytucje diecezjalne. Takiego podejścia, w testamen
towym rozporządzaniu swoim majątkiem, domaga się zwyczajna ewangelijna 
sprawiedliwość i uczciwość.37 Chyba tak też należałoby rozumieć słowa 
Chrystusa, który mówi: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). 
Także tej cząstki przygotowania do śmierci kapłana powinna dotykać formacja 
duchowa.

Tak więc pamięć o śmierci i przygotowanie do niej jest jednym z istot
nych elementów stałej formacji duchowej kapłanów, która przyczynia się do ich 
wewnętrznej przemiany. Ona bowiem w skuteczny sposób otwiera na przyjście 
Chrystusa w wymiarze własnej śmierci. Takie więc wyzwanie staje przed pro
wadzoną formacją starszych kapłanów. W swojej treści powinna ukazywać świa
tło życia wiecznego, które przychodzi od Boga oraz ma tak kształtować życie 
duchowe kapłanów, aby każdy mógł „zdawać sprawę z nadziei, która w nas jest” 
(1 P 3, 15). Tak formowana świadomość nie pozostaje bez wpływu na wnętrze 
kapłana, a życie nabiera wówczas szczególnej intensywności, powagi, sensu 
i akceptacji.
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Wnioski
1. Nie należy widzieć i oceniać starości kapłańskiej jedynie w kategoriach 

ograniczenia i degeneracji. Spojrzenie pełne i obiektywne domaga się uznania 
tego okresu za pełnowartościowy etap życia.

2. Mimo że starości kapłańskiej towarzyszy cierpienie, słabość, osamotnie
nie, ograniczenia, regres, często nawet poczucie bezsensu i nieprzydatności, to 
przecież nie zakończył się jeszcze rozwój duchowy, który zmierza ku swojej pełni. 
Ponieważ w tym okresie życia kapłan jest podatny na to, aby uobecniał się 
w nim proces dalszego wzrastania, dlatego ta dyspozycja staje się wyzwaniem, 
aby była kontynuowana stała formacja życia duchowego.

3. Powinna ona nie tylko uświadamiać negatywne i pozytywne aspekty sta
rości, ale przede wszystkim prowadzić do odczytania najgłębszego sensu i war
tości tego okresu życia. Również ma budzić zainteresowania, aby czas wolny od 
dotychczasowej pracy stał się pożyteczną i owocującą aktywnością.

4. Formacja starszych kapłanów musi więc dostrzegać ich rolę i miejsce 
w Bożych planach zbawienia świata, stąd w swoim procesie ma formować do 
czynnego włączenia w misję apostolską Kościoła. Tę drogę życia, jako szansę, 
ma ukazywać i na nią powinna wprowadzać. Ma budzić świadomość, że wbrew 
pozorom i ludzkim odczuciom ci kapłani są dalej, w swojej starości, potrzebni 
Bogu, Kościołowi i światu.

5. Kontynuowana formacja kapłanów w wieku emerytalnym, dla swojej in
tegralności, musi uwzględnić też wymiar eschatologiczny życia, aby przygoto
wując do śmierci i do życia wiecznego wspierała proces ujmowania życia 
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem.
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