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Umiłowani Bracia i Siostry z Diecezji Mogunckiej!

Jaką wyznajecie wiarę? – W jednym ze swoich programów, ar-
tysta kabaretowy Konrad Beikircher otrzymuje od Nadreńczy-
ka odpowiedź: „Normalną.” Chodzi mu oczywiście o wyznanie 
katolickie. Jest ono „normalną wiarą” rodowitego Nadreńczy-
ka. Pamiętajmy jednak -  mówimy tu o programie kabareto-
wym.

Chrześcijanie z pierwszych wieków prawdopodobnie wyrazili-
by się z podobnym przekonaniem. Wyznawali wiarę katolicką, 
a przez to rozumieli przynależność do wspólnoty wiary obej-
mującej wszystkich ludzi i cały świat. Nie potrafili wyobrazić 
sobie niczego innego. I tak, mimo wzlotów i upadków, było na 
przestrzeni wielu wieków.

Dziś sytuacja wyraźnie się zmienia. Nawet przyjaznemu 
Nadreńczykowi wyznawanie „normalnej” wiary poprzez przy-
należność do kościoła katolickiego nie zawsze już tak łatwo 
przechodzi przez usta. Ten, kto sądzi, że osiągnął szczyt, może 
upaść tym niżej. Tak w świetle obecnej sytuacji kościoła kato-
lickiego postrzegam to ja i wiele osób walczących o wiarę.

Jeśli w tym liście chcę zastanowić się nad zachęcającą stroną 
mojego Kościoła, nie robię tego po to, aby umniejszyć jego 
złe strony – codzienność Kościoła wypełniła się grzechem 
i ciemnością, i tego, mimo najszczerszych wysiłków, nie da 
się wymazać z pamięci. Moje rozmyślania nie mają też słu-
żyć jakiejkolwiek dewaluacji innych kościołów i wyznań. Ale 
chrześcijaństwo istnieje tylko w konkretnych wyznaniowych 
formach wyrazu. Moją historię i moją codzienność kształtu-
je tradycja katolicka. Nie mogę wyobrazić sobie mojego życia 
bez niej.
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Gdy niektórzy teologowie w długiej tradycji Kościoła szuka-
li obrazów dla przedstawienia katolicyzmu, przyszły im na 
myśl szeroko rozwarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, 
który pragnie nimi przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi. 
Mogli wskazać na jego otwarte serce, z którego wywodzą się 
sakramenty Kościoła. Być katolikiem oznaczało też zawsze 
umiejętność radzenia sobie z niepokojami, stawiania czoła 
wyzwaniom świata, sięgania do własnego serca i umysłu oraz 
świadomość, że jest się przez Chrystusa kochanym. Być kato-
likiem oznaczało zawsze, życzyć tego samego doświadczenia 
innym ludziom, a nie chować się egoistycznie w swoim świe-
cie wiary.

Chciałbym pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób wpadłem na po-
mysł tegorocznego listu pasterskiego. W Kościele katolickim 
w Niemczech znajdujemy się na początku „Drogi Synodalnej”, 
która zajmuje się sprawami, od dawna czekającymi na zała-
twienie. Jej tłem są przestępstwa molestowania seksualnego 
dzieci i podopiecznych przez duchownych. Na poszczególnych 
forach Drogi Synodalnej będziemy zajmować się tematyką 
władzy, moralności seksualnej, życia kapłańskiego i roli kobiet 
w posłudze i urzędach w kościelnych. Niezmiennie przerażają 
mnie pojawiające się w różnych kontekstach agresywne głosy, 
mówiące tym, którzy wzywają do zmian, że powinni wystąpić 
z Kościoła i przejść na protestantyzm; przecież tam spełnione 
są już wszystkie ich żądania. Lecz naszym ewangelickim bra-
ciom i siostrom wcale nie wiedzie się lepiej.
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Co czyni nas więc katolikami? Czy o naszej katolickiej tożsa-
mości decyduje fakt, że nie konsekrujemy kobiet, że współ-
życie pozamałżeńskie uważamy za grzech, że kapłanom nie 
wolno zawierać małżeństw i że my, biskupi, nie pozwalamy 
na rzeczywistą kontrolę nad naszym urzędem? Oczywiście, są 
to znajome tematy, które wiele osób kojarzy z Kościołem Ka-
tolickim. Ale czy to wszystko pomoże mi na łożu śmierci, gdy 
czekać będę na najważniejsze spotkanie w moim życiu? Czy 
Bóg jest tak mały, jakim my ludzie często czynimy go naszymi 
ograniczeniami, przepisami i normami?

Pytam poważnie. Moja tożsamość jako katolika nie polega 
przede wszystkim na zakazie, zapobieganiu, trzymaniu się 
władzy. Nie mówię o bezrefleksyjnym spełnieniu wszystkich 
oczekiwań. Ale pozytywne poszukiwanie tożsamości katoli-
ckiej rzadko odgrywa jakąś rolę w naszych debatach. Rozgrani-
czamy to. I jak często tym, którzy mają kłopot z podporządko-
waniem się tradycji, odmawia się bycia katolikiem! Niepokoją 
mnie agresywny ton i ostre sądy o innych.

Tak agresywna postawa publiczna nie zachęci nikogo do dys-
kusji  o pięknie ewangelii. Jako biskup zachęcam do werbalne-
go rozbrojenia i powrotu do tego, co istotne.

Co to w ogóle znaczy: „być katolikiem”?

Pomaga mi tu rzut oka na „Katechizm Kościoła Katolickiego”. 
Wymienia się w nim cztery filary „Kościoła Katolickiego”: wy-
znawanie jednej wiary, doświadczenie sakramentów, posługa 
apostolska i tradycja oraz jedność Kościoła powszechnego 
(KKK 830-856).
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Wspólna wiara

Credo, które wyznajemy podczas mszy (i które łączy nas z in-
nymi kościołami chrześcijańskimi) stanowi esencję naszej wia-
ry. Wiara chrześcijańska nie jest arbitralna, ma swoją treść. 
Treści wyznań i dogmatów są efektem długotrwałych zmagań. 
Nie tworzy się ich przy biurku, lecz są wynikiem intensywnych 
poszukiwań i głębokiego doświadczenia wiary.

Kiedy patrzę na Nowy Testament, widzę cztery Ewangelie, 
liczne Listy Apostolskie i inne teksty. Drogi prowadzące Jezusa 
Chrystusa są różne. Na samym początku nie znajduje się dog-
mat, lecz liczne doświadczenia ze Zmartwychwstałym. Kiedy 
wyznaję „Credo” - „Wierzę” - to nie mam do czynienia z abs-
trakcyjnym tekstem, podsumowującym wiedzę. To staje się 
coraz bardziej moim osobistym wyznaniem: „Wierzę Ci, Ojcze; 
wierzę Ci, Synu; wierzę Ci, Duchu Święty; Waszej wspólnocie 
zawdzięczam Kościół, przebaczenie grzechów, zmartwych-
wstanie zmarłych i życie wieczne.”1

Tutaj do głosu dochodzi osobisty ślub złożony podczas chrztu. 
W całej różnorodności doświadczeń wiary jest jedna rzecz, 
która je łączy: „Jezus Chrystus przyszedł w ciele.” Stał się czło-
wiekiem. Na tym wyznaniu opiera się wiara katolicka, tak jak 
to zostało sformułowane w Pierwszym Liście świętego Jana 
(1 Jan 4,2). W trakcie melodycznej recytacji wyznania wiary 
fragment „et incarnatus est - przyjął ciało” jest zawsze szcze-

1 To podejście zawdzięczam ojcu Reinhardowi Körnerowi OCD.
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gólnie podkreślany. Gdy Bóg staje się ciałem Jezusa, wiara ka-
tolicka staje się zmysłowa, pełna afirmacji życia, przyjazna cia-
łu i ludziom. Być katolikiem oznacza wierzyć i uwielbiać Boga 
wszystkimi zmysłami. Nasz rok kościelny jest barwny, chodzi w 
nim o życie w pełni (Jan 10:10). Liturgia katolicka jest barwna, 
kształtowana przez słowo, muzykę, sakrament, różnorodność 
ludzi, zapach kadzidła i kwiatów, światło, kolory i wiele innych 
rzeczy. Katolikiem można być tylko jako cała osoba, ciałem i 
duszą. Z moją katolicką tradycją kojarzą mi się pielgrzymki, 
różne formy liturgii, pozytywne spojrzenie na człowieka i jego 
zdolność do czynienia dobra oraz zasadniczo afirmacyjny sto-
sunek do życia. Nawet ostatki mają jednoznaczny związek z 
katolicką radością życia. Pod koniec życia mam nadzieję na 
zmartwychwstanie ciała i wieczną jedność z trójjedynym Bo-
giem we wspólnocie Wszystkich Świętych.

Doświadczanie sakramentów

Sakramenty wywodzą się ze znaków i interpretującego je sło-
wa. Są dotykiem kochającego Boga, znakiem jego bliskości2. 
Gdy Bóg kocha człowieka, to nie tylko to mówi, lecz pokazuje 
mu to swoim dotykiem. To są sakramenty Kościoła. Towarzy-
szą one wierzącemu od urodzenia, poprzez dorastanie, aż po 
ciężką chorobę i śmierć. Są one pokarmem i wzmocnieniem 
na drogach życia. Nawet w poczuciu winy Bóg nie zostawia 
człowieka samemu sobie. W sakramencie małżeństwa sami 
kochający się ludzie stają się sakramentalnym znakiem, od-
dając siebie sobie nawzajem i przekazując życie i miłość. Pod-
czas konsekracji Chrystus przyjmuje słabych ludzi na służbę 
we wspólnocie.

2 Theodor Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, 7Wrocław 
1995.
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Być katolikiem oznacza dać się dotknąć w sakramentach. Życie 
będzie wielkie i nieskończone. I jak mówi papież Franciszek: 
Sakramenty nie są nagrodą dla doskonałych, lecz lekarstwem 
dla słabych3.

Urząd i tradycja

Pismo Święte jest fundamentem naszej wiary. Urząd kościel-
ny i tradycja łączą nas z początkami Kościoła. Być katolikiem 
oznacza również mieć szacunek dla tych, którzy wierzyli przed 
nami. Urząd kościelny reprezentuje Chrystusa wewnątrz Koś-
cioła. Ale tradycja jako dzieło Ducha Świętego nie może być 
interpretowana tylko jako przekazywanie sztywnych form i 
zdań. Mimo zmian na przestrzeni dziejów istnieje oczywiście 
myśl przewodnia: wiara w Chrystusa, w której objawia się mi-
łość Boga. Jednak przez 2000 lat wiele się też zmieniło. Wiara 
nie jest nieożywionym kamieniem. Obecnie, aby móc dawać 
świadectwo Chrystusa, może być konieczna zmiany formy, 
która pozwoli zachować aktualność i autentyczność przesła-
nia. Niezmienność w czystej postaci może mieć dokładnie od-
wrotny skutek w postaci zaniku wiary w jej błahości. Celem 
Kościoła nie może być przekształcanie się w małe grupy samo-
zwańczych błogosławionych.

3 por. Evangelii Gaudium 47.
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To, co tutaj mogę jedynie zasygnalizować, to trudne zadanie 
na obecne czasy: Znaleźć formy ewangelizacji, które uczynią 
prawdę o Bogu żywą i przekonującą, tu i teraz. Unaocznienie 
odwiecznej prawdy Bogu może wymagać zmian w formie jej 
głoszenia, w strukturach kościelnych i w języku – ponieważ lu-
dzie i ich horyzonty się zmieniają. To, co należy do istoty Koś-
cioła i co trzeba zmienić, można odkryć tylko na wspólnych 
drogach wiary i poprzez procesy duchowego rozeznania. Tego 
chcemy spróbować w Niemczech, a i Kościół powszechny tego 
nie uniknie.

Papież i Kościół powszechny

Bez więzi z papieżem nie może być mowy o tożsamości kato-
lickiej. Również Kościół w Niemczech może pozostać katolicki 
tylko w jedności z papieżem. I to we wszystkich aspektach, 
nie tylko wtedy, gdy papież będzie nas, czy mnie osobiście 
wspierać. Należeć do Kościoła powszechnego, to ogromne 
bogactwo, którego inni nam również zazdroszczą. Sam Papież 
Franciszek wielokrotnie zwracał uwagę na napięcia między 
Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym; zachęcał do 
większej różnorodności i mniejszej centralizacji. Co to może 
konkretnie oznaczać, będzie trzeba prawdopodobnie także 
przedyskutować i wypróbować na różne sposoby. Być katoli-
kiem jako Kościół powszechnym możliwe jest tylko w różno-
rodności kultur i jedności w wierze.
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Pragnąłbym, abyśmy z Bożą pomocą pozostali prawdziwie 
katoliccy. Nie izolując, lecz zapraszając, przyjaźni ludziom, z 
otwartymi ramionami, wielkim sercem i otwartym umysłem. 
Otwarci na nowe i wierni odwiecznemu przesłaniu, afirmujący 
życie i zainteresowani wszystkim, co oferuje nam dobry Boży 
świat. Otwarcie wyznający swoją miłość do Jezusa Chrystusa, 
krytyczni wobec wszystkiego, co ludziom szkodzi i stawia pod 
znakiem zapytania Bożą chwałę. To właśnie oznacza dla mnie 
być katolikiem.

Przestańmy odmawiać sobie nawzajem katolicyzmu, dlatego, 
że są w Kościele ludzie, którzy zadają pytania i szukają nowych 
dróg. Przestańmy patrzeć z góry na tych, którzy nie radzą so-
bie z nowościami. Możliwe jest to tylko w ufności, miłości i 
we wzajemnym szacunku. Tuż przed końcem pierwszej wojny 
światowej Edyta Stein napisała do swojej siostry Erny: „Chciał-
bym przekazać Ci przekonanie, że przebieg wypadków, które-
go tok możemy dziś zaledwie w bardzo skromnych warunkach 
granicach przeczuć przewidzieć, a w jeszcze skromniejszych 
określić, na pewno przyniesie pomyślny koniec.”4

Na naszej drodze niech nas błogosławi Trójjedyny Bóg, Ojciec 
i Syn i Duch Święty.

 +Peter Kohlgraf

 Biskup Moguncji

Moguncja, pierwsza niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

4 Edyta Stein do Erny Stein, 06.07.1918 [w:] Święta Teresa Benedykta od Krzy-
ża Edyta Stein, Autoportret z listów. Część pierwsza 1916-1933, Kraków 92003, 
s.  38-41.
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„Pragnąłbym, abyśmy z Bożą pomo-
cą pozostali prawdziwie katoliccy. Nie 
izolując, lecz zapraszając, przyjaźni lu-
dziom, z otwartymi ramionami, wiel-
kim sercem i otwartym umysłem.”


