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Siostry i Bracia w Chrystusie!
W odpowiedzi na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące spraw
duszpasterskich i posługi kapłańskiej w Kościele Polskokatolickim pragnę w
kilku zdaniach przybliżyć czytelnikom naszej strony jak to wygląda.
Misyjnym zadaniem naszego Kościoła jest udzielanie pomocy
duszpasterskiej każdemu człowiekowi, który o to prosi – niezależnie od
wyznania a nawet (osobistych) poglądów. Trzymając się nauki Jezusa
Chrystusa, który powiedział: „Nie sadźcie, a sądzeni nie będziecie” nie
odtrącamy nikogo i nie zamykamy nikomu drogi do Boga przez Kościół
Polskokatolicki. Wprowadzenie w czyn miłości Boga i każdego człowieka jest
koniecznym warunkiem Chrystusowego kapłaństwa i wszelkich dobrych
poczynań. Pięknie o tym mówią słowa „Gdy faryzeusze usłyszeli, jak zamknął
usta saduceuszom, skupili się w gromadzie i jeden z nich, znawca Prawa,
wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie jest
wielkie w Prawie?" On odpowiedział mu: "Będziesz miłował Pana, swojego
Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją myślą. To jest
wielkie i pierwsze przykazanie. A drugie podobne mu: Będziesz miłował
bliźniego swego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
całe Prawo i Prorocy"” (Mt 22,33-40).
Spotykając się z różnymi osobami zbyt często słyszę, że dziś jest wielu
podobnych do rozmówców Jezusa z powyższego fragmentu. Udają, że bronią
prawdy i są sprawiedliwi, a jednak lekceważą godność człowieka strasząc
różnymi karami nie przebierając przy tym w słownictwie. Ma to miejsce na
przykład przy okazji posług duszpasterskich na cmentarzach wyznaniowych.
Pytanie dlaczego kapłani polskokatoliccy nie są wpuszczani do kaplic
cmentarzy wyznaniowych (rzymskokatolickich) jest pytaniem do duspasterzy
tych miejsc. W Kościele Polskokatolickim nie ma podziału na lepszych i
gorszych, godnych czy niegodnych modlitwy.
Elementem, który najpełniej łączy wszystkich uczniów Chrystusa jest Chrzest
Święty. Potwierdziła to podpisana przed kilku laty deklaracja o ważności Chrztu
Świętego, który wyciska niezatarte znamię i nie można Go już powtarzać!
O ile kwestia powtarzalności jest już dzisiaj wyjaśniona , to problemem
jest sprawa Rodziców Chrzestnych. W Kościele Polskokatolickim Rodziców

Chrzestnych wybierają rodzice dziecka, a nie ksiądz. Owszem muszą oni
spełniać pewne warunki, ale nie szukamy na siłę przeszkód, aby ich do tej
chrześcijańskiej odpowiedzialności nie dopuścić. Rodzice Chrzestni są nimi w
pełni albo nimi nie są. Absurdem jest proponowanie naszym wyznawcom, aby
byli tzw. świadkami, gdyż Kościół nie jest Urzędem Stanu Cywilnego gdzie
przy świadkach nadaje się komuś imię. Niestety takie propozycje się zdarzają,
ale także są przykłady rozsądnych duszpasterzy, którzy z tego powodu nie robią
żadnych problemów. W wielu sytuacjach jest to tylko dobra, albo zła wola
drugiego człowieka.
Mimo różnych sytuacji mamy nadzieję na rozwój szczerego dialogu
ekumenicznego z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi Kościołami
Chrześcijańskimi. Jeśli nasze postępowanie oparte będzie na Bożym Słowie,
wzajemnej życzliwości i szacunku możemy być tylko coraz bliżej siebie, a
przez to samo coraz bliżej Boga.
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