7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego

Krok 1: Głos sumienia
Dla wielu ludzi mieć powołanie oznacza usłyszeć wezwanie od Boga. Nazywam to głosem sumienia, gdyż Bóg rozmawia z
nami w naszym wnętrzu właśnie poprzez sumienie. Jeśli powołanie pochodzi od Boga, nie może być czymś urojonym czy też
wykombinowanym przez nas samych. Jak się o tym przekonać, jeśli nie poprzez sumienie?
Najważniejsze rzeczy w życiu są najmniej uchwytne. Chrześcijanin nie powinien czuć się tym faktem zdeprymowany. Dla nas
znaczy to tyle, iż jest możliwym prawdziwie rozpoznać głos Boga także wtedy, gdy jest on nieuchwytny, wycofany. Innymi
słowy, nie muszę doświadczać żadnego prywatnego objawienia (choć nie przeczę, że początkiem dróg wielu duchownych,
były i są takie doświadczenia), gwiazdy na niebie nie muszą mi się ułożyć w napis: „Idź do seminarium”, nie musi uderzyć
mnie piorun – nie musi się dziać nic niesamowitego w moim życiu, by móc o sobie zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest się
powołanym.
Krok 2: Miłość do Kościoła
Trzeba kochać dziewczynę, by móc myśleć o związaniu się z nią na całe życie w małżeństwie. Podobnie, trzeba miłować
Kościół, żeby móc myśleć o poświęceniu mu całego swego życia. Innymi słowy, jeśli ktoś czuje na widok sutanny rosnącą
irytację, zwykłych wiernych nazywa „moherami”, instytucje kościelne go drażnią, a mimo to twierdzi, że jest powołany do
kapłaństwa, może chcieć przemyśleć sprawę jeszcze raz. Kapłaństwo jest pracą w instytucjach kościelnych, z innymi księżmi
i dla wiernych, takich, jakimi oni są, a nie takich, jakimi ktoś chciałby, żeby byli.
Krok 3: Duch służby
kapłaństwo jest służebne, gdyż księża otrzymują święcenia, aby służyć wiernym (wystarczy przypomnieć sobie, co powiedział
Jezus kłócącym się o pierwszeństwo Apostołom – Mt 20,25-28). To dlatego niektórzy ojcowie duchowni, którzy w seminariach
towarzyszą klerykom w rozeznawaniu ich powołania, twierdzą, że najlepszą formą praktyk duszpasterskich jest ta, która
sprawdza gotowość do służby. Innymi słowy szpital, dom starości czy hospicjum to znacznie lepsze miejsca rozeznawania
powołania niż parafia czy szkoła.
Krok 4: Umiłowanie sakramentów
Jeśli ktoś chce zostać księdzem, bo szczególnie fascynuje go praca z młodzieżą, musi pamiętać, że może zajmować się tym
(również w Kościele) bez przyjmowania święceń. Jeśli ktoś chce zostać księdzem, bo pochłania go gorliwość o niesienie
Ewangelii tym, którzy nie znają Chrystusa, to też warto pamiętać, że w ewangelizacyjnej misji Kościoła można uczestniczyć
będąc i świeckim. Solą życia księdza, główną jego treścią są sakramenty i Słowo Boże. Zastanowienie się nad tą prawdą jest
ważnym momentem rozeznawania powołania. Może ona uświadomić wielu osobom, że tak naprawdę gonią w swym życiu za
czymś innym, niż kapłaństwo. Z drugiej strony upodobanie w liturgii, szczególnie liturgii Eucharystii, radość z uczestnictwa w
niej, stanowią poważne pozytywne znaki wezwania do Bożej służby. Nie ma nic przypadkowego w tym, że najwięcej powołań
wywodzi się ze służby liturgicznej.
Krok 5: Powołanie do ojcostwa
W sensie negatywnym kryterium to znaczy, że kapłaństwo nie jest dla ludzi z różnych względów niezdolnych do założenia
rodziny. Dla księdza być ojcem znaczy w pierwszym rzędzie rodzić wiarę wśród wiernych: własnym przykładem życia,
modlitwy, głoszeniem Słowa Bożego. Księża są ojcami, gdyż jak mówił Sobór Watykański II, gromadzą rodzinę Bożą.
Zadaniem księdza jest przywracać ludzi Bogu Ojcu. „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17) –
powiedział Jezus powołując Szymona Piotra i Andrzeja. W sensie pozytywnym kryterium powołania do ojcostwa duchowego
znaczy bycie wezwanym do łowienia ludzi dla Boga. Ojcostwo (również to duchowe) to branie na siebie odpowiedzialności za
innych ludzi, przewodzenie im, troska o nich i ochrona przed niebezpieczeństwami. Innymi słowy, jeśli powołany do
kapłaństwa jest równocześnie powołany do ojcostwa, to powinien odnajdywać w sobie takie cechy, jak życzliwość wobec
ludzi, stałość ducha, słowność, stabilność emocjonalną, kulturę osobistą.
Krok 6: Racjonalna ocena tego, czy jest się powołanym
Już słyszę pomruki niezadowolenia: jak to? Czyż powołanie jako przychodzące do człowieka z góry nie przekracza tego, co
nasz ograniczony intelekt może pojąć? Czyż „mądrość tego świata nie jest głupstwem u Boga” (1 Kor 3,19a)? Zgoda. Kiedy
upieram się przy tym, że intelekt winien być zaangażowany w ocenę powołania, nie chodzi mi o to, że decyzja o pójściu do
seminarium winna być chłodno wykalkulowana. W minimalnym sensie mowa w tym kryterium o tym, że rozeznawanie
powołania nie może być wyłącznie kwestią czucia.
Krok 7: Poddanie się ocenie Kościoła
W rozeznawaniu powołania nie wystarczy moja ocena. Musi ona zostać jeszcze potwierdzona przez Kościół, co dziś w
praktyce oznacza przez biskupa diecezji, któremu doradza w tej kwestii rektor seminarium duchownego. Niektórym może się
to wydać niesprawiedliwe. Nie jest niczym miłym być przekonanym, że spełnia się wszystkie sześć wymienionych wcześniej
kryteriów, a na koniec usłyszeć od innych osób, że jednak nie.
Z drugiej strony, tak jak głos sumienia, choć ważny, jest najmniej uchwytny, tak ocena Kościoła jest najbardziej konkretnym
kryterium powołania i z tego względu niezwykle księżom potrzebnym. Jak pisałem wcześniej, uczucia mijają, zachwyty mijają,
nachodzą za to wątpliwości, czy się nadaję, czy podołam, czy nie ulegam jakiejś iluzji, czy się nie okłamuję? Właśnie wtedy
księdzu przychodzi z pomocą fakt, że Kościół swego czasu pozytywnie wypowiedział się na temat jego powołania.
WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
tel: 694-451-723;www.parafiakielpino.pl; mail:biuro@parafiakielpino.pl
nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś
1111
LITURGIA SŁOWA
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
I czytanie: Prz 9, 1-6
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało,
II czytanie: Ef 5, 15-20
wydane za życie świata". Sprzeczali się więc
Ewangelia: J 6, 51-58
między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam
dać swoje ciało do jedzenia?". Rzekł do nich
Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna
Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a
Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który
z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

KOMENTARZ
Gdyby Eucharystia zawierała energię użyteczną dla doczesności, ludzie
korzystaliby z niej masowo. Skoro jednak jest nastawiona na ubogacenie
człowieka w wymiarze wieczności, zainteresowanie nią jest stosunkowo
niewielkie. Najlepiej o tym świadczy zewnętrzna oprawa pierwszej Komuni
świętej. Ma ona przede wszystkim wymiar doczesny — piękny wystrój kościoła,
odświętne stroje, fotograf, suto zastawiony stół, upominki. W tym jednym
wypadku „udało się” przykroić Chrystusa obecnego w Eucharystii do wymiarów
doczesnych i dlatego tylko pierwsza Komunia budzi większe zainteresowanie
współczesnych katolików. Niewiele to jednak ma wspólnego z pragnieniem Boga,
który ma na uwadze podłączenie ludzkiego serca w obieg własnej krwi, a więc w
swoje wieczne życie.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…

* W ub. środę pożegnaliśmy ks. Szymona, który od jutra rozpoczyna swoją posługę w
parafii p.w. NMP Królowej Polski w Lęborku. Raz jeszcze Bóg za-płać za 2 lata posługi
w naszej parafii. Niech Bóg błogosławi na dalszej kapłańskiej drodze. Od jutra swoją
posługę w naszej parafii zaczyna ks. wikariusz Paweł Ostrowski.
* W środę nowenna o powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii.
* Również w środę, 22 sierpnia, po Mszy świętej odprawianej o godzinie 18.00 –
nabożeństwo ku czci św. Rity.
* Podczas wakacji biuro parafialne będzie czynne od 16.00 do 16.45 (od 16.45 do
17.00 – okazja do spowiedzi.
* Burmistrz Kartuz zaprasza na dożynki gminne, które odbędą się 26 sierpnia na
Placu Solidarności w Kartuzach o godz. 13.30.
* W przyszłą niedzielę uroczystość NMP Częstochowskiej. W czasie każdej Mszy
św. odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu.
* Sierpień to czas wielu rocznic związanych z historią walk o wolność naszej Ojczyzny.
Zachęcamy do modlitwy oraz do zachowania abstynencji a przynajmniej umiarkowania
w spożywaniu napojów alkoholowych.
* Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających
drogę powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium
pelplińskim, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Rozpoczął się właśnie drugi termin przyjmowania kandydatów
na studia. Osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do 17 września na
umówioną wcześniej rozmowę kwalifikacyjną oraz o złożenie w rektoracie Seminarium
odpowiednich dokumentów. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać u
Księdza Proboszcza, jak również znaleźć w gablocie parafialnej oraz na stronie
internetowej Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 20.08.2018 – św. Bernarda, opata, patrona diecezji
godz. 7.15 1) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. na dalsze lata
dla Anny w dniu urodzin
2) z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę
godz. 17.00 1) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla rodziny Bernadety i Ryszarda z okazji 18 rocz. sakr. małż.
2) + za Stanisława i rodzeństwo
godz.18.00 1) w int. Kręgu Matki Bożej Zwycięskiej
2) w pewnej intencji

WTOREK 21.08.2018 – Św. Piusa X, papieża
godz. 7.15 W int. należących do wspólnoty modlitewnej „Margaretka” z prośbą o łaski,
Boże błog., dary DŚ i opiekę Matki Bożej
godz. 17.00 1) + za Henryka Gransickiego (rocz. śm.)
2) + za Halinę i Edmunda Treder
godz. 18.00 1) + za Stefanię Kryszewską
2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla całej rodziny Żołnowskich

ŚRODA 22.08.2018 – NMP Królowej
godz. 7.15 + za Ludwika Rychert
godz. 17.00 1) O Boże błog. dla Małgorzaty Doroty z okazji urodzin
2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, dary DŚ dla
Ludwiki, jej dzieci, wnuków i prawnuków
godz. 18.00 1) w int. czcicieli św. Rity
2) + za Alojzego i Władysławę Kankowskich

CZWARTEK 23.08.2018

godz. 7.15
godz. 17.00
godz. 18.00

+ za Stefana Rycherta
+ za Zygmunta (z ok. urodzin) oraz za Andrzeja i Tadeusza
+ za Przemysława i Elżbietę

PIĄTEK 24.08.2018 - Św. Bartłomieja, Apostoła

godz. 7.15
godz. 16.00 Msza św. ślubna
godz. 17.00 + za Brunona (9. rocz. śm.)
godz. 18.00 1) O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB dla rodziny Erdmann oraz o
szczęśliwe rozwiązanie 2) Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie dla Tadeusza z okazji urodzin

SOBOTA 25.08.2018

godz. 7.15
godz. 13.00
godz. 15.00
godz. 17.00
godz. 18.00

+ za Jadwigę Głowacką oraz o łaski DŚ dla Roberta w znoszeniu choroby
Msza św. ślubna
godz. 14.00 Msza św. ślubna
Msza św. ślubna
godz. 16.00 Msza św. ślubna
1) + za Mirosława Plichta i rodziców
2) + za Leona i Stefanię
1) + za siostrę i braci
2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Elżbiety i Zdzisława z okazji 30 rocz. sakr.
małż.
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* W środę zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowaną grą w szachy i w inne
ciekawe gry planszowe na zajęcia od godz. 10.00 do 11.30 do salki kominkowej.

SPOTKANIA FORMACYJNE
* Spotkanie formacyjne dla dorosłych modlitewnej Wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca, co tydzień po Mszy świętej wieczornej, o godz. 18.50.
* W sobotę, 25 sierpnia, o godz. 11.00 – spotkanie integracyjne.
* Zapraszamy na spotkania w ramach poszczególnych Róż Różańcowych.

godz. 7.30 1) + za Jędrzeja (z ok. ur.) oraz rodziców z obojga stron
2) O Boże błog.,
potrzebne łaski i opiekę MB dla nowożeńców Doroty i Marcina
godz. 9.30 1) + za Stanisława Hinc (6. rocz. śm.)
2) + za Eugeniusza, Adama i Michała
godz. 11.00 1) + za Jana, Agnieszkę i Helenę
2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Ewy i Henryka z okazji 35
rocz. sakr. małż.
godz. 12.15 1) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla rodziny Karoliny i Mariusza z okazji 15 rocz. sakr. małż.
2) z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże błog., dary DŚ i opiekę MB dla
Tomasza z okazji 18-tych urodzin
godz. 18.00 1) + za Annę Lange i dusze w czyśćcu cierpiące 2) + za Teresę Bystroń (1.r.śm.)
godz. 18.45

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

