Tło niniejszego Apelu Duszpasterskiego
dla kapłanów oraz innych postronnie zainteresowanych
O co prosimy kapłanów: Prosimy rozważyć podpisanie tego Apelu i wysłanie kopii do swojego
Biskupa. (Zob. www.curapastoralis.org). Będąc ze swojej natury aktem duszpasterskiej troski i
kapłańskiego świadectwa Chrystusa i jego Ewangelii, Apel domaga się raczej osobistego
zaangażowania, a nie anonimowości. Co więcej, niesłuszne byłoby pozostać anonimowymi, prosząc
równocześnie Biskupów o przyjęcie wyzwania do działania publicznego.
Kapłani, którzy podpiszą się, angażują się z powodu pasterskiej troski a nie z politycznej inicjatywy,
działają we własnym imieniu, nie zaś jako członkowie grupy czy ruchu w Kościele. Prosimy, by w
dyskusjach na temat Apelu jasno stwierdzili, że mówią w imieniu własnym, a nie w imieniu innych
podpisanych.
Zdajemy sobie sprawę, że mogą być kapłani, którzy zgadzają się z podstawowymi obawami oraz
afirmacją Ewangelii, wyrażonymi w tym Apelu, ale z ważnych dla nich powodów decydują się na
niepodpisanie niniejszego tekstu. Prosimy o Waszą modlitwę.
Uzasadnienie: Apel oparty jest o dwa zaobserwowane fakty oraz o duszpasterską ocenę
z nich wynikającą: 1) poważny problem duszpasterski oraz szkoda wyrządzona z powodu odrodzenia
szkodliwego i dawno odrzuconego podejścia do chrześcijańskiego życia moralnego oraz 2)
nieudolność przeszłych i obecnych starań w Kościele, żeby zakończyć to fałszywe podejście. Ocena
duszpasterska jest następująca: z powodu tego stanu konieczne jest formalne sprostowanie tych
błędów oraz reafirmacji Ewangelii, poparta pełnym autorytetem urzędu apostolskiego, w przeciwnym
razie sytuacja, która już teraz jest szkodliwa, znacznie się pogorszy.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że to szkodliwe podejście nie jest nowe oraz że jego zasady zostały
wielokrotnie i dokładnie skorygowane przez Kosciół. Stąd duszpasterska pomoc, o którą prosimy
biskupów w Apelu nie wymaga żadnej spekulacji ze strony Biskupa, ale tylko tego, żeby skorzystał ze
swojego pełnego apostolskiego autorytetu, by reafirmować naukę Chrystusową oraz wcześniejsze
skorygowania tych błędów ze strony Kościoła. Ta forma apostolskiego świadectwa o Chrystusie i
jego Ewangelii ma wyjątkową skuteczność w pokonaniu szkód wyrządzonych przez błędy, ponieważ
jest ustanowiona przez Boga i stanowi upoważniony środek niesienia łaski i prawdy rodzajowi
ludzkiemu oraz gromadzeniu go w wierze i w życiu Kościoła (zob. Łk 10,26; Mt 28,18-20; Dz 2,42; 1
Tess 2,13).
Cele: Jako kapłani odpowiadający na szkody wyrządzone przez to podejście, pragniemy:
1) dać publiczne świadectwo o Chrystusie i jego nauczaniu, zapewniając radę dla wątpiących lub
wprowadzonych w błąd, okazać solidarność z tymi, którzy pozostają wierni Ewangelii mimo trudnych
okoliczności oraz być zachętę dla naszych braci kapłanów do służby ze współczuciem, wytrwałością i
autentyczną Ewangelią, zamiast uleganiu niecierpliwości, pasywności czy świadomej dwuznaczności;
2) zwrócić uwagę na długoletni pasterski wysiłek Kościoła w celu naprawienia szkód poprzez
skorygowanie tych błędów; 3) prosić, w świetle niewystarczalności tychże starań, aby każdy Biskup
rozważył korzystanie ze swojego pełnego apostolskiego autorytetu dla reafirmacji Ewangelii i
odrzucenia owych błedów oraz 4) przedstawić nasze duszpasterskie zatroskanie w sposób braterski i
synowski.
Styl i zakres: Staramy się używać języka duszpasterskiego i religijnego, jednocześnie minimalizując
specjalistyczną terminologię teologii czy prawa kanonicznego. To w najlepszy sposób oddaje sedno
naszej troski, która, choć porusza kwestie doktrynalne, jest skoncentrowana przede wszystkim na
dostarczaniu aktualnej i skutecznej pomocy tym, którzy są zranieni tym szkodliwym podejściem do
chrześcijańskiego życia. Wierzymy, że styl także odpowiada braterskiej i synowskiej naturze tego
Apelu.
Dziesięć afirmacji Ewangelii, przestawionych w Apelu jest pozytywnym wyrażeniem wiary
katolickiej, mającym na celu podjęcia niektórych fundamentalnych spraw, które wyżej wymienione
błędne podejście podnosi, nie zaś w celu dostarczania wszechstronnej analizy czy obalenia
popełnionych błędów.
Tekst i tłumaczenia: Oficjalnym tekstem jest wersja angielska, a zautoryzowane tłumaczenia można
znaleźć na stronie internetowej www.curapastoralis.org.

