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Dlaczego celibat także dziś jest wartościowy 

Nie jest łatwo pogodzić się ze stwierdzeniem, które my księża słyszymy w ostatnim czasie często od 

naszych braci i sióstr – od ludzi należących do Kościoła Katolickiego – i które skłania nas do refleksji, 

mianowicie że nasza droga życia w celibacie właściwie nie jest już zgodna z duchem czasu. Ksiądz 

nie musi tak żyć, mówi się. Z punktu widzenia wielu wiernych mógłby być żonaty. Ciągłe słuchanie 

takich opinii, wypowiadanych z nutą współczucia i popieranych różnymi argumentami, demotywuje 

przede wszystkim młodych księży, a także – i to nawet bardziej – kandydatów  przygotowujących się 

do tej posługi. Zadaję sobie pytanie, jak czuliby się młodzi małżonkowie lub narzeczeni, gdyby w 

naszych wspólnotach ciąle mówiono o tym, że zawarcie sakramentu małżeństwa na całe życie w 

dzisiejszych czasach nie ma już sensu i że w takim związku nie da się wytrwać. Niestety słyszy się 

takie wypowiedzi także od Chrześcijan. Czy młodzi ludzie znaleźliby w takiej sytuacji jeszcze odwagę 

do tego, żeby wstąpić w związek małżeński, odwagę do podjęcia takiej ważnej i w najwyższym 

stopniu ludzkiej decyzji?  

Jestem biskupem w regionie, w którym tylko około 3-4% mieszkańców to katoliccy Chrześcijanie. 

80% społeczeństwa nie ma wyznania lub jest areligijna. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby któryś z 

tych mych bliźnich wypowiedział się w stosunku do mnie lub mojej drogi życia negatywnie. Taki styl 

życia księdza jest przyjmowany jako oczywisty, mimo że zapewne nie jest do końca zrozumiały. 

Codziennie mam do czynienia z moimi nieochrzczonymi sąsiadami, osobami pracujcącymi w Caritas 

czy na kolei oraz usługodawcami. Wszędzie jestem znany i to, jak żyję, jest respektowane. Od czasu 

do czasu, zostaję – często raczej przypadkowo – wciągnięty w rozmowę na temat wiary, której nie 

unikam. Dla niektórych z moich rozmówców jest to pierwsze zetknięcie z Ewangelią i Kościołem. 

Takie spotkanie ubogaca jednak także mnie i skłania do refleksji. Ten „Człowiek Kościoła” (tak 

czasem ludzie w naszym regionie nazywają księży, bo nie wiedzą, jak się do nich zwracać), on ma 

czas, on musi umieć słuchać – tego się oczekuje.  

Celibat jest drogą życia Jezusa. Dla mnie jest to najgłębszy powód, dlaczego ktoś, kto we wspólnocie 

ma działać w imieniu Chrystusa, ma równiez żyć tak, jak on – z pełnym zaangażowaniem i z 

gotowością do coraz głębszego zbliżania się do Jego stylu życia. Sukcesem będącej obecnie w 

przygotowaniu synodalnej drogi Kościoła w Niemczech byłoby, gdyby w naszych parafiach i 

wspólnotach znaczenie celibatu i małżeństwa było głębiej rozumiane: w kontekście opowiedzenia 

się za Bogiem.  

Moje życzenie – zacznijmy rozmawiać o celibacie i małżeństwie na całe życie w sposób dobry i 

zajmujący. Tym sposobem przysłużymy się księżom, kandydatom przygotowującym się do tej 

posługi oraz w równym stopniu małżonkom. Zmany w życiu Kościoła muszą na pewno zachodzić w 

Duchu Świętym. Na to zwracał usilnie uwagę Papież Franciszek w swoim liście do pielgrzymującego 

Ludu Bożego.  


