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Odzyskać serca młodych 
ROZMOWA / z ks. bp. Grzegorzem Suchodolskim, siedleckim biskupem pomocniczym 

Sławomir Jagodziński 

Liczny udział polskiej młodzieży w manifestacjach 
proaborcyjnych i antykościelnych prowokuje do pytań o 
kondycję duchową i religijną naszego młodego 
pokolenia. W czym widzi Ksiądz Biskup szansę, aby 
zahamować obserwowane szybkie procesy laicyzacyjne 
młodych? 
– Odpowiedzią na wszelką laicyzację jest mądra ewangelizacja, 
której jednym z przymiotów jest cierpliwe towarzyszenie, a 
drugim – nawrócenie pastoralne całej wspólnoty Kościoła. 
Młodzież potrzebuje przewodników, z którymi będzie mogła 
przeżywać swoje wzloty i upadki, dostrzegając w nich 
prawdziwych, autentycznych towarzyszy swojej niełatwej drogi. 
Potrzebuje miejsc, w których będzie mogła z całym zaufaniem 
otworzyć się na formację duchową i intelektualną. Potrzebuje 
czasu, który jest konieczny do owocowania tych procesów, 
jakie prowadzą do osiągnięcia pełnej dojrzałości osobowej. Bez 
cierpliwego towarzyszenia m łodym oraz nawrócenia 



pastoralnego całej wspólnoty Kościoła wydaje się to 
niemożliwe. 
Łatwo jest dzisiaj wydawać wyroki na młodych, którzy odwrócili 
się plecami do Pana Boga i do instytucji Kościoła. Dużo trudniej 
jest „dołączyć” do nich, jak Jezus do uczniów idących do 
Emaus, i towarzyszyć im cierpliwie aż do momentu rozpoznania 
przy sobie samego Jezusa. Wydawało się, że zdobyta wolność 
oraz wprowadzenie religii do szkół wszystko „załatwi”. 
Zaufal iśmy procesom demokratyzacj i i podstawom 
programowym, a tymczasem serca młodych pobiegły zupełnie 
w inną stronę i zostały przechwycone przez kogoś innego. 
Młodzi, nie zawsze świadomi tych procesów, patrząc na 
skłócone ze sobą społeczeństwo, na duchownych i polityków, 
którzy nie stanęli na wysokości zadania, a także na 
zapracowanych i nierzadko rozwodzących się rodziców, 
powiedzieli: „dosyć, nie chcemy takiego życia, nie chcemy 
takiej wiary”. Zgubil i Ewangelię, gdyż my, doroś l i , 
odpowiedzialni za jej przekaz, nie byliśmy wystarczająco 
przekonujący i autentyczni. Straciwszy do nas zaufanie, 
pozostali „na kanapie” lub dali się poprowadzić tym, którzy 
okazali im więcej empatii. 
Pytanie o przyszłość młodzieży jest więc paradoksalnie 
pytaniem o duchową kondycję dorosłych, o kondycję 
pasterzy, katechetów i rodziców, a w szczególności o 
język przekazu wiary w domu, na katechezie i na 
ambonie. 
Brakuje skutecznej komunikacji? 
– Trzeba ze smutkiem przyznać, że doszło do generacyjnego 
pęknięcia. Młodych nie zachwyca już i nie pociąga wiara 
rodziców. Ci, którzy wierzą głębiej, najczęściej formują się w 
dobrych młodzieżowych grupach rówieśniczych, w ruchach, 
stowarzyszeniach i wspólnotach. Język, którego powszechnie 
używamy w Kościele, a może nawet i na katechezie, wydaje się 
młodym bardzo odległy, archaiczny. Jest rodzajem jakiejś 
niezrozumiałej „mowy-trawy”, pustosłowiem, które nie znajduje 
drogi do ich serc. To, czego brakuje współczesnej młodzieży, to 
realne zainteresowanie ze strony doros łych, także 
duszpasterzy. Dlatego powtórzę raz jeszcze: bez cierpliwego 
towarzyszenia młodym, nawrócenia pastoralnego osób 



odpowiedzialnych za przekaz wiary trudno będzie znaleźć drogę 
do serca młodego pokolenia.  
Ich tak liczna obecność na ulicach stała się wyrazem 
prawdziwego i głębokiego buntu oraz rozczarowania, choć 
trzeba przyznać, że ci, którzy organizowali pamiętne strajki, 
wykorzystali młodzież do swoich celów. Doskonale obrazują to 
chociażby słowa Papieża Franciszka w adhortacji „Christus 
vivit”: „Wielu ludzi młodych podlega naciskom ideologicznym i 
jest wykorzystywanych, zarówno przez liberalną prawicę, jak i 
lewicę, i używani są jako »mięso armatnie« lub »oddziały 
szturmowe«, by niszczyć, zastraszać czy wyśmiewać innych. 
Najgorsze jest to, że wielu z nich przekształciło się w 
indywidualistów, w osoby wrogie i nieufne wobec wszystkich, 
stając s ię w ten sposób łatwym łupem projektów 
dehumanizujących i destrukcyjnych, opracowanych przez 
ugrupowania polityczne lub potęgi gospodarcze” (p. 73). 
Kiedy Papież Franciszek pisał te słowa, w marcu 2019 r., 
wydawało się, że dla Kościoła w Polsce są one na wyrost. 
Przygotowywaliśmy się przecież do narodowego jubileuszu 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacji Prymasa 
Tysiąclecia. Miało być jak zawsze. Kryzys jednak przyszedł 
szybciej, niż myś leliśmy. Pandemia odłożyła na bok 
zaplanowane tłumne uroczystości i odkryła smutną prawdę o 
kondycji wiary i moralności naszego społeczeństwa. Czy będzie 
to „błogosławiona wina”? Z pewnością czas pokaże, ale trzeba 
pamiętać, że winni nie są tylko po jednej stronie. 
W przypadku aborcji kontestowanie przykazania „nie zabijaj” 
łączy się z kontestowaniem przykazania „nie cudzołóż”. 
Dlaczego katolicka wizja seksualności przez wielu 
młodych odbierana jest jako wroga w stosunku do ich 
wolności i miłości, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie? 
– Młodzi noszą w sobie naturalne pragnienie miłości. Bardzo 
boleśnie przeżywają nieraz to, co widzą w świecie dorosłych. 
Tęsknota za kimś, kto będzie bliski i czuły, staje się wielkim 
pragnieniem i prowadzi niejednokrotnie do nawiązania relacji, 
która na poziomie emocjonalnym skutecznie zastępuje 
ojcowską lub matczyną postawę zrozumienia i akceptacji. 
Uczucia w taką relację lokowane są bardzo wcześnie, i to w 
wymiarze mocno przekraczającym zdolność trzeźwego osądu 
rzeczywistości. Przy pełnym uczuciowym zaangażowaniu, bez 



pogłębionej formacji i pracy nad sobą prowadzi to do 
bezwolnego pełnego angażu całej sfery cielesnej. 
Jeśli Bóg nie zajmuje ważnego miejsca w życiu młodego 
człowieka, wówczas cała uczuciowość, postrzegana przez 
młodych jako prawdziwa miłość, znajduje swoje ujście właśnie 
w sferze ciała. Trudno wówczas zaakceptować i przyjąć szóste 
przykazanie Dekalogu. Dopóki perspektywa relacj i 
międzyosobowych, w tym relacji intymnych, nie zostanie 
ułożona na fundamencie wiary i odniesienia do Boga, trudno o 
przekonanie, że to służy mojemu prawdziwemu dobru. Raczej 
przyjmuje się postawę odwrotną. Dlatego kiedy nie ma domu, 
tworzy się jego namiastkę. A później to słynne: „wszyscy tak 
czynią” lub „wszyscy tak żyją”, stanowi wystarczające 
usprawiedliwienie i zagłuszenie sumienia. 
Młodym trzeba pokazywać pozytywne wzorce czystości, miłości 
i życia rodzinnego. Młodzi z Ruchu Czystych Serc, Ruchu 
Światło-Życie i KSM-u mają tutaj wiele do zrobienia, ale 
najwięcej – jak zawsze – sami rodzice. 
Niektórzy młodzi deklarują swoją wiarę w Boga, ale 
rezygnują z praktyk religijnych, stwierdzając: „to mi nic 
nie daje”. Skąd taka postawa? 
– Młodzi starają się angażować w to, co przynosi konkretny i 
szybki efekt, ale lubią także chodzić na skróty. Skoro można 
coś osiągnąć bez wysiłku, to po co go podejmować? Do matury 
czy egzaminu też wielu uczy się dopiero w ostatnim momencie. 
Wielu młodych, ale również i dorosłych, religijność mierzy nie 
żmudnymi owocami pracy wewnętrznej i formacji duchowej, 
lecz „zaliczaniem” kluczowych sakramentów oraz udziałem w 
tych uroczystościach, które budują dość kruchy, ale tradycyjny 
„kościec” wiary przeciętnego Polaka: chrzest dziecka, komunia, 
bierzmowanie, ślub, jedne i drugie święta oraz pogrzeb. 
Wszystko rwane i fragmentaryczne, przeżywane indywidualnie 
lub co najwyżej w gronie najbliższej rodziny. Myślenie o 
wspólnotowości w przeżywaniu wiary, o budowaniu Kościoła 
jest dość odległe. 
Zupełnie inaczej wygląda to u młodych, którzy w Kościele 
poszukują głębszej formacji, którzy wchodzą na drogę jakiegoś 
ruchu czy wspólnoty. Wówczas praktyka wiary nie jest tylko 
jakimś przymusowym obowiązkiem czy obyczajem, ale – jak 
uczy sobór – „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. 



Mówimy o pewnym religijnym kryzysie młodego 
pokolenia. Czy zgodzi się Ksiądz Biskup z opinią, że 
kryzys młodego pokolenia zaczyna się od kryzysu 
dorosłych? 
– Ależ tak. Mądrej ewangelizacji potrzebują nie tylko młodzi, i 
nie tylko ci, którzy bral i udzia ł we wspomnianych 
manifestacjach, ale wszyscy, którzy utracili autentyczny smak 
wiary i żywą obecność Boga w swoim życiu. Laicyzacja 
społeczeństwa stała się faktem. Wielu ochrzczonych żyje tak, 
jakby Bóg nie istniał, i wielu duchownych, nawet w dobrej 
wierze, broniąc świętości Kościoła, nie zawsze używa do tego 
ewangelicznych narzędzi. 
Uliczne protesty, wykorzystując w swych hasłach postulaty 
przeciw prawu Bożemu i instytucji Kościoła, potwierdziły to, co 
jest obecne w życiu wielu chrześcijan – utrata wiary, żywej 
sakramentalnej więzi z Bogiem oraz utrata zaufania do Kościoła 
i jego pasterzy. 
Wielkim problemem staje się rozpad rodziny, która nierzadko 
nie spełnia już dzisiaj swojej misji ewangelizacyjnej i 
formacyjnej. Rodzice swoją własną odpowiedzialność za naukę 
modlitwy i katechizmu dzieci przerzucili na szkołę i Kościół. W 
wielu przypadkach „domowy Kościół” już nie istnieje. Bogu 
dzięki, jest jednak wiele inicjatyw, które pomagają rodzicom 
wypełniać misję „pierwszych nauczycieli wiary”. 
Przez wiele lat był Ksiądz Biskup dyrektorem Krajowego 
Biura Światowych Dni Młodzieży i koordynował udział w 
tych spotkaniach milionów Polaków. Czy potencjał 
duchowy i formacyjny tych wydarzeń, choćby z czasów 
pontyfikatu Jana Pawła II, dziś się już wyczerpał? 
– Światowe Dni Młodzieży to jedna z najpiękniejszych 
wizytówek współczesnego Kościoła. Zainicjowane przez św. 
Jana Pawła II, znalazły swoją kontynuację także w kolejnych 
pontyfikatach i kreują dynamikę duszpasterstw młodzieżowych 
w bardzo wielu krajach. 
Dla wielu młodych Kościół stał się dzisiaj instytucją zbyt 
odleg łą, często komunikującą się niezrozumia łym i 
„archaicznym” dla nich językiem. Wielu z nich nie prowadzi 
żadnego życia duchowego, nie modli się, nie czyta Pisma 
Świętego i nie praktykuje. Środowiska szkolne, pomimo 
katechezy, medialne i koleżeńskie nie dają na co dzień obrazu 



Kościoła jako „życzliwej” wspólnoty potrzebnej młodemu 
człowiekowi do realizacji jego marzeń i planów. Dlatego jednym 
z wyzwań stojących przed duszpasterstwem młodzieży jest 
„przybliżenie” młodym Kościoła; w pewnym sensie „ocieplenie” 
jego wizerunku, zaproponowanie w parafiach swego rodzaju 
przestrzeni – oratoriów, gdzie młodzi będą mogli poczuć się 
gospodarzami powierzonego im miejsca, gdzie poprzez „bycie 
razem” będą uczyli się przeżywania wiary we wspólnocie. 
Światowe Dni Młodzieży pokazały, że należy odważnie 
powierzać im odpowiedzialność, nie traktować ich tylko jako 
biernych odbiorców, przedmiot duszpasterstwa, ale ufać im i 
czynić podmiotem eklezjalnych działań. Dopiero na takiej 
płaszczyźnie zasiew słowa i ewangeliczne przepowiadanie 
znajdą żyzny grunt do pogłębienia wiary i jej płodnego 
owocowania. 
Próbuje się obecnie podważać autorytet św. Jana Pawła 
II, który taką troską i miłością darzył młodzież. Czy 
odcięcie młodego pokolenia od nauczania i świadectwa 
życia Papieża Polaka wpisuje się w strategię osłabiania 
wiary w całym naszym kraju? 
– To przykre, że osoba św. Jana Pawła II staje się przedmiotem 
haniebnych rozgrywek, których celem jest deprecjacja jego 
autorytetu i osobistej świętości. Przeciwnikom wiary zawsze 
najbardziej przeszkadzały osoby najświętsze, które pociągały 
za sobą innych. Święty Jan Paweł, chociażby przez wspomniane 
dzieło Światowych Dni Młodzieży, pociągnął do Chrystusa tak 
wielkie rzesze młodych ze wszystkich krajów świata, że trudno 
to nawet wyrazić w jakichś konkretnych przybliżonych liczbach. 
Pewnym wskaźnikiem może być chociażby to, co działo się w 
Rzymie i na całym świecie w ostatnich dniach jego choroby, w 
dniu śmierci oraz w czasie uroczystości pogrzebowych. Jakże 
wielu młodych przyprowadził on do Chrystusa. Jakże wiele 
państw i narodów otworzył na Jego zbawczą obecność. 
Dzisiaj, w dobie walki z Kościołem, takie świadectwo staje się 
niewygodne. Trzeba je zniszczyć, przykryć. A że wielu młodych 
nie zna już osobiście Jana Pawła, to trzeba sięgnąć i do tych, 
którzy byli najbliżej niego. Taka jest strategia. I taki jest krzyż, 
który Kościół niesie. 
Rozpoczął się Rok św. Józefa. Co postać Opiekuna 
Świętej Rodziny ma do powiedzenia dzisiejszym 



dziewczętom i chłopcom, kobietom i mężczyznom, 
przyszłym matkom i ojcom? 
– Nawet jeśli masz swoje życie i swoje marzenia, nie bój się 
przyjąć planu Boga. Nawet jeśli go nie rozumiesz, otwórz swe 
serce na jego spełnienie. Nawet jeśli trzeba będzie iść pod 
prąd, zaufaj, wytrwaj i nie rezygnuj. Nawet jeśli innymi Bóg 
zechce się posłużyć bardziej niż tobą, ty też zostań świętym. 
Dziękuję za rozmowę. 

( Nasz Dziennik 31.12.2020 r. )


