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Nie brakuje wcale księży. Jakoś tylko boli mnie bardzo ta nasza niewdzięczność wobec 
Boga za to, co jest.  
  

Nie brakuje księży. Mówi o tym statystyka. 
W 1950 r. w archidiecezji Łódzkiej był 1 ksiądz na 3184 katolików, w Warszawskiej 1 na 
2435 katolików, w Krakowskiej 1 na 1100. W tym czasie w diecezji Nottingham (Anglia, tam 
jeździłem kilka lat na zastępstwo) 1 ksiądz przypadał na 283 katolików, a w diecezji 
Angers (Francja, tam byłem na kursie języka), 1 na 440 katolików. Ani Kościół w Anglii, ani 
we Francji nie posyłał wtedy księży do Polski z powodu rażącej różnicy ilości 
duchowieństwa. 
W 1980 r. diecezja Nottingham miała 1 księdza na 558 katolików, Angers 1 na 721, Łódź 1 na 
2570; Warszawa 1 na 2110; Kraków 1 na 1300 a Opole 1 na 1673. 
W 2019-2020 Nottingham miało 1 księdza na 1055, Angers 1 na 2522, Łódź 1 na 1839, 
Warszawa 1 na 1118, Kraków 1 na 740, Opole 1 na 990 katolików. [statystyki 
za: https://www.catholic-hierarchy.org/ ] 
To prawda, że na Zachodzie księży ubywa w przeliczeniu na jednego katolika, ale ciągle 
ich jest więcej niż było w Polsce i wiele lat po II wojnie światowej. 
To prawda, że odczuwamy realny spadek powołań i wyświęcanych co roku nowych 
księży, ale ciągle w Polsce mamy prawie dwa razy więcej księży na jednego katolika niż 40 
lat temu. A przecież nikt wtedy nie lamentował, że mało powołań, że trzeba łączyć 
parafie, że kryzys. Co więcej Kościół był liczącą się siłą społeczną. A gdyby tego było 
mało, liczba praktykujących katolików była większa niż teraz, a przecież to jest najbardziej 
miarodajna statystyka: ilość praktykujących księży na praktykujących katolików.  
  

Nie brakuje księży. Mówi o tym zapotrzebowanie. 
Ksiądz jest koniecznie potrzebny do sprawowania Eucharystii, spowiedzi, namaszczenia 
chorych. Nie wiem czy jest takie chociaż jedno miejsce w Polsce, gdzie na Mszę św., 
spowiedź czy namaszczenie trzeba czekać tygodniami czy miesiącami. Ludzie się 
denerwują, bo czasem kolejka do spowiedzi jest na 30 minut. Ale co to jest w porównaniu 
do lekarzy, budowlańców, mechaników czy jeszcze wielu innych opcji, na które jest 
zapotrzebowanie a nie ma możliwości. I nawet gdyby rolę księdza nie ograniczać do tych 
trzech sakramentów, w których jest niezastępowalny, to nie brakuje księży głoszących 
Ewangelię, uczących katechezy, prowadzących wspólnoty. Czasem może trzeba by 
pojechać kilkanaście kilometrów, by odnaleźć wspólnotę czy sposób formacji, która mi 
odpowiada, ale przecież nie możemy narzekać, że tego nie ma, albo jest tak daleko, że się 
nie da dojechać. 
  

Nie brakuje księży. Mówią o tym nasze zajęcia. 
Dopóki księża zbierają składkę na Mszy świętej, zajmują się blachą na kościół, załatwiają 
głośniki na procesje, są dyrektorami ośrodków rekolekcyjnych, godziny spędzają nad 
organizacją wyjazdu dla dzieci czy młodzieży, robią plakaty na wydarzenia parafialne, 
prowadzą strony i fanpage parafii, są rzecznikami, psychoterapeutami, wykładowcami i to 
nie tylko przedmiotów teologicznych, to naprawdę jest dowód na to, że mamy naprawdę 
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wystarczająco księży. Bóg powołuje bardzo wielu mężczyzn tak, by nie musieli ograniczać 
swojego przeżywania kapłaństwa do sprawowania tylko trzech sakramentów. 
  

Nie brakuje księży. Mówi o tym nasze duszpasterstwo. 
Jeśli stać nas na to, że w niedzielę odprawiamy osiem Mszy świętych w parafiach, w 
których wystarczyłoby sześć, czy cztery Msze tam, gdzie by wystarczyłyby dwie i jeśli 
dwóch, trzech czy nawet więcej księży stoi przy ołtarzu w czasie jednej Mszy św. i to 
niedzielnej, to jest to tylko znak, że mamy dużo księży. Przyzwyczailiśmy się w 
duszpasterstwie do ilości księży jak ktoś kto zarabiał 20 tysięcy a teraz ma 15. Może 
jednak lepiej nie narzekać na spadek, tylko przemyśleć wydatki w stosunku do dochodów, 
czyli ilość możliwej pracy do posiadanych powołań. 
  

Dlaczego więc mamy wrażenie, że jest mniej księży? 
Bo mniej przychodzi do seminarium i mniej zostaje wyświęconych. 
Bo namnożyliśmy nabożeństw, spotkań dekanalnych i diecezjalnych, pielgrzymek i 
grupek, z których każda chciałaby mieć swojego duszpasterza i to niekoniecznie od spraw 
kapłańskich.. 
Bo trzymamy się kurczowo całego etatu w szkołach czy na uczelniach, więc przy 
dodatkowych zajęciach księża są bardzo obłożeni. 
Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że było więcej powołań i nawet lekki ubytek traktujemy 
jak tragedię. 
Bo wielki bum czasów pontyfikatu Jana Pawła II nie potraktowaliśmy jako czasu żniw w 
miesiące letnie tylko jako normę na każdy miesiąc roku. 
  
Nie brakuje księży. Brakuje nam ewidentnie wdzięczności za to, co mamy i czasem 
mądrego gospodarowania duszpasterstwem i tymi powołaniami, które już są. Czasem też 
brakuje szczerej modlitwy zamiast lamentowania, bo przecież do tego zachęcał nas 
Jezus: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). 
  
Jezus zostawił Kościół w liczbie 500 osób, które Go widziało po zmartwychwstaniu i 120 
uczniów w Wieczerniku, z czego nie wszyscy byli księżmi. I to ziarno wyrosło na 
miliardowe drzewo. Wierzę w Kościół Święty i wierzę w Ducha Świętego, który ten 
Kościół prowadzi, również liczbą powołań kapłańskich. 
 


