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Między Paryżem a Krakowem: Liliana Sonik  

O arcybiskupie i o księdzu  

Recenzowanie nominacji biskupów w aspekcie ścieżki kariery musi być irytujące dla ludzi wierzących. Ale 

media rządzą się swoimi prawami i muszą oceniać kościelne awanse za pomocą podobnych 

instrumentów jak wszystkie inne. Informacja, że abp. Henryk Hoser zostaje ordynariuszem warszawsko-

praskim została bardzo dobrze przyjęta przez prasę. Wiemy, że ojciec nowego hierarchy zginął w 

Powstaniu Warszawskim, a on sam urodził się i wychował w Warszawie. W Warszawie też skończył 

Akademię Medyczną i pracował zanim wstąpił do palotynów, potem był misjonarzem w Afryce, pracował 
w Paryżu i Brukseli, ostatnio był sekretarzem watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.  

Z tego przekazu wyłania się sylwetka człowieka dojrzałego, dobrego organizatora, doświadczonego w 
podejmowaniu odpowiedzialności za różne pola zaangażowania.  

"U nas w szkole był polski ksiądz" - powiedziała córka. Miała jedenaście lat i chodziła do Almy - jednej z 

tzw. dobrych paryskich szkół prywatnych. Dwa razy w roku, przed głównymi świętami w szkole 

organizowano spowiedź, do której dzieci nie były jednak w żaden sposób zmuszane. Relacja dotyczyła 

tego właśnie wydarzenia. "Było dwu księży Francuzów i jeden Polak i do Polaka stała okropnie długa 

kolejka" - opowiadała córka. - "Pewnie ekspresowo spowiadał" - zażartowałam podejrzewając, że 

dzieciaki nie przepadają za nazbyt wnikliwymi spowiednikami, zwłaszcza że wszyscy się nawzajem 
obserwowali. Było jednak odwrotnie niż myślałam.  

Dzieci czekały w kolejce do polskiego księdza, który każdemu poświęcał bardzo dużo czasu, kilkanaście 

minut, a nawet więcej. Byłam tym dość zdziwiona. Francuzi nie należą do entuzjastów indywidualnej 

spowiedzi, w Alma uczyły się dzieci burżuazji i kadr urzędniczych, którzy na ogół są katolikami bardziej 
kulturowymi niż żarliwymi.  

W tym czasie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze stawali ludzie odpowiedzialni za rzezie w 

Ruandzie. Świat usiłował zrozumieć, co się tam wydarzyło, jak dopuszczono do wymordowania w ciągu 

kilku tygodni 800 tysięcy ludzi. Wiedziałam, że jeden z polskich palotynów wrócił właśnie z Ruandy, gdzie 

spędził ponad dwadzieścia lat łącząc praktykę lekarską z zadaniami misjonarza. Umówiłam się na 
wywiad dla RFI z ks. Hoserem.  

Mieliśmy rozmawiać o Ruandzie, lecz wcześniej chciałam zobaczyć, jak mój rozmówca reaguje na 

mikrofon, jak formułuje myśli. W niezobowiązującym tonie przytoczyłam więc opowieść mojej córki o 
polskim księdzu we francuskiej szkole. - "Tym księdzem byłem ja" - usłyszałam w odpowiedzi.  

Nie mogłam nie zapytać, dlaczego dzieciaki z uprzywilejowanych rodzin, przez nikogo nie zmuszane, 

czują potrzebę długiej, rzetelnej spowiedzi. Mój rozmówca spoważniał. Te jedenastolatki są bardziej 

dojrzałymi ludźmi niż nam się wydaje, mają wiele prawdziwych problemów, panicznie boją się różnych 

rzeczy. Na przykład rozwodu rodziców. Pomyślałam, że ks. Hoser musi być fenomenalnym 
spowiednikiem, że zna życie, że rozumie dusze dzieciaków.  
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