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„Droga życia” to książka niezwykła. Jej powstanie jest związane 
z 20. rocznicą zatwierdzenia naszych mariańskich Konstytucji i Dy-
rektorium (25 III 1986 r.) po wielu latach prac nad przystosowaną 
odnową, do której wezwał Sobór Watykański II wszystkie instytuty 
życia konsekrowanego. Oryginalność książki dostrzegamy w jej zamy-
śle redaktorskim, dzięki któremu nad mariańskim prawem zakonnym 
pochylili się specjaliści spoza wspólnoty marianów. Wśród autorów są 
wykładowcy duchowości, wychowawcy zakonni i diecezjalni, kierow-
nicy duchowni, zakonnicy, księża diecezjalni i osoby świeckie. Każdy 
z autorów jest specjalistą w zakresie, który podejmuje w oparciu o tekst 
naszych ustaw i w kontekście współczesnego nauczania Kościoła oraz 
teologii duchowości. Forma refleksji, zasadniczo, ma charakter konfe-
rencji duchowej, której celem jest aktualizacja danego tematu i zachęta 
do wiernej realizacji określonego zadania w codziennym życiu. Celem 
całej publikacji ma być bowiem ożywienie wierności przyjętym zobo-
wiązaniom zakonnym. 

Niniejsza publikacja przypomina o tym, że proces posoborowej od-
nowy zakonnych ustaw nie kończy się ich zatwierdzeniem przez kompe-
tentną władzę, gdyż jego kontynuacją winno być wprowadzanie przepisów 
w czyn. Osobista i wspólnotowa refleksja nad mariańskim prawem, której 
prezentowana książka służy, może ożywić naszą codzienną wierność na 
drodze powołania mariańskiego. Gorliwe i dokładne wypełnianie przepi-
sów Konstytucji i Dyrektorium należy do naszych obowiązków i stanowi 
mocny oraz pewny fundament dla budowania przyszłości Zgromadzenia. 
Równocześnie dla każdego z nas oznacza to, że znajduje się na drodze 
życia, to znaczy drodze wiodącej do zbawienia.  

Słowo wstępne



„Droga życia” ukazuje się w roku beatyfikacji Ojca Założyciela, 
sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego, i już sam tytuł książki 
przywołuje pierwsze ustawy Zgromadzenia – „Reguła życia” („Norma 
vitae”). Ojciec Założyciel przygotował je w latach 1671-1673, a pierw-
sze zatwierdzenie kościelne otrzymały 24 X 1673 r., którego dokonał 
bp Stanisław H. Święcicki. W oparciu o „Regułę życia” i zarządzenia 
biskupa pierwsza wspólnota mariańska zaczęła organizować swoje ży-
cie w Puszczy Korabiewskiej. W następnych latach Ojciec Założyciel 
zmodyfikował ułożone przez siebie ustawy, aby jeszcze lepiej odzwier-
ciedlały jego wizję życia mariańskiego. Papieska aprobata Zakonu Ma-
rianów w 1699 r. dokonała się jednak na mocy „Reguły naśladowania 
dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny”, o której Ojciec Założyciel 
powiedział, że nie jest sprzeczna z zasadami jego „Norma vitae”. Stąd 
też, kiedy 6 VI 1701 r., składając śluby uroczyste, oświadczył: „Ślubuję 
zachowywać Regułę Naśladowania NMP, na ile ona naszemu Instytutowi 
nie jest przeciwna”.

Przyjęta „Reguła” wymagała uzupełnienia o przepisy praktyczne, co 
też uczyniono, opracowując „Statuty Ojców Marianów Zakonu Najśw. 
Maryi Panny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia”, zatwierdzone 
przez Innocentego XIII w dniu 3 IX 1723 r.     

W drugiej połowie XVIII w. rozwój Zgromadzenia sprawił, że „Sta-
tuty” zostały zmodyfikowane i ponownie zatwierdzone 27 III 1787 r. 
przez Piusa VI jako „Konstytucje Zakonu Niepokalanego Poczęcia 
Najśw. Maryi Panny Księży Marianów”.

W 1909 r. bł. Jerzy Matulewicz podjął się ratowania Zgromadzenia 
przed zagładą. Dzieło odnowy i reformy wymagało opracowania no-
wych ustaw zakonnych. Ojciec Odnowiciel przedstawił zatem Stolicy 
Apostolskiej nowe Konstytucje pod nazwą: „Instytut Braci Marianów 
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”, 
które 28 XI 1910 r. zatwierdził św. Pius X.

Po ukazaniu się Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 r. Ojciec 
Odnowiciel, jako Przełożony Generalny, opracował nowe Konstytucje, 
wzbogacając je o liczne wskazania natury duchowej i ascetycznej. Nowe 
ustawy, jako „Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwa-
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niem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”, zatwierdził 
27 I 1930 r. Pius XI. 

Kolejny etap zmian w Konstytucjach mariańskich rozpoczął się po 
Soborze Watykańskim II. Prace nad rewizją i redakcją ustaw rozpoczęto 
na Specjalnej Kapitule Generalnej w latach 1969 i 1970, kontynuowa-
no na Kapitułach Generalnych w latach 1975 i 1981, a zatwierdzono 
w 1984 r. podczas Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej. 

Dekret zatwierdzający odnowione Konstytucje wydała Kongregacja 
Zakonników i Instytutów Świeckich  25 III 1986 r. Czytamy w nim 
m.in. „Członkowie Instytutu czerpiąc natchnienie – zgodnie z myślą 
Założyciela i Odnowiciela – z tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, która 
od samego początku Zgromadzenia jest szczególnym znakiem, mocą 
i radością mariańskiego powołania, powinni z entuzjazmem przeżywać 
swoją konsekrację zakonną i owocnie wypełniać dzieła apostolskie dla 
Chrystusa i Kościoła”. Należy ufać, że inicjatywa pogłębienia refleksji 
nad odnowionymi ustawami przyczyni się do większej wierności nasze-
mu zakonnemu powołaniu.  

Publikacja otwiera nową serię wydawniczą Instytutu Historii 
i Duchowości Mariańskiej: Studia Spiritualitatis Marianorum. Ufam, że 
także kolejne tomy będą przyczyniać się do większej znajomości naszej 
duchowości i charyzmatu oraz życia nimi na co dzień. 

Bardzo serdecznie dziękuję ks. Januszowi Kumali MIC za inicjaty-
wę wydania tej publikacji, za jej opracowanie naukowe, a nade wszystko 
za entuzjazm w promowaniu duchowości i charyzmatu mariańskiego 
czy to w ramach Instytutu Historii i Duchowości działającego przy Za-
rządzie Generalnym Zgromadzenia, czy to poprzez działalność Centrum 
Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu. 

Rzym, 4 marca 2007 r.
Ks. Jan M. Rokosz MIC

Przełożony Generalny
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Zakończony przed ponad czterdziestu laty Sobór Watykański II 
zwrócił uwagę na konieczność odnowy życia zakonnego, tak aby 
we współczesnych realiach Kościoła nie przestawało ono być wciąż 
czytelnym znakiem powołania chrześcijanina do doskonałości i świę-
tości. Zgodnie z zaleceniem soborowego Dekretu o przystosowanej do 
współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, poszcze-
gólne rodziny zakonne przystąpiły niezwłocznie do rewizji swoich 
reguł i konstytucji, jak również innych związanych z nimi przepisów. 
W niejednym przypadku prace trwały nawet kilkanaście lat, co dobitnie 
świadczy o powadze i złożoności problemu.

Gdy przeglądamy nowe konstytucje różnych zgromadzeń za-
konnych, w tym także Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzone dnia 
25 III 1986 roku, bez trudu dostrzegamy, jak niezwykle trafnie odczytano 
jedno z kluczowych zaleceń soborowych. Mówi ono o tym, że całe życie 
zakonne członków winno być przepełnione duchem apostolskim, cała zaś 
działalność apostolska winna być kształtowana przez ducha zakonnego1. 
Kierując się tą zasadą, zakony, i w ogóle instytuty życia konsekrowanego, 
nie tylko mogą potwierdzić swoją tożsamość, ale też pełniej otworzyć 
się na nowe wyzwania, przed którymi staje współczesny Kościół.

Ks. Marek Chmielewski

Misja Zgromadzenia Marianów
w Kościele współczesnym

 *  Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, dyrektor Instytutu Duchowości Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

 1 PC 8.
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1. Horyzontalizm jako wyzwanie dla Kościoła

Należałoby w tym miejscu postawić pytanie, jakie to są wyzwa-
nia? Odpowiedzi można szukać w nauczaniu Jana Pawła II, który jako 
duszpasterz całego świata potrafił doskonale uchwycić to, czym w danej 
chwili żył świat i co nie pozostawało bez znaczenia dla misji Kościoła. 
W encyklice Redemptoris missio z 7 XII 1990 r. Papież zauważył, że 
świat współczesny skłonny jest sprowadzać człowieka jedynie do wymiaru 
horyzontalnego. Czym jednak staje się człowiek bez otwarcia na Abso-
lut?2 Powrócił do tej myśli w adhortacji o Jezusie Chrystusie jako źródle 
nadziei dla Europy Ecclesia in Europa. Pisząc o zadaniach biskupów 
i kapłanów, stwierdza, że mają oni być znakiem sprzeciwu i nadziei dla 
społeczeństwa chorego na horyzontalizm i potrzebującego otwarcia na 
Transcendencję3.

Naszą uwagę przykuwa pojęcie „horyzontalizm”, które dobrze 
oddaje rzeczywistość, wobec której stanął współczesny Kościół, a więc 
zarówno kapłani, osoby konsekrowane, jak i laikat. Czym jest ów 
horyzontalizm, Papież wyjaśnia na początku wspomnianej adhortacji. 
Z samej nazwy wynika, że jest to pewnego rodzaju światopogląd, po-
ciągający za sobą określone zachowania moralno-duchowe, u podstaw 
którego jest radykalny redukcjonizm antropologiczny, nieuwzględniający 
transcendentnego wymiaru ludzkiej natury. Horyzontalizm polega więc 
na sprowadzeniu całej ludzkiej egzystencji do wymiaru doczesnego 
z jednoczesnym zanegowaniem właściwego ludzkiej naturze otwarcia 
na transcendencję. Powoduje to u współczesnego człowieka poczucie 
zagubienia, dlatego - jak pisze Jan Paweł II - tylu ludzi sprawia wrażenie, 
że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei4. Ten brak nadziei 
pociąga za sobą m.in. utratę pamięci o chrześcijańskim dziedzictwie 
Europy, a nawet usilne próby jego zanegowania. Przykładem tego 
jest chociażby usunięcie z preambuły Konstytucji Unii Europejskiej 
invocatio Dei, coraz częstsze traktowanie symboli i pomników kultury 

 2 RMi 8.
 3 EiE 34.
 4 Tamże, 7.
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chrześcijańskiej jako jedynie materialnych reliktów przeszłości, którymi 
można dowolnie manipulować, zmieniać ich znaczenie i przeznacze-
nie tylko po to, aby mogły bardziej prowokować, zamiast formować 
zmysł etyczny i estetyczny. Towarzyszy temu praktyczny agnostycyzm 
i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że 
żyją bez duchowego zaplecza5. W rezultacie wielu ludzi nie potrafi już 
łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem, toteż 
napotykają oni trudność w przeżywaniu osobistej wiary we właściwym 
sobie kontekście społecznym i kulturowym. Dochodzi do takich sytuacji, 
w których deklarowanie swego agnostycyzmu jest czymś naturalnym, 
natomiast wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które i tak nie 
znajduje powszechnej akceptacji6.

Przejawem horyzontalizmu, ściśle związanym z utratą nadziei, jest 
lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny 
- pisze Papież. - Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy7. 
Niepokojącą oznaką lęku przed przyszłością jest egzystencjalna pustka 
i utrata sensu życia, szczególnie dręcząca młode pokolenie i znacznie 
utrudniająca mu podejmowanie definitywnych wyborów życiowych. Ho-
ryzontalizm przejawia się także w powszechnej fragmentaryzacji życia, 
która polega na rozpadzie więzi rodzinnych, konfliktach etnicznych, 
szerzących się postawach rasistowskich, napięciach międzyreligijnych, 
a także zwykłym egoizmie. Ten ostatni skłania do instrumentalnego 
traktowania i wykorzystywania człowieka w postaci wszelkiego rodzaju 
komercjalizacji erotyki (pornografia), współczesnych form niewolnictwa 
i „handlu żywym towarem”, jak również mobbingu8. 

W zarysowanym tu zjawisku horyzontalizmu nietrudno dostrzec 
dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa9. Hory-

 5 Tamże.
 6 Tamże.
 7 Tamże, 8.
 8 Por. Tamże. Zob. H. Wejman, Fragmentaryzacja egzystencji jako wyzwanie dla 

duchowości chrześcijańskiej, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska 
wobec nowych wyzwań, t. 2, red. K. Góźdź, K. Klauza i inni, Lublin 2004, 161-166.

 9 EiE 9.



zontalizm czyni bowiem człowieka absolutnym centrum rzeczywistości, 
co paradoksalnie sprawia, że zanegowana zostaje niezbywalna wartość 
i godność człowieka. W miejsce personalizmu szerzy się nihilizm na 
polu filozofii, relatywizm na polu teorii poznania i moralności, zaś 
pragmatyzm i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. 
W rezultacie - jak zauważa Jan Paweł II - europejska kultura sprawia 
wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby 
Bóg nie istniał10. Oznacza to głęboki kryzys antropologiczny, który trawi 
społeczeństwo europejskie. 

Wobec takich wyzwań staje współczesny Kościół, a w sposób 
szczególny instytuty życia konsekrowanego, nie wyłączając Zgroma-
dzenia Księży Marianów. To, co jest bardzo charakterystyczne w ich 
Konstytucjach, to mocny akcent położony na troskę o życie duchowe, 
realizowane na wzór Maryi Niepokalanej i pod Jej przewodnictwem, 
gdyż misterium Jej Niepokalanego Poczęcia jest od samego początku 
Zgromadzenia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego 
powołania11. W samych założeniach jest to więc radykalny sprzeciw 
wobec horyzontalizmu. Drugą charakterystyką omawianego dokumentu 
jest personalizm. Nie można bowiem mówić o autentycznej duchowości 
chrześcijańskiej bez uwzględnienia relacji międzyosobowych, zarów-
no tych wewnątrztrynitarnych, jak i wzorowanych na nich relacjach 
międzyludzkich. 

2. Troska o życie duchowe

W Konstytucjach mariańskich jak refren powraca zachęta do pielę-
gnowania życia wewnętrznego i postępowania w doskonałości12. W dobie 
wspomnianego wyżej zagubienia wrażliwości na transcendentny wymiar 
życia człowieka, przypomnienie o priorytecie duchowości wydaje się 
jedną z najważniejszych misji ze strony Zgromadzenia marianów. To 

10 Tamże.
11 K 6.
12 Tamże, 11. Por. Tamże, 22, 24, 36, 38, 65, 68, 78, 110, 118.
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zadanie trzeba ujmować w kontekście słów Jana Pawła II zawartych 
w Liście apostolskim Novo millennio ineunte, gdzie czytamy, że pomi-
mo rozległych procesów laicyzacji obserwuje się w świecie powszechną 
potrzebę duchowości13. Żadne środowisko życia chrześcijańskiego, a tym 
bardziej wspólnoty zakonne nie mogą pozostać obojętne na to nie zawsze 
wyartykułowane zapotrzebowanie na świadectwo o Bogu. Jan Paweł II 
uczy bowiem, że życie konsekrowane staje się jednym z widzialnych śla-
dów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzać w ludziach 
zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim14.

Wspomniane tu zadanie marianów, dotyczące rozwijania duchowo-
ści chrześcijańskiej zarówno we własnym środowisku zakonnym, jak 
i w Kościele, staje się tym donioślejsze, że w świetle Konstytucji ich 
duchowość ma być chrystocentryczna i eklezjalna zarazem. Tym zaś, 
co niejako wypełnia przestrzeń pomiędzy tymi dwoma biegunami jest 
maryjny wymiar tejże duchowości, o czym przypomina sama nazwa 
Zgromadzenia.

Chrystocentryzm duchowości mariańskiej znajduje wyraz w Kon-
stytucjach tam, gdzie czytamy, że współbracia mają zdążać do uświę-
cenia siebie i innych wstępując mężnie w ślady Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela świata. W tym celu każdego dnia mają coraz 
bardziej Chrystusa poznawać, miłować i naśladować, napełniać się 
duchem Chrystusowym i nim się kierować, z najwyższą gorliwością 
i usilnością szerzyć Królestwo Chrystusowe i Chrystusa wszędzie wno-
sić15. Oprócz mężnego i wiernego wstępowania w ślady Chrystusa przez 
profesję rad ewangelicznych16, istotnym przejawem tego fundamental-
nego rysu duchowości mariańskiej jest liturgia, zwłaszcza Eucharystia, 
o której ojcowie Soboru Watykańskiego II napisali, że jest ona źródłem 
i szczytem całego życia chrześcijańskiego17. Z tej racji bracia powinni 

13 NMI 31.
14 VC 20.
15 K 5.
16 Por. Tamże, 5, 22.
17 Por. SC 10, 14.
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umiłować liturgię i jej duchem przepoić całe swe życie wewnętrzne18. 
Zgodnie z tym, co napisał Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eu-
charistia, że ofiara eucharystyczna tkwi w centrum procesu wzrastania 
Kościoła19, przykład życia eucharystycznego marianów nie pozostaje 
bez znaczenia dla wiernych powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Na 
osobną uwagę zasługiwałoby przeprowadzenie analizy porównawczej 
Konstytucji mariańskich i papieskich wypowiedzi na temat kultu Eucha-
rystii, gdyż nietrudno zauważyć wiele wspólnych tematów. Na przykład 
w Liście apostolskim Mane nobiscum Domine Ojciec Święty zachęca 
nie tylko do gorliwego celebrowania eucharystycznej Ofiary, którą na-
leży umieścić w centrum życia chrześcijańskiego20, ale także do adoracji 
Najświętszego Sakramentu21 i ożywienia nieco zapomnianej praktyki 
Komunii św. duchowej22. Podobnie w Konstytucjach mariańskich 
i dopełniającym je Dyrektorium czytamy, że bracia mają Eucharystię 
sprawować z wewnętrzną i zewnętrzną pobożnością. Dokument dodaje: 
Niech też z tego najbogatszego źródła zasilają swe życie duchowe23. Nie 
mogło więc zabraknąć zachęty do nawiedzania i adoracji Pana obecnego 
w Najświętszym Sakramencie24, jak również przypomnienia o częstym 
wznoszeniu aktów strzelistych25.

Podkreślanie w duchowości mariańskiej centralnej roli Jezusa 
Chrystusa jako jedynego Zbawiciela człowieka, ściśle koresponduje 
z nauczaniem Jana Pawła II. We współczesnym świecie i Kościele Pa-
pież dostrzega poważne niebezpieczeństwo „stopniowego zeświecczenia 
zbawienia”, które polega na sprowadzaniu chrześcijaństwa do mądrości 
czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć, jak czytamy w en-
cyklice Redemptoris missio26. Z tym wiąże się raczej rzadko dostrzegana 

18 K 67.
19 EdE 21.
20 MND 17.
21 Por. Tamże, 18.
22 Por. EdE 34.
23 K 69; por. D 26.
24 K 75; por. D 93.
25 D 39.
26 RMi 11.
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w duszpasterstwie, a zwłaszcza w przepowiadaniu kaznodziejskim oraz 
katechetycznym, postmodernistyczna tendencja do mówienia o Bogu 
w ogóle, z jednoczesnym podkreśleniem Jego transcendencji, mądrości 
i dobroci względem człowieka27. Tego rodzaju pobożne formuły i wy-
prowadzane z nich postulaty etyczne z równym powodzeniem mogły-
by znaleźć się w ustach wyznawcy jakiejkolwiek religii, niekoniecznie 
monoteistycznej. Odnośnie do tego Papież stwierdza, że ludzie mogą 
wejść w komunię z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa, pod 
działaniem Ducha28. A zatem naglącą misją współczesnego Kościoła, 
w którą z powodzeniem może i powinna wpisywać się duchowość 
mariańska, jest nie tylko mówienie o Bogu in abstracto, ale przede 
wszystkim wskazywanie na Chrystusa i prowadzenie ludzi do faktycz-
nego doświadczenia Jego obecności w swoim życiu. Na tym bowiem 
polega w istocie chrześcijańska duchowość29.

Niemożliwe i zarazem fałszywe byłoby przepowiadanie Chrystusa 
w oderwaniu od Kościoła - Jego Mistycznego Ciała. Na tę podstawową 
prawdę dogmatyczną o doniosłych konsekwencjach duchowych zwró-
cił uwagę Jan Paweł II w cytowanej już encyklice Redemptoris missio. 
Czytamy tam, że współcześnie - z jednej strony - istnieją koncepcje 
zbawienia i misji, które nazwać można „antropocentrycznymi”, gdyż 
skupiają się na ziemskich potrzebach człowieka. W tej perspektywie 
Kościół zostaje zredukowany do rzeczywistości całkowicie ludzkiej 
i zeświecczonej, w której tym, co się liczy, są programy walki o wy-
zwolenie społeczno-ekonomiczne, polityczne, jak również kulturalne, 
z jednoczesnym zamknięciem się na to, co transcendentne. Z drugiej zaś 
strony nie brak takich koncepcji, które rzekomo za najważniejszą spra-
wę uznają budowanie Królestwa Bożego, nie licząc się z realiami życia 

27 Zob. J. Kołodziejczyk, Postmodernistyczna koncepcja kazania, w: Postmodernizm. 
Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Pallottinum 1995, 83-89.

28 RMi 5.
29 We współczesnej teologii duchowości, w nawiązaniu do nauki św. Pawła, zwła-

szcza Ga 4, 19, mówi się o chrystoformizacji rozumianej jako kształtowanie w człowieku 
obrazu i podobieństwa do Chrystusa. Zob. T. Paszkowska, Chrystoformizacja, 
w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 123-
124.
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w świecie30. Nie wdając się w szczegóły tej papieskiej diagnozy, można 
powiedzieć, że współcześnie mamy do czynienia z podwójną tendencją, 
którą najprościej da się wyrazić hasłami: „Chrystus - tak, Kościół - nie”, 
albo odwrotnie: „Chrystus - nie, Kościół - tak”. W pierwszym przypadku 
uznaje się Chrystusa jedynie jako ideał człowieczeństwa z jednoczesnym 
odrzuceniem Kościoła jako ustanowionego przez Niego narzędzia zba-
wienia, zaś w drugim przypadku odrzucając jedyne pośrednictwo 
zbawcze Chrystusa, akceptuje się Kościół wyłącznie jako instytucję 
społeczno-kulturalną i opiekuńczo-wychowawczą. 

Dla chrześcijanina nie istnieje taka dysjunkcja i taka alternatywa: 
albo Chrystus, albo Kościół. U podstaw naszej wiary i duchowości jest 
cały Chrystus z Jego Mistycznym Ciałem. Czymże bowiem byłaby gło-
wa bez ciała i ciało bez głowy? Odnośnie do tego w Konstytucjach ma-
riańskich czytamy, że względem Kościoła, który jest Królestwem Bożym 
na ziemi i Oblubienicą Chrystusową bracia mają żywić najwyższą cześć, 
miłość i poświęcenie, kierować się jego zasadami i duchem. Ponadto 
mają wiernie stać przy hierarchii, stosując się do wszystkich zarządzeń 
Kościoła, służąc mu wiernie i ofiarnie, aż do poświęcenia życia, jeśli 
zajdzie taka potrzeba31. Eklezjalny charakter duchowości mariańskiej 
znajduje wyraz w haśle Zgromadzenia: „Za Chrystusa i Kościół”32.

Ten rys duchowości mariańskiej, tak ważny w kontekście współ-
czesnego sekularyzmu i horyzontalizmu, szczególny i niepowtarzalny 
wyraz znajduje w pomocy zmarłym i umierającym33. Prawda o obco-
waniu świętych34, która wpisywała się w życie duchowe założyciela, o. 
Stanisława Papczyńskiego35, dziś zasługuje na specjalne dowartościo-

30 Por. RMi 17.
31 Por. K 7.
32 Tamże, 13.
33 Por. K 81; D 36.
34 Por. KKK 957-958.
35 O. Papczyński w jednym z dzieł pisze: Przejawem najwyższej miłości jest wyprasza-

nie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo 
też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami czy też różnymi innymi sposobami. 
Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy 
cierpiącym, choć może to robić. […] Wydaje mi się bardzo dziwne, że chrześcijanin może 
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wanie w praktyce życia chrześcijańskiego. Jesteśmy bowiem świadkami 
niesłychanego w historii ludzkości zdeprecjonowania wartości życia do-
czesnego i pozagrobowego. Dosięgająca granic absurdu komercjalizacja 
śmierci i uśmiercania, wszechobecna w sztuce filmowej i w grach kom-
puterowych, prowadzi do wyjałowienia serca w dziedzinie wrażliwości 
na życie, cierpienie i godność człowieka. Śmierć i życie pozagrobowe 
zostały wyparte ze świadomości społecznej, gdyż ostatnie chwile życia 
ludzkiego stały się przedmiotem wysoko wyspecjalizowanych działań 
lekarzy, hospicjów i zakładów pogrzebowych. Udział rodziny i przyjaciół 
w pogrzebie został ograniczony do absolutnego, rytualnego minimum. 
I chociaż z jednej strony obserwuje się coraz więcej ludzi nawiedzających 
groby swoich bliskich, zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych, Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy, to z drugiej strony notuje się drastyczny 
spadek intencji mszy św. zamawianych za zmarłych. Być może przyczy-
ną tego jest fakt, że w dobie mody na sukces i reklamowanej wiecznej 
młodości, myśl o śmierci i życiu pozagrobowym bywa wypierana ze 
świadomości. Co najwyżej jest przedmiotem prymitywnej rozrywki 
w stylu neopogańskiego Halloween.

W tym kontekście misja marianów jest niezwykle doniosła, także 
dlatego że zabezpiecza godność człowieka, którego ożywia nieśmiertel-
na dusza, i przypomina o niekwestionowanej wartości życia od chwili 
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Słusznie bowiem ktoś powiedział, 
że „nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci”. Chodzi o to, by z wielkim 
pietyzmem czcić pamięć zmarłych i nieść im pomoc, szczególnie przez 
ofiarę Mszy świętej, odpusty i umartwienia, jak również ofiarując za nie 
dzieła swej gorliwości i inne dobre uczynki36.

Od chwili zaistnienia marianów najbardziej charakterystycznym 
rysem ich duchowości było szerzenie czci dla Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny37, czemu dają wyraz obecne Konstytucje i Dy-

nie słyszeć tych, którzy wołają takimi słowami: «Zlitujcie się, zlitujcie się, przynajmniej 
wy, przyjaciele moi» (por. Hi 19, 21). A co dopiero powiedzieć o tym, że tylu będziemy 
mieli w niebie patronów i pomocników, ile wprowadzimy tam dusz z pieca czyśćcowego? 
S. Papczyński, Boska Dobroć i Miłosierdzie. Antologia, t. 1, wybór i oprac. W. Makoś 
MIC, Warszawa-Stockbridge 2002, 152-153.

36 K 19.
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rektorium, wielokrotnie przywołując przykład i wstawiennictwo Matki 
Bożej. Warto od razu zaznaczyć, że maryjny profil duchowości mariań-
skiej zgodnie z duchem posoborowego Magisterium Ecclesiae respektuje 
zasadę chrystocentryzmu. Mimo że Maryja Niepokalana jest tytularną 
Patronką Zgromadzenia, dlatego jego członkowie powinni okazywać [Jej] 
szczególną cześć, synowską miłość i poświęcenie, to jednak przez Nią 
mają dążyć do Jezusa38. W Konstytucjach mariańskich wzorczość Maryi 
Niepokalanej jest ściśle podporządkowana centralnej pozycji Chrystusa. 
Jest to wyraz zdrowej mariologii, której przejrzyste zasady wyłożył Pa-
weł VI w adhortacji apostolskiej Marialis cultus i Jan Paweł II w encykli-
ce Redemptoris Mater. Można więc powiedzieć, że współcześnie, kiedy 
obserwujemy ambiwalentne stanowisko niektórych środowisk wobec 
Matki Bożej, propagowanie przez marianów zdrowej pobożności ma-
ryjnej staje się ważnym zadaniem apostolskim w Kościele. Z jednej bo-
wiem strony, zwłaszcza wśród teologów, obserwujemy niemal całkowite 
przemilczanie roli Maryi w ekonomii zbawienia w imię rzekomego chry-
stocentryzmu, a z drugiej zaś strony, szczególnie w niektórych nurtach 
pobożności ludowej, jesteśmy świadkami swoistego mariocentryzmu 
duchowości i zarazem powrotu do poromantycznych form pobożności 
maryjnej39. Ta powinność propagowania zdrowej duchowości maryjnej 
nie wynika jedynie z faktu, że Zgromadzenie formalnie jest „maryjne” 
i do tego stanowią je wyłącznie mężczyźni, co miałoby zabezpieczać 
je przed nadmiernie czułostkową pobożnością. Główną przesłanką 
maryjnego apostolatu marianów jest właściwe odczytanie posoborowej 
chrystologii i eklezjologii, czego wyraz znajdujemy w analizowanych 
Konstytucjach i Dyrektorium.

37 Por. Tamże, 6.
38 Por. Tamże, 16.
39 Por. MC 38-39. Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 

Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, 45-46, Pallottinum, 
Poznań 2003, 44-45.
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3. „Szkoła bogatszego człowieczeństwa”

Wyrażenie „szkoła bogatszego człowieczeństwa”, zawarte w sobo-
rowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes40 i potem wielokrotnie powtarzane przez Jana Pawła II41, 
wprost odnosi się do rodziny. Niemniej jednak można je zastosować dla 
opisania wspólnoty życia konsekrowanego, która żywo jest zaintereso-
wana integralnym rozwojem swoich członków. Analiza treści konstytu-
tywnych dokumentów Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pozwala stwierdzić, że jest ono taką 
właśnie „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, gdyż oprócz postawienia 
Chrystusa i Kościoła w centrum duchowości, za swój fundament przyj-
muje chrześcijański personalizm. Uosobieniem zaś personalistycznych 
postaw jest Niepokalana - główna Patronka Zgromadzenia42. 

W Konstytucjach mariańskich zauważa się więc przede wszystkim 
mocny akcent stawiany na życie wspólnotowe, co - rzecz jasna - jest 
jednym z warunków sine qua non wszystkich instytutów zakonnych. 
W tym jednak przypadku dostrzega się pewien swoisty klimat, do którego 
w całej rozciągłości można zastosować słowa Jana Pawła II z adhortacji 
Vita consecrata odnośnie do duchowości komunii. Czytamy tam, że 
zmysł kościelnej komunii, rozwijając się w duchowość komunii, kształtuje 
sposób myślenia, mówienia i działania, który sprawia, że Kościół rozrasta 
się w głąb i wszerz. Życie w komunii staje się bowiem znakiem dla świata 
i przyciągającą siłą, która prowadzi do wiary w Chrystusa43. Szerzej tę 
duchowość komunii Jan Paweł II charakteryzuje w Liście apostolskim 
Novo millennio ineunte, stwierdzając, że jest ona zasadą formacyjną 
wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, a zwłaszcza 
w środowiskach osób konsekrowanych44. Duchowość komunii, która 
czerpie siłę i wzór z jedności Boskich Osób, jest zdolnością odczuwania 

40 GS 52.
41 Por. np. FC 21.
42 Por. K 145.
43 VC 46.
44 Por. NMI 43.

Misja Zgromadzenia Marianów w Kościele współczesnym 25



więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, jest 
sztuką postrzegania go jako „kogoś bliskiego”, obdarzonego licznymi 
darami naturalnymi i nadprzyrodzonymi. To również - wyjaśnia Papież 
- umiejętność «czynienia miejsca» bratu, wzajemnego «noszenia brze-
mion»45. 

We współczesnym zatomizowanym społeczeństwie, w którym - jak 
wspomnieliśmy wyżej - wzajemne relacje zatracają charakter personalny 
na rzecz formalno-komercyjnych, pielęgnowanie braterskiej komunii jest 
nie tylko narzędziem służącym określonej misji, ale przede wszystkim 
budowaniem przestrzeni teologalnej, w której można doświadczyć mi-
stycznej obecności zmartwychwstałego Pana46. Takie też zadanie mają 
do spełnienia marianie. Ich Konstytucje dużo miejsca poświęcają życiu 
wspólnemu, uznając je za źródło wszelkiego dobra duchowego. Z tej 
racji ma ono być ożywiane duchem rodziny Bożej i braterskiej miłości, 
świętej i prawdziwej przyjaźni, serdeczności, wzajemnej troskliwości 
i solidarności47. Godne zauważenia jest podkreślenie, że współbracia 
mają żyć nie tylko z innymi, lecz także dla innych, w duchu braterskiej 
służby i zapomnienia o sobie48. W ogóle wszystkich ludzi bez różnicy 
mają ogarniać chrześcijańską miłością, usiłując stać się wszystkim dla 
wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa49. Przejawem takich 
postaw w świetle analizowanych Konstytucji jest szczególna troska, jaką 
należy otaczać chorych, starych i słabych współbraci50, wyrozumiałość 
i tolerancja wobec cudzej odmienności51, a także częste kontakty poszcze-
gólnych domów i wspólnot oraz gościnność52. Konstytucje mariańskie 
używając bardzo często określenia „współbracia”, kształtują właściwy 
dla duchowości komunii język i sposób myślenia o innych. 

45 Tamże.
46 VC 42.
47 K 91.
48 Tamże, 95.
49 Tamże, 10.
50 Tamże, 96.
51 Por. Tamże, 97.
52 Por. Tamże, 98-99.

Ks. Marek Chmielewski26



Nie wymaga uzasadnienia twierdzenie, że autentyczne życie 
wspólne, które zabezpiecza integralny rozwój osoby, stawia określone 
wymagania, zmuszając przede wszystkim do samowychowania. Błędem 
byłoby zatem sądzić, że wspólnota to azyl dla ludzi nieprzystosowanych 
do życia. Wprost przeciwnie. Jean Vanier, twórca ruchów „Arché” i „Foi 
et Lumière”, które zajmują się integracją społeczną osób niepełnospraw-
nych fizycznie i psychicznie, w jednej ze swoich książek pisze, że wspól-
nota tylko wtedy jest wspólnotą, kiedy większość jej członków przechodzi 
od postawy «wspólnota dla mnie» do «ja dla wspólnoty», to znaczy, gdy 
serce każdego otwiera się dla każdego z członków, nie wyłączając nikogo. 
Jest to przejście od egoizmu do miłości, od śmierci do zmartwychwstania; 
jest to pascha, przejście Pańskie, ale również przejście z ziemi niewoli do 
krainy wewnętrznej wolności53. Przystosowana odnowa życia zakonnego, 
jaką postulował Sobór Watykański II, w takim właśnie kształtowaniu 
postaw proegzystencjalnych, to znaczy otwartych i ukierunkowanych 
na innych, znajduje szczególny wyraz. W tym kontekście budowanie 
i umacnianie więzi społecznych oraz wspólnotowych staje się doniosłym 
zadaniem apostolskim Zgromadzenia marianów i to zarówno w odniesie-
niu do duchowieństwa, jak i świeckich. Warto w tym miejscu wskazać 
na pewien szczegół, który w jakimś stopniu potwierdza świadomość 
takiej powinności. Chodzi mianowicie o ubiór marianów. Konstytucje 
stanowią, że współbracia nie noszą żadnego stroju zakonnego; duchowni 
mają używać stroju kościelnego według przepisów wydanych przez Kon-
ferencję Episkopatu, a także zwyczajów miejscowych54. Zgodnie z tym, 
ubiór, który ma odznaczać się prostotą i skromnością, a przy tym wyrażać 
ducha ubóstwa, nie powinien więc wyróżniać czy oddzielać od innych, 
ale służyć budowaniu mostów porozumienia. 

Jeżeli chcemy, w nawiązaniu do Vaticanum II, mówić o duchowości 
mariańskiej, że jest ona „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, to warto 
zwrócić uwagę na kilka drobnych, aczkolwiek istotnych zaleceń Kon-

53 J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia („Znaki czasu”, 49), Paris 
1985, 26.

54 K 15.
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stytucji. Na przykład w trosce o osobowy rozwój współbraci dokument 
ten zaleca, aby każdy rozwijał dary naturalne i własne talenty, w jakie 
został wyposażony55. A zatem proces formacyjny zdąża nie tyle do 
zrealizowania przyjętych z góry modeli osobowych, co raczej do pro-
mowania indywidualności każdego, oczywiście z zachowaniem reguł 
miłości braterskiej56. Takie założenie formacyjne jest jak najbardziej 
słuszne, także z punktu widzenia budowania prawdziwej wspólnoty 
(komunii), co w dobie wszechobecnej, lecz źle pojmowanej standary-
zacji, ma szczególne znaczenie. A zatem nie uleganie dyktatom mody, 
także w dziedzinie formacji, lecz troska o niepowtarzalny kształt Bożego 
„obrazu i podobieństwa” w człowieku.

Po tej linii - jak się wydaje - idzie zachęta do pracy i twórczego wy-
korzystania czasu57, co w naszej epoce może i powinno mieć znaczenie 
apostolskie. Jednym z przejawów konsumpcyjnej kultury jest bowiem 
pełne niecierpliwości marnotrawienie czasu i „pośpieszne lenistwo”. 
Z jednej strony nieracjonalne zaangażowanie zawodowe, a z drugiej 
- pogoń za nowymi doznaniami i przyjemnościami w rezultacie odbie-
ra człowiekowi czas potrzebny na autorefleksję, niezbędną do tego, aby 
swej aktywności nadawać sens, nie mówiąc już o modlitwie, która przy-
wraca świadomość transcendentnego ukierunkowania ludzkiego bytu.

Jednym z najbardziej wiarygodnych przejawów dojrzałego człowie-
czeństwa jest postawa miłosierdzia, czyli postawa miłości zatroskanej 
o obiektywne dobro drugiego człowieka bez względu na to, kim i jaki 
jest. Taka postawa w istocie jest odwzorowaniem postawy Boga boga-
tego w miłosierdzie, który niezmiennie pochyla się nad każdym synem 
marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą 
moralną, nad grzechem58. 

W Konstytucjach mariańskich problematyka miłosierdzia nie została 
podjęta explicite, niemniej jednak w duchowości mariańskiej bez trudu 

55 Por. Tamże, 27.
56 Por. Tamże, 143.
57 Por. Tamże, 34, 123.
58 DM 6.
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można doszukać się przesłanek dla praktykowania takich postaw. Tej 
problematyce poświęcono wiele uwagi w ramach międzynarodowego 
sympozjum teologicznego, które odbyło się w Licheniu w dniach 12-16 
V 2003 roku59. Zwrócono uwagę na fakt, że zarówno Założyciel, jak i od-
nowiciel Zgromadzenia - bł. Jerzy Matulewicz na postawę miłosierdzia 
kładli wielki nacisk, i to nie tylko w sferze założeń, ale bardzo konkretnej 
praktyki60. Dla Sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego Miłosierdzie 
Boże w sposób szczególny objawiło się w misterium Niepokalanego 
Poczęcia. Toteż pisze on, że tego chce sam Bóg, Ojciec Miłosierdzia, 
żebyśmy po Nim złożyli wszelką nadzieję naszego życia wiecznego w Tej 
naszej Matce61. Powrót do pierwotnego kształtu duchowości mariańskiej, 
przynajmniej w jej zasadniczych rysach, oznacza więc dowartościowa-
nie misji szerzenia miłosierdzia w sferze modlitwy, przepowiadania 
i podejmowanych dzieł. Na te trzy wymiary duchowości miłosierdzia 
uwrażliwiają zarówno zapiski św. Faustyny62, jak i liczne wypowiedzi 
Jana Pawła II63. 

Ojciec Święty z wnikliwością proroka odczytując „znaki czasu”, 
wskazywał na duchowość miłosierdzia jako na jedno z najskuteczniej-
szych lekarstw na współczesną chorobę horyzontalizmu. Wykraczające 
poza słuszną miarę sprawiedliwości pochylanie się nad materialną 
i moralną nędzą człowieka, uprzytamnia zarazem transcendentny 
wymiar ludzkiej natury. O ile więc, jak wspomnieliśmy na początku, 
horyzontalizm jest w gruncie rzeczy redukcjonizmem antropologicznym 

59 Materiały z tegoż sympozjum opublikowano pod tytułem: Tajemnica Bożego Miłosierdzia 
w charyzmacie mariańskim, red. J. Kumala MIC, Licheń 2004.

60 Zob. W. Makoś MIC, Apostolat Bożego miłosierdzia w najstarszej tradycji mariańskiej, 
w: Tajemnica Bożego Miłosierdzia…, 259-308; E. Matulewicz, Miłosierdzie Boże w życiu 
i nauczaniu bł. Jerzego Matulewicza MIC, w: Tajemnica Bożego Miłosierdzia…, 309-329. 

61 S. Papczyński, Boska Dobroć i Miłosierdzie. Antologia…, 65.
62 Zob. Faustyna, Dzienniczek, 163.
63 Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 roku, przemawiając do 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, wezwał 
siostry do zaangażowania w dzieło szerzenia miłosierdzia. Powiedział wówczas: 
Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje waszych dzieł 
miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie żadnego z tych 
wymiarów apostolstwa. 
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o dalekosiężnych skutkach, o tyle duchowość miłosierdzia efektywnie 
neutralizuje jego skutki tak w sferze doczesności, jak i transcendencji. 
Wobec tego jasnym się staje, że wydobycie ze skarbca duchowości 
mariańskiej obecnego tam od początku aspektu miłosierdzia, otwiera 
przed Zgromadzeniem szerokie horyzonty apostolatu, potwierdzającego 
chrystocentryzm, eklezjalność i mariotypiczność duchowości mariańskiej. 
Przypomniał o tym Jan Paweł II w liście skierowanym do uczestników 
Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów, jakie skierował 
z Polikliniki Gemelli dnia 10 III 2005 roku, na trzy tygodnie przed swoją 
śmiercią. Zachęcił nie tylko do zintensyfikowania zapału apostolskiego, 
ale także do tego, aby marianie byli „apostołami i świadkami Bożego 
Miłosierdzia”. 

Zdaniem badaczy historii duchowości, Zgromadzenie Księży Ma-
rianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest pierw-
szym polskim zgromadzeniem zakonnym, które w swoich założeniach 
reprezentuje to, co było najbardziej charakterystyczne dla duchowości 
polskiej tzw. „złotego okresu”, a więc przełomu XVII i XVIII wieku64. 
Jak przed ponad trzystu laty o. Stanisław Papczyński i pierwsi marianie 
wytyczali nowy kierunek w duchowości w ogóle, między innymi przez 
obronę prawdy o Niepokalanym Poczęciu na długo zanim Kościół zde-
finiował ją jako dogmat, tak i dziś przez wierność swemu charyzmatowi, 
jasno określonemu w analizowanych tu Konstytucjach, mogą i powinni 
stanowić awangardę polskiej duchowości, a tym samym ubogacać nią 
współczesny Kościół w wymiarze uniwersalnym.

Omówione tu zadania marianów wobec współczesnego Kościoła 
i społeczeństwa nie wyczerpują całego bogactwa ich duchowości. Są to 
jedynie zadania najważniejsze i najbardziej typowe dla tej wspólnoty 
życia konsekrowanego, które znalazły potwierdzenie w słowach cytowa-
nego listu Jana Pawła II do Kapituły Generalnej. Ten list jest swoistym 
testamentem Papieża, zaadresowanym do tego Zgromadzenia, a przez 
analogię również do każdego zgromadzenia zakonnego. Zwracając się 

64 Zob. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (w. X-XVII), 
Lublin 1994, 395-406; tenże, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Częstochowa 
2003, 174.
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do marianów, Ojciec Święty napisał: Tylko dzięki żywej gorliwości asce-
tycznej, złączonej z dziełami apostolskimi, będziecie mogli w pełni prze-
żywać swe powołanie i oglądać pomnożone owoce świętości i gorliwej 
działalności misyjnej. W ten sposób po raz kolejny przywołał centralne 
założenie soborowej odnowy życia zakonnego, aby całe życie zakonne 
było przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apostolska na-
cechowana duchem zakonnym65.

65 Por. PC 8.
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1. Człowiek szuka Boga

Życie ewangeliczne osób konsekrowanych niezawodnie zmierza do 
Boga i dopełnia się w Jego poznaniu i umiłowaniu. Ale człowiek zmien-
ny w swych myślach i upodobaniach, nie potrafi związać się z Bogiem 
na stałe, gdy Go raz znajdzie, musi na powrót poszukiwać, bo często 
o Nim zapomina i zamiast zbliżać się wewnętrznie, zrywa z Nim du-
chowe związki. Tak pozostaje nam ciągłe szukanie. Chodzi jednak o to, 
aby Go szukać z wolą rychłego znalezienia i przyjęcia. Można bowiem 
tak szukać, aby Go nie znaleźć i nie spotkać się z Nim, a więc pozornie 
i niezobowiązująco – tak dla osobistego spokoju, że coś się czyni.

Człowiek jest istotą poszukującą. Całe nasze dzieje o tym świadczą. 
Ileż jest dziedzin, w których człowiek szuka, poszukuje, z kolei znajdu-
je – a nieraz znalazłszy, znów zaczyna szukać. Wśród tych wszystkich 
dziedzin, w których człowiek ujawnia się jako istota poszukująca (Jan 
Paweł II) – jest jedna, najgłębsza, najbardziej związana z sensem całego 
ludzkiego życia. Człowiek jest istotą szukającą Boga. Różne są drogi 
tego szukania. Wielorakie są dzieje ludzi na tych drogach. Czasem zdają 
się być proste i bliskie. Czasem jednak trudne, skomplikowane, dalekie. 
Niemało jest ludzi, którzy opisali te swoje poszukiwania Boga na drogach 
własnego życia. O wiele jest więcej takich, którzy milczą, uważając za 

Tadeusz Słotwiński OFM
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Droga całkowitego poświęcenia
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ścisłą i najbardziej własną tajemnicę to wszystko, co na tych drogach 
przeżyli, czego doświadczyli, jak szukali, jak tracili orientację, jak ją 
znowu później odnajdywali. 

Człowiek jest istotą szukającą Boga. Nawet wówczas, kiedy Go już 
znalazł, szuka nadal. Potwierdza to wypowiedź Błażeja Pascala, w której 
wkłada w usta Jezusa słowa skierowane do człowieka: Nie smuć się, 
nie szukałbyś Mnie, gdybyś przedtem nie znalazł. Jezus narodził się i po 
to przyszedł na świat, aby ukazać całą godność i szlachetność szukania 
Boga, który jest najgłębszą potrzebą człowieka (Jan Paweł II). 

Szukanie Boga pozorne i niezobowiązujące wprowadza człowieka 
w jedno więcej złudzenie i może on się spóźnić z dotarciem do Boga, 
tak jak to było w życiu św. Augustyna: Późno Cię ukochałem, Piękności 
dawna i zawsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie byłeś, ja zaś 
byłem na zewnątrz, na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, 
biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem 
z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby 
w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś 
moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Za-
pachniałeś wokoło, poczułem Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę 
i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem twojego pokoju1.

Moje poznanie Boga i duchowy rozwój może być o wiele szczęśliw-
szy: mogę poznać Go w dziecięcych i młodzieńczych latach, szukając Go 
w tajnikach swego wnętrza i z Jego łaską formować swoją osobowość. 
Moje doświadczenia religijne i wyznania mogłyby zacząć się od słów 
Psalmu: [Panie,] Ty byłeś moją podporą od narodzin (71, 6). W tym 
duchowym powodzeniu będzie tkwić moja wewnętrzna pogoda, a tak-
że radosny optymizm mojego Zgromadzenia, którego jestem żywym 
członkiem. Nie mogę być postacią bolesną, tragiczną, lecz heroiczną, by 
nie popełnić augustyńskiego błędu rozminięcia się z Bogiem, ale bym 
mógł powiedzieć: „Panie, Ty byłeś ze mną i ja z Tobą byłem” – zawsze 
byliśmy razem, choć na różnym stopniu bliskości. Jako marianin, sługa 

 1 Augustyn, Wyznania XXVII, 38.
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Boga i Maryi, ciągle powinienem powracać do słów św. Augustyna: 
Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże.

W Bogu wszystko mogę odzyskać. Człowiek myślący tylko po ludz-
ku nieraz czuje trwogę przed spotkaniem z Bogiem i lęk przed religią. 
Przerażony, czy Bóg wypełni mu życie, czy je nie zuboży o sprawy, które 
miłuje, i nie każe się formować według Jego wzoru. Z niepokojem żywi 
on myśl, że w zetknięciu się z Bogiem trzeba będzie się poddać nowej 
logice – nieprzyjętemu dotychczas sposobowi myślenia, a takie przesta-
wienie się spowoduje przejściową dezintegrację, z której można będzie 
się wydostać dopiero przez odszukanie nowej jedności z Bogiem. 

2. „Tylko Bóg wystarcza”

Boga należy przyjmować z wiarą i w wierze, z największą radością 
i za cenę zdobycia ewangelicznej perły; trzeba opuścić dom, rodziców, 
rodzeństwo i nieodstępnych kolegów, pozbawić się zabezpieczenia mate-
rialnego, pożegnać się z opinią człowieka rozsądnego i zerwać z ogólnie 
przyjętymi formami życia, a dopatrzyć się największego zysku w ogo-
łoceniu się dla Chrystusa.

Według ogólnie przyjętego sposobu myślenia, wyzbywając się 
wszystkiego, człowiek ryzykuje pustkę, frustrację, bezcelowość życia, ale 
poszukująca wiara wychodzi zawsze zwycięsko: w miejsce wyrzeczeń 
przychodzi nieoczekiwana pełnia. Św. Franciszek z Asyżu sformułował ją 
bardzo wymownie: „Bóg mój i wszystko”, czyli w szerszym rozwinięciu: 
w Bogu na powrót wszystko moje. Niby paradoks, a oczywista prawda! 
Bóg wspaniałomyślnie zwraca człowiekowi utracone dla Niego dobra, 
przyjemności, a nawet miłości świata, ale już wysublimowane, uszla-
chetnione, hierarchicznie uszeregowane, nie złudne i zwodnicze, lecz 
należycie oświetlone i podporządkowane. Nade wszystko zaś otwiera 
mu samego siebie.

Św. Teresa z Avila napisała: Tylko Bóg wystarcza. Ona też podała 
podstawowy warunek, by rzeczywiście tylko Bóg wystarczał: Kto ma 
Boga, nic mu nie brakuje. Tylko Bóg wystarcza. Trzeba zatem „mieć 
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Boga”, aby rzeczywiście tylko On mógł wystarczyć. W myśli biblijnej 
„mieć Boga”, tak samo zresztą jak „znać Boga”, ma znaczenie bardzo 
praktyczne: ten Boga zna i Go posiada, kto w Niego uwierzył i przyjął 
przez wiarę Chrystusa, Jego Syna, oraz wypełnia Jego przykazania. Jasne 
są w tym względzie słowa św. Jana: Ten, kto ma Syna, ma życie […]. 
O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście 
wiedzieli, że macie życie wieczne (1 J 5, 12-13). Po tym zaś poznajemy, 
że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania (1 J 2, 3).

Św. Jan od Krzyża, opisując duszę, w której dokonała się przemia-
na, uzasadnia ten fakt następująco: Dla zwyciężenia bowiem wszystkich 
pożądań i wyzbycia się upodobania we wszystkich rzeczach, do których 
miłość i skłonność uczuciowa zapala wolę, by się nimi radował, trzeba 
było większego ognia, rodzącego się z innej, większej miłości. Tą miłością 
jest jej Umiłowany. W Nim złożywszy upodobanie i z Niego czerpiąc siłę, 
będzie miał dość mocy i wytrwałości, by z łatwością porzucić wszystko 
inne. Trzeba zatem poczuć się niejako zranionym Bożą miłością, poszu-
kiwanym i pociągniętym przez miłującego Boga, by oderwać się od in-
nych miłości, które w sposób nieuporządkowany wiązały serce człowieka 
i zdecydować się na odpowiedź miłością na miłość Boga i na budowanie 
swego życia na Nim jako na najgłębszym fundamencie.

To oddanie się Bogu, objawiającemu swą miłość w Chrystusie, nie 
jest jednak jakimś jednorazowym i wyizolowanym aktem, lecz ma być 
początkiem świadomie podjętego potem procesu, rozciągającego się na 
całe życie. Jest to więc wezwanie do trudu formacji chrześcijańskiej, by 
poszczególne dziedziny ludzkiego życia mogły być rzeczywiście od-
dawane Chrystusowi. Chrystus ma zastąpić mu wszystko; Chrystusowi 
i Jego Kościołowi niech bez wahania odda się całkowicie2. 

W przypadku księży, osób zakonnych i wszystkich, którzy otrzymali 
łaskę życia w celibacie (czystości), fakt, że „tylko Bóg wystarcza” nabiera 
dodatkowego, istotnego znaczenia. Specyfika naśladowania Chrystusa 
w celibacie, połączonym najczęściej z praktyką ubóstwa i posłuszeństwa, 
polega na tym, że Jezus staje w centrum życia człowieka, jest przez niego 

 2 K 87.
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przyjęty z wiarą i wypełnia sobą całe jego serce. Wypełnia On również 
ludzkie serce w sposób niejako „materialny” do tego stopnia, że czło-
wiek, przylgnąwszy całkowicie do Niego, nie tylko żyje w wewnętrznym 
oderwaniu od wszystkich innych rzeczy, jak czynić ma to każdy chrze-
ścijanin, lecz rzeczywiście opuszcza wszystko inne, co stanowiło jego 
dotychczasowe życie i dawało mu poczucie przynależności i bezpieczeń-
stwa. Nie tylko więc posiada tak, jakby ich nie posiadał (por. 1 Kor 7, 
31), ale decyduje się ich rzeczywiście nie posiadać, tak jak to czynił Jezus 
w swej historycznej egzystencji. Decyduje się na życie bezżenne, ubogie 
i posłuszne, bo takie było ziemskie życie Chrystusa. Jan Paweł II dobitnie 
zwraca uwagę na to, że konsekracja zakonna różni się od konsekracji 
chrzcielnej swą specyfiką, jako że nie jest jej koniecznym następstwem. 
Każdy człowiek odrodzony w Chrystusie jest przecież powołany, aby 
mocą łaski udzielonej mu przez Ducha zachowywać czystość właściwą 
dla jego stanu życia, okazywać posłuszeństwo Bogu i Kościołowi oraz 
zachowywać rozsądny dystans wobec dóbr materialnych, ponieważ 
wszyscy są powołani do świętości, która polega na doskonałej miłości. 
Jednakże chrzest nie wiąże się sam w sobie z powołaniem do celibatu 
lub dziewictwa, do rezygnacji z posiadania dóbr i do posłuszeństwa 
przełożonemu w specyficznej formie rad ewangelicznych. Dlatego ich 
profesja zakłada istnienie swoistego daru Bożego, który nie jest udzie-
lany wszystkim, jak to podkreśla sam Jezus, mówiąc o dobrowolnym 
bezżeństwie (por. Mt 19, 10-12)3. Takie wartościowanie rzeczywistości 
i naśladowanie Chrystusa wymaga oczywiście szczególnego powołania, 
dzięki któremu Jezus i Jego królestwo nie tylko jest najwyższą wartością, 
w świetle której wartościuje się wszystko inne w życiu, lecz staje się 
wartością jedyną, do tego stopnia, że człowiek jest zdolny rzeczywiście 
pozostawić wszystko inne.

 3 VC 30.
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3. Miłość Boga

Każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. Nawrócenie jest niczym 
innym jak współpracą człowieka, jego dobrej woli, z łaską Bożą, a doko-
nuje się ono powoli i mozolnie. Nawrócenie to powinno być nie jakimś 
jednorazowym tylko czynem wewnętrznym, ale długim i ustawicznym 
szukaniem Boga. Człowiek bowiem tęskni do Boga i szuka Boga. Nikt 
nie może powiedzieć, że już znalazł całkowicie; to szukanie Boga tu na 
ziemi nigdy się nie kończy, a opiera się i wypływa z naturalnego, przy-
rodzonego pędu człowieka do miłowania. Miłość zaś dąży do czegoś 
najlepszego, do dobra najdoskonalszego. Ponieważ wyszliśmy od Boga, 
więc powinniśmy wrócić do Niego, bo przecież On uczynił nas dla sie-
bie. On chce być naszym dobrem najwyższym i jedynym, On chce się 
z nami połączyć przez zjednoczenie wiekuiste.

Cóż bardziej słusznego, mądrego i sprawiedliwego ponad miłowanie 
Boga? Miłość dąży ku temu, co piękne, dobre, prawdziwe. Otóż Bóg jest 
jedyną prawdą, pięknością nieskończoną i dobrem najwyższym, jest samą 
Miłością, a jako taki powinien być miłowany ponad wszystko inne, ma 
więcej prawa do miłości niż ktokolwiek lub cokolwiek innego, ma nie-
skończone prawo do naszej miłości; Bóg nade wszystko umiłowany4. 

Bóg nie tylko musi być Bogiem miłości, ale rzeczywiście jest 
Bogiem miłości. Miłość Boga nie tylko nas stworzyła, ale i odkupiła. 
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby był 
dla nas prawdą, drogą, życiem, ofiarą i pokarmem. Bóg umiłował nas 
miłością uprzedzającą i to od wieków. „Miłością wieczną umiłowałem 
cię”, miłością najtkliwszą, bo posuniętą aż do ofiary z siebie, miłością 
tak wielką, jaką Bóg jest sam, a więc nieskończoną.

4. Bóg jest Ojcem

Można wskazywać na różne motywy przyjścia Jezusa na świat, ale 
niewątpliwie jednym z najważniejszych było objawienie światu tajem-

 4 Por. K 173.
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nicy Ojca w niebie. Syn Boży mówił o Ojcu, rozmawiał z Ojcem oraz 
pokazywał Go. Jezus mówił o Bogu jako Ojcu swoim i naszym. Bóg jest 
dla Jezusa Ojcem, który rodzi Go od wieków jako równego sobie pod 
względem natury. Ten Bóg w swoim Jednorodzonym Synu kontempluje 
własne odbicie i swój obraz (por. Kol 1, 15; Hbr 1, 3). On prawdziwie 
ma w Nim upodobanie (por. Mt 17, 5). Nie ma przed Nim żadnych ta-
jemnic; pokazuje Mu wszystko, co sam czyni (por. J 5, 20) i zawsze Go 
wysłuchuje (por. J 11, 41-42). Wreszcie posyła Go na świat z określoną 
misją (por. 1 J 4, 9) i przekazuje Mu całą władzę (por. Mt 28, 18; J 3, 
35), a gdy Syn zostaje zabity, wskrzesza Go z martwych (por. Rz 8, 11; 
2 Kor 4, 14). Jest dla Niego Ojcem w sposób jedyny i niepowtarzalny.

Ten Ojciec w niebie ma jednak także inne dzieci, które są przez 
Niego zrodzone i na zasadzie podobieństwa do Jego Jednorodzonego 
Syna uczestniczą w Jego Bóstwie (por. Rz 8, 14; Ef 1, 5; 1 J 3, 2). Dla 
tych dzieci Bóg Ojciec jest także tym, który je rodzi, choć nie jako równe 
sobie w naturze. On rodzi w nich swoje podobieństwo, swoje życie, po-
wołuje je i wybiera (por. Rz 8, 29), wychowuje i wywyższa (por. Iz 1, 2; 
Ps 21), daje im wszystko, co jest potrzebne do życia, karmi i przyodziewa 
lepiej niż lilie polne i ptaki niebieskie (por. Mt 6, 24-34).

Jest to Ojciec, który wciąż poucza swoje dzieci, uprawia je jak win-
nicę (por. Iz 5, 1-4; J 15, 1), daje im łaskę wiary (por. J 6, 44; Mt 16, 17), 
wysłuchuje ich próśb (por. J 11, 41-42; Mt 7, 11), wspomaga je i chroni 
(por. Mt 6, 8; 10, 29-30); troszczy się, aby im włos z głowy nie spadł, 
czyni im dobrze nawet wtedy, gdy się od Niego odwracają; wreszcie wy-
daje za nie swego Jednorodzonego Syna (por. J 3, 16). Gdy zaś wracają, 
wyzwala je z grzechu, przebacza i okazuje im miłosierdzie (por. Ef 2, 4; 
J 5, 22), ciesząc się jak nikt z ludzi każdym ich powrotem (por. Łk 15, 
20), ponieważ jest „bogaty w miłosierdzie” (2 Kor 1, 3. 5).

Bóg Ojciec cieszy się swoimi dziećmi, dosłownie pieści je (por. Iz 
66, 12-13). Ale posyłając je do świata (por. J 12, 49-50; 14, 31) i wypo-
sażając w niezbędne moce apostolskie (por. J 14, 16), wyznacza im także 
zadania podobne do tych, jakie wyznaczył swojemu Jednorodzonemu 
Synowi. W końcu obficie nagradza ich trud dla królestwa, wskazuje 
im przednie miejsca w tym królestwie (por. Mt 20, 23); jest zawsze 
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z nimi, nie opuszcza ich nigdy (por. Iz 49, 15; Mt 6, 10. 31-33). Ojciec 
w niebie po prostu kocha swoje dzieci (por. J 16, 27). Kocha je miłością 
uprzedzającą (por. 1 J 4, 10; Rz 5, 7-8), miłością „do końca” (por. J 13, 
1), miłością „wieczną” (por. Jr 31, 3). Kocha je, gdy one jeszcze nie 
zaczęły kochać i kocha wtedy, gdy już przestały kochać. Jego miłość 
przenika wszystko, nad wszystkim panuje, wszystkiego dokonuje. Z niej 
powstaje świat i z niej rodzi się życie. Każde dzieło Boga jest dziełem 
Jego ojcowskiej miłości.

5. Bóg wszechmocny

Bóg jest Ojcem wszechmocnym. Jego wszechmoc często jest nie-
właściwie rozumiana. Człowiek nie może przyjąć wszechmocy, którą 
pojmuje jako nieustanne zagrożenie, która kojarzy mu się z przemocą, 
nie może przyjąć wszechmocy, która przeczy wszelkim prawom logiki. 
Jezus, objawiając Boga, pokazuje, że Jego wszechmoc jest zależna od 
Jego mądrości i miłości, że działanie Boże nie jest w żadnym stopniu 
dowolne, kapryśne, niezgodne z odwiecznymi obietnicami i planami 
Boga, ani tym bardziej absurdalne czy złe. Bóg swoją wszechmocą 
niczego na człowieku nie wymusza, nie stosuje żadnych form nacisku, 
szantażu, ani też zniewolenia. 

Wszechmoc Boga to wszechmoc Jego miłości. Zgodnie ze swoją 
ojcowską miłością Bóg może uczynić co zechce. Może ten świat stwo-
rzyć lub nie, może uczynić go takim, jaki jest, lub innym. Nic i nikt Mu 
w tym nie przeszkodzi. Jego wszechmoc jest tu mocą tworzenia i kocha-
nia, która przekracza wszelkie wyobrażenia. Bóg w swojej miłości jest 
nieograniczony. Ograniczałoby Go tylko to, co byłoby ograniczeniem 
Jego miłości i co byłoby też ograniczeniem Jego mądrości. Wszechmoc 
nie polega na czynieniu wszystkiego, o czym tylko można pomyśleć, co 
jest możliwe także, jeżeli chodzi o głupotę i zło. To tylko człowiek uważa 
granice miłości za swoje ograniczenie, za ograniczenie swojej wolności, 
podczas gdy jest to jedynie ograniczenie jego samowoli i dowolności. 
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Wszechmoc Boga to nieograniczoność Jego miłości, to potęga 
i moc, która nie ma sobie równej. Bóg bowiem, mimo oporów świata 
i sprzeciwów człowieka, konsekwentnie przeprowadza plan swojej mi-
łości. Jego działanie na dalszą przyszłość okazuje się potężniejsze niż 
działanie wszystkich innych mocy.

W tym panowaniu nad wszystkim, Bóg na mocy swej miłości, sza-
nując wolność człowieka, objawia, na czym polega istota prawdziwej 
wolności. W swej wszechmocy okazuje On transcendencję nie tylko 
wobec mocy pozaboskich, ale także wobec czysto ludzkiego pojmowa-
nia Bożej wszechmocy. Bóg pokazuje, że na świecie istnieje tendencja, 
aby wszechmoc interpretować jako wszechprzemoc. Taka interpretacja 
w sposób zasadniczy zniekształca obraz Boga Ojca. Boga, który dał 
człowiekowi wolność i ją zapewnia swoim działaniem, przedstawia się 
jako zagrożenie tej wolności.

Tymczasem wszechmoc Boga jako wszechmoc miłości jest Jego 
prawdziwą właściwością, która nawet najbardziej zagrożonemu czło-
wiekowi pozwala mieć nadzieję. W niej Bóg się określa; pokazuje, kim 
jest w swojej naturze i do jakiej wszechmocy powołuje człowieka, dając 
mu udział w tej naturze. Dzięki tej wszechmocy Bóg jako Ojciec jest 
sobą, ma swoje Oblicze. Będąc nieskończenie miłosierny, nie tylko za-
chowuje swoją moc, ale ją w pełni okazuje. Będąc sobą, może uczynić 
wszystko, co zechce. Działając zgodnie ze swoją naturą, stworzył świat 
duchów niebieskich, świat materialny i człowieka. Uczynił go takim, jaki 
odpowiada Jego mądrości, i jaki jest wyrazem Jego miłości. Obdarzył 
go rozumem, wolą, miłością i wolnością, uczynił go swoim obrazem 
i podobieństwem.

Bez wszechmocy Bożej to wszystko byłoby niemożliwe. Bez niej 
nie byłoby niczego. Nie byłoby nawet tych, którzy się Bogu przeciw-
stawiają. Z mocy Boga, która jest zawsze pozytywna, czerpie każda 
pozytywna moc na niebie i na ziemi. Bez niej nie powstaje nic pozy-
tywnego, nic, co byłoby prawdziwe, dobre i piękne. Wszechmoc Boga 
jest źródłem naszych dobrych myśli, słów i czynów (por. 2 Kor 3, 5), 
naszych możliwości i naszej władzy. Z tej wszechmocy czerpie także 
władza kapłańska. Prezbiterzy w wykonywaniu pracy […] opierają się 
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na potędze Wszechmogącego Boga5. To samo można by powiedzieć 
o wszystkich innych świętych posługach. 

Taki jest Bóg w niebie, objawiony przez Jezusa Chrystusa – jest 
to Miłość, która nie jest słabością, ale mocą; Miłość, która jest wszech-
mocna. Bóg w swej Istocie jest niezmienny, nie może przestać działać 
zgodnie ze swoją naturą. Człowiek może przestać kochać i może zacząć 
kochać. Te zmiany w życiu człowieka nie powodują zmian w życiu Boga. 
Niezmienność Boga daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Dziś, 
kiedy wielu pyta: czy ktoś mnie kocha?, czy Bóg mnie jeszcze kocha?, 
ważne jest, aby mieć świadomość, że Bóg jako Ojciec jest dla swojego 
dziecka wszystkim, że nie przestaje go kochać, że nie może przestać go 
kochać i że ta miłość ostatecznie zwycięża.

Niezrozumienie tajemnicy Bożej wszechmocy to najczęstsze źró-
dło wszelkich trudności dotyczących wiary i sprzeciwów wobec Boga 
Ojca. To także źródło niewiary w istnienie zła w świecie oraz źródło 
nieumiejętności pogodzenia obecności zła z istnieniem kochającego 
i wszechmocnego Boga. To również źródło nieprawidłowego, czy 
wręcz błędnego odczytania Bożego ojcostwa. Problem ojcostwa Boga 
wiąże się ściśle z problemem Jego wszechmocy. Błędnie interpretowana 
prawda o ojcostwie Boga często prowadzi człowieka do poszukiwania 
namiastek ojcostwa w takich autorytetach jak władza, polityka, nauka, 
używanie świata.

Bóg Ojciec w niebie jawi się jako Bóg Jedyny, bez którego nie ma 
żadnego ojcostwa na niebie i na ziemi. W rzeczywistości Bóg Ojciec jest 
wielkim nieznanym. Jest nie tylko nieznanym, ale jest nadto wielkim 
oskarżonym. Oskarża się Go jako Tego, który gładzi ludy; który gniewa 
się i mści; który jest przyczyną tylu różnych kataklizmów w świecie. 
Niektórzy pytają: jakie zło popełniłem, że Bóg mnie karze?! My, kapłani, 
w teologii pastoralnej bardzo często z jednej strony mówimy, że Bóg 
jest miłosierny, a z drugiej, że jest sprawiedliwy i wymierza kary. Inni 
mówią: tak, On jest Miłością, ale ma przy sobie ukryty kij. Bóg Ojciec 
w końcu jest wielkim nieobecnym. Dla wielu ludzi w świecie Bóg nie 

 5 PO 22. 
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jest ani pierwszy, ani nie jest w centrum. Idą przez życie jakby Go nie 
było, a jeśli jest, to i tak nie interesuje się nami.

6. Bóg miłosierny 

Marianin, krocząc śladami Chrystusa, winien całym życiem 
świadczyć o Bogu, że jest naszym Ojcem i to Ojcem wszechmocnym. 
Przymiotem Boga jest być miłosiernym. Jest to najwyższy atrybut Jego 
wszechmocy. Bóg objawia się nie tylko jako byt transcendentny, świę-
ty, wieczny i wszechmocny, lecz także jako miłosierny. Owszem, Jego 
wszechmoc ujawnia się właśnie w miłosierdziu. W kolekcie 26 niedzieli 
Okresu Zwykłego Kościół modli się: Boże, Ty przez przebaczenie i litość 
najgłębiej okazujesz swoją wszechmoc. Przebaczenie i miłosierdzie są 
wspaniałymi aktami wszechmocy Boga.

Bóg objawia się Mojżeszowi w słowach: Jestem, który Jestem (Wj 3, 
14), a więc jako obecność wszechmocnej Opatrzności. Po tym pierwszym 
objawieniu imienia następuje drugie, które jest jego dopełnieniem: Jahwe, 
Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, 
zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodzi-
wość, niewierność, grzech (Wj 34, 6-7). Bóg jest nie tylko wszechmocny, 
ale i miłosierny. Co więcej, ten właśnie atrybut Boży będzie najczęściej 
przyzywany w dziejach wybranego ludu. W pieśniach modlitw błagal-
nych i dziękczynnych Bóg jest wysławiany jako „miłosierny i łaskawy” 
(Ps 111, 4), a Jego imię bywa określane mianem miłosierdzia i dobroci 
(por. Ps 145, 8-9).

Odprawiając Liturgię godzin, marianin często w psalmach spotyka 
się z wątkiem dobroci i miłosierdzia Boga, który przejawia się w różnych 
wariantach. Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym 
do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się 
nade mną; udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy 
(Ps 86, 15-16). Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bar-
dzo łagodny (Ps 103, 8). Liczne zmiłowania Pana (por. Ps 119) sławi 
psalmista przy pomocy żywych i różnorodnych obrazów (por. Ps 103, 
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11-13). Dobroć Boga objawia się w konkretnych aktach przebaczenia, 
uzdrowienia, pomocy. Z racji opieki i przewodnictwa Bóg jest porówny-
wany do dobrego pasterza, który troskliwie prowadzi swą owczarnię na 
żyzne i zielone pastwiska (por. Ps 23, 1-6). Stąd zrozumiały jest okrzyk 
psalmisty: Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan (Ps 144, 15).

Dobroć i miłosierdzie Boga wyraża też Biblia przy pomocy obra-
zu czujnego oka, które symbolizuje Bożą wszechwiedzę, opiekuńczą 
wszechobecność i opatrzność (por. Ps 11, 4-5; 33, 18-19). Mimo niewier-
ności i odstępstw ludu, Bóg pozostaje wierny swojej obietnicy (por. Ez 
20, 17). Znajdując się pod opieką miłosiernego spojrzenia Boga, człowiek 
również kieruje ku Niemu swe oczy, aby szukać opieki i zbawienia. Jest 
to jakby wymiana spojrzeń pomiędzy synem i ojcem. Oczy me zawsze 
zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. Wejrzyj 
na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy (Ps 
25, 15-16). Do Ciebie […], Panie, [zwracam] moje oczy: do Ciebie się 
uciekam: Ty nie gub mej duszy (Ps 141, 8). Oczy wszystkich oczekują 
Ciebie, Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie (Ps 146, 15).

Ponieważ Bóg jest gotowy udzielać pomocy, przebaczać i okazy-
wać miłosierdzie, Psalmista nie przestaje śpiewać, że Jego miłosierdzie 
jest wieczne (Ps 86, 12-13; 118, 1-4. 29). Cały Psalm 136 opiewa Boże 
dzieło stworzenia, wybranie ludu izraelskiego i opiekę nad nim w świetle 
miłosiernej dobroci Jahwe. Uwielbienie Jego miłosierdzia przyjmuje tu 
formę aklamacji refrenu: Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na 
wieki (Ps 136, 1-26). Kto wierzy w Boga, znajduje schronienie w Jego 
ojcowskich ramionach (por. Ps 139, 5; 32, 7). 

Celem przedstawienia Bożej obecności, która niesie ze sobą słodycz 
i pociechę, Stary Testament posługuje się także opisami czułości macie-
rzyńskiej (por. Ps 131, 2). Nadzieja, jaką człowiek pokłada w Bogu, jest 
tak wielka i bezgraniczna, że można ją porównać do radości i spokoju 
dziecka w objęciach własnej matki. W Psalmie 131 jest mowa o pod-
rosłym dziecku, które nie karmi się już matczynym mlekiem. Jest to 
dziecko, które umie już samo chodzić, rozpoznaje swą matkę i z radością 
chroni się w jej ramionach. Według proroka Izajasza Bóg jest bardziej 
łagodny i wyrozumiały niż ziemska matka (por. Iz 49,15). Do swoich 
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dzieci doświadczonych cierpieniem Bóg odnosi się z macierzyńską de-
likatnością i niesie im pociechę: Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja 
was pocieszać będę (Iz 66, 13). Także Ozeasz porównuje postępowanie 
Boga względem swojego ludu do czułej miłości, jaką rodzice otaczają 
własne dziecko (por. Oz 11, 1-8).

Chociaż jest tu mowa o Bogu jako Ojcu, wyrażenia, jakimi posłu-
guje się prorok, są typowe dla zachowania matki zatroskanej o swe małe 
dzieci: trzymając je za ręce, uczy je chodzić, unosi ku górze i całuje 
w policzek, pochyla się, aby je nakarmić. W podejściu do swego ludu 
Bóg stosuje tę samą pedagogię miłości, jaką posługuje się każda matka 
wobec własnych dzieci.

Według Izajasza sytuacja ludu jest taka, jak gdyby został zrodzony 
przez Boga i wykarmiony już od łona matki: Posłuchajcie Mnie, domie 
Jakuba, i wszyscy pozostali z domu Izraela! Nosiłem was od urodzenia, 
piastowałem od przyjścia na świat (Iz 46, 3). Nawet jeśli „łono matki”, 
o którym jest mowa u Izajasza, oznacza ono łono ziemskich matek, przy-
toczone stwierdzenia wyrażają nieprzerwaną opatrzność i miłosierdzie 
Boga względem Jego stworzeń. Ty byłeś moją podporą od narodzin; 
od łona matki moim opiekunem (Ps 71, 6). Ty bowiem utworzyłeś moje 
nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki (Ps 139, 13).

W innym kontekście Bóg jest porównywany już nie do matki, ale 
do położnej, która delikatnie kładzie nowo narodzone dziecko na piersi 
matki: Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona; Ty mnie uczyniłeś 
bezpiecznym u piersi mej matki (Ps 22, 10).

Dla zilustrowania idei Bożego miłosierdzia Pismo Święte oprócz 
symboli i antropomorficznych metafor stosuje także symbole zaczerpnięte 
z przyrody. Bóg więc jest nazywany słońcem (por. Ps 84, 11), skałą (por. 
Pwt 32, 15), ogniem (por. Pwt 4, 24). Jego opieka bywa porównywana 
do skrzydeł orła: Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami 
swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi 
– tak Pan sam go prowadził (Pwt 32, 11-12).

W naszych czasach pojawiły się różne odmiany teologii: teologia 
nadziei, teologia wyzwolenia, teologia inkulturacji, ale nie istnieje teo-
logia miłosierdzia. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi prawdopodobnie 
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w swoistej umysłowości, która zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, 
a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines 
życia i odciąć od serca ludzkiego6.

Mimo wszystko marianin będzie zgłębiał Boże miłosierdzie, będzie 
jego apostołem w czynach i słowach. Boże miłosierdzie jest jakby ko-
rzeniem i podstawą wszystkich dzieł dokonywanych przez Boga; ono 
je przenika swą mocą i nad nimi góruje. Jako główne źródło wszelkich 
darów, miłosierdzie wywiera najskuteczniejszy wpływ; przewyższa 
sprawiedliwość, która jakby ustępuje na drugi plan i jest miłosierdziu 
podporządkowana. Głównym dziełem Boga Ojca jest więc miłosier-
dzie. Kryje się więc w nim misterium Jego miłości, która przedłuża się 
w przebaczeniu.

7. Pełnienie woli Bożej 

Wola Boża to plan, zamiar zbawczy Ojca i realizacja tego planu 
w historii. Bóg ma względem każdego z nas swoją wolę. Jezus został 
posłany, aby wypełnić Boży plan zbawienia. Jezus przyjął ten plan i wy-
konał do końca. W psalmie 40, 8-9 słyszymy słowa, które autor Listu do 
Hebrajczyków odnosi do Jezusa: Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę; 
w zwoju księgi o mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić 
Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu”. To był program 
Jezusa. Pełnienie woli Bożej łączy się z posłannictwem, z powołaniem, 
a to ważniejsze jest niż miłość rodziców. Moim pokarmem jest wypełnić 
wolę Tego, który Mnie posłał (J 4, 34). Jak pokarm jest konieczny do 
życia – tak dla Jezusa pełnienie woli Ojca. Nie ma przerw, wakacji od 
woli Ojca. Jezus rozmawia z Samarytanką – uczniowie tego nie rozu-
mieli i gorszyli się, że On publicznie rozmawiał z kobietą. W ten sposób 
pełnił i realizował wolę Ojca, a nie tylko o niej mówił. Przylgnięcie do 
woli Ojca kosztuje. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! 
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk 22, 42). Jezus, 
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po ludzku, jakby przeżywa kryzys: „zabierz ode mnie” i krwawo się 
poci. Nie zawsze jest łatwo pełnić wolę Ojca. Chcielibyśmy Panu Bogu 
podpowiadać, aby zrobił to i w ten sposób. Jezus domaga się pełnienia 
woli Ojca od swoich uczniów i naśladowców. Nie każdy, który Mi 
mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21). Pełnić wolę 
Ojca oznacza dla nas tyle, co żyć Ewangelią na co dzień. Nadto chodzi 
o wszystko, co Bóg obmyślił dla człowieka: przede wszystkim o przy-
kazania, o wskazania podane przez Jezusa. Następnie, z uwagi na to, że 
Bóg Stwórca wszechrzeczy kieruje także postępem dziejów i wszystko 
czyni ze względu na człowieka, możemy powiedzieć, iż także w historii 
poszczególnych osób kryje się orędzie wyrażające wolę Boga. Pełnienie 
woli Bożej zakłada szerokie otwarcie się na ten bogaty wachlarz obja-
wiających czynników.

W jakich sytuacjach, kiedy i jak możemy pełnić wolę Ojca? Pełnie-
nie woli Ojca Jezus łączy ze swoim posłannictwem i powołaniem. Jeżeli 
realizujemy na co dzień nasze powołanie, wierni naszym ślubom, Ewan-
gelii i konstytucjom – wtedy pełnimy wolę Ojca. Trzeba zatem odczytać 
w świetle Ewangelii naszą drogę życiową. Po drugie wolą Bożą jest 
nasze uświęcenie. Pełnimy zatem wolę Ojca, jeżeli świadomie dążymy 
do doskonałości naszego życia. Tu nie ma miejsca dla kibiców. Kibic 
przygląda się i kibicuje, ale nie ma woli do walki.

Po trzecie pełnimy wolę Ojca na co dzień, jeżeli używamy naszej 
woli łącznie z wolą Bożą, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boże. Kiedy wprowadzamy harmonię w chaos naszego wnętrza. 
Naszą wolę blokują nasze grzechy, a zwłaszcza grzechy nałogowe.

Po czwarte pełnienie woli Ojca wyraża się w zachowaniu prawa Bo-
żego, kościelnego i zakonnego: reguła, nasze konstytucje oraz wszelkie 
statuty i dyrektoria. Psalmy tak pięknie wychwalają prawo Boże.

Po piąte pełni się wolę Boga, gdy się cierpi i dźwiga swój krzyż 
codzienny. Autentyczne pełnienie woli Ojca mierzy się miarą krzyża.

Po szóste, jeżeli przyjmujemy i pełnimy wolę przełożonych. Maria-
nie swoją wolę niech usiłują całkowicie uzgodnić z wolą Bożą, niech się 
jej poddają i wypełniają ją, ściśle i wielkodusznie zachowując przykaza-
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nia Boże i kościelne, jak też rady ewangeliczne i własne ustawy, wiernie 
współdziałają z łaską Bożą, uważnie, czujnie i ulegle dając się prowadzić 
Duchowi Świętemu, przezwyciężając i znosząc przeciwności oraz swój 
krzyż cierpliwie, mężnie i ochoczo dźwigając z Chrystusem7.

Pełnienie woli Bożej nie jest wyrazem biernej rezygnacji, ale goto-
wości do serdecznego współdziałania. Marianin uświadamia sobie, że 
lepsze jest dla niego to, co mu proponuje Bóg. Stąd rodzi się pragnienie, 
aby rzeczywiście pełnić Jego wolę. Koncepcja ta obejmuje z jednej strony 
samego Boga, który kocha człowieka, wytycza mu drogę, gorąco pragnie 
jego pełnego rozwoju; z drugiej strony obejmuje człowieka, który ze 
zdumieniem i radością stwierdza, że Bóg Ojciec towarzyszy mu w każdej 
chwili, że się o niego troszczy, że z miłości ku niemu objawia swoją wolę. 
Dlatego marianin stawia sobie ideał, aby wolę Boga pełnić wiernie, aby 
z poziomu osiągalnego ludzkimi siłami wznosić się na poziom zamierzo-
ny przez Ojca i aby w ten sposób sprowadzić na ziemię, w sferę ludzkiej 
egzystencji, bogactwo nieba, będącego sferą właściwą Bogu. 

Pełnienie woli Ojca na ziemi będzie więc polegać na tym, aby ją 
dźwigać na możliwie najwyższy poziom doskonałości pochodzącej od 
Boga, aby utrzymać jej związek z niebem. Wola Boża spełnia się w nie-
bie, tzn. Bogu oddawana jest należna Mu cześć, gdy Go kochamy. Wola 
Boża spełnia się na ziemi, gdy kochamy się wzajemnie.

Jezus nie pełni innej woli niż wolę Ojca. Nawet Jego najświętsza 
wola ludzka schodzi na drugi plan. Ojcze – mówi – nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie (Łk 22, 42). Wola Ojca jest dla Niego ważniej-
sza niż wola najbliższych Mu osób. Czy nie wiedzieliście – pyta swoich 
rodziców – że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 
2, 49). Wola Ojca jest dla Niego rozkazem: tak czynię, jak Mi Ojciec 
nakazał (J 14, 31). Naśladowanie Jezusa domaga się tego samego ode 
mnie. Nie wystarczy wzywać Boga, aby wejść do królestwa. Warunkiem 
jest pełnienie woli Ojca.

 7 K 32.
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8. Kult Boga Ojca

Marianie krocząc śladami Chrystusa i upodobniając się do wzoru, 
jakim On sam jest dla nich, posłuszni we wszystkim woli Ojca, niech 
z całej duszy poświęcają się chwale Bożej i służbie bliźniemu8. Jeżeli Bóg 
jest dla nas prawdziwym Ojcem i najwyższym Dobrem, to oczywista 
staje się powinność uczczenia Go jako Ojca. Wszelki kult Boga, który 
chce być kultem chrześcijańskim, powinien być kultem Boga Ojca. Być 
może brak wyraźnego wymiaru naszej czci okazywanej Bogu jest jedną 
z przyczyn kryzysu kultu Boga w ogóle. Objawienie ukazuje kult Boga 
Ojca jako zwieńczenie całego chrześcijańskiego kultu Boga, jako jego 
perspektywę i główny cel.

Adresatem modlitwy marianów winien być Bóg Ojciec. Jest to 
widoczne w każdej modlitwie Jezusa, którego marianin naśladuje i to 
zarówno w modlitwie prośby, jak i w modlitwie dziękczynienia i uwiel-
bienia. Jezus prosi Ojca, który jest w niebie, o możliwość uwielbienia Go 
tak, jak na to zasługuje (por. J 17, 1); prosi o jedność dla swoich uczniów, 
o przebaczenie dla oprawców. Jezus dziękuje Ojcu za wysłuchanie Jego 
modlitwy (por. J 11, 41-42), za objawienie swoich tajemnic ludziom 
pokornym i prostym (por. Mt 11, 25).

Zasadniczą strukturą modlitwy liturgicznej jest zwrócenie się do 
Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ten swoisty 
patrocentryzm modlitwy Kościoła jest mocno podkreślany przez Sobór 
Watykański II9.

Marianin powinien uczcić Boga Ojca, głosząc Jego słowo za przy-
kładem Chrystusa10. Jezus nie wypowiadał słów innych ani nie głosił 
innej nauki aniżeli słowa i naukę Ojca, który jest w niebie. Sam to bardzo 
mocno podkreśla: To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział 
(J 12, 50), oraz: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał 
(J 7, 16). Marianin niech troszczy się o to, aby słowo Ojca przekazane 

 8 Tamże, 24.
 9 LG 51; SC 6, 12, 84.
10 Por. K 79, 133, 139.
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przez Kościół dotarło nieskażone do wszystkich ludzi. Dlatego niech 
strzeże tego słowa jako swojego najświętszego depozytu, głosi je, po-
dejmuje różne wysiłki, aby to słowo zostało przyjęte i stało się słowem 
mówionym i wprowadzanym w życie przez wszystkich ludzi. Kościół 
bowiem jest przekonany, że tylko to słowo może zaspokoić duchowy 
głód człowieka, karmić jego duszę (por. Am 8, 11; J 14, 6) i rozwijać 
jego życie doczesne i wieczne (por. Iz 40, 8; Mt 23, 35).

Winniśmy również uczcić Boga Ojca czynem. Jezus czyni tylko to, 
co się Ojcu podoba: Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba (J 8, 29). 
Nie każdy czyn jest uczczeniem Boga. Jest nim tylko ten czyn, który 
podoba się Ojcu i który wzywa do chwalenia Boga. Tak niech świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli czyny wasze i chwalili Ojca, 
który jest w niebie (Mt 5, 16). A zatem nie są uczczeniem Boga te czyny, 
które mają na celu własną chwałę. W tym sensie mówi Jezus: Strzeżcie 
się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, 
aby was widzieli (Mt 6, 1).

Sługa Maryi Niepokalanej niech całym życiem swoim czci Boga 
Ojca. Taki jest sens życia Jezusa. On mówi o sobie, że żyje dla Ojca: 
Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca (J 6, 57). Podobnie 
sensem naszego życia jest żyć dla Boga. Nie tylko wykonywać dla Niego 
niektóre czyny, nie tylko modlić się do Niego, ale oddać Mu naprawdę 
swoje życie. Taki winien być sens wszystkich naszych wysiłków, ofiar 
i poświęceń (por. Mt 5, 16)11. Człowiek, który pochodzi od Boga, po-
winien do Niego wrócić. Powrót do Ojca w niebie i zjednoczenie się 
z Nim jest ostatecznym celem ziemskiej pielgrzymki człowieka (por. 
2 P 1, 4; 1 J 1, 3)12.

9. Dziecięctwo Boże

Marianin czci Boga sercem dziecka. Jezus kieruje do Ojca w nie-
bie także swoje uczucia. Są to uczucia synowskiego oddania i miłości. 

11 Por. LG 28, 34; PO 5; AA 6. 
12 Por. OT 8; PO 6; K 36.
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Zasadniczą Jego postawą wobec Ojca jest postawa dziecka. W duchu 
dziecięctwa woła do Ojca: „Abba, Ojcze” (Mk 14, 36). Dla Ojca jest 
przede wszystkim Synem. Tak też określa Go Ojciec w czasie chrztu 
w Jordanie: Ten jest mój Syn umiłowany (Mt 3, 17). Nie możemy Boga 
uczcić w pełni, jeżeli nie przyjmiemy postawy dziecka. Nie mając jej, nie 
można podobać się Ojcu. Taka postawa winna być charakterystyczna dla 
naszej modlitwy i naszych wyborów. Bóg ma upodobanie w modlitwie 
dziecięcej i w postawie dziecka. Brak takiej postawy sprawia, że Ojciec 
nie może przyjąć i zaakceptować żadnego naszego czynu. Zamyka nam 
nawet dostęp do swego królestwa: Kto nie przyjmie królestwa Bożego 
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego (Mk 10, 15).

Bóg jest naszym Ojcem w takim stopniu, w jakim my jesteśmy 
wobec Niego dziećmi. Ojcostwo Boże i nasze dziecięctwo wobec Boga 
wzajemnie się warunkują, dlatego nie mając w sobie dziecięctwa wobec 
Ojca, nie można doświadczyć Jego ojcostwa, i odwrotnie. Te uwarunko-
wania są tajemnicą naszego życia i są także wytłumaczeniem, dlaczego 
niektórzy ludzie mają negatywny stosunek do Boga Ojca, do każdego 
ojca, a także do dziecka.

Nasze dziecięctwo wobec Boga jest charakterystycznym rysem na-
szej miłości do Boga. Jest to przede wszystkim oczekiwanie od Boga 
wszystkiego; to wielka ufność i zawierzenie Mu. Jest to także prostota 
i szczerość, czystość i niewinność; to także szybki postęp duchowy, ra-
dość i pokój (por. Rz 8, 21; Ef 1, 2; 1 J 1, 3-4)13. Tak pojęte dziecięctwo 
jest nie tylko darem, ale i wielkim zadaniem.

Nasze naśladowanie Jezusa lub wstępowanie w Jego ślady14 jest 
naśladowaniem także Ojca w niebie (por. Mt 5, 48)15. Jezus dawał 
swoim uczniom do zrozumienia, że jest jedno z Ojcem i że patrząc na 
Niego, można zobaczyć Ojca. Powiedział to wyraźnie do Filipa, gdy ten 
zapragnął zobaczyć Ojca: Filipie, […] kto Mnie zobaczył, zobaczył także 
i Ojca (J 14, 9). Praktycznie słowa i czyny Jezusa były naśladowaniem 

13 Por. K 12, 94, 114.
14 Tamże, 24.
15 Por. Tamże, 20.
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słów i czynów Ojca. Gdy wzruszał się, widząc głodnych; gdy płakał nad 
Jerozolimą; gdy rozmnażał chleb; gdy uzdrawiał i wskrzeszał, naśladował 
Ojca niebieskiego, litując się nad ludzką nędzą.

Do naśladowania Ojca, który jest w niebie, Jezus wezwał także i nas 
bardzo wyraźnie słowami: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48) oraz Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). W tych słowach ojcostwo Boga zostało 
ukazane jako swego rodzaju ideał i cel życia marianina16. Te słowa wzy-
wają nas do głębokiego zastanowienia się nad istotą doskonałości Ojca 
w niebie i do uczynienia jej wzorem własnego życia. Chodzi tu przede 
wszystkim o ojcostwo duchowe. To ojcostwo powinno być w jakiś 
sposób zrealizowane przez każdego marianina. Urzeczywistnienie tego 
ojcostwa to pewnego rodzaju warunek realizacji swego człowieczeństwa 
w jego dojrzałej formie. To życiowe zadanie sługi Niepokalanej. Każdy 
z nas powinien stawać się ojcem w sensie duchowym. Dla wielu jest to 
zadanie najważniejsze. Dotyczy to zwłaszcza powołanych do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego. Marianie bowiem powołani do szczególnej służ-
by Bożej17 powinni być bardziej ojcami niż nauczycielami, bo bardziej 
niż nauczycieli człowiek naszych czasów potrzebuje ojców. To prawda, 
że wołanie o powszechne braterstwo jest wielkie, ale realizacja tego bra-
terstwa jest niemożliwa bez właściwego przeżywania dziecięctwa wobec 
Boga. A to dziecięctwo jest możliwe jedynie pod warunkiem istnienia 
ojców duchowych wielkiego formatu.

Tak więc uczcić Ojca, który jest w niebie, oznacza przede wszystkim 
przyczynianie się do uobecnienia jego ojcostwa na ziemi. O to modlimy 
się w Modlitwie Pańskiej, kiedy mówimy: „Bądź wola Twoja jako w nie-
bie, tak i na ziemi”. Modlimy się bowiem wtedy nie tylko o to, abyśmy 
jako dzieci pełnili wolę Ojca niebieskiego, ale także o to, abyśmy jako 
ojcowie dobrze reprezentowali tę wolę na ziemi i aby takich reprezen-
tantów woli Bożej na ziemi było jak najwięcej.

16 Por. Tamże, 20, 24.
17 Tamże, 1, 4, 6, 8.
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10. Wierność powołaniu 

Życie człowieka objawia się jako apel – wezwanie i zadanie. 
Człowiek wierzący pyta: „Panie, co mam czynić, aby wypełnić swe 
powołanie?” Następuje wtedy okres ustawicznego poszukiwania, często 
bolesnego, aż do chwili, kiedy człowiek po długiej, uciążliwej próbie 
zastanawiania się znalazł wewnętrzny spokój – dzięki modlitwie, re-
fleksji, przykładowi i dobremu słowu drogich osób – ponieważ odkrył 
swe własne powołanie. Był to moment, kiedy doświadczyło się, dzięki 
wewnętrznemu przekonaniu, że nasze myśli i nadzieje spotkały się 
z myślami i nadziejami Boga względem nas. 

Jednym z wielkich i poważnych zjawisk, które w ostatnim czasie 
mają miejsce w życiu Kościoła, jest fakt zaniku wierności powołaniu 
chrześcijańskiemu w ogólności oraz życiu konsekrowanemu w szcze-
gólności. Należy stwierdzić, że nieodwołalna wierność przyjętemu „za-
daniu” na całe życie jest możliwa. Potwierdza to nie tylko Pismo Święte 
i życie w Kościele, ale także doświadczenie wzięte z życia autentycznie 
ludzkiego. Wierność przyjętym zadaniom jest cnotą, która czyni czło-
wieka podobnego Bogu i zdolnego do zgłębiania tajemnicy Kościoła, 
który jest tajemnicą wierności. 

Wierność czyni nas podobnymi Bogu i Chrystusowi. Jahwe jest 
„Bogiem wiernym” (Pwt 32, 4); jest Bogiem wiernym, zachowującym 
przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go 
miłują i strzegą Jego praw (Pwt 7, 9). Bóg dał obietnice patriarchom i dy-
nastii Dawida i zachowuje je także, jeżeli nawet Izrael będzie niewierny, 
albowiem On nie kłamie, nie cofa się, nie żałuje (por. Lb 3, 6). Dlatego 
dla Żydów Bóg jest „Twierdzą” i „Skałą” (Pwt 32, 4), na której można 
się oprzeć, będąc pewnym, że On nigdy nie cofnie swego słowa.

W Nowym Testamencie św. Paweł mówi: Wierny jest Bóg, który 
powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem 
naszym (1 Kor 1, 9). Ta wierność Boga, dodaje św. Paweł, nie zależy od 
wierności człowieka: Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich 
niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? (Rz 3, 3). Ta wierność 
Boga, której nic, nawet niewierność człowieka, nie może zniweczyć, 
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objawiła się w Osobie i dziele Chrystusa: Albowiem ile tylko obietnic 
Bożych, w Nim wszystkie są „tak” (2 Kor 1, 20). W Nim znalazły 
swoje doskonałe wypełnienie. Jezus jest nie tylko symbolem wierności 
Ojcu: On sam jest wierny. Więcej, Jego imię, które nosi, to: „Wierny” 
i „Prawdziwy” (Ap 19, 11): On bowiem jest „wiernym świadkiem” (Ap 
1, 5) Ojca. Dlatego chrześcijanin może liczyć na Niego, mimo własnych 
niewierności, ponieważ: jeśli my odmawiamy wierności, On wiary do-
chowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego (2 Tm 2, 13).

Wierności Boga i Chrystusa powinna odpowiadać wierność Kościo-
ła i chrześcijan. Jak Abraham, który w próbie okazał się wiernym (Syr 
44, 20), więcej: jak Chrystus, który okazał się wiernym Temu, który Go 
ustanowił nad własnym swoim domem (Hbr 3, 2. 6), tak chrześcijanin 
winien być wiernym: Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę 
życia (Ap 2, 10). Wierność ma tak wielką wartość, ponieważ wszystko 
czyni z miłości. Miłość ożywia wierność, a wierność jest rzeczą najbar-
dziej przekonującą i najjaśniejszym wyrażeniem miłości. Wierność to 
trwanie w miłości. Jezus powiedział: Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15, 10). Sobór Wa-
tykański II poucza, że przez wytrwałą i pokorną wierność wymienionej 
konsekracji stają się [kapłani i osoby konsekrowane] chlubą Oblubienicy 
Chrystusa i wszystkim ludziom świadczą szlachetne i rozliczne posługi18. 
Wierność nie jest tylko sprawą osobistą, lecz jest także faktem kościel-
nym – wspólnotowym.

Zachowanie wierności jest możliwe, lecz aby ją zrealizować, na-
leży ją poznać i respektować jej wymogi. Muszę być świadom tego, 
że wierność jest wystawiona na ryzyko. Muszę pamiętać, kim jestem 
i po co przyszedłem do marianów. Ponadto muszę pamiętać, jaki jest 
mój podstawowy wybór. Muszę być świadomy swych granic i słabości 
osoby ludzkiej. Stąd muszę kierować się czuwającą ascezą i prawdziwą 
roztropnością. Zarozumiałość jest wrogiem wierności. W końcu muszę 
pamiętać, że wierność jest darem Boga, który wyprasza się pokorą 

18 LG 46; por. PO 16.
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i ufnością. On też będzie umacniał was aż do końca (1 Kor 1, 8) i nie 
dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, 
równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać 
(1 Kor 10, 13).

11. Całkowite poświęcenie się Bogu nade wszystko 
umiłowanemu

W posynodalnej adhortacji Vita consecrata już w pierwszym zdaniu 
wskazano na trynitarne korzenie tego misterium. Życie konsekrowane, 
głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, 
jest darem Boga Ojca udzielanym Jego Kościołowi za sprawą Ducha 
Świętego19. Życie konsekrowane, jak każde życie, pochodzi od Ojca. 
Życiem Ojca jest nade wszystko Syn. Tym zaś, który przekazuje ów 
dar Kościołowi, jest Duch Ożywiciel. Skoro Syn jest Życiem – życie 
konsekrowane jest „głęboko zakorzenione” w Chrystusie, w Nim znaj-
duje swą żywotność i owocność. Profesja rad ewangelicznych, według 
posoborowej teologii, „stanowi jakąś szczególną konsekrację” – stwarza 
nową więź człowieka z Bogiem Trójjedynym w Jezusie Chrystusie20. Już 
same rady ewangeliczne to przede wszystkim dar Trójcy Przenajświęt-
szej. Konsekrowane życie samo w sobie jest głoszeniem tego, czego 
dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją 
dobrocią, swoim pięknem. Pierwszym zadaniem życia konsekrowanego 
jest ukazywanie wielkich dzieł, jakich Bóg dokonuje w ułomnej ludzkiej 
naturze osób powołanych. Bardziej niż słowami, osoby konsekrowane 
dają świadectwo o tych wielkich dziełach wymownym językiem życia 
przeminionego, zdolnego zadziwić świat21.

19 VC 1.
20 RD 7.
21 VC 20.
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Pan Jezus w ziemskim życiu wykazał podwójną postawę: postawę 
całkowitego oddania się Ojcu i postawę oddania się ludziom, dla ich 
zbawienia. Każda osoba konsekrowana przez śluby zobowiązuje się do 
praktykowania rad ewangelicznych, oddając się całkowicie na własność 
umiłowanemu nade wszystko Bogu i w ten sposób poświęca się służbie 
Bożej i Jego czci oraz służbie bliźniego22. Zakonnicy przez ślubowanie 
rad ewangelicznych dali pozytywną odpowiedź Bożemu wezwaniu, tak 
że nie tylko umarłszy dla grzechu, lecz także wyrzekłszy się świata, żyją 
jedynie dla Boga23.

Pierwszym i bezpośrednim skutkiem profesji jest całkowita przyna-
leżność do Boga. Marianin jest chrześcijaninem, który się oddaje Bogu 
totalnie - całkowicie (totaliter) - w ten sposób, że zobowiązuje się żyć 
wyłącznie dla Niego24. Oddaje całkowicie Bogu swoją wolę jako ofiarę 
z samego siebie, i dzięki temu jednoczy się trwalej i bezpieczniej ze 
zbawczą wolą Boga25. We wszystkich sprawach winien się kierować 
prawą i czystą intencją, często ją odnawiać, a także starać się we wszyst-
kim szukać Boga, wszystko czynić z miłości ku Bogu, we wszystkim Bogu 
się podobać, wszystko z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa 
- odnosić do Boga i na Jego większą chwałę26.

Całkowite poświęcenie się Bogu dla sługi Maryi Niepokalanej ozna-
cza – wyrzec się wszystkiego, na ile tylko zezwala ludzka ułomność; ma 
całkowicie zaofiarować się, oddać i poświęcić Bogu i Jego sprawom, żeby 
Bóg stał się wyłącznym ośrodkiem życia zarówno dla poszczególnych 
członków, jak i dla całego Zgromadzenia27. Kapłan-marianin każdego 
dnia w dziękczynieniu po mszy św. dokona aktu „ofiarowania siebie”: 
Przyjmij Panie całą moją wolność, przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. 
Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie 

22 Por. LG 44.
23 PC 5.
24 Por. K 173.
25 Por. Tamże, 54.
26 Tamże, 73.
27 Tamże, 4.
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i całkowicie poddaję panowaniu Twej woli. Daj mi tylko miłość i Twoją 
łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę.

Marianin żyje wyłącznie i bezpośrednio dla Pana Boga, dla Jego czci 
i służby. Daje uprzywilejowane świadectwo stałego poszukiwania Boga, 
jedynej i niepodzielnej miłości. Reprezentuje typ człowieka, którego ży-
ciowe przylgnięcie do własnego celu, jakim jest Bóg żywy, rzeczywiście 
go scala wewnętrznie, otwiera na głębię i trwałość życia w Bogu28.

Marianin może i powinien kochać Boga przez to, że zawsze my-
śli o Nim z całego serca, zawsze tęskni za Nim z całej duszy, całym 
swym umysłem kieruje na Niego swoją uwagę, wszelkie swoje wysiłki 
i odczucia ciała i duszy skupia ze wszystkich sił wyłącznie na służbie 
Jego miłości. Sługa Niepokalanej nie potrafi mówić o miłości Boga bez 
popadania w zachwyt i uniesienie. Podobnie jak Pan Jezus w Nowym 
Testamencie (por. Łk 10, 27), także marianin wylicza wszystkie siły 
cielesno-duchowe będące zarówno siedzibą miłości, jak i nienawiści: 
serce, dusza, zmysły i umysł. Ciałem i duszą, ze wszystkich sił, powin-
niśmy Boga kochać jak najpełniej29. Myśl, mowa i czyn powinny być 
ukierunkowane na Boga, ponieważ On jest ponad wszystko godzien 
miłości i naszych dążeń. Miłość wyraża się zawsze w silnej tęsknocie 
za osobą ukochaną. Im staje się ona intensywniejsza, tym większe staje 
się jej pragnienie. Ona nigdy nie zatrzymuje się na własnej chwale, lecz 
poszukuje wciąż i przede wszystkim większej chwały Boga30.

Odczuwamy tutaj, jak bardzo chodzi o to, by być obecnym całym 
sobą i siebie wnosić, nie zamykać się w sobie, lecz żyć w ciągłym zwro-
cie ku tej drugiej osobie. Miłość oznacza otwartość, wysiłek, dynamizm. 
Jest podstawową siłą, dzięki której wszystko rzeczywiście istnieje. Ta siła 
może jednak pchnąć również w złym kierunku tak, że w końcu człowiek 
znów staje sam przed sobą. Dlatego trzeba tak bardzo akcentować Boga: 
o Nim myśleć, Jego pragnąć, poszukiwać Jego chwały. Nasza miłość 
Boga może być egoistyczna. Niekiedy jest ona tylko źle przyozdobio-
nym egoizmem.

28 ET 34.
29 Por. K 30.
30 Tamże, 1, 123, 149.
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Konsekwencją całkowitego zwrócenia się ku Bogu jest bezwarunko-
wa gotowość do służenia innym ludziom. Marianin nigdy nie powinien 
tracić tego z pola widzenia. Miłość bliźniego polega na tym, że na miarę 
sił pociągamy wszystkich ludzi do miłości Boga, cieszymy się z dobra 
innych ludzi, jak z własnego, współczujemy w nieszczęściu i nikomu 
nie dajemy żadnego zgorszenia. 

Miłość bliźniego polega przede wszystkim – ujmując ogólnie – na 
tym, żebyśmy tak dobrze jak to potrafimy, prowadzili wszystkich ludzi 
do miłości Boga. Miłość jest punktem wyjścia i punktem docelowym 
wszelkiej misji i apostolatu31. Prowadzenie ludzi do miłości Boga jest 
nie tylko zadaniem marianina misjonarza, lecz może stać się zasadą 
wszelkiego apostolatu. Stąd można wyprowadzić pedagogikę miłości, 
duszpasterstwo miłości. Cokolwiek byśmy czynili, jakkolwiek byśmy 
żyli, powinno się nieść w sobie coś z objawienia miłości Boga. Pocią-
gnięci Jego miłością powinniśmy tę miłość we wszystkim ukazywać tak 
atrakcyjnie, aby i innych przyciągnąć do Źródła miłości.

Zgodnie z ogólną dewizą: „prowadzić wszystkich do miłości Boga” 
- miłość bliźniego staje się konkretniejsza: gdy inni są dobrzy lub czynią 
dobro, cieszyć się tak, jakby to było naszym udziałem. Marianin stosuje 
miarę Jezusa – kochać bliźniego swego jak siebie samego – do wspólnej 
radości. Kto nie potrafi się cieszyć własnymi zdolnościami i osiągnię-
ciami, ten nie jest w stanie cieszyć się dobrem, które czynią lub jakim 
promieniują inni. Umiejętność darzenia uznaniem bez zawiści, chwalenia 
innych i cieszenia się nimi – to wszystko jest dla sługi Niepokalanej 
codzienną formą miłości. Dzielenie się radością jest podwójną radością. 
Zgodnie z tym, także współczucie należy do konkretnej codzienności 
miłości bliźniego. Dzielenie się bólem jest połową bólu. Tam, gdzie 
dzielimy z innymi radości i cierpienia, tam doznajemy błogosławionej, 
uszczęśliwiającej wspólnoty. „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znaj-
dziesz Boga żywego”. W takiej wspólnocie doznaje się miłości Boga, 
ponieważ wszyscy dzielą się wzajemnie swoimi dobrami i cieszą się 

31 Por. Tamże, 7-12, 94-100.
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nimi. W takich warunkach wyzwalają się siły, które można spożytkować 
przy budowie królestwa Bożego.

Miłość bliźniego objawia się wreszcie, gdy nikomu nie dajemy zgor-
szenia. Także ten przejaw miłości jest konkretnym żądaniem. Marianin 
powtarza w ten sposób słowa św. Pawła: Nie dając nikomu sposobności 
do zgorszenia (2 Kor 6, 3). 

Marianie wiedzą, że mają do spełnienia wielkie posłannictwo. Po to 
Bóg powołał i posłał nas, abyśmy słowem i czynem dawali świadectwo, 
że Bóg jest Ojcem miłosiernym i samą Miłością. Wszyscy jesteśmy we-
zwani do miłości Boga. Musimy odkryć, jak i w czym Bóg nas ukochał, 
aby koncentrując wszystkie siły, które nas tworzą, okazać Mu naszą 
wdzięczność, będącą wyrazem naszej miłości. Bóg dał nam wszystko, 
ale pierwszym darem jest dar życia, istnienia. Bóg nas stworzył i odkupił 
tylko ze swego miłosierdzia. Bóg jest Tym, który daje i wyświadcza do-
bro. Odkrycie tego budzi w sercu człowieka, stworzonego dla i ku Bogu, 
jak mówi św. Augustyn, wdzięczność, preludium i drogę miłości.

Nasza miłość do Boga jest wyrażeniem wdzięczności, która wynika 
z uświadomienia sobie, jakimi dobrodziejstwami On nas obdarza. Ko-
chać Boga za Jego dary to dopiero początek drogi. Kiedy jednak serce 
przekroczy dary i zwróci się ku samemu Dawcy, zrozumie, że jest On 
sam w sobie słodki i nade wszystko pożądany. Z powodu Jego samego, 
już nie z powodu darów, które od Niego otrzymujemy, odkrywamy, że 
jest największym dobrem. Bóg jest pełnią dobra, jest całym dobrem, 
wszelkim dobrem, bo w Nim wszystko jest dobre.

Bóg jest dobry dla człowieka i obsypuje go swoimi darami; nieza-
leżnie od tych darów sam w sobie jest ukochany i pożądany. Pozostaje 
jednak na zawsze niepojęty. Człowiekowi pozostaje tylko sławić Go 
i uwielbiać. To, co widzi człowiek oczami ciała; to, co rozumie i dostrze-
ga dzięki swej inteligencji; to, co czuje sercem, wszystko jest dobre. Gdy 
opiewa piękno i wdzięk świata materialnego; gdy mówi o ciele ludzkim 
stworzonym na podobieństwo Boga; kiedy wychwala Boga Ojca i Jego 
obecność w historii, marianin dostrzega głębokie dobro wszelkiego stwo-
rzenia i raduje się tym. W rezultacie, jak powiedział Jezus w Ewangelii, 
tylko Bóg jest dobry (por. Łk 18, 19). To wszystko, co człowiek nazywa 
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dobrym, swoją pełnię dobra odnajduje tylko w Nim. Życie, inteligencja, 
miłość, jedność duchowa, piękno, świętość, słodycz, porządek, harmonia, 
spokój, radość - Bóg jest najpierw i przede wszystkim właśnie w tym. 
Kiedy odnajdujemy Jego odbicie (przejawy) w świecie stworzenia – a od-
najdujemy je na każdym kroku – wiemy, że one wszystkie pochodzą 
z jednego źródła, z którego pochodzi wszelkie dobro. A to nas skłania 
do podjęcia dwóch działań. Najpierw należy uznać najwyższą i jedyną 
dobroć Boga w Bogu, w najgłębszych pokładach Jego istoty. Następnie 
należy ją uznać w całym stworzeniu: w człowieku i jego działaniach, 
w historii, w świecie rzeczy; krótko mówiąc - w całym Jego dziele, 
które stwarzając, odział swym pięknem. Do tego potrzeba bystrego 
oka i otwartego umysłu, oczu uważnych, życzliwych, które wszędzie 
odkrywają samo dobro, zachwycają się nim, radują.

Po tym akcie uznania natychmiast następuje akt oddania. Trzeba 
odnieść, oddać Bogu to, co naprawdę należy do Niego samego. O ile 
On objawia nam dobro, które jest w Nim, lub raczej Dobro, którym jest 
On sam, to właśnie nas zachwyca, ale nie należy do nas, ponieważ to 
objawienie jest darem, jest łaską. Tak samo dobro, które daje w obfitości 
każdej rzeczy, którą powołuje do istnienia poza sobą – stworzeniu – jest 
dodatkowym darem, łaską. Oczywiście trzeba ją uznać, uwielbić, cieszyć 
się nią jak dziecko, które dostaje prezent. Lecz zamiast zawładnąć nią, 
zatrzymać, traktować jak swoją własność, trzeba ją odnieść, stawić się 
przed Darczyńcą, wyrazić radosną wdzięczność za Jego hojność, dzięki 
składać za otrzymaną łaskę.

Teraz lepiej rozumiemy, dlaczego Bogu należy się najwyższa 
cześć i uszanowanie: to znaczy szacunek, postawa uwielbienia, która 
pozwala zobaczyć, kim jest Bóg; uwielbienie i błogosławieństwo: pieśni 
zadziwienia i pochwały za to, kim jest i czego dokonał; dziękczynienie 
i chwała: to, co Bóg dał za darmo, zostaje Mu oddane jak dziękczynienie 
za uwielbienie Jego chwały.

Zrzec się w radości i uwielbieniu wszelkiego dobra otrzymanego od 
Boga, uznając, że nie pochodzi od nas i do nas nie należy – oto prawdzi-
we ubóstwo. Znając serce ludzkie – a przede wszystkim swoje własne 
– marianin wie, że taka rezygnacja z posiadania nie jest łatwa. Przez 
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to, co jest największe i najświętsze – przez Boga, który jest miłością 
– człowiek wierzący stara się uniżać we wszystkim. Uniżyć się znaczy 
najpierw stwierdzić, że dobro jest w każdym człowieku. Następnie 
dostrzec to podstawowe dobro, którym jest istnienie osoby, widoczne 
w dobrych słowach i uczynkach. Mowa i postępowanie człowieka mogą 
być sprawiedliwe i dobre, zgodnie z prawdą Ewangelii. Lecz to głęboko 
zakorzenione dobro i prawda, które człowiek w sobie i w innych odkry-
wa, są darem i dziełem Boga. To On jest Tym, który czyni lub mówi 
i dokonuje wszelkiego dobra, a człowiek jest tylko Jego narzędziem32. 
Kiedy człowiek poddaje się mocy Ewangelii; kiedy jego serce zmienia się 
stopniowo i zwraca do Boga i bliźniego; kiedy umiera dla wrodzonego 
mu egoizmu, zaczyna jaśnieć świętą prawością i dobrem. Wydaje się 
świętym, bliskim Bogu, podobnym do Niego. To dobro nowego stwo-
rzenia będzie promieniować wokół i z powodu dobrych słów i uczynków 
dotknie, wywrze wpływ i może odmieni tych, których napotka. Spra-
wiedliwość i świętość są w pewien sposób zaraźliwe. 

Lecz takie położenie niesie ze sobą, jeśli weźmiemy pod uwagę 
wolność człowieka i jego głębokie pragnienia, ogromne ryzyko: to 
największa pokusa sprawiedliwego. Ta pokusa to chęć chełpienia się, 
cieszenia i wynoszenia się w duchu z powodu dobra, które odkrywamy 
w sobie, jakbyśmy byli jego jedynymi i absolutnymi właścicielami. Ma-
rianin wie, że nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 
„Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3) i Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie 
ma ani jednego (Ps 14, 3; Rz 3, 12).

To pokusa zapomnienia o dwóch sprawach. Zapomnienia o tym, że 
wszystko pochodzi od Boga, od Jego Ducha, szczególnie kiedy chodzi 
o samo serce (sedno) wiary chrześcijańskiej: uznanie Bóstwa Chrystusa. 
Zapomnienia również o niezdolności człowieka pozostawionego samemu 
sobie do czynienia jakiegokolwiek dobra. Jedynie całkowite złożenie sie-
bie miłosiernej miłości Bożej otwiera drogę do darmowego zbawienia.

Radować się dobrem, które w sobie dostrzegamy, radować się swo-
im działaniem to nic złego, wręcz przeciwnie. Jednak pod warunkiem, 

32 Por. Tamże, 27.
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że uznamy to za dar Boży i podziękujemy Mu za niego i używamy go 
dla Jego chwały. Zło polega na przywłaszczeniu sobie, kradzieży tego, 
co będąc w nas, do nas nie należy. Wtedy, gdy przypisujemy nie sobie, 
lecz Temu, który jest źródłem wszelkiego dobra, dobre słowa i uczynki, 
wówczas trwamy w prawdzie, która jest prawdziwą pokorą i źródłem 
ubóstwa. 

Kiedy św. Franciszek z Asyżu przygotowywał się do odprawiania 
liturgii, skomponował modlitwę-antyfonę. Ta antyfona, w dużej mierze 
inspirowana Apokalipsą, wychwala świętość Boga Trójjedynego oraz 
zabitego Baranka i nawołuje całe stworzenie do tej pieśni uwielbienia. Ta 
liryczna modlitwa zmierza do krzyku końcowego, który jest całkowitym 
wyjściem poza siebie i czystym uwielbieniem:

Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże, wszelkie 
dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry, Tobie pragniemy oddawać 
wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, 
wszelkie błogosławieństwa i wszelkie dobra. Niech się stanie. Niech się 
stanie. Amen.

Św. Franciszek jest jakby pochwycony przez świętość i dobro, 
które go oddzielają od świata. Jego jedyną odpowiedzią jest swobodny 
śpiew tego, który, ponieważ nie ma już nic swojego, posiada wszystko 
w Bogu; który, również ubogi, oddaje się człowiekowi. Dzisiaj również 
św. Franciszek, jeden z patronów marianów, zwraca się do nas tymi sło-
wami: Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych 
przyjął Ten, który cały wam się oddaje. Szczęśliwy ten, dla którego Bóg 
jest wszystkim. Kto wszystko dla Boga poświęci, wszystko z Bogiem 
otrzyma: „Bóg mój i wszystko”, „Tylko Bóg wystarcza”. 
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Choć istota świętości wciąż jest taka sama, ale sposób jej reali-
zacji jest podyktowany drogą odczytanego powołania życiowego. 
Spójrzmy na świętość realizowaną w duchu Zgromadzenia Księży 
Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Za 
podstawę naszych refleksji weźmiemy Konstytucje i Dyrektorium 
tegoż Zgromadzenia. 

Przełożony generalny w przedmowie do najnowszych Konsty-
tucji zakonnych pisze, że członkowie wspólnot mariańskich powinni 
czerpać natchnienie z tajemnicy niepokalanego poczęcia, które od 
samego początku jest szczególnym znakiem Zgromadzenia1. Zaś z nu-
meru 3 Konstytucji widać wielką otwartość na znaki czasu i działanie 
Ducha Świętego. Ta otwartość powoduje, że oprócz podstawowego 
charyzmatu, Zgromadzenie z góry nie wyklucza podjęcia się jakie-
goś dzieła. Ten duch otwartości jest widoczny również w dążeniu 
do świętości, następnie jest widoczny jej eklezjalny i maryjny wy-
miar oraz zakotwiczenie w tajemnicy chrztu świętego2. Konstytucje 
wskazują drogę realizowania świętości, co postaramy się w miarę 
możliwości ukazać. 

Ks. Ireneusz Werbiński

Śladami Jezusa.
Dążenie do świętości dziś

 * Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, kierownik Zakładu Teologii Duchowości Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 1 Por. K (Pismo Przełożonego Generalnego, s. 28).
 2 Por. Tamże, 1. 



1. Powołanie do świętości

Godne odnotowania jest to, że Założyciel marianów, Sługa Boży 
o. Stanisław Papczyński, już w drugiej połowie XVII wieku pisał, że 
do osiągnięcia ewangelicznej świętości powołani są wszyscy chrze-
ścijanie3. A przecież tę myśl dopiero zdecydowanie podkreślił Sobór 
Watykański II. Powszechność powołania do świętości ma swe źródło 
w przyjęciu chrztu świętego, co też jest widoczne w Konstytucjach 
zakonnych: Współbracia, pamiętając o tym, że w chrzcie wiary stali 
się prawdziwie synami Bożymi i uczestnikami Bożej natury, obowią-
zani są świętość, jaką wówczas otrzymali od Boga, zachowywać 
i w pełni urzeczywistniać4. Tok myślenia Konstytucji pokrywa się 
z przemyśleniami Jana Pawła II, wyrażonymi na temat świętości 
w liście apostolskim Novo millennio ineunte. Papież mówi, że 
w pytaniu: „czy chcesz przyjąć chrzest?”, jest zawarte pytanie: „czy 
chcesz zostać świętym?”5. Pytanie: „czy chcesz zostać świętym?”, 
zawsze jest aktualne dla uczniów Chrystusa, którym każdy staje się na 
chrzcie świętym, i domaga się odpowiedzi. Profesja zakonna jeszcze 
wzmacnia siłę tego pytania i dawania odpowiedzi codziennym ży-
ciem. W miarę upływu lat, poprzez coraz wierniejsze zachowywanie 
ustaw Zgromadzenia, zakonnik doskonali się w miłości braterskiej, 
w pokorze, posłuszeństwie oraz innych cnotach6.

Każdemu dążeniu do świętości powinna towarzyszyć wiara 
w to, że Jezus jest z nami (por. Mt 28, 20). Ze świadomością tej 
obecności wśród nas zmartwychwstałego Chrystusa stawiamy sobie 
dzisiaj pytanie, jakie zadano Piotrowi w Jerozolimie zaraz po jego 
mowie wygłoszonej w Pięćdziesiątnicy: Cóż mamy czynić? (por. Dz 
2, 37)7. Słusznie Papież mówi, że odpowiadając na to pytanie, nie 

 3 Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1, Lublin 1994, 
396. 

 4 K 20. 
 5 NMI 31. 
 6 K 38.
 7 NMI 29; por. S.T. Pinckaers, Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. 

Tomasza z Akwinu, Poznań 1998, 86-88. 
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trzeba niczego nowego wymyślać, ale trzeba sięgnąć do Ewangelii 
i żywej Tradycji. Obydwa źródła wskazują na ten sam cel, na potrze-
bę realizowania świętości w codziennym życiu. Dlatego Konstytucje 
zachęcają: Pragnąc żyć według wzoru Ewangelii, niech współbracia 
przede wszystkim codziennie mają pod ręką Pismo Święte, a przez 
jego czytanie i rozważanie nabywają „wzniosłego poznania Jezusa 
Chrystusa” (Flp 3, 8)8. Słowo „poznania” w tym wypadku trzeba 
rozumieć jako przeniknąć całym sobą i ucieleśnić życiem. 

Wczytując się w Konstytucje, coraz bardziej nabiera się przeko-
nania, że cały program formacyjno-apostolski marianów jest wpisany 
w perspektywę dynamicznego realizowania świętości. Sięgając do 
wyżej wspomnianego listu apostolskiego, możemy zauważyć, że 
pozornie mogłoby się wydawać, że takie ustawienie formacji i życia 
zakonnego ma niewielkie znaczenie praktyczne. W rzeczywistości 
jednak oznacza podporządkowanie wszystkiego nadrzędnej idei świę-
tości – to decyzja brzemienna w skutki. Wyraża ona przekonanie, że 
skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez 
wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to tym 
bardziej sprzeczna z tym byłaby postawa zakonnika pogodzonego 
z własną małością, zadawalającego się minimalistyczną etyką i po-
wierzchowną duchowością9.

Pytając dalej Jezusa: co mamy czynić, aby osiągnąć świętość?, 
otrzymujemy od Niego odpowiedź: abyśmy wypłynęli na głębię (por. 
Łk 5, 4). A to oznacza, że na drodze życia każdego chrześcijanina, 
a tym bardziej zakonnika, staje radykalizm Kazania na Górze: Kto-
kolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje 
się do królestwa Bożego (Łk 9, 62). W tym duchu Jezus mówi: 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski 
(Mt 5, 48)10. Ciekawe, że Kościół pierwszych wieków odczytywał 
ten radykalizm jako program życia dla wszystkich. W miarę jednak 

 8 K 63. 
 9 NMI 30; por. I. Werbiński, Obraz świętości odczytany w „Novo millennio ineunte”, 

„Teologia i człowiek” 1(2003) 186-187. 
10 Por. K 20, 21, 31, 43.
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upływu czasu, dla wielu wypływanie na głębię wiązało się z dużym 
wysiłkiem, z przekonaniem o niemożności zrealizowania wymagań 
Kazania na Górze i tak w pewnych kręgach zrodziło się przekonanie, 
że świętość jest tylko dla wybranych, np. dla zakonników. 

2. Upodobnianie się do Chrystusa i naśladowanie Go

Konstytucje wyraźnie wskazują na potrzebę upodobniania się 
do Chrystusa i naśladowania Go11. Mówią o kilku wymiarach tego 
procesu: napełniać się duchem Chrystusa, poznawać i miłować Go, 
nieść krzyż z Chrystusem12. 

Świętość w swej istocie nie jest regulowana przez dokumenty 
prawne ani przez idee czy instytucje, lecz przez relacje osobowe 
człowieka z Chrystusem. Zaczątek tych relacji dokonuje się w mo-
mencie przyjęcia chrztu świętego, a później w miarę świadomego 
dorastania powinien w człowieku dojrzewać. Wcielenie Jezusa 
i przyjęcie chrztu powodują, że Jezus staje się nam bliski jako Czło-
wiek i wprowadza nas w życie Trójcy Świętej. Owo wprowadzenie 
rodzi synowskie relacje z Jezusem, na wzór Jego relacji z Ojcem 
i otwiera nas na uświęcające działanie Ducha Świętego. O prawidło-
wość i dojrzałość relacji osobowych dla swoich uczniów modli się 
Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. W czasie tej modlitwy nazywa 
uczniów przyjaciółmi (por. J 15, 15). Przyjaźń jest szczególnym da-
rem Chrystusa dla swoich uczniów13. W odróżnieniu od sługi, który 
jest najmowany do pracy i nie jest dopuszczany do motywów najmu, 

11 Poprzez upodobnienie będziemy rozumieć nabywanie odpowiednich cech osobowości, 
które upodobniają człowieka do osobowości Jezusa. Zaś naśladowanie będziemy 
pojmować jako realizowanie stylu życia i postępowania na wzór Jezusa. Należy też 
zaznaczyć, że obydwa te pojęcia są ze sobą sprzężone. Choćby sięgając do wiedzy 
psychologicznej, która postępowanie ludzkie włącza w całokształt postawy, a postawę 
ujmuje jako względnie stałe usposobienie wyrażające się na zewnątrz; widzimy, że 
postępowanie jest zakorzenione w osobie, która zawsze ma konkretną osobowość, 
którą na ogół opisujemy przy pomocy cech. 

12 K 5, 24, 26.
13 Por. A.J. Nowak, Trynitarny wymiar kapłaństwa, „Dobry Pasterz” 23(1999) 18. 
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przyjaciel jest wybrany przez tego, który mu zaufał i jest świadomy 
tajemnic swego pana. Prawidłowo rozwijająca się przyjaźń prowadzi 
do intymnej miłości człowieka do Chrystusa. Miłość ta nie ma nic 
wspólnego z sentymentalnym pietyzmem ani jakąś ideologią czy 
niejasnym nastrojem religijnym. Jest to zaakceptowanie wspólnoty 
losów, sposób pojmowania siebie w świetle konkretnego życia Jezusa, 
uczestnictwo w Jego zdaniu się na Boga, krótko mówiąc: doświad-
czenie i akceptacja własnego życia jako bardzo tajemniczego, ale 
realnego uczestnictwa w jego losie14. 

Wśród świętych, którzy mają marianom wskazywać drogę upodo-
bniania się do Chrystusa, po Maryi, Konstytucje zakonne na drugim 
miejscu wymieniają św. Pawła: Przede wszystkim jednak niech mają 
[zakonnicy] przed oczyma niezliczone i olbrzymie, poniesione dla 
Chrystusa i zbawienia dusz prace i cierpienia św. Pawła Apostoła, 
jego ustawiczne troski, czuwania, modlitwy, podróże, niebezpieczeń-
stwa, wysiłki, świetne boje i czyny, zapalając się nimi do działania 
i cierpienia dla imienia Chrystusowego15. Omawiając temat upodob-
niania się do Chrystusa, Paweł posługuje się terminem symmorphos 
– co oznacza: „mający taki sam kształt, podobnie ukształtowany”16. 
W języku greckim forma-kształt objawia istotę rzeczy, w jej harmonii, 
jakości i pięknie. Paweł mówi o kilku etapach-stopniach upodobniania 
się do Jezusa: 

1) W Liście do Rzymian 8, 28-29 ujmuje upodobnianie się do 
Chrystusa w sercu działania Bożego, wobec tych, którzy Go kochają: 
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. 
Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na 
to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym 
między wielu braćmi. 

14 K. Rahner, Wierzę w Jezusa Chrystusa, tł. D. Szumska, Paris 1977, 76. 
15 K 17.
16 Por. S.T. Pinckaers, Życie duchowe…, 73-75.
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W teologii Pawłowej pojawiają się formuły: „Chrystus miesz-
ka w nas” i „my w Chrystusie”, które trzeba ujmować organicznie. 
Formuła „Chrystus w nas” ma wymiar mistyczny – zstępujący – po-
legający na objawieniu przez Boga obecności Jezusa w człowieku 
(por. Ga 1, 16). Formuła „my w Chrystusie” ma wymiar wstępujący 
– domagający się odpowiedzi w kategoriach miłości przez fakt by-
cia dyspozycyjnym w apostolskiej posłudze17. Znając słabości na-
tury ludzkiej, aby człowiek mógł dorastać do obrazu Jezusa, Ojciec 
tym, którzy Go miłują, daje też Ducha Świętego, którego działanie 
ma na celu ukształtowanie w nich duchowego obrazu Chrystusa, 
tak rzeczywistego, jak podobieństwo ciała i krwi we wspólnotach 
rodzinnych. 

2) Kolejny wymiar upodobnienia się do Chrystusa ukazuje Pa-
weł w Liście do Rzymian w rozdziałach 12–15. Tutaj na określenie 
upodobnienia używa Apostoł terminu metamorphein – co można 
przetłumaczyć jako przemienić, w pewnym sensie stać się nową 
osobą, nowym człowiekiem. Człowiek sam z siebie nie może stawać 
się nowy, dlatego główne zadanie człowieka w procesie upodobniania 
się polega na tym, aby w sobie pozwolić Chrystusowi kształtować 
Jego Obraz. To Jezus jest zdolny przywrócić człowiekowi obraz 
Boży, przyćmiony przez grzech. Upodobniając się do Chrystusa, 
człowiek jest zdolny rozpoznać, jaka jest wola Boża wobec niego 
(por. Rz 12, 2). Dlatego Konstytucje zachęcają: Swoją wolę niech 
usiłują [zakonnicy] całkowicie uzgodnić z wolą Bożą, niech się jej 
poddają i wypełniają ją, ściśle i wielkodusznie zachowując przyka-
zania Boże i kościelne, jak też rady ewangeliczne i własne ustawy18. 
W procesie uzgadniania woli ludzkiej z wolą Bożą szczególną rolę 
ma Duch Święty, który podobnie jak Jezusowi objawia zakonnikowi 
wolę Ojca19. 

17 Por. H. Urs von Balthasar, Theodramatik II. Die Personen des Spiels, Teil 2. Die 
Personen in Christus, Einsiedeln 1978, 227. 

18 K 32.
19 Tamże, 24. 
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3) Następny etap upodobnienia wyrażony w Liście do Filipian 3, 
8-10 ma charakter osobistego wyznania Apostoła: Dla Niego [Jezusa] 
wyzułem się ze wszystkiego [...] nie mając mojej sprawiedliwości 
[...], lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystu-
sa, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego 
zmartwychwstania, jak i udziału w jego cierpieniach - w nadziei, że 
upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powsta-
nia z martwych. Z tym wymiarem upodobniania się do Chrystusa 
wyraźnie korespondują Konstytucje, gdy mówią: niech każdy będzie 
gotów, skoro zajdzie potrzeba, znosić i cierpieć upał i zimno, pragnie-
nie i głód, niedostatek, trudy, krzywdy, wzgardę i upokorzenia, ilekroć 
uzna, że to przysporzy Bogu chwały, wyjdzie na pożytek duchowy 
bliźnim i na zbawienie własnej duszy20.

Z relacjami upodobniającymi zakonnika do Chrystusa w orga-
nicznym związku pozostają relacje naśladowania Jego stylu życia. 
Konstytucje mówią, że naśladując Chrystusa, trzeba całego siebie 
poświęcać dla drugich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa21. 
Treść Konstytucji zarazem w sposób życiowy wskazuje: w praktyce 
stawać się wszystkim dla wszystkich. W kraju, w którym pracują 
księża marianie, mają uczyć się jego języka, poznawać charakter 
obyczajów, aby jak najpełniej komunikować się z ludźmi, którzy tam 
żyją. A wszystko to ma im pomagać stawać się dobrymi i pożytecz-
nymi dla tych ludzi i Kościoła. Konstytucje wskazują na harmonię 
między osobistym uświęcaniem się zakonnika a pracą apostolską, 
którą wykonuje22. Osobista świętość zakonnika jest widoczna w gor-
liwości apostolskiej i odpowiednio przekłada się na owoce wyni-
kające z podejmowanego apostolatu. Bez gorliwego wykonywania 
obowiązków wynikających z drogi powołania zakonnego nie można 
osiągnąć świętości23.

20 Tamże, 26. 
21 Tamże, 10. 
22 Tamże, 11.
23 Tamże, 33. 
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Odwołując się do Biblii, zauważamy, że Ewangelie na określenie 
relacji uczniów wobec Jezusa używają czasownika akolouthein – co 
można przetłumaczyć „iść za”, natomiast św. Paweł systematycznie 
używa słowa mimesis – wskazującego na naśladowanie. Niektórzy 
teologowie zwracają uwagę na to, że temat naśladowania jest obecny 
w Ewangeliach, ale jakby w ukryciu – schowany za zasłoną pójścia 
za Jezusem24. Wnikając głębiej w nowotestamentową logikę, odkry-
wamy, że Ewangelie odsłaniają historyczną działalność Jezusa, zaś 
listy Pawłowe koncentrują się na głoszeniu wiary w Chrystusa zmar-
twychwstałego. W kontekście Ewangelii pójście za Chrystusem dla 
Apostołów miało znaczenie konkretne: przebywać z Nim na co dzień 
i towarzyszyć Mu w Jego wędrówkach od Galilei do Jerozolimy. Ale 
po śmierci Jezusa wyrażenie „pójść za Jezusem” zachowało jedynie 
sens metaforyczny i ustąpiło ono miejsca tematowi naśladowania. 
Termin „naśladowanie” uwypukla duchowe pójście za Chrystusem, 
u podstaw którego leży wiara w zmartwychwstałego (por 1 Tes 1, 3)25. 
Paweł ukazuje ciągłość między Jezusem historycznym i Chrystusem 
wiary, który działa mocą Ducha Świętego, czyniąc z niego (Pawła) 
ucznia Chrystusa. Związek między wiarą i naśladowaniem wywołuje 
relacje ucznia do mistrza: uczeń uczy się od mistrza, uzgadniając 
wiarę z jego nauczaniem i podążając za jego przykładem26.

Biorąc pod uwagę wielość dróg powołania życiowego, możemy 
mówić o różnorodności, w której kryje się bogactwo sposobów na-
śladowania Chrystusa. Analizowane Konstytucje – zgodnie z chary-
zmatem Zgromadzenia Księży Marianów – w osobie i postępowaniu 
Maryi widzą najlepszy przykład, jak w praktyce upodobniać się do 
Chrystusa i naśladować Go. 

24 Por. S.T. Pinckaers, Życie duchowe…, 76-77. 
25 Por. K 37. 
26 S.T. Pinckaers, Życie duchowe..., 81. 
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3. Pomoce w osiąganiu świętości

Konstytucje zakonne ujmują pomoce służące osiąganiu świętości 
w relacji do priorytetowego zagadnienia, którym jest upodobnianie 
się do Chrystusa i naśladowanie Go oraz w perspektywie coraz wier-
niejszego realizowania ślubów zakonnych27.

3.1. Potrzeba ascezy

Zgodnie z zasadą, że Bóg zawsze buduje na naturalnym funda-
mencie osobowości ludzkiej, Konstytucje mówią o potrzebie pracy 
nad sobą: umysł, wolę, serce, temperament, charakter i talenty od 
Boga otrzymane niech każdy usiłuje urobić, wykształcić i udoskonalić 
[...], aby stał się podatniejszym narzędziem w ręku Boga, przed którym 
ze wszystkiego będzie musiał zdać rachunek28. Praca nad sobą zawsze 
kojarzy się z wysiłkiem – ascezą, która ma pomóc w osiągnięciu 
zamierzonego celu. W rozwoju świętości ważnym zadaniem peda-
gogicznym jest formowanie właściwej postawy wobec ascezy29. Na 
początku drogi świętości ważne jest prawidłowe poznanie roli ascezy 
w osiąganiu świętości. Od kategorii owego poznania w dużej mie-
rze zależy późniejsza akceptacja i wprowadzenie w życie poznanych 
treści. Jeśli argumenty ukazujące rolę ascezy w rozwoju świętości 
trafiają do przekonania, wówczas rodzi się pozytywne nastawienie 
do ascezy. Aby asceza spełniła właściwe zadanie w formowaniu 
świętości życia, zawsze trzeba ją odnosić do nadprzyrodzonej wiary. 
Człowiek wierzący na pierwszym miejscu zawsze stara się słuchać 
Boga i odczytywać oraz realizować Jego propozycje. Wówczas nie 
podejmuje wysiłku w kierunku wymyślania praktyk ascetycznych 
według własnej wizji „świętości”, ale stara się odczytywać drogę 

27 Praktyczne znaczenie wypełniania ślubów w realizowaniu świętości zostanie przedsta-
wione w ostatnim punkcie naszych refleksji, gdzie będzie ukazana Maryja jako doskonały 
wzór do naśladowania przez każdego marianina. 

28 K 27. 
29 Por. I Werbiński, Rola ascezy w duchowym życiu księdza diecezjalnego, „Homo 

Dei” 61(1992) 52-54. 
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powołania życiowego i na niej realizować odpowiednie praktyki 
ascetyczne pomagające wzrastać w świętości30. 

Podstawowym warunkiem pozwalającym właściwie realizować 
Boże wezwanie jest poznanie prawdy o sobie. Poznając prawdę o so-
bie w kontekście woli Boga, człowiek zauważa, co mu przeszkadza 
tę wolę realizować. Jako pierwszą przeszkodę w realizowaniu woli 
Bożej, bez czego nie można osiągnąć świętości, dostrzega w sobie 
grzech31. Odkrywając grzech, jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, 
że droga uzdrowienia prowadzi przez Jezusa. Jako wzór człowieka 
tak postępującego, zgodnie z duchem Konstytucji, można wskazać 
na św. Pawła, który spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku. Spo-
tkanie to pozwoliło mu zobaczyć swoje grzechy i poddać się woli 
Jezusa, co odmieniło jego dotychczasowe życie do tego stopnia, że 
odtąd już tylko pragnął żyć dla Chrystusa (por. Flp 1, 21). Owocem 
tego spotkania była jakościowa zmiana postawy wobec Boga i wobec 
drugiego człowieka – aż do miłości nieprzyjaciół włącznie32. 

3.2. Potrzeba ducha modlitwy

Konstytucje nie używają wprost pojęcia „duch modlitwy”, ale 
traktują modlitwę szeroko i w kategoriach osobowych. Ukazują np. 
związek modlitwy i medytacji w procesie dojrzewania ku świętości. 
Medytacja jest procesem psychicznym, w którym człowiek przez co-
raz intensywniejszy namysł dochodzi w sposób bliski doświadczeniu 
aż do najgłębszego swego „ja”, do najgłębszych uwarunkowań swej 
egzystencji33. Biorą w niej udział wszystkie wymiary osobowości – od 
związanych ze sferą biologiczną, poprzez psychiczną aż do ducho-
wej. Wnikając w istotę medytacji chrześcijańskiej, okazuje się, że 
ma ona wielowymiarowe zadanie na drodze uświęcania człowieka. 

30 Por. Tenże, Problemy i zadania współczesnej hagiologii, Toruń 2004, 38-39. 
31 Por. K 25. 
32 Por. Tamże, 31. 
33 J. Majkowski, Medytacja według „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, 

w: Medytacja (Homo Meditans, t. I), red. W. Słomka, Lublin 1984, 118. 
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Konstytucje podkreślają szczególną rolę Pisma Świętego w prakty-
kach medytacyjnych34. Bowiem zachowując więź z Pismem Świętym, 
otwieramy się na działanie Ducha (por. J 15, 26), z którego teksty 
biblijne biorą początek, a zarazem na świadectwo Apostołów (por. 
J 15, 27), którzy bezpośrednio zetknęli się z Chrystusem – Słowem 
życia, widzieli Go na własne oczy, słyszeli własnymi uszami, dotykali 
go rękoma (por. 1 J 1, 1)35. Szczególne znaczenie dla medytacji ma 
słowo Boże proponowane w liturgii oraz włączone w metodę modli-
twy, którą Kościół nazywa lectio divina36.

Niektórzy z liturgistów zwracają uwagę na to, że medytacja i li-
turgia mają ten sam cel – uświęcenie człowieka, z tym że w medy-
tacji bardziej jest uwypuklone zaangażowanie człowieka, a w liturgii 
rola Boga w obdarowywaniu świętością37. I trzeba też zaznaczyć, że 
Konstytucje podkreślają ich szczególną rolę w osiąganiu świętości 
zakonnika. Medytacyjne przeżywanie liturgii polega na tym, że li-
turgia daje materiał do medytacji. Zaś połączenie medytacji z lectio 
divina prowadzi do możliwie głębokiego i pełnego zrozumienia głosu 
Ducha Świętego, którego echo dociera do serca człowieka i wyzwala 
potrzebę coraz ściślejszego zjednoczenia osobistej modlitwy z uświę-
ceniem poprzez wszystko, co robi się w czasie38. 

Od świętych można się uczyć właściwej postawy medytacyj-
nej39. Ponieważ Konstytucje wśród świętych patronów Zgromadzenia 
wymieniają Ignacego Loyolę40, jego propozycje odnośnie do me-
dytacji mogą być drogowskazem dla marianów. Ignacy proponuje, 
aby z medytacją łączyć codzienny rachunek sumienia. Właściwie 
realizowany rachunek sumienia jest drogą do poznania siebie, a za-
razem drogą otwarcia się na Boga i drugiego człowieka. Codzienne 

34 K 66. 
35 Tamże,17. 
36 Por. J. Zbiciak, Medytacja słowa Bożego, w: Medytacja.., 102 i 105.
37 Por. Z. Wit, Liturgia jako miejsce medytacji chrześcijańskiej, w: Medytacja.., 85. 
38 Por. K 67, 74. 
39 Por. NMI 7.
40 K 17. 
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poznawanie siebie powinno prowadzić do coraz większej wrażli-
wości na obecność Boga. Wrażliwość ta cechowała np. proroków, 
którzy dostrzegali Boga w wydarzeniach życia, gdzie inni widzieli 
zrządzenie losu lub przypadek41. Bóg chce kształtować serce czło-
wieka, aby realnie i prawdziwie widział siebie i rzeczywistość go 
otaczającą. Psychologowie uważają, że to jest podstawowa cecha 
dojrzałej osobowości. Człowiek dojrzewający duchowo nie alienuje 
się z normalnych warunków życia, ale też nie przywiązuje się zbyt-
nio do rzeczy materialnych, lecz koncentruje się na Bogu. Dlatego 
każdy powinien korzystać ze wszystkich dostępnych środków, o ile 
pomagają mu zbliżać się do Boga jako celu ostatecznego, a uwalniać 
się od nich, gdyby mu przeszkadzały w osiąganiu tego celu42. 

Konstytucje mariańskie organicznie łączą wzrastanie w świętości 
z postawą modlitewną – stałym nastawieniem do modlitwy. Jan Paweł II 
mówi o „sztuce modlitwy”, która odgrywa ważną rolę w formowaniu 
świętości. Słowo „sztuka” odnosi się do tworzenia. Modlitwa winna 
tworzyć świętość człowieka. Tej sztuki trzeba się wciąż uczyć od Jezusa 
na wzór Jego uczniów. Mówiąc o modlitwie, Papież na pierwszym 
miejscu zachęca do włączenia się w liturgię Kościoła, a na drugim 
mówi o modlitwie osobistej. Ma to być modlitwa głęboka, która 
jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że 
otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci 
i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego43. 

W chrześcijaństwie podkreśla się, że pewnym ideałem jest modli-
twa w duchu i modlitwa nieustanna, która pozwala szukać Boga we 
wszystkim i przemieniać wszystkie zajęcia w nieustanną modlitwę44. 
Mówiąc o roli modlitwy w formowaniu świętości, pytamy o związek 
modlitwy z życiem. Te dwie rzeczywistości gdzieś muszą się spo-

41  Por. P. Ogórek, Czym jest świętość w teologii życia wewnętrznego Tomasza Mertona, 
Kraków 1982, 78. 

42 Por. I. Werbiński, Problemy i zadania.., 83-84. 
43 NMI 33. 
44 Por. Św. Ignacy Loyola, Pisma wybrane, t. 2, Kraków 1969, 515nn.; J. Majkowski, 

Medytacja według.., 113. 
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tkać. Brak wewnętrznego przekonania o wartości modlitwy w życiu 
duchowym może w praktyce prowadzić do tego, że chrześcijanin 
(może też to być zakonnik) będzie chciał osiągnąć świętość np. przy 
pomocy wysiłku zaplanowanego przez siebie, co z góry musi być 
skazane na niepowodzenie45. Tomasz Merton, mówiąc o takim nie-
bezpieczeństwie, napisał, że może dlatego niektórzy święci nie doszli 
do najwyższej kontemplacji Boga, ponieważ chcieli sami z siebie 
i dla siebie osiągnąć świętość46.

3.3. Hagiotwórcza rola sakramentów

Myśl Konstytucji mariańskich na temat hagiotwórczej roli sa-
kramentów jest w dużej mierze zainspirowana nauką Soboru Waty-
kańskiego II. Myśl zaś soborowa podkreśla, że nikt nie może mocą 
własnej decyzji kształtować w sobie obrazu Chrystusa według własnej 
koncepcji47. Kształtowania obrazu Chrystusa w człowieku dokonuje 
się w środowisku Kościoła48. Kościół Święty, niosąc w sobie Chry-
stusa eucharystycznego, przemawiając Chrystusem, mówi to Imię, 
udzielając chrztu św., rodzi człowieka do nowego życia49. Kościół 
formuje każdego człowieka, który mocą chrztu został wszczepiony 
w Chrystusa, aby Jego obraz był czytelny w osobie ludzkiej. Trzeba 
zauważyć, że w miarę upływu czasu od Soboru Watykańskiego II 
coraz bardziej podkreśla się w teologii eklezjalny charakter święto-
ści i ten aspekt też jest mocno zakorzeniony w Konstytucjach księży 
marianów. Upodobnianie się zakonnika do Chrystusa dokonuje się 
w Kościele świętym i prowadzi do identyfikacji – czegoś w rodzaju 
utożsamienia – własnej postawy z postawą Chrystusa o tyle, o ile jest 
to możliwe, w zależności od łaski, dobrej woli i wierności drodze 

45 Por. I. Werbiński, Kontemplacyjny charakter doskonałości chrześcijańskiej w ujęciu polskich 
teologów XX-lecia międzywojennego, w: Kontemplacja i działanie (Homo Meditans, t. II), 
red. W. Słomka, Lublin 1984, 225-226. 

46 Por. T. Merton, Posiew kontemplacji, Kraków 1983, 202-203. 
47 Por. LG 63 i 64.
48 Por. K 19.
49 A.J. Nowak, Psychologia eklezjalna, Lublin 2005, 111. 
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powołania życiowego. Proces ten prowadzi do dojrzałości duchowej, 
według miary pełni Chrystusa. 

Konstytucje podkreślają na pierwszym miejscu szczególną rolę 
Eucharystii w uświęcaniu każdego człowieka50. Tę prawdę uwypuklił 
też Jan Paweł II już w pierwszej swej encyklice, gdy mówi, że w Eu-
charystii sprawowanej przez Kościół każdy chrześcijanin doznaje zbaw-
czej mocy Odkupienia, poczynając od misterium Chrztu św., w którym 
zostajemy zanurzeni w śmierci Chrystusa, aby stać się uczestnikami 
Jego Zmartwychwstania51. W tym sakramencie bowiem odnawia się 
tajemnica ofiarowania się Jezusa swemu Ojcu z miłości do nas. Uko-
ronowaniem tej ofiary jest fakt zmartwychwstania, w którym wyraża 
się nowe życie – nieśmiertelność. Jan Paweł II podkreśla, że to nowe 
życie [...] stało się skutecznym znakiem nowego obdarowania ludzkości 
Duchem Świętym, przez którego Boże życie, jakie ma Ojciec w Sobie, 
i które daje Synowi, staje się udziałem wszystkich ludzi zjednoczonych 
z Chrystusem52. W wypowiedziach Papieża na temat Eucharystii i świę-
tości można zauważyć paralele między postawą Jezusa a postawą Jego 
ucznia. Podobnie jak Jezus, będąc posłuszny do końca swemu Ojcu, 
ofiaruje całego siebie, tak Jego uczeń powinien z miłości do Niego 
oddawać swoje życie za braci i dla braci. Dlatego męczeństwo za wiarę 
zawsze było uznawane przez Kościół jako najpełniejszy znak świętości. 
Papież wskazuje też na Eucharystię jako na drogę do świętości. Stąd 
pisze, że podstawowym zadaniem każdego chrześcijanina jest trwać 
i stale postępować w życiu eucharystycznym, w pobożności euchary-
stycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii53. Wsłuchując 
się w Słowo Boże przepowiadane podczas Eucharystii, odkrywamy 
drogę ku świętości, a przyjmując Jezusa w chlebie, jesteśmy uzdalniani 
do realizowania tej drogi54.

50 Por. K 18. 
51 RH 20. 
52 Tamże. 
53 Por. Tamże.
54 Por. I. Werbiński, Problemy i zadania.., 87-88. 
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Obok Eucharystii Konstytucje wskazują na dobrze przeżywany 
sakrament pojednania i pokuty w procesie nawracania się zakonnika 
i dążenia do świętości55. Wydaje się to bardzo słuszne, bowiem pierw-
szym warunkiem prawidłowego przeżycia sakramentu pojednania 
i pokuty jest dobrze zrobiony rachunek sumienia. Rachunek sumie-
nia pozwala człowiekowi stanąć w prawdzie i konkretnie tę prawdę 
nazwać, kiedy wyznaje swoje grzechy. Uświadomienie sobie stanu 
swego wnętrza jest pierwszym krokiem w drodze ku świętości. Sa-
krament pojednania i pokuty jest doświadczeniem wiary w to, że Bóg 
nie kocha grzechu, ale kocha człowieka, który pragnie być wyzwo-
lony z grzechu. Chrystus wiedział, że Jego uczniowie, którzy mają 
świadczyć o Nim po wszystkie czasy – będą grzesznikami, dlatego 
dał im sakrament miłosierdzia, aby z niego korzystali i służyli innym 
w tej posłudze sakramentalnej. Konstytucje mariańskie mówią, żeby 
współbracia często i gorliwie korzystali z sakramentu pojednania i po-
kuty56. Ta zachęta wydaje się być słuszna, bowiem posługując innym, 
można wpaść w pewną rutynę wobec tego sakramentu57. Konstytucje 
zachęcają też, aby każdy współbrat wybierał sobie dobrego i doświad-
czonego spowiednika oraz korzystał z kierownictwa duchowego58. 

4. Apostolski wymiar świętości

Ponieważ marianie należą do zakonów o charakterze czynnym, 
zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II, Konstytucje włączają 
pracę apostolską w proces uświęcania się każdego marianina. Proces 
formacji zawsze ma pewną logikę, która jest też widoczna w struk-
turze Konstytucji, najpierw mówią one o osobistym dojrzewaniu za-
konników do świętości, do czasu, kiedy Chrystus pośle ich, aby byli 

55 Por. K 70.
56 Por. Tamże.
57 Na potwierdzenie tego, mogę podać przykład: będąc recenzentem doktoratu na te-

mat tego sakramentu, ze zdumieniem przeczytałem, że doktorant na podstawie literatury 
przedmiotu dowodził, iż księża są bardzo trudnymi penitentami. 

58 K 73. 
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jej świadkami w pracy apostolskiej. Wolę posłania Chrystus objawia 
przez Kościół, dlatego Konstytucje mówią, że: Względem Kościoła, 
[...] niech żywią najwyższą cześć, miłość i poświęcenie; jego zasa-
dami i duchem niech się kierują, przy jego Hierarchii wiernie stoją, 
do jego zamiarów i pragnień się stosują, a także w miarę sił z całym 
przejęciem oraz na wszelki sposób niech mu służą, mężnie pokonując 
wszelkie przeszkody i niebezpieczeństwa, nie wahając się, jeśli tego 
wymagać będzie potrzeba i dobro Kościoła, podejmować trudów 
i przeciwności, a nawet samych siebie oddać i poświęcić59. 

U źródeł posługi apostolskiej nie mogą znajdywać się osobiste 
pragnienia zakonnika. Wzór tej posługi znajdują zakonnicy u Jezusa, 
który mówi o sobie, że jest „dobrym Pasterzem” (por. J 10, 11–14). 
W tym określeniu zawiera się styl posługiwania Jezusa: poprzez czyn-
ności pasterskie, przepowiadanie, składanie ofiary i budowanie wspól-
noty. Składając śluby i przyjmując sakrament kapłaństwa, zakonnicy 
winni upodobniać się do Jezusa Dobrego Pasterza i naśladować Go 
w miłości pasterskiej60. 

Styl życia Jezusa nieustannie wskazuje zakonnikowi, jak na co 
dzień realizować miłość pasterską. Dla przykładu można wymienić: 
1) podnosić na duchu znękanych i porzuconych (por. Mt 9, 35–36); 
2) szukać zagubionych, a gdy się ich odnajdzie, radować się z tego 
(por. J 10, 3); 3) miłować każdego, aż do złożenia ofiary z siebie 
(por. J 15, 13) – wszystkie wskazania są ukierunkowane ku służbie 
człowiekowi w różnych sytuacjach życia. 

Wierność ślubom zakonnym i przyjęte święcenia kapłańskie są 
źródłem szczególnej łaski, aby służąc konkretnemu człowiekowi i ca-
łemu Ludowi Bożemu zakonnik mógł dążyć do stylu życia Jezusa, 
którego reprezentuje i aby słabość ludzkiego ciała była uzdrawiana 
Jego świętością (por. Hbr 7, 26). Jezus jako Człowiek poznał róż-
ne wymiary życia ludzkiego: doświadczył tych samych trudności 
i cierpień, których doświadcza człowiek, dlatego w czym bowiem sam 

59 Tamże, 7. 
60 Por. Tamże.

Ks. Ireneusz Werbiński78



cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, któ-
rzy są poddani próbom (Hbr 2, 18). Upodobniając się do Chrystusa, 
każdy zakonnik powinien też współczuć z tymi, którzy nie wiedzą 
i błądzą, ponieważ sam podlega słabości (Hbr 5, 2). Jan Paweł II 
zdając sobie sprawę z tego, że budowanie takiej postawy pasterskiej 
wymaga wiele wysiłku i może napotykać na wiele trudności, zachęca 
prezbiterów do modlitwy o wiarę w to, że Ten, który nas wezwał 
i posłał, jest z nami przez wszystkie dni naszego życia, abyśmy sami 
wytrwali w realizacji świętości i świadczyli, że jest ona możliwa do 
zrealizowania dla każdego, kto tego bardzo pragnie61.

Na spotkaniu z kapłanami szwajcarskimi w Eisiedeln, aby uzmy-
słowić potrzebę wiary i miłości w posłudze apostolskiej, Papież sta-
wiał im bardzo osobiste pytania: czy mamy, drodzy Przyjaciele, do-
stateczną wiarę w nasze kapłaństwo otrzymane od Chrystusa? Czy 
silnie wierzymy, że Chrystus nas uświęcił i posłał (por. J 17, 18), że 
On działa przez naszą posługę, jeżeli tylko spełniamy Jego dzieło? 
Czy dostatecznie wierzymy w to, że ziarno słowa, że świadectwo Jego 
Miłości nie zostaną bezowocne? Czy zaangażowawszy się dobrowol-
nie, godzimy się iść za Nim wtedy, gdy Jego tajemnica spotyka się 
z niezrozumieniem u ludzi, kiedy Jego droga staje się drogą krzyża 
i wyrzeczenia (por. J 6, 66. 71; Łk 9, 23–26)? Bowiem taki jest, i za-
wsze był los apostoła, ucznia, księdza62.

Zakonnik zjednoczony z Chrystusem w takim stopniu, że obraz 
Jezusa ukształtował się w nim, w posłudze apostolskiej „rodzi” in-
nych do tego, aby również w nich ukształtował się obraz Jezusa (por. 
Ga 4, 19). W tym stwierdzeniu widać organiczne sprzężenie między 
zjednoczeniem z Chrystusem, świętością apostoła i świętością tych, 
którym posługuje w bezinteresownej miłości. 

61 Por. PDV 4. 
62 Jan Paweł II, „Będziecie mi świadkami”, w: Nauczanie papieskie, t. 7, cz. 1, Poznań 

1987, 821; por. Tenże, Świat współczesny potrzebuje konsekwentnego świadectwa kapłana, 
w: Nauczanie papieskie, t. 7, cz. 2, Poznań 1987, 88-90. 
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5. Maryjny charakter świętości w życiu księży 
    marianów63

Konstytucje mając na uwadze charyzmat Zgromadzenia Księży 
Marianów, w paragrafie 16 mówią, że Maryja jest najdoskonalszym 
wzorem, jak w praktyce naśladować Jej Syna. 

Zgodnie z tym, co wcześniej powiedzieliśmy: sposobu realizowa-
nia świętości nie można wymyślać, ale jest on uzależniony od drogi 
powołania życiowego. Ludzie niewierzący jakby sami kreują sobie 
drogę życia, zaś wierzący starają się odczytywać Boże wezwanie 
i postępować zgodnie z nim. Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio 
millennio adveniente mówi, że najdoskonalszym wzorem odczyty-
wania woli Bożej jest Najświętsza Maryja Panna64. Młoda izraelska 
Dziewczyna znała pisma starotestamentowe i była osobą wierzącą, 
ale z opisu np. św. Łukasza dowiadujemy się, że miała już pewne 
postanowienia życiowe, kiedy wola Boga została Jej objawiona przez 
anioła Gabriela (por. Łk 1, 34). Zapewne dotychczasową swoją de-
cyzję pozostania dziewicą i życia w czystości uważała za wolę Bożą 
wobec Niej. Nie należy się zatem dziwić temu, że kiedy przyszedł 
do Niej anioł i powiedział: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus (Łk 1, 31), zapytała: Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża? (Łk 1, 34). Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię (Łk 1, 35). 

Psychologiczna analiza zachowania Maryi i dialogu z aniołem 
pozwala zauważyć, że anioł odwołuje się do wiary Maryi – uwierz 
(por. Łk 1, 37)65. Otwartość w wierze pozwala Jej przekraczać do-

63 Por. I. Werbiński, Posłuszeństwo Ojcu drogą świętości Maryi, „Salvatoris Mater” 
1(1999) nr 4, 30-43; I. Werbiński, T. Michalski, Świętość Niepokalanej wzorem dla 
współczesnego człowieka, „Salvatoris Mater” 3(2001) nr 1, 63-75. 

64 Por. TMA 54. 
65 Z punktu widzenia naturalnego przestrzeń posłuszeństwa wypełnia relacja, jaka 

zachodzi między poleceniem a jego wykonaniem. Na ogół taka relacja opiera się na 
autorytecie osoby polecającej. Z punktu widzenia zaś nadprzyrodzonego fundamentem tej 
relacji jest wiara. Wówczas ktoś wypełnia polecenia nie tylko dlatego, że uznaje autorytet 
osoby polecającej, ale również dla jakiegoś wyższego celu. Stąd na płaszczyźnie wiary 
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nie można odwoływać się tylko do autorytetu osobowego, konieczne jest uwzględnienie 
posłannictwa. Przykładem doskonałego posłuszeństwa w wierze jest Abraham i tę postawę 
Bóg wynagrodził błogosławieństwem (Rdz 12, 2-3). Por. I. Werbiński, Psychologiczne 
problemy posłuszeństwa w Kościele, „Studia Theologica Varsaviensia” 28(1990) nr 2, 
145-147.

66 Sobór Watykański II mówi, że Błogosławiona Dziewica postępowała naprzód 
w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, pod 
którym stanęła nie bez postanowienia Bożego (por. J 19, 25). LG 58. 

67 Por. A.J. Nowak, Osoba konsekrowana, Ślub posłuszeństwa. Lublin 1994, 287-291. 
68 P.P. Ogórek, Czym jest świętość.., 75. 

tychczasowe pragnienia, wynikające z wychowania rodzinno-środo-
wiskowego, dlatego nie narzuca Bogu swej woli, na co wskazują Jej 
słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa! (Łk 1, 38). Pragnienie pozostania dziewicą może świadczyć 
o głębokim wyczuciu przez nią spraw Bożych. Maryja chciała przez 
to być w pełni dyspozycji – żyć wyłącznie dla Pana. Przyjmując nowy 
wymiar woli Bożej, niejednokrotnie intelektualnie go nie rozumiała, 
ale przyjmowała rozumnym sercem. 

Ten wymiar postawy Maryi może podpowiadać zakonnikowi, że 
choć wszedł na drogę konkretnego powołania życiowego i ma dobrą 
wolę służenia Bogu, to dotychczasowe wychowanie i to, co mu się 
wydaje, że jest wolą Bożą wobec niego – niekoniecznie musi nią być. 
Trzeba pokornie wsłuchiwać się w głos Boga objawiany przez Kościół, 
w osobach konkretnych przełożonych, co nieraz będzie wymagało 
zmiany dotychczasowych decyzji, a jest to niełatwe. Słusznie więc 
Konstytucje mariańskie stawiają zakonnikom Maryję jako wzór po-
słuszeństwa i pełnienia woli Ojca66, zaś Dyrektorium w paragrafach 16-
24 wskazuje, jak w praktyce ma wyglądać doskonała realizacja ducha 
posłuszeństwa zakonnego. Teologia duchowości podkreśla, że między 
posłuszeństwem a świętością człowieka zachodzi ścisły związek – nie 
można osiągnąć świętości, nie będąc posłusznym woli Boga67. 

Tomasz Merton mówi, że tajemnica świętości polega na do-
skonałym zgadzaniu się z wolą Bożą w sprawach, które nie zależą 
od człowieka i na doskonałym posłuszeństwie Bogu we wszystkim, 
co jest zależne od człowieka68. Jeżeli świętość wymaga doskonałej 
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69 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. Całe to zło w wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 21-23). 

70 Dyrektorium w paragrafach 2-6, w sposób praktyczny wskazuje, w jaki sposób 
marianin ma realizować doskonałą czystość i jakie znaczenie ma ona dla życia 
wspólnotowego. 

71 Por. K 56. 
72 W wielu paragrafach Konstytucji, pod różnymi aspektami, te wymiary świętości 

osobowej Maryi są omawiane. 

zgodności woli człowieka z wolą Boga, to konieczne byłoby poznanie 
Jego woli w takim stopniu, w jakim On ją poznaje, co dla człowie-
ka jest niemożliwe, również nie było to możliwe dla Maryi. Stąd 
można wyprowadzić wniosek, że świętość polega na intensywnym 
pragnieniu czynienia tego, co w sumieniu zgodnie z nauką objawioną 
odczytuje się jako wolę Boga. 

Upodobnianie się do Chrystusa i naśladowanie Jego stylu życia 
prowadzi do tego, że Chrystus coraz bardziej staje się dla zakonnika 
najwyższą wartością w życiu. Wówczas człowiek jest w stanie zre-
zygnować z wartości dotychczas realizowanych, również z własnego 
„ja”, aby w pełni zjednoczyć się z Chrystusem. Szczególnie rezygna-
cja z własnego „ja” pozwala być dyspozycyjnym wobec propozycji 
Bożych. Pełne zaangażowanie w realizowanie woli Bożej czyni Ma-
ryję mieszkaniem Ducha Świętego, który formuje wszystkie wymiary 
Jej osobowości według obrazu Bożego. W ten sposób Maryja staje 
się dla marianina wzorem człowieka czystego serca. Zgodnie z tym, 
co mówi Jezus, czystość ma swe źródło w sercu człowieka69. Biblijne 
„serce” oznacza najważniejszy wymiar dojrzałej osobowości, która 
charakteryzuje się pewną harmonijnością. Można więc powiedzieć, 
że czystość serca wskazuje na to, iż cała osobowość odznacza się 
czystością70. Czystość serca z kolei, według jednego z biblijnych 
błogosławieństw (Mt 5, 8), pozwala żyć w bezpośredniej bliskości 
Boga71. W tym kontekście Maryja jest ukazana przez Konstytucje 
zakonne jako: 1) wzór wszelkich cnót, 2) zasłuchana w słowo Boże, 
3) człowiek głębokiej wiary, 4) rozmodlona, 5) radosna, 6) dająca 
przykład, jak służyć i kochać innych, 7) wzór świętości wyrażającej 
się w doskonałym praktykowaniu rad ewangelicznych72.
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Reasumując: autor jest świadomy tego, że myśli zawarte w Kon-
stytucjach i Dyrektorium Zgromadzenia są tak bogate, że niniejsze 
refleksje w dużej mierze są tylko dotknięciem podjętego problemu. 
Owo bogactwo myśli też powoduje, że niełatwo w syntetycznym uję-
ciu podać precyzyjny podział szczegółowych zagadnień składających 
się na obraz świętości przedstawiony w materiale źródłowym. Może 
warto jeszcze podkreślić, że Konstytucje były inspiracją, dlatego tok 
myśli miał strukturę – „w świetle”, a nie – „według” Konstytucji. 
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Dwadzieścia lat temu w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 
III 1986 r.) Święta Kongregacja Zakonników i Instytutów Świeckich wy-
dała dekret1 aprobujący i zatwierdzający odnowione, czyli dostosowane 
do współczesnych warunków życia oraz posoborowej teologii i prawa 
kanonicznego Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obchodzimy więc w tym roku 
„porcelanowy” jubileusz zatwierdzenia rzeczonych Konstytucji. 

Każdy jubileusz, kierując ludzką myśl ku temu, co przeszłe, niejako 
odsyła do „źródeł”, a tym samym staje się okazją do przypomnienia 
tego, co najbardziej istotne. Refleksja nad czasem minionym wiąże 
się z pewnym rachunkiem sumienia: jak został ten czas przeżyty; jak 
wykorzystany; co zostało zrealizowane, a co nie; na ile pozostaliśmy 
wierni pierwotnym założeniom? Rachunek sumienia nad przeżytym 
czasem to jednak nie wszystko. Jubileusz także otwiera na przyszłość. 
Refleksja nad tym, co minęło, każe nam również w pewien sposób pro-
gramować naszą przyszłość. Stąd też możemy powtórzyć za Donaldem 
S. Petraitisem, Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Księży Maria-
nów, że dzieło odnowy nie zostało zakończone wraz z zatwierdzeniem 
Konstytucji. Teraz pilnym zadaniem staje się [...] kontynuacja odnowy 
poprzez skuteczne wprowadzanie przepisów w czyn, mają one bowiem 

Ks. Wacław Siwak

Niepokalana – Patronka marianów

 *   Ks. dr Wacław Siwak, ojciec duchowny i wykładowca mariologii w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Przemyślu.

 1 Por. Święta Kongregacja Zakonników i Instytutów Świeckich, Dekret, w: Konstytucje 
i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, Warszawa 1991, 29-30.



kształtować nasz mariański styl życia, prowadzący nas do wzmożonego 
postępu duchowego, jak też gorliwszego wypełniania apostolskiej misji 
zgromadzenia2. 

Żeby skutecznie wprowadzać przepisy prawa w życie, trzeba je 
przede wszystkim znać. Stara łacińska maksyma mówi: repetitio est 
mater studiorum – „powtarzanie jest matką studiów”. Myślę, że ową 
zasadę można rozciągnąć również na sferę wyżej wspomnianą. Przypo-
minanie, powtarzanie służy lepszemu poznaniu ustaw, a wnikanie w ich 
treść owocuje ich lepszym egzystencjalnym zastosowaniem. 

Okrągła dwudziesta rocznica zatwierdzenia Konstytucji staje się 
dla nas okazją do pochylenia się nad najważniejszymi zagadnieniami 
obecnymi w tekście dokumentu, który dopełniają normy bardziej szcze-
gółowe, znajdujące się w Dyrektorium. Niewątpliwie jednym z istotnych 
wymiarów tożsamości mariańskiej jest maryjny wymiar tego Zgroma-
dzenia. Temu wymiarowi chcemy się bliżej przyjrzeć poprzez pryzmat 
dogmatycznej prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny, w świetle mariańskich Konstytucji i Dyrektorium. Dwuczłono-
we sformułowanie tytułu: Niepokalana – Patronka marianów, zawiera 
w sobie metodologiczny klucz ekspozycji materiału.

1. Niepokalana marianów

Specyfikę maryjnego charyzmatu marianów wyraża misterium Nie-
pokalanego Poczęcia3. Ta prawda wiary określa Zgromadzenie, Jego 
tożsamość. Stanowi ona ideę, z której należy wyprowadzać dzieła życia 
duchowego i apostolskiego4. Stąd też najpierw przyjrzymy się bliżej temu 
charyzmatowi, tak w sensie zjawiskowym, jak i doktrynalnym. 

 2 Pismo Przełożonego Generalnego, w: Konstytucje i Dyrektorium..., 27.
 3 Por. J. Kumala, Niepokalanie Poczęta ikoną miłosierdzia Trójjedynego Boga. Inspiracje 

dla życia duchowego i apostolatu, w: Tajemnica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie 
mariańskim. Materiały międzynarodowego sympozjum teologicznego Licheń, 12-16 
maja 2003, red. tenże, Licheń 2004, 128.

 4 Por. Tamże, 130.
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1.1. Immakulistyczny charyzmat marianów 

Zgromadzenie Marianów, jak wiemy, zostało powołane do istnienia 
przez Sługę Bożego o. Stanisława Papczyńskiego5, w celu propagowania, 
obrony i szerzenia kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny6. Chociaż sam Założyciel pisał niewiele o prawdzie Niepokala-
nego Poczęcia7, to jednak sama nazwa i tytuł Zgromadzenia, zalecenie 
noszenia białego habitu „na cześć czystego Poczęcia Pani Naszej” (in 
honorem candidae Conceptionis Dominae Nostrae), umieszczanie obra-
zów Maryi Niepokalanej w zakonnych celach, kościołach i klasztorach, 
zakładanie „Bractw Niepokalanego Poczęcia”, codzienne odmawianie 
Małego Oficjum o Niepokalanym Poczęciu NMP i różnych maryjnych 
aktów strzelistych oraz posty poprzedzające uroczystości maryjne8, nie 
pozostawiają wątpliwości co do związków marianów z prawdą wiary, 
mówiącą o wolności Maryi od grzechu pierworodnego, której ślubowali 
bronić nawet za cenę własnej krwi9. 

Można powiedzieć, że burzliwe dzieje historii dogmatu10 pisały 
również historię Zgromadzenia, które doczekało się 8 XII 1854 r. 
uroczystego orzeczenia doktrynalnego nieomylnie stwierdzającego, 
że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na 
podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą 
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego 
- została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierwo-
rodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni 
powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć11. Z tego faktu mogło się 

 5  Por. B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, 
Warszawa 1998, 74.

 6 Por. D. Kwiatkowski, Niepokalane Poczęcie NMP w pismach i dokumentach Sł. Bożego 
o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701), „Salvatoris Mater” 3(2001) nr 1, 238.

 7 Por. Tamże, 275. 
 8 Por. Tamże, 276-277.
 9 Por. Tamże, 275.
10 Por. K. Kowalik, Virgo Immaculata – historia dogmatu, w: Niepokalana Matka Chrystusa. 

Materiały z sympozjum mariologicznego Lublin, 23-24 kwietnia 2003 roku, red. K. 
Kowalik, K. Pek, Częstochowa- Lublin 2004, 9-26.

11 Pius IX, Bulla Ineffabilis Deus. Definicja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, w: 
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, 
Poznań 20004, VI, 89, s. 269.
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radować tylko 70 pozostających przy życiu członków Zgromadzenia 
skazanego przez zaborców na wymarcie12. Jednak Pan miał inne plany. 
Dzieło ratunku, odnowy i reformy bł. ks. Jerzego Matulaitisa-Matulewi-
cza przeprowadzone na początku XX wieku otworzyło nowy rozdział 
w historii Zgromadzenia. 

Zainicjowana przez Sługę Bożego o. Papczyńskiego i odnowiona 
przez bł. Matulewicza forma życia zakonnego nazywana „mariańską 
szkołą duchowości”, charakteryzuje się oprócz akcentowania potrzeby 
osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej w oparciu o osobisty związek 
i przyjaźń z Trójcą Świętą, a zwłaszcza wszczepienie w Jezusa Chry-
stusa i żywy z Nim kontakt oraz pamięć na rzeczy ostateczne, przede 
wszystkim kultem Maryi Niepokalanie Poczętej i Jej naśladowaniem13. 
Przez ostatnie wieki, od czasów „Norma Vitae” Papczyńskiego14, wiele 
się zmieniło, ale zasadniczy, maryjny – immakulistyczny charyzmat 
pozostał do dziś15.

Autor niniejszego opracowania naliczył (o ile się nie pomylił) dwa-
dzieścia paragrafów Konstytucji zawierających literalne odniesienia do 
Maryi16 (plus jeden paragraf z odniesieniem do różańca17). W tej liczbie 
paragrafów o charakterze maryjnym, szesnaście przywołuje Maryję w Jej 
tytule Niepokalanego Poczęcia18. Dyrektorium zawiera dużo mniej takich 

12 Por. Z. Proczek, Maryja w życiu i działalności Marianów w XIX wieku, w: Niepokala-
na. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, Cz. Krakowiak, 
Lublin 1988, 352.

13 J. Misiurek, Mariańska szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, 
red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 488.

14 Szczegóły zob.: D. Kwiatkowski, Niepokalane Poczęcie NMP..., 266-272.
15 Por. A. Sikorski, Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego cha-

ryzmatu Księży Marianów w świetle ich posoborowego ustawodawstwa, w: Przewodnicz-
ka. Kult Matki Boskiej w Polsce od Lumen gentium do Redemptoris Mater 1964-1987, 
Jasna Góra-Częstochowa 1994, 541-552; Tenże, Maryjny charyzmat Marianów w świetle 
liturgicznych tekstów okresu posoborowego, w: Nosicielka Ducha Pneumatofora. Mate-
riały z kongresu mariologicznego Jasna Góra, 18-23 sierpnia 1996, red. J. Wojtkowski, 
S.C. Napiórkowski, Lublin 1998, 477-488.

16 Por. K 1, 2, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 40, 43, 56, 63, 68, 77, 117, 145, 166, 176, 200.
17 Por. Tamże, 75.
18 Por. Tamże, 1, 2, 6, 14, 16, 18, 21, 23, 63, 68, 77, 117, 145, 166, 176, 200.
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maryjnych odniesień. Na dziewięć paragrafów o charakterze maryjnym19, 
pięć z nich zawiera treść immakulistyczną20.

Zapytajmy, jaką treść doktrynalną zawierają te paragrafy?

1.2. Aspekty treściowe Niepokalanego Poczęcia w Konstytucjach

Najpierw należy zauważyć, że dogmat o Niepokalanym Poczęciu 
uroczyście ogłoszony bullą Ineffabilis Deus, której istotny fragment 
przytoczyliśmy wyżej, został wyrażony językiem kairosu określonego 
kontekstu teologiczno-kulturowego. Zgłębiając daną prawdę dogma-
tyczną, zawsze trzeba mieć na uwadze, że zasadniczy depozyt wiary 
(niezmienny) jest przekazywany w szacie ludzkiego słowa, które za-
wsze ma charakter pewnej analogiczności, aspektowości, jak również 
zmienności formy wyrażania (pojęcia, terminologia). Można powiedzieć, 
że jedna i ta sama rzeczywistość Bożego Objawienia zostaje ciągle na 
nowo odczytywana, pogłębiana, wyrażana w nowych formach lingwi-
stycznych, przy jednoczesnym zachowaniu zasadniczego sensu i istoty 
treści21. Powyższa zasada bardzo wyraźnie uwidacznia się w rozumieniu 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 

Samo sformułowanie dogmatyczne, w brzmieniu dokumentu z 1854 r., 
zwraca uwagę na wolność Maryi od grzechu pierworodnego. Każdy 
potomek Adama rodzi się w tym grzechu. Ona jedyna z całego rodzaju 
ludzkiego, mocą przewidzianych zasług Zbawiciela - Jej Syna, została 
zachowana od tego grzechu. Mamy tutaj do czynienia z negatywnym 
wymiarem (aspektem) tej prawdy wiary. Współczesne nauczanie Ko-
ścioła zwraca uwagę na pozytywny wymiar niepokalanego poczęcia 
Maryi, którym jest Jej wyjątkowa świętość. Maryja Niepokalana to 
przede wszystkim osoba „pełna łaski” od chwili swego poczęcia22. Na 

19 Por. D 2, 3, 35, 40, 46, 49, 50, 93, 194.
20 Por. Tamże, 2, 3, 40, 93, 194.
21 Por. L. Balter, Dogmatów ewolucja. I. W teologii katolickiej, w: Encyklopedia katolicka, 

t. 4, kol. 16. 
22 Por. S.C. Napiórkowski, Podstawy prawdy o Niepokalanym Poczęciu i podanie jej przez 

Kościół do wierzenia, w: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sym-
pozjum mariologiczno-maryjnego Niepokalanów, 15-17 października 2004 roku, red. D. 
Mastalska, Częstochowa-Niepokalanów 2005, 35-36.
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ten wymiar szczególną uwagę zwracał Jan Paweł II, który nauczał, że 
pozytywną konsekwencją zachowania od „wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego” jest ustrzeżenie od jakiegokolwiek grzechu i ogłoszenie 
doskonałej świętości Maryi, dla której to doktryny definicja dogmatyczna 
stanowi fundamentalny wkład. Istotnie, negatywne sformułowanie przy-
wileju maryjnego, uwarunkowane poprzednimi kontrowersjami na temat 
grzechu pierworodnego, które wystąpiły na Zachodzie, powinno być za-
wsze uzupełnione pozytywnymi wypowiedziami na temat świętości Ma-
ryi, wyraźnie uwypuklanej w tradycji wschodniej23. Widzimy tutaj jakby 
przełożenie akcentów. Prawda pozostaje ta sama, ale wyrażona inaczej. 
Moglibyśmy powiedzieć, że to druga strona tego samego medalu. 

Biblijnym fundamentem dla ukazywania pozytywnego wymiaru 
tajemnicy Niepokalanego Poczęcia jest przede wszystkim scena zwia-
stowania, w której anioł zwrócił się do Maryi z pozdrowieniem chaire 
- raduj się i nazywając Ją kecharitomene - pełna łaski (Łk 1, 28). Anioł 
zwracając się do Maryi słowem kecharitomene uczynił z niego imię 
własne Dziewicy z Nazaretu24. Imię w tradycji semickiej wyraża jakby 
istotę osoby czy rzeczy, do której się odnosi; ukazuje najgłębszy wymiar 
osobowości25, stąd też warto postawić pytanie o znaczenie wyrażenia 
„pełna łaski”.

„Łaski pełna” jest prostym tłumaczeniem greckiego wyrażenia 
kecharitomene, który jest imiesłowem biernym. Z tego też powodu 
właściwym tłumaczeniem powinno być: „uczyniona pełną łaski” lub 
„napełniona łaską”. Takie tłumaczenie podkreśla charakter „pełni łaski” 
jako daru Boga dla Dziewicy. Termin ten występuje w formie imiesłowu 
czasu przeszłego dokonanego, co podkreśla doskonałość i trwałość łaski, 
jak również jej pełnię. To samo wyrażenie występuje w Ef 1, 6 w zna-
czeniu „obdarzyć łaską” i wskazuje obfitość łaski, którą otrzymujemy od 

23 Jan Paweł II, Niepokalana: dogmatyczna definicja przywileju (Audiencja generalna, 
12.06.1996), w: Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, t. 4, red. A. Szostek, Warszawa 
1999, 174.

24 Por. RM 8.
25 Por. H. Cazelles, Imię. Stary Testament, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. 

Léon-Dufour, Poznań-Warszawa 1985, 322-323.
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Ojca w Jego umiłowanym Synu26. Przez pełnię łaski Maryja otrzymała 
przedziwną doskonałość świętości i stała się stworzeniem idealnym, 
jakiego pragnął Bóg, które nigdy, nawet w najmniejszym stopniu, nie 
sprzeciwiło się woli Bożej. Niepokalane Poczęcie Maryi ukazuje blask, 
pełnię i ideał człowieczeństwa, do jakiego Bóg przeznaczył człowieka 
w pierwotnym stwórczym zamyśle27. Maryja została w sposób dogłębny 
i na stałe przeniknięta łaską, czyli uświęcona28. Sobór Watykański II na-
zywa Maryję za Ojcami Kościoła „całą świętą”, jakby utworzoną przez 
Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie, ubogaconą od 
pierwszej chwili poczęcia blaskiem szczególnej świętości29.

Trzeba powiedzieć, że Konstytucje i Dyrektorium marianów ukazują 
misterium Niepokalanego Poczęcia przede wszystkim w pozytywnym 
wymiarze tej prawdy. Gdyby wziąć pod uwagę odniesienia treściowe, 
to tylko dwukrotnie dokument ten wyraża pośrednio ujęcie negatywne 
Niepokalanego Poczęcia. 

Pierwszy raz w numerze szóstym, w którym przedstawiany jest 
maryjny charakter Zgromadzenia, dla którego tajemnica Niepokalanego 
Poczęcia była i jest szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskie-
go powołania, dzięki czemu Maryja pobudza współbraci do ufności 
w nieskończoną owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego, 
nawet najmniejszego grzechu30. Podobne ujęcie znajdujemy w numerze 
dwudziestym trzecim traktującym o Niepokalanej jako wzorze cnót. 
Fragment ten zaleca marianom przezwyciężanie grzechu, a tym samym 
wzrastanie w świętości, a pomocą w powyższym jest wpatrywanie się 
w Maryję, świecącą przykładem całej wspólnocie31.

26 Por. Jan Paweł II, „Łaski pełna” (Audiencja generalna, 8.05.1996), w: Jan Paweł II 
o Matce Bożej..., t. 4, 161.

27 Por. Tenże, Niepokalana naszym wzorem (Anioł Pański, 8.12.1997), w: Jan Paweł II 
o Matce Bożej 1978-1998, t. 5, red. A. Szostek, Warszawa 1999, 464.

28 Tenże, Doskonała świętość Maryi (Audiencja generalna, 8.05.1996), w: Jan Paweł II 
o Matce Bożej..., t. 4, 163.

29 LG 56.
30 K 6.
31 Por. Tamże, 23.
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W pozostałych przypadkach znajdujemy odniesienia o charakterze 
pozytywnym. Co nie znaczy, że wykluczony jest wymiar negatywny. 
Zachowanie od grzechu pierworodnego zawiera się już w samym sfor-
mułowaniu „Niepokalane Poczęcie”, którego treść jest wierzącym znana 
i przez to samo (i przede wszystkim) tak percypowana. Wymiar pozytyw-
ny natomiast jest mniej oczywisty. Stąd też musi być wyrażany poprzez 
słowne akcenty. Możemy powiedzieć, że w Konstytucjach mariańskich 
znajdujemy ogromne dowartościowanie aspektu pozytywnego.

W tym wymiarze Niepokalana marianów jawi się przede wszystkim 
jako pobudzająca do gorącego ukochania czystości serca, do przepojenia 
całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania Kościoła w jedności, 
tak „aby był święty i nieskalany”32. Jest Ona Patronką, przez którą Jej 
wierni synowie mają dążyć do Chrystusa33. Niepokalana jawi się jako 
wzór cnót pomocny we wzrastaniu w świętości34 oraz wzór nowego czło-
wieka, który żyje z pełni Chrystusowej łaski i cnoty35. A sama świętość 
Kościoła w sposób szczególny ujawnia się i zarazem umacnia w praktyce 
rad ewangelicznych, które stanowią najodpowiedniejsze środki oczysz-
czenia serca, a zarazem upodobniają do Chrystusa i Maryi Niepokalanej, 
i przez to stają się dla świata widomym znakiem Królestwa niebieskiego, 
znakiem, który może i powinien pociągnąć skutecznie innych chrześcijan 
do ochoczego wypełniania obowiązków własnego powołania36. Zgodnie 
ze szczególną misją całego Zgromadzenia, która polega na podejmowa-
niu usilnych starań, aby wszyscy, którzy jeszcze odbywają swą ziemską 
pielgrzymkę, jak i ci również, którzy po tym życiu doznają oczyszczenia, 
osiągnęli wraz ze wszystkimi świętymi pełnię dojrzałości i wiecznego 
szczęścia w Chrystusie37.

Mariologia współczesna, w odniesieniu do dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi, zwraca uwagę, aby pogłębiać pewne „punkty widzenia” 

32 Tamże, 6.
33 Por. Tamże, 16.
34 Por. Tamże, 23.
35 Tamże, 145.
36 Tamże, 21.
37 Tamże, 2.
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owej prawdy. Jeden z nich – najważniejszy (pozytywny wymiar) rozwa-
żaliśmy wyżej. Zwrócimy także uwagę na inne, za bardzo miarodajnym 
w tej dziedzinie dokumentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii 
Maryjnej (PAMI): Matka Pana38, równocześnie próbując odnaleźć owe 
nowe „punkty widzenia” w Konstytucjach i Dyrektorium.

Przede wszystkim teologia współczesna odczytuje dogmat Niepo-
kalanego Poczęcia w wymiarze charytologicznym, gdyż Niepokalane 
Poczęcie Maryi było rzeczywiście owocem „samej łaski”, czystym darem 
Ojca, Syna i Ducha. To zdarzenie poświadcza, że Maryja była uspra-
wiedliwiona przez samą łaskę, a nie przez swoje zasługi39. Konstytucje 
korespondują z tym wskazaniem w numerze osiemnastym, gdzie poucza-
ją, że Najświętsza Maryja Panna Niepokalana dzięki łasce Bożej została 
wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi40. Dowartościo-
wanie łaski w wykładzie prawdy o Niepokalanym Poczęciu ma doniosły 
wymiar ekumeniczny, gdyż jest to punkt pewnego konsensusu między 
tradycją katolicką a protestancką, mimo nieprzyjęcia przez tę ostatnią 
dogmatu jako takiego41. Element konsensusu podzielonych Kościołów 
zakorzeniony jest w teologii łaski. Reformacja w nauce o usprawiedli-
wieniu (uświęceniu) kładzie nacisk na absolutnie darmową inicjatywę 
Boga w darze Jego łaski (sola gratia). Wydaje się, że nauka o Niepoka-
lanym Poczęciu winna być także rozumiana w oparciu o zasadę sama 
łaska. Niepokalane Poczęcie nie jest związane z osobistymi zasługami 
Maryi, ale jest w pełni dziełem Boga, który „wybrał nas w Nim przed 
założeniem świata, abyśmy byli w miłości święci i nieskalani przed Jego 
obliczem” (Ef 1, 4)42. Można w zupełności zgodzić się ze zdaniem o. prof. 
Napiórkowskiego, który Niepokalane Poczęcie widzi przede wszystkim 
jako pierwszą łaskę, absolutnie darmową, będącą dziełem Bożego mi-

38 Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, Matka Pana. Pamięć – Obecność 
– Nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dzie-
wicy Maryi, „Salvatoris Mater” 4(2003) nr 3, 311-398 (dalej: Matka Pana).

39 Tamże, 351.
40 K 18. 
41 Grupa z Dombes, Maryja w Bożym planie i w komunii świętych, „Salvatoris Mater” 

3(2001) nr 4, p. 269, 368.
42 Tamże, p. 270, 368-369.
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łosierdzia, która radykalnie ukazuje uprzedniość łaski w stosunku do 
jakiejkolwiek zasługi. Maryja nie istniejąc przed poczęciem – nie mogła 
zasługiwać43. 

Maryja otrzymała tę wyjątkową i niepowtarzalną łaskę nie dla więk-
szej chwały. Była to łaska przygotowująca Ją do funkcji Bożomacie-
rzyńskiej. Z tego punktu widzenia Niepokalane Poczęcie Maryi ukazuje 
się jako wymóg poprzedzający wcielenie Słowa: przygotowanie Jego 
„godnego mieszkania”44. Niepokalane Poczęcie ma wyraźny aspekt 
chrystologiczny, gdyż związane jest ściśle z tajemnicą wcielenia. Może 
wprost tego akcentu nie znajdziemy w Konstytucjach i Dyrektorium, 
jednak możemy dopatrywać się go w korelowaniu tytułu Niepokalana 
z tytułem Matka Boga45, nazywaniu Ją Niepokalaną „Matką względem 
Chrystusa”46, „Dziewiczą Matką” Chrystusa47 oraz ukazywaniu Jej ma-
cierzyńskiej opieki względem Syna Bożego, który pod opieką Niepoka-
lanej wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi oraz osiągnął pełną 
doskonałość swojej ludzkiej natury48.

Z aspektem chrystologicznym bardzo ściśle wiąże się perspektywa 
soteriologiczna odczytywania immakulistycznego dogmatu, naświetlają-
ca uniwersalizm odkupienia i objawiająca, że Maryja jest jego wspania-
łym owocem49. Teologia stwierdza, że również Maryja podlega prawu 
odkupienia. Ona najbardziej korzysta ze zbawczego dzieła. Poprzez 
zachowanie od grzechu i obdarowanie pełnią świętości jest odkupiona 
w „sposób wzniosły”50. A wszystko to wypływa z odkupicielskiej krwi 
przelanej przez Syna (por. Ef l, 7)51. W takim też duchu Konstytucje 
przedstawiając obecność elementu maryjnego w samym charakterze 

43 Por. S.C. Napiórkowski, Niepokalane Poczęcie jako dzieło Bożego miłosierdzia, 
w: Tajemnica Bożego Miłosierdzia..., 124-125.

44 Matka Pana, 352.
45 Por. K 16; D 93.
46 K 23.
47 Por. Tamże, 40.
48 Tamże, 145.
49 Por. SC 103.
50 Por. LG 53.
51 Por. Matka Pana, 352.
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i środkach apostolatu Zgromadzenia, polecają wpatrywanie się, kon-
templację Niepokalanej Dziewicy, ukazując Ją przy tym jako doskonałe 
dzieło Boże, najwspanialszy owoc Chrystusowego odkupienia52. 

Maryja jako pokorna Służebnica Pańska w tej tajemnicy uczest-
niczyła. Konstytucje mówią, że Maryja, będąc doskonale zjednoczoną 
z Chrystusem i pod Jego zwierzchnictwem, służyła tajemnicy odkupie-
nia53. Autorzy dokumentu posłużyli się w tym punkcie piękną biblijną 
metaforą, a przy tym teologicznie poprawnie nośnym tytułem „Służeb-
nicy” i pojęciem służby. Określenie „sługa” w Biblii odnosi się do tych 
wszystkich, którzy mają do spełnienia misję dla dobra ludu wybranego: 
Abrahama (Rdz 26, 24), Izaaka (Rdz 24, 14), Jakuba (Wj 32, 13; Ez 37, 
25), Jozuego (Joz 24, 29) i Dawida (2 Sm 7, 8) 54. Jan Paweł II w jednej 
z katechez zauważa pewne podobieństwo postawy Maryi do postawy 
Mojżesza, stojącego u początku Starego Przymierza, który odpowiadając 
na powołanie Pana, nazywa siebie sługą (por. Wj 4, 10; 14, 31). Sługami 
są również nazywani prorocy i kapłani, których zadaniem jest formowa-
nie Ludu Bożego do wiernej służby Bogu. Prorok Izajasz wychwala wzór 
wierności Bogu „cierpiącego sługi Jahwe”, która wypływa z nadziei na 
odkupienie grzechów narodu (por. Iz 42-53). Również postacie kobiet 
dostarczają przykładów wierności. Do takich należy królowa Estera, 
zanosząca prośby o ocalenie Żydów i nazywająca siebie wielokrotnie 
„służebnicą” (Est 4, 17)55. Czasownik „służyć” w Piśmie Świętym wy-
raża przede wszystkim ideę poddania się Bogu56. Stąd też istotą maryjnej 
służby w tajemnicy odkupienia jest Jej posłuszeństwo Bogu wyrażone 
w fiat, poprzez które stała się, mówiąc językiem św. Ireneusza i Konsty-
tucji, przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju 
ludzkiego57. Tak naucza Sobór Watykański II, który w VIII rozdziale Kon-

52 K 117.
53 Por. Tamże, 56. 
54 Por. C. Augrain, M.F. Lacan, Sługa Boży, w: Słownik teologii biblijnej…, 886.
55 Por. Jan Paweł II, Posłuszna Służebnica Pańska (Audiencja generalna, 4.09.1996), w: 

Jan Paweł II o Matce Bożej…, t. 4, 204.
56 Por. C. Augrain, M.F. Lacan, Służyć, w: Słownik teologii biblijnej…, 889.
57 K 56.
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stytucji o Kościele wykłada: Ojciec miłosierdzia pragnął, by Wcielenie 
poprzedziła zgoda tej, która została przeznaczona na matkę, aby w ten 
sposób, podobnie jak kobieta przyczyniła się do śmierci, tak również 
kobieta przyczyniła się do życia. [...] Tak więc Maryja, córka Adama, 
zgadzając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbaw-
czą wolę Bożą całym sercem, wolna od wszelkiego grzechu całkowicie 
poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu swego 
Syna, [...] służąc misterium odkupienia58. Właśnie ta służba zasadza się 
na wyrażeniu przez Maryję zgody, czyli przyjęciu słowa objawiającego 
Boga. Jej fiat jest wolnym i świadomym aktem przyzwolenia, po którym 
dopiero nastąpiła realizacja zbawczego wcielenia59. Z powyższych racji 
możemy udział Maryi w tajemnicy naszego odkupienia sprowadzić do 
Jej fiat. Zgoda, będąca wynikiem posłuszeństwa woli Boga, stanowi istotę 
tego udziału. Podobnie zresztą jak i samo dzieło Chrystusa. Ono również 
możemy sprowadzić do Jego fiat wypowiedzianego (wypowiadanego) 
Ojcu. Chrystus nas zbawił przez posłuszeństwo Ojcu. Istotą zbawczego 
dzieła Chrystusa jest wypełnienie woli Ojca. 

Papieska Akademia Maryjna w swoim dokumencie, dotyczącym nie-
których aktualnych zagadnień związanych z postacią i misją Maryi, zwraca 
również uwagę na potrzebę, a wręcz konieczność lektury prawdy o Niepo-
kalanym Poczęciu Maryi w kluczu eklezjologicznym, przede wszystkim 
poprzez ukazywanie wydarzenia Niepokalanego Poczęcia Maryi w odnie-
sieniu do odpowiadającego mu na płaszczyźnie sakramentalnej wydarzenia 
chrztu świętego, który przecież gładzi grzech pierworodny60. W takim też 
kluczu możemy odczytywać pierwszy zasadniczy paragraf Konstytucji 
ukazujący marianów w Kościele: Zgromadzenie Księży Marianów Niepo-

58 LG 56.
59  Autor niniejszego opracowania przebadał pod tym kątem nauczanie Jana Pawła II i może 

autorytatywnie stwierdzić, że według papieża fiat Maryi ma doniosłe znaczenie historio-
zbawcze. Zgoda Maryi warunkuje wcielenie. Bez tak Maryi Jezus nie wcieliłby się, nie 
byłby się narodził, nie mógłby się narodzić. Jej fiat było niezbędne i konieczne. Maryja 
swoim „Niech mi się stanie” pozwoliła, przyzwoliła, zadecydowała o wcieleniu. Por. 
W. Siwak, „Fiat mihi secundum verbum”. Maryja w tajemnicy Wcielenia według Jana 
Pawła II, Lublin 2001, 80-85.

60 Por. Matka Pana, 353.
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kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest w łonie Kościoła brater-
ską wspólnotą duchownych i świeckich, którzy złączeni wzajemną miłością 
i misją apostolską - szerzą chwałę Bożą i dążą do ewangelicznej doskona-
łości. Współbracia, dobrowolnie odpowiadając na wezwanie Bożej miłości, 
podejmują obowiązek życia wspólnego i świadczenia doskonałej miłości, 
aby mocą nowej i szczególnej konsekracji oddawszy się Chrystusowi i Jego 
Kościołowi przez profesję rad ewangelicznych, przynosić obfitsze owoce 
łaski chrztu świętego61. Trzeba zauważyć, że liturgia uroczystości Niepoka-
lanego Poczęcia niejako wkłada w usta Maryi pieśń wdzięczności: Cieszę 
się i raduję w Panu [...], ponieważ otoczył mnie płaszczem sprawiedliwości, 
jak „oblubienicę zdobną w klejnoty” [antyfona na wejście]; uwielbia Boga, 
który w Niepokalanym Poczęciu naznaczył początek Kościoła, oblubienicy 
Chrystusa bez zmazy i zmarszczki, rozbłyskującej pięknem (prefacja); oraz 
odczytuje w perspektywie mariologicznej fragment Listu do Efezjan 5, 
25-27: Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby 
go uświęcić, [...] aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwaleb-
ny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był 
święty i nieskalany. Każdy z nas należy do oblubieńczego i synowskiego 
stanu nowego Ludu Bożego. Obrazem i personifikacją tego wszystkiego 
jest Maryja Niepokalana. Dlatego też słowa Listu do Efezjan, mówiące 
o odwiecznym wybraniu w Chrystusie do świętości i nieskalaności oraz 
przeznaczeniu do przybranego synostwa Bożego (por. Ef 1, 3-5), dotyczą 
całej wspólnoty kościelnej. Właśnie w tajemnicy chrztu chrześcijanin staje 
się adoptowanym synem Ojca, a tym samym nieskalanym przed Jego ob-
liczem62. Dlatego też szczególnym powołaniem marianów jako wspólnoty 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest przynoszenie coraz 
obfitszych owoców łaski chrztu świętego.

61 K 1.
62 Por. Matka Pana, 353.
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2. Patronka marianów

Maryja Niepokalana według Konstytucji nazywana jest Patronką 
Zgromadzenia63, a Jego członkowie powinni Ją szczególnie czcić. Na 
czym polega owa cześć? Można sprowadzić ją do dwóch podstawo-
wych form: uciekanie się do Jej macierzyńskiej opieki i naśladowanie 
Jej cnót. 

2.1. Patronka orędująca

W sensie liturgicznym przez patrona rozumie się Najświętszą Ma-
ryję Pannę, świętych i błogosławionych, którzy na podstawie starożytnej 
tradycji lub prawnego ustanowienia – są czczeni jako nasi orędownicy 
u Boga64. Patron – ten, kto się kimś, czymś opiekuje, obrońca, opiekun, 
protektor65. W takim też znaczeniu Maryja Niepokalana jest czczona jako 
Patronka marianów.

Już w drugim paragrafie Konstytucji odnajdujemy stwierdzenie, że 
Zgromadzenie realizuje swoją apostolską misję pod przewodnictwem 
i opieką Maryi Niepokalanie Poczętej66. A paragraf szesnasty, traktujący 
wprost o Maryi jako głównej Patronce, wśród wielu przejawów maryj-
nej czci, zaleca Jego członkom wzywanie Jej usilnymi prośbami oraz 
uciekanie się do Niej we wszelkich potrzebach z największą ufnością67. 
Tenże paragraf obdarowuje Maryję jeszcze innymi tytułami, takimi jak: 
„Matka Kościoła”, „Królowa i Pani”, „przemożna Wspomożycielka” 
i „najukochańsza Matka”, które podkreślają macierzyński i opiekuńczy 
charakter maryjnego patronatu. 

Maryjne orędownictwo, nazwane w Konstytucjach „potężnym”, jest 
wielką pomocą, wsparciem w posłudze apostolskiej marianów, której 
celem jest doprowadzenie jak największej liczby ludzi do zjednocze-

63 Por. K 6, 16. 
64 Por. Kongregacja Spraw Kultu Bożego, Ustanawianie Patronów, w: Posoborowe 

prawodawstwo kościelne, t. 6, z. 2, red. i tł. E. Sztafrowski, Warszawa 1975, 376.
65 Por. Słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, Warszawa 19949, 621. 
66 K 2.
67 Tamże, 16.
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nia z Bogiem. Sam dynamizm apostolski winien wypływać z miłości 
Niepokalanej względem Chrystusa i Kościoła. Miłością tą członkowie 
Zgromadzenia winni się ciągle ożywiać68.

Według Konstytucji i Dyrektorium troska o zachowanie czystości 
winna być szczególna w Zgromadzeniu, któremu patronuje Niepokalana. 
Dyrektorium przypomina mariańskim współbraciom o obowiązku umi-
łowania życia czystego i unikania z całą usilnością tego wszystkiego, co 
mogłoby je skazić. Nie jest to zadanie łatwe, stąd stosując różne środki 
(nadprzyrodzone i naturalne) winni ufać w pomoc Bożą i wstawiennictwo 
Dziewicy Niepokalanej69, co oczywiście sugeruje konieczność uciekania 
się do Niej. Gorące wzywanie Niepokalanej Dziewicy Maryi70 jest jedną 
z podstawowych form pomocy, skutecznych w realizacji zakonnej troski 
o zachowanie, strzeżenie i pielęgnowanie ewangelicznej czystości.

Konstytucje i Dyrektorium wielokrotnie zalecają praktykę różań-
ca świętego, którego odmawianie jednej części, wraz z rozważaniem 
odnośnych tajemnic, zalecane jest jako codzienne ćwiczenie pobożne 
każdego ze współbraci71; oraz jako nabożeństwo specjalne odprawiane 
wspólnotowo, o ile to możliwe z udziałem wiernych, w październiku72. 

Modlitwa ta jest również szczególną formą pomocy świadczonej 
zmarłym, tak ściśle zresztą związanej z charyzmatem mariańskim. 
Dyrektorium postanawia, że po śmierci każdego ze współbraci, oprócz 
odpowiedniej liczby mszy świętych odprawianych w intencji zmarłego, 
wszyscy członkowie prowincji mają w tej intencji ofiarować również 
przez miesiąc swój codzienny różaniec73. Analogicznie w przypadku 
śmierci rodziców współbraci, wszyscy członkowie danego domu winni 
ofiarować część różańca74, a w przypadku śmierci papieża marianie 
zobowiązani są do odmawiania w jego intencji przez tydzień części 
różańca we wszystkich domach Zgromadzenia; podobnie w przypadku 

68 Por. Tamże, 23.
69 Por. D 2.
70 Tamże, 3.
71 Por. K 75. 
72 Por. D 35.
73 Por. Tamże, 46.
74 Por. Tamże, 49.
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śmierci biskupa diecezjalnego, z tym, że obowiązek ten spoczywa tylko 
na domach tejże diecezji75.

2.2. Patronka wzorcza

Drugi wymiar patronatu maryjnego możemy sprowadzić do wzor-
czości Jej życia. Jest to bardzo często występujący, wręcz dominujący 
aspekt patronatu Niepokalanej. Konstytucje ukazują Maryję jako wska-
zującą drogę w podążaniu za Chrystusem76, która świeci całej wspólnocie 
wybranych jako wzór cnót77. Jest Ona przykładem doskonałego zjedno-
czenia z Chrystusem78; powszechnym wzorem życia chrześcijańskiego79; 
wzorem nowego człowieka80. Stąd też podstawowy dokument zaleca 
marianom, aby cnoty swojej Patronki ze wszystkich sił naśladowali81; 
upodabniali się w miłości do Chrystusa i Maryi Niepokalanej82; podą-
żali Jej śladami83, czyniąc swoimi macierzyńskie uczucie Niepokala-
nej Dziewicy84 i przyswajając sobie Jej cnoty przez synowską miłość 
i naśladowanie85. Konstytucje ukazują również wartość wzorczości 
Maryi w posłudze apostolskiej marianów, którzy mają prowadzić innych 
chrześcijan do uznawania przodującego stanowiska Bogarodzicielki, jak 
też pobudzać ich do dziecięcej miłości ku tej Matce Miłosierdzia oraz 
do naśladowania Jej cnót86. 

Należy zauważyć, że Konstytucje bardzo dobrze korespondują 
z nauczaniem Kościoła, które w ostatnim czasie bardzo mocno dowar-

75 Por. Tamże, 50.
76 Por. K 6.
77 Tamże, 23.
78 Tamże, 56.
79 Por. Tamże, 117.
80 Por. Tamże, 145.
81 Por. Tamże, 16.
82 Tamże, 21.
83 Por. Tamże, 43.
84 Tamże, 63.
85 Tamże, 145.
86 Por. Tamże, 117.
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tościowało w kulcie maryjnym naśladowanie Jej cnót87. Zwróćmy uwagę 
na dwa najważniejsze dokumenty w tej materii. 

VIII rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Wa-
tykańskiego II podkreśla, że prawdziwa pobożność nie polega ani na 
czczym i przemijającym uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności, 
lecz pochodzi z wiary prawdziwej, która prowadzi nas do uznania wy-
jątkowego wyniesienia Bożej Rodzicielki i pobudza do dziecięcej miło-
ści ku naszej Matce oraz do naśladowania Jej cnót88. Według Soboru 
prawdziwy kult maryjny zasadza się na wierze, autentycznej miłości 
i naśladowaniu cnót Maryi. Wszystkie te elementy czci maryjnej od-
najdujemy w paragrafach 16, 117, 145 mariańskich Konstytucji89. Przy 
maryjnym naśladowaniu musimy postawić duży wykrzyknik. Jak dwa 
pierwsze (wiara i miłość do Maryi, z których wypływa modlitwa do 
Niej) jakoś zawsze funkcjonowały w myśleniu pobożnościowym, tak 
naśladownictwo Maryi wydaje się być trochę zapomnianym rysem 
pobożności maryjnej i dobrze, że Konstytucje uwrażliwiają na ten pro-
blem członków Zgromadzenia powołanego również w celu krzewienia 
autentycznej czci maryjnej. 

Drugi dokument godny przywołania to adhortacja apostolska Pa-
wła VI o czci i naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 
- Signum Magnum (13 V 1967)90. Papież mocno podkreśla, że prawdziwe 

87 Zob. W. Siwak, Naśladować Matkę, „Informator Rycerstwa Niepokalanej” (1997) 
nr 10, 319-320.

88 LG 67.
89 Por. K 16. Główna Patronka: Tytularną Patronką Zgromadzenia jest Niepokalanie 

Poczęta Najświętsza Maryja Panna, [...] Jej [...] powinni okazywać szczególną cześć, 
synowską miłość i poświęcenie; przez Nią niech dążą do Jezusa; niech Ją często wzywają 
usilnymi prośbami; do Niej we wszelkich swych potrzebach z największą ufnością niech 
się uciekają; Jej cnoty niech ze wszystkich sił naśladują; 117. Element maryjny: [...] 
Niech również pod przewodnictwem Kościoła starają się prowadzić innych chrześcijan 
do uznawania przodującego stanowiska Bogarodzicielki, jak też pobudzać ich do dziecię-
cej miłości ku tej Matce Miłosierdzia oraz do naśladowania Jej cnót. 145. Niepokalana 
— wzór nowego człowieka: [...] Współbracia, [...] Jej zaś cnoty niech starają się przyswoić 
sobie przez synowską miłość i naśladowanie [podkreślenia moje – W.S.].

90 Tekst polski np.: Adhortacja apostolska Signum magnum Ojca Świętego Pawła VI 
o czci i naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, w: Matka Odkupiciela Mat-
ką Kościoła. Dokumenty, Na zlecenie Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, Warszawa 
1990, 225-236.
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nabożeństwo do Maryi polega na odtwarzaniu Jej cnót w swoim życiu. 
Jest to tak ważna sprawa, iż Ojciec Święty nie waha się powiedzieć: 
Jednakże ani łaska Boskiego Odkupiciela, ani możne wstawiennictwo 
Jego Rodzicielki [...], ani Jej górująca świętość nie mogłyby nas dopro-
wadzić do portu zbawienia, gdyby z naszej strony nie odpowiadała im 
ustawicznie wola oddawania czci Jezusowi Chrystusowi i Bogarodzicy 
Dziewicy przez pobożne naśladowanie cnót, jakimi się Oni dwoje odzna-
czali91. Chrześcijanin na pierwszym miejscu winien naśladować Jezusa 
Chrystusa, Papież nazywa to „drogą królewską”. Jednak naśladowanie 
Maryi nie tylko nie odwodzi od kroczenia śladami Chrystusa, ale nawet 
czyni je milszym i łatwiejszym92. Marianie według wskazań swoich Kon-
stytucji podążają jedną i drugą drogą. Przede wszystkim w realizacji ślu-
bu ewangelicznego ubóstwa winni iść śladami Chrystusa, który dla nas 
stał się ubogi, i Maryi, która zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych 
i ubogich Pana93. Podobnie przełożeni w kierowaniu wspólnotą powinni 
iść śladami Boskiego Mistrza i Dobrego Pasterza oraz przyswajać sobie 
macierzyńskie uczucie Niepokalanej Dziewicy94.

 Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że według Konstytucji maria-
nie winni przede wszystkim naśladować swoją Niepokalaną Patronkę. 
Na koniec zapytajmy: w jaki sposób i w czym mają Ją naśladować?

Brzmienie tytułu tego komentarza sugeruje, aby naśladować Ma-
ryję w Jej niepokalaności. Stąd rodzi się kolejne pytanie: jak ludzie 
grzeszni mogą naśladować Maryję Niepokalanie Poczętą? Przecież 
w przeciwieństwie do Niej urodzili się w grzechu pierworodnym. Tak, 
to prawda. Jednak zauważmy za przywoływanym już Listem PAMI: 
Niepokalane Poczęcie nie uwalnia Dziewicy, mimo iż jest pełna łaski 
(por. Łk l, 28), od Jej ziemskiej kondycji, ze wszystkim tym, co ona z sobą 
niesie - cierpieniem, ciemnością, wewnętrzną walką i udziałem w bólach 
istnienia95. Według innego dokumentu Maryja urzeczywistniła ludzką 

91 Tamże, 231.
92 Tamże. 
93 K 43.
94 Tamże, 63.
95 Matka Pana, 48, 354.
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kondycję, która przechodzi przez rozwój, poszukiwania, bóle, słabości 
i ograniczenia. Jeśli sam Jezus doświadczył kuszenia, nic nie pozwala 
nam wykluczać Maryi z podobnej sytuacji. Jej świętość nie została Jej 
udzielona za jednym razem w sposób dokonany. O tej drodze świadczą 
sceny z zaginięcia Jezusa w Świątyni („Jego rodzice nie rozumieli” 
Łk 2, 50) oraz opisujące Maryję interweniującą w życiu publicznym 
Jezusa96. Stąd też pomimo niepowtarzalności i jedyności przywileju 
Niepokalanego Poczęcia, wnikając głębiej w teologię tego dogmatu, 
możemy w Nim odnaleźć elementy, które bez trudu można realizować 
w naszym życiu.

Wróćmy do wspominanych na samym początku dwu aspektów in-
teresującej nas teologicznej prawdy: pozytywnego - obdarowanie pełnią 
łaski, czyli niezwykłą świętością; oraz negatywnego - zachowanie od 
grzechu pierworodnego. Wyżej wspomniane dwa aspekty Niepokalanego 
Poczęcia: napełnienie łaską oraz wolność od grzechu pierworodnego 
i każdego innego, winny stać się fundamentem mariańskiego naśladow-
nictwa Niepokalanej. Chcieć być zawsze napełnionym łaską i walczyć 
z grzechem (wolną od niego była tylko Ona) - oto nasze zadanie. Jak 
w praktyce je realizować? 

Od strony negatywnej: to walka z grzechem. W tym miejscu przy-
pomnijmy sobie dogmat wiary Soboru Trydenckiego, który mówi, że 
łaskę usprawiedliwienia traci się przez każdy grzech śmiertelny97. Pismo 
Święte poucza nas, że sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, wtedy 
gdy on zgrzeszy (Ez 33, 12). Znamy z Pisma Świętego przykłady ludzi, 
którzy łaskę utracili: pierwsi rodzice, Saul, Dawid, Piotr, Judasz. A św. 
Paweł wylicza nawet gatunki grzechów wykluczających z Królestwa 
Bożego: 1 Kor 5, 5-11; Ga 5, 19-2198. Natomiast grzechy powszednie 
nie pozbawiają człowieka łaski uświęcającej, ani jej nie umniejszają99, 
jednak umniejszają gorliwość w dobrym, dysponują człowieka do coraz 

96 Grupa z Dombes, Maryja w Bożym planie…, nr 271, 369.
97 Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, w: Breviarium fidei, VII, 74, 324.
98 Por. W. Granat, O łasce Bożej udzielanej przez Chrystusa Odkupiciela, Lublin 1959, 

284-289.
99 Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu…, VII, 70, 320-322.
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100 Por. K 6.
101 Por. Tamże, 23.
102 Tamże, 25.
103 Por. D 29.
104 Por. K 70.
105 Por. Tamże, 83-87; D 55.
106 Por. K 75, 4-5; D 39.

to liczniejszych grzechów, a w konsekwencji do grzechu śmiertelnego. 
A więc tylko w pośredni sposób mogą przyczyniać się do utraty łaski 
uświęcającej.

Stąd też naśladować Maryję Niepokalaną to walczyć z grzechem 
tak śmiertelnym, jak i powszednim. Zachęcają nas do tego Konstytu-
cje, aby unikać „wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu”, a gorąco 
ukochać czystość serca100; jak również przezwyciężać grzech, wzrasta-
jąc w świętości101. Dwudziesty piąty paragraf stanowi w tym względzie 
chyba najobszerniejsze wskazanie dla marianów: Wszelkiego grzechu, 
jako największego zła, mają bezwzględnie unikać, ze swego życia go 
wykluczyć, z każdym dniem bardziej się nim brzydzić, nienawidzić go 
i przed nim się wzdrygać. W miarę sił niech się przykładają do zmniej-
szenia i niweczenia królestwa grzechu, szczerze i ustawicznie żałując za 
popełnione winy, a w poczuciu ich niech będą pokorniejsi i nie ufając 
sobie, czujniejsi i ostrożniejsi wobec niebezpieczeństw, okazji i pokus, 
skorsi i gorliwsi do pokuty i zadośćuczynienia, do korzystania z czasu, do 
odpłacenia Bogu miłością za miłość; niech dbają o stałe utrzymywanie 
sumienia w czystości102. Przekładając to na język praktyki, należy:

A) Często korzystać ze spowiedzi świętej (przynajmniej dwa razy 
w miesiącu)103, która niszczy grzech i przywraca utraconą łaskę lub ją 
pomnaża104; 

B) wzbudzać akty żalu doskonałego; 
C) wykorzeniać swoje wady przez pokutę i umartwienia105;
D) praktykować rozmyślania i rachunki sumienia106;
E) walczyć z pokusami.
Od strony pozytywnej naśladowanie Niepokalanej to nieustanna 

troska o pełnię łaski w nas. Tu znów przypomnijmy sobie podstawowe 
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prawdy dogmatyczne. Sobór Trydencki naucza, że przy usprawiedliwie-
niu każdy otrzymuje sprawiedliwość swoją, jaką mu Duch Święty udziela 
według dyspozycji i współpracy107. Św. Paweł w Liście do Efezjan mówi, 
że łaska jest udzielana według miary daru Chrystusowego (Ef 7, 4). 
A św. Piotr napomina, aby wierni rośli w łasce (2 P 3, 18). Apokalipsa 
mówiąc o sądzie Bożym, zachęca: Kto jest sprawiedliwy niech wzrasta 
w sprawiedliwości, a święty niech się bardziej uświęca (Ap 22, 11). We-
dług teologii łaska uświęcająca może wzrastać (chodzi o intensywność 
związku człowieka z Bogiem) przez:

A) Czytanie Pisma Świętego108 i życie sakramentalne109, zwłaszcza 
posilanie się Ciałem Pańskim110, które umacnia w nas życie łaski;

B) Szczerą modlitwę111;
C) Dobre uczynki112, poprzez które usprawiedliwieni wzrastają 

w swej sprawiedliwości113;
D) Pielęgnację cnót, zwłaszcza kardynalnych114 i teologicznych115, 

cnoty pokory116, oraz cnót związanych ze ślubowaniem rad ewange-
licznych117, ukazujących i umacniających świętość Kościoła118, wśród 
których ubóstwo, będące świadectwem wobec świata i ostoją życia 
zakonnego119, czystość uważana za znak przyszłego świata120 i posłu-
szeństwo121, w naśladowaniu Maryi według Konstytucji znajdują swoją 
szczególną egzemplifikację. 

107 Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu…, VII, 65, 317.
108 Por. K 66.
109 Por. Tamże, 67, 69-72.
110 Por. Tamże, 75, 1.
111 Por. Tamże, 73-82; D 34-54.
112 Por. K 94-100.
113 Por. W. Granat, O łasce Bożej…, 361nn.
114 Por. K 28.
115 Por. Tamże, 30-31.
116 Por. Tamże, 29.
117 Por. Tamże, 39-64; D 2-24.
118 Por. Tamże, 21.
119 Por. Tamże, 43.
120 Por. Tamże, 40.
121 Por. Tamże, 56.
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122 Por. Tamże, 18.
123 Por. Tamże, 68.
124 Por. Tamże, 166.
125 Por. Tamże, 75.
126 Por. Tamże.
127 Por. Tamże, 145.
128 Statut Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, „Salvatoris Mater” 1(1999)

  nr 1, 373-375.
129 Por. Statut..., art. 2, §1.
130 Por. Tamże, §2.
131 Por. Tamże, §3.
132 Por. Tamże, art. 3, §3.

Na koniec zauważmy jeszcze kilkakrotne wzywanie braci maria-
nów do szerzenia czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej122, 
poprzez rozwijanie kultu maryjnego, zwłaszcza liturgicznego wewnątrz 
Zgromadzenia, jak i w pracy apostolskiej123; poprzez praktyki osobistej 
pobożności124, zwłaszcza różaniec125, pobożne odnawianie ślubów 
- uroczyste w święto Niepokalanego Poczęcia oraz prywatne z okazji 
rekolekcji miesięcznych126; jak też ustawiczne studium, poprzez które 
synowie i czciciele Niepokalanej mają poznawać Jej przywileje i zadania 
w zbawczym planie Bożym127. 

W służbie tego ostatniego wskazania Konstytucji pozostaje od 1997 r. 
Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu, powstałe 
z inicjatywy ks. Janusza Kumali MIC. Według Statutu128 celem tej in-
stytucji jest formacja marianów, duchowieństwa i wiernych, zmierzająca 
do ukształtowania w nich zgodnej z duchem Ewangelii i nauczaniem 
Kościoła pobożności maryjnej129; szerzenie wśród wiernych kultury 
maryjnej, czyli stylu życia inspirowanego osobą Maryi, Matki Pana, 
która jest naszą siostrą i nauczycielką w pielgrzymowaniu wiary130; oraz 
w miarę możliwości podejmowanie badań naukowych pogłębiających, 
wzbogacających, rozwijających, przyswajających i popularyzujących 
teologię maryjną131. Cel ten Centrum realizuje poprzez inspirowanie 
i organizowanie sympozjów, seminariów, sesji naukowych i kursów 
specjalistycznych o tematyce maryjno-mariologicznej oraz inspirowa-
nie i promowanie badań naukowych, szczególnie w zakresie ludowej 
pobożności maryjnej132. W tym względzie na szczególne zauważenie 
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133 Np.: Różaniec i kontemplacja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowa-
 nego przez Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”. Licheń, 15 marca 2003
  roku, red. J. Kumala, Licheń 2003; Tajemnica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie ma-
  riańskim. Materiały międzynarodowego sympozjum teologicznego. Licheń, 12-16 maja
 2003 r., red. J. Kumala, Licheń 2004; Pacem in terris. Dar Boga powierzony ludziom.
 Materiały z sympozjum teologicznego. Stoczek Warmiński, 31 maja 2003 roku, red, J.
 Kumala, Licheń 2003; Recepcja Marialis cultus w Polsce. Materiały z ogólnopolskiego
 sympozjum mariologicznego. Licheń, 12-13 marca 2004 roku, red. J. Kumala, Licheń
 2004; Tota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologiczne-
 go z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej.
 Licheń, 17- 20 maja 2004 r., red. J. Kumala, Licheń 2004; Wychowywać do pokoju.
 Materiały z sympozjum teologiczno-pastoralnego. Stoczek Warmiński 8 maja 2004 r.,
 red. J. Kumala, Licheń 2005.

zasługuje zorganizowanie kilku sympozjów naukowych, głównie ma-
riologicznych, z których opublikowano większość materiałów133; oraz 
wydawanie od 1999 r. pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego 
kwartalnika mariologicznego „Salvatoris Mater”. Centrum podejmuje 
też działania formacyjne: organizowanie rekolekcji, dni skupienia i spo-
tkań o charakterze maryjnym, promowanie i rozpowszechnianie litera-
tury maryjnej, redagowanie i wydawanie pism maryjnych o charakterze 
formacyjno-informacyjnym: dwumiesięcznik „Zeszyty Maryjne” oraz 
kwartalnik „Matka Pokoju”.

***

Podsumowując, możemy stwierdzić, że Patronka marianów to 
Maryja Niepokalana pełna łaski, czyli obdarzona darem niezwykłej 
świętości, która patronuje Zgromadzeniu poprzez macierzyńską opiekę 
(orędownictwo) i wzorczość swego życia. Na koniec przytoczmy jakże 
znamienne słowa, skierowane przez Jana Pawła II do uczestników kapitu-
ły generalnej w 1999 r., które mogą stanowić niejako testament duchowy 
pozostawiony Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny: Drodzy księża marianie, jakże wymowny jest 
fakt, że wasze zgromadzenie, pierwszy zakon założony przez Polaka, ma 
charakter wybitnie maryjny i jest związane z Niepokalaną. W XVII w., 
gdy zaczął się już rysować kryzys wielkiego wówczas państwa polskiego, 
o. Stanisław Papczyński szukał oparcia w Niepokalanej. Oto jego wska-
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134 Jan Paweł II, Zawsze pokładajcie wielką ufność w Maryi. Do uczestników kapituły
 generalnej zgromadzenia Księży Marianów (Ariccia koło Rzymu, 1.07.1999), za: http:
 //www.pokolenie-jp2.pl/info.php?dzial=1999_07_01.

zanie, jakie wam pozostawił: we wszelkich trudnościach uciekać się do 
Niepokalanej. Wskazanie to przejął o. Papczyński od samego Jezusa, 
który z krzyża wskazał apostołowi Janowi Maryję jako Matkę. Zawsze 
pokładajcie wielką ufność w Najświętszej Maryi Pannie, jak tego swoim 
przykładem nauczył was o. Papczyński. Do Niej z wielką żarliwością się 
uciekajcie zwłaszcza wtedy, gdy trzeba stawić czoło wielkim zagrożeniom 
czy sytuacjom kryzysowym134.
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Paragrafy 9 i 10 Konstytucji mariańskich mają wyraźnie charakter 
misyjny, próbują odpowiedzieć na pytanie, które musi sobie postawić 
każda wspólnota, ale może i każdy chrześcijanin: nie tylko kim jestem, 
ale kim jestem dla Kościoła? Każda wspólnota powstaje z Kościoła, jest 
w Kościele i musi się dookreślić, z czym i w jaki sposób chce zwrócić się 
ku Kościołowi i światu. Paragraf 9 zatytułowano więc „Na cały świat”, 
natomiast paragraf 10 zatytułowano zgodnie ze słowami św. Pawła: Stać 
się wszystkim dla wszystkich (1 Kor 9, 22).

Misyjność, czyli „wychodzenie ku” ma wiele wymiarów, począwszy 
od źródła misyjności, aż do konkretnych sposobów i dróg wychodzenia 
z Dobrą Nowiną ku człowiekowi. My skupimy się raczej na duchowym 
i ludzkim wymiarze tego tematu, próbując zastanowić się szczególnie 
nad słowami św. Pawła, które zainspirowały autorów 9 i 10 paragrafu 
Konstytucji.

1. Kim są współcześni „wszyscy”, o których mówił 
    św. Paweł?

Nie można, zanosząc komuś potrzebującemu strawę do jedzenia, 
nie zastanowić się, kim on jest, w jakim wieku, co może zjeść, a co 
może w jego stanie mu raczej zaszkodzić. Jest to ludzka strona miłości 
bliźniego: nie tylko czynimy dobro, wierząc, że Bogu to się podoba, 

Ks. Adam Rybicki
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 * Ks. dr Adam Rybicki, adiunkt przy Katedrze Teologii Duchowości Katolickiej w Insty-
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ale czynimy dobro z myślą o tym konkretnym człowieku, do którego 
się kierujemy. Trzeba więc najpierw tego człowieka poznać, postarać 
się zrozumieć i zastanowić się nad możliwością percepcji tego dobra, 
którego staramy się mu udzielić. Ktoś powiedział: jeśli chcesz nauczyć 
Jasia matematyki, nie wystarczy dobrze znać matematykę, trzeba dobrze 
znać również Jasia.

Św. Paweł, pisząc o „wszystkich”, do których się kieruje, miał na 
myśli ówczesnego człowieka, z jego sposobem myślenia, przeżyciami, 
uwikłanego w zwyczaje i reguły tamtego czasu. Jednak tamci ludzie, 
mimo że obdarzeni duszą i godnością taką samą jak my, byli zupełnie 
inni, inne były ich sposoby postrzegania świata, a co za tym idzie per-
cepcji słowa Bożego, które Paweł im niósł. Przy niektórych słowach za-
tykali sobie uszy, a do niektórych przekonywali się szybciej. Mentalność 
współczesnego człowieka jest całkowitą nowością i zmienia się w coraz 
szybszym tempie. Dlatego warto się wsłuchać w głos współczesnych 
proroków, ale także socjologów, psychologów i wychowawców, żeby 
rozumieć strukturę gleby, w którą ma być rzucane ziarno. Zadajmy więc 
sobie na początek pytanie: kim są współcześni „wszyscy”, do których 
i dzisiaj poszedłby św. Paweł, a do których mamy dotrzeć my?

Wiele szczegółowych odpowiedzi na pewno by nas mogło zdziwić, 
dowiedzielibyśmy się, że współczesny człowiek nie tylko jest inny od 
tego, który żył za czasów św. Pawła, ale w swoim sposobie myślenia 
i postrzegania świata bardzo różni się już od pokolenia naszych rodzi-
ców. Kolejne pokolenia młodzieży zgłaszającej się do szkół średnich 
czy wyższych reprezentują co kilka lat jakby nowe generacje i nowe 
duchowe światy, które zrywają ze sposobem myślenia ich o pięć lat 
starszych kolegów!

A zatem, jakie są rysy współczesnych „wszystkich”? Jakie zmiany 
w tym portrecie nastąpiły w ciągu ostatnich lat, a których być może nie 
zauważamy? Dzisiejszy człowiek nazywany jest ponowoczesnym, co 
ma wskazywać, że po okresie nowoczesności mamy do czynienia już 
z nowymi sposobami życia, myślenia i postrzegania świata. Biskup S. 
Wielgus charakteryzuje człowieka ponowoczesnego następująco:
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1) Krytyczna i ironiczna ocena kultury i społeczeństw zachodnich 
we wszystkich dziedzinach ich życia, a więc nie tylko w polityce czy 
układach społecznych, lecz również nauce, sztuce, kulturze, moralności, 
religii itd. Współczesny zwiastun Dobrej Nowiny musi więc coraz bar-
dziej liczyć się z tym, że nawet jeśli nie zostanie zaatakowany, to może 
zostać wyśmiany razem z Ewangelią, którą głosi. Mogą być wykpione 
również zasady moralne, nawet te nie odnoszące się bezpośrednio do 
wartości nadprzyrodzonych, jak uczciwość, wierność, szacunek itd.

2) Odrzucenie precyzyjnego, racjonalnego, szukającego prawdy 
postrzegania rzeczywistości, a w zamian za to przyjęcie za swoje tego, 
co relatywne, nieostre, nieścisłe, powikłane, chaotyczne i tajemnicze. 
A zatem, jeśli droga do Boga wiedzie poprzez fides et ratio, to człowiek 
ponowoczesny odrzuca nie tylko fides, ale nawet ratio, czym odcina 
się nawet od logicznego argumentowania na rzecz Najwyższej Prawdy, 
jaką jest Bóg. Wydaje się więc, że człowiek ponowoczesny jest bardziej 
otwarty na krótkotrwałe, lecz mocne wrażenia zmysłowe (szczególnie te 
obrazkowe), niż logiczne i racjonalne argumentowanie.

3) Nowy sposób myślenia i widzenia świata polegający na odrzuce-
niu tego, co pewne, sprawdzone, jednoznaczne - na rzecz agnostycyzmu, 
relatywizmu i sceptycyzmu. Można to zauważyć we współczesnym języ-
ku osób występujących w telewizji: czasem nadużywają oni na przykład 
słowa „jakby”. W ponowoczesnym świecie nic nie jest pewne, wszystko 
jest „jakby”.

 4) Specyficzne widzenie człowieka: jego wyłącznie naturalistyczna 
wizja. Wyraża się to w podkreślaniu wyłącznie jego wymiaru cielesnego, 
estetycznego, z pominięciem jego wartości wyższych, nie mówiąc już 
o życiu duchowym. Na to nakłada się skrajnie pojmowana wolność, 
nieskrępowana jakąkolwiek etyką, czy przykazaniami. Jest to więc wol-
ność do wszystkiego i od wszystkiego. W ślad za tym idzie głoszenie 
tzw. tolerancji pozytywnej, czyli zakładającej ogłaszanie za prawdziwe 
jakichkolwiek stałych zasad i poglądów etycznych, moralnych, świa-
topoglądowych, a szczególnie religijnych. Człowiek ponowoczesny 
głosi tylko jedno zobowiązanie: do akceptacji wszelkich odmiennych 
od naszych poglądów, zachowań, przekonań itd. W ślad za tą naturali-



styczną wizją człowieka idzie czasami mistyczna wizja świata natury, 
np. przypisywanie zwierzętom duszy, albo całej przyrodzie boskości, 
zresztą wielorako pojmowanej.

5) Odrzucenie umacniania wielkich podmiotów społecznych (pań-
stwo, Kościół) na rzecz podtrzymywania i walki o prawa grup mniejszo-
ściowych (religijnych, społecznych, seksualnych). Dla współczesnego 
misjonarza jest to ważny sygnał: umacniając wspólnotę, powinien 
pomyśleć o małych grupach, w których ponowoczesny człowiek czuje 
się zdecydowanie lepiej, niż jako członek ogromnego, globalnego i ano-
nimowego Kościoła. Potrzebne jest tutaj właściwe rozumienie Kościoła, 
którego w żaden sposób nie można porównywać do wielkiej organizacji 
centralnie i despotycznie sterowanej. Niestety, ponowoczesny człowiek 
zdaje się często tak go postrzegać i taki Kościół odrzucać.

6) Ponowoczesny człowiek nie wierzy w prawdę obiektywną ani 
w jej poznanie. To, co człowiek poznaje, nigdy nie jest i nie będzie praw-
dą obiektywną, lecz jedynie idealizującą, subiektywną interpretacją, albo 
– co gorsza – grą językową. Żadnej prawdy obiektywnej po prostu nie 
ma. Bóg jest tylko słowem, które tworzymy w umyśle i w języku. Jak 
w takim razie można przyjąć istnienie Boga, Stwórcy nieba i ziemi?

7) Ponowoczesnemu człowiekowi zacierają się więc granice i roz-
różnienia, które dotychczasowa kultura wyznaczyła jako oczywiste: 
dobro-zło, prawdziwe-nieprawdziwe, realny-idealny, istotny-nieistotny, 
umysł-ciało itd. Wszystko zależy od: okoliczności, człowieka, podejścia, 
pogody i nastroju.

8) Człowiek ponowoczesny całkowicie odrzuca metafizykę, która m. 
in. szuka niezmiennej istoty rzeczy, która przyjmuje istnienie substancji 
ducha, duszy, natury, osoby. Powoduje to zamknięcie racjonalnej drogi 
do nadprzyrodzonego wymiaru rzeczywistości, a właściwie jest jego za-
negowaniem. W takim razie „piekło” będzie identyfikowane z bezmiarem 
cierpienia ludzi już tu na ziemi (np. Oświęcim), a niebo z beztroskim 
używaniem życia na Hawajach, z pomarańczowym drinkiem w ręku. 
Bóg będzie jakimś nieosobowym dobrem, harmonią wewnętrzną, 
spokojem, a nie Osobą, która istnieje niezależnie od wiary człowieka. 
Ponowoczesny człowiek będzie więc religijny, ale nie będzie wierzył 
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w Boga transcendentnego, a już na pewno nie w Tego, Który cokolwiek 
może wymagać i zmieniać jego plany.

9) Człowiek ponowoczesny będzie tworzył pokolenie zamknięte, 
które poprzez wiece i demonstracje będzie stwarzało pozory zaintere-
sowania się drugim człowiekiem, w głębi jednak coraz bardziej będzie 
się pogłębiał egoizm, ogarniający również poszukiwania duchowe. 
Widać to m. in. w rozkwicie różnych wschodnich sztuk medytacji, do-
skonalenia świadomości, kontroli ciała itd. Jeśli współczesny człowiek 
zanegował, że coś jest „poza”, to za jakiś czas ze swoimi duchowymi 
poszukiwaniami zwróci się do swojego wnętrza, będzie w sobie wier-
cił jak najgłębszą dziurę, z nadzieją, że wreszcie tam wytryśnie jakieś 
ożywiające i uspokajające źródło. Ta introwertyczność prowadzi także 
do chorobliwego skoncentrowania się na sobie, zainteresowania mate-
rialnym komfortem i chęcią natychmiastowego zaspokojenia życiowych 
potrzeb i pragnień. Orędzie chrześcijańskie, które może nieść do takiego 
świata współczesny św. Paweł, będzie budziło strach przed utratą tego 
swojego świata, przed zwróceniem uwagi na dobro bliźniego, do którego 
raczej ponowoczesny człowiek nie ma zaufania. Z drugiej strony jednak 
wydaje się, że tylko odkrycie „innego świata” może rozbić tę skorupę 
i poszerzyć widzenie człowieka o nowe horyzonty, na których znajdzie 
się Bóg i drugi człowiek.

10) Pokolenie ponowoczesne wraz z odrzuceniem autorytetu, odrzu-
ca ojca, i to we wszystkich wymiarach ojcostwa. Henri J. M. Nouwen 
napisał: Wielu, którzy nazywają siebie ojcami albo pozwalają, by ich tak 
nazywano - od Ojca Świętego, poprzez ojców zakonnych, aż do tysięcy 
«ojców-księży» próbujących przekazać dobre nowiny - powinno uzmysło-
wić sobie, że ostatnim człowiekiem, który będzie wysłuchany, jest ojciec. 
Stajemy wobec pokolenia, które ma rodziców, ale nie ma ojców, wobec 
pokolenia, w którym każdy, kto rości sobie pretensje, aby być autorytetem 
- ponieważ jest starszy, dojrzalszy, inteligentniejszy albo silniejszy - jest 
podejrzany od samego początku. Współczesnemu Pawłowi, który idzie 
do takiego świata, można by zatem przypomnieć o dwóch rodzajach 
autorytetu, którym może się cieszyć: pierwszy to autorytet z racji tego, 
kim jest, że np. jest duchownym, nauczycielem, proboszczem. Drugi 
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rodzaj to autorytet wypracowany, tzn. taki, na który się osobiście zasłu-
guje, i jest on przyznawany przez tych, którzy swojemu autorytetowi po 
jakimś czasie zaufali i za nim w jakiś sposób idą. Wydaje się zatem, że 
współczesny św. Paweł może liczyć już tylko na ten drugi, wypracowany 
autorytet. Wbrew pozorom nie jest to zła nowina. Pobudza ona bowiem 
do autentyczności, do zaangażowania, do prawdziwej, a nie udawanej 
troski o owce. Otrzymanie autorytetu wypracowanego jest też radością 
większą, niż gdy się go otrzymuje za nic, albo co gorsza, w sposób 
niezasłużony, wymuszony.

2. Co to znaczy być wszystkim?

Zastanowiłbym się teraz nad ciekawym sformułowaniem św. Pawła, 
że stał się on wszystkim dla wszystkich. Co to znaczy być wszystkim? 
Czy ktokolwiek może tak o sobie powiedzieć, z wyjątkiem matki, która 
dla swojego małego dziecka jest naprawdę „wszystkim”? W jakich sytu-
acjach możemy powiedzieć: stałem się dla kogoś wszystkim? Wydaje mi 
się, że można tak powiedzieć w co najmniej dwóch sytuacjach: Wtedy, 
gdy się dało komuś wszystko i wtedy, gdy się wie, co jest w życiu naj-
ważniejsze i właśnie to dało się komuś poprzez dar z siebie. Maksymilian 
Kolbe stał się wszystkim dla Franciszka Gajowniczka: dał mu wszystko, 
co miał, i dał mu to, co było wtedy najważniejsze: życie. Czy św. Paweł 
w tym sformułowaniu nie wyprzedza mistycznego doświadczenia Teresy 
od Dzieciątka Jezus, która chciała być misjonarzem, kapłanem, proro-
kiem itd. aż do momentu, w którym odkryła, że to miłość ożywia wszyst-
kie charyzmaty i powołania, a więc postanowiła być miłością w sercu 
Kościoła? Można być ojcem dla swoich dzieci, można być mężem dla 
swojej żony, nauczycielem dla swych uczniów, lekarzem dla swych 
pacjentów, ale „być wszystkim dla wszystkich”? Na poziomie formy, 
czyli sposobu, jest to niemożliwe, jednak na poziomie treści - tak. Św. 
Paweł być może zaprasza nas do tego terezjańskiego odkrycia, można 
powiedzieć: terezjańskiej rewolucji. Chodzi o to, aby wszyscy w Kościele 
odkryli nie tylko formę, ale i treść swojego życia, inaczej mówiąc, to, co 
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ożywia każde powołanie, każdą posługę i każdą najdrobniejszą nawet 
czynność, którą wykonujemy. Mówiąc już dosłownie: dopiero odkrycie 
miłości jako treści każdej posługi i powołania, może upoważniać kogo-
kolwiek do takiego stwierdzenia: stałem się wszystkim dla wszystkich.

Czy odkryłem już treść swojego życia, czy na razie tkwię w jego 
formie? Jeśli to tylko forma i brakuje mi treści, to warto jeszcze raz 
przywołać tu przykład św. Teresy z Lisieux, która wskazuje, że odkrycie 
miłości jest zawsze poprzedzone pragnieniem, czekaniem, cierpieniem, 
wołaniem, modlitwą, prośbą. Gdyby ona mogła do nas przemówić, to by 
zapewne powiedziała, że to odkrycie, tak ważne i nadające sens życiu, 
jest po prostu darem Boga, i że trzeba o nie prosić.

Jaki może być inny sens słów być wszystkim? Współczesny człowiek 
nie ma przed oczami „całości”, która nadawałaby sens poszczególnym 
cząsteczkom jego życia. Może poczytać sobie o różnych analizach, sta-
tystykach, może mieć coraz większą wiedzę o sobie, czyli w dosłownym 
sensie analizę. Może sobie nawet zafundować psycho-analizę, z której 
dowie się, dlaczego reaguje tak, a nie inaczej, kto i jak w jego dzieciń-
stwie ukształtował jego osobowość. Jednak analiza to nie wszystko, 
bo oprócz tych wszystkich analiz człowiek potrzebuje jeszcze syntezy, 
czegoś, co zbierałoby razem wszystkie jego doświadczenia i nadawało im 
sens i celowość. Potrzebna jest całościowa odpowiedź na nasze zewnętrz-
ne i wewnętrzne sprzeczności, które czynią to życie aż tak trudnym. 
Poza tym, poprawiając nieustannie jakość swojego życia, człowiek jest 
coraz bardziej niepewny jego wartości, wartości samej w sobie. Kto mu 
nada wartość? Czy ma to zrobić on sam? Te dwie rzeczy, tzn. synteza 
życia i jego celowość jest w każdym człowieku pytaniem otwartym, 
pytaniem, które powraca. Im dalej człowiek posuwa się w latach, tym 
jaśniejsze są te pytania. Można by je nazwać pytaniami o WSZYSTKO. 
Jeśli świat jest w stanie dać nam odpowiedzi cząstkowe, zaspokoić nasze 
pragnienia cząstkowo, nadać sens pojedynczym dniom i czynnościom, 
to jednocześnie powstaje pytanie, czy jest ktoś, kto mógłby nadać sens 
WSZYSTKIEMU, czyli całemu życiu człowieka, całej jego egzystencji? 
Czy jest ktoś, kto mógłby nazwać siebie drogą? Jeśli świat w jego rozbi-
ciu jest w stanie odpowiedzieć na niektóre ludzkie pragnienia, to czy jest 

Być wszystkim dla wszystkich 115



ktoś, kto mógłby odpowiedzieć na WSZYSTKIE, także te nienazwane, 
które tylko czasami wybuchają, a potem jakby ze wstydu chowają się 
za zasłoną? Czy istnieje miłość, która kocha we mnie WSZYSTKO, 
wiedząc o mnie WSZYSTKO? Czy ta miłość jest ze mną tylko na ja-
kiś czas, czy też wypełnia i także w przyszłości wypełni WSZYSTKIE 
chwile mojego życia? Czy jest ktoś, komu można zaufać bezgranicznie, 
to znaczy powierzyć WSZYSTKO?

Paweł, narażając się na liczne niebezpieczeństwa i wielorakie chło-
sty, szedł do ludzi, których nigdy przedtem nie widział i nie znał, aby im 
powiedzieć: Tak! WSZYSTKO, którego szukasz i o które pytasz, istnieje! 
Nie musisz już żyć życiem pełnym niedopowiedzianych zdań i palących 
pytań. Nie musisz żyć jak niewolnik, bojąc się, że jesteś marionetką 
w ręku kapryśnych, „nienazwanych” bóstw, które rzucają tobą o ścianę, 
bo po prostu tak się im podoba i mają one z tego pyszną zabawę, patrząc 
jak się męczysz. Jesteś oswobodzony z tego strachu, jesteś wolny. Nie 
musisz mieć wątpliwości, czy dobrze żyjesz, czy nie marnujesz chwil 
i dni swojego życia, bo jest On, w którym wszystko, nawet najdrobniejsze 
dobro zamienia się w niezniszczalne złoto!

Czy być wszystkim to to samo co dać wszystko? Czy można być 
wszystkim, ale nie dać wszystkiego? Przypatrzmy się ewangelicznej 
ubogiej wdowie i temu, co się stało przy skarbonie świątynnej. Relację 
o męce i śmierci Jezusa poprzedza św. Marek opisem szeregu sporów 
i wydarzeń, z których zaskakująco wiele wiąże się ze sprawą pieniędzy: 
bogaty człowiek, któremu jednego tylko brakuje - rozdania całego mająt-
ku ubogim (Mk 10, 17-31), wypędzenie przekupniów ze świątyni (Mk 
11, 15-19), przypowieść o chciwych rolnikach (Mk 12, 1-12) czy ofiara 
wdowy (Mk 12,41-44). Historia ubogiej wdowy jednocześnie wieńczy 
mowy Jezusa przeciw autorytetom religijnym i politycznym w Jerozo-
limie. W Ewangelii wstępem do epizodu złożonej przez wdowę ofiary 
jest ostatni zarzut skierowany przeciw nauczycielom Pisma: [Ci, którzy] 
objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym 
surowszy dostaną wyrok (Mk 12, 40). Jaką sytuację gani Jezus? Czy 
nauczyciele Pisma uzyskują od łatwowiernych i dobrze usytuowanych 
wdów duże sumy, w zamian modląc się za nie? A może wykorzystują 
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swój wpływ na nie, by wzmocnić finansowo reprezentowaną przez siebie 
instytucję religijną? A może są ich opiekunami prawnymi i zarządzając 
majątkiem wdów, dokonują nadużyć? W pierwszym przypadku modli-
twy nauczycieli Pisma byłyby poważne, w dwóch następnych chodziłoby 
jedynie o wykorzystanie pozornej pobożności dla wzbudzenia zaufania, 
a następnie wykorzystania go. Widzimy tu niebezpieczeństwo takiego 
właśnie życia - niby dla Boga, ale tak naprawdę dla pieniędzy. Ale idźmy 
dalej: Oto Jezus siada naprzeciw skarbony i obserwuje tłum wrzucający 
do niej pieniądze. Z opisu wynika, że musiała być to jedna ze skarbon 
znajdujących się w przedsionku kobiet świątyni jerozolimskiej. Zapewne 
ludzie podchodzili do kapłana sprawującego posługę i głośno ustalali 
wysokość ofiary. Panująca wówczas logika składanych ofiar była jedno-
znaczna: im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo. Wypowia-
danie głośno wysokości sumy miało niewątpliwie skłonić ofiarodawców 
do hojności. Właśnie tę logikę Jezus kwestionuje: Wielu bogatych wrzu-
cało wiele [pieniędzy]. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa 
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do 
nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej 
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z te-
go, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co 
miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12, 41-44). Marek przywiązuje wiele 
uwagi do szczegółów. Dowiadujemy się dokładnie, jaka była ofiara wdo-
wy: „dwa pieniążki, czyli jeden grosz”, dosłownie dwa leptany (leptan 
oznacza najmniej wartą monetę żydowską), zostają przeliczone na walutę 
rzymską - mają wartość jednego kodranta. Stąd mowa o przysłowiowym 
groszu wdowim. Słowo Jezusa - najważniejsze w tej historii - inaczej 
mierzy wartość ofiary kobiety: ona „wrzuciła wszystko, co miała, całe 
swe utrzymanie”, dosłownie: „wszystko, co miała, całe swoje życie”. 
Postawa wdowy to oddanie wszystkiego, bez żadnych zastrzeżeń, Bogu. 
Ona powierza Mu się cała, łącznie z tym, co ma. Jednocześnie została 
ukazana jako ofiara systemu, w którym nie ma środków, by zmienić 
swą sytuację. Jej dar mówi: „Nie mam nadziei na jakąkolwiek pomoc 
ze strony ludzi, teraz nadszedł czas działania Boga”.
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Jak zwraca uwagę E. Adamiak, słowa Jezusa rozpoczynają się sło-
wem „amen” - „zaprawdę”, a w Ewangelii Markowej Jezus rozpoczyna 
tym słowem zdania odnoszące się do przyszłości. Tutaj mielibyśmy zatem 
do czynienia z jedynym odstępstwem od tej reguły. Wskazując na czyn 
wdowy, Jezus może jednak zapowiadać swój własny los w najbliższej 
przyszłości: i On zostanie sam, i On odda wszystko, co ma, i Kim jest, 
całe swoje życie Bogu. Nawet jeśli Ewangelia nie wspomina o spotkaniu 
Jezusa i wdowy, ona jest jedną z pierwszych, które oddają wszystko, co 
mają. Jest to, jak widzimy, scena, która przez wieki będzie kłuła w oczy 
tych, którzy będą twierdzić, że są dobroczyńcami świątyni, ale także tych, 
co niby „wszystko oddali Jezusowi”, a po cichu będą objadać wdowy 
i budować swoje bogactwa na wdowich groszach. Jest to jednocześnie 
zachęta do zbliżenia się do „ubogich wdów”: jeśli ktoś jest od nich da-
leko, może całe życie przeżyć w tym słodkim złudzeniu, że „wszystko 
oddał Chrystusowi”.

3. Co to znaczy być dla?

W teologii istnieje słowo proegzystencja. Niektórzy teologowie zaj-
mujący się chrystologią mocno podkreślają to, że w Chrystusie wszystko 
było „dla”, że On nie tylko wszystko robił „dla”, ale wręcz istniał „dla”. 
W człowieku są przecież różne warstwy: te najbardziej zewnętrzne i te, 
które umieszczone są w nim coraz bliżej jego istoty, w głębinach jego 
duszy. Można więc dać komuś jakiś przedmiot, albo ze względu na 
profesję pomagać ludziom, dawać swój czas i umiejętności, jednak gdy 
się spojrzy w głąb, można dostrzec w tych działaniach nie tylko brak 
miłości, ale wręcz interesowność, czyli wewnętrzne zło, które sprawia, 
że coś dajemy. Można też dostrzec ludzi ubogich, którzy w sferze działań 
zewnętrznych nie za wiele mają do dania, jednak gdy się ich poznaje 
głębiej, można odkryć jakieś wewnętrzne oddanie, jakieś bardzo głębokie 
oderwanie od siebie i gotowość służenia innym. Jest takich ludzi dużo, 
np. w szpitalach: są oni tam cierpiącymi pacjentami, a jednocześnie 
w pełni zaangażowanymi w pomoc innym pacjentom, którzy są w jesz-
cze gorszym położeniu.
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Od czego należałoby wyjść, żeby dobrze zrozumieć wartość i ko-
nieczność bycia dla? Nie ma innego podłoża niż Bóg, który cały jest 
dla. Całe misterium Jedynego Boga i zbawienia mówi nam o tym Jego 
nieustannym byciu dla. Jezus jest wypowiedzianym Słowem miłości 
Ojca do ludzi, orędziem o wiecznej proegzystencji. Dopiero odkrycie 
i przeżycie tej miłości może dać nam podstawy do odpowiedzi o jakiej-
kolwiek formie poświęcenia. 

12 listopada 2004 roku zmarł generał Stanisław Skalski, bardzo 
ciekawa postać. Walczył jako pilot w czasie drugiej wojny światowej 
na niebie Anglii w kilku dywizjonach bojowych. We wspomnieniach 
o nim można wyczytać bardzo ciekawe wydarzenie: 1 września o piątej 
rano strącił niemiecki samolot rozpoznawczy. Zobaczył, że samolot ten 
wylądował i płonie, a w nim prawdopodobnie płoną niemieccy piloci. 
Wylądował obok zestrzelonego samolotu, wyciągnął dwóch rannych 
Niemców i opatrzył, zanim przekazał ich do niewoli. Przy okazji zdobył 
mapy z niemieckimi planami. Tego samego dnia otrzymał reprymendę 
od swoich przełożonych, bo to, co zrobił, było wbrew logice wojny 
i stanowiło niebezpieczeństwo dla niego samego. Nie jest to historia 
zmyślona, lecz prawdziwe wydarzenie, w którym brał udział człowiek 
jeszcze do niedawna chodzący po tej ziemi. Dlaczego o tym wspomi-
nam? Bo sytuacja zewnętrzna, która była stworzona, skłaniała do bycia 
i działania przeciwko, a nie dla. Wojna jest przecież taką nienormalną 
zewnętrzną sytuacją, w której człowiek staje przeciwko człowiekowi, 
którego nawet nie zna. Postać generała Skalskiego mówi nam jednak, 
że oprócz zewnętrznej sytuacji (wojna), liczy się jeszcze porządek we-
wnętrzny, to znaczy ten, w którym stosunek człowieka do człowieka 
nie jest regulowany przez zewnętrzne okoliczności i rozkazy, ale raczej 
decyduje tutaj wola samego człowieka i jego serce. Historia generała 
mówi nam także, że nawet jeśli zewnętrznie możemy być przeciwko 
komuś, to jednak nie może ta opcja „przeciw” przeniknąć do naszego 
wnętrza. Trzeba walczyć w sobie o to, by być bez względu na wszystko 
raczej „dla”, a jak najmniej „przeciw”, nawet jeśli jest to tak trudne. Ge-
nerał Skalski pokazuje, że można być w wymiarze wewnętrznym „dla”, 
nawet w tak skomplikowanej sytuacji zewnętrznej. Można by sądzić, że 
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pilot Stanisław Skalski dokonał bohaterskiego czynu, bo uratował dwóch 
ludzi od spalenia żywcem w samolocie. Poza tym byli to jego wrogowie. 
Zaangażował się w ratowanie innych, nawet nie przypuszczając, że ktoś 
po wielu latach będzie o tym fakcie wspominał. Warto o tym pomyśleć, 
bo ten pilot tak naprawdę, angażując się w ratowanie innych, uratował 
siebie. Uratował siebie od śmierci, o wiele gorszej od tej, którą mógł 
ponieść od kuli. Co to znaczy? Przypomnijmy, że była wtedy wojna, 
czas, w którym człowiek człowiekowi był gorzej niż wilkiem. Miliony 
ofiar, pomordowanych, zagłodzonych, spalonych w krematoriach. Sza-
lała śmierć. Większość ludzi myślała o tym, żeby jakoś to przeżyć, żeby 
samemu się ocalić z tego piekła. Teraz jednak co jakiś czas dowiadujemy 
się, że w tym okrutnym czasie niektórzy okazywali się bohaterami. To 
byli ci, którzy w jakiś sposób zaangażowali się w ratowanie i pomaganie 
innym. W taki właśnie paradoksalny sposób uratowali siebie, uratowali 
się od śmierci swojego człowieczeństwa, swojej duszy. Działo się to 
właśnie wtedy, gdy inni zabijali i kradli. Zadziałało tu sprzężenie zwrotne: 
ten, kto kochał i ratował innych, sam był uratowany od śmierci duchowej. 
Kto myślał tylko o sobie, ginął. 

Tak naprawdę, co się po tej wojnie zmieniło? I co się może zmie-
nić? Dalej żyjemy w świecie, w którym wmawiają nam, że trzeba in-
tensywnie myśleć o sobie, robić karierę i nie ufać ludziom. I wielu tak 
żyje. Mówią, że w dzisiejszym świecie jest bardzo trudno, dlatego nie 
ma co się angażować w życie innych, bo potem nikt tego nie doceni, 
nie zauważy. Jest to jednak śmierć za życia. Na szczęście są blisko nas 
także inni: ci, którzy żyją, żyją, bo starają się kochać tak jak potrafią. 
Nie chodzi tu o jakichś wyjątkowych dobroczyńców czy prezesów fun-
dacji charytatywnych. Chodzi raczej o tych, co już osobiście odkryli, że 
w tym okrutnym świecie można uratować siebie tylko ratując innych. 
Czyli bycie „dla” staje się nie jakimś drobnym dodatkiem do życia, lecz 
wprost warunkiem sine qua non, aby można spędzony na ziemi czas 
w ogóle nazwać życiem.

Chciałbym przedstawić teraz kolejną osobę, o której też niewiele 
się mówi i pisze. Ojciec Tytus Brandsma to holenderski zakonnik, któ-
rego hitlerowcy zabili w obozie koncentracyjnym w Dachau. Kościół 
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ogłosił go błogosławionym, bo dobrowolnie, podobnie jak nasz ojciec 
Maksymilian Kolbe, poszedł na śmierć. W obozie pomagał więźniom 
bardziej wycieńczonym niż on. Poniósł śmierć poprzez wstrzyknięcie 
mu zastrzyku z trucizną. Jednak gdy umierał, zdarzyło się coś niesamo-
witego. Zastrzyki te robiła w obozie młoda dziewczyna, która pracowa-
ła tam jako pielęgniarka i ze strachu wykonywała nieludzkie polecenia 
oficera-lekarza. Po wojnie była poszukiwana międzynarodowym listem 
gończym, ponieważ była wykonawcą tysięcy podobnych egzekucji przez 
zastrzyk. W momencie jego wykonywania ojcu Tytusowi - jak zeznała 
potem na procesie kanonizacyjnym - on głośno modlił się za nią. Po 
latach wspominała ten moment jako swego rodzaju wymianę życia: 
ona jemu zabierała życie ciała, a on, poprzez swoją ofiarę i modlitwę 
dawał jej życie duszy. Właśnie wtedy wlewała się w nią jakaś Łaska, 
której nawet po latach nie mogła dokładnie opisać. Lekarz obozowy 
zawsze nazywał ten śmiertelny zastrzyk dawany więźniom „zastrzykiem 
łaski”. Było to określenie humorystyczne, sarkastyczne, chodziło o to, 
że więzień przestawał się męczyć i umierał, i na tym niby polegała ta 
„łaska”. Jednak zastrzyk, który wykonała wtedy młoda pielęgniarka 
holenderskiemu zakonnikowi, okazał się dla niej samej prawdziwym 
zastrzykiem łaski, zastrzykiem życia. W czasie procesu kanonizacyjnego, 
po wielu latach wyznała, już jako starsza pani, że na zawsze zapamiętała 
twarz tego więźnia, bo odczytała w nim coś, czego wcześniej nie znała. 
Powiedziała wtedy: „Litował się nade mną”. Można powiedzieć, że 
litował się jak Chrystus. Ale ta litość nie była litością tylko ludzką. On 
wlewał w swoją morderczynię jakąś nową łaskę. On umierał, a w niej 
coś zaczynało żyć, na razie nieśmiało, w sposób nieopisywalny, ale to 
coś było życiem. On oddawał wszystko „dla Boga”, aby w niej mogło 
narodzić się życie.

Dlatego właśnie to małe słówko „dla” sprawia, że chrześcijańska 
duchowość przestaje być pobożnym dodatkiem dla egoistycznego życia, 
a staje się rewolucją, wywracającą wszystko do góry nogami, tak jak 
wypowiedź Jezusa: kto chce zachować swoje życie, straci je (Mt 16, 25), 
czyli ten, kto nie chce żyć „dla”, umrze, albo nawet już umarł.

Być wszystkim dla wszystkich 121



Odnalezienie we własnym życiu znaczenia proegzystencji zaowocu-
je zawsze radością, i to znów nie taką, którą może dać świat, lecz głęboką 
i nie do odebrania, jakiej świat dać nie może. Współczesny św. Paweł 
będzie więc zawsze radosny, chociaż nie zawsze będzie się uśmiechał. 
Pośród smutnych ludzi, tych głodnych (bo nie mają co jeść) i tych sytych 
(bo mają np. problemy z nadwagą) będzie dawał świadectwo radości 
i będzie zawsze gotów odpowiedzieć na pytanie o powód tej radości. 
Smutnych ludzi, do których idzie współczesny misjonarz, będzie zawsze 
interesowało to, jak można stać się radosnym i mogą czasem o to za-
pytać. Być może ta właśnie radość wynikająca z proegzystencji jest dla 
dzisiejszego świata jedynym ratunkiem i wyciągniętą ręką. 

Wbrew pozorom związek duchowości chrześcijańskiej z radością 
jest bardzo ścisły. Wiecznie ponury apostoł będzie zawsze odbierany 
w tym świecie jako nosiciel czegoś, co widocznie nie jest interesujące. 
Jeśli apostoł nie odnajdzie najpierw sam dla siebie tej radości w życiu 
dla, będzie jej szukał w stworzeniach, będzie to stworzenie absolutyzo-
wał, co jest z kolei zaprzeczeniem tego, co będzie głosił. Pozbawiony 
ducha współczesny człowiek żałośnie i rozpaczliwie szuka radości 
w świecie i często sporo za nią płaci. To niestety może dotyczyć także 
współczesnych głosicieli Dobrej Nowiny. Jeśli ta nowina nie jest dla nich 
radością, mogą podryfować w dwóch kierunkach: albo w stronę total-
nego ponuractwa, albo w stronę poszukiwania radości życia w świecie. 
Jedno i drugie wydaje się na dłuższą metę życiem w ciemności. Jeśli 
współczesny człowiek wątpi w radość duchową, to jednocześnie jest jej 
spragniony. Kto ma to pragnienie w nim odkrywać i pomóc docenić, jak 
nie ci, którzy dają świadectwo o Jezusie zmartwychwstałym? Od strony 
ludzi, do których misjonarz chce dotrzeć, sprawa jest bardzo prosta i po-
zawerbalna: bardzo szybko wyczują oni, czy ich pasterz jest dla nich, 
czy też traktuje ich jako niewygodny dodatek do realizacji własnych 
ambicji i celów. Będą obserwować, jak spędza dzień, z kim i jak długo 
rozmawia, gdzie zatrzymuje się dłużej, a gdzie krócej. Wyczują, czy 
pasterz od nich ciągle ucieka, czy przeciwnie, szuka ich. Jeśli odkryją 
w nim postawę oddania, będą się czuli bardzo ważni, radośni, ale - co 
jeszcze ważniejsze - będą chcieli tę postawę naśladować. I tu wyłania 

Ks. Adam Rybicki122



się kolejna cecha proegzystencji: jako postawa duchowa jest, mówiąc 
kolokwialnie, zaraźliwa. Jeśli ludzi żyjących dla innych, a nie przeciw 
innym będzie coraz więcej, świat zmieni swoje oblicze. Jeśli będzie 
coraz więcej ludzi, którzy prawdziwie oddali wszystko dla Boga i Jego 
Królestwa, to właśnie pośród takich ludzi to Królestwo będzie wzrastać 
i promieniować. Może to jest właśnie ten ogień, o którym Jezus marzył, 
by już zapłonął?

Bycie w całości dla jest czymś, co charakteryzuje duchowość Ma-
ryi, dlatego na koniec spojrzymy na Nią. Wchodząc do wewnętrznego 
świata Maryi, znajdujemy więc nie tylko wiarę i miłość, lecz przede 
wszystkim to nieustanne, tysiące razy powtarzane: Boże, Panie mojego 
życia – cała należę do Ciebie. Takie całkowite przynależenie do Boga nie 
usuwa żadnej strony ludzkiego życia, nie jest ucieczką i izolacją, nie jest 
chowaniem się przed życiem do dziupli, która nazywa się „wymyślony 
bóg”. Całkowite należenie do Boga nie oznacza braku rozdarć, lęków 
i nędzy. Nie może być też łączone z zaniedbywaniem siebie i swoich 
obowiązków. Wiele osób chciałoby poświęcić się Bogu, ale wyobrażają 
sobie, że On w nagrodę za to poświęcenie „uchroni” je od życia. Gdy 
na oczach Maryi przybijano Jezusa do drewnianego krzyża – mogła 
zapytać: Panie, dlaczego Ci, którzy całkowicie chcą do Ciebie należeć 
– będą musieli tak cierpieć? Jednak wracając do domu po egzekucji, 
jeszcze raz prawdopodobnie powtórzyła swemu Panu te słowa: „Cała 
jestem Twoja, ja i mój Syn, którego przed chwilą zabili. Cokolwiek 
teraz się stanie – cała należę do Ciebie. Z moimi łzami i zmęczeniem, 
z pragnieniem pociechy – ale i z tlącą się w moim sercu nadzieją – bo 
przecież On powiedział, że zmartwychwstanie”. 

Maryja uczy tego całkowitego przynależenia do Boga nie tylko 
wszystkie siostry zakonne i kapłanów. Także dziecko i młoda dziewczy-
na, ojciec i dziadek – dobrze, gdyby wszyscy powtarzali Bogu: NALEŻĘ 
DO CIEBIE. Jestem Twoim sługą bez względu na to, ile mam lat, co 
dane jest mi robić, czy jestem zdrowy, czy chory. 

Wydaje się, że najbardziej to zdanie trzeba powtarzać w sytuacji 
słabości, kruchości, grzechu. Wtedy bowiem szybko przychodzi pokusa 
odejścia, odsunięcia się od Boga. Chociaż to jest trudne – jednak najbar-
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dziej człowiek, który czuje się zraniony grzechem, ma mówić: razem 
z moim grzechem chcę należeć do Ciebie. Jest to o wiele ważniejsze 
i skuteczniejsze niż nasze słabe ludzkie postanowienia zerwania ze sła-
bością i stania się lepszymi. Święci bardzo mało piszą o skuteczności 
swoich wzniosłych postanowień, piszą natomiast w swoich wspomnie-
niach o Chrystusowej sile łaski Bożej – gdy całkowicie się jej powierzali. 
„Nie poznawałam sama siebie” – wspomina św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus – opowiadając, jak Jezus przemieniał jej życie. Grzesznikowi, 
smutnemu i poniżonemu, często bezsilnemu wobec targających go sła-
bości Maryja chce dzisiaj powiedzieć: usiądź koło mnie i powtarzaj za 
mną jak za matką: Panie, cały należę do Ciebie. Maryja chce powiedzieć 
to także tym, którzy przygniecieni przez chorobę lub starość uważają się 
za niepotrzebnych. Szczególnie oni należą do Boga i nie wiadomo, jak 
wiele świat zawdzięcza ich ofiarowanemu cierpieniu. Maryja staje przy 
nich jak przy ukrzyżowanym Jezusie i jeszcze raz zaprasza, aby razem 
z nią mówili Bogu: jestem cały Twój i cały dla Ciebie, Panie mojego 
życia. Nawet, jeśli już nie mogę być wszystkim dla wszystkich, to chcę 
być cały dla Ciebie1.

 1 Korzystałem m. in. z następujących źródeł: S. Wielgus, Postmodernizm jako współczesne 
wyzwanie wobec postaw kultury euroatlantyckiej i chrystianizmu, w: Tertio millennio 
adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin 2000; Z. Bauman, 
Globalizacja, Warszawa 2000; H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, tł. J. Grzegorczyk, 
Poznań 1994; E. Adamiak, Grosz kobiety, „Tygodnik Powszechny” 2945(2005) nr 51, 
17; A. Sicari, Życie duchowe chrześcijanina, tł. M. Brzezinka, Poznań 1999, 117-134. 
Informacja o gen. S. Skalskim: „Tygodnik Powszechny” 2942(2004) nr 48, 7.
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W człowieku nieustannie ścierają się dwie tendencje. Jedną jest chęć 
działalności zewnętrznej, drugą zaś tęsknota za intymnym obcowaniem 
z Bogiem. Odbicie tych tendencji znajdujemy już w nauczaniu Jezusa, 
w perykopie o Marcie i Marii, zapisanej w Ewangelii św. Łukasza (por. 
Łk 10, 38-42). Fragment ten, uważany za jeden z najpiękniejszych u św. 
Łukasza, stanowi centrum zainteresowań egzegetów, teologów, działaczy 
katolickich i wiernych. Ewangelista w tych kilku wierszach ukazał istotny 
problem życia chrześcijańskiego, polegający na szukaniu proporcji mię-
dzy czynem a modlitwą, kontemplacją a działaniem, i ciągle aktualnym 
w Kościele napięciem między służbą Bogu a diakonią człowiekowi. 
Ewangeliczna Marta stała się na wszystkie czasy symbolem zabiegane-
go aktywisty i działacza społecznego, Maria zaś – duszy rozmodlonej, 
uciszonej wewnętrznie, kontemplacyjnej1. 

Wydaje się, że z zagadnieniem czynu i modlitwy, kontemplacji 
i działania, powiązane jest zagadnienie życia duchowego i działalności 
apostolskiej, oraz uzgodnienie wzajemnej między nimi relacji. Również 
refleksja nad tym zagadnieniem jest obecna zarówno w nauce Kościoła, 
jak i praktyce życia chrześcijańskiego. Nic dziwnego, że pojawia się ona 
i dzisiaj. Zarówno życie duchowe, jak i działalność apostolska jawią się 
jako zadania szczególnie doniosłe i jako takie stają przed wszystkimi 
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Harmonia życia duchowego
z posługą apostolską

 * Ks. dr Stanisław Kamiński, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Rzeszowie.

 1 Por. J. Kudasiewicz, Marta i Maria (Łk 10, 38-42), w: Kontemplacja i działanie, red. W. 
Słomka, Lublin 1984, 25-43.
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ochrzczonymi, a zwłaszcza przed powołanymi. Dla wszystkich jed-
nak wspólnot eklezjalnych pozostaje niemałą trudnością uzgodnienie 
wzajemnej ich relacji. Wiadomo, że ideałem jest harmonia. Nie jest też 
tajemnicą, że o nią nie jest łatwo, co ostatecznie nie wyklucza koniecz-
ności dążenia do niej. 

1. Życie duchowe

Na samym początku tej refleksji zaznaczyć trzeba, że zarówno życie 
duchowe, jak i działalność apostolska, mają po prostu wspólne - sakra-
mentalne źródło pochodzenia. Chodzi tutaj o sakramenty wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)2. Katechizm 
Kościoła Katolickiego uczy, że wierni odrodzeni przez chrzest, zostają 
umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują 
pokarm życia wiecznego. Sakramenty święte są widzialnymi i skutecz-
nymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi 
Kościołowi, przez które jest udzielane życie Boże, bo w nich zawiera 
się Misterium życia Chrystusa3. 

Pismo Święte niezmiennie naucza, że źródłem wszelkiego życia jest 
Bóg. Toteż inicjatywa powołania człowieka do życia duchowego, które 
jest przyjaźnią z Chrystusem, uczestnictwem w życiu Osób Boskich, tym 
bardziej należy do Boga Stwórcy. To duchowe życie aktualizuje się zaś 
w określonym środowisku, czyli we wspólnocie wierzących, a jest nią 
Kościół. Tylko chrzcielne wszczepienie w Ciało Mistyczne jest podsta-
wą życia duchowego, ponieważ gwarantuje życiodajne uczestniczenie 
w życiu Trójcy Przenajświętszej. Tak więc obiektywnie rzecz biorąc, 

 2 KKK 1212: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eu-
charystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej 
naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię 
do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zo-
stają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia 
wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz 
głębszym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości”.

 3 Zob. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, 224-232.
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życie duchowe zaczyna się w sakramencie chrztu św. W tym wydarzeniu 
ma ono swój początek. Od tego bowiem momentu w życiu człowieka 
działa Duch Święty, przyczyna sprawcza naszego uświęcenia4. Zatem 
życie duchowe - to życie z Ducha Świętego, postępowanie w Duchu 
Świętym, nieustanna współpraca chrześcijanina z Trzecią Osobą Trójcy 
Przenajświętszej. Tak bardzo więc trzeba, zarówno wspólnocie Kościo-
ła, jak i każdemu ochrzczonemu nieustannego doświadczania Ducha 
Świętego5. 

Życie duchowe otrzymane niejako w zarodku podczas chrztu św. 
domaga się współpracy chrześcijanina z uświęcającym działaniem Ducha 
Świętego. Jeśli nastąpi współpraca, jeśli zaangażuje się cała osobowość 
człowieka, to pozytywną odpowiedzią daną Bogu będzie jego postawa 
zewnętrzna. Ta odpowiedź nie będzie tylko pojedynczym aktem kultu, 
ale coraz trwalszą postawą życiową, wiernym naśladowaniem Chry-
stusa, które możliwe jest dzięki łasce uświęcającej, nadprzyrodzonym 
cnotom wiary, nadziei i miłości oraz darom Ducha Świętego. Warto 
wspomnieć, że tak Pismo Święte, jak i mistrzowie życia duchowego 
– choćby Teresa z Avila - w swoich pismach najczęściej życie duchowe 
porównują do więzi miłości, jaka zachodzi pomiędzy małżonkami. Tak 
jak małżeństwo jest relacją wzajemnie kochających się osób, podobnie 
jest z życiem duchowym w człowieku. Jest ono przyjaźnią konkretne-
go człowieka z Chrystusem, która rozwija się dzięki działaniu Ducha 
Świętego. Na przyjaźń tę składa się wzajemne dogłębne poznanie, uczu-
ciowo – wolitywne zaangażowanie, oraz konkretne akty i działania ze 
strony człowieka. Z tego też względu dla rozwoju życia duchowego, 
dla osiągnięcia odpowiedniego jego poziomu, człowiek potrzebuje po 
prostu czasu, żeby mógł zdać sobie sprawę z uświęcającego działania 
Ducha Świętego, że życie duchowe nie jest tylko wiedzą teologiczną, 
pobożnymi uczuciami, ale polega na miłowaniu Chrystusa i zwróceniu 
się do Niego jako Drogi, Prawdy i Życia (por. J 14, 6). Taki akt nie jest 
możliwy bez wsparcia Ducha Świętego. Właśnie odkrycie w sobie Ojca 

 4 Zob. M. Chmielewski, Sto jeden pytań o życie duchowe, Lublin 1999, 13.
 5 Tenże, Życie duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, 
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i Syna oraz pochodzącego od Nich Ducha Świętego zwykło się określać 
mianem nawrócenia, które nie polega tylko na zerwaniu z grzechem, ale 
na zwróceniu się ku Chrystusowi. Takie nawrócenie uważane jest za 
subiektywny początek życia duchowego. Od tego momentu będzie ono 
zmierzało ku określonemu celowi, z którego należy nieustannie zdawać 
sobie sprawę.

Teologia duchowości uczy, że życie duchowe posiada trzy różne 
cele6. Jeden, tak zwany: dalszy i absolutny, którym jest chwała Boża, 
oraz dwa cele bliższe i względne – to znaczy: uświęcenie i zbawienie. 
Człowiek troszcząc się świadomie o rozwój duchowy, podporządko-
wując Stwórcy nieustannie swoją wolę, mozolnie odzyskując utracone 
przez grzech synostwo Boże, staje się dzięki temu najdoskonalszym 
odzwierciedleniem harmonii Boskich Osób. Cały wysiłek dążenia do 
maksymalnej doskonałości staje się podstawą tego, że człowiek zgodnie 
ze swoim najgłębszym i ostatecznym przeznaczeniem, choć bytuje na 
ziemi, żyje dla chwały Bożej. Dzięki temu dąży do zbawienia, przez co 
Bóg staje się uwielbiony. Dlatego Sobór Watykański II przypomniał, 
że wszyscy w Kościele powołani są do świętości7. Jest to obowiązek 
każdego chrześcijanina bez wyjątku. Uświęcenie, jako doskonałość ży-
cia duchowego wynika z natury samego życia, ponieważ każda istota 
żywa dąży do swego rozwoju i doskonałości. Miarą uświęcenia, czyli 
doskonałości życia duchowego, jest stopień uczestniczenia w świętości 
i doskonałości Boga na mocy łaski uświęcającej. Ponieważ Chrystus 
jako Bóg-Człowiek jest współistotny Ojcu, dlatego można powiedzieć, 
że uświęcenie (świętość) polega na upodobnieniu się do Chrystusa, czyli 
na tak zwanej chrystomorfozie lub chrystyfikacji, którą można okre-
ślić jakby przesiąknięciem, przeniknięciem Chrystusem. Każdy zatem 
winien zdawać sobie sprawę, że jego uświęcenie, a nawet doskonała 
szczęśliwość w niebie, nie stanowi ostatecznego celu życia duchowego. 
Zbawienie i uświęcenie są raczej wzniosłymi celami pośrednimi, dzięki 
którym oddana zostaje najdoskonalsza chwała Trójcy Przenajświętszej. 

 6 Por. M. Chmielewski, Etapy rozwoju życia duchowego, Lublin 2001, 4-7 (mps).
 7 LG 39.
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Stąd św. Jan od Krzyża, kreśląc drogę wchodzenia na górę doskonałości, 
umieszcza na szczycie góry słowa: Sama tylko Chwała Boża i doskona-
łość mieszkają na tej górze8.

Szczególną uwagę zjawisku życia duchowego poświęcał Jan Pa-
weł II. Wszystkie dokumenty na temat poszczególnych stanów życia 
w Kościele zawierają ten tak istotny wątek teologiczno-duchowy9. 
W każdym dokumencie poruszał różne aspekty życia duchowego. Pod-
kreślał, że sednem życia duchowego jest zjednoczenie z Chrystusem, 
które dokonuje się przez sakramenty, zwłaszcza Eucharystię10. Wiele 
uwagi poświęcał Papież środkom doskonalenia życia duchowego. Do 
nich zaliczał sakrament pokuty11, praktykę ascezy i osobistą pracę nad 
sobą. Przypominał o roli modlitwy, która podejmowana nawet w nie-
sprzyjających dla życia duchowego warunkach, wybitnie służy jego 
odnowie12. Uwrażliwiał na to, że zasadniczym rysem życia duchowego 
powinien być chrystocentryzm, gdyż dzięki Jezusowi, który jest „Słowem 
życia”, zostaje zapowiedziane i udzielone życie Boże oraz życie wieczne, 
a przez to życie fizyczne i życie duchowe w swoim stadium ziemskim 
zyskują pełną wartość i znaczenie13. 

Niemało miejsca kwestii życia duchowego poświęcił Jan Paweł II 
w odniesieniu do kapłanów i osób konsekrowanych. W posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis stwierdza najpierw, że 
życie duchowe jest życiem ożywianym i kierowanym przez Ducha ku 
świętości i ku doskonaleniu miłości14, że jakkolwiek pragnienie życia 
duchowego powinno ożywiać wszystkich wierzących, to przede wszyst-
kim ma być ozdobą pasterzy. W omawianym dokumencie znajduje się 

 8 Zob. Jan od Krzyża, Dzieła, tł. B. Smyrak, Kraków 1986, 117.
 9 Chodzi o posynodalną adhortację apostolską Pastores dabo vobis (25.03.1992); posy-

nodalną adhortację apostolską Vita consecrata (25.03.1996); posynodalną adhortację 
apostolską Christifideles laici (30.12.1988).

10 DeV 61-62.
11 RP 18.
12 DeV 65.
13 EV 30. Por. M. Chmielewski, Życie duchowe…, 976-977. 
14 PDV 19.
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cały szereg praktycznych rad i zachęt dotyczących pielęgnowania życia 
duchowego15. 

Kolejnym jeszcze dokumentem, w którym Jan Paweł II poświęcił 
szczególnie dużo uwagi życiu duchowemu, jest adhortacja apostolska 
Vita consecrata. Tutaj też Papież wychodzi najpierw od próby zdefinio-
wania tej kwestii. Twierdzi niezmiennie, że życie duchowe jest życiem 
w Chrystusie, jest życiem według Ducha Świętego, jest drogą wiodącą 
do coraz większej wierności, aż się Chrystus w nas ukształtuje16. 

Nauczanie Kościoła w kwestii życia duchowego nabiera ważno-
ści zwłaszcza w kontekście życia kapłańskiego i zakonnego. Na tych 
drogach staje ono jako szczególnie doniosłe zadanie do zrealizowania. 
Kościół niezmiennie powtarzał, a w ostatnich latach uczynił to szcze-
gólnie dobitnie, wyraźnie i jednoznacznie, że zarówno sakrament świę-
ceń, jak i profesja zakonna rodzą dodatkowy dyktat do pielęgnowania 
życia duchowego wśród powołanych. Mocno podkreślił to Jan Paweł II 
w Pastores dabo vobis: Dzięki tej konsekracji, dokonanej przez Ducha 
w sakramencie święceń, życie duchowe kapłana zostaje naznaczone, 
ukształtowane i określone przez postawy i wzory postępowania znamio-
nujące Jezusa Chrystusa Głowę i Pasterza Kościoła, które objawiają się 
w Jego pasterskiej miłości17. Zasadą ożywiającą duchowe życie może 
być jedynie miłość. Ona winna dynamizować najpierw osobiste życie 
modlitewno-sakramentalne kapłana, bez niej bowiem nie sposób dłużej 
utrzymać osobowej więzi z Chrystusem Arcykapłanem i Oblubieńcem, 
oraz jego ducha służby Ludowi Bożemu. W jednym, jak i w drugim przy-
padku wzorcową pozostaje miłość Jezusa Chrystusa. Ona była więzią 
łączącą Syna z Ojcem, ona też była fundamentem całkowitej, bo aż do 
ofiary z życia, służby człowiekowi. Zatem zjednoczenie z Chrystusem 
w swej najgłębszej istocie i działaniu nie jest możliwe bez miłości. Stać 
się może jedynie tym, o czym mówi św. Paweł w hymnie o miłości: Gdy-
bym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 
się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. […] I gdybym rozdał 

15 Tamże, 23-30.
16 VC 93.
17 PDV 21.
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na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz 
miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał (1 Kor 13, 1. 3). Troska o życie 
duchowe jest zatem nieustannym doskonaleniem miłości. Ona też staje 
się zasadniczym zadaniem i powinnością życia prezbitera i osoby konse-
krowanej. Dla powołanych drogą dążenia ku doskonałej miłości staje się 
droga ewangelicznego radykalizmu. Realizacja jej wymaga wprawdzie 
wielkodusznej wierności, ale bardzo wpływa na rozwój i dynamikę życia 
duchowego. Nieodzownymi środkami podtrzymującymi życie duchowe 
w nas pozostają niezmiennie modlitwa, częste korzystanie z sakramentów 
świętych, uczestniczenie w liturgii, praktykowanie milczenia i umartwie-
nia oraz korzystanie z przykładu świętych i błogosławionych, a także 
osób świątobliwych. Pomimo dużej aktywności życia, trzeba przyznać, 
że życie kapłańsko-zakonne posiada jeszcze sprzyjające warunki do 
korzystania z tych środków. Nie należy tej sytuacji zaprzepaścić, idąc 
w aktywizm. Nie można być dobrym sługą Jezusa Chrystusa nie mając 
w sobie życia. Kapłan o tyle jest potrzebny dzisiejszemu człowiekowi, 
o ile ma w sobie świeżość Boga. Jedynie na tej podstawie będzie mógł 
rodzić entuzjazm wiary u innych. 

2. Posługa apostolska

Zbawiciel wstępując do nieba, powiedział: Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 
19-20). Jest to skierowany do apostołów, i jednocześnie zaadresowany 
do całego Kościoła nakaz misyjny, który należy rozumieć jako wezwanie 
do apostolstwa, czyli głoszenia Chrystusa i jego mesjańskiego orędzia 
słowami i czynami18. 

Najbardziej podstawową i istotną kategorią apostolstwa jest dzia-
łalność Jezusa Chrystusa. To Boży Syn stał się pierwszym apostołem 

18 Por. W. Seremak, Apostolstwo, w: Leksykon duchowości…, 59.

Harmonia życia duchowego z posługą apostolską 131



w dziejach. Przez Niego wyraziła się miłość Ojca Przedwiecznego do 
ludzi i miała na celu zbawienie świata. Jezus był w pełni świadomy 
apostolskiego posłannictwa. U początku swojej publicznej działalności, 
podczas wystąpienia w synagodze, nie tylko do siebie odniósł słowa 
proroctwa Izajasza, ale wytłumaczył też, na czym polegało będzie Jego 
apostolstwo: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił 
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wol-
ność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4, 18-19). Apostolstwo Jezu-
sa jest zatem pierwotne, i z niego wywodzi się wszelkie apostolstwo 
w Kościele. Podstawą apostolstwa wszystkich członków Kościoła jest 
sakrament chrztu i bierzmowania. 

U początku wszelkiego apostolstwa jest wewnętrzne życie Trójcy 
Świętej, które otrzymuje człowiek na chrzcie św. Łaska tego sakramentu 
sprawia między innymi to, że chrześcijanin zostaje wszczepiony w Mi-
styczne Ciało Chrystusa i tym samym bierze udział w jego działaniu. Tak 
jak w ludzkim organizmie wszystkie członki spełniają właściwe sobie 
funkcje, tak że żaden z nich nie pozostaje bezczynny, tak i poszczegól-
ne członki Kościoła nie żyją tylko dla siebie, lecz niosą pomoc innym 
członkom, tak że wszystkie nawzajem się wspierają, pocieszają i w ten 
sposób przyczyniają się do budowania Kościoła. Natomiast sakrament 
bierzmowania, udzielając pełni Ducha Świętego, dokonuje w duszy dal-
szego rozwoju i czyni ją zdolną do dobroczynnego wpływania na innych 
ludzi19. Duch apostolski świadczy o stopniu nadprzyrodzonej żywotności 
danego chrześcijanina, ponieważ zjednoczenie z Bogiem przynagla do 
troski o bliźnich. Życie duchowe wyraża się posługą apostolską.

Każdy stan życia w Kościele powinien zachować sobie właściwy 
charakter apostolstwa. Wszystkie zaś formy apostolskiej posługi winny 
się wzajemnie dopełniać. Według wielowiekowej tradycji życie poszcze-
gólnych rodzin zakonnych ujęte zostało w pewne ramy. Są nimi kon-
stytucje, reguły, statuty, dyrektoria oraz inne rozporządzenia. Stanowią 
one swoiste „zewnętrzne opakowanie”, w którym kolejnym pokoleniom 

19 Zob. A. Marchetti, Zarys teologii życia duchowego, Kraków 1996, 40.
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jest przekazywane i przechowywane bezcenne dziedzictwo duchowe da-
nego zgromadzenia. Każda wspólnota zakonna znajduje w regule bądź 
konstytucjach swoją cechę charakterystyczną, rację swojego istnienia 
i działalności w Kościele, czyli tak zwany charyzmat. Zamieszczone tam 
przepisy i zalecenia mają na celu strzec ducha instytutu zgodnie z inten-
cjami założycieli, normują życie duchowe i działalność apostolską, służą 
do osiągnięcia celu, jaki staje przed życiem zakonnym. Doświadczenie 
pokazuje, że rodziny zakonne rozkwitają dzięki wierności regułom, 
konstytucji itd. Z drugiej strony obumierają, a nawet giną w miarę od-
dalania się od ideałów w nich zawartych i wielkodusznej praktyki wła-
snych tradycji i praw. Zawsze będzie poważnie odpowiedzialny ten, kto 
wprowadza rozluźnienie bądź inne sposoby nadużycia co do zachowy-
wania reguł, bowiem wyrządza wielką szkodę swojemu zgromadzeniu. 
Z drugiej strony wierność przepisom reguł i konstytucji oraz pozostałym 
formom spisanego prawa zakonnego, będzie zawsze dowodem miłości 
Boga i szczerego pragnienia dążenia do doskonałości. 

Wierność przepisom ma nie tylko dla danej jednostki wartość uświę-
cającą, ale także jest szansą dla apostolstwa. Ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus napisał św. Paweł (Ga 5, 1). Skoro tak, to poprzez wierne 
zachowywanie ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, 
osoba konsekrowana staje się apostołem wolności, którą obdarował Chry-
stus każdego człowieka. Ślub czystości czyni wolnym od zniewolenia 
swoim i drugiej osoby ciałem, ubóstwo uwalnia od zniewolenia rzeczami 
materialnymi, zaś posłuszeństwo czyni wolnym od samego siebie, gdyż 
władanie sobą oddaje się drugiej osobie. 

W charyzmat wielu zgromadzeń zakonnych wpisana jest praca na 
rzecz biednych, ubogich, opuszczonych, ludzi z tak zwanego marginesu. 
Toteż podejmują się prowadzenia ochronek, sierocińców, czy domów, 
w których człowiek się resocjalizuje. Dochodzi do tego jeszcze posługa 
wśród chorych i cierpiących. To wszystko staje się okazją do apostolstwa 
charytatywnego, czyli praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego. 
Z czynu miłosiernego Jezus uczyni zasadnicze kryterium sądu ostatecz-
nego (por. Mt 25, 31-46). Przez świadectwo miłosierdzia osoba zakon-
na może przywracać nadzieję ubogim i stawać się aniołem nadziei dla 
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wszystkich, którzy giną w piekle biedy i ubóstwa. Apostoł miłosierdzia 
jest ewangeliczną solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-16). 

W Kazaniu na Górze zawarł Jezus apel do modlitwy (por. Mt 6, 
5-15). Życie zakonne powinno być przesiąknięte modlitwą. Wspólnoty 
życia konsekrowanego i apostolskiego o tyle mają wartość, o ile oddają 
się modlitwie. Staje więc przed zakonami kolejny sposób apostolstwa, 
a jest nim apostolstwo modlitwy, gdzie przez ofiarowanie modlitw 
wynagradzających, poświęcających, włączają się w dzieło uświęcania 
i zbawiania świata. 

Życie zakonne może też stać się doskonałą okazją do apostolstwa 
ofiary i pokuty. Przez swoją ofiarę na krzyżu Jezus Chrystus dokonał 
odkupienia człowieka. W życiu osoby zakonnej nie brakuje też krzyża 
i ofiary, które związane są z powołaniem. Przyjmując dobrowolnie wy-
rzeczenia i cierpienia, jakich żąda od niej powołanie, dopełnia w swoim 
ciele braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół 
(Kol 1, 24). Ze względu na łączność, która istnieje między członkami 
Chrystusa w Jego Ciele Mistycznym, ofiara osoby zakonnej korzystnie 
wpływa na wszystkich chrześcijan i nabiera wartości społecznej. Przy-
czynia się bowiem do wynagrodzenia za grzechy i wyprasza dla ludzi 
miłosierdzie. Biorąc pod uwagę fakt, że ciężkie grzechy wciąż obrażają 
Boga, ta ekspiacja jest jedną z form mających wielkie znaczenie dla 
Kościoła i świata. 

Osoba zakonna może być przykładem apostolstwa przez pracę. 
Praca jest zasadniczą czynnością człowieka i zarazem sposobem utrzy-
mania. Praca rozwija człowieka, kształtuje jego osobowość i charakter. 
Ma wartość zbawczą i jest sposobem służby drugiemu człowiekowi. 
Przyjęta chętnie, z radością i pogodą ducha, może być okazją dla udo-
skonalenia współczesnego człowieka, w którym zniszczony został etos 
pracy. Koniecznie jednak pamiętać trzeba, ażeby życie zakonne nie 
poszło w kierunku tak zwanej herezji czynu, przed którą przestrzegał 
Sługa Boży Jan Paweł II. 

Można jeszcze mówić o apostolstwie przykładu przez uległość 
i poddanie się Bogu osoby zakonnej. Taki przykład i wzór zostawił 
Jezus Chrystus uległy Ojcu we wszystkim - aż po śmierć. Właśnie na 
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wzór Chrystusa osoba zakonna składa w ofierze swoje życie. Godząc 
się zaś na zachowywanie określonej reguły, daje tym samym dowód 
swojej wobec Boga uległości. Tego rodzaju uległość, ożywiana nadzieją 
i miłością, kryje w sobie uznanie najwyższej władzy Boga i ma wartość 
ofiary składanej Bogu. Przez uległość Bogu człowiek daje przykład tego, 
że liczy się z Bogiem, co nie jest dzisiaj takie proste dla współczesnego 
człowieka. 

3. Harmonia życia duchowego i posługi apostolskiej 

Odwiecznym marzeniem człowieka było i nadal jest połączyć teorię 
z praktyką, kontemplację z działaniem, życie duchowe z posługą apostol-
ską. Obiektywnie rzecz biorąc, jest to duży problem dla człowieka. Tym 
większy - jak się zdaje - dla wspólnot, zwłaszcza eklezjalnych. Toteż nic 
dziwnego, że ciągle w tej kwestii trwają poszukiwania przysłowiowego 
złotego środka. Wszystkie wysiłki, zarówno przełożonych, jak i pod-
władnych, zmierzają bez wątpienia w kierunku jego poszukiwania, choć 
trudności na drodze tych poszukiwań są niemałe. 

Ponad wszelką wątpliwość, życia duchowego nie można przeciw-
stawiać posłudze apostolskiej. Te dwie rzeczywistości współdziałają ze 
sobą. Życiu duchowemu odpowiada apostolstwo, i odwrotnie, apostol-
stwo musi mieć zakorzenienie w życiu duchowym. Taka jest bowiem 
prawidłowość, której korzenie odnajdujemy w filozofii klasycznej, 
a konkretnie w arystotelesowskiej zasadzie agere sequitur esse (działanie 
postępuje za istnieniem). Według tej zasady, naturę rzeczy rozpoznajemy 
najlepiej po działaniu. Zasada ta może być bardzo pomocna do refleksji 
nad rzeczywistością życia duchowego. Można więc po jakości i poziomie 
apostolstwa wnosić o poziomie i jakości życia duchowego w człowieku. 
Czy nie współbrzmią z tymi myślami słowa Jezusa: poznacie ich po ich 
owocach? (Mt 7, 16), czy też: z owocu poznaje się drzewo (Mt 12, 33). 
Apostolstwo musi mieć zakorzenienie w życiu duchowym, i to głębokim 
życiu duchowym. Jeśli tak nie będzie, cała posługa apostolska stanie się 
przekleństwem i nietrwałym działaniem. Tego trzeba się lękać. O głębsze 
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podłoże dla apostolstwa apelował nieustannie Jan Paweł II. Czynił to 
w związku z podjęciem przez Kościół obowiązku dzieła nowej ewan-
gelizacji. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis 
pod adresem prezbiterów napisał: nowa ewangelizacja, obejmująca cały 
Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowego 
sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza po-
trzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę 
Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, 
w głębokiej jedności z papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz 
w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając różne 
role, charyzmaty i posługi we wspólnocie kościelnej20. 

Jak powiedziano wyżej, ideał życia i apostolstwa zakonnego zawarty 
jest w prawodawstwie zakonnym, czyli Konstytucjach. Kościół domaga 
się od tych, którzy przynależą do danej wspólnoty zakonnej, ażeby z całą 
starannością respektowali te przepisy, nie dając się opanować duchowi 
czasu, który niekiedy mówi zupełnie co innego. Ideał życia duchowego 
i apostolskiego ma wytyczony również Zgromadzenie Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w swoich Konsty-
tucjach. Czytamy w nich między innymi: Niech z jednej strony tak się 
przykładają do pielęgnowania życia wewnętrznego i postępowania 
w doskonałości, z drugiej zaś w taki sposób oddają się pracom oraz 
posługiwaniu bliźnim i trosce o ich zbawienie, aby obydwa te cele jak 
gdyby w jeden się zlewały i jeden drugiemu nie tylko nie przeszkadzał, 
ale mu dopomagał21. Uderzająca jest symbioza tych dwóch celów, które 
winny wzajemnie się pokrywać i uzupełniać. 

Rozdział V Konstytucji zatytułowany jest Źródła życia duchowego. 
Refleksja tam zawarta rozpoczyna się apelem o osobistą troskę o życie 
duchowe, które jest życiem w Bogu22. Człowiek uczestniczy w życiu 
Bożym przez miłość. Toteż powinien nieustannie dbać i prosić o nią 
Boga. Mocny akcent stawiają Konstytucje na sakrament pokuty jako 

20 PDV 18.
21 K 11.
22 Tamże, 65.
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podstawowe narzędzie podtrzymywania i umacniania w miłości23. Obok 
sakramentu pokuty Konstytucje przypominają o roli kierownictwa du-
chowego, niosącego wielką pomoc w życiu duchowym. Wyraźnie jest 
powiedziane, że bracia powinni mieć stałego spowiednika i kierownika 
duchowego24. 

Drugim, niezastąpionym źródłem dla życia duchowego jest Święta 
Liturgia. Szczytem całej posługi liturgicznej Kościoła jest Eucharystia, 
nazywana w Konstytucjach: węzłem jedności i miłości, najobficiej zasila-
jącym życie duchowe w braciach25. Jako że celem celebracji liturgicznych 
jest przede wszystkim oddawanie chwały Bogu, stąd apel do umiłowania 
i wielkodusznego w nich uczestnictwa. Doniosłym owocem liturgii jest 
jeszcze uświęcanie jej uczestników poprzez przepajanie jej duchem, życia 
wewnętrznego w niej uczestniczących. O jakiego ducha liturgii chodzi? 
Chodzi najpierw o ducha piękna. On ukryty jest w akcie pokutnym Mszy 
św., w którym uczestnicy stają w pokorze przed Bogiem, przepraszają 
za słabości, grzechy, z powodu których są niegodni uczestnictwa w tej 
Ofierze. A człowiek jest najpiękniejszy, gdy przeprasza. W czytanym 
podczas Mszy św. słowie Bożym jest obecny duch prawdy i mądro-
ści. Otwierając się i słuchając Bożego Słowa, człowiek ma możność 
konfrontowania z Nim swojego życia. Jeśli to uczyni, może będzie się 
stawał człowiekiem prawdy i mądrości. Łatwo jest też wyczuwalny 
w Eucharystii duch ofiary, dziękczynienia i komunii. Chodzi tylko o to, 
żeby tego nie przeoczyć. Przecież życie człowieka bez zdolności do 
ofiary i poświęcenia, a także bez dziękczynienia i pragnienia budowania 
komunii Bosko-ludzkiej jest koszmarem. Świadome przeżywanie Świętej 
Liturgii jest więc szkołą kształtowania postaw chrześcijańskich, a życie 
duchowe w gruncie rzeczy jest podstawą. 

Konstytucje mówią jeszcze o jednym źródle życia wewnętrznego, 
którym jest regularne połączone z czytaniem rozważanie Pisma Świę-
tego26. Kościół przez całe wieki niezmiennie przypomina o potrzebie 

23 Tamże, 70.
24 Tamże, 7.
25 Tamże, 69.
26 Tamże, 66.
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i skuteczności takiego podejścia do Biblii. Wydaje się, że trudno znaleźć 
lepszy komentarz w tej kwestii nad to, co napisał Jan Paweł II w Pastores 
dabo vobis: Istotnym elementem formacji duchowej jest połączone z roz-
myślaniem i modlitwą czytanie słowa Bożego (lectio divina), słuchanie 
pokorne i pełne miłości Tego, który mówi. W świetle i w mocy słowa Bo-
żego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie, 
pójść za nim i wypełnić swoją misję [...]. Zażyłość ze słowem Bożym 
może ułatwić proces nawrócenia27. Przeto kapłan powinien nieustannie 
rozwijać coraz głębszą i osobistą zażyłość ze słowem Bożym. 

W kontekście życia duchowego, Konstytucje podejmują też temat 
modlitwy. Modlitwa jest zarazem środkiem rozwoju, jak i owocem życia 
duchowego. W życiu duchowym jest tak, że rozwija się ono na dwóch 
biegunach: sakramentalnym i modlitewnym. Nic więc dziwnego, że 
Konstytucje zakonne niezmiennie o tym przypominały, i będą to czynić 
nadal. Jako że modlitwa ma skuteczność dla podmiotu duchowego, 
przeto ona, oraz inne praktyki pobożne, zasilają przede wszystkim życie 
duchowe28. Ważna jest w modlitwie metoda, teoria, ale zasadniczą spra-
wą jest postawa dziecięctwa. Bez serca dziecka nie zatętni nasze życie 
duchem modlitwy. Dzięcięctwo nie jest dziecinadą ani infantylizmem, 
lecz - jak uczy św. Teresa od Dzieciątka Jezus: sposobem przeżywania 
swojej relacji z Bogiem, jest sposobem na życie. W tym duchu należy 
pielęgnować i rozwijać ducha modlitwy, oddając się starannie zwłaszcza 
takim praktykom pobożnym, jak: adoracja i nawiedzanie Najświętszego 
Sakramentu, medytacja, rachunek sumienia, czytanie duchowe, odma-
wianie różańca, Liturgia godzin, ćwiczenia rekolekcyjne, dni skupienia 
i inne29. Celem ich jest umiłowanie Boga nade wszystko oraz doskona-
lenie swojego umysłu i woli. Jako ideał człowieka doskonałego, rozmi-
łowanego w Bogu, podporządkowanego Mu umysłem i wolą, stawiają 
Konstytucje Niepokalaną Dziewicę Maryję30. 

27 PDV 47.
28 K 74.
29 Tamże, 75-76.
30 Tamże, 68.
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Życiu duchowemu nie sprzeciwia się posługa apostolska. Można 
nawet powiedzieć, że życie duchowe wyraża się apostolstwem i jest 
poniekąd powołaniem osoby zakonnej31. W Konstytucjach mariańskich 
posługa apostolska nazwana jest nawet misją apostolską, której celem 
jest szerzyć chwałę Bożą i dążyć do ewangelicznej doskonałości przez 
oddanie się Chrystusowi na drodze profesji rad ewangelicznych32. Naj-
wyższym prawem osoby zakonnej jest żyć dla chwały Bożej. Jest to 
niewątpliwie trudne z racji pychy, próżności i innych jeszcze pokus. 
Jeśli jednak uda się w życiu wszystko podporządkować chwale Bożej, 
to osoba duchowna staje się dla świata czytelna, i ten fakt ma wartość 
apostolską. Człowiek, który żyje dla chwały Bożej, żyje prymatem modli-
twy przed działaniem, łaski przed grzechem, ducha przed materią. Z tego 
zaś wyrastał będzie duch modlitwy, pokuty, ascezy i umartwienia – a to 
znowu nie będzie nigdy obojętne dla ludzi. Będzie bowiem zastanawiało 
i pociągało do naśladowania. Kapłan, zakonnik i siostra zakonna powinni 
być nieustannie zajęci Bogiem. By takimi mogli być, muszą nieustannie 
wyrzekać się wszystkiego, co usiłuje zdominować miejsce Boga w ich 
sercu. Muszą zatem poświęcać się Bogu i Jego sprawom, żeby ON stał 
się wyłącznym ośrodkiem ich życia. Nieustannie więc będziemy wzy-
wani do naśladowania Chrystusa i do obumierania jak pszeniczne ziarno 
(por. Mt 16, 24; J 12, 24 nn). 

Konstytucje kładą mocny akcent na śluby zakonne, które jakkolwiek 
nie są celem same w sobie, to dla osoby, która je składa, są bez wątpie-
nia środkiem uświęcenia i narzędziem apostolstwa33. Jak z jednej strony 
opinia publiczna podnosiła głos krytyki, a nawet kontestacji, czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa duchownych, tak z drugiej strony radykalizm 
ten budził i budzi szacunek i jest wobec ludzi świadectwem apostolskim. 
Trzeba tylko jednego, ażeby ci, którzy składają śluby zakonne, mieli 
świadomość tego, że ich droga radykalizmu jest świadectwem wobec 
świata. Takie rozumienie tej drogi może uczynić ją łatwiejszą do przy-
jęcia i pokonywania przez tych, którzy na nią weszli.

31 Tamże, 57.
32 Tamże, 1.
33 Tamże, 39-64.
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34 Tamże, 1.

Rozważając kwestię apostolstwa na podstawie Konstytucji mariań-
skich można jeszcze wyprowadzić i taki wniosek, że misji apostolatu 
powinni się poświęcić bracia ze względu na tych, co odbywają jeszcze 
ziemską pielgrzymkę34. Człowiek bowiem nieustannie potrzebuje do-
brego przykładu. I tutaj więc ma rację bytu zasada: „Słowa pouczają, 
przykłady pociągają”. Pociągający jest zatem każdy dobry przykład. 

4. Zakończenie

Reflektowanie przez wspólnoty i poszczególne jednostki charyzmatu 
zakonnego zawartego w Konstytucjach jest oznaką dojrzałości i zawsze 
przynosiło błogosławione owoce. Jeśli dziś stawia się pytanie o oblicze 
życia konsekrowanego, to trzeba powiedzieć, że nieodzowny jest powrót 
do źródeł. Takim źródłem dla zgromadzeń i stowarzyszeń zakonnych są 
właśnie konstytucje. Istnieje nieustanna potrzeba lektury, refleksji i mo-
dlitwy nad tymi tekstami. W nich bowiem zawarta jest ponadczasowa 
wartość płynąca z mądrości Założycieli i Twórców zakonnego prawo-
dawstwa, jak również światło Ducha Świętego. Obowiązkiem jest też 
poszukiwać harmonii tak ważnych zagadnień, jak życie duchowe i po-
sługa apostolska. Wydaje się, że ideał ten jest zawarty w Konstytucjach 
Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. 

Ks. Stanisław Kamiński140



1. Wprowadzenie w przestrzeń tematyczną

Nie potrzeba wielkiej spostrzegawczości i sprawności intelektual-
nej, aby zauważyć, że temat (będący zarazem odnowicielskim hasłem1 
Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny) ma wymiar przysłowiowej rzeki: w jej korycie szerokim 
nurtem płynie cała chrystologia i eklezjologia, dwa najobszerniejsze 
traktaty teologiczne. Rzecz jasna, że ramy tego przedłożenia nie po-
zwalają na systematyczny ogląd całości. Całe szczęście, że przed tymi 
dwoma wielkimi rzeczownikami (Chrystus i Kościół) stoi niepozorny 
przyimek (praepositio) z gatunku podstawowych. To on przecież, rządząc 
rzeczownikiem i wybierając odpowiedni jego przypadek, tworzy nowe 
wyrażenie, w którym ustawia „pozycję” czy też hierarchię – w naszym 
wypadku – podmiotu domyślnego względem „imienia”, przed którym 
stoi. Nasz przyimek „za”, żądając biernika, wskazuje na relacje człowieka 
do Chrystusa i Kościoła oraz odkrywa stan postawy czy cel ewentualnego 
działania. Można powiedzieć, że stawia on pytania w rodzaju: komu, 
dla kogo, na czyją intencję, na czyją korzyść, na czyją cześć, w czyim 
interesie, w czyim imieniu (zastępstwie), w czyjej obronie2. 

Kazimierz Wójtowicz CR

„Za Chrystusa i Kościół” 
we współczesnym świecie

*  Ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR, dyrektor Wydawnictwa Zmartwychwstańców „Alle-
luja”, redaktor naczelny Via Consecrata (Kraków).

1  Dewiza Pro Christo et Ecclesia umieszczona została na wstędze pod tarczą herbową, 
której środek zajmuje przedstawienie Niepokalanej. 

2  Samo hasło przypomina starorzymską sentencję: pro patria. 
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Z „małych rzeczy” jest jeszcze do zauważenia spójnik (coniunctio) 
„i”, stojący między dwoma wielkimi słowami tematowymi. Spójniki 
– jak wiadomo – nie rządzą żadnymi przypadkami; określają tylko 
związki i zależności między wyrazami w zdaniu, względnie między 
zdaniami. Nasz jednoliterowy spójnik należy do rodziny spójników 
łącznych współrzędnych, to znaczy że jego zadaniem jest łączyć, a nie 
przeciwstawiać; jednoczyć, a nie dzielić; scalać, a nie rozdrabniać; spajać, 
a nie rozdwajać; godzić, a nie skłócać. 

Spróbujmy teraz – na podstawie najważniejszych zapisów chry-
stologicznych i eklezjologicznych w Konstytucjach – wytropić istotne 
treści, które kryje w sobie dewiza życiowa marianów. W ten sposób ta 
nieprzebrana rzeka tematyczna ujęta zostanie w konkretne brzegi. 

2. Oprowadzanie po zakamarkach treściowych

2.1. Zamienność desygnatów

Współrzędność spójnika łącznego wskazuje, iż zespolone ze sobą 
rzeczywistości są równorzędne, jednakowe, równoległe, istniejące obok 
siebie. Ta zasada składniowa przypomina tajemnicę Mistycznego Ciała 
Chrystusa: Kościół stanowi jedno z Chrystusem3, czyli występuje tu za-
mienność desygnatów. Jeżeli więc mówi się o Chrystusie, nie można nie 
myśleć o Kościele; nie można też mówić o Kościele, a skreślać przy tym 
Chrystusa; jeśli ktoś przyznaje się do Chrystusa, nie może nie przyzna-
wać się do Kościoła. Dlatego Paweł VI wspomina z bólem tych, którzy 
często twierdzą, że chcą kochać Chrystusa, ale nie Kościół4. 

 Anatomię ciała roztrząsał już Apostoł Narodów5, a Pius XII roz-
budował ten obraz do rozmiarów encykliki, w której przewijają się trzy 
wątki: Chrystus jako Głowa Ciała, Kościół jako Oblubienica Chrystu-
sa, jedność wszystkich członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu 

3  KKK 795.
4  EN 16.
5  Por. 1 Kor 12, 12-31; Rz 12, 4n; Ga 3, 28; Ef 1, 22n; 4, 11-16.
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z Chrystusem6. Obraz ten uświadamia nam, że Kościół to nie tylko 
organizacja, ale żywy Chrystus, który rośnie zasadniczo od wewnątrz 
i do wewnątrz. W Kościele Chrystus nigdy nie należy do przeszłości, 
On zawsze jest i ponad wszystko teraźniejszością i przyszłością. Kościół 
jest obecnością Chrystusa: Jest On nam współczesny, a my jesteśmy 
współcześni Jemu. Kościół żyje wiarą i świadomością, że Chrystus jest 
obecny w naszych sercach i to tam Chrystus formuje swój Kościół. To 
dlatego pierwszym słowem Kościoła jest Chrystus, a nie on sam. Na 
obliczu Kościoła jaśnieje blask Chrystusa, który chce ogarnąć wszyst-
kich ludzi7.

Pomyślmy: Jeśli Chrystus utworzył Kościół jako ciało dla siebie sa-
mego, to chcąc Go odnaleźć i spotkać, muszę stać się pokornym i żywym 
członkiem Jego Ciała, a poprzez to, będę nim na zawsze. Chrystus daje 
siebie tylko w swoim Ciele; Kościół jest tym Ciałem. To wcielenie jest 
tak samo „nie do wiary”, jak to pierwsze w łonie Maryi. I tutaj krzepiące 
są słowa Jezusa: A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi (Łk 7, 
23). Dlatego nikt nie może stworzyć Kościoła, ale tylko go przyjąć; przyj-
muje się go stamtąd, gdzie już Kościół jest, gdzie jest on rzeczywiście 
obecny i idzie poprzez historię. Obraz Ciała Mistycznego pomaga nam 
zrozumieć, że bycie w komunii z wierzącymi we wszystkich miejscach 
i wszystkich czasach, to obowiązek wynikający z troski o żywotność 
i zdrowie Organizmu, to widzialny znak łaski Pana, który sam tylko 
może stworzyć jedność, przekraczając niezliczone granice.

Podsumujmy: obraz Mistycznego Ciała Chrystusa doprowadził 
do umieszczenia w Kościele na pierwszym planie obecności Chrystusa 
i dynamiki tego, co żywe (w Nim i w nas). Kościół więc jawi się nam 
jako żyjąca rzeczywistość, a nasz związek z nim jako życie. 

Przy całej swej pojemności i nośności obraz Ciała Chrystusa nie 
tłumaczył jednak wszystkich relacji: np. pomiędzy lokalnymi Kościo-
łami a Kościołem powszechnym; pomiędzy tym, co widzialne, a tym, 
co niewidzialne; pomiędzy prawem a łaską, porządkiem a życiem. Nie 

6  Pius XII, Encyklika Mystici Corporis (29.06.1943).
7  Por. LG 1.



pozwalał też zdefiniować różnorodności form przynależności do Ko-
ścioła. Nie dopuszczał też żadnej krytyki, bo byłby to atak na samego 
Chrystusa. Pozwalał też zapominać o ludzkim elemencie Kościoła. Poza 
tym trudno było rozwinąć idę reformy wewnątrz struktury Ciała Chry-
stusa. Duch Święty podpowiedział wówczas stary biblijny obraz „Ludu 
Bożego”, do którego można łatwiej zastosować kategorie socjologiczne 
i prawne. I tak pojęcie Ludu Bożego wraz z pojęciem Ciała Chrystusa 
weszło na stałe do eklezjologii. 

Wróciwszy jeszcze na moment do zjawiska zamienności desygna-
tów, warto prześledzić, jak dokumenty, wymieniając na jednym oddechu 
Kościół obok Chrystusa, starają się nie zacierać tożsamości żadnego 
z nich. Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae 
caritatis zauważa, że osoby konsekrowane przynaglone miłością […] 
coraz bardziej żyją dla Chrystusa i dla Jego Ciała, którym jest Kościół8. 
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus 
już w pierwszym zdaniu podkreśla, że Chrystus Pan, Syn Boga żywego, 
który przybył, aby wybawić swój lud od grzechów i uświęcić wszystkich 
ludzi, jak sam został posłany przez Ojca, tak też posłał swoich Apostołów 
i przekazując im Ducha Świętego, uświęcił ich po to, aby i oni wielbili 
Ojca na ziemi i ratowali ludzi, «dla budowania Ciała Chrystusowego» 
(Ef 4, 12), którym jest Kościół9. Dekret o katolickich Kościołach Wschod-
nich Orientalium Ecclesiarum wyjaśnia precyzyjnie: Święty i katolicki 
Kościół, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, tworzą wierni orga-
nicznie zjednoczeni tą samą wiarą, tymi samymi sakramentami i tym 
samym kierowaniem w Duchu Świętym10. Dekret o apostolstwie świec-
kich Apostolicam actuositatem, uzasadniając powszechność powołania 
do apostolstwa, argumentuje: Jak w organizmie żywego ciała żaden 
członek rzeczywiście nie zachowuje się biernie, lecz razem z życiem 
ciała uczestniczy także w jego funkcjonowaniu, tak i w Ciele Chrystusa, 
którym jest Kościół, całe Ciało «według działania na miarę każdego 

8  PC 1.
9  CD 1.
10 OE 2.
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członka powoduje wzrost ciała» (Ef 4, 16). Istotnie, tak wielki jest w tym 
ciele związek i zespolenie członków (por. Ef 4, 16), że należy stwierdzić, 
iż członek, który nie działa według swej miary dla wzrostu ciała, nie jest 
pożyteczny ani dla Kościoła, ani dla siebie11. 

Podobne sformułowania można znaleźć nie tylko w dokumentach 
soborowych, ale prawie w całej twórczości posoborowej12. Oto jak Jan 
Paweł II łączy w swojej refleksji obraz Ciała Mistycznego i Ludu Bożego 
z postacią Chrystusa, uwypuklając ich odrębność tożsamościową: Jeśli 
to Ciało Mistyczne Chrystusa jest - jak z kolei w związku z całą tradycją 
biblijną i patrystyczną uczy Sobór - Ludem Bożym, to znaczy, że każdy 
człowiek jakoś objęty jest w nim tym tchnieniem życia, które pochodzi od 
Chrystusa. W ten sposób też zwrot ku człowiekowi, ku jego rzeczywistym 
problemom, ku jego nadziejom i cierpieniom, osiągnięciom i upadkom 
sprawia, że Kościół sam jako ciało, jako organizm, jako jedność społecz-
na doznaje tych Bożych impulsów, tych świateł i mocy Ducha, które idą 
od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego - i przez to właśnie 
żyje swoim własnym życiem. Nie ma Kościół innego życia poza tym, 
jakim obdarza go Jego Pan i Oblubieniec. Właśnie dlatego tak bardzo 
musi być - również i Kościół - zjednoczony z każdym człowiekiem, skoro 
z nim zjednoczył się Chrystus w Tajemnicy Odkupienia13.

Również Konstytucje marianów posługują się tym samym skrótem 
myślowym: marianie mają oddać się Chrystusowi i Jego Kościołowi 
przez profesję rad ewangelicznych (i) przynosić obfitsze owoce łaski 
chrztu świętego14; śluby czynią mocniejszym i bardziej stałym ich po-
święcenie się Bogu i Kościołowi15; ożywiający przykład Maryi dla posługi 
apostolskiej charakteryzuje się miłością Niepokalanej Matki względem 
Chrystusa i Kościoła16; marianin ma bez wahania oddać się całkowicie 
Chrystusowi i Jego Kościołowi17; już na wejściu należy w nowicjuszach 

11 AA 2.
12 Szczególnie w tekstach Jana Pawła II: w jego katechezach i encyklice Redemptor hominis. 
13 RH 18.
14 K 1.
15 Tamże, 22.
16 Tamże, 23.
17 Tamże, 87.
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rozwijać miłość do Chrystusa i całego Kościoła18, aby z biegiem czasu 
miało miejsce bezwzględne oraz całkowite oddanie i poświęcenie się 
współbrata Bogu i Kościołowi19; od stronnictw politycznych lub naro-
dowościowych mają się trzymać z daleka: ich partią zawsze i wszędzie 
niech będzie Chrystus i Kościół20. 

2.2. Ikona Chrystusa w Konstytucjach marianów

Ponieważ zasada zamienności nie niweluje zasadniczo tożsamości 
zamienników, dlatego nachylmy się teraz nad poszczególnymi „biegu-
nami”, na których się wspiera łuk naszych relacji, wskazanych przez 
przyimek „za”. Dewiza Zgromadzenia stawia słusznie na pierwszym 
miejscu Chrystusa. Chodzi więc teraz o to, aby najpierw zobaczyć obraz 
Pana Jezusa w Konstytucjach marianów, a potem określić typ i kształt 
naszych z Nim relacji. 

Przede wszystkim jest to Pan, Jezus, Chrystus, Zbawiciel świata21. 
Wszystkie cztery tytuły niosą bogate treści. Imię „Pan” oznacza Boskie 
panowanie. Zwracając się do Jezusa przez „Pan”, manifestujemy nie 
tylko należną cześć i stosowny szacunek, ale też pośrednio wyznajemy 
naszą wiarę w Jego Boskość, bo przecież wiemy, że nikt, pozostając pod 
natchnieniem Ducha Świętego, nie może mówić: «Panem jest Jezus» 
(1 Kor 12, 3). Takie wyznanie nosi na ogół znamiona miłości i przywią-
zania i przekształca się szybko w adorację. Imię „Jezus”, które zostało Mu 
nadane już w chwili zwiastowania, w języku hebrajskim oznacza „Bóg 
zbawia”; wyraża zarówno Jego tożsamość, jak i misję. Imię Boga zawarte 
w imieniu Jezusa wskazuje, że jest On Synem Bożym, który stał się czło-
wiekiem właśnie dla powszechnego i ostatecznego zbawienia ludzi22. 

Imię „Chrystus” jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia 
„Mesjasz”, które znaczy „namaszczony”. Jezus jest Chrystusem, bo „Bóg 

18 Tamże, 166.
19 Tamże, 155.
20 Tamże, 111.
21 Por. Tamże, 5.
22 Przypomina o tym wschodnia modlitwa serca, zwana „modlitwą Jezusową”: „Panie, 

Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”.
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namaścił Go Duchem Świętym i mocą” na kapłana, proroka i króla23. 
Idąc za świadectwem Apostołów, Kościół wierzył i wyznawał od po-
czątku, że Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, a więc prawdziwy Człowiek, 
ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest Synem Bożym, jest Chrystusem 
Panem i jedynym Zbawicielem świata, danym ludzkości, gdy nadeszła 
„pełnia czasów”. Takie wyznanie złożyła już Samarytanka i jej współ-
plemieńcy: On prawdziwie jest Zbawicielem świata (J 4, 42). Jan Paweł II 
nauczał: «Zbawić» to znaczy: wyzwolić od zła. Jezus Chrystus jest Zba-
wicielem świata, ponieważ przyszedł, aby wyzwolić człowieka od tego 
podstawowego zła, jakie zaległo wnętrze ludzkie i całe dzieje człowieka, 
poczynając od pierwszego złamania Przymierza ze Stwórcą. Zło grzechu 
jest właśnie tym złem podstawowym, które odsuwa od ludzkości urze-
czywistnienie się królestwa Bożego. Jezus z Nazaretu, który od początku 
swej misji głosi „przybliżenie się królestwa Bożego”, jest Zbawicielem. 
Nie tylko głosi królestwo Boga, ale usuwa zasadniczą przeszkodę, jaką 
w jego realizacji stanowi grzech, zakorzeniony w człowieku na prawie 
pierworodnego dziedzictwa, które niesie z sobą stałe zarzewie grzechów 
osobistych24. 

Na innych miejscach Chrystus jawi się jeszcze jako Boski (Najwyż-
szy) Mistrz i Dobry Pasterz, Nauczyciel i Kapłan25; obrazy te zostały 
przywołane w kontekście posłuszeństwa i formacji; zarówno przełoże-
ni, jak i formatorzy mają iść Jego śladami i do Niego się upodabniać. 
Mistrzostwo Jezusa polegało nie tyle na tym, że znał Prawo i Proroków 
i wnikliwie je komentował, jak uczeni w Piśmie, ile na tym, że: nauczał 
z mocą, a była to moc prawdy, której źródłem jest sam Bóg. W tym 
znaczeniu był Mistrzem nauki, która jest z Boga. 

Kontemplując obraz Dobrego Pasterza, trzeba się odwołać nie tylko 
do słynnej przypowieści Pana Jezusa26, ale też do wypowiedzi proroków 
Ezechiela i Jeremiasza27. Obraz pasterza jest ściśle związany z obrazem 

23 Por. KKK 430-455.
24 Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 1991, 236.
25 Por. K 20, 63, 69, 144, 184.
26 Por. J 10, 1-16.
27 Por. Ez 34, 1-31; Jer 23, 3.
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owczarni i owiec. Pasterz bez owiec traci rację bytu. Na jego paste-
rzowanie składa się wiele elementów: poznanie i identyfikacja owiec, 
troska o jedność i bezpieczeństwo stada, dbanie o odpowiedni pokarm 
i napój dla nich, gotowość do poniesienia ofiar i obrony przed niebezpie-
czeństwami, szukanie zagubionych i odłączonych. Duszą tej pasterskiej 
postawy i aktywności jest miłość pasterska, która każe kapłanowi coraz 
lepiej poznawać oczekiwania, potrzeby, problemy i wrażliwość tych, do 
których skierowana jest jego posługa: ludzi żyjących w konkretnych sy-
tuacjach osobistych, rodzinnych i społecznych28. Jezus jest Nauczycielem 
ze swej natury, bo jest Słowem Boga. Ewangelie przedstawiają Go jako 
„Nauczyciela dobrego”, nauczyciela cichego i pokornego serca, nauczy-
ciela w pełnym tego słowa znaczeniu. Pedagogia Jezusa odznacza się 
mądrością, roztropnością i cierpliwością; jest to pedagogia wyczulona na 
innych, umiejąca dostrzegać ich potrzeby i oczekiwania, zawsze gotowa 
do reakcji na rozmaite ludzkie sytuacje29. Kapłan to ktoś, kto spełnia 
w imieniu wspólnoty funkcje kultowe i rytualne, stawiające go w roli 
upełnomocnionego pośrednika między Bogiem a ludźmi. W swym me-
sjańskim posłannictwie Chrystus stał się jedynym i najwyższym kapła-
nem Nowego i Wiecznego Przymierza z Bogiem poprzez swoją własną 
ofiarę. Tę ofiarę złożył Ojcu z siebie samego, ze swego życia i śmierci. 
W tej kapłańskiej posłudze Chrystusa uczestniczy cały Kościół; cała 
społeczność ochrzczonych jest świętym i królewskim kapłaństwem.

Jest jeszcze w Konstytucjach obraz Chrystusa, który występuje im-
plicite jako Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej. Sugeruje to sąsiedz-
two czy towarzystwo Ducha Świętego względnie sformułowania o escha-
tologicznym wydźwięku typu „w Chrystusie”30. Nie brak też Jezusa 
Eucharystycznego, obecnego w Najświętszym Sakramencie31. Chrystus 
obdarza nas w Eucharystii życiem Bożym, przekraczającym granice cza-
su i wprowadzającym nas w tajemnicę Ojca. To uczestnictwo w życiu 

28 PDV 70.
29 Jan Paweł II, Jezus Nauczyciel waszym wzorem (przemówienie, 13.04.2000), 4, „L’Os-

servatore Romano” 21(2000) nr 6, 35.
30 Por. K 2, 3, 18, 61, 73, 94.
31 Por. Tamże, 18, 19, 67, 75, 77.
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Bożym jest możliwe dzięki darowi Ducha. Duch kieruje nas do Chry-
stusa i Ojca. W tym Świętym Duchu, który jest Darem przedwiecznym, 
Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Ukryte 
tchnienie Ducha Bożego powoduje, iż duch ludzki otwiera się również 
wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga. W komunii 
łaski z Trójcą Świętą rozszerza się niejako wewnętrzna przestrzeń życiowa 
człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje 
w Bogu i z Boga: żyje według Ducha i dąży do tego, czego chce Duch32. 
W sakramencie chrztu jesteśmy włączeni w Chrystusa. Ta więź odnawia 
się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, 
przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne przez udział w Komunii 
sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko ‘każdy z nas przyjmuje 
Chrystusa’, lecz także ‘Chrystus przyjmuje każdego z nas’. Zacieśnia wię-
zy przyjaźni z nami. W Komunii eucharystycznej realizuje się w podniosły 
sposób wspólne, wewnętrzne «zamieszkiwanie» Chrystusa i ucznia33.

Analizę zebranych tu ujęć Chrystusa można podsumować spo-
strzeżeniem, że jest w nich coś z odpowiedzi na słynne pytanie Jezusa 
skierowane do Apostołów: A wy za kogo Mnie uważacie? (Mt 16, 15). 
Kim jest dla nas Chrystus? 

2.3. Nasze relacje z Chrystusem

Skoro ogólnie uświadomiliśmy sobie, kim jest dla nas Chrystus, 
trzeba nam teraz zapytać: jakie mamy z Nim relacje, jaki mamy do 
Niego stosunek, jakie więzy łączą nas z Nim, jaką rolę odgrywa w na-
szym życiu, co On dla nas znaczy? Spróbujmy prześledzić te wątki, aby 
odświeżyć w sobie naturalny imperatyw doskonałości.

Mimo że wśród znamion marianina „żywa i mocna wiara” znalazła 
się dopiero na piątym miejscu34, nie ulega wątpliwości, że cała przygoda 
z Jezusem musi być oparta na fundamencie wiary, której towarzyszy 
nadzieja i miłość. To przecież w cnotach teologalnych zakorzenione są 

32 DeV 58.
33 EdE 22.
34 Por. K 12.
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wszystkie inne cnoty ludzkie; to one uzdalniają nas do życia w jedności 
z Trójcą Świętą; to one kształtują, pobudzają i charakteryzują działanie 
moralne chrześcijanina35. Dlatego wiara nasza powinna być „mocna, 
żywa i niewzruszona”; ma tak kierować życiem, tak je ożywiać i for-
mować, abyśmy w jej świetle myśleli, sądzili, mówili i działali36. Kate-
chizm przypomina, że wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka 
do Boga i dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą On objawił. Dla 
chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna od wiary w Tego, którego 
On posłał: w Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest Słowem Bożym, które 
stało się Ciałem. Nie można wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie mając 
udziału w Jego Duchu, bo Duch Święty objawia ludziom, kim jest 
Jezus37. Pamiętamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu (Hbr 
11, 6); nie można mieć udziału w Jego synostwie; nie można otrzymać 
życia wiecznego. Dlatego o wiarę trzeba dbać i zabiegać: karmić ją 
słowem Bożym i prosić Pana o przymnożenie nam wiary, abyśmy żyli, 
wzrastali i wytrwali w wierze aż do końca – w wierze niesionej przez 
nadzieję i zdynamizowanej przez miłość. Pięknie o tej triadzie pisze 
Benedykt XVI pod koniec swojej encykliki: Wiara, nadzieja i miłość 
są nierozdzielne. Nadzieja w praktyce wyraża się w cnocie cierpliwości, 
która nie słabnie w czynieniu dobra nawet w obliczu pozornej porażki, 
i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Mu nawet w ciemności. 
Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas i budzi w nas 
zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób prze-
mienia w nas niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną nadzieję, że 
Bóg trzyma w swoich rękach świat, i że mimo wszelkich ciemności On 
zwycięża, jak to we wstrząsających obrazach ilustruje w sposób radosny 
Apokalipsa. Wiara, która jest świadoma miłości Boga objawionej w prze-
bitym sercu Jezusa na krzyżu, ze swej strony prowokuje miłość. Jest ona 
światłem – w gruncie rzeczy jedynym – które zawsze na nowo rozprasza 
mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania38. 

35 KKK 1813.
36 K 30.
37 Por. KKK 150-152.
38 DCE 39.
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Skoro ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie 
Chrystusa ukazane w Ewangelii i wszystkie instytuty uznały ją za 
swoją najwyższą regułę39, to Konstytucje często powracają do śladów 
Chrystusa. Naśladować znaczy wstępować w ślady, iść tą samą drogą 
w tym samym kierunku, brać z kogoś przykład i wzór. Do naśladowania 
Chrystusa wezwani są wszyscy ochrzczeni, ale osoby konsekrowane 
zobowiązują się – przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – do 
specjalnego (szczególnego) naśladowania, które polega na przyjęciu tej 
formy życia, jaką sam Jezus przyjął i dał za wzór uczniom. Chodzi tu 
o oddanie się Bogu bez reszty, o dokładniejsze naśladowanie Chrystusa 
(„bardziej z bliska”), tak aby On był „wszystkim we wszystkim”, aby 
On wszystko człowiekowi zastąpił. I marianin wie, że w ślady Pana 
Jezusa ma wstępować „mężnie i wiernie”40. Mężnie to znaczy: śmiało, 
dzielnie, odważnie, nieustraszenie, nieugięcie, bohatersko, heroicznie. 
Człowiek mężny nie lęka się pokus i przeciwności losu, umie stawić 
czoła przeszkodom w życiu moralnym; odznacza się hartem ducha, siłą 
charakteru i żelazną wolą; gotów jest zrezygnować z własnych wygód, 
poświęcić siebie samego, podjąć się spraw wielkich i trudnych, przy-
stąpić do niezmordowanej pracy i wziąć na siebie cierpienia; nie da się 
niczym zastraszyć czy odwieść żadnymi przeciwnościami od wymagań 
obowiązku i posłuszeństwa; jest niezłomny wobec wszelkich niepowo-
dzeń, wytrwały w swych poczynaniach41. Męstwo jest nieodzowne rów-
nież w pracy nad sobą: w stałym dążeniu do dobra, w wykorzenianiu 
zarodków wad, kierowaniu skłonnościami serca i umysłu, kształceniu 
charakteru i nabywaniu cnót42. 

Wierność w tym kontekście łączy się ze stałością, wytrwałością 
i czujnością; oznacza oddanie, przywiązanie, dochowywanie wiary ko-
muś. Wiernemu naśladowaniu Chrystusa (sequela Christi) służą różne 
pomoce. Kościół zaleca mocą prawa43 przede wszystkim: kontemplację 

39 Por. PC 2a.
40 K 5.
41 Tamże, 37. 7.
42 Tamże, 166.
43 Por. KPK 663-664.
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rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie, 
życie Eucharystią, liturgię godzin, medytację nad słowem Bożym, rachu-
nek sumienia i korzystanie z sakramentu pokuty wraz z kierownictwem 
duchowym. Niezbędna jest także odpowiednia asceza, pokuta, umar-
twienia zewnętrzne i wewnętrzne44. Jan Paweł II powiedział wyraźnie: 
od każdego oczekuje się ‘nie tyle sukcesu, co raczej wysiłku wierności’. 
Bezwzględnie natomiast trzeba czuwać, by nie dopuścić do prawdziwej 
klęski życia konsekrowanego, która polega […] na zaniku duchowej 
wierności Chrystusowi oraz własnemu powołaniu i misji. Kto wytrwale 
jej dochowuje, daje bardzo wyraziste świadectwo – także wobec świata 
– swego zaufania do Pana dziejów, w którego ręku jest czas i losy ludzi, 
instytucji i narodów45. 

Idąc wiernie i mężnie za Chrystusem dziewiczym, ubogim i po-
słusznym, układamy całe swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne według 
Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa46. Wchodzimy więc już na 
teren formacji stałej, której celem jest tak przemienić nasze wnętrze, 
aby wszystko, co myślimy, mówimy i czynimy, zarówno w doniosłych 
momentach życia, jak i w codziennych okolicznościach, ujawniało naszą 
całkowitą i radosną przynależność do Boga. Bo przecież ideałem życia 
konsekrowanego jest upodobnienie się (również w sferze myśli i uczuć) 
do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie47. Niezmiernie ważna 
jest tu postawa przy dźwiganiu swojego krzyża; raz po raz ustawodawca 
przypomina, że ma to być dźwiganie „cierpliwe, mężne i ochocze”48. 

Owo upodobnienie do Chrystusa w końcowej swej fazie powinno 
przybrać formę głębokiego z Nim zjednoczenia. Takiego zjednoczenia 
jako pierwsi doświadczyli Apostołowie; to na ich przykładzie wzoruje 
się Kościół, ilekroć pragnie odświeżyć w sobie pierwotny zapał, ożywić 
wierność i wskrzesić nowe energie. Tamto doświadczenie wraca w Kon-
stytucjach imperatywem: zapisy zawierają nakaz, aby we wszystkim i na 

44 Por. K 83-87.
45 VC 63.
46 K 22. 
47 Por. VC 65.
48 Por. K 32, 89.
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wszelki sposób dążyć do jak najściślejszego zjednoczenia z Bogiem, aby 
we wszelkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bo-
gu49. Taki jest też cel wszelkich praktyk pobożnych: aby duchem wznosić 
się ku Bogu i trwać przy Nim, a przez to lepiej Go poznać i kontemplo-
wać; aby uczuciem i sercem z Nim się wewnętrznie jednoczyć, a przez to 
bardziej Go miłować, w Nim znajdować upodobanie i Nim się cieszyć; 
aby wolę swoją uzgodnić z wolą Bożą i z każdym dniem stawać się bar-
dziej gotowym do służenia umiłowanemu Bogu; aby wreszcie ustawicznie 
żywić i podsycać w sobie miłość ku Bogu i bliźniemu50.

Gdy chce się stworzyć takie „kwalifikowane relacje” z Chrystusem, 
trzeba być przygotowanym na długą i uciążliwą podróż, i korzystać po 
drodze ze wsparcia i pomocy, jakie oferuje Kościół. Są to: ustawiczna 
modlitwa, która stwarza klimat przyjazny zjednoczeniu; codzienne czytanie 
i rozważanie Pisma Świętego, przez które poznajemy lepiej („z każdym 
dniem coraz bardziej”) życie, naukę i działalność Pana Jezusa; liturgia, 
w której doświadczamy wspólnoty wierzących oraz Jego bliskości i mo-
cy; Komunia święta, która w przedziwny sposób pogłębia i utrwala nasze 
z Nim zjednoczenie; sakrament pokuty, w którym Bóg miłosierny przeba-
cza nam grzechy, jedna z Kościołem i umacnia na drodze naśladowania; 
praktyki ascetyczne, które pomagają opanować i korygować skłonności 
naszej natury zranionej przez grzech; pobożność maryjna, która stymulu-
je nas do przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania 
Kościoła w jedności, tak aby był święty i nieskalany51. 

Podsumowując te rozważania, trzeba podkreślić, że Chrystus jest 
wodzem i wzorem zarówno całego Zgromadzenia, jak i jego poszcze-
gólnych członków, którzy wszystko odnoszą do Boga – z Chrystusem, 
w Chrystusie i przez Chrystusa52.

49 Tamże, 36, 65.
50 Tamże, 76.
51 Tamże, 6; por. 65-70.
52 Tamże, 5, 73.

„Za Chrystusa i Kościół” we współczesnym świecie 153



2.4. Królestwo Boże i Oblubienica Chrystusa

W naszej refleksji o Jezusie Chrystusie zatoczyliśmy wielkie koło 
i znaleźliśmy się znów w Kościele, który jest drugim członem analizo-
wanego hasła Zgromadzenia. Był on już przedmiotem naszego oglądu 
jako Mistyczne Ciało Chrystusa, teraz jawi nam się jako Królestwo Boże 
i Oblubienica Chrystusa53. Przypomnijmy: Kościół w swej tajemnicy jest 
w historii, ale równocześnie ją przekracza; jest widzialny i duchowy; 
jest społecznością hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa; zgro-
madzeniem widzialnym i wspólnotą duchową; Kościołem ziemskim 
i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi54. 

Prawdę, że Kościół jest królestwem Bożym, głosił już sam jego 
Założyciel. W życiu i posłannictwie Pana Jezusa królestwo Boże nie 
tylko „się przybliżyło”, ale już jest obecne w świecie, już działa w dzie-
jach człowieka: Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest (Łk 17, 
21). Ma ono charakter duchowy, transcendentny: wyraża się to również 
w określeniu paralelnym „królestwo niebieskie”. Ten piękny obraz 
wskazuje początek i cel królestwa – „niebiosa” – i godność Bosko-
ludzką Chrystusa, w którym królestwo Boże przez wcielenie przyjmuje 
konkretną formę w historii. W dzieło realizacji królestwa na tym świecie 
włączony jest obok Syna Bożego również Bóg Ojciec i Duch Święty, 
a więc za Kościołem „stoi” cała Trójca Święta. Mimo to – na użytek 
członków Kościoła – używa się pewnego skrótu myślowego i mówi: 
Królestwo Boże jest królestwem Chrystusa. Ono jest w Nim, w Nim się 
urzeczywistnia. On też przekazuje je apostołom, a przez nich wszystkim, 
którzy w Niego wierzą. W królestwie tym Chrystus jest Królem i wy-
pełnia swoją obecnością cały świat. Jest obecny w dziejach ludzi jako 
nowe życie, mające w Nim swoje źródło i przekazywane wierzącym 
w mocy Ducha Świętego – Pocieszyciela, którego On posłał55. Tak więc 
Kościół wyposażony w dary swego Założyciela i wiernie zachowujący 

53 Por. Tamże, 5, 7, 21, 39, 113. 
54 Por. KKK 770-771.
55 Por. Jan Paweł II, Królestwo Boże królestwem Chrystusa (4.09.1991), „L’Osservatore 

Romano” 12(1991) nr 9-10, 45-47.
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Jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymał posłannictwo 
głoszenia i krzewienia królestwa Chrystusa i Boga wśród wszystkich 
narodów i stanowi zalążek oraz zaczątek tego królestwa na ziemi. Sam 
tymczasem, dopóki powoli wzrasta, tęskni do królestwa w pełni dosko-
nałego i spodziewa się ze wszystkich sił, i pragnie połączenia w chwale 
ze swoim Królem56. 

Przyrównanie Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między 
nim i Chrystusem. Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół 
Chrystusa, lecz jest w Nim, w Jego Ciele, zjednoczony. Porównanie 
Kościoła do królestwa przypomina królewską funkcję Chrystusa, która 
polega na służbie: nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu (Mt 20, 28). Dla nas udział w Jego królew-
skiej godności oznacza również służenie Mu – szczególnie w ubogich 
i cierpiących, w których chcemy rozpoznać obraz Założyciela Kościoła. 
Kościół jest też przedstawiany jako niepokalana oblubienica niepokala-
nego Baranka, którą Chrystus umiłował […] i wydał za [nią] samego 
siebie, aby [ją] uświęcić, którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym 
i nieustannie ją żywi i pielęgnuje (Ef 5, 25. 29). Kościół jest więc Oblu-
bienicą Chrystusa. Chrystus umiłował ją i samego siebie wydał za nią. 
Obmył ją swoją krwią. Uczynił z niej płodną Matkę wszystkich dzieci 
Bożych57. Symbol kobiety (narzeczonej, oblubienicy, matki) uwydatnia 
wymiar miłości i płodności. W tej optyce tajemnica Kościoła kryje w so-
bie dwie rzeczywistości: jest umiłowany przez Chrystusa i miłuje Go 
miłością oblubieńczą. Na początku jest wolny akt miłości, mającej swe 
źródło w Ojcu i rozlewanej przez Chrystusa i Ducha Świętego. Miłość 
ta kształtuje Kościół i ogarnia wszelkie stworzenie. Dlatego poprzez Ko-
ściół, wszyscy ludzie - zarówno kobiety, jak i mężczyźni - są powołani, 
by być ‘Oblubienicą’ Chrystusa, Odkupiciela świata58. Kościół powinien 
ukazywać tę miłość i przypominać wszystkim, że nikt nigdy nie będzie 
zapomniany i pozbawiony ciepła Boskiej czułości. Ta miłość wpisuje się 

56 LG 5.
57 KKK 808.
58 MD 25.
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w pejzaż ducha niczym słońce oświecające i przemieniające przyrodę, 
która bez niego byłaby szara i jednostajna59. 

Innym wymiarem oblubieńczego charakteru Kościoła jest płodność. 
Przyjęta i darowana miłość nie wyczerpuje się w relacji oblubieńczej, 
lecz staje się twórcza i rodząca. Kościół obdarzony jest wewnętrzną płod-
nością, dzięki której nieustannie rodzi w chrzcie dzieci Boże i zabiega 
o ich wzrastanie w łasce. Św. Paweł pokazuje, jak Chrystus-Oblubieniec 
miłuje swój Kościół-Oblubienicę: troszczy się o nią w ten sposób, że ją 
oczyszcza, obmywa wodami chrztu, by stawić ją nieskalaną na końcu 
świata przed sobą60. Jeszcze nad jednym ważnym wątkiem z analizowa-
nego Listu do Efezjan warto się zatrzymać. Św. Paweł nawołując mężów 
do miłowania swoich żon, argumentuje: bo i Chrystus umiłował Kościół 
i wydał za niego siebie samego (Ef 5, 25). Znaczy to, że Kościół jest 
owocem miłości Chrystusa i „wydania siebie” za Kościół, czyli oddania 
siebie w akcie śmierci krzyżowej aż do końca: Chrystus, wydając siebie 
za Kościół, związał się z nim raz na zawsze – jak oblubieniec z oblubieni-
cą, jak małżonek z małżonką. W ten sposób tajemnica odkupienia niejako 
zawiera w sobie tajemnicę „zaślubin Baranka”. Sobór przypomniał, że 
liturgia jest obowiązkową uroczystą celebracją zbawczego dzieła Boskie-
go Oblubieńca. W ten sposób obchodząc misteria odkupienia, Kościół 
otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one 
uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi 
i dostąpili łaski zbawienia61. 

Tę „szczególną naturę oblubieńczą” Kościoła ukazuje wyraźnie 
życie konsekrowane, które niesie nowy zapał i moc do misji; które 
ukazuje ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła. 

59 Jan Paweł II, Kościół – oblubienica Baranka (7.02.2001), „L’Osservatore Romano” 
22(2001) nr 4, 47.

60 Por. Ef 5, 25-32. Autor w tym tekście nawiązuje do dwóch etapów zawierania małżeństwa 
u Żydów. Pierwszy etap polegał na zaręczynach; po nich oblubienica pozostawała jeszcze 
około roku z dala od domu oblubieńca. Pan młody, zawierając umowę z rodzicami, dawał 
obietnicę, że bierze ich córkę za żonę, ale jeszcze rok pozostają rozdzieleni. Dopiero po 
roku oblubieniec uroczyście wprowadzał oblubienicę do siebie. Tak samo Kościół po-
zostaje na razie z dala od domu Oblubieńca, bo jeszcze pielgrzymuje na ziemi i dopiero 
na końcu świata zostanie wprowadzony do Domu Boga jako oblubienica Baranka. 

61 SC 102.
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To właśnie osoby konsekrowane przypominają, że Kościół powinien 
oddawać się w pełni i wyłącznie swemu Oblubieńcowi, od którego 
otrzymuje wszelkie dobro62. Stąd również marianie, jako „braterska 
wspólnota w łonie Kościoła”, są świadomi tego, że żyją „w Kościele 
i dla Kościoła”, że działają „z Kościołem i przez Kościół”63. Generalną 
formułą ich obecności w społeczności Kościoła jest służba, bo w ten 
sposób wiążą się ściślej z posługą Kościoła i najgłębiej odpowiadają swe-
mu apostolskiemu powołaniu64. Służyć znaczy troszczyć się o potrzeby 
innych, być do dyspozycji najbardziej potrzebujących, działać dla dobra 
drugiego, kochać i dawać. Od osób konsekrowanych oczekuje się, by tak 
służyły, jak Chrystus, który w wieczerniku rozpoczął Ostatnią Wieczerzę 
od umycia nóg apostołom. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie (Mk 10, 45). Zresztą – jak 
zauważył Jan Paweł II – życie konsekrowane, przynajmniej w najlepszych 
okresach swojej długiej historii, wyrażało się właśnie przez to ‘umywanie 
nóg’, to znaczy przez służbę przede wszystkim najuboższym i najbardziej 
potrzebującym65. Marianin ma służyć w miarę sił z całym przejęciem 
oraz na wszelki sposób, mężnie pokonując wszelkie przeszkody i nie-
bezpieczeństwa, nie wahając się, jeśli tego wymagać będzie potrzeba 
i dobro Kościoła, podejmować trudów i przeciwności, a nawet samych 
siebie oddać i poświęcić66. Przyznać trzeba, że ustawodawca ustawił 
poprzeczkę bardzo wysoko. Może chciał w ten sposób zaakcentować 
potrzebę synowskiego heroicznego oddania i konieczność najpełniejsze-
go włączenia się w duchową i apostolską działalność Kościoła w różnych 
okresach życia?!

Eklezjalny wymiar życia mariańskiego wyraża się również w uległo-
ści powszechnej władzy Papieża, jak również pasterskiemu autorytetowi 
biskupów67. Marianie z reguły przy hierarchii wiernie stoją; papieża ota-
czają jak największą czcią, wiernością, miłością i poświęceniem, trwają 

62 VC 34, 105.
63 Por. K 1, 2.
64 Tamże, 57.
65 VC 75.
66 K 7.
67 Tamże, 7, 57.
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przy nim całym sercem, stosują się ulegle i chętnie do jego zarządzeń 
oraz pragnień, bronią go, modlą się za niego, podejmują według jego 
woli wszelkie posługi i prace dla Kościoła; biskupowi diecezjalnemu 
okazują należną cześć, miłość i uległość […] i w ogóle starają się być 
mu jak najbardziej oddanymi, są nadto zobowiązani do przestrzegania 
praw, przepisów i rozporządzeń wydawanych przez biskupa diecezjalnego 
w zakresie różnych dzieł68. W tej pokornej uległości i bezwarunkowej 
dyspozycyjności nie tylko konkretyzuje się ślub posłuszeństwa, który 
osoby konsekrowane składają przełożonym Kościoła, ale także wyraża 
się prawda sentire cum Ecclesia i żyje duchowość komunii. Samo zaś 
życie w komunii – a od osób konsekrowanych oczekuje się, by były 
prawdziwymi mistrzami komunii – jest znakiem dla świata i przycią-
gającą siłą, która budzi powołania i prowadzi do budowania Kościoła. 
Oczywiście pamiętać należy, że Chrystus sam stał się najgłębszym i naj-
trwalszym fundamentem tego budowania, że to zasadniczo On buduje, 
a my jesteśmy tylko najemnymi pomocnikami, niewykwalifikowanymi 
robotnikami, marnymi współpracownikami; i tylko wtedy nasza praca 
może przynieść pożytek Kościołowi, jeżeli w nas będzie żył, działał i bu-
dował Chrystus69. To jest warunek sine qua non.

W służbie Kościoła potrzebny jest nie tylko duch służby i ule-
głości, ale też identyfikacja z misją i planami Kościoła, kierowanie się 
jego duchem i zasadami, stosowanie się do jego zamiarów i pragnień70. 
Jednym słowem: niezbędne jest umiłowanie Kościoła oraz czułe ucho 
i sokole oko (a właściwie otwarte serce, bo dobrze się słyszy i widzi tylko 
sercem!) na jego potrzeby. Ta miłość do Kościoła pobudza do ciągłego 
wzrastania w miłości i służbie Jezusowi Chrystusowi; w miłości, która 
zawsze jest odpowiedzią na wyprzedzającą i darmo daną miłość Boga 
w Chrystusie. Z kolei zaś od wzrostu miłości do Jezusa Chrystusa zale-
ży wzrost miłości do Kościoła. Te dwie miłości są ze sobą sprzęgnięte 
i współzależne. Z miłości do Kościoła wypływa troska o stan i poziom 

68 Tamże, 125, 201, 202.
69 W. Nieciecki MIC, W poszukiwaniu mariańskiej drogi, red. J. Kumala MIC, Licheń 

2004, 146.
70 K 7.
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życia religijnego, moralnego i duchowego ludu Bożego jako Mistycz-
nego Ciała. Stąd Zgromadzenie w swym posłannictwie nie wyklucza 
z góry żadnego dzieła, ale służy z całą gorliwością i na wszelki sposób, 
zwłaszcza przez: 1) nabywanie i szerzenie wiedzy oraz nauczanie innych; 
2) sprawowanie posługi kapłańskiej i niesienie pomocy duchowieństwu 
diecezjalnemu71. 

W tej ofiarnej służbie Kościołowi jakimś ważnym, bo w Konstytu-
cjach72 powtarzanym niezliczoną ilość razy, faktorem jest jego pożytek 
i dobro. Jest to zapewne echo deklaracji z Dekretu o przystosowanej 
do współczesności odnowie życia zakonnego o tym, że zarządzenia so-
borowe są po to, aby wielka wartość życia uświęconego przez profesję 
rad ewangelicznych i jego niezastąpiona funkcja mogła przyczynić się 
do większego dobra Kościoła we współczesnych warunkach życia73. 
Dobro i pożytek – to są wartości, do których odwołują się w sferze mo-
tywacyjnej nasze czyny i działania. Mówiąc za św. Augustynem, dobro 
istnieje obiektywnie i jest równoważne woli Boga, zaś zło obiektywnie 
nie istnieje i jest tylko brakiem dobra. Pomnażanie dobra jest zadaniem 
każdego człowieka. Chodzi przy tym o pomnażanie dobra autentycznego 
i realnego. Pomnażając dobro, musimy być świadomi tego, że dodajemy 
dobro do dobra, wartość do wartości, nie dobro do czegoś, co jest two-
rzywem pozbawionym wszelkich jakości, jest pustką, niczym. Pożytek 
to korzyść, dochód, zysk, zarobek, utarg, profit, prowizja. Zakodowanie 
w podświadomości marianina tych bodźców metafizyczno-utylitarnych 
ułatwia z pewnością zachowanie wierności i realizację określonego za-
dania w codziennym życiu.

71 Tamże, 3.
72 Tamże, 7, 9, 10, 26, 30, 37, 52, 64, 74, 84, 102, 107, 116, 123, 126, 137, 149, 190, 196, 

197, 223, 259. 
73 PC 1.
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3. Zakończenie: wyprowadzające wprowadzenie 
    w przestrzeń życiową

Powróćmy na koniec do naszego przyimka „za”. Wywołał on na 
wstępie pytania: komu, dla kogo, na czyją intencję, na czyj pożytek, na 
czyją cześć, w czyim interesie, w czyim imieniu (zastępstwie), w czyjej 
obronie? Odpowiedź była prosta: w bierniku zjawiły się dwie wielkie 
rzeczywistości – Chrystus i Kościół. Można więc powiedzieć: to Im 
służymy wytrwale i poświęcamy się bez reszty; to dla Nich żyjemy we 
wspólnotach i trudzimy się w pocie czoła; to na Ich intencję składamy 
ofiary i znosimy cierpienia; to na Ich cześć zanosimy modły, śpiewamy 
hymny i budujemy świątynie; to na Ich „pożytek” ewangelizujemy, 
apostołujemy i przepowiadamy; to w Ich „interesie” zdobywamy dusze 
i nowe tereny dla królestwa Bożego na ziemi; to w Ich imieniu niesie-
my dobro, błogosławimy i udzielamy sakramentów; to w Ich obronie 
stajemy w szranki z szatanem, światem i własnymi pożądliwościami. 
I wiemy, że choć ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni, trzeba 
ich kochać mimo wszystko; choć przy czynieniu dobra oskarżą nas 
o egoizm i własną chwałę, trzeba czynić dobro mimo wszystko; choć 
nasza dobroć zostanie zapomniana już jutro, trzeba być dobrym mimo 
wszystko; choć może nasze budowanie runąć w ciągu jednej nocy, trzeba 
budować mimo wszystko: budować Kościół, którego kamieniem wę-
gielnym jest Chrystus.

Kazimierz Wójtowicz CR160



Kult Matki Najświętszej i świętych ma swoje teologiczne i prawne 
uzasadnienie w kulcie Boga w Trójcy Jedynego (adoratio), z którego 
łaski i przy współdziałaniu z nią osiągnęli oni zbawienie i dlatego są przy-
kładem życia chrześcijańskiego oraz mogą się wstawiać za nami. Czcimy 
nie tylko wszystkich świętych, ale także patronów różnych stanów, in-
stytutów życia konsekrowanego, krajów, instytucji i stowarzyszeń, miast 
i poszczególnych Kościołów lokalnych. Formy tej czci są ściśle określone 
i przybierają postać kultu publicznego drugorzędnego (veneratio) lub 
prywatnej pobożności ludowej. Kościół, czerpiąc z najwyższego wzoru 
Communio, jaki tworzy Trójca Przenajświętsza, stanowi także wspólnotę 
świętych (communio sanctorum), polegającą na łączności wierzących 
wędrujących jeszcze na tej ziemi ze światem zbawionych i czekających 
na zbawienie w czyśćcu. Przynależność do tej wspólnoty świętych 
wiernych żyjących w świecie doczesnym zobowiązuje do starania się 
o wysoką miarę życia chrześcijańskiego i jednocześnie daje zapewnienie 
o wstawiennictwie przed Bogiem tych, którzy już są zbawieni.

1. Teologiczne i prawne uzasadnienie kultu świętych 

Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa od początku oddaje kult 
świętym i stanowi naturalne środowisko, w którym świętość poprzez 
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wszystkie wieki rodzi się, wzrasta i wydaje owoce. Dowodzi to faktu, że 
jest żywą latoroślą winnego krzewu, którym jest Chrystus. Bez obecności 
świętości w Kościele byłby on odciętą od łaski i uschłą gałęzią niewy-
dającą owoców. Źródłem i pierwowzorem tej świętości jest Chrystus. 
Wyraźnie o tym poucza nas Sobór Watykański II: Wyznawcy Chrystusa, 
powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie nie ze względu 
na swe uczynki, lecz według postanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wiary 
zostali prawdziwymi dziećmi Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez 
to rzeczywiście stali się święci1. 

Natomiast w konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Divinus perfec-
tionis Magister z 25 I 1983 r. znajdujemy uzasadnienie kultu Najświętszej 
Matki Chrystusa, aniołów i świętych. Kościół przede wszystkim wierzy 
w ich wstawiennictwo i pomoc. Z ich grona w każdym czasie Bóg wybie-
ra wielu, którzy naśladując bliżej przykład Chrystusa, poprzez przelanie 
krwi albo praktykę cnót heroicznych, dali świadectwo Królestwu Boże-
mu. Kościół zaś już od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierzył, że 
Apostołowie i Męczennicy byli mocno z nami złączeni w Chrystusie, im 
też oraz Najświętszej Maryi Pannie i aniołom oddawał szczególną cześć, 
pobożnie prosił ich o wstawiennictwo i pomoc. Do nich wnet dołączeni 
zostali także inni, którzy dokładnie naśladowali dziewictwo i ubóstwo 
Jezusa Chrystusa, i w końcu ci, którzy dzięki praktykowaniu znamienitych 
cnót chrześcijańskich i dzięki Boskim charyzmatom stali się obiektem 
pobożnej czci i wzorem do naśladowania2. 

Święci są najlepszymi przykładami drogi do Chrystusa i przez to 
stają się godnymi naśladowania. Powołując się na numer 50 Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Jan Paweł II we wspomnianej konstytucji apo-
stolskiej napisał: Przyglądając się życiu tych, którzy wiernie naśladowali 
Chrystusa, mamy z nowego tytułu pobudkę do szukania miasta przyszłego 
i równocześnie poznajemy najpewniejszą drogę, po której będziemy mo-
gli dojść wśród zmienności świata, stosownie do właściwego każdemu 
stanu i warunków, do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do 

 1 LG 40. 
 2 Jan Paweł II, Constitutio Apostolica Divinus perfectionis Magister (25.01.1983), AAS 

75(1983) 349-355 (wstęp, tł. własne).
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świętości. Mając takie mnóstwo świadków, przez których Bóg uobecnia 
się nam i do nas przemawia, jesteśmy z wielką mocą pociągani do osią-
gnięcia Jego Królestwa3. 

Poczet świętych otwiera Najświętsza Maryja Panna, a Jej kult oraz 
aniołów i świętych wypływa z kultu Chrystusa. Dlatego kult uwielbienia 
należny jest samemu Bogu (adoratio) a kult Maryi i świętych jest kultem 
drugorzędnym (veneratio)4.

Cześć oddawana świętym i wzywanie ich wstawiennictwa wpisane 
są w kult chrześcijański od początku. Czcimy Boga nie tylko jako Je-
dynego w Trzech Osobach, ale również w Jego najdoskonalszych stwo-
rzeniach - świętych. Przez ten kult nie przysłaniamy Boga, gdyż On jest 
jedynym źródłem świętości5. Po paruzji Kościół będzie Oblubienicą „bez 
skazy i zmarszczki” (por. Ef 5, 27), zaś teraz jest wspólnotą niedoskonałą, 
o której mówimy sancta Ecclesia peccatorum. Świętość Chrystusa jako 
Głowy Kościoła udziela się wszystkim dzieciom Kościoła6. 

Kult świętych w Kościele ma swoje uzasadnienie teologiczne w czci 
oddawanej Jezusowi Chrystusowi. Kościół dobrze rozumie, że osoba 
świętego jest cenniejszym członkiem Mistycznego Ciała, ponieważ 
w sposób radykalny naśladuje Chrystusa. Uzasadnieniem teologicznym 
kultu świętych jest fakt osiągnięcia przez nich zbawienia, tj. chwały 
w Królestwie Niebieskim, co orzeka Kościół w akcie uroczystej kano-
nizacji. To potwierdza teza Soboru Watykańskiego II, że Kościół jest ze 
swej natury święty7. Jest pewnym paradoksem, że w jego łonie żyją także 
ludzie grzeszni. Ci, których czcimy jako świętych, odnieśli ostateczne 
zwycięstwo nad grzechem. Święty zaprasza do naśladowania Chrystusa 
i przez to staje się także godny naśladowania. Święty jest świadkiem 
dającym świadectwo nie sobie samemu, ale Chrystusowi. Oddając cześć 
świętym, nie oddajemy czci człowiekowi jako takiemu, ale Chrystusowi, 

 3 Tamże, wstęp.
 4 Wykorzystano cenne opracowanie: M. Matuszewski, Wspólnota ze świętymi (Communio 

sanctorum), http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/40/7.htm (23 XI 2005), ss. 8.
 5 II Modlitwa eucharystyczna: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.
 6 M. Matuszewski, Wspólnota ze świętymi…, 4.
 7 LG 39.

http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/40/7.htm


do którego on prowadzi8. Powodem „zgorszenia” wielu braci w wierze 
jest cześć świętych właśnie ze względu na wstawienniczą rolę, jaką 
spełniają przed Nieskończonym Bogiem9. Kult świętych jest wpisany 
w cześć oddawaną Chrystusowi obecnemu w Kościele. Jan Paweł II na 
spotkaniu z młodzieżą 5 czerwca 2004 r. mówił, że chrześcijaństwo nie 
jest księgą kultury lub ideologii, nie jest nawet systemem wartości czy 
zasad, choćby najwznioślejszych, ale jest Osobą, obecnością i obliczem, 
jest Jezusem, który nadaje człowiekowi sens i pełnię życiu10.

Mówiąc o kulcie świętych, nie sposób milczeć o Maryi, którą 
nazywamy Królową Wszystkich Świętych. Jej życie było tak ściśle 
związane z życiem Chrystusa, iż weszła Ona w misterium odkupienia. 
Chrystus, przyjmując ciało z Maryi, włączył Ją w misterium wcielenia. 
Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium, w końcowej części 
podaje syntezę kultu Matki Bożej i mówi, że Kościół czci Ją jako Matkę 
najmilszą, wzór wiary, nadziei i miłości. Paweł VI w encyklice Christi 
Matri, w adhortacjach apostolskich Signum magnum i Marialis cultus11, 
a Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater12 wskazują na obecność 
Maryi w odkupieniu świata przez Chrystusa13. Kościół kroczy śladami 

 8 Il culto di Maria oggi. Teologia-liturgia-pastorale, red. W. Beinert, Edizioni Paoline, 
Roma 1985, 41-42.

 9 SC 104. Teologia protestancka nie jest jednolita w przedmiocie kultu świętych, ale na 
ogół stawia świętych jedynie jako „wzorce” do naśladowania, nie przypisując im roli 
wstawienniczej, którą rezerwuje wyłącznie Jezusowi Chrystusowi. Pewne zbliżenie na 
temat kultu świętych zauważa się też podczas trzeciej fazy dialogu prowadzonego między 
przedstawicielami Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan a reprezentantami klasycznych 
Kościołów zielonoświątkowych. Zob. K. Karski, Kościoły protestanckie a kult świętych, 
w: Święci a pojednanie kościołów. Święci łączą czy dzielą?, Kraków 1998, 91-102.

10 Jan Paweł II, Wstań, słuchaj, ruszaj w drogę! (Berno, 5.06.2004), „L’Osservatore 
Romano” 25(2004) nr 9, 14.

11 Paweł VI, Encyklika Christi Matri (15.09.1966), AAS 58(1966) 745-749; tenże, 
Adhortacja apostolska Signum magnum (13.05.1967), AAS 59(1967) 465-475; tenże, 
Adhortacja apostolska Marialis cultus (2.02.1974), AAS 66(1974) 113-168.

12 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25.03.1987 r.), LEV, Watykan 1987.
13 Kościół bowiem w liturgii pozdrawia Maryję z Nazaretu jako swój początek, gdyż 

w niepokalanym poczęciu widzi zapowiedź zbawczej łaski paschalnej, przewidzianej dla 
najszlachetniejszego z jego członków, a nade wszystko, ponieważ we wcieleniu spotyka 
nierozłącznie zjednoczonych Chrystusa i Maryję: Tego, który jest jego Panem i Głową, 
i Tę, która wypowiedziawszy pierwsze fiat Nowego Przymierza, jest jego prawzorem jako 
oblubienicy i matki. Tamże, 1.
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Maryi, naśladując Ją w wierze i w drodze za Chrystusem aż do Jego 
śmierci krzyżowej14. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 
48). „Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy jest wewnętrznym 
elementem kultu chrześcijańskiego”15. Najświętsza Dziewica „słusznie 
doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów 
Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej 
Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we 
wszystkich przeciwnościach i potrzebach. […] Kult ten […] choć zgoła 
wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od kultu uwielbienia, który 
oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym, 
i jak najbardziej sprzyja temu kultowi16. Wyraża się on w świętach litur-
gicznych poświęconych Matce Bożej17 oraz w modlitwie maryjnej, takiej 
jak różaniec, który jest „streszczeniem całej Ewangelii”18.

Chrystus, który swoją Matkę z ciałem i duszą wziął do nieba 
i ustanowił nam jako Orędowniczkę przed Bogiem; który łotrowi na 
krzyżu obiecał osiągnięcie zbawienia jeszcze w tym samym dniu; który 
obiecywał Królestwo Niebieskie wszystkim, którzy pełnią wolę Ojca 
Niebieskiego, poleca szczególnej i synowskiej czci wiernych najpierw 
Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Bożą19. 

Prawo kanoniczne, opierając się na tradycji sięgającej czasów Chry-
stusa, widzi tytuł do czci Maryi w Jej macierzyństwie w stosunku do 
wszystkich ludzi. Ponadto prawo popiera prawdziwy i autentyczny kult 
świętych. Celem ogólnym czci Najświętszej Maryi Panny i świętych jest 

14 Kościół wzmocniony obecnością Chrystusa (por. Mt 28, 20) pielgrzymuje w czasie do 
końca wieków, idąc na spotkanie Pana, który przychodzi; ale na tej drodze - pragnę to 
wyraźnie podkreślić - kroczy śladami wędrówki odbytej przez Maryję Dziewicę, która 
szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do 
Krzyża. Tamże, 2.

15 MC 56.
16 LG 66.
17 Por. SC 103.
18 Por. MC 42; KKK 971.
19 Królowa Wszystkich Świętych (Kult i orędownictwo Maryi oraz świętych) http:

//www.rosaryhour.net/pogadanki/2002-11-10.html (18.11.2005).
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umocnienie świętości Ludu Bożego, zaś szczególnym dawanie przykładu 
i wstawiennictwo przed Bogiem20.

Z kultem Najświętszej Maryi Panny, jak i świętych połączony 
jest kult ich obrazów21 i relikwii22. Chrześcijański kult obrazów nie jest 
sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. 
Istotnie „cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego 
wzoru”23 i „kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia”24. 
Cześć oddawana świętym obrazom jest „pełną szacunku czcią”, nie zaś 
uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu25.

Obok kultu obrazów, kult relikwii stanowi jeden z głównych prze-
jawów pobożności chrześcijańskiej. Teologia naucza, że ich kult jest skie-
rowany ku osobom świętym, z którymi relikwie są związane i jako taki 
nie stanowi koniecznego warunku czci świętych. Jest to jeden z najstar-
szych przejawów kultu świętych w Kościele. Na grobach męczenników 
sprawowano liturgię Mszy św., przy grobach świętych gromadzono się 
celem oddawania czci Bogu. Uroczyste przeniesienie (translatio) lub 
podniesienie relikwii (elevatio) w średniowieczu równało się kanoniza-
cji26. Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii świętej potwierdza 
tradycję Kościoła, w której oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem 
ich autentyczne relikwie i wizerunki27, a Mszał Rzymski mówi: Należy 

20 Kan. 1186: Dla umocnienia świętości Ludu Bożego, Kościół poleca szczególnej 
i synowskiej czci wiernych Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Bożą, którą Chry-
stus ustanowił Matką wszystkich ludzi oraz popiera prawdziwy i autentyczny kult innych 
Świętych, których przykładem wierni budują się i wstawiennictwem są wspomagani.

21 H. Fokciński, Iconografia dei santi, w: Studium Congregationis de Causis Sanctorum 
(ad usum privatum), Roma 1999, 80-86.

22 Jan Paweł II, Constitutio apostolica Pastor bonus (28.06.1988); Congregazione 
del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, E’ competente circa il culto delle sacre 
reliquie, la conferma dei patroni celesti e la concessione del titolo di Basilica minore, 
69, AAS 70(1988) 841-912.

23 Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32, 149 C.
24 Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Waty-

kański II: SC 126; LG 67.
25 KKK 2132.
26 Szerzej, H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, instytucje prawa materialnego, zarys histo-

rii, procedura, Lublin 2003, 149-153; Tenże, Le cause di canonizzazione, storia 
e procedura (Sussidi dello Studio della Congregazione delle Cause dei Santi), Libreria 
Editrice Vaticana 2005, 94-112.

27 SC 111.

Ks. Henryk Misztal166



zachować zwyczaj składania pod ołtarzem poświęconym relikwii świę-
tych, chociażby nie byli męczennikami. One są symbolicznym wyrazem 
komunii całego Kościoła w jedynej Ofierze Chrystusa. Kościoła powo-
łanego do dawania świadectwa, nawet za cenę własnej krwi, wierności 
swemu Oblubieńcowi i Panu28.

2. Formy kultu świętych 

Kult świętych może mieć formy prywatne i liturgiczne. Liturgiści 
zastanawiają się, jak pogodzić cześć należną Chrystusowi (misterium 
paschalne) z kultem świętych. Jan Paweł II, dając pierwszeństwo miste-
rium paschalnemu, ukazuje, że święty jedynie wskazuje na Chrystusa 
poprzez głoszenie i realizację radykalizmu ewangelicznego, ale właściwie 
w świętym działa Chrystus. Święty jest doskonałym narzędziem Boga 
w budowaniu Bożego królestwa na ziemi i świętując jego wspomnienie, 
oddajemy cześć samemu Bogu29. Najistotniejszymi elementami kultu 
męczenników i wyznawców w pierwotnym Kościele była Eucharystia, 
czyli sprawowana Msza św. na grobie z udziałem biskupa, zgromadzo-
nego ludu, podczas której czytano życie świętego, wpisywano go do 
kalendarza gminy, a przez to dokonywano jego kanonizacji. Podobnie 
było podczas przeniesienia i elewacji relikwii w średniowieczu. Grób 
świętego stawał się ołtarzem do celebrowania Eucharystii30. Kanon 
Rzymski (I Modlitwa Eucharystyczna) zawiera tekst: Zjednoczeni z ca-
łym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, 
zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a także 
świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twych świę-
tych Apostołów i Męczenników: Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, 
Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, 

28 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o poboż-
ności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003, nr 237; Z. Kobus, Kult relikwii 
świętych, http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/40/10przyp.htm (19.11.2005).

29 B. Nadolski, Miejsce świętych w liturgii a współczesny chrystocentryzm, http://
www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/40/8.htm (22.11.2005).

30 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne…, 143-154.
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Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyń-
ca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana, i wszystkich Twoich 
Świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją 
przemożną opieką.

Wszystkie formuły Modlitwy Eucharystycznej nawiązują do 
wzywania świętych i powiadają wprost o łączności z nimi w niebie. 
Podkreślają one żywą więź i bliskość między Kościołem chwalebnym, 
pielgrzymującym i pokutującym31. 

Wspomnienie świętych w ciągu roku liturgicznego nie jest zaprze-
czeniem czy przerwaniem nieustannego przeżywania paschalnego, ale 
ukazuje nam różnorodne aspekty tegoż misterium, np. Miłosierdzia 
Bożego (św. Faustyna Kowalska), walki duchowej (św. Hieronim), 
troski o ubogich (św. Wincenty à Paulo, św. Albert Chmielowski, bł. 
Matka Teresa z Kalkuty), pracy (św. Józef), życia i problemów w rodzi-
nie (św. Monika, bł. Canori Mora), służby społeczeństwu (św. Ludwik, 
św. Tomasz Morus), doskonałe wypełnianie obowiązków swego stanu 
w różnych stanach i zawodach świeckich (św. Józef Moscati, św. Bartło-
miej Longo, św. Joanna Molla, bł. Maria i Ludwik Beltrame Quatrocchi) 
i wielu innych32.

Święci pełnią rolę wstawienniczą i są wzorem postępowania. W ich 
życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo 
udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane 
dziedzictwo (I prefacja o Świętych). Podobna rola świętych jest zapi-
sana w słowach: Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych 
obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. 
Przykład Świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, 
abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia (II prefacja o Świętych).

Formy czci świętych to modlitwa razem z nimi w kontekście dzieła, 
którego święci dokonali. Modlimy się o ich wstawiennictwo. Święci nie 
są pośrednikami, ale mogą się wstawiać za nami, chociaż w przeszłości 

31 M. Matuszewski, Wspólnota ze świętymi (Communio sanctorum)…, 6.
32 Szersze studium zob. H. Misztal, Świeccy święci i błogosławieni, Lublin-Sandomierz 

20022 (wyd. uzupełnione i poszerzone).
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nadawano im różne tytuły, jak „pośrednicy”, „istoty pośrednie”, „istoty 
środka”, „sędziowie świata”, „patronowie wierzących”, „pomocnicy 
czyniący cuda”. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest 
Jezus Chrystus, Syn Boży, Odkupiciel świata. W Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele czytamy, że mieszkańcy nieba dzięki zjednoczeniu, 
głębszemu zjednoczeniu z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają Ko-
ściół w świętości, przez Chrystusa i w Chrystusie wstawiają się za nas 
u Ojca33. Wstawiennictwo świętych należy rozumieć jako ich modlitwę 
do Boga. W litaniach i różnych prośbach posługujemy się bowiem for-
mułami „módl się za nami”, a w modlitwie mszalnej „niech modlitwa 
świętego...”34. 

Jeżeli my na tym świecie dopiero dążymy do zbawienia, możemy 
i powinniśmy wstawiać się do Boga za siebie wzajemnie, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, by święci - którzy zbawienie już osiągnęli i są bez reszty 
zjednoczeni z Bogiem, a zarazem są szczególnie wybranymi członkami 
naszej Bożej wspólnoty - nie mieliby się za nas modlić?35. Ich wstawien-
nictwo jest także kontynuacją communio. Ich troska o drugiego człowieka 
za życia ziemskiego była formą pośredniczenia w Bożej miłości36. 

Nie zapominajmy o pozaliturgicznym, tj. prywatnym kulcie na-
szych zmarłych, a w szczególności kandydatów na ołtarze. Oddawanie 
kultu prywatnego w prawie kanonizacyjnym jest obwarowane wieloma 

33 LG 40.
34 B. Nadolski, Miejsce świętych…, 4-5.
35 Wstawiennictwo świętych, co nie ulega wątpliwości, jest podkreślane wielokrotnie 

w Mszale, w dokumentach kościelnych. W Piśmie Świętym odczytujemy szereg przy-
padków takiego wstawiania się do Boga za ludem: Abraham (Rdz 18, 22-33; 20, 17), 
Mojżesz (Wj 9, 23; 32, 13; 32, 32; Lb 12, 13), Samuel (1 Sm 7, 5; 12, 17-19), Eliasz (1 Krl 
13, 6) i inne. Kiedy Piotr został uwięziony - czytamy w Dziejach Apostolskich – „Kościół 
modlił się za niego nieustannie” (Dz 12, 5). Apostoł Paweł zwierza się ze swojej żarliwej 
modlitwy za rodaków, którym trudno uwierzyć w Chrystusa: „z całego serca pragnę ich 
zbawienia i modlę się za nimi do Boga” (Rz 10, 1). Wielokrotnie też zapewnia Paweł 
o modlitwie za tych, do których posyła swoje listy (Ef 1, 16; Kol 1, 3. 9; Flp 1, 9; Tes 1, 
2), a jemu zależy na tym, żeby współbracia w wierze za niego się modlili (Rz 15, 30; Ef 
6, 19; Kol 4, 3; 1 Tes 5, 25; 2 Tes 3, 1; Hbr 13, 18). „Módlcie się wzajemnie za siebie” 
- poucza Apostoł Jakub (Jk 5, 16). Tamże, 6.

36 Tamże, 7.
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uwarunkowaniami podyktowanymi roztropnością i umiarem. W żadnym 
wypadku nie należy go rozwijać „na siłę”, tj. podstępem, sztucznie, przy 
pomocy wywieranych jakichkolwiek nacisków, nawet tylko moralnych. 
Może się on przejawiać w wielu aktach, ale zawsze należy pamiętać 
o wielkiej roztropności i zachowaniu natury prywatności kultu do mo-
mentu, gdy Stolica Apostolska nie zdecyduje o wyniesieniu danego sługi 
Bożego na ołtarze. Podobnie w odniesieniu do innych osób zmarłych, 
naszych bliskich, braci i sióstr, ojców i matek nie ma żadnych przeciwsta-
wień, abyśmy naśladowali ich dobre postawy i prosili o wstawiennictwo 
przed Bogiem w naszych intencjach. Fenomen świętości obecny i realizu-
jący się w Kościele szeroko rozumianym, od strony teologii wywodzi się 
z prawdy o świętych obcowaniu i Mistycznym Ciele Chrystusa. Kościół 
jest prawdziwie święty ze swej natury, ale też święty heroizmem miłości 
najaktywniejszych członków Mistycznego Ciała37.

3. Communio sanctorum – wspólnota ze świętymi

Formy kultu świętych wyrastały ze wspólnoty (communio) Kościoła 
pielgrzymującego i Kościoła zbawionych oraz cierpiących w czyśćcu. 
Spoiwem communio jest miłość Mistycznego Ciała Chrystusa zjedno-
czonych w jedności Boga (związek pokoju i miłości). Związek miłości 
i pokoju wyraża się w czci i we wspomnieniu, a jednocześnie w nadziei 
ostatecznego spotkania eschatycznego38. To także dalszy dowód com-
munio sanctorum jako wspólnoty miłości.

Co oznacza communio sanctorum? Popularnie nazywamy ją „świę-
tych obcowanie”39, lub inaczej „wspólnota świętych”40. Sobór Watykań-
ski II w Konstytucji Lumen gentium uczy: Dopóki więc Pan nie przyjdzie 
w swoim majestacie, a wraz z Nim wszyscy aniołowie (por. Mt 25, 31), 

37 Szerzej, H. Misztal, Prawo kanonizacyjne…, 129-136.
38 B. Nadolski, Miejsce świętych…, 3. 
39 Wyznanie wiary: Wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grze-

chów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
40 Po wyznaniu wiary w „święty Kościół powszechny”, Symbol Apostolski dodaje 

„świętych obcowanie” (komunia świętych). KKK 946.
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dopóki po zniszczeniu śmierci nie zostanie poddane Mu wszystko (por. 
1 Kor 15, 26-27), jedni z Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni po 
zakończeniu obecnego życia poddawani są oczyszczeniu, jeszcze inni 
zażywają chwały, widząc „jasno samego Boga w Trójcy jedynego - jakim 
jest”; wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób, jesteśmy 
złączeni w tej samej miłości Boga i bliźniego i śpiewamy naszemu Bogu 
ten sam hymn chwały. Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, 
mając Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie 
ze sobą w Chrystusie (por. Ef 4, 16)41. Chrystus jest Głową całego Ko-
ścioła, tj. dusz pokutujących w czyśćcu, zbawionych w niebie, jak i ludzi 
żyjących na ziemi. Spoiwem w tej społeczności świętych jest miłość. 
Ona zobowiązuje do pamięci żywych w stosunku do zmarłych. Miłość ta 
wyraża się także w świadczeniu pomocy ze strony zbawionych w niebie 
i zobowiązuje do wstawiennictwa za żywych. Kościół jest wspólnotą 
wiary, wspólnotą dóbr duchowych, wspólnotą sakramentów, wspólnotą 
łaski i wspólnotą charyzmatów. Te dary przekraczają granice śmierci, 
i przez to są oznaką nadprzyrodzonego charakteru Kościoła42. 

Pismo Święte Starego Testamentu (2 Mch 12) i Nowego (Mt 12; 
1 Kor 3) wspomina o eschatologicznym oczyszczeniu, o rzeczywistości 
czyśćca. Czyściec jest stanem każdej duszy, która wprawdzie umiera 
w łasce, ale jeszcze potrzebuje odpokutowania kary za grzechy. Kościół 
żyjących na ziemi może pomóc duszom czyśćcowym przez modlitwę, 
ofiarę Mszy św., post, odpusty, dobre uczynki. Stąd utrwaliła się w Ko-
ściele praktyka modlitwy za zmarłych, a szczególnie zadośćuczynienia za 
ich ziemskie winy. Przez modlitwę okazujemy chrześcijańską solidarność 
między żywymi a umarłymi. Obcowanie świętych to wzajemna wymiana 
darów duchowych między niebem, czyśćcem a ziemią43.

Idea communio sanctorum w Starym Testamencie wyrażała się nie 
tylko w poczuciu solidarności z braćmi według ciała, ale i w przekonaniu 
o zbiorowej odpowiedzialności, która przechodziła z ojców na dzieci, po-

41 LG 49.
42 J. Radkiewicz, Świętych obcowanie, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/

communio_sanctorum.html (22.11.2005).
43 Tamże, 2-3.
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dobnie jak błogosławieństwo dane przodkom rozlewało się na następne 
pokolenia. Można mówić o tzw. osobowości kolektywnej, nie było w niej 
jednak odniesienia do świata nadprzyrodzonego. W sekcie z Qumran 
funkcjonowało pojęcie „jedności ze wspólnotą”. Chrześcijaństwo wniosło 
nowy wymiar communio w odniesieniu do gmin chrześcijańskich. Wśród 
nich communio sanctorum wyrażało się przez czyny dla zbiorowego do-
bra, zarówno duchowego (modlitwy, inicjacja przez chrzest, Eucharystia), 
jak i materialnego (dzielenie się dobrami materialnymi podczas agapy). 
Św. Paweł wniósł nowe aspekty w communio sanctorum (Kościół Cia-
łem Chrystusa, rola Ducha Świętego, eklezjologia). Kościół jest w nich 
ukazany jako rzeczywistość czasów ostatecznych. Jest święty i należy 
już do przyszłego świata, chociaż nie jest oddzielony od otaczającego 
go świata44. Poprzez communio sanctorum gmina nawiązuje łączność 
z rzeczywistością pozaziemską, w której jej członkowie się spotkają po 
śmierci jako wspólnota zbawionych. Dlatego chrześcijanie, uczestnicy 
wspólnoty, są nazywani świętymi już tu na ziemi, gdyż więzy łączące 
wspólnotę wierzących trwają mimo śmierci i w Chrystusie mają oni 
łączność z tymi, którzy stąd odeszli i są już zbawieni, albo oczyszczają 
się jeszcze ze swoich win. Także Sobór Watykański II w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium w communio sanctorum za-
znacza, że Kościół na ziemi łączy się ze zmarłymi i modli się za nich 
oraz przyzywa orędownictwa tych, którzy są ściśle złączeni z Chrystu-
sem i śpiewają Mu pieśń chwały45. Kościelną wspólnotę dóbr należy 

44 M. Matuszewski, Wspólnota ze świętymi…, 1-2.
45 Bo jak wzajemna komunia [communio] chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas 

coraz bliżej do Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, 
jako ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego. […] W najbardziej 
zaś szlachetny sposób nasze zjednoczenie z Kościołem niebieskim dokonuje się wtedy, 
kiedy - szczególnie w świętej liturgii, w której moc Ducha Świętego działa na nas poprzez 
sakramentalne znaki - wspólnie z nim w radosnym uniesieniu wielbimy majestat Boży 
i kiedy wszyscy odkupieni krwią Chrystusa z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu 
(por. Ap 5, 9) i zgromadzeni w jeden Kościół, jedną pieśnią chwały uwielbiamy Boga 
w Trójcy jedynego. Składając więc eucharystyczną Ofiarę, najściślej niewątpliwie jed-
noczymy się ze czcią oddawaną Bogu przez Kościół niebieski, wchodząc w święte z nim 
obcowanie i czcząc pamięć przede wszystkim chwalebnej zawsze Dziewicy Maryi, a także 
św. Józefa, świętych Apostołów i męczenników oraz wszystkich świętych. LG 50.
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rozpatrywać jako uczestnictwo w rzeczach świętych (sancta) i między 
świętymi (sancti)46.

W widzeniu horyzontalnym communio sanctorum to wspólnota 
dóbr duchowych, którymi wyznawcy żyją i wzajemnie się obdarowują 
(komunia wiary, sakramentów, charyzmatów i dóbr materialnych oraz 
komunia miłości)47. Zaś w perspektywie wertykalnej communio sanc-
torum stanowi duchową łączność Kościoła pielgrzymującego na ziemi 
z Kościołem chwalebnym oraz tymi, którzy po śmierci poddają się 
oczyszczeniu. Jest to wymiana dóbr między trzema stanami Kościoła. 
Mówiąc o mieszkańcach nieba, myślimy przede wszystkim o wstawien-
nictwie świętych48. Źródeł wspólnoty świętych należy szukać w samym 
Bogu w Trójcy Jedynym. Relacje między Osobami Boskimi są przecież 
czystym wzajemnym oddaniem się sobie i one stanowią fundament dla 
chrześcijańskiej społeczności świętych. Człowiek oddaje całego siebie 
Bogu, aby On rozporządzał nim dla dobra jego braci. Im bardziej pozwa-
la Bogu, aby wywłaszczył go z tego, co własne i najbardziej osobiste, tym 
obfitsze owoce może wydać dla społeczności zbawionych49. Eucharystia 
najgłębiej odzwierciedla communio sanctorum. Przystąpiliście do góry 
Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej 
liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy 
są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów 
sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testa-
mentu - Jezusa, do pokropienia krwią (Hbr 12, 22-24).

46 KKK 948. Eucharystia jest we wschodniej liturgii Kościoła nazwana Sancta 
sanctis (To, co święte, dla tych, którzy są święci). Zob. M. Matuszewski, Wspólnota ze 
świętymi…, 3.

47 KKK 949-953.
48 Tamże, 956-957.
49 M. Matuszewski, Wspólnota ze świętymi…, 3.
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4. Święci patronowie inspirują nasze życie i pobudzają     
    do naśladowania

Spośród wielu świętych Kościół niektórych oficjalnie ogłasza, a in-
nych sama pobożność ludowa przyjmuje za szczególnych patronów. Św. 
Paweł nazywa wierzących świętymi, jako że należą do świętego Boga, 
oraz zostali uświęceni przez Chrystusa. Święci są więc orędownikami 
wierzących, gdy polecamy Bogu w modlitwie nasze troski i potrzeby. 
Wzywając pomocy świętych, uważamy ich za naszych adwokatów 
u Boga i w takim sensie nazywamy swoimi patronami50. 

I tak, niemal wszystkie zawody pracy ludzkiej mają swoich patro-
nów51. Europa jako swych patronów czci świętych Benedykta z Nursji 
(480-547), Cyryla (827-869) i Metodego (815-885), Brygidę Szwedz-
ką (ok. 1302 - 1373), Katarzynę ze Sieny (1347 - 1380) i Edytę Stein 
(1891-1942). Poszczególne zakony i zgromadzenia też określają w swych 
konstytucjach i innych aktach założycielskich swoich szczególnych pa-
tronów, przyjmując przez to samo charyzmat tych patronów. To oni okre-
ślają charakter duchowości danego instytutu życia konsekrowanego. 

Zgromadzenie Księży Marianów jest wspólnotą apostolską księ-
ży i braci powstałą w XVII wieku jako pierwszy zakon polski, który 
w sposób szczególny szerzy kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i poleca modlitwę za dusze zmarłych cierpiących w czyść-
cu. Obok głównych dzieł charyzmatycznych rozwija jeszcze działalność 
duszpasterską, misyjną, wydawniczą i naukową. Konstytucje wyliczają 
poza Matką Najświętszą Niepokalaną jeszcze innych świętych jako 
szczególnych patronów, jak św. Michała Archanioła, św. Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny, apostołów Piotra i Pawła, św. Tomasza 
z Akwinu, św. Ignacego Loyolę, św. Franciszka z Asyżu i św. Wincentego 
à Paulo. Konstytucje wyraźnie mówią o podstawowych elementach kultu 
patronów, którymi są wstawiennictwo i przykład52.

50 J. Radkiewicz, Świętych obcowanie…, 3.
51 Spis zob. http://www.republika.pl/paluf/nasi_sw.htm#zawodow (23.10.2005).
52 K 16. 17.
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Taka konwencja Konstytucji księży marianów wpisuje się w ści-
słym tego słowa znaczeniu w ideę communio sanctorum, ideę tak starą 
jak Kościół, a jednocześnie tak mocno osadzoną w nauce posoborowej 
o obecności Kościoła we współczesnym świecie. Jest to Instytut życia 
konsekrowanego o wielkich zadaniach, jakże ambitnych, a jednocześnie 
tak bardzo aktualnych w świetle znaków czasu współczesnego Kościoła. 
To polskie Zgromadzenie pracujące w 18 krajach świata wydało wielu 
uczonych i jednostki wybitne na forum kościelnym w obrządku łaciń-
skim i obrządkach wschodnich. W swych dokonaniach zmierzających 
do ukazania swych świętych członków, przeprowadziło z nakładem 
wielkiej pracy i ofiarności wielu wybitnych i zaangażowanych ludzi 
kilka procesów beatyfikacyjnych (bł. bpa Jerzego Matulewicza, o. 
Stanisława Papczyńskiego, o. Kazimierza Wyszyńskiego i błogosła-
wionych męczenników mariańskich – o. Antoniego Leszczewicza 
i o. Jerzego Kaszyry). Procesy o. S. Papczyńskiego i o. K. Wyszyńskiego 
z uwagi na upływ czasu od śmierci kandydatów na ołtarze były od strony 
dowodowej bardzo trudne i wymagające wielkiego nakładu sił. Zgroma-
dzenie prowadzi prężne i bardzo pożyteczne wydawnictwo, oferujące 
literaturę dotyczącą formacji duchowej, tematyki biblijnej, mariologicz-
nej, pastoralnej, rodzinnej i zakonnej. Szerzy idee, którymi żyje Kościół 
współczesny, m. in. kult Miłosierdzia Bożego. Poza tym analogicznie 
do Edycji św. Pawła publikuje wiele innych popularnych i przystępnych 
książek proponujących konkretną pomoc na drogach wiary. Prowadzi 
liczne stowarzyszenia, bractwa, pielgrzymki, spotkania. Powołało do 
życia i prowadzi sanktuaria Miłosierdzia Bożego i maryjne w Licheniu 
i Stoczku Klasztornym. Prowadzi centra pomocy rodzinie i osobom 
uzależnionym, formacji maryjnej, ponadto domy rekolekcyjne i hospi-
cja domowe. Nie można zapomnieć o charyzmacie ciągłej modlitwy 
wspólnoty mariańskiej za dusze w czyśćcu cierpiące. Ten rys duchowości 
wpisuje się niedwuznacznie w ideę communio sanctorum. 
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5. Komunia świętych zobowiązuje wiernych do świętości

W związku z czcią świętych patronów księży marianów i wielu 
innych świętych w różnych instytutach życia konsekrowanego jako 
znaku communio sanctorum rodzą się refleksje natury ogólniejszej. Nie 
ulega wątpliwości, że liczba ogłaszanych świętych i błogosławionych za 
ostatnich papieży ciągle rośnie. Święci są przedmiotem zainteresowania 
nie tylko nauk teologicznych, jak ascetyki i mistyki, ale także medycyny, 
psychologii, historii, ikonografii, a nawet grafologii. Fenomen świętości 
i świętych w Kościele i poza nim wzbudza inicjatywy niezliczonych 
studiów, dzieł pobożności, książek, artykułów. Nie można negować, że 
w kulcie świętych dochodziło i może dochodzić do różnego rodzaju wy-
paczeń, ale przecież nie możemy też negować prawdy wiary o świętych 
obcowaniu. Świętość jest obecna niemal we wszystkich religiach i jest 
powołaniem wszystkich ludzi, a w szczególności wierzących w Chry-
stusa. Jest ona programem życia dla wszystkich, który Bóg „źródło 
wszelkiej świętości” stawia przed każdym człowiekiem stworzonym 
na Jego obraz i podobieństwo. Chrystus zaprosił swych naśladowców 
do jej realizacji: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski (Mt 5, 48), co bliżej wytłumaczył św. Paweł w słowach: 
Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3). Dokonuje się 
ono przez Jezusa Chrystusa: W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej 
łaski (Ef 1, 4-5).

W jaki sposób święci patronowie mają oddziaływać na nasze 
wspólnoty i każdą osobę ludzką w kontekście wspólnoty ze świętymi, 
poucza Sobór Watykański II w słowach: Godzi się więc jak najbardziej, 
abyśmy kochali tych przyjaciół i współdziedziców Jezusa Chrystusa na-
szych braci i szczególnych dobroczyńców, składali za nich Bogu należne 
dzięki, „pokornie ich wzywali i celem otrzymania od Boga dobrodziejstw 
przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który sam jest naszym 
Odkupicielem i Zbawicielem, uciekali się do ich modlitw, wstawiennictwa 
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i pomocy”. Wszelkie bowiem prawdziwe świadectwo miłości, okazane 
przez nas mieszkańcom nieba, z natury swej zmierza ostatecznie do Chry-
stusa, który jest „koroną wszystkich Świętych”, a przez Niego - do Boga, 
który jest przedziwny w swoich świętych i w nich jest uwielbiony53.

Wspólnota ze świętymi winna nas umacniać w wierze, zachęcać do 
dzieł apostolstwa, dawać motywację do kontynuowania drogi do osią-
gnięcia osobistej świętości. Źródłem otuchy jest dla nas [...] wspominanie 
postaci wielkich świętych, którzy żyli w okolicznościach podobnych do 
naszych i dziś pokazują nam drogę, jaką powinniśmy obrać54.

Dni pogrzebu Jana Pawła II stały się dla świata dniami nadzwyczaj-
nej jedności, pojednania i otwarcia się na Boga. Józef Ratzinger jeszcze 
jako kardynał w dniu 8 kwietnia 2005 r. na placu św. Piotra zapewnił: 
Możemy być pewni, że nasz umiłowany Ojciec Święty obecnie stoi w oknie 
domu Ojca, widzi nas i błogosławi55. Analogicznie słowa te możemy 
odnieść do naszych świętych patronów, których czcimy, ich przesłania 
wcielamy w życie i oczekujemy od nich wstawiennictwa w wielkiej ro-
dzinie i wspólnocie świętych czy to tych w niebie, czy jeszcze żyjących 
na ziemi, a tworzących jeden, święty i apostolski Kościół.

53 LG 50.
54 Benedykt XVI, Patrzymy na świętych (Modlitwa niedzielna z Papieżem, Les 

Comber, 24.07.2005), „L’Osservatore Romano” 26(2005) nr 10, 48.
55 Por. J. Ratzinger, Pójdź za mną. Homilia podczas pogrzebu Ojca Świętego Jana 

Pawła II (8.04.2005), „L’Osservatore Romano” 26(2005) nr 5, 20-22.
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Odnowione w 1986 r. Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia 
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w paragrafie 17 wymieniają patronów, którzy wraz z Matką Bożą, Pa-
tronką tytularną, stanowią szczególny przedmiot czci oraz wzór do naśla-
dowania. Należą do nich: św. Michał Archanioł, św. Józef, św. Piotr, św. 
Paweł, św. Tomasz z Akwinu, św. Ignacy Loyola, św. Franciszek z Asyżu 
i św. Wincenty à Paulo. Z wyjątkiem Maryi, najwięcej uwagi Konstytucje 
poświęcają osobie św. Pawła Apostoła, jako że jedynie w przypadku tego 
świętego podane są motywy, dla których jest on godzien naśladowania. 
Warto w tym miejscu przytoczyć w całości ów tekst i podkreślić elementy 
charakterystyczne dla życia duchowego i apostolskiego:

Przede wszystkim jednak [członkowie Zgromadzenia] niech mają 
przed oczyma niezliczone i olbrzymie, poniesione dla Chrystusa i zba-
wienia dusz prace i cierpienia św. Pawła Apostoła, jego ustawiczne tro-
ski, czuwania, modlitwy, podróże, niebezpieczeństwa, wysiłki, świetne 
boje i czyny, zapalając się nimi do działania i cierpienia dla imienia 
Chrystusowego.

Pierwsza rzecz, która w tym tekście rzuca się w oczy, to pasja, 
z jaką św. Paweł przeżywał swoje życie i powołanie. Być może było to 
uwarunkowane genetycznie. Z Listów, które po sobie zostawił, a także 
z opisu jego podróży misyjnych zawartych w Dziejach Apostolskich 
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wynika, że miał dość gwałtowny charakter i był człowiekiem czynu. 
Łatwo się „zapalał” i wykorzystywał każdą okazję, aby dać wyraz swo-
im przekonaniom. Jeszcze przed swoim nawróceniem, jako faryzeusz 
o imieniu Szaweł, odznaczał się ponadprzeciętną gorliwością i chęcią 
uporządkowania świata zgodnie z Prawem Bożym, przekazanym przez 
proroków jego przodkom. Wyrazem tej postawy były działania podjęte 
przeciwko chrześcijanom, które przyniosły mu w historii przydomek 
„najgorliwszego prześladowcy”.

Paragraf 17 Konstytucji bardzo mocno podkreśla motywacje, które 
kierowały św. Pawłem i kazały mu przeżywać życie „na najwyższych 
obrotach”. Wszystko w życiu Apostoła ma odniesienie do Chrystusa: dla 
Niego Paweł pracował i cierpiał, dla Niego ryzykował życie i trudził się 
podejmowaniem inicjatyw, dzięki którym Ewangelia – „Słowo Życia” 
(Flp 2, 16) mogła dotrzeć do najdalszych zakątków ziemi; dla Niego 
poniósł śmierć męczeńską.

Wydaje się więc, że aby zrozumieć charakter powołania św. Pawła, 
jego życie duchowe i działalność apostolską, trzeba przyjrzeć się bliżej 
relacji, która łączyła go z Jezusem Chrystusem.

1. Osobiste doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego

Życie św. Pawła można podzielić na kilka etapów, z których każdy 
związany jest z jakimś ważnym ośrodkiem. Pierwszym środowiskiem, 
które miało znaczenie dla jego formacji, był Tars. W tym mieście Paweł 
urodził się i zapoznał z kulturą grecką (por. Dz 21, 39). Innym ważnym 
ośrodkiem była Jerozolima, gdzie Paweł, jako uczeń mistrza Gamalie-
la, otrzymał najlepsze z możliwych wykształcenie w religii żydowskiej 
(por. Dz 22, 3). Również Antiochia może być uważana za znaczący 
ośrodek w życiu Apostoła (por. Dz 11, 26), jako że w każdym z jego 
Listów można odnaleźć treści, które zaczerpnął z pierwotnej tradycji 
chrześcijańskiej, ukształtowanej w tym środowisku. Jednak największy 
wpływ na jego życie wywarło spotkanie pod Damaszkiem z Jezusem 
zmartwychwstałym. Cała teologia i działalność apostolska św. Pawła za-
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korzeniona jest w swej istocie w tym wydarzeniu1. Bez odwołania się 
do tego doświadczenia nie można właściwie zrozumieć nauczania św. 
Pawła, zawartego zarówno w jego Listach, jak i Dziejach Apostolskich. 
Sam Apostoł daje świadectwo na temat genezy swojego przepowiadania: 
Nie otrzymałem jej [Ewangelii] bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś 
człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus (Ga 1, 12).

Św. Łukasz podaje nam trzy różne opisy doświadczenia spod Da-
maszku (por. Dz 9, 1-22; 22, 3-16; 26, 9-18). Cały akcent położony jest 
w nich na Osobę Jezusa, który ukazał się Pawłowi i objawił mu swoją 
wolę. Jednakże sam Apostoł w Liście do Galatów daje nam trochę inną 
interpretację tego wydarzenia. Odwołując się do tego, co miało miejsce 
pod Damaszkiem, Paweł chce jakby powiedzieć: Bóg objawił mi swo-
jego Syna (por. Ga 1, 16). Można więc przypuszczać, że wydarzenie 
pod Damaszkiem było nowym doświadczeniem Boga, które wpłynęło 
na całe jego życie2. Jahwe, któremu był do tej pory wierny, Bóg Izraela, 
w którego wierzył z całego serca i dla którego zwalczał chrześcijan – ob-
jawił się Pawłowi jako Ojciec Jezusa Chrystusa. Tym samym Chrystus 
został Pawłowi objawiony jako Syn Boży, żyjący w Kościele. Taką wła-
śnie interpretację wydarzenia pod Damaszkiem odnajdujemy w Listach 
św. Pawła. Ponieważ całkowitej przemianie uległa jego postawa wobec 
Chrystusa i Kościoła, można mówić o „nawróceniu” św. Pawła z prze-
śladowcy na Apostoła i o narodzinach nowego powołania3.

Jest to bardzo ważne doświadczenie w życiu Pawła, bo od tej chwili 
przestanie on już wątpić w Jezusa i zacznie o Nim mówić w zupełnie 
innych kategoriach. To wszystko, co było do momentu spotkania Chry-
stusa pod Damaszkiem – chociaż Paweł miałby się z czego chlubić, bo 
był faryzeuszem zachowującym tradycję i Prawo – uznał za śmieci (por. 
Flp 3, 8). Od momentu spotkania z Chrystusem wszystko w życiu Pawła 
ulega przewartościowaniu. Przewraca się porządek, który dotychczas go 
obowiązywał i w który wierzył. Paweł został zdobyty przez Chrystusa 

 1 J. Jeremias, Per comprendere la teologia dell’Apostolo Paolo, Brescia 1973, 34-47.
 2 E.R. Martinez, La vita cristiana e la spiritualità secondo San Paolo, Roma 1994, 10.
 3 Tamże, 11.



Jezusa (Flp 3, 12). Na drodze życia św. Pawła, w samym jego centrum, 
pojawia się osoba Jezusa Chrystusa4. W Listach Apostoła można znaleźć 
wiele bliskoznacznych określeń, które wyrażają tę prawdę, np.: Dla mnie 
bowiem żyć – to Chrystus (Flp 1, 21); Dla Prawa umarłem przez Pra-
wo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża 
(Ga 2, 19); Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu (Kol 3, 3) itd.

Przytoczone teksty, których można wymienić o wiele więcej – bo 
św. Paweł bez przerwy mówi o Chrystusie – są próbką tego, kim tak 
naprawdę był dla niego Jezus. Są dowodem głębokiej, intymnej relacji, 
która łączyła go z osobą Boskiego Mistrza. Nie jest to relacja w oparciu 
jedynie o intelekt czy uczucia, ani nie rozgrywa się wyłącznie na po-
ziomie jakiejś chwilowej fascynacji. To jest relacja na poziomie życia, 
która oznacza, że od tego momentu Jezus Chrystus stał się zasadą życia 
Apostoła; a życie św. Pawła jest życiem Chrystusa5. Dlatego Apostoł 
wyznaje: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). 
To tak, jakby chciał powiedzieć: życie, które ja teraz przeżywam, jest 
życiem Chrystusa we mnie. Chrystus we mnie kocha, myśli, działa, 
zbawia. Kiedy więc św. Paweł mówi: Dla mnie żyć – to Chrystus (Flp 
1, 21), stwierdza niejako, że wszystko, co odczuwa i czego pragnie, jest 
tożsame z odczuciami i z wolą Jezusa. Dlatego w innym miejscu prosi 
swoich słuchaczy, aby mieli te same dążenia, jakie miał Chrystus (por. 
Flp 2, 5). Te słowa nie są wynikiem teoretycznych dociekań, ale biorą się 
z osobistych doświadczeń, z przeżycia. Życie św. Pawła i życie Chrystusa 
– to jedno życie, oparte na przedziwnym współbrzmieniu.

Warto zwrócić uwagę, że Jezus, którego spotkał św. Paweł na drodze 
do Damaszku, to Chrystus zmartwychwstały, żyjący, wywyższony przez 
Ojca. Apostoł nazywa Go w swoich Listach „Duchem” (2 Kor 3, 17), 
„duchem ożywiającym” (1 Kor 15, 45). Jest to bardzo ważne sformuło-
wanie, bo Chrystus, istniejąc w rzeczywistości chwalebnej, ma zdolność 
wchodzenia w nasze życie i przenikania naszych osobowości. Dlatego 

 4 Por. U. Vanni, Duchowość Pawła, w: Historia duchowości, t. II: Duchowość Nowego 
Testamentu, red. R. Fabris i in., Kraków 2003, 154-155.

 5 A. Vanhoye, La lettera ai Galati. Seconda parte, Roma 1992, 43.

Krzysztof Burski SSP182



można powiedzieć, że Chrystus żyje jakby „wcielony” w Pawła.
Wcielenie Chrystusa uobecnia się również w pewnym sensie w ży-

ciu każdego z nas. Kiedy przez chrzest wchodzimy w Jego śmierć i wraz 
z Nim zmartwychwstajemy do nowego życia, wtedy Chrystus wciela się 
w nas. Nie oznacza to, że przyjmuje nasze ciało, ale że w przedziwny 
sposób jednoczy się z nami na najgłębszym poziomie naszej osobowości. 
To, co jest Chrystusa, przechodzi w człowieka, a co jest nasze, przechodzi 
w Chrystusa6. Św. Paweł jest tak przejęty intensywnością i wagą relacji 
z Chrystusem, że zaklina swych słuchaczy, grożąc im wręcz: ten, kto nie 
przyjmuje takiej Ewangelii, kto nie chce znać Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, „niech będzie przeklęty!” (por. Ga 1, 9).

2. Relacja Pawła z Chrystusem

Chcąc jak najdobitniej wyrazić związek św. Pawła z osobą Jezusa, 
można by posłużyć się słowem „obsesja”. Apostoł został bowiem całko-
wicie „zawładnięty” przez Chrystusa. Chrystus go zdobył na własność 
i stał się jego jedyną motywacją i sensem życia7. Apostoł czuje na sobie 
jakby cały czas spojrzenie Chrystusa. Dlatego ośmiela się powiedzieć: 
Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14). Czuje się zmuszony, 
żeby biec: Pędzę ku wyznaczonej mecie (Flp 3, 14). Nie może czynić 
inaczej: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16). Staje się 
w pewnym sensie „głupim” dla Chrystusa (por. 1 Kor 4, 10).

Jeżeli Apostoł ma być naszym wzorem, to wszystko, co składa się 
na relację Pawła z Chrystusem, dotyczy także naszej relacji z Nim. Ten 
związek nie bazuje jednak na jakiejś irracjonalności, bo mówiąc „ob-
sesja”, można by pomyśleć, że Apostoł do reszty oszalał. Z pewnością 
tak nie jest, ponieważ tak radykalne opowiedzenie się za Chrystusem 
kosztowało go życie. Było to życie pełne niebezpieczeństw i trudności; 
życie, w którym bez przerwy ryzykował, był skazywany na śmierć, 
musiał uciekać, był bity, kamienowany i wiele cierpiał (por. 2 Kor 11, 

 6 U. Vanni, L’ebrezza nello Spirito. Una proposta di spiritualità paolina, Roma 2001, 42.
 7 Por. J.H. Prado Flores, Sekret Pawła. Zawodnik Jezusa Chrystusa, Łódź 1996, 35.
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23-28). Można powiedzieć, że Chrystus nim w jakiś sposób „zawładnął”. 
Tak mocno zdobył go dla siebie, że Paweł nie miał wyjścia – musiał się 
opowiedzieć do końca po stronie Chrystusa i zaangażować się całko-
wicie w Jego dzieło. Z tego względu relacja Pawła z Chrystusem jest 
jak najbardziej autentyczna, bo płaci za nią swoją osobą i całym apo-
stolskim życiem. Nieraz łatwo się mówi: „Trzeba wszystko utracić dla 
Chrystusa”; jeszcze dosadniej brzmi: Zostałem zdobyty przez Chrystusa 
Jezusa (Flp 3, 12), ale tak naprawdę trudno jest się oderwać od swoich 
przywiązań, namiętności, ambicji. Ksiądz J. Twardowski w wierszu pt. 
„Trudno” pisze: Jak łatwo się wyrzec, jak trudno utracić8. Łatwiej jest 
się czegoś wyrzec, bo można to robić na poziomie ideałów czy pustych 
deklaracji, za którymi nic konkretnego się nie kryje. Trudniej przenieść 
te wyrzeczenia w codzienną rzeczywistość i powoli tracić to wszystko, 
co składa się na nasze egoistyczne życie.

W tym aspekcie św. Paweł jest także naszym wzorem. Kiedy 
opowiada o swoich podróżach misyjnych, a co za tym idzie, o różnych 
niebezpieczeństwach na ziemi i morzu, nie żali się, wręcz przeciwnie: 
chwali się wszystkimi trudnościami i jest z nich dumny! (por. 2 Kor 11, 
16. 30). Chce przez to jakby powiedzieć, że stał się „przedmiotem za-
zdrosnej miłości” Jezusa. Chrystus w pewien sposób wyróżnia Pawła, 
zawraca go z jego dotychczasowej drogi, odstawia na bok, bierze pod 
swoją opiekę, rezerwuje wyłącznie dla siebie, mówiąc: Wybrałem sobie 
tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, 
i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla 
mego imienia (Dz 9, 15-16). Chrystus do tego stopnia stał się dla niego 
„wszystkim”, że Paweł uwielbia Boga także za upokorzenia, które go 
spotykają z powodu Jezusa. Jednak chwaląc się i wynosząc ponad in-
nych apostołów, spostrzega niebezpieczeństwo, że wpada w pychę. Toteż 
reflektuje się i mówi: Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co 
prawda, lecz łaska Boża ze mną (1 Kor 15, 10). Dlatego wbrew wszyst-
kim problemom, na przekór ciągłemu ryzykowaniu życiem, stać Pawła 
na to, żeby „śpiewał” w swoich Listach. Bo kiedy mówi o Chrystusie, 

 8 J. Twardowski, Niebieskie okulary, Kraków 1996, 150.
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czyni to z takim namaszczeniem i uwielbieniem, że Go wyśpiewuje jak 
Maryja, o czym świadczą jego hymny (por. Ef 1, 3-10; Flp 2, 6-11).

W tym miejscu dotykamy tajemnicy duchowego i apostolskiego 
dynamizmu Apostoła, którym była jego modlitwa. Św. Paweł był 
człowiekiem głębokiej, mistycznej kontemplacji, która prowadziła go 
do nadludzkiej wprost działalności9. Modlitwą przenikał słowa, czyny, 
relacje z innymi osobami. Sam modlił się nieustannie i innych gorąco do 
tego zachęcał (por. 1 Tes 2, 13; 5, 17). Wiele ważnych wydarzeń miało 
miejsce wówczas, gdy Paweł trwał na modlitwie, np. spotkanie z Anania-
szem (por. Dz 9, 11), podjęcie wyprawy do Macedonii (por. Dz 16, 9-10) 
czy uwolnienie z więzienia (por. Dz 16, 25-40). Jego modlitwa karmiła 
się nadzwyczajnymi przeżyciami, do których można zaliczyć spotkanie 
z Chrystusem pod Damaszkiem czy „porwanie do trzeciego nieba” (por. 
2 Kor 12, 2-7). Ale z pewnością podstawowym pokarmem duchowym 
Apostoła była Eucharystia. To dzięki niej „wrastał” w Chrystusa i w Jego 
Mistyczne Ciało: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż 
nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie 
jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, 
liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego 
chleba (1 Kor 10, 16-17). Eucharystia, jako komunikowanie życia Bo-
żego, jednoczyła go z Bogiem i z wszystkimi wyznawcami Chrystusa. 
Była źródłem nadprzyrodzonej miłości Boga i bliźniego. Celebrowana 
i przeżywana, prowadziła Apostoła do wewnętrznego ogołocenia i cał-
kowitego poświęcenia się dziełu zbawienia.

3. Duchowość nowego człowieka

Św. Paweł widzi swoje życie jako drogę ciągłego upodabniania 
się do Chrystusa, który w nim żyje (por. 1 Kor 11, 1)10. Ponieważ jed-

 9 J. Misiurek, Apostoł Paweł – wielki mistyk chrześcijaństwa, „Roczniki Teologiczne” 
t. XLVII(2000) z. 5, 6.

10 Por. C.M. Martini, Wyznania Pawła, Kraków 1987, 83. Por. S. Papczyński, Inspectio 
cordis, rkp, Biblioteka WSD w Lublinie, k. 97v-98r, cyt. za: A. Pakuła, Idea wspólnoty 
zakonnej w pismach Stanisława Papczyńskiego OIC (1631-1701), „Roczniki Teologicz-
ne” t. XLVII(2000) z. 5, 34.
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nak człowiek, dopóki żyje, podlega kondycji cielesnej, musi walczyć 
z grzechem i nieustannie pogłębiać swoją wiarę. Nie można mówić 
o autentycznej wierze tam, gdzie nie ma ciągłego nawracania. Człowiek 
ochrzczony nie jest „od razu” chrześcijaninem, lecz staje się nim dzień po 
dniu, kiedy stara się przeżywać swoje życie w duchu wiary. U początków 
chrześcijaństwa wyznawców Chrystusa nie nazywano ani Kościołem, 
ani religią, ale mówiono o nich „droga” (por. Dz 9, 2; 19, 23; 26, 13). 
Chrześcijaństwo jest nową drogą; być chrześcijaninem to stawać się na 
wzór Chrystusa (por. Rz 8, 29).

U Apostoła Pawła ten proces ciągłego nawracania się jest wyrażony 
przy pomocy obrazu przechodzenia od starego człowieka do nowego 
(por. Rz 6, 6; Ef 4, 22-24; Kol 3, 9-10). Na drodze stawania się nowym 
człowiekiem fundamentalne znaczenie ma chrzest. W nim dokonuje się 
przebaczenie grzechów i wprowadzenie we wspólnotę Mistycznego 
Ciała Chrystusa. Św. Paweł powie wprost, że przez chrzest zanurzający 
nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim [Chrystusem] pogrzebani po to, 
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 4). Człowiek odkupiony 
przez Chrystusa otrzymuje więc łaskę „nowego życia” i staje się „no-
wym stworzeniem” (2 Kor 5, 17), „przyobleczonym” w Chrystusa (por. 
Ga 3, 27). Rzeczywistość wiary w Chrystusa, przeżywana świadomie 
w Duchu Świętym, czyni go nowym człowiekiem (por. Kol 3, 1-10; 
Ef 1, 13). Dlatego za Apostołem Pawłem może powtórzyć: Teraz zaś 
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Otrzymując dar 
nowego życia w Chrystusie, człowiek może doświadczać tej nowości na 
co dzień, ucząc się nowego spojrzenia na Boga, na drugiego człowieka, 
na samego siebie, a także na otaczający go świat.

Duchowość nowego człowieka opiera się na założeniu, że człowiek 
jest bytem dynamicznym. Św. Paweł ma obraz człowieka w ruchu, czło-
wieka, który staje się coraz bardziej tym, kim ma być. Jest to spowodo-
wane pewną dialektyką, która występuje w każdym człowieku. Polega 
ona na walce dwóch miłości: miłości do Boga i niezdrowej miłości do 
siebie; na walce ducha z grzechem11. Apostoł w swoich Listach często 

11 Por. A. Ruszała, W dobrych zawodach. Rozeznanie i walka duchowa w życiu chrześci-
jańskim, Kraków 1999, 55.
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pisze o „uczynkach ciała”, o namiętnościach i pożądliwościach, które są 
w człowieku. Tej rzeczywistości „ciała” przeciwstawia dynamikę „du-
cha” (por. Ga 5, 17). W tym kontekście „ciało” nie jest synonimem cie-
lesności ani relacyjności, lecz wyraża to, co w człowieku jest egoizmem, 
chorym indywidualizmem, zamknięciem się na Boga. Każdy człowiek 
doświadcza dynamiki grzechu, a także wypaczonej formy miłości, jaką 
jest miłość egoistyczna. Św. Paweł nie wstydzi się napisać: Nie czynię 
bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7, 
19). Nie wstydzi się wyznać swojej słabości. W tym wyznaniu jest bardzo 
autentyczny, ludzki, bo każdy z nas ma podobne doświadczenia. Cała 
nasza droga duchowa jest skażona jakąś niepewnością i ograniczonością 
wynikającą ze słabości zakorzenionej w najgłębszych pokładach nasze-
go człowieczeństwa. Ale być „nowym człowiekiem” to znaczy wierzyć 
w moc Ducha Świętego, który rozlewa w naszych sercach miłość Chry-
stusa przewyższającą wszelki grzech i zło (por. Rz 5, 5).

Miłość ma to do siebie, że upodabnia osobę kochającą do kochanej. 
W procesie upodabniania się do Boskiego Mistrza nie chodzi o to, aby 
zewnętrznie „kopiować” słowa i gesty Jezusa, lecz aby „żyć Chrystusem” 
na wzór św. Pawła; aby całe życie zakorzenić i uformować w Chrystu-
sie (por. Kol 2, 7). Dla Apostoła formacja chrześcijańska jest niczym 
innym, jak kształtowaniem Chrystusa w człowieku: Dzieci moje, oto 
ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje (Ga 4, 
19). Proces uchrystusowienia wyraża się w stałej trosce o to, aby coraz 
bardziej Chrystusa poznawać, naśladować i kochać, oddając Mu swój 
umysł, wolę i serce. W ten sposób człowiek osiąga swoją najwyższą 
osobowość i staje się nowym człowiekiem, ponieważ myśli w Chrystusie, 
kocha w Chrystusie i pragnie w Chrystusie12.

W tym miejscu można postawić sobie pytanie: Jak wygląda nasz 
proces upodobniania się do Chrystusa? Czy żyjemy na tyle zjednoczeni 
z Chrystusem, abyśmy mogli stawać się tym, kim On pragnie, abyśmy 
byli? Czy oddaliśmy Mu wszystko? Jeżeli rzeczywiście spotkaliśmy się 
z Chrystusem, to nasze życie powinno być życiem paschalnym, wyzwo-

12 G. Alberione, Ut perfectus sit homo Dei, t. I, Cinisello Balsamo 1998, nr 187.
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lonym z egoizmu, z lęku o siebie, aby nasze troski nie przeszkadzały nam 
realizować powołania i nie uniemożliwiały Duchowi Świętemu kształ-
tować w nas obraz Chrystusa. Jeżeli faktycznie spotkaliśmy na naszej 
drodze wiary Chrystusa zmartwychwstałego, tak jak to dokonało się 
w życiu św. Pawła, powinniśmy wszystko przewartościować. Wszystkie 
nasze dobra i zdolności, ale również nasze niepokoje i problemy, nasze 
słabości – wszystko powinniśmy umieć odczytać w świetle Chrystusa. 
André Frossard napisał w jednej ze swoich książek, że kiedy człowiek 
tak naprawdę spotyka Boga, to pierwszą jego reakcją jest stwierdzenie, 
że wszystko to, co nie jest Bogiem, nie ma znaczenia. Jedyną rzeczywi-
stością, która coś naprawdę znaczy, jest rzeczywistość Boga.

4. Apostolstwo głoszeniem Chrystusa

Spotkanie z Chrystusem pod Damaszkiem ma nie tylko fundamen-
talne znaczenie dla życia św. Pawła i dla kształtu jego teologii. Stanowi 
ono również podstawową treść i formę jego apostolatu. Apostoł nie ukry-
wał bowiem własnego nawrócenia, wprost przeciwnie – opowiadał o tym 
wydarzeniu, aby wielbić Boga i podtrzymywać wiarę swoich współwy-
znawców: Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze 
wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół 
Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższa-
łem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie 
wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków (Ga 1, 
13-15). W ten sposób zwracał się do Galatów, do Filipian (por. 3, 6-12), 
do Koryntian (por. 1 Kor 9, 1n) i do wielu innych osób (por. Dz 9, 3-9; 
22, 6-16; 26, 12-18). Dla Pawła bowiem głosić Ewangelię to nie tylko 
(a już na pewno nie wyłącznie) mówić i przekonywać. Ewangelizować 
oznacza dla niego przede wszystkim stwarzać tym wszystkim, do których 
jest posłany, okazję spotkania ze Zmartwychwstałym i przeżycia wła-
snego Damaszku; Damaszku, w którym „Żyjącego spośród umarłych” 
można dotknąć i usłyszeć w tym, który głosi Dobrą Nowinę, ponieważ 
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pozwolił on tak ogarnąć się Chrystusowi, że w sobie samym objawia 
Syna Bożego (por. Ga 2, 20)13.

W Ewangelii św. Jana znajdują się słowa, które objawiają sposób, 
w jaki Jezus pojmował samego siebie. Na uwagę Tomasza, że uczniowie 
nie znają drogi i nie wiedzą, dokąd idzie, odpowiedział On: Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6). W tych trzech określeniach można 
dopatrzyć się wezwania do poznania, naśladowania i umiłowania Jezusa 
przez tego, kto pragnie być Jego uczniem. Jak zauważa bł. Jakub Albe-
rione, założyciel Rodziny Świętego Pawła, mistyczna relacja św. Pawła 
z Chrystusem zaowocowała tym, że również on na swój sposób stał się 
drogą, prawdą i życiem dla ludzi, do których został posłany. Apostoł 
jest „drogą”, ponieważ, Duch Święty każe mu trzy razy napisać słowa 
«naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Jezusa Chrystusa». Nauczyciel 
Narodów jest „prawdą”, ponieważ jest Mistrzem i nauczycielem, który 
głosi Ewangelię, nazywając ją «moją Ewangelią» i który «rodzi w Ewan-
gelii». Wreszcie św. Paweł jest „życiem”, jako że jego życie utożsamiło 
się z życiem Jezusa Chrystusa: «żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Jezus 
Chrystus»14. Chodzi więc o to, aby naśladując św. Pawła, który w sposób 
integralny naśladował Jezusa, stać się jak on drogą, prawdą i życiem dla 
innych ludzi.

Kontynuowanie dzieła ewangelizacji, rozpoczętego przez Jezusa, 
należy do istoty apostolstwa i wymaga ścisłego upodobnienia się do Bo-
skiego Mistrza. Apostolstwo, podobnie jak życie, powinno być święte. 
Prawdziwe apostolstwo zakłada uświęcenie i jest owocem uświęcenia15. 
Istnieje głęboka jedność pomiędzy życiem kontemplacyjnym i czynnym, 
pomiędzy świętością i apostolstwem. Życie i nauczanie św. Pawła poka-
zuje, że dla osoby zaangażowanej w apostolstwo modlitwa jest czymś 
koniecznym i nieodzownym. Apostoła można bowiem porównać do 

13 A. Gieniusz, Punkt wyjścia teologii i misji Apostoła Narodów: nawrócenie czy powoła-
nie?, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 7(2001) 132.

14 G. Alberione, Il mese di San Paolo, „L’Unione Cooperatori Buona Stampa” (15 czerwca 
1925) nr 8, cyt. za: La primavera paolina, red. R.F. Esposito, Roma 1983, 530. 

15 Tenże, Per la casa generalizia, „San Paolo” (25 stycznia 1947), cyt. za: Carissimi in san 
Paolo, red. R.F. Esposito, Roma 1971, 257.
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dzbana, który wpierw trzeba napełnić, żeby potem móc z niego rozle-
wać. Skuteczność apostolstwa zależy w pierwszej mierze od modlitwy. 
W przeciwnym razie żadne dzieło apostolskie nie będzie miało charakteru 
świadectwa i nie będzie prowadziło innych do wiary16.

Tak więc, aby realizować autentyczne apostolstwo na wzór św. Paw-
ła, należy spełnić określone warunki. Najpierw trzeba pozbyć się starych 
przyzwyczajeń i przyoblec „nowego człowieka”, który został powołany 
do świętości. W praktyce oznacza to otwarcie się na prawdę, uznanie 
własnej grzeszności i przyjęcie zbawiennej łaski Bożej. Drugim warun-
kiem jest przyobleczenie się w Jezusa Chrystusa (por. Rz 13, 14), aż do 
utożsamienia się z Nim (por. Ga 2, 20), aby wszystko czynić w Jezusie, 
z Jezusem i przez Jezusa na chwałę Bożą i dla zbawienia ludzi. Trzecim 
warunkiem jest konieczność wsłuchiwania się w głos Kościoła (sentire 
cum Ecclesia), aby być jego operatywnymi członkami17.

5. Miłość do Chrystusa źródłem apostolstwa

Mówiąc o apostolskim zaangażowaniu św. Pawła, nie sposób nie 
wspomnieć źródła jego dynamizmu, którym było doświadczenie miłości 
Chrystusa: Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14). Znaczeniu 
miłości w życiu chrześcijańskim poświęcił osobny hymn, w którym wy-
mienia jej podstawowe cechy (por. 1 Kor 13, 1-13). Paweł tak mocno 
doświadcza przemieniającej miłości Chrystusa, że nie ogranicza się do 
czynienia dobra, ale stara się czynić maksimum – wszystko, na co go 
stać. Z pism Apostoła wynika, że nie lubił delektować się tym, czego 
już dokonał, ale zawsze nastawiał się na to, co było przed nim. Można 
powiedzieć, że żył dobrem do wykonania, a nie tym, które już wyko-
nał: Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno 
[czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co 
przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 

16 Tenże, Spiegazione delle Costituzioni, Roma 1962, 366.
17 Tenże, Ut perfectus sit homo Dei..., t. IV, nr 116.
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wzywa w górę w Chrystusie Jezusie (Flp 3, 13-14). Stosował zasadę, 
aby nie zbierać tam, gdzie inni już posiali: Nie przechwalamy się ponad 
miarę kosztem cudzych trudów […] tym, co już było dokonane przez 
innych (2 Kor 10, 15; por. Rz 15, 20-21). Żyjąc Chrystusem, cały czas 
czuł się ponaglany do tego, aby z normalnego „chodu” przechodzić do 
„biegu”, aby szukać wciąż nowych dróg dla Ewangelii. Był prekursorem 
ewangelizacji wielkich miast18, dokonując trudu przełożenia języka przy-
powieści na kategorie myślowe mieszkańców środowisk miejskich. Jest 
to szczególnie widoczne podczas misji w Atenach (por. Dz 17, 16-34). 
Występując na Areopagu, chciał znaleźć jakiś punkt styczny ze swoimi 
słuchaczami. Dlatego rozpoczął od filozofii, podkreślając, że Ateńczycy 
czczą „nieznanego Boga”. Niestety, może za mało oparł się na mocy Du-
cha, a za dużo na swojej wiedzy, dlatego nie chciano go słuchać. Jednak 
po tej porażce Apostoł nie zaprzestał przepowiadania. Odtąd koncentro-
wał swoje nauczanie wyłącznie na krzyżu Chrystusa, a nie na ludzkiej 
mądrości (por. 1 Kor 1, 17)19. Dzięki miłości Chrystusa doświadczenie 
słabości zostało przezwyciężone i stało się doświadczeniem paschalnym, 
w którym objawiła się moc Boża.

Z miłości św. Pawła do Chrystusa rodzi się miłość do drugiego czło-
wieka i do wspólnoty Kościoła. Apostoł był cały do dyspozycji wspólnot, 
które założył. Troszczył się o ich właściwe funkcjonowanie, o świętość 
poszczególnych członków, a przede wszystkim o to, aby nigdy nie wy-
rzekli się Ewangelii. Z tego powodu godził się na dodatkowe upokorzenia 
i cierpienia (por. Ga 4, 19)20. Aby zbytnio nie obciążać swoją obecnością 
wspólnoty, która go gościła, głosił Ewangelię bezinteresownie i poczyty-
wał to sobie za punkt honoru: Nikt mię nie pozbawi mojej chluby! (1 Kor 
9, 15). W tym wszystkim widoczny jest jego wielki radykalizm. Umiał 
cieszyć się razem z bogatymi, umiał też cierpieć biedę i być wrażliwym 
na potrzeby tych, którzy doświadczali niedostatku (por. Flp 4, 12). 

18 Por. W. Rakocy, Paweł apostoł Żydów i pogan. Łukaszowy obraz powstania i rozwo-
ju Pawłowych wspólnot, Kraków 1997, 220-223.

19 A. Paciorek, Paweł Apostoł – Pisma. Część pierwsza, Tarnów 1995, 46.
20 Por. C.M. Martini, Paolo nel vivo del ministero, Milano 1990, 13-14.
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Warto podkreślić jeszcze jedną prawdę, która wypływa z medytacji 
życia i działalności Apostoła. Św. Paweł odwoływał się do tytułu „apo-
stoł” tylko wtedy, kiedy było to absolutnie konieczne. Zamiast narzucać 
się innym i pokazywać, że jest ważniejszy, wolał traktować ludzi jak 
„przyjaciół”, „współpracowników”, „towarzyszy broni”, „braci” (Flm 
1-2). Zamiast narzucać swoją władzę, wolał prosić, odwołując się do 
miłości (por. Flm 9). Miał nadzieję, że postępując w ten sposób, nie 
zostanie źle zrozumiany i nie będzie z tego powodu mniej kochany (por. 
2 Kor 12, 15). Być może dlatego w swoich pismach wolał posługiwać 
się tytułem „sługa” niż „apostoł” (por. Rz 1, 1; 15, 6; Ga 1, 10; Ef 3, 7; 
Kol 1, 25)21. To określenie bardziej utożsamia go z Jezusem, który ist-
niejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (Flp 2, 
6-7). Przyjęcie przez św. Pawła postawy sługi jest widoczne np. w opisie 
jego nawrócenia, kiedy pyta Chrystusa, co ma czynić i okazuje posłu-
szeństwo w wykonaniu Jego nakazu: Wstań i wejdź do miasta, tam ci 
powiedzą, co masz czynić (Dz 9, 6). Z kolei przemawiając w Milecie do 
starszych, mówi: Wiecie […], jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez 
i doświadczeń (Dz 20, 19). Jednak Apostoł jest nie tylko „sługą Jezusa”, 
ale „sługą jak Jezus”; jego życie odzwierciedla bowiem życie Jezusa, 
sługi posłusznego aż do śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8).

Jak widać z powyższych obserwacji, apostolska posługa św. Pawła 
pełna była osobistego zaangażowania. Apostoł zawsze mówił o Chry-
stusie z pasją. Z pewnością nie był to jedyny czynnik, który zaważył 
na skuteczności przepowiadania, ale można się domyślić, że odegrał 
ważną rolę w przypisaniu św. Pawłowi określenia „Apostoł narodów”. 
W nawiązaniu do tego tematu, meksykański biblista José Prado Flores 
podczas jednego z kursów nowej ewangelizacji odgrywał na scenie, jak 
nie powinno się głosić Ewangelii. Poddał krytyce postawę braku oso-
bistego zaangażowania głoszącego, jakby nauka, którą propaguje, była 
dla niego czymś obojętnym, a o pewnych rzeczach mówi tylko dlatego, 
że musi. Ten świecki teolog chciał przez to powiedzieć, że każdemu 

21 H. Langkammer, Apostoł Paweł od nawrócenia aż po Rzym, Lublin 2002, 102.
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grozi formalne podejście do sprawy ewangelicznego świadectwa. W tej 
sytuacji św. Paweł jest wzorem chrześcijanina, który życiem potwierdzał 
głoszoną prawdę. Może więc warto uświadomić sobie odpowiedzialność, 
jaka na nas ciąży, ponieważ – jak pisze Sługa Boży Jan Paweł II – od 
naszego przepowiadania wspomaganego przez konsekwentne świadec-
two zależy, czy oblicze Chrystusa stanie się we współczesnym świecie 
coraz bardziej widoczne22.

Przeprowadzona refleksja miała na celu ukazanie św. Pawła jako 
wzoru życia duchowego i apostolskiego. Poprzez analizę relacji Aposto-
ła z osobą Jezusa Chrystusa zostało podkreślone znaczenie osobistego 
doświadczenia Jezusa zmartwychwstałego dla własnego rozwoju ducho-
wego, jak i dla owocnego apostolstwa. Niech podsumowaniem naszych 
rozważań będą słowa duchowego syna św. Pawła, bł. Jakuba Alberione, 
który zastanawiając się nad sekretem powodzenia Apostoła, stwierdził: 
Całą chwałę i całe dobro, jakie uczynił św. Paweł, zawdzięcza on temu, 
że poznał naszego Pana Jezusa Chrystusa, pokochał Go i poszedł Jego 
śladami23. Obyśmy uwierzyli w ten sekret Pawła…

22 EiE 3.
23 G. Alberione, Mese a San Paolo, Archiwum Domu Generalnego Towarzystwa Świętego 

Pawła w Rzymie, mps, 6.
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Modlitwa za zmarłych zajmuje w duchowości mariańskiej miejsce 
wyjątkowe. Jak pokazują konstytucje Zgromadzenia, umieszczana jest 
ona w samym centrum duchowości marianów, tuż obok aktów poboż-
ności wynikających wprost z centralnych prawd wiary.

Ten aspekt duchowości zasługuje z kilku racji na zauważenie. Jest 
przede wszystkim wyrazem bliskości z tajemnicą śmierci, jest znakiem 
bliskości ze współbraćmi, którzy poprzedzili żyjących w drodze do domu 
Ojca, jest wreszcie i nade wszystko znakiem głębokiej i żywej wiary 
w zmartwychwstanie.

1. Bliskość z tajemnicą śmierci

Trzeba wyraźnie zauważyć, że odczytujemy w Konstytucjach Zgro-
madzenia zapis, który wpisuje się w swoiste zmaganie i napięcie między 
śmiercią zdziczałą a śmiercią oswojoną. 

Te dwa terminy, zastosowane przez wybitnego francuskiego antropo-
loga kultury Ph. Ariés, wyrażają pewne procesy kulturowe. Według tego 
Autora jednym z istotnych znamion naszej współczesności jest zjawisko 
kryzysu śmierci, nazwane przez niego mianem „śmierci odwróconej”1. 

Paweł Bortkiewicz TChr

Pomoc zmarłym i umierającym
w kontekście współczesnej kultury

 * Ks. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, prof. UAM, dziekan Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 1 Zob. P. Ariés, Śmierć odwrócona, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, opr. S. 
Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993, 226-281. 
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Przejawia się ono w usunięciu śmierci z widocznej powierzchni życia2. 
Ten proces zainicjowany został przede wszystkim w przemianach relacji 
między umierającym a jego otoczeniem. Dziewiętnastowieczny proces 
medykalizacji ludzkiego życia, symbolicznie związany z rolą respiratora, 
zapoczątkował swoisty, „szpitalny styl umierania”. Oto umierający doko-
nywał ostatnich chwil swego życia w szpitalu, zamiast dokonywać zgonu 
w domu i w otoczeniu bliskich3. Według Ariésa, oznaczało to „narodziny 
i postępy oszustwa”, przy czym owo „oszustwo” polegało na zatajaniu 
przed śmiertelnie chorym prawdy o jego stanie. Przemilczanie śmierci 
w tej najbardziej istotnej, bezpośredniej relacji pociągnęło za sobą bar-
dziej powszechne zjawisko „niemówienia o śmierci”. Oznaczało zatem 
unikanie mówienia o tym wydarzeniu nawet między bliskimi członkami 
rodziny zmarłego i redukowało udział bliskich nawet w obrzędach po-
grzebowych4. Wreszcie, towarzyszyło temu wyparcie postromantycznej 
koncepcji „pięknej śmierci” przez postawę akcentującą jej „nieczystość”, 
odrażającą brzydotę, jak również niemożność znoszenia w domu widoku 
osoby śmiertelnie chorej5. 

Kulminacyjny moment owego procesu wyraził się zapewne w pró-
bach całkowitego wyeliminowania słowa „śmierć” z języka współcze-
snego. Pisał o tym Arnold Toynbee: na Zachodzie przyjęło się, że słowa 
„śmierć” omal się nie wymawia - szczególnie w Stanach Zjednoczonych, 
które pośród wszystkich państw „rozwiniętych” są dzisiaj najbardziej 
„rozwinięte” w pomijającym element ludzki znaczeniu tego eufemini-
stycznego wyrażenia. Termin „śmierć” jest „nieamerykański”; gdyby się 
bowiem uznało fakt śmierci za oczywistość również w Ameryce, wówczas 
należałoby uznać, że Stany Zjednoczone nie są rajem na ziemi, za jaki się 
uważają (a jest to zasadniczym punktem wiary „amerykańskiego stylu 
życia”). Dzisiaj Amerykanie, a także inni ludzie Zachodu odpowiednio 

 2 Tamże, 275.
 3 Chronologię tego procesu Ariés osadza w latach 1930-1940, mówiąc o jej upowszech-

nieniu po 1950 r.; zob. tamże, 241.
 4 P. Aries powołuje się tu na ustalenia G. Gorera, zob. tamże, 248-249.
 5 Por. J. Kolbuszewski, Kryzys, pornografia i renesans śmierci, w: Problemy współczesnej 

tanatologii I, red. tenże, Wrocław 1997, 9-10.
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starają się zastępować czasownik „umierać” czasownikiem „odejść” 
czy też „zejść z tego świata”. Kiedy uczestnicy pogrzebu na Zachodzie 
pozują fotografowi, muszą rozjaśnić twarz konwencjonalnym uśmie-
chem, jakby uczestniczyli nie w pogrzebie, lecz ślubie czy przebywali 
na wyścigach6.

Wyeliminowanie słowa „śmierć” z języka współczesnego w imię 
pewnej „estetyki” może prowadzić i prowadzi do redukcji pamięci 
o zmarłych, redukcji, czyli swoistej planowej amnezji. Na tym tle przy-
wołanie pamięci o zmarłych, wyrażone w modlitwie, podniesionej do 
poziomu obowiązku duchowego, jest bardzo znaczące. Stanowi swoisty 
znak sprzeciwu wobec trendów kulturowych. 

2. Znaki bliskości ze współbraćmi

Pamięć o zmarłych nie oznacza mitologizacji samej śmierci. Jest 
raczej próbą zmierzenia się z niepewnością losu, czysto racjonalnym 
brakiem perspektywy pośmiertnej, zagadkowością śmierci. To właśnie 
te sprawy rodziły największy niepokój i lęk przed śmiercią - własną 
i innych, co było i jest czytelne na kartach Starego Testamentu. 

Można jednak zauważyć jednocześnie, że pomimo lęku i odczuwa-
nia potęgi śmierci7, nie traktowano jej jako zjawiska nadzwyczajnego, 
świętego czy też Boskiego. Świadczą o tym pewne aspekty kultu zmar-
łych. Zwraca uwagę fakt, że relacje biblijne nie skupiają się na okolicz-
nościach śmierci lub pogrzebu wielkich postaci takich jak Mojżesz czy 
Dawid (por. Pwt 34, 6; 1 Krl 2, 10). Ta pewnego rodzaju ignorancja miała 
chronić Izraelitów przed przesadnym kultem zmarłych zacierającym kult 
samego Boga. Z podobnych motywów nie traktuje się cmentarzy jako 
miejsc świętych. Wczesne objawienie chciało widzieć zmarłych jako 
osoby pogrzebane. Wyobrażano ich sobie jako tych, którzy dopełniają 
swego bytu w jednym z dwu miejsc: własnym grobie bądź wspólnym 

 6 A. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973, 211.
 7  Por. P. Grelot, Śmierć, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, 

943.



miejscu pobytu wszystkich zmarłych. Pogrzeb uważano za zwyczajowy 
i właściwy sposób pozbycia się zmarłego. Nawet w przypadku winnego 
skazanego na karę śmierci nie wolno zaniedbać tego obyczaju8 (por. 
Pwt 21, 22-23).

Stosowany pochówek w „grobie ojców” (por. Sdz 8, 32; 16, 31; 
2 Sm 2, 32; 17, 23) stanowił normalny koniec życia ludzkiego. Praw-
dopodobnie ze zwyczaju chowania we wspólnym, rodzinnym grobie 
wzięły się zwroty takie jak: „zasnąć z ojcami”, „połączyć się ze swoimi” 
i podobne. Z czasem te sformułowania przekroczyły znaczenie kulturo-
wego pochówku, stały się znakiem wiary, że „więzy krwi sięgają poza 
grób”9. Dzielić jeden grób znaczyło także przebywać w jednym miejscu. 
Konsekwencją tej wspólnoty stała się idea Szeolu. Kojarzony z tym miej-
scem, a bliżej nieokreślony rodzaj życia po śmierci, odznaczał się tym, 
że umarli nie czuli (por. Koh 9, 6), nie byli w stanie poszerzać zakresu 
swego poznania (por. Koh 9, 10), nie istniała między nimi a żyjącymi 
więź pamięci (por. Ps 6, 6; 31, 13; Hi 7, 7). Jednak najbardziej dotkliwym 
brakiem była niemożność wysławiania Boga czy też dziękowania Mu. 
Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić? Czy 
to w grobie się opowiada o Twojej łasce, a w Szeolu o Twojej wierności? 
Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja na 
ziemi zapomnienia? (Ps 88, 11-13). 

Izraelici opłakiwali krewnych i darzonych miłością przywódców. 
Najbliżsi byli zobowiązani do zastosowania wobec zmarłego określonych 
rytuałów. Tak więc pierwszą reakcją po śmierci było rozdarcie szat (por. 
Rdz 37, 34; 2 Sm 1, 11; 3, 31; Hi 1, 20), potem wdziewano wór pokutny 
(por. Rdz 37, 34; 2 Sm 3, 31). Żałobnicy chodzili boso (por. 2 Sm 15, 30; 
Ez 24, 17. 23; Mi 1, 8). Mężczyźni nadto zasłaniali brody (por. Ez 24, 17. 
23) lub zakrywali twarz (por. 2 Sm 19, 5; 15, 30). Niekiedy posypywano 
głowę ziemią (por. Joz 7, 6; 1 Sm 4, 12; Ne 9, 1; 2 Mch 10, 25; 14, 15; 
Hi 2, 12; Ez 27, 30), uderzano też głową o ziemię (por. Hi 16, 15) lub 

 8 Por. M.G. Wensing, Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii, Warszawa 1997, 
35.

 9 Tamże, 37.
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tarzano się w prochu (por. Mi 1, 10). Zakazane i potępione były relikty 
rytuałów pogańskich, takie jak nacinanie ciała czy golenie włosów na 
głowie czy piersiach (por. Kpł 19, 27-28; 21, 5). Okres ścisłej żałoby, 
zazwyczaj złączony z postem trwał siedem dni (por. 1 Sm 31, 13; Rdz 
50, 10; Sdz 16, 24; Syr 22, 12). W tym czasie żałobników nawiedzali 
przyjaciele i krewni z chlebem żałoby i „kielichem pocieszenia”. Przy-
noszenie pokarmów było związane z tym, że w domu zmarłego jako 
nieczystym nie można było przygotowywać posiłków (por. Jr 16, 7; Ez 
24, 17. 22; Oz 9, 4)10.

W samym centrum uroczystości pogrzebowych dominował lament 
nad zmarłym - przejmujące, rytmiczne zawołanie, podnoszone osobno 
przez mężczyzn i kobiety, w oddzielnych grupach lamentujących. Często 
lament - zarówno w zakresie „kompozycji”, jak i wykonania - był dziełem 
zawodowców, mężczyzn lub kobiet, którzy uczyli go swoje córki (por. 
2 Krn 35, 25; Am 5, 16; Jr 9, 16n; Ez 32, 16). Jak się wydaje, obrzędy 
te stanowiły część obowiązków dzieci wobec rodziców, nakazanych przez 
Dekalog11. 

Śmierć bowiem jawi się w Piśmie Świętym jako powszechne do-
świadczenie, a zarazem problem. Ogniskują się wokół niej dwa zagadnie-
nia - dotyczące przyszłości i obejmujące przeszłość, gdzie szukać należy 
przyczyny śmierci rzutującej na problem jej sensowności.

Koncepcja przyszłego istnienia, życia pozagrobowego, znajduje swój 
wyraz w szeregu tekstów biblijnych. Są to jednak wzmianki sporadyczne 
i ograniczone. Rzeczą charakterystyczną jest w nich pewien sposób przy-
gotowania człowieka do prawdy o nieśmiertelności. Najdalsze kręgi tego 
przygotowania sięgają do początków religijnej myśli Izraela, u korzeni 
której tkwiła wiara w sprawiedliwość Boga odpłacającego człowiekowi, 
oraz pragnienie trwania w dalszym życiu12.

10 Por. Por. tamże, 42-43.
11 Por. tamże, 43.
12 Por. A.-M. Dubarle, Oczekiwanie nieśmiertelności w Starym Testamencie i w judaizmie, 

„Concilium” (1970) nr 6-10, 214-221.
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Niejasne przeczucie nieśmiertelności człowieka tkwi już w sta-
rożytnych księgach Pisma Świętego13. Warto skonfrontować te idee 
z wpływami kultur i religii ościennych. Mówi się zwłaszcza o wpływach 
pozabiblijnych mitologii kananejskiej i kultu agrarnego. 

Niewątpliwie narody ościenne wobec Izraela, tak jak ludy pier-
wotne, wierzyły w nieokreśloną formę życia post mortem. Na tym tle 
kształtuje się oryginalna treść orędzia biblijnego, w którym elementem 
specyficznym staje się idea zmartwychwstania. Tak więc niektórzy usiłują 
dostrzec już w starotestamentowych tekstach mniej lub bardziej wyraź-
ne ślady mówiące o zmartwychwstaniu umarłych. Jednak pierwszym 
bezdyskusyjnym świadectwem wiary w zmartwychwstanie jest tekst 
Księgi Daniela - 12, 1-3. Tekst pochodzący z II w. przed Chrystusem 
zawiera potwierdzenie po raz pierwszy zmartwychwstania umarłych. 
Jego Autor należał do ruchu pobożnych Chasydów, Żydów z końca 
Starego Testamentu, ruchu znajdującego się pod wpływem apokaliptyki 
i eschatologicznego oczekiwania. Trzeba zwrócić uwagę, że zmartwych-
wstanie, o którym tam mowa, dotyczy tylko Żydów; o innych nie mówi 
z racji braku zainteresowania, co nie oznacza ich wykluczenia. W tekście 
tym chodzi znów o przebudzenie do nowego życia. I tu także ma się na 
uwadze psychosomatyczną całość ludzkiej egzystencji, która ma udział 
w akcie zmartwychwstania. Nie chodzi więc o jakieś ponowne zespolenie 
duszy z ciałem, ale o rozumiane w duchu antropologii Starego Testamentu 
powstanie do życia, którego nie da się nawet pomyśleć bez cielesności14. 
W ten sposób zmartwychwstanie stało się przedmiotem ścisłej nadziei 
w miejsce istniejącego jakiegoś rzeczywistego życzenia lub wyobrażenia 
trwałości rodu15.

Wiarę w życie pozagrobowe ukazują także różne fragmenty 
z Drugiej Księgi Machabejskiej. Tekst z I wieku przed Chrystusem jest 
wymownym świadectwem wzajemnego przenikania się kultury judeo-

13 Por. A. Toynbee, Tradycyjne postawy wobec śmierci, w: Człowiek wobec śmierci, War-
szawa 1973, 91-148.

14 A. Rebic, Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie, „Communio” 11(1991) nr 
1, 18-19.

15 Por. A.-M. Dubarle, Oczekiwanie…, 220-221.
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palestyńskiej i helleńskiej. Wypowiedzi matki oraz drugiego i trzeciego 
spośród jej synów wyrażają wiarę w zmartwychwstanie, zgodną z prze-
konaniami antropologii starotestamentowej, gdzie bez ciała nie można 
myśleć o istnieniu życia. Także w innych tekstach tej Księgi (6, 26; 12, 
43n; 14, 46; 15, 12n) jest mowa o oczekiwaniu zmartwychwstania spra-
wiedliwych16. Znamienna jest tu nadzieja życia wiecznego natychmiast 
po śmierci, zamiast dotychczasowego poglądu o długim śnie17.

Wyrazem tej wiary stała się modlitwa za zmarłych. W ten sposób 
doświadczenie bliskości z przodkami, doświadczenie poszukiwanej na-
dziei i miłości zyskało swoje dopełnienie w wierze w zmartwychwstanie, 
która zyskała nowy wymiar i nową jakość w Jezusie Chrystusie. 

Nietrudno dostrzec, że w to pasmo kulturowo-religijnych poszu-
kiwań i przeżyć wpisuje się bardzo czytelnie mariańska modlitwa za 
zmarłych. Jest ona dopełnieniem (najwłaściwszym i najbogatszym) 
stanu żałoby doświadczanego po stracie ludzi bliskich, współbraci. Jest 
zarazem znakiem nadziei zmartwychwstania. 

3. Znak głębokiej i żywej wiary w zmartwychwstanie

Objawienie starotestamentowe, które biegło kilkoma torami, zbiega 
się w Nowym Testamencie, koncentrując się w Osobie i dziele mesjań-
skim Jezusa Chrystusa. W centrum orędzia mesjańskiego posłannictwa 
Jezusa znajduje się prawda: Chrystus jest Odkupicielem świata za sprawą 
swojej krzyżowej śmierci. Wyznajemy tę wiarę słowami Symbolu Nicej-
sko-Konstantynopolitańskiego, który mówi: „Ukrzyżowany również za 
nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany”. Przez to 
wyznanie upamiętniamy śmierć Chrystusa także jako wydarzenie histo-
ryczne, o którym dowiadujemy się, podobnie jak o całym Jego życiu, 
z pewnych i wiarygodnych źródeł18. Śmierć Chrystusa stanowi zatem 
dramatyczny fakt, osadzony dogłębnie w realiach czasu i wydarzeń 

16 Por. A. Rebic, Wiara..., 19.
17 Por. A.-M. Dubarle, Oczekiwanie…, 219.
18 Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Città del Vaticano 1989, 495.
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politycznych swojej epoki, ale także jest, co potwierdza wiara chrześci-
jańska „ceną” Odkupienia człowieka wszystkich czasów19.

Przepowiadanie tej śmierci wraz z prawdą zmartwychwstania rzutuje 
bardzo wyraźnie na nowotestamentową naukę dotyczącą wartości życia 
i śmierci. Niewątpliwie, w świetle wiary w Chrystusa zmartwychwstałe-
go na dalszy plan przesuwa się proklamacja życia doczesnego. Jednak 
świadectwo Jezusa, zwłaszcza kontemplacja Jego śmierci na krzyżu po-
zwalają dostrzec wartość życia ludzkiego tu i teraz. Przez swoją śmierć 
Jezus rzuca światło na sens życia i śmierci każdej istoty ludzkiej. Przed 
śmiercią modli się do Ojca o przebaczenie dla swoich prześladowców 
(por. Łk 23, 34), zaś łotrowi, który prosi Go, by pamiętał o nim w swoim 
królestwie, odpowiada: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz 
w raju” (Łk 23, 43)20. Misterium krzyża i śmierci pozwala dostrzec także 
główne przesłanie stanowiące o wartości ludzkiego życia: On zaś umarł 
za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (por. Rz 5, 8). Tym samym po-
twierdza On, ‘że życie osiąga swój szczyt, swój sens, swoją pełnię, kiedy 
zostaje złożone w darze’21.

Chrystus przez swoją śmierć odnosi nad nią zwycięstwo, zadaje 
„śmierć” śmierci. Nadaje jej nowy sens dla wszystkich tych, którzy włą-
czają się w misterium paschalne22. Według teologii Pawłowej śmierć 
jest następstwem grzechu, największym przejawem rozdarcia ludzkie-
go, wciąż narastającego procesu odczłowieczania (por. Rz 1, 24-32). 
Dla Pawła thanatos nie jest tylko śmiercią biologiczną, lecz symbolem 
i sumą tego wszystkiego, co jest negatywne w egzystencji ludzkiej, co 
ostatecznie kulminuje w śmierci fizycznej. Jeśli taka synteza misterium 
nieprawości i zła odnosi się do każdej śmierci, to niewątpliwie dotyczy 
szczególnie śmierci Syna Człowieczego23. 

W świecie zdominowanym przez grzech - nie mitycznie, lecz na 
skutek działań ludzkich - logiczne jest to, że kto się nie chce podpo-

19 Tamże. 
20 EV 50.
21 Tamże, 51.
22 Por. P. Grelot, Śmierć…, 945.
23 Por. F. Pastor Ramos, Krzyż Chrystusa i krzyż chrześcijanina według św. Pawła, 

w: Tajemnica odkupienia (Kolekcja Communio 11), Poznań 1997, 236.
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rządkować jego regułom, lecz stawia im czoła przy pomocy słabych 
i pokojowych środków ludzkich, stanie się jego ofiarą. I po linii Sługi, tej 
symbolicznej postaci przywoływanej przez wspólnotę pierwotną - a może 
i przez samego Jezusa? - aby wyjaśnić tę Jego śmierć24.

W Chrystusie dokonała się zmiana sensu śmierci i to dzięki Jego 
autentycznemu przeżywaniu śmierci po ludzku, dzięki jego całkowite-
mu posłuszeństwu i miłości. Śmierć, dezintegracja ludzkiego istnienia 
w świecie, stała się osobistym spotkaniem z Bogiem, „który ożywia umar-
łych” (Rz 4,7), decydującym momentem odpowiedzi człowieka, który 
w poddaniu się i ufności powierza się Bogu łaski25. Jan Paweł II stwierdzi: 
Oto paradoksalna tajemnica miłości: w Chrystusie cierpi Bóg odrzucony 
przez swe stworzenie: „nie wierzą we Mnie”! I równocześnie z głębi tego 
cierpienia - a pośrednio: z głębi grzechu, że „nie uwierzyli” – ‘Duch wy-
prowadza nową miarę obdarowania człowieka i stworzenia’ od początku. 
W głębi tajemnicy Krzyża działa Miłość, która przywodzi człowieka na 
nowo do uczestnictwa w życiu, jakie jest w Bogu samym26. 

Jezus poprzez swoje istnienie historyczne wprowadził zupełnie nową 
interpretację całej eschatologii biblijnej, skoncentrował na sobie w pewien 
sposób całą nadzieję Izraela, zwróconą ku światu, który ma nadejść. 
Początek temu przyszłemu światu i nową jego perspektywę przyniosło 
zmartwychwstanie Jezusa spośród umarłych27.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest centralnym słowem 
chrześcijańskiej teologii, jest zarazem przedmiotem rozlicznych kontro-
wersji28. Niezależnie od nich treść zmartwychwstania pozwala wydoby-
wać wciąż nowe treści i wymiary - antropologiczne, wiary, historyczne 
i eklezjalne. Podkreśla się przede wszystkim, że zmartwychwstanie Pana 
ma charakter paradygmatu, w którym eschatologia - życie i odpowiedź 
Boga na nędzę i śmierć człowieka - wkracza w historię rzeczywistą, 

24 Tamże, 236-237.
25 J. Alfaro, Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, Warszawa 1975, 44.
26 DeV 41.
27 Por. P. Grelot, Świat, w: Słownik teologii biblijnej..., 956. 
28 Por. G. Walker Cruchaga, Auto-anastasis. Samo-powstanie Jezusa z martwych, w: Ta-

jemnica odkupienia…, 257 nn.
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w której może być odkryta w znakach podanych osobie wierzącej do 
odczytania29. Jest to także definitywne samo-objawienie się Boga i Je-
go zbawcze samo-wydanie, zrealizowane w Jezusie z Nazaretu, który 
przeobraża się i żyje w soma pneumatikon, w nowej obecności w Duchu 
Świętym, czyli w obecności w Kościele. To wydarzenie stanowi central-
ny przedmiot wiary, gdyż jest kulminacją całej historii zbawienia. Wresz-
cie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ‘definitywną odpowiedzią’ 
Boga na pytanie człowieka o życie i jego ‘sens definitywny’. Poczynając 
od zmartwychwstania Chrystusa, przyszłość świata i historii jest jedynie 
przyszłością Jezusa Chrystusa: życiem „dla Boga” (Rz 6, 10)30.

Wiara w zmartwychwstanie niesie ze sobą także etyczne konsekwen-
cje, otwierając przed ludzkością nowe moralne perspektywy. Nadaje tej 
moralności niemal nową jakość, dzięki temu, że rozszerza perspektywy 
człowieka poza doczesność. Etyczny wymiar zmartwychwstania staje 
się widoczny przy spojrzeniu na strukturę życia Apostołów. Gdyby nie 
spotkanie z Panem żywym po wydarzeniach krzyża - można by sądzić, 
że kontakt Apostołów z Jezusem należy do przeszłości. Spotkanie ze 
Zmartwychwstałym radykalnie odmienia ich życie. Szczególnie zwra-
ca uwagę definitywne wyzbycie się przez nich trwogi. Oprócz zmiany 
struktury życia w wymiarze poszczególnych jednostek osobowych, 
zmartwychwstanie przeobraża i dokonuje reorganizacji życia społecz-
nego. To wiara w zmartwychwstanie organizuje niedzielne spotkania 
eucharystyczne, czyni z tego dnia - dzień odpoczynku, który zastąpi 
dawny dzień szabatu. 

Wiara w zmartwychwstanie zmienia również doświadczenie życia 
pierwszego Kościoła - niesie w sobie wezwanie twórcze i krytyczne. 
Pierwsze z nich wyraża się w całym zespole praktykowanych wartości, 
w etosie życia odróżniającym wspólnotę Kościoła od świeckiej. Ten 
element jest ważny i dostrzegany, gdyż taka odmienność życia niosła 
ze sobą nie tylko krytykę, ale niejednokrotnie także odrzucenie.

29 S. Pié, Zmartwychwstanie Chrystusa w teologii współczesnej, w: tamże, 278-279.
30 Tamże, 279.
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Modlitwa za zmarłych ma swój sens właśnie dzięki wierze w zmar-
twychwstanie i dzięki wierze w jego konsekwencje. Jest zarazem czyn-
nikiem, który współtworzy ową wiarę. Można w niej dostrzec nade 
wszystko ten szczególny moment przeobrażenia i reorganizacji życia 
społecznego pod wpływem zmartwychwstania, w tym wypadku trans-
formacji życia braterskiego we wspólnocie. Modlitwa jest tutaj szansą po-
szerzenia perspektywy odczytywania wspólnoty jako tej rzeczywistości, 
która przekracza socjologiczne i historyczne „my tu i teraz”. Wskazuje na 
perspektywę naszych barci, którzy współtworzyli Zgromadzenie przed 
nami, byli pośrednio i w pewnym sensie „ojcami naszej wiary”. Element 
świętości ich życia rzutuje bezpośrednio na świętość aktualnej wspólnoty 
na zasadzie swoistej wspólnoty ducha. 

Jest też ta modlitwa czytelnym znakiem nadziei eschatologicznej, 
która pozwala nam żyjącym przeobrażać oblicze ziemi, nadaje dynamizm 
dziełom ewangelizacyjnym i misyjnym wspólnoty zakonnej. 

Można zatem najkrócej stwierdzić, że pomoc zmarłym i umierają-
cym wyrażona zarówno w akcie umierania, jak i w stanie śmierci, która 
stanowi patrymonium Zgromadzenia Księży Marianów jest wyrazem 
dogłębnej mądrości biblijnej i żywej wiary. Jest dziedzictwem, które 
ma znaczenie szczególnego znaku kulturowego i zarazem znaczenie 
wyznania wiary, zrodzonej z miłości do Boga i wrażliwości na drugie-
go człowieka. 
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Druga część Konstytucji Zgromadzenia Księży Marianów nosi tytuł: 
„Życie konsekrowane”. Rozpoczyna się ona od rozdziału: „Dążenie do 
ewangelicznej doskonałości”. Mowa jest w nim o dążeniu do świętości. 
Jej wyrazem są cnoty, tu omawiane w kilku paragrafach1.

Paragraf 37 poświęcony jest gorliwości i nosi tytuł: „Święty zapał”. 
Znajduje się w nim skrótowa definicja gorliwości: „gorliwość, czyli mi-
łosny zapał”.

Współcześni teologowie duchowości omawiają szerzej definicję 
gorliwości. Uważają, że jest ona:

– dynamicznym działaniem w określonej dziedzinie życia, np. 
religijnej. Przejawia się ona uczuciowym zaangażowaniem, wytrwało-
ścią, sumiennością i bezkompromisowością w osiąganiu zamierzonych 
celów.

– przejawem rozwoju duchowego osoby, której wyrazem jest mocne 
zaangażowanie się w realizację obowiązków powołania czy stanu. Dzięki 
tej postawie możemy powiedzieć: to jest gorliwy kapłan, zakonnik czy 
marianin.

Św. Tomasz z Akwinu, gdy mówi o gorliwości, określa ją krótko: 
jest ona intensywną miłością. Wielu autorów ascetycznych uważa po-
dobnie, gdy naucza, że gorliwość jest „dzieckiem” miłości i pogłębia jej 
żar. Przykład takiej gorliwości dał św. Franciszek z Asyżu, który wołał: 
„Miłość nie jest kochana”.

Józef Gaweł SCJ

Gorliwość i pracowitość

 * Ks. Józef Gaweł SCJ, wieloletni wychowawca zakonny, rekolekcjonista, autor licznych 
publikacji z zakresu duchowości, moderator krajowy Sercańskiej Rodziny Świeckich.

 1 Por. K 27-37.
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Taka gorliwość, charakteryzująca się bezkompromisowością, jest 
konieczna w trosce o własny duchowy rozwój i uświęcenie. Św. Paweł 
Apostoł wyraził to słowami: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie (Ga 2, 20). Jest ona także źródłem i warunkiem owocnej 
pracy apostolskiej.

1. Gorliwość i dążenie do doskonałości

Pojęcie gorliwości wiąże się ściśle z dążeniem do doskonałości. 
Doskonałość natomiast polega na miłości Boga i bliźniego. Św. Tomasz 
z Akwinu uczy, że celem życia duchowego jest zjednoczenie człowieka 
z Bogiem, co dokonuje się dzięki miłości; temu zaś celowi służy wszystko, 
co należy do życia duchowego. Ta zaś miłość objawia się poprzez dobre 
uczynki, czyli przy pomocy aktów wewnętrznych i czynów zewnętrz-
nych. Kto bowiem miłuje Boga, stara się uwzględnić Jego życzenia, czyli 
będzie zachowywał Jego przykazania, będzie ćwiczył się w cnotach oraz 
będzie starał się naśladować Chrystusa, który jest niedościgłym wzorem 
miłości do Ojca i do ludzi.

Miłość jest składnikiem istotnym, choć nie wyłącznym, doskonało-
ści chrześcijańskiej. Żeby mogła się ona w pełni ujawnić, potrzebne są 
jeszcze inne składniki, które wpływają na życie i działanie człowieka. 
Do czynników tych należy m.in. praktyka cnót.

Kościół przy ogłaszaniu nowych błogosławionych i świętych opiera 
swój sąd na heroicznym praktykowaniu przez nich cnót nadprzyrodzo-
nych. To jest powszechne i podstawowe kryterium przy ogłaszaniu 
heroiczności cnót. Nie można bowiem wprost poznać wewnętrznej 
doskonałości człowieka. Można natomiast stwierdzić, że był pokorny, 
cierpliwy, mężny, gorliwy itp. Na podstawie tych cnót razem wziętych 
można określić doskonałość danej osoby, ponieważ są one wyrazem 
stopnia miłości.
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Sobór Watykański II, ucząc o świętości, określa ją jako drogę ży-
wej wiary, która wzbudza nadzieję i działa przez miłość2. Przypomniał 
wszystkim ochrzczonym o powszechnym powołaniu do świętości. Jako 
chrześcijanie jesteśmy nie tylko powołani do świętości, ale i zobowią-
zani do jej zdobywania. Ten obowiązek wypływa z sakramentu chrztu 
świętego. 

 Mówiąc o doskonałości zakonnej nie zawęża jej do określonego 
katalogu cnót, ale jednoznacznie stwierdza, że chodzi o doskonałość 
w miłości. To miłość Boga jest zdolna ożywić życie duchowe osób 
konsekrowanych. Tylko ona jest zdolna rozpalić w ludzkim sercu ogień 
gorliwości ogarniający cały świat i powtarzać za św. Pawłem: miłość 
Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14). Chodzi o takie napełnienie się 
miłością Boga, aby przemieniała ona całe ich myślenie i działanie i czy-
niła je jednym aktem miłości. 

2. Nauka Pisma Świętego o gorliwości

Już w Starym Testamencie Pan Bóg pragnął różnymi sposobami 
wzbudzić w narodzie wybranym gorliwość. Przykładem tej gorliwości 
wzbudzonej przez Jahwe byli prorocy. Np. prorok Eliasz walczy o za-
chowanie prawa Bożego i musi wiele cierpieć: Żarliwością rozpaliłem się 
o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, 
rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem (1 Krl 19, 
14). Przypomina o zawartym przymierzu i nakazie Boga: Nie będziesz 
oddawał im pokłonu (bożkom) i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, 
twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym (Wj 20, 5).

Przykładem takiej gorliwości był Matatiasz-Machabeusz, który wolał 
przyjąć śmierć z rąk pogan niż zdradzić swego Boga (por. 1 Mch 2, 54. 
58). Swoją gorliwością naśladuje wiarę i gorliwość swoich przodków.

Przede wszystkim przykładem gorliwości dla nas jest sam Jezus 
Chrystus. Gorliwość o chwałę Bożą kazała Mu wypędzić kupczących ze 
świątyni. Gorliwość o Królestwo Boże kazała Mu wskazać na przykład 

 2 LG 41.



wierności i męstwa św. Jana Chrzciciela i wypowiedzieć słowa: A od 
czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu 
i ludzie gwałtowni zdobywają je (Mt 11, 12). Domagał się od wszystkich 
swoich uczniów gotowości stracenia swego życia, aby zdobyć życie 
wieczne. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 25).

3. Gorliwość w życiu chrześcijańskim

Chrześcijanie winni brać przykład gorliwości z wielkich postaci 
Starego i Nowego Testamentu. Te przykłady gorliwości i bohaterskiej 
wiary mamy ukazane w Liście do Hebrajczyków (Hbr 11). Podobnie 
powinni postępować ludzie płonący miłością do Boga. Do takiej postawy 
zachęca św. Jan Apostoł w Księdze Apokalipsy: Znam twoje czyny, że ani 
zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro 
jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust (Ap 3, 
15-16). Widać z tego tekstu, że oziębłość jest wstrętna dla Chrystusa i nie 
wypada być letnim w Jego służbie.

Przykładem gorliwości jest św. Paweł Apostoł. Daje on dowody 
zatroskania o Kościoły powierzone jego pieczy. Pisze do Koryntian: 
Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was 
przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą 
dziewicę (2 Kor 11, 2).

Gorliwość zalecana jest jako cnota tym, którzy kierowali akcjami 
charytatywnymi. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawod-
nictwa (2 Kor 9, 2). Powinna ona polegać na poszukiwaniu jak najlep-
szych darów: Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę 
drogę jeszcze doskonalszą (1 Kor 12, 31). Początek tej gorliwości dało 
wysłużone przez Chrystusa zbawienie: który wydał samego siebie za nas, 
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany 
na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków (Tt 2, 14). Kto 
zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? 
(1 P 3, 13).
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4. Gorliwość w życiu zakonnym

Wśród wielu dróg prowadzących do świętości jest droga rad 
ewangelicznych, którą zdążają osoby konsekrowane. Kościół zawsze 
postrzegał profesję rad ewangelicznych jako uprzywilejowaną drogę do 
świętości3. Tradycja Kościoła uznawała bowiem profesję zakonną za 
szczególne i owocne pogłębienie konsekracji chrzcielnej, jako że dzięki 
niej wewnętrzna jedność z Chrystusem, ustanowiona już przez chrzest, 
przeradza się w dar upodobnienia do Niego4.

Jan Paweł II, mówiąc o życiu zakonnym, często używał dwóch 
słów: dar i zadanie. Określał je: „jest cennym i nieodzownym darem”, 
„wielkim darem”, „swoistym darem” czy „bezcennym darem”. Życie 
konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie i w nauczaniu Chry-
stusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za spra-
wą Ducha Świętego5.

To słowo „dar”, można tak powiedzieć, jest jednym ze słów-kluczy 
w nauczaniu papieża.

Największym darem jest sakrament chrztu, a po nim łaska powo-
łania kapłańskiego czy zakonnego. Mając świadomość wielkości tego 
daru darmo otrzymanego, osoba konsekrowana pragnie odpowiedzieć 
na ten dar swoją wierną służbą Bogu i ludziom, zgodnie z charyzmatem 
zgromadzenia. Pragnie to uczynić z wielką gorliwością. Odpowiedź na 
ten dar, to jest zadanie do wykonania. 

Życie Jezusa Chrystusa było całkowitym darem dla Ojca i dla ludzi. 
Odpowiedzią na ten niezwykły dar jest pełny i wielkoduszny dar z siebie, 
który znajduje swój wyraz w wiernym wypełnianiu rad ewangelicznych, 
czyli w dążeniu do doskonałej miłości Boga i bliźniego – uczy Jan Paweł II 
w przesłaniu z Jasnej Góry do osób konsekrowanych 1987 r.

Odpowiedź osoby konsekrowanej jest wyrazem wdzięczności. A tę 
wdzięczność możemy najlepiej okazywać poprzez dobre wykorzystanie 
tego daru. Wykorzystanie go – czyli zadanie – to obdarzanie nim innych, 

 3 VC 35.
 4 Tamże, 30.
 5 Tamże, 1.
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a nie zatrzymywanie go tylko dla siebie. Dar powołania zakonnego po-
winien owocować. Powinien być wykorzystany maksymalnie. Jakakol-
wiek połowiczność w służbie Bożej sprzeciwia się życiu zakonnemu 
i nie przynosi radości osobie konsekrowanej.

Kiedy staramy się, aby być ludem gorliwym w spełnianiu dobrych 
uczynków (Tt 2, 14), gdy staramy się przeżywać życie zakonne jako 
dar, a przede wszystkim jako zadanie, oraz staramy się być świadkami 
Chrystusa w codziennym życiu, wtedy realizujemy zadanie powierzone 
nam przez Sługę Bożego Jana Pawła II.

5. Gorliwość w życiu zakonnym marianów

Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów w różnych miejscach 
przypominają wszystkim członkom o obowiązku dążenia do świętości. 
Idąc w ślady Chrystusa i upodabniając się do wzoru, jakim On sam jest 
dla nich, posłuszni we wszystkim woli Ojca, niech z całej duszy poświę-
cają się chwale Bożej i służbie bliźniemu. Zawsze wielce sobie ceniąc 
własne udoskonalenie, niech stale w sercu pielęgnują pragnienie świę-
tości i do osiągnięcia jej niech się z wytrwałym wysiłkiem nieustannie 
przykładają, jak gdyby wciąż na nowo rozpoczynając; aby zaś z każ-
dym dniem wzrastać w doskonałości, niech z całą usilnością korzystają 
z wszelkiej okazji uświęcenia się i nigdy nie uważają za wystarczające 
tego, co dotąd uczynili6.

W Konstytucjach ukazana jest misja Zgromadzenia, którą jest 
szerzenie chwały Bożej i dążenie do ewangelicznej doskonałości oraz 
świadectwo doskonalej miłości. To zadanie winno Zgromadzenie pełnić 
z wielką gorliwością.

Słowo „gorliwość” lub jego synonimy powtarzają się jak „man-
tra” w różnych miejscach tego dokumentu. Zgromadzenie służy z całą 
gorliwością i na wszelki sposób7; mają się tak całkowicie zaofiarować, 
oddać i poświęcić Bogu i Jego sprawom, ażeby Bóg stał się wyłącznym 

 6 K 24.
 7 Tamże, 3.
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ośrodkiem życia8; coraz bardziej Chrystusa poznawać, miłować i na-
śladować […], z najwyższą gorliwością i usilnością szerzyć Królestwo 
Chrystusowe i Chrystusa wszędzie wnosić9; Maryja pobudza […] do 
przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą10; Względem Kościoła 
[…] niech żywią najwyższą cześć, miłość i poświęcenie […] nie wahając 
się podejmować trudów i przeciwności, a nawet samych siebie oddać 
i poświęcić11; Zgromadzenie […] stara się przy Bożej pomocy gorliwym 
apostolstwem obejmować wszystkie narody12; przykładają się do pielę-
gnowania życia wewnętrznego i postępowania w doskonałości […] oraz 
posługiwaniu bliźnim i trosce o ich zbawienie13.

Paragraf 12 mówi o znamionach marianina, czyli o tym, jakimi cecha-
mi, albo lepiej - cnotami winien on się odznaczać. Znajdujemy tu wskaza-
nie, że powinien odznaczać się gorącą miłością i czynną gorliwością14.

6. Cechy mariańskiej gorliwości

Konstytucje Zgromadzenia zachęcają do gorliwości nie tylko 
w sposób ogólny w różnych punktach, ale w paragrafie 37 wyliczają 
dokładnie cechy gorliwości, którymi powinni odznaczać się marianie 
w swoim życiu. 

Ta gorliwość powinna być nadprzyrodzona, czyli winna kierować 
się żywą wiarą i niezłomną ufnością. Fundamentem życia zakonnego 
jest żywa wiara, która kształtuje całe życie osoby konsekrowanej oraz 
wspólnoty zakonnej. W jej świetle należy wszystko oceniać i według 
niej postępować. Jej rozwój zależy od modlitwy zgodnie ze znanym 
powiedzeniem Prospera z Akwitanii (V w.): „lex orandi – lex credendi”, 
czyli tak się wierzy, jak się modli. Wspólnota zakonna winna więc być 

 8 Tamże, 4.
 9 Tamże, 5.
10 Tamże, 6.
11 Tamże, 7.
12 Tamże, 8.
13 Tamże, 11.
14 Tamże, 12.
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oazą wiary i modlitwy. Ta wiara, zgodnie z ujęciem biblijnym, staje się 
zawierzeniem, czyli zaufaniem. Za św. Pawłem staramy się powtarzać: 
Wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem… (2 Tm 1, 12).

Gorliwość czysta – to następna cecha życia marianina. Już od 
czasów nowicjatu uczono przyszłych zakonników, jak wielką wartość 
mają nasze czyny wykonane z czystej miłości. Ona nadaje im wartość 
zasługującą u Boga. Ta czysta intencja objawia się w życiu zakonnym 
szukaniem zawsze woli Bożej, ochoczym spełnianiem obowiązków po-
wołania i wykonywaniem ich zawsze w zgodności z wolą Bożą, a nie 
dla własnej chwały. Iluż to ludzi traci owoc swych dobrych uczynków 
dlatego, że nie wykonuje ich z dobrą i czystą intencją. Przestrzegał 
przed tym Jezus w Kazaniu na Górze: Strzeżcie się, żebyście uczynków 
pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej 
nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 6, 
1). Chodzi o to, aby nie szukać siebie, ale zawsze szukać chwały Bożej 
i zbawienia dusz.

Gorliwość płomienna odznacza się umiłowaniem sprawiedliwości. 
Przykładem tego są prorocy Starego Testamentu i święci Kościoła. Ta 
sprawiedliwość jest cnotą moralną skłaniającą wolę do stałego oddawania 
każdemu tego, co mu się należy według równości.

Jednak sama sprawiedliwość nie wystarczy i powinna być dopełnio-
na przez miłość, a jej przejawem jest łagodność. Dzięki takiej gorliwości, 
która łaknie i pragnie sprawiedliwości (por. Mt 5, 6) i przepojona jest 
łagodnością, czyli miłością i dobrocią, może być budowana w świecie 
cywilizacja miłości.

Gorliwość w życiu marianina powinna być powszechna, czyli obej-
mować wszystkich ludzi, których pragniemy do Boga prowadzić i zapalić 
ich Bożą miłością. Przykładem takiej postawy jest św. Paweł Apostoł 
– patron marianów – który pragnął zapalić miłością do Chrystusa cały 
świat. Świadczą o tym słowa: Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas 
(2 Kor 5, 14) i Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16).

Gorliwość winna być roztropna i należycie uporządkowana. Słusz-
nie nazywana jest roztropność „auriga virtutum”. Ona pomaga w od-
różnianiu dobra od zła i w dokonywaniu właściwego wyboru, a także 
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w przewidywaniu skutków podjętych decyzji. Człowiek roztropny umie 
odczytywać teraźniejszość w świetle przeszłości i przewidywać, co stanie 
się w przyszłości i czego od niego oczekuje Chrystus.

Inną cechą gorliwości jest pomysłowość. Dzięki takiej postawie 
zakonnik szuka jak najlepszych sposobów pracy dla chwały Bożej 
i dobra ludzi. Tej sprawie poświęca wszystkie swoje zdolności, czas 
i wiedzę. Stara się dobrze odczytywać znaki czasów, które są dla niego 
wyzwaniem do działania. Pięknym przykładem takiej postawy był św. 
Maksymilian Kolbe, który mawiał: „miłość jest pomysłowa” i według 
tej zasady postępował. Dlatego tak wiele dobra uczynił.

Cechą prawdziwej gorliwości jest męstwo i wytrwałość. Dzięki tym 
cnotom zakonnik potrafi znosić różnego rodzaju trudności i niebezpie-
czeństwa. Nie będzie odstępował od drogi woli Bożej z powodu lęku. 
Ta postawa męstwa i wytrwałości uwidacznia się zwłaszcza podczas 
cierpień i doświadczeń oraz różnych prób. Motywem takiej postawy 
jest pragnienie upodobnienia się do Chrystusa i osiągnięcia królestwa 
niebieskiego. Wyrazem zaś takiej postawy jest znoszenie cierpień fi-
zycznych czy moralnych oraz wytrwałe wykonywanie nawet przykrego 
obowiązku i niepoddawanie się zniechęceniu i zmęczeniu. Za przykład 
wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali 
w imię Pańskie (Jk 5, 10). Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony 
(Mk 13, 13).

Gorliwość powinna być złączona z karnością, czyli powinna być 
połączona z uległością wobec przełożonych. Marianie czynne zaś i od-
powiedzialne posłuszeństwo niech sobie jak najwyżej cenią jako pierw-
szorzędny środek do utrzymania jedności, tężyzny i żywotności całego 
zgromadzenia15.

Gdy takimi cechami będzie się odznaczać gorliwość w życiu za-
konnym marianów, to wtedy z pewnością zrealizują to, co w dekrecie 
zatwierdzającym odnowione Konstytucje napisał kard. J. Hamer OP, 
ówczesny prefekt Kongregacji Zakonników i Instytutów Świeckich: Po-
winni z entuzjazmem przeżywać swoją konsekrację zakonną i owocnie 
wypełniać dzieła apostolskie dla Chrystusa i Kościoła.

15 Tamże, 60.
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7. Pracowitość

Gorliwość, która jest cechą życia marianów, winna okazać się 
w sposób szczególny w pracy. Całe ich życie winno odznaczać się 
solidną pracą, którą starają się wykonywać: z zapałem i wytrwałością, 
pilnie i sumiennie16.

Życie zakonne jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Chrystus 
jest wzorem dla osób konsekrowanych. Jest również wzorem pracy. 
Jan Paweł II w encyklice o pracy Laborem exercens napisał: Ten, który 
będąc Bogiem, stał się podobnym do nas we wszystkim, większą część lat 
swego życia na ziemi poświęcił pracy przy warsztacie ciesielskim, pracy 
fizycznej17. Wykonywany przez Niego zawód cieśli stawia Go jako wzór 
wszystkich pracujących. Przyjmując ludzką naturę stał się prawdziwym 
człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował […], stał się prawdziwie jednym 
z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu18.

Życie osoby konsekrowanej powinno być uobecnieniem ziemskiego 
życia Chrystusa. Świadectwo pracy zakonników powinno być świadec-
twem naśladowania Chrystusa i służbą Bogu oraz wspólnocie. 

Praca i jej solidne wykonywanie jest wyrazem ślubu ubóstwa. 
Niech wszyscy, każdy w swoim obowiązku, uważają się za podległych 
powszechnemu prawu pracy19. Tym sposobem zakonnicy mają zdobywać 
środki do swego utrzymania i do prowadzenia różnych dzieł apostolskich. 
Celem takiej pracy nie jest jednak sam zarobek, lecz przede wszystkim 
uświęcenie siebie.

Powołanie do pracy jest powołaniem ogólnoludzkim. I zakonnik 
podlega temu powszechnemu prawu pracy20. Winien więc dobrze wy-
korzystać czas21. Mając Boga przed oczyma winni oddać się wszelkiemu 
dziełu całą duszą, z zapałem i wytrwałością, pilnie i sumiennie22.

16 Tamże, 35.
17 LE 6.
18 RH 8.
19 PC 13. 
20 Por. K 14.
21 Por. Tamże, 25.
22 Tamże, 35.
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Człowiek bowiem pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, 
lecz doskonali też samego siebie23. Tym bardziej zakonnicy - marianie 
- niech umiłują życie pracowite, niech zawsze starają się być pożytecznie 
zajęci24. Jakość bowiem pracy odbija się na duchowej jakości każdego, 
kto ją wykonuje. Lenistwo i marnowanie czasu ma bardzo destrukcyjny 
wpływ na człowieka. Lenistwo jest zagrożeniem, gdyż stanowi zaprze-
czenie i odrzucenie darów, w jakie nas Bóg wyposażył. Konstytucje 
upominają: Niech stanowczo unikają próżniactwa, źródła tylu szkód25. 
Miłując życie pracowite, czas jako dar Boży ogromnie sobie cenić będą 
i starać się o jego rozumne, pożyteczne, owocne, dobre i uporządkowane 
używanie26.

Ta pracowitość i wykorzystanie czasu oraz unikanie lenistwa jest 
wyrazem postawy człowieka ubogiego, który utrzymuje się z pracy rąk 
własnych. Ludzie ubodzy nie mogą sobie pozwolić na bezczynność 
i lenistwo, gdyż z pracy rąk utrzymują siebie i własną rodzinę.

Zakonnik wtedy się realizuje, gdy dąży do doskonałości. Tak postę-
pując, stara się uwalniać od egoizmu i realizować postawę ewangeliczną 
życia dla innych. Taka postawa wymaga jednak ciągłego samowycho-
wania, które jest przejawem pracy nad sobą i prowadzi do postawy 
służby.

Praca, którą wykonujemy, jest naszą codzienną ofiarą i służbą i pro-
wadzi do uświęcenia. Pragniemy te nasze prace i codzienne ofiary łączyć 
z Ofiarą Chrystusa, zgodnie z zachętą ostatniego Soboru: Wszystkie bo-
wiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia […] codzien-
na praca […], jeśli odbywają się w Duchu […], stają się duchowymi 
ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5). Ofiary te 
są składane z największą czcią Ojcu podczas celebrowania Eucharystii 
wraz z ofiarą Ciała Pańskiego27.

23 GS 35.
24 K 123.
25 Tamże, 34.
26 Tamże.
27 LG 34.
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Aby jednak nasza praca mogła być Bogu ofiarowana, winna ona 
być solidnie wykonywana. Ta solidność w wykonywaniu pracy jest tak-
że świadectwem dla naszych bliźnich. Takie świadectwo jest potrzebne 
zwłaszcza w Polsce, bo u nas „praca jest chora” – jak to mawiał znany 
profesor. Stosunek do pracy, wykonywanej uczciwie i solidnie, jest 
świadectwem i apostolstwem, także wobec własnych współbraci. Warto 
więc zapytać się: jaki jest mój stosunek do pracy i obowiązków? Czy 
wykonuję je solidnie, uczciwie i sumiennie? Czy moja praca może być 
Bogu ofiarowana jako wyraz miłości?

Księża marianie w wykonywaniu swoich prac pamiętają o zasadzie 
św. Benedykta: „ora et labora”. Na pierwszym miejscu zawsze stawiają 
modlitwę. Jakość bowiem pracy zależy od jakości modlitwy. „Jaki jest 
Bóg modlitwy, taki jest i Bóg pracy” – uczą nas mistrzowie życia ducho-
wego. Jeżeli dobrze się modlimy, to będziemy także dobrze pracować 
i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. W życiu zakonnym praca 
i modlitwa są ofiarowane Panu Bogu. Dlatego z podobną gorliwością 
trzeba starać się je sumiennie wykonywać.

8. Zakończenie

Trwajcie gorliwie na modlitwie (Kol 4, 2). Nie opuszczajcie się 
w gorliwości (Rz 12, 11). Te dwie zachęty, kierowane przez św. Pawła 
do wiernych Rzymu, kierowane są dzisiaj do osób konsekrowanych.

Osoby konsekrowane starając się być gorliwymi głosicielami Pana 
Jezusa, winny ukazywać jedność między autoewangelizacją a świadec-
twem, między odnową wewnętrzną a gorliwością apostolską, między by-
ciem i działaniem, uwypuklając fakt, że źródłem dynamizmu jest zawsze 
pierwszy z tych dwóch elementów28.

Znane jest adagium filozoficzne: „bonum diffusivum sui” – dobro 
jest z natury rozlewne. Gdy ono jest w człowieku, to zawsze znajdzie on 
sposób, by dzielić się nim z innymi. Podobnie jest z naszą pracą apostol-

28 VC 81.
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ską. Gdy nosimy w sercu miłość do Boga i kochamy swoje powołanie, 
to wtedy znajdziemy sposoby, by z gorliwością pracować dla chwały 
Bożej i zbawienia bliźnich.

Niech podsumowaniem tych rozważań będą słowa Konstytucji po-
święcone św. Pawłowi: Przede wszystkim jednak niech mają przed oczy-
ma niezliczone i olbrzymie, poniesione dla Chrystusa i zbawienia dusz 
prace i cierpienia św. Pawła Apostoła, jego ustawiczne troski, czuwania, 
modlitwy, podróże, niebezpieczeństwa, wysiłki, świetne boje i czyny, za-
palając się nimi do działania i cierpienia dla imienia Chrystusowego29.

 
      

29 K 17.
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Powołanie do życia w czystości jest jednym z najpiękniejszych da-
rów, jakich Bóg udzielił człowiekowi. Stanowi ono wyraz całkowitego 
poświęcenia się w służbie Bogu i bliźnim na wzór samego Chrystusa. 
W podjętym zagadnieniu ślubu czystości - na podstawie Konstytucji 
Zgromadzenia Księży Marianów - zostaną omówione istotne elementy 
dotyczące ewangelicznej rady czystości.

Samo pojęcie czystości oznacza przede wszystkim umiejętność 
panowania nad własnym popędem seksualnym i korzystania z niego 
stosownie do własnego stanu życia. Jednym z podstawowych elemen-
tów właściwego rozumienia czystości jest umiejętność przyjmowania 
i akceptowania własnej seksualności oraz kierowania jej ku dobru, jakim 
jest ofiarowanie siebie drugiemu człowiekowi. 

Dla osoby wierzącej czystość jest dyspozycją, która rodzi się z miło-
ści i powoduje, że popęd seksualny nie tylko nie sprzeciwia się komunii 
z Bogiem i ludźmi, ale zostaje uszlachetniony, i dąży do niej, jako do 
swojego celu. W ten sposób czystość staje się zdolnością miłowania. 
Możemy powiedzieć, że czysty jest ten, kto pokonuje własny egoizm 
i staje się darem z siebie dla innych. 

Wypowiedzi Kościoła na temat czystości konsekrowanej ukazują 
przede wszystkim naturalne i nadprzyrodzone wartości tej cnoty. Więk-
szość dokumentów przedstawia głębokie powiązanie czystości z tajem-
nicą Chrystusa i Kościoła. To Chrystus dziewiczy (Jego życie) stał się 
inspiracją czystości konsekrowanej. Dzięki temu, powołani do życia 
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zakonnego są w swoim posłannictwie ściśle z Nim związani. Poprzez 
czystość osiągają nowy sposób przynależności do Chrystusa, a ścisła 
łączność czystości z konsekracją zakonną upodabnia powołanych do 
Niego. Pozwala to im na Jego wzór i bez reszty miłować Kościół świę-
ty. Właściwa zaś formacja sfery cielesnej możliwa jest tylko w postawie 
posłuszeństwa Kościołowi, który uczy wszystkich żyjących w Misterium 
Paschalnym stawania się panem swojej „ziemi”, tzn. swego ciała1. 

Zachowanie czystości ewangelicznej prowadzi przede wszystkim do 
wzrostu miłości. Czystość bowiem w szczególny sposób daje wolność 
sercu ludzkiemu (por. 1 Kor 7, 32-35), by bardziej rozgorzało miłością 
do Boga i wszystkich ludzi2. Zapewnia ona także każdemu człowiekowi 
większą swobodę w kochaniu Boga i oddaniu się Jego sprawom. 

1. Czystość dla Królestwa niebieskiego

Rozdział III Konstytucji księży marianów w paragrafie 39 zaznacza: 
Przez ślub czystości współbracia zobowiązują się dla Królestwa niebie-
skiego do życia w stanie bezżennym i doskonałej powściągliwości, ażeby 
bardziej zapalić się miłością ku Bogu i ludziom oraz ochoczo poświęcić 
się służbie Bożej i dziełom apostolskim.

Czystość, do której zachowywania osoby zakonne zobowiązują się 
ślubem, ma więc na celu całkowite i pełne oddanie się Bogu w miło-
ści. Nie mają zatem zasługi konsekracji ciała ci, którzy powstrzymują 
się od małżeństwa z konieczności fizycznej lub moralnej, z lęku przed 
odpowiedzialnością. Osoby zakonne ślubują Bogu czystość ciała, myśli 
i uczuć tak, aby wszystkie swoje siły i zdolności w pełni oddać na służbę 
Bogu. Doskonała czystość jako oddanie Bogu serca i ciała jest wyrazem 
wielkiej miłości. Staje się to możliwe dzięki łasce Bożej, która wspiera 
ludzkie wysiłki. Nieporozumieniem jest też, gdy ktoś konsekrację ciała 
traktuje jako wyrzeczenie się ludzkiej miłości. Ślub czystości jest darem 
miłości i nie może wykluczyć miłości bliźniego, wręcz przeciwnie – ma 

 1 A.J. Nowak, Osobowość sakramentalna, Lublin 1997, 109.
 2 PC 12.
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przyczyniać się do jej autentyczności.
Wyłączny wybór Boga niesie ze sobą nowy, szczególny sposób 

patrzenia i miłowania innych osób. Stąd też czystość – jak podkreślają 
Konstytucje - daje osobie zakonnej większą wolność i dyspozycyjność, 
by dana osoba mogła pełniej oddać się posłudze apostolskiej, do któ-
rej została wezwana. Podkreśla to również Sobór Watykański II, gdy 
wychwala czystość jako bardzo odpowiedni środek, dzięki któremu 
zakonnicy chętnie oddają się służbie Bożej i zadaniom apostolskim3. 
Istnieje bowiem bardzo ścisła współzależność między czystością Bogu 
poświęconą i apostolstwem4. 

Współcześnie podkreśla się, że: czystość nadaje wartość miłości, 
świadczy o nowej formie miłości ludzkiej i jest pobudką do miłości, 
która odnajduje swoją płodność w zapomnieniu o sobie, w wyrzeczeniu 
i powszechności. Wprowadzając w czyn miłość, podkreśla wartość jej 
mocy także w dziedzinie budowania lepszego świata. 

2. Znaczenie i wartość czystości jako warunku pójścia 
    za Chrystusem

Paragraf 40 Konstytucji Zgromadzenia mówi, że: Czystość po-
święcona Bogu niech będzie w całym Zgromadzeniu wielce poważana 
i pielęgnowana jako cenny i zawsze w Kościele czcią otaczany dar łaski 
Bożej. Dzięki niemu współbracia, ściślej zjednoczeni z Chrystusem i Je-
go Dziewiczą Matką, stają się żywym znakiem tego przyszłego świata, 
obecnego już przez wiarę i miłość, w którym synowie zmartwychwstania 
ani nie wychodzą za mąż, ani się żenią.

Czystość stanowi zatem jeden z najcenniejszych darów, które Jezus 
przyniósł ludziom i powierzył Kościołowi5. Od początku życia konsekro-
wanego stała się jego sercem. Podkreślił to dokument Soboru Watykań-

 3 Tamże, 12.
 4 Por. MC 37: Żadne serce nie jest tak otwarte na braci, jak serce kobiety czy mężczyzny, 

którzy poświęcili Bogu swoją czystość w celibacie. Stają się bowiem dla wszystkich 
matkami i ojcami.

 5 Zob. E. Gambari, Życie konsekrowane po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, 325.



skiego II o życiu konsekrowanym stwierdzając, że czystość w szczególny 
sposób daje wolność sercu ludzkiemu, by bardziej rozgorzało miłością do 
Boga i wszystkich ludzi6. Stąd też osoba zakonna staje się wolna dzięki 
całkowitemu darowi miłości złożonemu Bogu.

Powołanie do przeżywania czystości konsekrowanej jest więc 
znakiem zjednoczenia Boga ze swoim ludem i w sposób szczególny 
odpowiedzią Kościoła, który jest owocem Przymierza w Chrystusie. 
Jeśli w ten sposób będziemy rozumieć pojęcie czystości, wówczas sta-
nie się ona zaprzeczeniem osamotnienia i niezaspokojenia serca. Wiąże 
się to z niepodzielnością serca, które zostaje wypełniane miłością Boga 
i pragnieniem dzielenia się Nim z innymi. Miłość więc przyczynia się do 
nieustannego poszerzania horyzontów ludzkich i społecznych, kształtując 
poczucie odpowiedzialności oraz postawę ojcostwa, czy macierzyństwa. 
Czystość zaś nadaje szczególną wartość tej miłości i wprowadza ją 
w konkretny czyn. 

Współcześnie podkreśla się, że uczuciowa równowaga osoby 
zakonnej bardzo często zależy od środowiska i rodzinnej atmosfery 
w nim panującej. Wzajemne zrozumienie, szacunek i życzliwość mię-
dzy członkami tej samej wspólnoty stanowią niczym niezastąpioną moc 
pokonywania pokusy przygnębienia i osamotnienia, a stąd zapobiegają 
niebezpieczeństwu szukania kompensacji w kontaktach z osobami po-
stronnymi. Widzimy zatem, że właściwe przeżywanie czystości jest ściśle 
związane z atmosferą życia wspólnotowego.

Niezwykle ważną rzeczą jest, aby wszyscy, którzy zostali powołani 
do życia w czystości, mieli świadomość otrzymanego daru od Boga. Jest 
to dar, który staje się szczególnym zadaniem w dzisiejszym zlaicyzowa-
nym świecie. W związku z tym wspólnoty zakonne jawią się jako znaki 
sprzeciwu wobec dzisiejszego braku jedności w świecie. Z drugiej strony 
właściwe przeżywanie życia wspólnotowego jest szczególną pomocą 
w przeżywaniu czystości konsekrowanej. 

W 41 paragrafie Konstytucji czytamy: Współbracia o tyle będą 
mogli trwać i wzrastać w czystości, o ile pójdą za Chrystusem, jako za 

 6 PC 12.
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Tym, który jest jedynie konieczny i, łącząc kontemplację z gorliwością 
apostolską, będą w sobie ożywiać miłość ku Bogu.

Ci więc, którzy zostali wezwani do tak szczególnego zadania winni 
wspomagać się w szukaniu autentycznej prawdy, która będzie prowadziła 
ich do głębszej zażyłości z Chrystusem. Pierwszym zasadniczym elemen-
tem życia wspólnoty zakonnej jest wzajemny szacunek dla poszczegól-
nych osób ją tworzących. To prowadzi do wzajemnej akceptacji, której 
wyrazem jest pragnienie bycia razem. Modlitwa wspólnotowa staje się 
wspaniałym środkiem jedności braterskiej. Ta jedność jest odpowiedzią 
na pragnienie Jezusa wyrażone w modlitwie arcykapłańskiej.

Świadomość autentycznych braterskich relacji prowadzi do po-
wstawania i rozwoju przyjaźni, a ta sprawia pewną równość, bliskość 
i poczucie bezpieczeństwa. Brak zaś relacji nacechowanych elementami 
przyjaźni osłabia więzy wspólnotowe i jakość przeżywanego powołania. 
Istnieje niebezpieczeństwo tworzenia wspólnoty samorealizacji, gdzie 
wszystko podporządkowane zostaje egoistycznym dążeniom osób ją 
tworzących. Drugą skrajnością jest wspólnota zachowawcza, w której 
rola przełożonego sprowadzona jest do strażnika czuwającego nad ca-
łością życia zakonnego. Wówczas relacje stają się typowo urzędowymi 
i powstaje rozłam we wspólnocie zakonnej7.

W związku z tym niemalże obowiązkiem moralnym przełożonych 
zakonnych jest troska o rozbudzenie świadomości braterstwa między 
poszczególnymi braćmi. To braterstwo ma być budowane w oparciu 
o wspólnotę ducha, a nie tylko o ludzkie myślenie. Wówczas wspólno-
ta stanie się wspólnotą realizującą wartości ewangeliczne. Dlatego też 
prawdziwie przeżywane życie wspólnotowe nie może mieć nic wspól-
nego z egoistycznymi formami partykularyzmu. Miłość braterska nie 
może ograniczać się jedynie do małej grupy wybranych i akceptowanych 
osób, z pominięciem innych. Istnieje zatem konieczność pracy nad pra-
widłowym rozwojem życia emocjonalnego oraz integralnym rozwojem 
osobowości zakonnej. Wyrazem tego jest serdeczny dialog ze wszyst-
kimi osobami tworzącymi daną wspólnotę. Należy wziąć szczególnie 

 7 Zob. K. Dyrek, M. Kożuch, K. Trojan, Powołanie, rozeznanie, rozwój, Kraków 1993, 
59-69.
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pod uwagę tych, którzy z różnych powodów przeżywają trudności na 
drodze powołania. Osoby, które popełniły błędy, winny być otoczone 
szczególną miłością, troską wspólnoty, modlitwą. Wówczas będą mo-
gły powrócić do właściwej realizacji swego powołania. Nie może też 
we wspólnocie zakonnej zabraknąć spontanicznej wzajemnej pomocy 
zarówno duchowej, jak i osobistej - nie wszystko musi być dokładnie 
zaplanowane i skrupulatnie przestrzegane.

Przyjazna zaś atmosfera i współpraca młodszych i starszych poko-
leń staje się znakiem miłości Kościoła i wiary w obecność Chrystusa. 
Zachęta do takiego postępowania zawarta jest w nauczaniu Apostołów: 
w miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jed-
ni drugich wyprzedzajcie! (Rz 12, 10), bądźcie zgodni we wzajemnych 
uczuciach! (Rz 12, 16), przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was (Rz 15, 7), upominajcie się wzajemnie (Rz 15, 14), cze-
kajcie jedni na drugich (1 Kor 11, 33), miłością ożywieni służcie sobie 
wzajemnie (Ga 5, 13), zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich 
(1 Tes 5, 11), znoście siebie nawzajem w miłości (Ef 4, 2), bądźcie dla 
siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie nawzajem, tak 
jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie (Ef 4, 32), módlcie się jeden za 
drugiego (Jk 5, 16), przyobleczcie się w pokorę jedni wobec drugich 
(1 P 5, 5), nie ustawajmy w czynieniu dobra, przede wszystkim naszym 
braciom w wierze (Ga 6, 9-10).

W ten sposób pojęta miłość braterska wspólnoty zakonnej stwarza 
właściwe warunki do przeżywania i realizacji ślubu czystości. Chroni ona 
powołanych przed szerzącymi się fałszywymi opiniami, które dotyczą 
możliwości zachowania czystości zakonnej. Można je sprowadzić do 
dwu kierunków. Jeden z nich głosi, że zachowanie czystości przekracza 
możliwości natury ludzkiej. Drugi zaś twierdzi, że jakkolwiek całkowita 
powściągliwość, choć jest możliwa, to jednak wywiera szkodliwy wpływ 
na prawidłowy rozwój człowieka8.

 8 Por. PC 12: W ten sposób nie dadzą posłuchu fałszywym poglądom, które chełpliwie 
dowodzą, że całkowita powściągliwość jest niemożliwa lub dla rozwoju człowieka 
szkodliwa, a kierując się jakimś duchowym instynktem, będą odrzucać wszystko, co 
naraża czystość na niebezpieczeństwo. Ponadto niech wszyscy, a zwłaszcza przełożeni, 
pamiętają, że łatwiej jest zachować czystość, gdy wśród członków panuje prawdziwa 
miłość braterska w życiu wspólnym.
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Zrozumienie istoty zobowiązania do życia w czystości winno tak 
wniknąć w powołanych, by oddziaływało na całą ich postawę duchową. 
Ma to pomóc siostrom i braciom w odrzucaniu wszystkiego, co zagraża 
ich czystości. Zapomina się czasami o tym, że prawdziwa atmosfera 
braterska jest jednym z niezastąpionych środków stojących na straży 
zmysłów. Jest ona więc pomocą i ułatwieniem w zachowaniu czystości9. 
Życzliwość i dobroć przyczyniają się do pełniejszego rozwoju psychiki 
ludzkiej i zachowania równowagi. Konsekrowani, żyjąc w zjednoczeniu 
z Bogiem i współbraćmi, mogą znaleźć właściwy spokój i bezpieczeń-
stwo. Prawdziwie braterska wspólnota daje siłę i moc, by przeciwstawić 
się niebezpieczeństwom wynikającym z natury człowieka, wszelkim 
dewiacjom psychicznym i błędnie interpretowanemu wychowaniu 
religijnemu.

Należy podkreślić, że czystość nie jest jakąś cnotą wyizolowaną 
w strukturze duchowej osoby konsekrowanej. Stanowi ona fundament 
zdrowego życia wypływającego z wiary, zrównoważonego i mocno osa-
dzonego na głębokiej miłości. Dlatego też w trakcie formacji zakonnej 
nie powinno być obojętnym kształtowanie tej cnoty. Należy uwypuklić 
istotne rysy życia wspólnotowego, ukazując w sposób pośredni lub 
bezpośredni związek z formacją do czystości. Można to zrealizować, 
przekazując formowanym smak miłości kościelnej i apostolskiej, która 
jest równocześnie miłością Chrystusa. Zadanie to winno być nie tyle 
przedmiotem nauczania, co raczej dawaniem świadectwa w konkretnym 
życiu wspólnotowym.

Świadomość wspólnoty duchowej i wzajemnego zrozumienia chroni 
też powołanych, zwłaszcza jednostki mniej dojrzałe, które uważają się za 
pomniejszone w swej autonomii, przed szukaniem jakichkolwiek uczu-
ciowych więzi, jako namiastki życia rodzinnego, z którego dobrowolnie 
uczynili ofiarę. 

Pozytywnym aspektem jest to, że w ostatnich latach więcej uwagi 
poświęca się na studium i wspólną refleksję, które zapobiegają przede 
wszystkim kulturowemu zubożeniu, a także nie pozwalają powołanym 

 9 Por. Tamże.
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zamykać się w kręgu wygodnych dla siebie postaw i poglądów. Pozwala 
to na dokonywanie bardziej dojrzałych syntez elementów życia ducho-
wego, intelektualnego i apostolskiego. Otwiera to również umysły i serca 
konsekrowanych na nowe wezwania Ducha Świętego, co niejednokrotnie 
podkreśla Pismo Święte. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście 
wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który 
[jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 
4-6). Dlatego też usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką 
jest pokój (Ef 4, 3). 

Od osób tworzących życie wspólnoty w sposób szczególny zależy 
zachowanie jedności Ducha, zwłaszcza w dobie silnych napięć, które 
często wstrząsają „ziemskim ciałem ludzkości”. Służba Kościołowi 
rodzi się przede wszystkim z jedności Ducha. Ta jedność pozwala 
także osiągać dojrzałość ludzką, chrześcijańską i zakonną w konkretnej 
wspólnocie zakonnej.

3. Formacja do czystości: wychowanie i próba

42 paragraf Konstytucji stwierdza: Ponieważ zachowanie doskona-
łej powściągliwości ma wewnętrzny związek z głębszymi skłonnościami 
ludzkiej natury, niech przełożeni i wychowawcy czuwają, aby kandydaci 
nie przystępowali do ślubowania czystości, ani nie byli do niego dopusz-
czani inaczej, jak tylko po odbyciu prawdziwie wystarczającej próby 
i po dojściu do należytej dojrzałości psychicznej i uczuciowej. W czasie 
formacji niech wychowankowie będą jasno i właściwie zaznajomieni 
z nauką Kościoła dotyczącą szczególnego dostojeństwa ewangelicznej 
czystości, jak też godności małżeństwa, w aspekcie teologicznym, psycho-
logicznym, społecznym i pastoralnym, tak żeby celibat Bogu poświęcony 
przyjęli jako dobro służące rozwojowi zarówno własnej osobowości, jak 
i aktywności apostolskiej.

Jednym z podstawowych stwierdzeń mówiącym o istocie formacji 
zakonnej jest to, że życie w domu formacyjnym - w szkole Ewangelii, 
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jest postępowaniem za Chrystusem na wzór Apostołów. Jest to zgoda na 
to, by Chrystus jako Dobry Pasterz kształtował powołanych dla lepszej 
posługi zakonnej w Kościele i w świecie. W trakcie formacji zakonnej 
należy uczyć się dawania osobistej odpowiedzi na podstawowe pytanie 
Chrystusa: Czy miłujesz mnie? Odpowiedzią przyszłego zakonnika może 
być tylko całkowity dar osobistego życia10.

Współcześnie podkreśla się, że integralna formacja osób konsekro-
wanych powinna obejmować całą osobę, zarówno w wymiarze natural-
nym, jak i nadprzyrodzonym. Niezbędne jest zatem, by zawierała ona 
elementy wychowania do miłości, czystości i samotności. Należy jednak 
pamiętać, że nawet najlepsza formacja nie jest w stanie uformować przy-
szłej osoby konsekrowanej w sposób całościowy i przewidzieć dla niej 
wszelkiego rodzaju sytuacje, z którymi spotka się w życiu zakonnym. 
Formacja zakonna ma przede wszystkim na celu ukształtowanie powo-
łanych na wzór samego Jezusa Chrystusa.

W trakcie formacji kandydaci do życia w czystości konsekrowanej 
winni sprawdzić i upewnić się, czy chcą żyć tak, jak żył Jezus, i kochać 
tak, jak On. Duch dyscypliny i ofiary, jaki należy wyrabiać u powo-
łanych podczas formacji podstawowej stanowi pewną gwarancję, że 
przyszła osoba zakonna podejmie trudności związane z życiem samot-
nym w czystości i miłości. W związku z tym, domy formacyjne winny 
stać się miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem11. Jest to niezbędne, 
gdyż formacja do życia zakonnego nie może być jedynie wychowa-
niem poprawnie żyjącej osoby. Musi ona dawać podstawy niezbędne 
do zdobycia takich cech, bez których żadna rodzina nie jest w stanie 
prawidłowo funkcjonować. 

Osoba konsekrowana jako powołana do życia w czystości winna 
być przygotowana do życia we wspólnocie zakonnej, ale również do 
uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego i Kościoła powszechnego. 
Zadaniem powołanych do czystości jest gromadzenie i utwierdzanie 
we wspólnocie wiary tych, którzy są wobec siebie obcy przez pocho-

10 Por. Orędzie Ojców Synodu do ludu Bożego, „L’Osservatore Romano” 11(1990) nr 9, 15.
11 J. Ratzinger, Droga do Boga i do człowieka, „W drodze” (1990) nr 11, 27-28.
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dzenie, wykształcenie i różne okoliczności życiowe12. Mogą to czynić 
owocnie poprzez życie w czystości, które winno być przeżywane jako 
autentyczny przejaw i nieoceniona służba na rzecz miłości w duchu 
jedności i wzajemnego oddania się osób.

Czystość jako jedna z postaci cnoty wstrzemięźliwości związana 
jest z integracją pragnień zmysłowych i uczuciowych. Prowadzi ona do 
szacunku innych osób i dobra, które ją udoskonala13. Człowiek dobro-
wolnie przyjmujący powołanie do konsekracji ciała staje się bardziej 
dyspozycyjny wobec woli Boga. Jego życie w czystości poświęconej dla 
Królestwa niebieskiego czyni go prorokiem przyszłego życia. Bóg zatem 
powołuje osoby do życia w czystości nie po to, aby je ograniczać, lecz 
po to, by były czytelnym znakiem i początkiem tego, do czego wszy-
scy są powołani14. Ma to wielkie znaczenie w dążeniu do doskonałości 
i w wypełnianiu zadań apostolskich15. 

Choć powołanie do dziewictwa i czystości jest pewnego rodzaju 
rezygnacją z poczucia bezpieczeństwa, jakie daje związek mężczyzny 
z kobietą, to jednak należy podkreślić, iż sam Bóg powołuje człowieka 
do takiej formy życia. Życie zaś małżeńskie nie może nigdy występować 
jako „konkurencja” związku z Bogiem, a wybór czystości traktowany 
jako zaprzeczenie tych wartości16. Nie można bowiem być dobrym za-
konnikiem nie rozumiejąc istoty i wartości związku małżeńskiego. Każda 
decyzja winna być podjęta przy pełnej świadomości tego, co przedstawia 
droga życia małżeńskiego, z jednoczesnym przekonaniem, że to nie jest 
jego droga, a tę, którą wybiera, dlatego jest właściwa, ponieważ jest 
wskazana przez samego Boga.

Czystość zatem osób poświęconych Bogu nie jest tylko zwyczajną 
rezygnacją z małżeństwa i życia rodzinnego, ale wyborem Chrystusa, 
oddaniem się Mu, co prowadzi do serdecznej zażyłości z Nim17. Nie 

12 Por. Tamże, 27.
13 Por. W.E. May, Istota i znaczenie czystości, w: Osoba i miłość. W kręgu etyki seksual-

nej, red. J. Życiński, Tarnów 1993, 82.
14 Por. K. Dębowska, Czystość, celibat, dziewictwo w życiu kapłańskim i zakonnym, 

„Dobry Pasterz” 11(1991) 146. 
15 Por. A. Żuchowski, Niezwykły dar łaski, „Ateneum Kapłańskie” 59(1967) 235.
16 Por. A.J. Nowak, Osobowość sakramentalna…, 108.
17 Por. J.S. Płatek, Dziewictwo, celibat, konsekracja, Częstochowa 1994, 64.
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wystarcza w tym przypadku jedna podjęta decyzja. Każdy człowiek 
stworzony jest do miłości i jej potrzebuje, uczy się jej przez całe swoje 
życie. Jeśli nie wybiera on Chrystusa każdego dnia, wówczas może dojść 
do poczucia pustki i wewnętrznego rozbicia. Wybór Chrystusa zakłada 
nieustanny proces dochodzenia do serdecznej zażyłości i intymności 
z Nim, do miłości oblubieńczej, ofiarnej i niepodzielnej.

W soborowym Dekrecie o formacji kapłańskiej czytamy: Alumni 
jako ci, którzy przejmują czcigodną tradycję celibatu kapłańskiego, 
dyktowaną świętymi i trwałymi prawami własnego obrządku, winni być 
bardzo troskliwie przygotowywani do tego stanu, w którym - wyrzekając 
się związku małżeńskiego dla królestwa niebieskiego - przywierają do 
Pana miłością niepodzielną w pełni zgadzającą się z Nowym Przymie-
rzem, dają świadectwo zmartwychwstania przyszłego wieku i uzyskują 
najwłaściwszą pomoc do ustawicznego praktykowania tej doskonałej 
miłości, dzięki której w posłudze kapłańskiej zdolni są stać się wszystkim 
dla wszystkich18.

Cytowany dekret podkreśla, że wychowanie winno prowadzić do 
tego, by powołani przyjęli z radością wybór czystości jako dar Boży. 
Odpowiedź na ten dar ma być dobrowolna, wspaniałomyślna i nadprzy-
rodzona, czyli pod wpływem łaski Ducha Świętego. Jednakże powinni 
też wiedzieć o niebezpieczeństwach, które w dzisiejszym świecie grożą 
ich czystości. Wychowanie zatem do czystości ma tak przebiegać, by tego 
rodzaju życie nie przyniosło im uszczerbku, ale pomogło lepiej opanować 
ducha i ciało i tym samym zyskać pełniejszy wzrost w doskonałości. Na-
leży mieć też świadomość, że czystość nie jest daniną, którą trzeba płacić 
Panu, lecz wielkim darem, otrzymanym z Jego wielkiego miłosierdzia. 
Osoba wchodząca w tego rodzaju stan życia winna być świadoma, że 
nie podejmuje się jakiegoś szczególnego rodzaju ciężaru, ale przyjmuje 
przede wszystkim wyzwalającą łaskę. Przeżywana w duchu ewange-
licznym uczy powołanych szanować i rozwijać oblubieńczy sens ciała; 
ciała odkupionego, które zostało powołane do tego, by być świątynią 
Ducha Świętego (1 Kor 6, 19). Czystości więc nie należy rozumieć jako 

18 OT 10.
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czystej normy prawnej, gdyż jest ona wyrazem głębokiej więzi z Chry-
stusem oraz z Jego Oblubienicą - Kościołem świętym19. Skoro wyraża 
ona taką więź z Chrystusem i Kościołem świętym oznacza to, że jest 
ona dziewiczą postawą osoby poświęconej Bogu wobec Mistycznego 
Ciała Chrystusa.

Dlatego też koncepcja miłości, która pochodzi bezpośrednio od 
Boga, zakłada przede wszystkim obecność cnoty czystości. Wypraco-
wanie jej jako sprawności wymaga z jednej strony wiedzy o fizjologii 
ciała ludzkiego, a z drugiej możliwości swobodnego kierowania swoim 
popędem seksualnym. W związku z tym konieczne jest, by wychowawca 
zakonny był świadomy całej złożoności fizjologicznej, psychologicznej, 
pedagogicznej, moralnej i ascetycznej tego zagadnienia. Czystość bo-
wiem musi być doceniana, umiłowana, strzeżona, posiadana na sposób 
stały, przez długi czas wypróbowana; czystość, która nie tylko wytrzy-
muje ataki nieustannie rosnących niebezpieczeństw, lecz jest płomieniem 
zapalającym do poświęcenia i apostolatu. 

Dojrzała decyzja wyboru życia w czystości możliwa jest jedynie 
przy pełnej świadomości tego, co ona oznacza. Na ogół wyboru takiego 
dokonuje młody człowiek, którego wiedza o życiu nie jest jeszcze pełna. 
Można zatem powiedzieć, że w chwili podjęcia decyzji o bezżeństwie 
nie wie on, co wybiera, ani nie wie, z czego rezygnuje. Dla większości 
kandydatów do życia zakonnego motywy powołania są na początku 
niezbyt sprecyzowane. Wyrażają one pragnienie służenia ludziom, Ko-
ściołowi, Chrystusowi, lecz idee te nie zawsze są jasne zarówno na temat 
Kościoła, jak i samego Chrystusa. Dlatego też ich postawa jest raczej 
jakąś gotowością o nastawieniu bardziej humanitarnym i ukierunkowana 
przez bliżej nieokreślone odniesienie się do Boga i Kościoła. Dla wielu 
z nich wizja życia jest jeszcze zbyt ogólna. W związku z tym w trakcie 
formacji powołany winien otrzymać stosowną wiedzę w tym zakresie. 

Szczególną uwagę należy zatem poświęcić kształtowaniu u przy-
szłej osoby zakonnej wiedzy o czystości, szacunku i miłości do niej 
oraz umiejętności przeżywania tej cnoty zgodnie z właściwą jej na-

19 PDV 50.
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turą i celem, a więc w duchu motywacji ewangelicznych, duchowych 
i duszpasterskich. Bowiem cnota czystości, która w sposób szczególny 
wpływa na jakość wszystkich ludzkich więzi, w konsekwencji prowadzi 
do doświadczenia i okazywania szczerej, ludzkiej, braterskiej, osobistej 
i gotowej do ponoszenia ofiar miłości, na wzór Chrystusa.

W wychowaniu powołanych do czystości szczególna rola przypada 
ojcom duchownym i spowiednikom. Już na początku pobytu w domu 
formacyjnym, a jeśli to możliwe przed wstąpieniem, należy właściwie 
ocenić zdolność kandydatów do życia w czystości, biorąc pod uwagę 
w szczególny sposób tę cnotę na tle całości ich życia. W tym sensie 
problem formacji do czystości rozpoczyna się w momencie zgłoszenia 
się kandydatów do wspólnoty zakonnej. Dlatego ważne jest poznanie 
młodego człowieka. Najpierw jego przeszłości w aspekcie wychowania 
i środowiska, które nie zawsze przygotowało go do życia w zakonie czy 
do zajęcia właściwej postawy wobec zagadnień seksu, czystości i grze-
chu. Następnie, badając historię rozwoju kandydatów z punktu widzenia 
psychologicznego i duchowego, wychowawca może łatwiej zrozumieć 
rzeczywistość ich powołania oraz warunki życiowe. Na podstawie ta-
kiego poznania należy w trakcie formacji wziąć pod uwagę kontekst, 
w którym przyszła osoba konsekrowana będzie pracować i skierować 
proces wychowania ku radykalizmowi ewangelicznemu. 

Poznanie sytuacji młodego człowieka przychodzącego do zgro-
madzenia zakonnego jest współcześnie niezbędne dla przyszłej pracy 
formacyjnej. Nie wystarczy jedynie przytaczać dane. Potrzebne są ba-
dania naukowe, dzięki którym powstanie szczegółowy i konkretny obraz 
rzeczywistości społeczno-kulturowych i kościelnych. Jeszcze ważniejsze 
jest interpretowanie sytuacji. Domaga się tego wieloznaczność, niekiedy 
i sprzeczności charakteryzujące sytuację, w której splatają się ze sobą 
trudności i szanse, elementy negatywne i źródła nadziei, przeszkody 
i ułatwienia, przypominające pole ewangeliczne, gdzie posiane są i ro-
sną wspólnie dobre ziarno i chwast20. W takiej sytuacji musi przyjść 
z pomocą nauka. Nie wystarczy bowiem ogólnikowe rozpoznanie 

20 Tamże, 10.
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i indywidualne wyczucie wychowawców. Potrzebna jest pogłębiona 
znajomość psychologii, ale i również odpowiednie przygotowanie for-
matorów, które pozwoli wyciągnąć odpowiednie wnioski z właściwie 
przeprowadzonych badań21.

Każdy wychowawca winien mieć świadomość, że w zależności od 
sposobu zapoznania się powołanych z zagadnieniem formacji do czysto-
ści oraz od sposobu jej interpretacji, traktowania i rozwiązywania zależy 
w dużym stopniu życie psychiczne, moralne i religijne przyszłej osoby 
konsekrowanej. Z tej racji formator powinien angażować się w sprawy 
seksualne i uczuciowe wieku dojrzewania jak najbardziej taktownie. Ma 
on pomóc powołanym w uświadomieniu sobie własnych skłonności 
i osobistych zdolności w pokonywaniu ewentualnych trudności zwią-
zanych z życiem w czystości. Jeśli natomiast przekona się, że kandydat, 
kandydatka nie posiada wymaganych przymiotów, należy działać w taki 
sposób, aby umieli dokonać właściwego wyboru swego powołania22.

Według Jana Pawła II dla formacji bardzo ważne wydaje się pytanie, 
w jaki sposób młodzież doświadcza swoich czasów. W rozdziale o for-
macji schyłku drugiego tysiąclecia wiele miejsca poświęca on opisowi 
stosunku młodych do kapłaństwa w czasach, które przeżywają23. Papież 
podkreśla, że ludzie młodzi głęboko przeżywają i żywiołowo reagują na 
liczne sprzeczności i możliwości, które charakteryzują nasze społeczeń-
stwa i kultury, a także wspólnoty kościelne. Wywiera to natychmiastowy 
i decydujący wpływ na wychowanie. Toteż budzenie się i wzrost powo-
łania kapłańskiego u chłopców i młodych ludzi ustawicznie napotyka na 
przeszkody, ale jednocześnie na bodźce pozytywne. [...] Młodzi ulegają 
fascynacji tak zwanym społeczeństwom konsumpcyjnym, które zniewala 
ich i zamyka w kręgu indywidualistycznej, materialistycznej i hedonistycz-
nej interpretacji ludzkiej egzystencji. Jedynym ideałem życiowym staje 
się wówczas dobrobyt materialny, który trzeba osiągnąć za wszelką cenę 
i bezwarunkowo. Odrzuca się zatem wszystko to, co wiąże się z ofiarą, 

21 Por. S. Nowak, Formacja kapłańska wobec wyzwań schyłku drugiego tysiąclecia, 
„Ateneum Kapłańskie” 85(1993) 205.

22 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis 
(6.01.1970), 39-41.

23 Por. S. Nowak, Formacja kapłańska…, 204.
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oraz rezygnuje z trudu poszukiwania wartości duchowo-religijnych i ży-
cia zgodnego z nimi. Prymat „być” nad „mieć” zostaje przysłonięty 
przez wyłączną troskę o rzeczy, co powoduje, że wartość osoby oraz 
relacji międzyludzkich rozumie się i przeżywa nie według logiki daru 
i bezinteresowności, lecz według egoistycznej logiki posiadania, a także 
instrumentalnego stosunku do drugiego człowieka24.

Współczesność charakteryzuje się ogromnym relatywizmem etycz-
nym. W sposób szczególny można to zauważyć w dziedzinie szóstego 
przykazania, gdzie stwierdza się zanik poczucia grzechu, „rozmycie” 
wrażliwości sumień. W wielu środowiskach młodzieżowych istnieje 
szczególnie swobodny styl bycia, brak poczucia wstydu, łatwość ob-
nażania się, a nawet skrępowanie brakiem doświadczeń seksualnych. 
U podstaw tych tendencji leży źle pojęte doświadczenie wolności, która 
często jest przeżywana jako ślepe uleganie instynktom oraz żądzy wła-
dzy. W sferze zaś mentalności i zachowań człowieka staje się w pewnej 
mierze czymś naturalnym naruszanie powszechnie uznanych zasad 
etycznych. Również i na płaszczyźnie religii następuje odrzucenie Boga; 
choć nie zawsze jest to wyraźne, to jednak można zauważyć szeroko 
rozpowszechnioną obojętność religijną albo życie w taki sposób, w chwi-
lach ważnych i decydujących, jak gdyby Bóg nie istniał. Wszystko to 
wpływa na kształtowanie poglądów i postaw młodych ludzi, w tym także 
kandydatów do życia zakonnego.

W związku z tym wychowawca winien pamiętać o tym, że właściwą 
drogą wychowania do czystości młodych ludzi jest odwoływanie się do 
ich uczuć najbardziej wzniosłych i ułatwienie im zrozumienia, że w ce-
lu osiągnięcia dojrzałości należy ukształtować w sobie silny charakter, 
osobowość dobrze zintegrowaną i nauczyć się samokontroli. Koniecznie 
trzeba zwrócić uwagę na uczucie zarozumiałości, wykazując przy tym, 
że pewne wypaczenia seksualne są znakiem niedostatecznego rozwoju 
osobowości i stanowią pozostałość infantylizmu. Sytuacje tego typu są 
nie do pomyślenia u osób, które chcą żyć w zgodzie z własnymi ideałami 
i z własną godnością ludzką.

24 PDV 8.
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Czystości nigdy nie można osiągnąć w sposób definitywny. Wyma-
ga ona od każdego powołanego nieustannego i codziennego ofiarnego 
trudu25. Doskonała staje się ona wówczas, gdy pozwala rozumowi za-
panować nad sferą seksualną, kiedy zostanie włączona w harmonijny 
rozwój osoby i w miłowanie Boga całym sercem i całym umysłem. 
W ten sposób pojęta czystość stanowi ideał, którego nie można w pełni 
zrealizować już tutaj na ziemi26. Należy jednak do niego dążyć poprzez 
korzystanie ze środków, jakie proponują Sobór Watykański II i Tradycja 
w połączeniu z osiągnięciami współczesnej nauki w tym zakresie.

U młodego pokolenia bardzo często zauważa się niezdolność do 
wysiłku, ofiary oraz niezrozumienie sensu ascezy. Taka postawa jest 
niekiedy wynoszona z domu rodzinnego i ze środowiska szkolnego. 
Tymczasem czystość wymaga wysiłku, ofiary, opanowania. Nie można 
jej sprowadzić tylko do opanowania popędu seksualnego, ponieważ 
stanowi ona o zdolności do miłości bezinteresownej, nadprzyrodzonej 
i jest zarazem siłą, która ukierunkowuje człowieka na dobro. Biorąc to 
pod uwagę w procesie wychowania do czystości, należy tak postępować, 
by kandydaci do konsekracji ciała odkryli teologię czystości i mogli da-
wać świadectwo tym więzom, jakie zachodzą między praktyką tej cnoty 
a wszystkimi prawdami chrześcijańskimi. 

Pojęcie czystości i wychowanie do niej musi być traktowane w spo-
sób kompleksowy, gdyż czystość jest całościowym zespołem uwa-
runkowań, które ją tworzą. W wychowaniu do niej należy wyjść od 
przekonania, że egzystencja ludzka w ciele jest czymś dobrym, a więc 
i ludzka płciowość jest również czymś pozytywnym27. Wychowanie ma 
być przede wszystkim światłe, oparte na otwartości, ukierunkowane na 
dojrzewanie „seksualności” jako właściwego sposobu miłości, a nie tyl-
ko unikaniu wykroczeń. Zatem winno ono być całościowe, organiczne 
i personalistyczne, czyli dostosowane do poszczególnych osób w ich 
konkretnym i zróżnicowanym rozwoju osobowym. Należy również 
uświadomić sobie wszelkie zranienia natury i słabości, wykorzystywać 

25 Por. Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis coelibatus, 73. 
26 Por. J. Gogola, Czystość konsekrowana, „Formacja zakonna” 3(1997) 47. 
27 Por. Tamże, 48.
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dostępne środki ostrożności, ale też nie pokładać całkowicie nadziei 
jedynie w ludzkim działaniu.

Trzeba podkreślić, że wychowanie do czystości dotyka wprost 
wrażliwości i uczuć powołanych, może więc uruchomić liczne procesy 
psychiczne o szczególnej intensywności, jeszcze mało skoordynowane, 
a w konsekwencji prowadzić do wywołania obaw czy reakcji nieprze-
myślanych. Niekiedy, usiłując zapobiec jakiemuś wypaczeniu, gdy ono 
jeszcze nie istnieje, można je wywołać. Wyolbrzymiając niebezpieczeń-
stwo lekkich wypaczeń rozwojowych, można przyczynić się do unie-
możliwienia ich likwidacji bądź powstania komplikacji o charakterze 
obsesyjnym. Dlatego też osoby stojące na progu swego powołania nie 
powinny być pozostawione same sobie; potrzebują one właściwego 
kierownictwa, stałości w osądzaniu, wyrobienia silnej woli. Trudność 
istniejącego problemu na ogół jest związana z samą osobowością, jeszcze 
nie do końca uformowaną.

W trakcie formacji do życia zakonnego należy zwracać uwagę na 
wszelkie niebezpieczeństwa, jakie w sposób szczególny są obecne we 
współczesnym świecie, by powołani wsparci odpowiednimi środkami, 
Boskimi i ludzkimi, nauczyli się równoważyć wyrzeczenie się małżeń-
stwa, by dążyli do większego panowania nad duchem i ciałem, a przez to 
osiągnęli pełniejszą dojrzałość. Okres formacji początkowej jest czasem 
decydującym i definitywnym w podjęciu życiowej decyzji, dlatego kan-
dydaci do konsekracji zakonnej winni zdać sobie sprawę ze wszystkich 
swych możliwości, by w sposób dobrowolny dokonać wyboru. Jest to 
okres na ostateczne rozproszenie wszelkich uprzedzeń i fałszywych teorii 
utrzymujących, że wstrzemięźliwość jest niemożliwa lub szkodliwa dla 
rozwoju człowieka28. 

W czasach współczesnych dostrzega się, że problemem jest nie tyl-
ko niewrażliwość młodych ludzi na powołanie zakonne, ale wytrwanie 
i całkowite przylgnięcie do wymagań, które ono ze sobą niesie. Oprócz 
przyczyn obiektywnych, środowiskowych i kulturowych, występuje też 
zdewaluowanie stanu poświęcenia się Bogu w życiu konsekrowanym. 

28 PC 12.
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Wychowawca zatem w czasie formacji do czystości winien poznać 
osobowość wychowanka w różnych fazach jego rozwoju. W wieku 
młodzieńczym należy podkreślić dojrzewanie fizjologiczne, pojawienie 
się pożądań o charakterze seksualnym, wzmożoną aktywność wyobraź-
ni, zwłaszcza w sprawach życia seksualnego. Już od początku problem 
spraw seksualnych w osobistym życiu powołanych musi być jasno sta-
wiany, z uwzględnieniem w sposób szczególny rzetelnej wiedzy o ludz-
kim ciele, o mogących pojawić się nerwicach seksualnych, o możliwości 
zboczeń, o osobowości psychopatycznej, po to, by z jednej strony ułatwić 
im pracę nad sobą, a z drugiej przygotować ich do tego, z czym mogą 
zetknąć się w życiu. 

Przychodząc do zgromadzenia zakonnego, młody człowiek potrze-
buje pomocy, by uformować w sobie zdrową wizję roli seksualności, 
uświadomić sobie własną pozycję w hierarchii wartości, nabyć właściwy 
sposób zachowania w przypadku pokus przeciwko czystości oraz wobec 
sytuacji, które zawierają elementy seksualności, nauczyć się opanowania 
swoich instynktów - nie w sposób terroryzujący, ale dokonany na drodze 
poznania prawdy. Podczas formacji należy wziąć to pod uwagę w celu 
właściwego rozwinięcia aktywnego potencjału młodego człowieka, 
wspomagając go w odpowiednim kierowaniu impulsów seksualnych 
w celu całkowitego poświęcenia się. Należy podkreślić, że jest to trudne 
zadanie i w trakcie jego realizacji może nastąpić zwrócenie się młode-
go człowieka ku sobie samemu, połączone z poczuciem niezrozumienia 
przez otaczające go środowisko. W takim stanie podniecenie seksualne 
może niekiedy doprowadzić do skupienia całego napięcia erotycznego na 
samym sobie. W konsekwencji powoduje to lękową dramatyzację całej 
sfery seksualnej, rodzi niepokój, zniechęcenie, poczucie winy, smutek, 
depresję, izolację psychiczną, ucieczkę i nieufność29. 

W celu właściwego wychowania do czystości w trakcie formacji 
należy opierać się na zasadach pedagogiki integralnej, która wychodzi 
od całościowego spojrzenia na człowieka. Podkreśla ona wartość natury 
ludzkiej i pragnień seksualnych, postrzeganych jako dar Boga, dążąc 

29 Por. J.S. Płatek, Dziewictwo, celibat, konsekracja…, 76.
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do ich włączenia w proces formacji osobowości powołanych do życia 
zakonnego30. Potrzeba zatem młodemu człowiekowi dużej roztropności 
i mądrości życiowej. Unikać też należy zbędnej przesady, ponieważ pro-
wadzi ona do niepotrzebnego przewrażliwienia, oraz nie dopuszczać do 
obaw, wątpliwości, które w tej dziedzinie mogą wystąpić31. Osoba świa-
doma własnej energii seksualnej i posiadająca głębokie życie uczuciowe 
jest wezwana, by przeżywać je w pełni w perspektywie zadań wyni-
kających z jej powołania w Kościele. Jedynie akceptacja całej ludzkiej 
osoby, wolna od jakiegokolwiek negatywnego stosunku do seksualności 
człowieka, decyduje o właściwym podejściu do tego zagadnienia i jest 
warunkiem prawidłowej formacji do życia w czystości. Jest to powołanie 
do szczególnego przeżywania natury człowieka, bez negacji czegokol-
wiek z niej, choć na zupełnie innym poziomie niż cielesny; nie jest to 
życie wbrew naturze, ale szczególna forma jej wyrażania32.

Kandydaci do życia zakonnego są w stanie pokonać wszelkie trud-
ności, jakie są właściwe dla życia w czystości, jeśli zostaną stworzone 
odpowiednie warunki, a więc uformowana właściwa równowaga ludzka 
poprzez całościowe wejście w struktury ludzkich relacji; zapewniony 
wzrost życia wewnętrznego dzięki modlitwie, wyrzeczeniu, gorącej 
miłości do Boga i bliźnich, jak i dzięki innym środkom życia ducho-
wego: braterskim czy siostrzanym relacjom we wspólnocie zakonnej. 
Również w celu realizacji powziętej decyzji życiowej i jej wierności 
powołani winni być tak przygotowani, by opierali się na motywacjach 
bardziej zasadniczych. Mają też nabrać przekonania do właściwego i au-
tentycznego przeżywania prawdziwej czystości, jeśli nie chcą marnieć 
w przeciętności, będąc pozbawionymi ludzkich i Boskich radości.

30 Zob. M. Kożuch, Wychowanie do dojrzałego przeżywania celibatu, „Życie ducho-
we” (1995) nr 2, 16.

31 Zob. J.S. Płatek, Dziewictwo, celibat, konsekracja…, 82.
32 Por. M. Kożuch, Wychowanie..., 16-17.
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4. Zakończenie

Doskonała czystość winna być przeżywana nie z pogardy dla daru 
życia, lecz z wyższej miłości do nowego życia wypływającego z wielka-
nocnej tajemnicy Chrystusa33. Ofiara z ludzkiego uczucia jest w takim 
przypadku dokonana dla Pana, czyli dla Kościoła, któremu osoby zakon-
ne poświęcają inne więzy, a także uczucia, do których miałyby prawo. 
Religia zaś podnosi wartość czystości jako cnoty, wskazując jednocześnie 
na odpowiednie środki do jej zachowania i strzeżenia z wielką troskliwo-
ścią i ostrożnością, a także na konieczność wewnętrznego zdyscyplino-
wania wyobraźni i pragnień oraz na zewnętrzną dyscyplinę zmysłów.

Biorąc pod uwagę głębokie powiązanie, jakie zachodzi między 
religijnością i czystością, oraz szczególne, chrześcijańskie znaczenie 
konsekracji, staje się rzeczą nieodzowną, aby religijna formacja powo-
łanych coraz bardziej doskonaliła się i dotykała głębi duszy. Jeśli zaś 
pobożność zakonna będzie umacniana przez Boskie słowa i Najświętszą 
Eucharystię, jeśli połączy się ją z życiem liturgicznym i znajdzie oparcie 
w świadomym kulcie Najświętszej Dziewicy - wówczas zakonnik czy 
siostra zakonna dotrze do samych źródeł prawdziwie duchowego życia, 
które jako jedyne może sprawić, że strzeżenie świętego dziewictwa 
zostanie oparte na bardzo mocnym fundamencie.

Jeśli zatem powołanie do czystości jest darem Bożym, to będzie 
ono rodzić u tych, którzy chcą je realizować, wdzięczność, radość oraz 
prawdziwe poczucie dobra i prowadzić do duchowego ubogacenia, 
a nie stanie się przyczyną niezadowolenia, okaleczenia czy też pustki 
psychicznej i duchowej. 

33 Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis coelibatus, 13. 
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Konstytucje mariańskie definiują w bardzo precyzyjny sposób istotę, 
sens i znaczenie ewangelicznego ubóstwa. Mówiąc o wyrzeczeniu się 
z miłości do Chrystusa nie tylko dóbr materialnych, ale również przy-
wiązania do nich (bez czego nie może być stanu zakonnego), ukazują 
jednocześnie, że jest ono naśladowaniem Pana, prowadzi do duchowej 
wolności i stanowi znak Królestwa Bożego. 

Według adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata 
ubóstwo ewangeliczne, będące jedną z rad ewangelicznych, to przede 
wszystkim dar Trójcy Przenajświętszej, który głosi, że Bóg jest jedynym 
prawdziwym bogactwem człowieka. Przeżywane na wzór Chrystusa, 
który „będąc bogaty (...) stał się ubogim” (2 Kor 8, 9), wyraża całko-
wity dar z siebie, jaki składają sobie nawzajem trzy Osoby Boskie. Ten 
dar przelewa się w stworzenie i objawia się w pełni we wcieleniu Słowa 
i w Jego odkupieńczej śmierci1. 

Od tej definicji o aspekcie duchowym, kontemplacyjnym i mistycz-
nym Ojciec Święty przechodzi do jej aspektu praktycznego i socjalnego, 
jaki nosi w sercu od początku swego pontyfikatu w związku z ideą miło-
sierdzia. Nawiązując do sytuacji zagrożenia świata przez niesprawiedli-
wość społeczną, żądzę posiadania i wyzysk słabszych, Papież stwierdza, 
że przeciwwagą i odpowiedzią [na ten krzywdzący stan] jest profesja 
ewangelicznego ubóstwa, przeżywana w różnych formach i często połą-
czona z konkretną działalnością, szerzącą solidarność i miłosierdzie2. 

Immakulata J. Adamska OCD

Ślub ubóstwa

*  S. Immakulata J. Adamska OCD, autorka licznych publikacji z zakresu duchowości 
(Borne Sulinowo).

1  VC 20, 21.
2  Tamże, 89.
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1. Ewolucja biblijnego pojęcia ubóstwa 

Nim zaczniemy rozpatrywać sugerowany przez Jana Pawła II 
praktyczny i socjalny aspekt ubóstwa, zbadajmy, jak kształtowało się 
w Biblii samo pojęcie tego pierwszego błogosławieństwa z Kazania na 
Górze. Początkowo Pismo Święte widzi w ubóstwie zło i wręcz prze-
kleństwo od Boga. Ubogi to napiętnowany nędzarz, człowiek grzeszny, 
pozbawiony błogosławieństwa Stwórcy. Dopiero po niewoli babilońskiej 
przychodzi refleksja, że ubodzy to często ludzie bojący się Boga, szla-
chetni, choć zwykle krzywdzeni. Psalmiści powiedzą, że w nich Bóg ma 
upodobanie. Wejdzie wówczas w użycie nazwa „anawim Jahwe” ozna-
czająca najpierw ludzi poniżonych, wzgardzonych, a dalej ich duchową 
postawę pozwalającą ubogiemu stać się uprzywilejowanym dzieckiem 
Boga. Później pojęcie „ubogi” zaczęto stosować zamiennie z pojęciem 
człowieka cichego i łagodnego, pomimo cierpienia i bólu. Wzbogacono 
je równocześnie nową interpretacją wyrażoną słowem „pokorny”, o do-
datkowych jeszcze znaczeniach w sensie „sprawiedliwy”, „bojący się 
Boga”, „wierny” i „ufny”3. Błogosławieństwo i przekleństwo ubóstwa ma 
podwójnych adresatów: błogosławieństwo odnosi się do Boga, a ubóstwo 
do człowieka. Bóg troszczy się o biednych, którzy Mu ufają i pokornie 
proszą o pomoc. Taka dyspozycja jest stanem duszy, w którym Bóg ma 
upodobanie. 

Pojęcie ubóstwa nabiera dla Izajasza znaczenia całkowicie ducho-
wego i stanowi podstawę jego proroctwa, nawołującego w czasach klęski 
Izraela do nawrócenia i spokoju, do ciszy i ufności (Iz 30, 15), do peł-
nego zawierzenia Bogu i Jego obietnicom. Biednych prorok zapewniał: 
Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świę-
tym Izraela (Iz 29, 19). Myśl tę podejmie Sofoniasz, później Jeremiasz, 
wtrącony przez dawnych przyjaciół w otchłań cierpienia. Deutero-Izajasz 
prawdziwie ubogiego widzi w „Słudze Jahwe” i proroczo odmalowuje 
obraz wcielonego i ogołoconego Syna Bożego. Gdy w końcu spojrzymy 

3  L. Roy, Ubodzy, w: X. Léon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, Poznań-Warszawa 1985, 
998.
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na mesjańską wyrocznię w Księdze Zachariasza, staje nam już wyraźnie 
przed oczyma uboga postać Maryi i Jezusa, do czego nawiąże Ewangelia 
Mateusza (21, 5).

Ta głęboka ewolucja pojęcia ubóstwa przekracza czysto ludzką 
logikę, jak przekracza ją miłosierna miłość Boga, zatroskanego o po-
trzebujących pomocy, których właśnie obiera za partnerów swej miłości. 
Przychodzą oni do Niego świadomi swych pustych rąk i przejrzystej 
próżni, w którą może się przelać pełnia Boskiego daru. Takim właśnie 
Bóg objawia siebie i uszczęśliwia oszałamiającą obietnicą „Ośmiu bło-
gosławieństw” (por. Mt 5, 5), z których pierwsze im przede wszystkim 
jest przyrzeczone. 

Błogosławieństwo przyrzeczone ubogim w niewyobrażalny sposób 
objęło Matkę Pana, pełną łaski. Jej ubóstwo było aktem całej osoby 
oddającej się Bogu. Miało charakter zbawczy i zbawczą moc, bo prze-
żywała je w głębokiej wierze, cała oddana i poddana Boskim planom. 
Obca Jej była wszelka refleksja dotycząca osobistego dobra i wszelka 
próba jego zabezpieczania.

2. Ubóstwo jako naśladowanie Chrystusa miłosiernego 

Już w podanym powyżej bardzo uproszczonym i skrótowym prze-
glądzie biblijnego ubóstwa pobrzmiewają encykliki, adhortacje i listy 
proroka naszych czasów, Jana Pawła II, ukazującego zwłaszcza w en-
cyklice Dives in misericordia Boga, który dla człowieka ogołocił siebie, 
aby go swym ubóstwem ubogacić. Dla Papieża z pojęciem ubóstwa łączy 
się ściśle pojęcie miłosierdzia. W miłosierdziu względem ubogich wi-
dzi on ratunek dla zagrożonego niesprawiedliwością społeczną świata 
i pozytywne zmiany w jego strukturach. W przejmujący sposób ukazuje, 
jak Ojciec, odwieczne źródło Boskości, niczego dla siebie z Bóstwa nie 
zatrzymuje, wszystko na zawsze oddając Synowi, który również nie 
ma niczego, czego by na powrót Ojcu nie oddał. Z tego absolutnego 
„ubóstwa” Boga, wzajemnego bycia-dla-siebie, tryska Duch Święty, Ich 
osobowy Dar, wieczny nadmiar miłości. 



Jego tajemnicze „dotknięcie” wzywa ludzi do biblijnego ubóstwa 
i miłosnego zjednoczenia duszy z Bogiem w Chrystusie, będącym ab-
solutną świętością. Bóg-Człowiek, Syn Boży wypełnił do końca zamysł 
Ojca. Istotą Jego życia i ludzkiego doświadczenia były błogosławień-
stwa z Kazania na Górze - fundament rad ewangelicznych. Wzywają 
one osoby konsekrowane do wejścia w przestrzeń świętości Jezusa, 
będącej miłością przeżywaną chwila po chwili w sytuacjach, w jakich 
stawiał Go Ojciec, tak że mógł On powiedzieć: Ja zawsze czynię to, co 
się Jemu podoba (J 8, 29).

Dla osób konsekrowanych Jezus jest racją i kształtem świętości. Na-
śladować Go znaczy nie czynić – jak On – niczego z siebie, przez siebie 
i dla swej chwały; pragnąć żyć w absolutnej zależności od Boga i w tej za-
leżności znajdować siłę, radość i wolność, w czym wypełnia się powołanie 
człowieka do bycia „obrazem i podobieństwem Boga”. Tu też zawiera się 
„prawdziwa wolność i wesele synów Bożych”, gdyż zjednoczenie z Nim 
jest zjednoczeniem z Jego Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność 
(2 Kor 3, 17). Do tego wiedzie tylko jedna droga: życie w posłuszeństwie 
wiary, czyli w posłuszeństwie i zgodności z wolą Bożą. 

Ukazanie ewangelicznego ubóstwa w świetle miłosierdzia i mi-
łosierdzia w świetle ubóstwa przenosi nas od razu w samo centrum 
Chrystusowego orędzia o zbawieniu. Bez ubóstwa miłosierdzie nie by-
łoby do końca zrozumiałe, gdyż w jego naturze leży świadczenie dobra 
ubogiemu. Miłosierdziem jest miłość, która pochyla się nad ubóstwem 
człowieka, czyli wszelka relacja Boga ze stworzeniem jest świadczeniem 
mu miłosierdzia.

Jan Paweł II uczy, że Bóg zwraca się do człowieka, ogarnia wszyst-
ko, co składa się na jego człowieczeństwo [...], w sposób szczególny daje 
o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu 
z całą historyczną «ludzką kondycją», która na różne sposoby ujawnia 
ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Wła-
śnie ten sposób przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym 
«miłosierdziem»4. Miłosierdzie człowieka, dzięki uczestnictwu w życiu 

4  DM 3. 
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Bożym przez łaskę, staje się uczestnictwem w Jego miłosierdziu i wyraża 
się przede wszystkim przez świadectwo życia. 

W Vita consecrata Papież tłumaczy: Dzięki konsekracji i całko-
witemu oddaniu się Panu osób konsekrowanych widzialna staje się 
miłująca i zbawcza obecność Chrystusa – konsekrowanego przez Ojca 
i posłanego, aby spełnić misję. Osoby te, pozwalając się «zdobyć» przez 
Chrystusa (por. Flp 3, 12), okazują gotowość, by w pewien sposób stać 
się przedłużeniem Jego człowieczeństwa. Życie konsekrowane wymownie 
świadczy o tym, że im bardziej żyje się Chrystusem, tym lepiej można Mu 
służyć w bliźnich5, wówczas bowiem sam Chrystus miłuje braci przez 
oddane Mu osoby. Nędza świata stanowi więc dla zakonnika wezwanie, 
by przyjść potrzebującym z pomocą, a zwłaszcza, by własnym życiem 
ukazywać miłosiernego Boga. 

Powołanie do zakonu nie oznacza oddania się praktyce rad ewan-
gelicznych osób konsekrowanych, ale jest ich miłosnym pójściem za 
Chrystusem, co nadaje kierunek całej ich egzystencji i działalności. 
Rady są zatem jedynie konsekwencją naśladowania Chrystusa, który 
dla wypełnienia swej zbawczej misji stał się ubogi (por. 2 Kor 8, 9). 
Papież dopowie: Ubóstwo wchodzi w wewnętrzną strukturę samej od-
kupieńczej łaski Jezusa Chrystusa. Bez ubóstwa nie sposób zrozumieć 
tajemnicy obdarowania człowieka Bóstwem – obdarowania, jakie się 
dokonało właśnie w Jezusie Chrystusie. Stąd też znajduje się ono w sa-
mym centrum Ewangelii, na początku orędzia ośmiu błogosławieństw: 
«błogosławieni ubodzy w duchu»6.

Ubóstwo zakonnika obejmuje również ewangeliczną radę czystości 
oraz posłuszeństwa, gdyż obejmuje wszechstronne wyrzeczenie. Czło-
wiek, choć własną wolą może sobie wielu rzeczy odmówić czy nakazać 
i dla określonych celów z wielu się ogołocić, nie potrafi jednak o wła-
snych siłach duchowo siebie przemienić. Czyni to Bóg w odpowiedzi 
na jego pragnienie całkowitego należenia do Niego. Kiedy tego dokona, 
udzielone mu miłosierdzie Boga promieniuje na innych. Jan Paweł II 

5  VC 76.
6  RD 12. 

Ślub ubóstwa 245



doda: Osoba konsekrowana, obdarowana Bogiem, posiada w sobie wła-
śnie poprzez ubóstwo, nieporównane z żadnym zasobem dóbr material-
nych źródło ubogacania drugich, obdarowywania ich na podobieństwo 
Boga samego7. Życie konsekrowane ma udział w skrajnym ubóstwie, 
jakie obrał Chrystus, i spełnia swoje specyficzne zadanie w zbawczej 
tajemnicy Jego wcielenia i Jego odkupieńczej śmierci. Ewangeliczne 
ubóstwo przeciwstawia się z mocą bałwochwalczemu kultowi mamony 
i staje się proroczym wołaniem skierowanym do społeczeństwa, które 
żyjąc w wielu częściach świata w dobrobycie, jest wystawione na nie-
bezpieczeństwo utraty poczucia umiaru i świadomości istotnej wartości 
rzeczy8. 

Adhortacja apostolska Vita consecrata oraz instrukcja Ripartire da 
Christo, choć podają różne pola działalności osób konsekrowanych, 
przecież podkreślają, że nie sposób posługiwania jest tu najważniejszy, 
ale ich obecność jako świadków Chrystusowego miłosierdzia. 

3. Kontemplacyjny i mistyczny aspekt ubóstwa

Wracając do papieskiej definicji ubóstwa w Vita consecrata 
w aspekcie duchowym i kontemplacyjnym, należy dodać, że utożsamia 
się ono z wewnętrzną prostotą, z absolutną ufnością pokładaną w Bogu 
i ze swobodą ducha; jest twórcze i buduje Kościół. Warunek: musi być 
dobrowolne i wypływać z miłości. François Varillon w swej książce 
„Pokora Boga” mówi znamienne słowa o ubóstwie samego Boga: Jego 
bogactwo, Jego wolność, Jego potęga – bogactwo miłości, wolność mi-
łości, potęga miłości – nie mogą być i w rzeczywistości nie są przekazy-
wane, wyrażone, objawione inaczej, jak tylko przez ubóstwo, zależność 
i pokorę Jezusa Chrystusa 9. 

Ubóstwo duchowe rozwija modlitwę wewnętrzną i prowadzi do 
modlitwy prostoty. Zacytujmy jeszcze prawdziwie „ubogą w duchu” 

7  Tamże.
8  VC 90.
9  F. Varillon, Pokora Boga, Paris 1982, 66.
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św. Edytę Stein, która w egzorcie z 14 IX 1940 r. na odnowienie ślu-
bów w Karmelu, pisała: Chrystus poprzedził nas na drodze ubóstwa. Do 
Niego wszak należały wszystkie niebieskie i ziemskie dobra, nie grożące 
Mu niebezpieczeństwem, gdyż mógł ich używać, zachowując doskonale 
wolne serce. Wiedział jednak, że ludziom trudno jest posiadać dobra 
bez uwikłania się w nie i popadnięcia w niewolę. Dlatego ogołocił się 
i bardziej swoim przykładem aniżeli radą ewangeliczną ukazał, że ten 
jedynie posiada wszystko, kto nie posiada niczego. Jego narodziny w staj-
ni, ucieczka do Egiptu wskazywały już na to, że Syn Człowieczy nie miał 
gdzie skłonić głowy. Kto za Nim postępuje musi pamiętać, że „nie mamy 
tutaj trwałego miasta”. Im żywiej to czujemy, tym gorliwiej „szukamy 
tego, które ma przyjść” (Hbr 12, 14) i możemy radować się na myśl, że 
mamy prawo do przebywania w niebie10 .

Te słowa dopełnia Varillon, obrazując kenozę Boga: Jest On samą 
miłością, a więc Kimś, kogo można zranić i odtrącić. Wstrząśnięty 
ludzkim grzechem, chcąc człowieka ratować, zaryzykował odrzucenie 
i sponiewieranie swej miłości. Objawił ją we wstrząsający sposób 
w Chrystusie, gdy jak niewolnik klęknął przed grzesznym człowiekiem 
w geście umywania nóg Apostołom. Objawił wówczas swą Boską po-
korę, bez której Miłość nie byłaby Miłością absolutną, a wszechmoc 
– absolutną kenozą. 

 Gdy pojmie się coś z kenozy Boga, stanie się dla nas bardziej zro-
zumiałe ubóstwo Maryi, Jej pokora, uniżenie i ogołocenie. Podstawową 
dyspozycją Jej serca było miłosne zaufanie Bogu i zdanie się na Jego 
wolę; także bezmierna nadzieja przyzywająca miłosierdzia, by towarzy-
szyło stale nowej, heroicznej zgodzie na własną małość. Bóg wejrzał 
na uniżenie swojej Służebnicy. Ubóstwo ducha uczyniła prawem swego 
życia i nie pragnęła posiadać niczego poza Bogiem. Na Golgocie Jej 
ubóstwo stało się absolutne zarówno w sensie kenotycznym, jak i w zna-
czeniu nieskończonego otwarcia się duszy na wypełnienie Bogiem i na 
przyjęcie danego Jej przez Syna – potomstwa. Ona w Boże misterium 
włożyła całe swe ubóstwo, otrzymując w zamian życie i Bóstwo Syna 

10 E. Stein, Verborgenes Leben, Freiburg 1987, 134.

Ślub ubóstwa 247



Bożego, który stał się Jej Synem. Udręka, ubóstwo, sponiewieranie Syna 
było jednocześnie Jej „pełnym Boga ubóstwem”, które doprowadziło Ją 
do pełni chwały. Jej ubóstwo stało się przebóstwioną przestrzenią, formą 
dla kształtowania się ewangelicznego ubóstwa człowieka. 

4. Społeczny i zewnętrzny aspekt ubóstwa. 
    (Ślub ubóstwa dzisiaj)

Już Sobór Watykański II, mówiąc o ubóstwie w dekrecie Perfectae 
caritatis11, zaznacza, że istotą ubóstwa zakonnego jest dobrowolność 
i naśladowanie Chrystusa, który dla nas stał się ubogim. Z mocą podkre-
śla wartość ubóstwa jako znaku ukazującego królestwo Boże, obiecane 
ubogim. W Konstytucji o Kościele, eksponując rolę znaku, tłumaczy 
i nakazuje: Kościół, chociaż do pełnienia swego posłannictwa potrze-
buje środków, którymi dysponują ludzie, powstał nie celem szukania 
ziemskiej chwały, lecz by szerzyć pokorę i wyrzeczenie również swoim 
przykładem12.

Do Soboru ubóstwo zakonne sprowadzało się przede wszystkim do 
zależności od przełożonych i koncentrowało uwagę na zobowiązaniach 
z prawnego lub moralnego punktu widzenia. Sobór przeniósł bardziej 
akcent z ubóstwa zewnętrznego na ubóstwo duchowe. Podsunął też nowe 
formy w jego praktyce, związane ze środowiskiem, rodzajem apostolstwa 
i duchem poszczególnych Instytutów. Podkreślił obowiązek pracy i dzie-
lenia się swymi zasobami materialnymi z potrzebującymi pomocy. 

Ubóstwo ewangeliczne powinno mieć charakter kultu Bożego; 
podjęte z miłości do „umiłowanego nade wszystko Boga” ma być ak-
tem wiary w Jego Opatrzność i aktem ufności w Jego ojcowską dobroć. 
Jako fundament doskonałości zawiera w sobie całą ascezę chrześcijańską 
(wyrzeczenie, zależność, osobisty wysiłek szczególnie w pracy, umiejęt-
ność dzielenia się); zawiera też w sobie wszystkie cnoty i daje duchową 
wolność. Jest w sposób istotny związane z apostolstwem. 

11 PC 13.
12 LG 8.
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Konstytucje mariańskie i Dyrektorium podają szczegółowe instruk-
cje określające w sposób roztropny i wyważony zakres ślubu ubóstwa, 
jego znamiona, zbiorowe świadectwo i rolę przełożonych w zaspokajaniu 
konkretnych potrzeb współbraci. Zachęca do zbiorowej rewizji życia, do 
sprawiedliwości i miłości społecznej i do wzajemnej międzyklasztornej 
pomocy. 

Naśladowanie Chrystusa ubogiego – powie Jan Paweł II w Vita 
consecrata – jest wartością samą w sobie i jego podstawowy sens 
polega na świadczeniu o tym, że Bóg jest prawdziwym bogactwem 
ludzkiego serca13. Przeciwstawiając się bałwochwalczemu kultowi 
mamony jest proroczym wołaniem o poczucie trzeźwego umiaru i wy-
znaczenie stosownych granic własnym pragnieniom14. Papież ma tu na 
myśli ludzi głodujących i ograniczoność zasobów naszej planety. Od 
osób konsekrowanych wymaga odnowionego i radykalnego świadec-
twa ewangelicznego umiarkowania oraz wyrzeczenia, które powinno 
się wyrażać w braterskim stylu życia prostotą i gościnnością, mogącą 
służyć jako przykład dla osób obojętnych na potrzeby bliźnich. Już 
tutaj ukazuje aspekt ubóstwa, który później nazwie „wyobraźnią mi-
łosierdzia”, zachęcając do umiłowania ubogich, wręcz dzielenia z nimi 
ich warunków życia, cierpień, problemów i zagrożeń. Wspomina też 
osoby konsekrowane, żyjące w duchu bezinteresowności dla ludzi ze 
społecznego marginesu, poświęcające się sprawom, które u wielu nie 
budzą uznania. Rozdział o ubóstwie Papież kończy ukazaniem istoty 
wartości ubóstwa, że mianowicie ma udział w skrajnym ubóstwie, jakie 
obrał Chrystus, i spełnia swoje specyficzne zadanie w zbawczej tajemnicy 
Jego Wcielenia i Jego odkupieńczej śmierci15. 

Myśl Jana Pawła II o ochotnym przyjęciu słów Chrystusa „Błogo-
sławieni ubodzy w duchu” - ze względu na coraz większe obszary nędzy 
- podejmuje List pasterski na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 
(z 30.01.2005). Odwołuje się w nim Papież do listu Mane nobiscum 
Domine i przypomina, że Królestwo niebieskie obiecane jest ludziom 

13 Por. VC 90.
14 Tamże.
15 Tamże.
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ubogim w duchu, a postawa ewangeliczna wobec dóbr materialnych, 
[…] pozyskanych z zachowaniem sprawiedliwości [...] [każe w nich] 
widzieć dobro sobie zawierzone, którego jest się jedynie dysponentem, 
i którym należy zarządzać sprawiedliwie, czyli z pożytkiem nie tylko dla 
siebie ale [...] przede wszystkim biednych i potrzebujących16. 

Ubóstwo ducha – jak wspomniano – wymaga wyobraźni miło-
sierdzia17 i wielkiego zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi, 
wyzwalania go ze społecznego marginesu i przywracania utraconej często 
godności. Ślub ubóstwa, będąc naśladowaniem Chrystusa, który będąc 
bogatym, stał się dla nas ubogim, aby nas swym ubóstwem ubogacić (por. 
2 Kor 8, 9), zobowiązuje w szczególny sposób do solidarności z rzeszą 
biednych. Ten sposób życia – jak wiadomo – podejmują z powodzeniem 
osoby świeckie, tworząc nowe dzieła miłosierdzia. 

Osoby konsekrowane, które przez ślub ubóstwa wyrzekają się po-
siadania dóbr materialnych, ograniczają się też w używaniu rzeczy nieko-
niecznych; oddając się bezinteresownej służbie innym, nie oczekują zapłaty 
ani wdzięczności. Zaoszczędzone środki przeznaczają na cele apostolskie 
i charytatywne. To wyrzeczenie owocuje zwykle radością rozumienia do-
broci i miłości Boga. Świadectwo życia ewangeliczną radą ubóstwa jest 
– jak powiedział Sobór – „przejasnym znakiem Kościoła” jako wspólnoty 
ukierunkowanej na zdobywanie dóbr niebieskich. W ubóstwie należy wi-
dzieć radykalizm ewangeliczny, najpełniej odbijający w stworzeniu stan 
Słowa wcielonego, które posiada wszystko od Ojca i wszystko ma w Ojcu 
i dla Niego. Droga ubóstwa ukazana w Kazaniu na Górze wskazuje naj-
lepsze środki prowadzące do osiągnięcia czystej miłości.

5. Ubóstwo, które jest nadzieją

Rozumienie krzyża Chrystusowego potęguje zawsze wzrost 
nadprzyrodzonej nadziei, z którą ubóstwo się łączy. Polega ono na 
poszukiwaniu i świadomym wyborze wartości nieprzemijających i jest 

16 O radzie i ślubie ewangelicznego ubóstwa. List pasterski na niedzielę przed IX Światowym 
Dniem Życia Konsekrowanego (30.01.2005), „Via consecrata” 8(2005) nr 2, 7.

17 NMI 50.
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warunkiem pójścia za Jezusem. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co 
posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14, 33) Owo „wszystko” jest 
wyprowadzeniem człowieka poza wszelkie bezpieczeństwo, w miejsce 
po ludzku nieodgadnione, w którym obowiązuje Jezusowe posłuszeń-
stwo Ojcu i Boskie prawo miłości. Trzeba tam iść na ślepo, opierając 
się jedynie na wierze, przyjmując ochotnie wykorzenienia i ogołocenia 
z najdroższych powiązań. 

Cenne myśli na temat ślubu ubóstwa znajdujemy w pismach św. 
Edyty Stein. W swym eseju „Gody Baranka” przypomina, że kto żyje 
w duchu ewangelicznego ubóstwa, ten musi wypuścić z rąk wszystko, 
co one zaciskają, a dewizą swego życia uczynić słowa Pana: „Bądź wola 
Twoja”. Żyć w ubóstwie, to maksymalnie zredukować swoje potrzeby, 
wykluczając bezwzględnie wszystko, co zbędne, i ten stan szczerze poko-
chać. Nasza Święta tłumaczy przekonująco, że ślub ubóstwa wiąże umysł 
i serce rodzące pożądanie użycia, przyjemności i bogactw, które nas na 
wszystkie strony rozpraszają, podniecając do gorączkowych zabiegów 
o wiele niepotrzebnych spraw, a narażając na niebezpieczeństwo tę naj-
ważniejszą. Życie w nadmiarze i mieszczańskiej wygodzie przeciwstawia 
się duchowi ubóstwa i odłącza od Ukrzyżowanego, który był ubogi18. 

W swoim studium pt. „Wiedza Krzyża” Edyta Stein przekonująco 
tłumaczy, że ubóstwo polega nie tylko na oderwaniu od spraw tego 
świata, lecz przede wszystkim na wyrzeczeniu się samego siebie, aby dać 
Bogu całe miejsce, które chciałoby zająć nasze „ja”. Ubóstwo material-
ne konkretyzuje duszy znaczenie ubóstwa duchowego, które ogałacając 
duszę, czyni ją zdolną do przyjęcia Boskiej Pełni. Z tym twierdzeniem 
wchodzi już w sferę kontemplacji i mistyki. W „Wiedzy Krzyża” doda 
słowa jeszcze bardziej radykalne: Stracić swą duszę – a przez to ją oca-
lić – znaczy wyrzec się dla Chrystusa tego wszystkiego, co wola może 
pożądać i w czym może mieć upodobanie, a wybrać raczej to, co jest 
krzyżem. [...] Chrystus jest naszą drogą. Wszystko polega na tym, aby 
zrozumieć, jak iść za Jego przykładem. [...] Jeśli ktoś w najgłębszym 

18 E. Stein, Gody Baranka, w: Autoportret Edyty Stein w jej twórczości, Poznań 1999, 
207.
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uniżeniu dojdzie do unicestwienia, do całkowitego nic, osiągnie wtedy 
duchowe zjednoczenie z Bogiem19. 

6. Życie we wspólnocie

Konstytucje mariańskie wprowadzają pewne novum w interpretacji 
ślubu ubóstwa (jakże twórcze i potrzebne!), podkreślając jego charakter 
wspólnotowy i wymagając zbiorowego świadectwa ubóstwa i udzielania 
z własnych zasobów na aktualne potrzeby Kościoła, zwłaszcza na utrzy-
manie ubogich, których z polecenia Ewangelii i napomnienia Apostołów 
winni miłować nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą20. Podkreśla 
zakonne umiarkowanie i prostotę, szczególnie chrześcijańską wrażliwość 
i uczynność wobec wszystkich, którzy są w potrzebie21. Współgra to ści-
śle z myślą Jana Pawła II, który wzywał, by ubóstwo dzisiaj stało się 
współdzieleniem, solidarnością, sprawiedliwością jak i miłosierdziem, 
komunią dóbr, współuczestnictwem.

Dyrektorium mariańskie w punkcie 15 do praktyki ubóstwa 
w aspekcie duchowym i społecznym zalicza „poczucie sprawiedliwości 
i miłości”. Mówi o „zbiorowej rozwadze” w dokonywaniu wydatków, 
o nieszukaniu przywilejów z racji zakonnego stażu i zasług. Wytycza 
więc ewangelicznemu ubóstwu kierunek wspólnotowego szukania 
nowych dróg wierności. Zapewne ma się tu na myśli nie tyle nową 
interpretację prawa, racjonalizowanie obowiązujących ustaw, ale ser-
deczne naśladowanie Jezusa ubogiego i pokornego, szczere, nieustanne 
nawracanie serca, o radykalne wypełnienie Ewangelii.

Współdzielenie się i braterstwo jest znakiem jakości życia i zdolno-
ści dawania świadectwa. Przez wieki istniał w Kościele model świętości 
indywidualnej, bardziej jednak pociąga wspólnotowy styl życia, obraz 
miłości silniejszej od podziałów, która tak wielu uczniów Chrystusa 
przysparzała Kościołowi w czasach apostolskich. 

19 Taż, Wiedza Krzyża, Kraków 1994, 77.
20 K 50.
21 Tamże.
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Odnowa życia konsekrowanego jest dziełem nie tyle jednostki, co 
wspólnoty, szukaniem – dla większej wierności - stylu życia i służby, spo-
sobów tworzenia lepszych stosunków interpersonalnych, bardziej przy-
datnych w konkretnych okolicznościach. W sytuacji zdominowanej przez 
indywidualizm i brak tolerancji łatwo odrzuca się słabszego, odmiennego, 
gorszego. Statystyka odejść osób konsekrowanych z zakonu wykazuje, że 
najczęstszym powodem próśb o dyspensę od ślubów jest nie tyle kryzys 
wiary, brak powołania, ale trudności w życiu wspólnotowym. 

Dlaczego życie wspólnotowe rozważa się w zakresie zagadnienia 
ubóstwa? Bo tylko „ubogi w duchu”, świadomy własnej grzeszności 
i słabości jest zdolny zrezygnować z bogactwa własnego indywiduali-
zmu, ocenić wartość wspólnoty i pokornie wraz z nią szukać dróg od-
nowy życia. W latach posoborowych Kościół dał instytutom zakonnym 
w tym zakresie wiele cennych wskazówek, wymieńmy choćby Perfectae 
caritatis, Redemptionis donum, Mutuae relationes, Congregavit nos in 
unum Christi amor, Vita consecrata. Do tego zagadnienia nawiązywała 
też każda encyklika Jana Pawła II, jego listy i adhortacje. Wzywała idea 
wiodąca całego pontyfikatu, mówiąca o miłosierdziu Boga, który stale 
się daje i rozdaje, aby wyzwolić człowieka z zagrożeń i uzależnień. 

Jeżeli tak bardzo potrzebna soborowa zachęta „powrotu do źródeł” 
wydała dość nikłe owoce, to dlatego, że zabrakło prawdziwego zaanga-
żowania w życiu wspólnotowym. Poszukiwania skupiały się często na 
formowaniu i racjonalizowaniu struktur i przepisów, a nie na uczeniu lo-
giki wzajemnej komunii, wzajemnego pragnienia dobra, na ukazywaniu 
wspólnego życia ewangelicznego według własnego charyzmatu, a także 
ciągłego nawracania duchowego.

Konstytucje i Dyrektorium mariańskie podkreślają „zbiorową” 
rozwagę i wrażliwość, wymiar osobowy i duchowy wspólnoty. Jest to 
konieczny wymóg ze względu na młode pokolenie osób wstępujących, 
które mają swoją wizję życia wspólnotowego, inną niż tradycyjna. Należy 
przeto wspólnie poszukiwać takich struktur formacyjnych, które zdołają 
w sposób całościowy objąć różnice pokoleniowe i mentalnościowe osób 
żyjących w zgromadzeniu. 
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Doświadczenie pokazuje, jak ważnym jest wspólnotowe dzielenie 
drogi wiary, dzielenie się przeżywanym słowem Bożym, regularna 
rewizja wspólnego życia i charyzmatu, dialog, napomnienie brater-
skie. W tych dziedzinach najbardziej odczuwany jest brak właściwego 
rozeznania. Przez podkreślanie indywidualizmu zagubiono klucz do 
wspólnotowości, do wzajemnego otwarcia się na siebie. Św. Paweł od 
swych wiernych wymagał jednej myśli, takich samych uczuć, zgody, 
harmonii, jedności ducha (por. Flp 1, 27; 2, 2; 4, 2; 2 Kor 13, 11, Rz 
12, 16; 15, 5). Nie chodziło mu o wyrzeczenie się własnego sposobu 
widzenia rzeczy, ale o postawę nieburzącą jedności, o otwarcie się na 
„innego” brata. Bogactwo sposobów patrzenia na rzeczy i różnorodna 
wrażliwość ubogaca życie wspólne, niweluje antagonizmy, zazdrości 
i niechęci, pod warunkiem, że we wspólnocie panuje wzajemne zaufanie, 
prostota i szczerość. 

Wspólnota tak żyjąca jest świadoma, że żaden człowiek nie jest 
istotą doskonałą, ale każdy ma szansę doskonalenia siebie. Wspólny 
cel, którym jest królestwo Boże, wymaga odważnego zaparcia się 
siebie, poprzez akceptację drugich z ich innością i ograniczeniami. Jak 
we wszystkim, i tu potrzebne jest współdziałanie między darem łaski 
a osobistym wysiłkiem. 

O wspólnotowym świadectwie osób konsekrowanych powie Jan 
Paweł II, że jest świadectwem prorockim. Już samo życie braterskie 
jest czynnym proroctwem w społeczeństwie, które odczuwa głęboką 
– choć czasem nieuświadomioną - tęsknotę za braterstwem bez granic. 
Wierność własnemu charyzmatowi nakazuje osobom konsekrowanym, by 
dawały wszędzie świadectwo jednoznaczne i jawne – na wzór proroków, 
którzy nie boją się narazić nawet własnego życia22. Zakończmy nasze 
rozważania stwierdzeniem z dokumentu Ripartire da Cristo o wartości 
ewangelizacyjnej zakonnej konsekracji: Życie przemienione radami 
ewangelicznymi staje się prorockim i cichym świadectwem, a zarazem 
wymownym sprzeciwem wobec nieludzkiego świata. Przyczynia się do 
promocji osoby ludzkiej i rozbudza nową wyobraźnię miłosierdzia23. 

22 VC 85.
23 RdC 33.
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Zagadnienie posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej należy rozu-
mieć w kontekście wolności, która jest jedną z podstawowych wartości 
w życiu człowieka. Wolność natomiast w świetle corpus paulinum wiąże 
się z godnością dzieci Bożych. Św. Paweł mówi o wolności od grzechu 
i wolności do wypełniania prawa Chrystusa. Dla Apostoła narodów 
grzech polega na braku wolności, ponieważ wolność jest tam, gdzie Duch 
Święty (por. 2 Kor 3, 17), a człowiek wolny to taki, który uczestniczy 
w tajemnicy jedności Trójcy Świętej, trwając w komunii z Bogiem. Tak 
rozumiana wolność urzeczywistnia się przez posłuszeństwo Panu, który 
jest Prawdą (por. J 14, 6), oraz przez posłuszeństwo Jego Ewangelii, 
prawdzie przez Niego objawionej.

Prawdziwa wolność zatem nie może prowadzić do negacji Boga 
i odrzucania Jego prawa. Wolność nie jest też skrajną formą indywidu-
alizmu, przekreślającą więź z ludźmi, ani pretekstem do samostanowienia 
i samowystarczalności człowieka, ale zasadza się na uznaniu Boga za 
jedynego Pana, którego człowiek nie może nie słuchać, jeśli chce w pełni 
zrealizować swoje człowieczeństwo.

Rozumienie zatem istoty posłuszeństwa w życiu osób konse-
krowanych z jednej strony odnosi się do wolności, z drugiej zaś – do 
wypełniania woli Ojca objawionej w prawie Boskim. W tym ostatnim 
chodzi przede wszystkim o respektowanie w życiu zasad dekalogu i naj-
większego prawa, jakim jest prawo miłości Boga i bliźniego, w którym 
Chrystus streścił istotę Ewangelii. 

Kazimierz Synowczyk OFMCap
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1. Nieposłuszeństwo Adama i posłuszeństwo Chrystusa

Sobór Watykański II w Dekrecie o posłudze i życiu prezbiterów, wzy-
wając kapłanów do posłuszeństwa odpowiedzialnego i dobrowolnego, 
wskazuje na przykład Jezusa Chrystusa, który „ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, [...] stając się posłusznym aż do śmierci” (Flp 2, 
7n) i przez to posłuszeństwo zwyciężył i odkupił nieposłuszeństwo Adama, 
jak świadczy Apostoł: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszy-
scy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19)1. Jak przez nieposłuszeństwo 
Adama cały rodzaj ludzki utracił więź miłości z Bogiem, tak przez posłu-
szeństwo Chrystusa wszyscy ją odzyskali. Istota grzechu pierworodnego 
sprowadza się do nieposłuszeństwa względem Stwórcy. Bóg, stwarzając 
człowieka do wolności, dał mu też prawo nakazujące czynienie ziemi 
poddaną sobie. Pozwolił mu też spożywać owoce z wszelkich drzew 
ogrodu Eden, ale zakazał jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła 
(Rdz 2, 17). Autor natchniony w opisie stworzenia świata i człowieka 
poucza, że prawo Boże określa przestrzeń wolności człowieka. Adam, 
będąc wolnym, został poddany próbie, która miała zweryfikować jego 
odniesienie do Stwórcy. Możliwość grzesznej decyzji sprawiła, że zerwał 
przyjaźń i więź komunii osobowej z Bogiem. Pragnienie człowieka, aby 
stać się niezależnym od Boga, popchnęło go do przekroczenia nakazu 
Boskiego. Istota grzechu pierworodnego polega zatem na odrzuceniu 
słowa Boga i braku podporządkowania się Stwórcy. Miejsce posłu-
szeństwa wobec Pana zajmuje nieposkromiona żądza autonomii, chęć 
samostanowienia i wypaczona koncepcja wolności.

Już sam fakt bycia stworzonym oznacza w swej istocie zależność 
bytu stworzonego od Stwórcy i świadomość nieposiadania niczego 
z siebie samego. Relacja egzystencjalnej zależności człowieka od Boga 
wyraża się w życiu w postawie pokory i posłuszeństwa.

Wcielenie Słowa, które jest objawieniem posłuszeństwa Syna wobec 
Ojca, było odpowiedzią Odkupiciela Człowieka na nieposłuszeństwo 

 1 PO 15.
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pierwszych ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków wkłada w usta Chrystusa 
słowa Psalmu 40: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało 
[...]. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym 
spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5. 7).

Rzecz ma się podobnie w sformułowanej przez Pawła antytezie (Rz 
5, 19), w której posłuszeństwo Chrystusa ma wartość odkupieńczą. Przez 
posłuszeństwo Chrystus zwyciężył i odkupił nieposłuszeństwo Adama. 
Apostoł narodów w słynnym hymnie chrystologicznym pisze: On, ist-
niejąc w postaci Bożej, [...] ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, [...] uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci 
i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8). Miarą posłuszeństwa Chrystusa jest 
Jego miłość aż po śmierć na krzyżu.

Męka i śmierć są natomiast drogą i szkołą posłuszeństwa. Potwier-
dza to autor Listu do Hebrajczyków: Z głośnym wołaniem i płaczem 
za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który 
mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. 
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 
wszystkich, którzy Go słuchają (5, 7-9).

2. Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Do posłuszeństwa Jezusa Chrystusa należy nieustannie wracać 
i zgłębiać jego wartość i znaczenie, jest bowiem fundamentem posłu-
szeństwa zarówno w życiu wszystkich chrześcijan, jak i osób żyjących 
według rad ewangelicznych. 

Jeśli życie konsekrowane jest naśladowaniem Jezusa Chrystu-
sa, to jest ono także upodabnianiem się do Niego w posłuszeństwie. 
Posłuszeństwo staje się więc nie tyle wezwaniem do poddaństwa, co 
zaproszeniem do zdobywania podobieństwa� bardziej jest łaską − jakiej 
udziela Chrystus wierzącym w chrzcie świętym − niż prawem, a jeśli 
prawem, to prawem miłości.

Tak rozumiane posłuszeństwo w życiu wszystkich chrześcijan i tych, 
którzy składają ślub posłuszeństwa, zyskuje wartość zbawczą. W wypad-



ku tych drugich mamy do czynienia z podwójnym zobowiązaniem, wy-
pływającym najpierw z chrztu, a następnie − z profesji zakonnej. Bracia 
przez ślub ewangelicznego posłuszeństwa w szczególny sposób oddają 
całkowicie Bogu swoją wolę, jako ofiarę z samych siebie, i dzięki temu 
jednoczą się trwalej i bezpieczniej ze zbawczą wolą Boga2.

Podobnie jak dla Jezusa miłość jest podstawą Jego posłuszeństwa 
Ojcu, tak też i w życiu osób konsekrowanych miłość jest nowym ob-
liczem posłuszeństwa. Jeśli Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus oddał 
życie na okup za wielu, to bracia również winni czynić podobnie, bo 
nie ma większej miłości od tej, jeśli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich (J 15, 13). Naśladując Chrystusa, posłuszni we wszystkim woli 
Ojca, bracia poświęcają się całkowicie poszukiwaniu królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości oraz służbie bliźniemu3. Posługiwanie wszystkim 
braciom na wzór Chrystusa posłusznego, który nie przyszedł, żeby Mu 
służono, lecz żeby służyć (Mk 10, 45), oznacza rezygnację z pełnienia 
własnej woli, by spełniać pragnienia innych w duchu Ewangelii, pielę-
gnując w sobie nieustanne pragnienie świętości.

Do posłuszeństwa Bogu zobowiązani są wszyscy bracia, w szczegól-
ny zaś sposób przełożeni, ze względu na odpowiedzialność za wspólnotę 
przed Bogiem. Dlatego Konstytucje, mówiąc o posłuszeństwie w IV roz-
dziale, nie pomijają roli przełożonych w poszukiwaniu i odczytywaniu 
woli Bożej w życiu braci. W paragrafie 62 czytamy: Przełożeni, jako ma-
jący zdać sprawę z dusz sobie powierzonych, tę wolę Bożą, którą innym 
powinni przekazywać w duchu braterskiej posługi, przede wszystkim sami 
niech się starają dobrze poznać i ukochać, i to zarówno w stosunku do 
całego Zgromadzenia, jak i wobec każdego z tych, którym przewodzą.

Zadanie przełożonego, w świetle przytoczonego wyżej zapisu 
Konstytucji, polega przede wszystkim na poszukiwaniu i zrozumieniu 
woli Bożej oraz okazaniu pomocy braciom w wypełnieniu jej, czy to 
w wymiarze wspólnotowym, czy indywidualnym. Innymi słowy, rola 
przełożonego w życiu osobistym braci, a także we wspólnocie, polega 

 2  K 54.
 3 Tamże, 24.
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na przyjęciu odpowiedzialności za komunię braci z Bogiem i między 
sobą nawzajem. 

3. Na wzór posłusznej Matki Zbawiciela

Naśladując życie Pana i uczestnicząc w tajemnicy Jego odkupienia 
– czytamy w Konstytucjach − niech współbracia mają przed oczyma 
Maryję, pokorną Służebnicę Pańską, która jest w Kościele przykładem 
doskonałego zjednoczenia z Chrystusem; pod Jego bowiem zwierzchnic-
twem i wespół z Nim służąc tajemnicy odkupienia, przez posłuszeństwo 
stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju 
ludzkiego4.

Podobnie jak Kościół kontempluje obraz Błogosławionej Dziewicy 
Matki, aby pełniej rozumieć swoją tożsamość i w Niej szukać wzoru 
i pomocy do wypełniania posłannictwa, tak też czynią naśladowcy Jezusa 
Chrystusa, którzy przez profesję zakonną zobowiązują się żyć zbawczym 
posłuszeństwem. Maryja Dziewica, już w scenie zwiastowania, posłuszna 
słowu Bożemu, stała się prawdziwą Matką Boga i Odkupiciela. Przyj-
mując całym sercem zbawczą wolę Bożą, wolną wiarą i posłuszeństwem 
współpracowała w dziele ludzkiego zbawienia. Sama bowiem, jak mówi 
św. Ireneusz, „będąc posłuszna, stała się przyczyną zbawienia zarówno 
dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego”. Dlatego bardzo wielu 
starożytnych Ojców chętnie wraz z nim twierdzi w swoim nauczaniu: 
„Węzeł związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez 
posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to 
dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę5.

Posłuszeństwo służebnicy Pańskiej objawiło się nie tylko przy 
zwiastowaniu, ale zostało potwierdzone przy narodzeniu Boskiego 
Odkupiciela, w akcie ofiarowania Go w świątyni Ojcu, w trosce o Syna 
w Nazarecie, w towarzyszeniu Chrystusowi podczas publicznej dzia-
łalności, a w sposób szczególny − w cierpieniu z Synem umierającym 

 4 Tamże, 56.
 5 LG 56.
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na krzyżu, gdzie swoim fiat jednoczyła się z fiat Zbawiciela. Wielkie 
i heroiczne było posłuszeństwo wiary Maryi, która widząc Syna kona-
jącego na drzewie krzyża, bez reszty oddaje się Bogu, okazując pełną 
uległość rozumu i woli6. 

Słowa Elżbiety: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że speł-
nią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1, 45), proklamowane po 
zwiastowaniu, na Kalwarii, pod krzyżem osiągają swe najpełniejsze 
znaczenie. Błogosławieństwo to sięga do początku i jako uczestnictwo 
w ofierze Chrystusa, nowego Adama, staje się ‘poniekąd przeciwwagą 
nieposłuszeństwa i niewiary’, zawartej w grzechu pierwszych ludzi7.

Maryja uczy posłuszeństwa wiary i posłuszeństwa wierze. Staje 
się wzorem i pomocą dla pielgrzymującego ludu Bożego w zbawczym 
dziele Kościoła. Stąd też jest oczywiste, że duchowość maryjna nie tyl-
ko nie pomniejsza ani nie zaciemnia roli Jej Syna, który jest jedynym 
pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, lecz ukazuje jego moc8.

4. Posłuszeństwo Kościołowi

Niech współbracia będą przekonani, że okazując uległość powszech-
nej władzy Papieża, którego winni słuchać także na mocy ślubu posłu-
szeństwa, jak również – zgodnie z prawem powszechnym – pasterskiemu 
autorytetowi biskupów, wiążą się w ten sposób ściślej z posługą Kościoła 
i najgłębiej odpowiadają swemu apostolskiemu powołaniu9.

Posłuszeństwo Kościołowi oznacza, w życiu osób konsekrowanych, 
całkowitą i wspaniałomyślną wierność, przylgnięcie z oddaniem i w sposób 
trwały nie do jakiegoś Kościoła wyimaginowanego, ale do Kościoła kato-
lickiego� takiego, jakim ustanowił go Chrystus, z jego naturą i zbawczym 
posłannictwem. To, czego oczekuje się dzisiaj od osób żyjących radami 
ewangelicznymi, to ożywianie od wewnątrz tego jedynego i prawdziwego 

 6 DV 5; por. RM 18.
 7 RM 19.
 8 LG 60.
 9 K 57.
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Kościoła Chrystusa, umacnianie go, ubogacanie całkowitą, niczym nie 
obwarowaną wiernością i synowskim posłuszeństwem. 

4.1. Posłuszeństwo papieżowi

Cytowany wyżej tekst Konstytucji mówi o posłuszeństwie następcy 
świętego Piotra. „Na mocy ślubu posłuszeństwa” bracia winni słuchać 
papieża, bo on jest ich najwyższym przełożonym. Oznacza to, że za-
konnicy zobowiązują się ślubem dochować wierności i bezwzględnego 
posłuszeństwa nakazom i poleceniom biskupa Rzymu odnoszącym się 
zarówno do całej wspólnoty, jak i do poszczególnych braci.

Życie duchem posłuszeństwa nie ogranicza się jednak do wypeł-
nienia rozporządzeń papieża, ale zakłada również wierność doktrynie 
Kościoła. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o przyjęcie i zachowywanie 
całej nauki soboru, Katechizmu Kościoła Katolickiego i urzędowego na-
uczania zarówno papieża, jak i Stolicy Apostolskiej. Duch posłuszeństwa 
zasadza się na studium i pogłębionej znajomości dokumentów Kościoła, 
która powinna znaleźć zastosowanie doktryny w życiu wspólnotowym 
i osobistym oraz stanowić istotne źródło w prowadzeniu różnych form 
apostolatu. 

Ars audiendi uzdalnia braci do uważnego odczytywania intencji i pro-
gramu papieża, który określa, na konkretnym etapie życia Kościoła, istotne 
formy i działania w urzeczywistnianiu zbawczego posłannictwa Kościoła 
i w owocnym włączeniu się w prowadzenie nowej ewangelizacji.

4.2. Posłuszeństwo biskupom

W wypełnianiu obowiązków wobec Kościoła wynikających z formy 
ich życia członkowie owych instytutów powinni okazywać biskupom cześć 
i posłuszeństwo w myśl ustaw kanonicznych – ze względu na pasterski 
autorytet biskupów w Kościołach partykularnych i ze względu na koniecz-
ną w pracy apostolskiej jedność i zgodę10. Apostolskie posłuszeństwo 
oznacza sentire cum Ecclesia św. Ignacego Loyoli, czego kluczowym 

10 LG 45.
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aspektem jest wierność pasterzowaniu biskupów. Osoby konsekrowane, 
szczególnie te, które są zaangażowane w prowadzenie refleksji i badań 
teologicznych w dziedzinie apostolstwa, zarówno słowa pisanego, jak 
i przepowiadania, powinny lojalnie realizować swoje posłannictwo w ści-
słej współpracy z hierarchią. Gorliwe posłuszeństwo i synowska miłość 
stają się źródłem mocy i skuteczności ich apostolstwa oraz świadectwem 
prawdziwej wiary w Kościół święty11. 

Prawdziwa wiara w Kościół święty, który jest jedyną drogą zba-
wienia dla wszystkich ludzi, określa jakość i kształt jedności braci 
z hierarchią Kościoła. Miłość do Chrystusa objawia się w życiu osób 
zakonnych w miłości do Kościoła, ponieważ w nim uobecnia się eko-
nomia zbawienia. To w miłości do Jezusa Chrystusa odnajdujemy klucz 
do wierności i posłuszeństwa Kościołowi katolickiemu.

5. Posłuszeństwo przełożonym

Przez ślub posłuszeństwa współbracia w duchu wiary i umiłowania 
woli Bożej zobowiązują się wypełniać rozkazy i rozporządzenia prawo-
witych przełożonych w tym, co odnosi się do życia zakonnego w Zgro-
madzeniu według jego ustaw12. Odwołanie się w powyższym tekście do 
wiary i miłości umiejscawia posłuszeństwo względem przełożonych na 
poziomie teologalnym. Nie chodzi więc zwyczajnie o pewną praktykę 
w życiu wspólnym, która byłaby tylko przejawem ascezy, czy też dyscy-
plinarnym środkiem, który określa i porządkuje relacje we wspólnocie, 
ale o rzeczywistość teologalną i zbawczą.

5.1.  Zakres posłuszeństwa

Bracia zobowiązują się słuchać poleceń i nakazów „prawowitych 
przełożonych”, a więc przełożonych wybranych albo mianowanych 
zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i z własnym prawodawstwem 

11 VC 46.
12 K 58.
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zakonnym. Po drugie: osoby konsekrowane ślubują wypełniać to, co 
odnosi się do życia zakonnego w Zgromadzeniu według jego ustaw13. 
W posłuszeństwie przełożonym nie chodzi więc o spełnianie dowolnych 
zachcianek czy też kaprysów przełożonych, ale o zachowywanie sposobu 
życia określonego przez Konstytucje i Dyrektorium.

W paragrafie 59, mówiącym o zależności braci od przełożonych, 
Konstytucje postanawiają: Współbracia z uległością zależeć będą od 
przełożonych w tym, co dotyczy: porządku ćwiczeń i zajęć, urzędów i obo-
wiązków, stosunków z obcymi, umartwień publicznych, prac naukowych, 
podejmowania się ważniejszych posług lub dzieł na rzecz bliźnich zarów-
no we własnym Zgromadzeniu, jak i poza nim. Mogłoby się wydawać, 
że przywołany zapis Konstytucji zbyt szczegółowo wylicza, w czym 
bracia winni posłuszeństwo przełożonym, ale w istocie rzeczy katalog 
zależności od przełożonych dotyczy tylko istotnych spraw związanych 
z życiem we wspólnocie i wypełnianą posługą braci.

5.2. Charakterystyka posłuszeństwa 

W tradycji życia zakonnego wychowywano niekiedy mnichów 
do posłuszeństwa ślepego. Św. Bernard z Clairvaux mówił o posłu-
szeństwie z konieczności, natomiast św. Franciszek z Asyżu zachęcał 
braci do posłuszeństwa z miłości. A jak posłuszeństwo w Konstytucjach 
określają księża marianie? Odpowiedź na postawione pytanie znajdziemy 
w paragrafie 60: Gdy współbracia okazują swoim przełożonym pokorną 
uległość według przepisów Konstytucji, niech usiłują widzieć w nich tych, 
którzy służą dobru braterskiej wspólnoty; czynne zaś i odpowiedzialne 
posłuszeństwo niech sobie jak najwyżej cenią jako pierwszorzędny środek 
do utrzymania jedności, tężyzny i żywotności całego Zgromadzenia.

5.2.1. Posłuszeństwo pokorne

Konstytucje, mówiąc o pokornej uległości, odwołują się do nauki 
Soboru Watykańskiego II14, nawiązując tym samym do tradycji życia 

13 Tamże.
14 PC 14.
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monastycznego, w której posłuszeństwo wiązano z pokorą. Wystarczy 
sięgnąć do Regula magistri albo Reguły św. Benedykta, żeby się o tym 
przekonać. W określeniu Konstytucji widać przywołanie nauczania 
Chrystusa, który wezwał swoich uczniów: Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych (Mt 11, 29). Formuła „uczcie się ode Mnie” 
występuje tylko jeden raz w Ewangelii, co wskazuje na szczególne 
znaczenie tego wezwania. Chrystus doskonale zdawał sobie sprawę, że 
religia bez pokory jest największą karykaturą w życiu człowieka. Tym 
bardziej pokora ma odniesienie do chrześcijaństwa, a w nim − do życia 
konsekrowanego. Jeśli więc chrześcijaństwo bez pokory jest karykaturą 
chrześcijaństwa, to o ileż bardziej życie zakonne bez pokory jest skraj-
nym wypaczeniem jego natury: „Gdzie jest pokora, tam jest i miłość” 
− powiada św. Augustyn.

Stąd też Konstytucje, opisując istotę dążenia do ewangelicznej 
doskonałości, eksponują cnotę pokory: Idąc śladami Chrystusa łagod-
nego i pokornego sercem, niech jak najusilniej zdobywają ducha pokory 
i stają się jej prawdziwymi miłośnikami, nie ma bowiem wady, która by 
tak wyniszczała wszelkie cnoty i tak ogałacała człowieka ze wszelkiej 
sprawiedliwości i świętości, jak nieszczęsna pycha15.

Jeśli u podstaw nieposłuszeństwa Adama jest pycha, to fundamen-
tem posłuszeństwa Chrystusa jest Jego pokora i miłość. Jak początkiem 
wszelkiego grzechu jest pycha (por. Syr 10, 12-13), tak pokora jest 
początkiem posłuszeństwa i mądrości. Zrozumiała jest więc zachęta 
Konstytucji, aby bracia zdobywali ducha pokory, bo tylko wtedy będą 
w stanie żyć w posłuszeństwie.

Posłuszeństwo zachowywane bez pokory może okazać się tylko 
formalnym i czysto zewnętrznym aktem wypełniania poleceń i nakazów 
przełożonych, co może prowadzić do zubożenia jego znaczenia i stać 
się niekiedy powodem manipulacji przełożonym albo niezadowolenia 
i frustracji podwładnego.

15 K 29.
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Natomiast pokorny zakonnik wolny jest zarówno od troski o po-
dobanie się przełożonym, jak i od próżności niepodobania się im. Jest 
wolny od dyplomacji, układów i wszelkich zabiegów mających na celu 
pozyskanie przychylności braci sprawujących władzę. Brat pokorny i po-
słuszny wobec swoich przełożonych jest również pokorny wobec całej 
wspólnoty. To właśnie duch pokory i sesnsus audiendi wobec wszystkich 
współbraci są miarą pokornej uległości względem władzy zakonnej.

5.2.2. Posłuszeństwo czynne

Drugim określeniem posłuszeństwa według księży marianów jest 
przymiotnik „czynne”. Dekret o przystosowanej do współczesności od-
nowie życia zakonnego mówi o posłuszeństwie aktywnym: Przełożeni 
zaś [...] niech wdrażają zakonników do tego, by w pełnieniu obowiązków 
i w podejmowaniu zadań współpracowali z nimi przez aktywne posłu-
szeństwo, mając poczucie odpowiedzialności16.

Jest sprawą wielkiej wagi, aby zarówno przełożeni, jak i pozostali 
bracia we wspólnocie pamiętali, że posłuszeństwa nie można zredukować 
tylko do skrupulatnego wypełniania rozporządzeń przełożonych. Chodzi 
więc o posłuszeństwo czynne, a nie pasywne. Każdy człowiek z natury 
swojej jest istotą aktywną i powinien wykorzystać to przede wszystkim 
w poszukiwaniu i odczytywaniu woli Bożej w swoim życiu. Dlatego 
bracia powinni podejmować dialog z przełożonymi, aby przedstawiać 
im swoje zdanie i sposób wierniejszego zachowywania Ewangelii i ustaw 
zakonnych w konkretnych uwarunkowaniach.

Żyjąc posłuszeństwem aktywnym, bracia poszukują woli Bożej na 
modlitwie, w lekturze słowa Bożego, w studium nauczania Kościoła, 
w odczytywaniu znaków czasu czy też we wsłuchiwaniu się w głos Ludu 
Bożego, któremu posługują. Swoją inicjatywę przedkładają braciom spra-
wującym posługę władzy: Niech z własnej inicjatywy przedstawiają we 
właściwym czasie swym przełożonym stosowne informacje i spostrzeże-
nia, jak również rady i projekty, pożyteczne dla przysposobienia chwały 

16 PC 14.
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Bożej i dla dobra bliźnich, ażeby przełożeni mogli lepiej kierować całą 
działalnością wspólnoty17.

Przełożony, wsłuchując się w zdanie swoich braci, próbuje przede 
wszystkim poznać zamysł Boga wobec nich czy też innych ludzi oraz 
pomóc im w wypełnieniu woli Bożej. Ci, którzy przewodzą w życiu 
wspólnym, powinni być bardzo wrażliwi na osobowe działanie Ducha 
Świętego w poszczególnych braciach, co zakłada przyjęcie przez nich 
postawy aktywnej i poszukującej. Inicjatywa w prowadzeniu dialogu 
potwierdza aktywną gotowość we współdziałaniu dla dobra wspólnoty 
i odpowiedzialność za jej poziom życia.

Bracia, którzy ślubowali żyć w posłuszeństwie, powinni jednak pa-
miętać, że przełożony, przyjmując postawę dialogu, nie może zrezygno-
wać z prawa decydowania i nakazywania tego, co należy czynić, bo by-
łoby to przejawem braku odpowiedzialności wobec Boga i Zgromadzenia 
i prowadziłoby do zdrady władzy sprawowanej we wspólnocie18.

Może się zdarzyć, że podwładny, mając do wykonania polecenie 
przełożonego, widziałby większe dobro dla swego rozwoju duchowego, 
albo lepsze rozwiązanie dla przedłożonej sprawy, niż to, które proponuje 
przełożony. Jeśli jednak wola przełożonego jest zgodna z przepisami 
konstytucji i innych ustaw zakonnych, to powinien złożyć Bogu ofia-
rę z siebie i wykonać życzenie przełożonego. Zupełne ogołocenie się 
z każdej formy posiadania, także z własnej woli, jest na pewno ofiarą, 
w której człowiek oddaje się całkowicie Bogu. Chodzi tu o ofiarę dobro-
wolną i spontaniczną� co więcej − chodzi tu o akt miłości, która stanowi 
o istocie posłuszeństwa. Nie wystarczy złożyć ofiarę� trzeba złożyć ją 
dobrowolnie, bez żadnego nacisku z zewnątrz czy też z konieczności, 
i ze świadomością, że taka postawa przyczynia się do budowania Ciała 
Chrystusowego według ekonomii Bożej19. Takie posłuszeństwo związane 
jest z cierpieniem i staje się niekiedy ciężkim krzyżem, podobnie jak 
w przypadku Chrystusa, który nauczył się posłuszeństwa przez to, co 

17 D 20.
18 Por. Tamże, 24.
19 PC 14.
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wycierpiał (Hbr 5, 8). Jednak złączone z ofiarą Syna Bożego, zyskuje 
wartość zbawczą. 

5.2.3. Posłuszeństwo odpowiedzialne

Wszyscy współbracia winni być od początku życia zakonnego wycho-
wywani w duchu posłuszeństwa aktywnego i połączonego z poczuciem 
odpowiedzialności, aby zarówno w roli przełożonych, jak i członków 
jakiejkolwiek wspólnoty, rady lub kapituły, zjednoczeni miłością, byli 
chętni i zdolni współpracować ze sobą dla dobra Zgromadzenia i całego 
Kościoła20.

Kluczową zasadą w formacji braci do życia zakonnego jest posłuszeń-
stwo aktywne i postawa odpowiedzialności za dochowanie wierności własne-
mu powołaniu i wierności charyzmatowi założycielskiemu oraz duchowemu 
dziedzictwu Zgromadzenia, kształtowanemu na przestrzeni wieków.

Jest rzeczą bardzo znamienną, że ten duch posłuszeństwa czynnego 
połączony z poczuciem odpowiedzialności odnosi się do wszystkich bra-
ci, zarówno przełożonych, jak i pozostałych członków każdej wspólnoty, 
a więc wspólnoty na szczeblu domu, prowincji i zgromadzenia. Co wię-
cej, taka postawa ma cechować braci wchodzących w skład rady i tych, 
którzy biorą udział w kapitule.

Być odpowiedzialnym wobec Boga, Kościoła, Zgromadzenia i sa-
mego siebie to w każdym położeniu szukać najpierw królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości i dążyć do świętości w życiu osobistym i wspól-
nym, będąc posłusznym prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości 
bratniej (1 P 1, 22). 

Serdeczność i służebna postawa przełożonych winny stwarzać 
właściwą atmosferę do wspólnych poszukiwań, dialogu w prawdzie 
i do pełnienia woli Bożej w budowaniu domu i krzewieniu duchowości 
komunii.

Szczególną przestrzenią poszukiwania woli Bożej i odczytywania 
wezwań współczesnego świata jest kapituła i konwent, na poziomie gene-

20 K 64.

Życie w posłuszeństwie 267



ralnym, prowincjalnym i domowym. Jeśli chodzi o konwent domowy, to 
Konstytucje postanawiają: Przełożony miejscowy ma zwołać co miesiąc 
członków domu na konwent, na którym omawia się ważniejsze sprawy 
i dzieła podjęte lub mające być podjęte przez wspólnotę domową. Niech 
wszyscy współbracia wspólnie, w duchu miłości i jedności, zajmą się 
gorliwie wynajdywaniem skutecznych środków dla rozwoju domu21.

Zarówno kapituła, jak i konwent stanowią uprzywilejowane miejsce 
zdobywania sztuki wzajemnego słuchania i odpowiedzialności za kształt 
i jakość życia braci i prowadzonego przez Zgromadzenie apostolatu. 
Potrzeba ducha posłuszeństwa odpowiedzialnego, które nie boi się po-
dejmowania ryzyka, inwencji i nowej wyobraźni, aby nasze środowiska 
stawały się „solą dla ziemi” i „światłem świata” (Mt 5, 13-14) oraz drogą 
„duchowej terapii”22 dla naszych braci żyjących w świecie.

5.2.4. Posłuszeństwo nadprzyrodzone

To kolejne określenie, któremu Konstytucje poświęcają cały paragraf 
61: Niech nie zważają na to, komu okazują posłuszeństwo, lecz raczej 
ze względu na kogo winni być doskonale posłuszni, a mianowicie przez 
wzgląd na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się „posłusznym 
aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8); niech się kierują 
owym wyrażeniem Apostoła: „Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się 
podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę 
Bożą” (Ef 6, 6)23.

W wypełnianiu posłuszeństwa najważniejsza jest nie osoba przełożo-
nego, który może nie dorastać do sprawowania władzy, ale Osoba Jezusa 
Chrystusa, do którego bracia chcą się upodabniać, także w zakresie posłu-
szeństwa. Zapis ustawy odwołuje się do hymnu chrystologicznego z Listu 
do Filipian, w którym św. Paweł definiuje istotę ogołocenia Chrystusa 
i miarę Jego posłuszeństwa. Uzasadnieniem więc słuchania przełożonych 
nie jest motyw ludzki, ale chrystologiczny, nadprzyrodzony.

21 Tamże, 258.
22 VC 87.
23 K 61.
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Z podobnym zagadnieniem spotykamy się w Ewangelii, gdzie 
Chrystus, wzywając swoich uczniów do przyjęcia słowa, dokonuje 
rozróżnienia pomiędzy autorytetem urzędu i moralności: Na katedrze 
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowuj-
cie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią (Mt 23, 2-3).

Małość czy też słabość przełożonych może objawiać się również 
i w tym, że: wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom 
[braciom – K.S.] na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą (Mt 
23, 4). Z pewnością łatwiej jest słuchać dobrego przełożonego, który 
bardziej przykładem niż słowem pociąga współbraci do Boga, ale trzeba 
uczyć się sztuki posłuszeństwa także i wtedy, kiedy brakuje autorytetu 
osobowościowego i moralnego. Pozostaje jednak zawsze autorytet urzędu 
i możność włączenia posłuszeństwa zakonnego w posłannictwo Jezusa 
i wypełniania go w czasie, nawet wówczas, kiedy jest to przedsięwzięcie 
trudne24.

W dalszym uzasadnieniu posłuszeństwa nadprzyrodzonego tekst 
Konstytucji czyni aluzję do fragmentu z Listu do Efezjan. Popatrzmy, 
jaki jest kontekst zacytowanej w Konstytucjach frazy z listu Apostoła 
narodów: Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie 
posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko 
dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy 
z duszy pełnią wolę Bożą (6, 5-6).

Bracia winni być posłuszni swoim przełożonym, jak Chrystusowi. 
Natomiast przełożeni niech pamiętają, że w niebie jest jeden Pan wszyst-
kich, u którego nie ma względu na osoby (por. Ef 6, 9). Słuchać swoich 
przełożonych jak Chrystusa to pamiętać o Jego słowach Ewangelii: Kto 
was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16) i spełniać polecenia z szacunkiem 
i prostotą serca, jakby wykonywało się wolę Syna Bożego. Zakonnicy 
żyjący w posłuszeństwie powinni wystrzegać się hipokryzji, konformi-
zmu, pozorów, chęci przypodobania się innym czy też wykonywania 
rozporządzeń przełożonych dla świętego spokoju, lecz naprawdę − 

24 PI 15.
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w sercu, mowie i postępowaniu − pełnić wolę Bożą. Nie znaczy to, że 
wszystko, co nakazują przełożeni, jest wolą Bożą, bo niekiedy mogą się 
oni mylić i dokonywać niewłaściwych wyborów czy też podejmować 
chybione decyzje. Dlatego bracia sprawujący władzę nie powinni łatwo 
szafować określeniem „wola Boża”. Wystarczy, że mają dobrą wolę, 
próbują odczytać zamysł Boga względem braci i wydają rozporządzenia 
mocą swojej władzy, pozostając w zgodzie z prawem kościelnym i za-
konnym. Ci natomiast, którzy wezwani są do posłuszeństwa na mocy 
ślubu, powinni przyjmować polecenia przełożonych w duchu wiary.

5.2.5. Posłuszeństwo doskonałe

Konstytucje, wzywając braci do posłuszeństwa nadprzyrodzonego, 
zachęcają ich, aby byli doskonale posłuszni. O posłuszeństwie doskona-
łym mówi święty Franciszek z Asyżu w swoich pismach. W Napomnie-
niu 3, wykładając naukę o posłuszeństwie, obok posłuszeństwa praw-
dziwego i posłuszeństwa z miłości, wymienia również posłuszeństwo 
doskonałe. We wspólnocie osób żyjących według rad ewangelicznych 
nie wystarczy być posłusznym� trzeba żyć w posłuszeństwie doskonałym. 
Radykalizm ustawy Zgromadzenia jest zwyczajnym uszczegółowieniem 
istoty konsekracji zakonnej. Już w pierwszym paragrafie Konstytucji 
czytamy: Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny jest w łonie Kościoła braterską wspólnotą 
duchownych i świeckich, którzy – złączeni wzajemną miłością i misją 
apostolską – szerzą chwałę Bożą i dążą do ewangelicznej doskonałości. 
Współbracia, dobrowolnie odpowiadając na wezwanie Bożej miłości, 
podejmują obowiązek życia wspólnego i świadczenia doskonałej miłości, 
aby mocą nowej i szczególnej konsekracji, oddawszy się Chrystusowi 
i Jego Kościołowi przez profesję rad ewangelicznych, przynosić obfitsze 
owoce łaski chrztu świętego.

Dążenie do pełnej dojrzałości ewangelicznej zakłada stały wysiłek 
w doskonałym zachowywaniu rad ewangelicznych. Życie konsekrowane 
z samej swej istoty jest naśladowaniem Chrystusa, a Jezus jest doskonale 
posłuszny Ojcu. Z nieba zstąpił, aby pełnić wolę Tego, który Go posłał 
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(por. J 6, 38). Stąd też posłuszeństwo zakonne winno być naznaczone 
synowską uległością wobec Ojca. Cały nasz sposób bycia i działania 
objawia wyzwalające piękno ‘uległości synowskiej, a nie niewolniczej’, 
wzbogaconej poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym 
zaufaniem: to zaufanie jest doczesnym odblaskiem ‘harmonii miłości’, 
właściwej trzem Boskim Osobom25.

W końcu trzeba dodać, że posłuszeństwo doskonałe dotyczy przede 
wszystkim przedmiotu posłuszeństwa, sposobu wykonywania rozporzą-
dzeń i nadanej przez brata intencji. Dyrektorium poucza w tej sprawie: 
W miarę sił niech wykonują doskonale, zarówno co do samej rzeczy 
i sposobu, jak i co do intencji, polecenia przełożonych i Konstytucji 
oraz inne przepisy prawne Kościoła i Zgromadzenia, zważając zawsze 
na ich cel i ducha, a nie tylko na literę; „litera bowiem zabija, Duch zaś 
ożywia” (2 Kor 3, 6)26.

Bracia, spełniając polecenia i nakazy przełożonych, powinni również 
mieć na uwadze cel i ducha ich rozporządzeń. Chodzi o to, aby cel był 
dobry i służył uświęcaniu i zbawieniu człowieka, oraz żeby w posłu-
szeństwie przełożonym i w zachowywaniu przepisów prawa kościelnego 
i zakonnego nie poprzestawać na literalnym podejściu, ale wydobywać 
ducha i stosować się do niego.

6. Posłuszeństwo drogą jedności i skuteczności apostolatu

Bracia powinni traktować posłuszeństwo czynne i odpowiedzialne 
jako pierwszorzędny środek utrzymania jedności, tężyzny i żywotności 
całego Zgromadzenia27. Należy zauważyć, że do wspólnoty wchodzi 
się przez ślubowane posłuszeństwo, które jest również pierwszorzęd-
nym środkiem budowania wspólnego domu, kształtowania duchowości 
komunii, dochowania wierności charyzmatowi założycielskiemu i dro-
gą pomnażania duchowego dziedzictwa Zgromadzenia. Tam, gdzie we 

25 VC 21.
26 D 17.
27 K 60.
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wspólnocie zanika posłuszeństwo albo zastępuje się je kompromisem 
czy też ludzkimi układami, tam też środowiska osób konsekrowanych 
tracą swoją witalność duchową i apostolską, a czasem taka deformacja 
życia prowadzi nawet do wymarcia zakonu. Posłuszeństwo stanowi więc 
istotny rys życia wspólnotowego, który decyduje o żywotności wspólnoty 
i sprawia, że bracia mogą rozumnie i skutecznie włączyć się w zbawcze 
dzieło Chrystusa, świadcząc o Bożym zamyśle uczynienia z całej ludzko-
ści jednej rodziny dzieci Bożych, żyjących w miłości i w prawdzie28. 

Konstytucje, definiując rolę posłuszeństwa, wskazują na jej potrójny 
skutek: jedność, tężyzna i żywotność. Tam, gdzie żyje się posłuszeń-
stwem pokornym, czynnym, odpowiedzialnym, nadprzyrodzonym − 
i to w stopniu doskonałym − jest prawdziwa jedność we wspólnocie 
oraz siła i moc apostolskiego oddziaływania. Natomiast lekceważenie 
i niezachowywanie posłuszeństwa zakonnego prowadzi do osłabienia 
wolności wewnętrznej i zdolności do dokonywania istotnych wyborów, 
zgodnych z wolą Boga, a w konsekwencji − powoduje zdradę własnej 
tożsamości oraz niewierność w wypełnianiu posłannictwa w Kościele 
i w świecie.

***

Reasumując naszą refleksję nad posłuszeństwem w świetle Konsty-
tucji i Dyrektorium, możemy posłużyć się stwierdzeniem zawartym w de-
krecie soborowym, w którym czytamy: Tak rozumiane posłuszeństwo 
zakonne nie tylko nie umniejsza godności osoby ludzkiej, ale doprowadza 
ją do dojrzałości, darząc jeszcze większą wolnością dzieci Bożych29 i staje 
się skuteczną drogą dążenia do dojrzałości chrześcijańskiej, zarówno 
dla samych braci, jak i dla tych, którym zobowiązali się, przez złożoną 
profesję zakonną, dawać świadectwo prawdy o Bogu, człowieku i jego 
powołaniu, na konkretnym etapie dziejów ludzkości i życia Kościoła. 

28 Por. VC 35.
29 PC 14.
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Tomasz Dostatni OP

Wolność i posłuszeństwo

Chciałbym rozpocząć od zacytowania Psalmu pierwszego, którego 
treść jest ważna dla moich rozważań, którymi pragnę się podzielić:

Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
Które wydaje owoc w swoim czasie,
A liście jego nie więdną:
Co czyni, pomyślnie wypada.

Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
Ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
A droga występnych zaginie.

To nauka o dwóch drogach, które są dwoma sposobami postępo-
wania. Jest mowa o drodze życia i drodze śmierci. Bardzo plastyczny 
jest ten obraz biblijny, ukazujący człowieka, który został postawiony 

*  O. Tomasz Dostatni OP, prezes Dominikańskiej Fundacji „Ponad granicami” im. św. 
Jacka Odrowąża (Lublin).
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na skrzyżowaniu tych dwóch dróg. Jedna droga porównana zostaje do 
„drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które wydaje owoce w swoim 
czasie” – to droga życia. A o tej drugiej mówi Psalmista, że jest „jak 
plewa, którą wiatr rozmiata” – to droga śmierci. Człowiek, który staje 
na skrzyżowaniu tych dwóch dróg, jest wolny. Może pójść jedną albo 
drugą. Ma całkowicie swobodny wybór. Ale musi pamiętać, że ponosi 
odpowiedzialność za swoje decyzje.

Podobnie mówi żydowska księga Pisma Świętego Haddebarim 
(Księga Powtórzonego Prawa). Gdy Mojżesz zwraca się do swoich 
rodaków przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej, a zarazem 
przed swoją śmiercią na górze Nebo: Patrz! Kładę dziś przed tobą ży-
cie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, 
Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa 
i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił 
w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłu-
chasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im 
– oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie 
na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorąc dziś prze-
ciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy 
i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, 
lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu 
na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi (30, 15-20).

Ewangelia podkreśla także wąskość drogi, która prowadzi do życia, 
i niewielką liczbę tych, co wybierają tę drogę. Większość wybiera drogę 
szeroką, lecz wiodącą do śmierci. Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo 
szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, 
a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama 
i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją 
znajdują (Mt 7, 13n). Św. Jan Chryzostom, komentując ten wiersz 
z Ewangelii, już wyraźnie pokaże odniesienie tego plastycznego po-
równania o dwóch drogach do Chrystusa. Dlaczego Chrystus powiada, 
że „brama jest ciasna, a droga wąska”, skoro później powie, że „jarzmo 
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moje jest słodkie, a brzemię lekkie” (Mt 11, 30)? Bo ciasna jest ta brama, 
ale słodka. Wąska jest ta droga, ale lekka. On sam bowiem jest Bramą 
(J 10, 7) i Drogą (J 14, 6).

I

W 1984 roku zmarła w Laskach pod Warszawą siostra Franciszkan-
ka Służebniczka Krzyża Maria (Miriam) Wajngold-Gołębiowska. I dopie-
ro po śmierci tej ponad osiemdziesięcioletniej zakonnicy szerokie grono 
osób dowiedziało się, że to ona była tą tytułową Agnieszką z Listów 
Jerzego Lieberta. Muzą młodziutkiego wtedy, bo zaledwie dwudziesto-
kilkuletniego poety. Są to jedne z najpiękniejszych literackich świadectw 
epistemologii napisanej po polsku. Mają też one w sobie głęboki ładunek 
religijny. W tej korespondencji, która nie tylko dorównuje, ale też i prze-
wyższa znane listy Słowackiego, widać podwójne dojrzewanie: Autora 
do wiary żywej – z obojętności do poznania Chrystusa. Agnieszki zaś 
(takie imię przyjęła na chrzcie siostra Miriam) – z tradycji swych ojców 
do odkrycia Chrystusa jako Mesjasza i do życia zakonnego. Była dys-
kretną i prostą franciszkanką, przez kilkadziesiąt lat żyła skromnie w Za-
kładzie dla Ociemniałych w Laskach. Rola jej – pisał Stefan Frankiewicz 
– polegała na przybliżaniu do Kościoła ludzi częstokroć nie związanych 
z nim w sposób formalny, na byciu dla wielu osób, często o największych 
nazwiskach w polskim życiu umysłowym, znakiem Kościoła otwartego, 
Kościoła – schronienia. Kościoła dającego jednoznaczne świadectwo 
solidarności z każdym człowiekiem. 

Będąc dla wielu ludzi szczególnym przykładem najpiękniejszych 
rysów w obliczu polskiego chrześcijaństwa, tradycji otwartości i plura-
lizmu, szacunku dla pobożności ludowej i zarazem żywych, opartych na 
wzajemnym uzupełnianiu się związków religii i świata kultury – siostra 
Miriam była jednocześnie rzadkim raczej u nas uosobieniem tej postawy, 
o której przypomniał ostatni Sobór. Postawy wyrażającej się w najgłęb-
szym poszanowaniu nie tylko tych wartości, które Kościół daje ludziom 
i społeczeństwu, ale również tego wszystkiego, co sam od świata otrzy-



muje: poprzez heroiczne świadectwo ludzi i środowisk świeckich, poprzez 
te próby dotarcia do prawdy o człowieku, które są powołaniem sztuki. 
Sama też pisała wiersze, i jeden z nich oddaje to zmaganie się w czło-
wieku: wierności w posłuszeństwie ślubowanym Bogu, dokonującym 
się dosłownie każdego dnia życia zakonnego.

W stukocie drzwi, w tupocie nóg,
wśród gwaru słów, w zamęcie spraw,
Najsłabsza z słabych twoich sług,
Najtwardsze wciąż powtarzam: tak.

Wszczepiam mój krok w ślad twoich stóp,
Jak wątłe źdźbło w granitu złom.
W ostatnie tak, przez cichy grób
Przepłynę wzwyż w pokoju dom.
                                  „Tak” – 1933r.

W życiu zakonnym źródłem, albo i fundamentem ślubu posłuszeń-
stwa jest stara monastyczna forma, o której to Jan Kasjan powie, że 
polega ona na wprowadzaniu Bożego Słowa do swojego własnego życia 
pod opieką Ojca (Abba). Według przykładu jego samego i jego nauki, 
Abba - to jest duchowy ojciec, starszy brat. Słowo Ojca, które usłyszę, 
mam nosić w swoim sercu, mam je rozważać i realizować na co dzień. 
A zarazem relację do Ojca – Abba – mam dostrzegać jako charyzma-
tyczną, która wypływa z jego życiowego doświadczenia, ale też z obda-
rowania przez Boga. W Księdze Starców (Gerontikon) w opowieściach 
ojców pustyni mamy wiele świadectw takiej relacji. Starzec – pisze we 
wstępie do Gerontikon ks. Marek Starowieyski – jest ‘theotokos’ (nosi-
cielem Boga) lub ‘pneumatoforos’ (nosicielem Ducha) i to stanowi o jego 
charyzmacie. Mówi on ‘słowo’, które jest ‘słowem Boga’, bo udziela 
mocy, którą w sobie nosi. Jeśli uczeń garnie się do starca jak do Boga, 
wtedy i starzec zostanie przez Boga w szczególny sposób natchniony, co 
ma powiedzieć; w przeciwnym jednak wypadku starzec nie ma nic do 
powiedzenia. ‘Słowo’ starca jest więc jak ‘słowo Boże’, które nie cofnie 
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się, zanim nie wypełni swego zadania. Słowo Ojca mam więc usłyszeć 
i wprowadzać do swojego życia.

Istotą ślubu posłuszeństwa jest uwolnienie swojej woli od naszego 
egoizmu. Człowiek chce należeć do siebie samego, ale poprzez to sta-
je się niewolnikiem swojego ciała i świata, to znaczy diabła, grzechu 
i śmierci. A jeśli swoją wolę poddaje pod panowanie Bożego Słowa 
w sobie, to rzeczywiście zaczyna należeć do siebie samego. Odkrywa 
wtedy swoje prawdziwe „Ja”, które jest obrazem Boga w człowieku. 
Bo człowiek przecież został stworzony na Boży obraz i podobieństwo 
- co bardzo dobrze pamiętamy. To odkrywanie prawdziwego Bożego 
„Ja” we mnie, które jest zarazem moim „ja”, jest zadaniem na całe 
życie. Jest procesem i równocześnie twórczością. Jest to wewnętrzne 
zmaganie, które czyni chrześcijański proces dojrzewania dynamicznym 
i, nie boję się tego słowa, fascynującym. Jest to współdziałanie Boga 
i człowieka w człowieku, a najpełniej dokonało się ono w Osobie Jezusa 
Chrystusa.

II

Kardynał Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia, jeden z najwy-
bitniejszych współczesnych teologów, a zarazem mój współbrat w zako-
nie świętego Dominika, w swojej „Chrystologii” napisał: Ta „synergia”, 
to współdziałanie stanowi najbardziej podstawowe powołanie człowie-
ka, a możliwe staje się dzięki jedynemu w swoim rodzaju darowi, który 
człowiek otrzymał od Stwórcy: jest to dar wolności, czyniący człowieka 
rzeczywiście obrazem Boga. Wolność nie jest jednym spośród wielu 
innych darów dodanych już do istniejącej natury; dla ludzkiej natury 
jest ona darem podstawowym, związanym z samą jej istotą; być wolnym 
stanowi istotną właściwość natury duchowej... Skoro więc wolność z sa-
mej istoty człowieka należy do jego natury, wynika stąd, że dobrowolne 
współdziałanie ze Stwórcą stanowi pełną aktualizację i realizację tej 
natury. Dar wolności umożliwia także rzeczywiste współdziałanie Boga 
i człowieka, mimo iż zachodzi między nimi nieskończenie wielka różnica. 

Wolność i posłuszeństwo 277



Można więc w sposób w pełni odpowiedzialny powiedzieć, że Chrystus 
jest żywą ikoną wolności, która najpełniej i w sposób absolutny realizuje 
się w Bogu samym. A On (Chrystus) jest obrazem Boga niewidzialnego 
(Kol 1, 15), a Kto Mnie widzi, widzi też Ojca (J 12, 45) – powiedział 
Jezus do Filipa.

Chrystus jest także, a może przede wszystkim, kimś najważniejszym 
w moim życiu. Jest fundamentem, kamieniem węgielnym, na którym 
buduję moją codzienność. To Jego mam stale zapraszać, aby był obec-
ny w moim życiu, aby był obecny ze mną. Ale czy dostrzegam jak On 
przychodzi? Czy mam taką wrażliwość, czy mam taki wzrok, aby Go 
dostrzec w słowie Bożym, w drugim człowieku, w pięknie świata, który 
Bóg stworzył, w sakramentach, o których Ojcowie Kościoła mówili, że 
tam gdzie jest sakrament, tam jest Chrystus? Mam Go zapraszać jako 
uzdrowiciela do moich słabości, do moich upadków, moich grzechów. 
Mam budować swoje życie na Nim. Tak jak słyszymy w Ewangelii św. 
Jana: Potrzeba by On wzrastał, a Ja się umniejszał (J 3, 30). Ale do tego 
właśnie potrzeba tej szczególnej wrażliwości i tego duchowego wzroku. 
To o tym wzroku mówi nam przypowieść o namaszczeniu przez proroka 
Dawida na króla. Kiedy Jesse przedstawił Samuelowi już kolejnego syna 
do namaszczenia i ten zobaczył, że to też nie ten, którego Bóg wybrał, 
usłyszał prorok znamienne słowa: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani 
na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi 
„jak widzi Bóg”, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na serce (1 Sm 16, 7). 

Chrystocentryzm, bo o nim jest tutaj mowa, to stawianie Chrystusa 
na pierwszym miejscu w naszym życiu, to zapraszanie Go do mojego 
życia. Mamy być takimi Chrystoforos – noszącymi Chrystusa. Jak 
gdyby żywymi monstrancjami. Przypomina mi się fragment „Puszczy 
Jodłowej” Stefana Żeromskiego, który o sile i mocy Najświętszego Sa-
kramentu pisał pod koniec swojego życia: Gdy stary zakonnik, kapelan 
u świętej Katarzyny, w czasie podniesienia (!) dźwigał na wysokość oczu 
ciężką złotą monstrancję i wśród błękitnych dymów kadzidła patrzył 
w ciżbę ciasno w kościółku stłoczoną – chowali się jeden za drugiego 
i kryli twarze w dłoniach starzy ‘chłopcy’ świętokrzyskich wiosek, co to 
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na sumieniu mieli przecie niejedno. Mówili bowiem szeptem najstarsi, 
że wtedy stary brat Kazimierz przez Przenajświętszy Sakrament widzi 
każdą zbrodnię ludzką jak na dłoni. Strach wielkooki szedł między chłopy. 
I taka wrażliwość jest nam potrzebna, aby nasze sumienia nie zostawały 
uśpione, a wzrok zmącony.

A jeśli chodzi o relację Chrystus a wolność, to mam też w tej ma-
terii swoje ciekawe doświadczenie z komunistyczną cenzurą. W drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych napisałem do „Tygodnika Powszechnego” 
tekst po mojej wizycie w Czechosłowacji, w którym opisywałem życie 
chrześcijan „Za Morawską Bramą”. Napisałem, że pomimo braku wol-
ności zewnętrznej, w Czechach dzięki Chrystusowi można być naprawdę 
wolnym. I cenzor wyrzuciwszy pierwszą część pozostawił tylko zdanie: 
w Czechach dzięki Chrystusowi można być naprawdę wolnym. Co prze-
cież też było prawdą i jest nią do dziś. Kiedy wolność zewnętrzną już 
mamy całkowitą, to naprawdę wolni możemy być tylko dzięki Chry-
stusowi. Choć, jak to później sparafrazował jeden z moich przyjaciół: 
„Jesteśmy wyzwoleni, ale jeszcze nie wolni”.

III

Kiedy każdego dnia w porannej modlitwie brewiarzowej odmawia-
my na początku tak zwany psalm wezwania, i kiedy wybieramy, aby go 
odmówić, Psalm 95, to w pewnym momencie padają następujące słowa: 
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego, «Nie zatwardzajcie serc waszych jak 
w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa» (w. 7-8). A wieczorem w czasie 
komplety, wraz ze starcem Symeonem powtarzamy jego pieśń i wtedy 
podają takie słowa: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w po-
koju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów (Łk 2, 29-31). I tak jest, że 
to ranne wezwanie, ta ranna prośba, która przecież jest też tęsknotą, aby 
w ciągu tego konkretnego dnia spotkać Boga, jest wołaniem: „Obyście 
usłyszeli dzisiaj głos Jego”. A wieczorem powtarzamy: „bo moje oczy 
ujrzały Twoje zbawienie”. I między tym wezwaniem i tym wieczornym 
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wyznaniem toczy się cały dzień. Rachunek sumienia, wieczorna refleksja: 
czy tego dnia naprawdę spotkałem Boga żywego, czy znalazłem czas, 
aby chwilę z Nim porozmawiać? Muszę sobie na to odpowiedzieć w głę-
bi swojego sumienia, w głębi swojego serca. To jest uczenie siebie takiej 
umiejętności przeżywania teraźniejszości jako czasu bardzo konkretnego, 
który jest mi dany od Boga. Przeżywanie codzienności, teraźniejszości 
jako zadania do wypełnienia. Tego konkretnego dnia przychodzi do mnie 
Chrystus. Już św. Augustyn uczył nas takiego myślenia o czasie w swoich 
„Wyznaniach”. Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. 
Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Z przekonaniem jednak 
mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. 
Gdyby nic nie przychodziło, nie byłoby czasu przyszłego. Gdyby niczego 
nie było, nie byłoby czasu teraźniejszego. Owe dwie dziedziny czasu 
– przeszłość i przyszłość – w jakiż sposób istnieją, skoro przeszłości już 
nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma? Teraźniejszość zaś, gdyby zawsze 
była teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem by 
była, ale wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość jest czasem tylko dlatego, 
że odchodzi w przeszłość, to jakże i o niej możemy mówić, że jest, skoro 
jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie? Nie możemy więc właściwie 
mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmierza on do tego, że go nie 
będzie. Jest więc czas linearny, który płynie od początku stworzenia 
świata, aż do jego końca i jest czas święty obecności Boga w moim ży-
ciu, czas nawiedzenia, który jest dany każdemu z nas w sposób bardzo 
indywidualny. To jest tych kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi. Muszę więc 
uczyć się intensywnie przeżywać teraźniejszość, aby odkryć przeszłość 
jako źródło moich inspiracji i pouczeń, a także wierzyć, że przyszłość 
jest czasem, w którym Bóg przygotowuje dla mnie coś zawsze nowego 
i tchnącego nadzieją. 

      Święta siostra Faustyna na początku swego „Dzienniczka” za-
pisała modlitwę, która oddaje tę chrześcijańską intuicję o przeżywaniu 
teraźniejszości jako wierności w posłuszeństwie i odkrywaniu wolności 
jako daru.
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Gdy patrzę w przyszłość ogarnia mnie trwoga,
Ale po cóż zagłębiać się w przyszłość?
Dla mnie jest tylko chwila obecna droga,
Bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości.

Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy,
By coś zmienić, poprawić lub dodać,
Bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy,
A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać.

O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała,
Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mojej mocy,
A chociaż jestem słaba i mała
Dajesz mi łaskę swej wszechmocy.

A więc z ufnością w Miłosierdzie Twoje,
Idę przez życie jak dziecko małe, 
I składam Ci codziennie w ofierze serce moje
Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę.

Proszę zobaczyć, jaki realizm tchnie z tych słów. Można by powie-
dzieć, że mistyka to także umiejętność stąpania po ziemi. A zarazem 
w poezji wyrażona prawda, że każdy dzień ma dosyć swoich trosk, i jest 
szczególnym i konkretnym czasem mojego uświęcenia. Nie muszę po-
szukiwać nadzwyczajności i cudowności, aby spotkać Boga, i aby Go 
przyjmować. On przychodzi w codziennej pracy, w codziennej przemi-
jalności. Muszę Go dostrzec i posłuchać. A czasami po prostu wieczorem 
się przyznać, że ten dzień był z mojej winy bez Jego obecności. Że tak 
ten dzień przeżyłem, że Go nie dostrzegłem, bo patrzyłem tylko na sie-
bie. Innymi jeszcze słowy to samo wyraził Jean Vanier w swojej książce 
„Wspólnota miejscem modlitwy i przebaczenia”, że: piękno człowieka 
polega na wierności i podziwianiu każdego dnia. I w duchowości Sióstr 
Franciszkanek Służebniczek Krzyża, sióstr z Lasek, można dostrzec takie 
pouczenie, przypisywane babce Róży Czackiej, czyli Matce Elżbiecie: 
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Bierz życie... takim jak je Bóg ściele. Bierz je z weselem i ze smutkiem, 
z zawodem i z trudem, z powodzeniem i z radością, zawsze z zaparciem 
się siebie, a wtedy będziesz człowiekiem silnym. A dopełnieniem tych 
słów niech będzie komentarz biografki Róży Czackiej, profesor Ewy 
Jabłońskiej-Deptułowej: Zwyczajne branie życia, ze wszystkimi radościa-
mi i trudnościami, nie szukanie nadzwyczajności, i Boży realizm – stały 
się cechami charakterystycznymi duchowości tej założycielki Lasek. 
Może dlatego to miejsce na skraju Puszczy Kampinoskiej stało się tak 
bardzo otwarte na wszystkich poszukujących Boga. I realizm nauki św. 
Tomasza, połączony z franciszkańskim ubóstwem i prostotą, wydał tak 
błogosławione owoce. Warto to dostrzec i o tym pamiętać.

IV

Minęło już ponad 25 lat od chwili, kiedy w poznańskim duszpa-
sterstwie ojców dominikanów wspólnie czytaliśmy i omawialiśmy tekst 
Andrzeja Kijowskiego „Wiara i niewiara w życiu Polaków”. Z lektury 
tego tekstu pozostał mi w pamięci schemat, szkielet, którym posłużył się 
Kijowski, aby ukazać drogę wiary. Pisał on o wierze odziedziczonej i jej 
stereotypach, o wierze zaprzeczonej i jej motywacjach, o wierze odzyska-
nej oraz o wierze postanowionej. Wtedy gdzieś głęboko zapadły we mnie 
te słowa. Wydawało mi się, że nie są to tylko abstrakcyjne rozważania 
o „wierze i niewierze Polaków”. Nie znając innych tekstów Kijowskiego, 
ani nie znając historii jego życia, wyczuwałem intuicyjnie, że za słowami 
kryje się coś więcej, jakieś zmaganie wewnętrzne, osobista droga pisarza. 
Zaciekawiony tym zjawiskiem brałem do ręki inne książki Kijowskiego. 
Próbowałem znaleźć uzasadnienie dla powracającej pierwotnej intuicji. 
Idąc tym tropem, zacząłem rekonstruować obraz wiary Kościoła; obraz, 
który pozostawił w swojej twórczości Andrzej Kijowski. We wstępie do 
chyba najważniejszej z tego ostatniego okresu życia Kijowskiego książki 
„Tropy”, ks. Józef Tischner napisał: Jest natomiast wiele, bardzo wiele 
o wierze. Z upływem miesięcy Andrzej staje się człowiekiem głęboko wie-
rzącym, co dla niego znaczy: Bogu posłusznym. Czytając swój wielki 
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Trop, Andrzej wzrasta w Bogu. Patrząc na to jego wzrastanie, wzrastamy 
i my. Dlatego wartość tych kilkunastu artykułów nie ma dla nas ceny. 
Tego się nie powinno czytać, aby zaspokoić ciekawość. Trzeba to brać 
jak się bierze świadectwo, ale ze świadomością, że ten kto wziął, sam 
będzie je musiał kiedyś dać. Bo wiara jest przede wszystkim dawaniem 
świadectwa. O mojej własnej relacji do Boga. O moim zmaganiu się 
z Bogiem w sobie. I jeszcze raz ksiądz Tischner z tego samego wstępu: 
Pamięć o trudach drogi powrotu pozostawiła w Nim pewien niepokój. Po 
wielu latach będzie świadkiem powrotu do Kościoła całych rzesz polskiej 
inteligencji – jak kiedyś odchodziła, tak teraz wraca. Nie ufa tym powro-
tom. Wydają mu się zbyt łatwe. Zbyt mało kosztują. Nie, nie zamierza 
nikogo przepędzać – wie, że za Chrystusem szli rozmaici ludzie, ale wie 
też, że ci, na których dokonywał cudów, stali się potem Jego apostołami. 
Pisze więc o polskim stereotypie nawrócenia: najpierw cios, potem cud 
i wiara przeżywana jako sentymentalny odruch obrony. Mieliśmy więc 
wojnę i to, co po wojnie, potem cud wyboru papieża i teraz tłumy wokół 
ołtarza. Czy wytrwają, gdy przyjdzie prawdziwa godzina próby? Czy te 
słowa nie są wciąż aktualne, czy nie odnoszą się również do nas, którzy 
przeżyliśmy w swoim życiu owo przejście od wiary dziecinnej do wiary 
własnego wyboru życiowego? Myślę, że zbyt rzadko zadajemy sobie 
pytanie o swoją własną wiarę i próbujemy na nie uczciwie odpowiedzieć. 
Czy nasza wiara poszukuje zrozumienia, czy my ją pogłębiamy? Czy 
jest dla nas procesem dynamicznym, czy jest twórczością - jak to wyraził 
jeden z naszych poetów, który sam zmagał się z wiarą w swoim życiu.

O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary,
Albowiem wiara jest trudną twórczością,
Która wymaga czujności sumienia,
Ognia, pokory i woli, bez której
Nie ma modlitwy ani nie ma skruchy
I świadomości popełnionych grzechów.
Bo wiara w ciebie winna być tworzywem,
W którym się człowiek cały wypowiada
Jak malarz w barwie, jak poeta w słowie,
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Jak kompozytor w układaniu dźwięków.
Każdy z nas musi tę wiarę kształtować
Według wymogów swej twórczej woli,
Według potrzeby swej osobowości.
I ten wysiłek nawet nie wystarczy,
Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże,
Musimy zostać artystami wiary
I nieustannie tę wiarę zdobywać,
I wciąż od nowa zdobywać jej głębię,
Jak zdobywamy nowe słowo w wierszu,
Jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce
I nowe barwy na płótnie obrazu.
Każda rutyna i każda maniera
Są śmiercią wiary i śmiercią sumienia.
O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary!

Cóż więcej powiedzieć nad te strofy? Niech one pozostaną tekstem 
modlitwy i pragnieniem duszy. Tekstem raczej do kontemplacji niż prze-
prowadzania refleksji dyskursywnej. 

Ale pozwólmy jeszcze w tych rozważaniach o wierze przemówić 
samemu Kijowskiemu: Do niedawna religia była dana wraz z życiem, 
wychowaniem domowym, wykształceniem szkolnym i obywatelstwem 
państwowym. Należę bowiem do ostatniego pokolenia, które wyznanie 
miało wpisane do papierów osobistych, a naukę religii aż do matury 
zaliczało wraz z językiem polskim i matematyką. Obowiązek mszy świętej 
niedzielnej, rekolekcji, spowiedzi wielkanocnej był dla nas równie oczywi-
sty jak okresowa kontrola płuc czy zębów, i wykonywało się go zbiorowo, 
w szkole całą klasą, w wojsku całą kompanią. Stosunek do Kościoła i do 
samego Boga był zupełnie taki sam jak do rodziców, szkoły i władzy. 
Oszukiwało się Boga tak jak nauczyciela i podrwiwało z Kościoła tak 
jak z rządu, wierząc, że to grzech i że gdy przyjdzie pora, trzeba będzie 
go wyznać. Współżycie z Bogiem było poufne i doczesne. Zdziwienie 
budzili zarówno ci, którzy do swych związków z Bogiem przywiązywali 
nadmierną wagę, jak i ci, którzy zrywali je zupełnie. Wiara uczniaka 
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z czasów religijnego przymusu – to było tak niedawno! – była częścią 
porządku społecznego i politycznego, była aktem rodzinnego, społecznego 
i politycznego posłuszeństwa. Posłuszeństwa tym, którzy przekazywali 
słowo. Rodzicom, nauczycielom, Kościołowi. I jeszcze dalej Kijowski 
z tekstu „Jak młodość orłów”: Ale Kościół przestał być przymusowy już 
na całej chyba kuli ziemskiej; nikt nie zostanie do niego przypisany; każdy 
musi go wybrać. Nasze podporządkowanie i nasza wierność realizują się 
dzisiaj poza prawem, wyłącznie w porządku wiary. Jesteśmy w sytuacji 
pierwszych chrześcijan, którzy wyłamywali się spod judejskiego czy 
rzymskiego prawa, aby przyjąć jarzmo Kościoła, ponieważ uwierzyli, 
że Jezus jest prawdziwie Mesjaszem, że prawdziwie zmartwychwstał, 
że prawdziwie jest obecny w Eucharystii, że biskupi prawdziwie są 
następcami Apostołów i mają moc ‘rozwiązywania i zawiązywania’. 
Każdy z tych pierwszych chrześcijan musiał w to uwierzyć na własny 
rachunek intelektualny i moralny; przezwyciężyć wszystkie wątpliwości 
rozumu i ponieść całe ryzyko społeczne. Tak samo musi dzisiaj wierzyć 
każdy z nas, katolików Kościoła dobrowolnego... „Tak samo musi wie-
rzyć każdy z nas...” – te słowa oddają to, co najważniejsze, że bez wiary 
w Jezusa Chrystusa wolność nie jest prawdziwą wolnością dzieci Bo-
żych, a posłuszeństwo w wymiarze tylko ludzkim jest lojalnością, a nie 
chrześcijańską odpowiedzią na wezwanie Ewangelii. 

V

I jeszcze jeden polski głos, a raczej świadectwo. Bo inaczej nie 
można nazwać wydanej po śmierci rozmowy „Duchowny niepokorny” 
z ks. Stanisławem Musiałem, jezuitą. Trochę nie potrafimy sobie pora-
dzić dzisiaj z jej treścią. Jest do bólu szczera i przez to bezgranicznie 
autentyczna. Pokazuje człowieka, który przez całe swoje życie zakonne 
i kapłańskie przeszedł jako wyrzut sumienia dla wielu z nas. Ks. Sta-
nisław w pewnym momencie u końca już tej rozmowy powie: Moją 
dewizą mogą być słowa z Apokalipsy: „nie ukochać życia aż do śmierci”. 
Zastanowiły mnie one kiedyś. Odtąd staram się na co dzień żyć wiernie, 
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na swoją miarę robić coś dobrego, być życzliwym ludziom, czasem komuś 
konkretnemu pomóc, ale z drugiej strony pamiętać, by nie ukochać życia 
aż do śmierci. Bo, owszem, to życie jest naszą jedyną własnością. Lecz 
rzecz w tym, by nie traktować jej egoistycznie, myśląc tylko o niej. Takie 
podejście dało mi dystans do wszelkich ludzkich działań. Do pochwał, 
których jest niewiele, ale czasem się zdarzają, ale i do nagan, jakie mnie 
spotykają. Lecz i dystans do własnych opinii. Kiedyś miałem poglądy 
nadzwyczaj rygorystyczne, teraz takich nie mam – stałem się łagodniejszy 
w sądach. Sam się więc zmieniam. I dopiero to daje człowiekowi wolność, 
jak zrelatywizuje siebie samego. Staram się być zadowolony z tego, co 
mam i z losu, jaki jest mi dany. Nie przejmuję się tym, jak będę umierał. 
Chciałoby się to jednak na koniec trochę skomentować. Ale żaden inny 
komentarz nie przychodzi mi do głowy jak tylko pewna parafraza ze 
św. Augustyna, którą usłyszałem tuż przed wstąpieniem do zakonu z ust 
jednego ze starszych i dzisiaj bardzo znanych w Polsce dominikanów. 
Kiedy go zapytałem, co w zakonie jest najważniejsze, powiedział mi: 
„Kochaj i rób co chcesz” i po chwili dodał, może jednak trochę inaczej: 
„Kochaj, i nic więcej nie powinno cię obchodzić”.

VI

W Konstytucjach mariańskich 119 paragraf mówi: W wykonywaniu 
prac apostolskich niech współbracia umieją zarówno działać w duchu 
wolności synów Bożych i z poczuciem odpowiedzialności za powierzone 
sobie zadania, jak też łączyć swą inicjatywę z doskonałym posłuszeń-
stwem względem przełożonych oraz współpracą z własną wspólnotą. 
Wolność i posłuszeństwo - nie wiem, czy dobrze wypełniłem waszą 
prośbę i ukazałem wszystko i dogłębnie i tak jak mówi nauka Kościoła 
i tradycja chrześcijańska, ale na pewno starałem się podzielić w bardzo 
osobisty sposób tym, czym sam żyję w tej materii jako dominikanin na 
co dzień.
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Zgromadzenie Księży Marianów powstało w Polsce pod koniec 
XVII stulecia dzięki działalności Sługi Bożego o. Stanisława Pap-
czyńskiego i odnowione w początkach XX w. przez bł. Jerzego Matu-
lewicza podejmuje, zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II, 
próby odczytania swego charyzmatu i określenia własnej tożsamości. 
Wyrazem tego są m. in. najnowsze Konstytucje i Dyrektorium zatwier-
dzone w 1986 r. przez Kongregację Zakonników i Instytutów Świeckich; 
dokumenty te poświęcają wiele miejsca zagadnieniu życia duchowego 
i jego źródłom.

Sam termin „życie duchowe” wydaje się być bardzo bogaty w swej 
treści, choć nie mamy dotąd definicji ani „życia”, ani też „ducha”; naj-
częściej jednak bywa stosowany zamiennie z „duchowością”. Wprawdzie 
termin „duchowość” zdaje się być zrozumiałym, jednakże gdy chcemy 
bliżej określić jego treść, sprawa się komplikuje. Określana bowiem tymi 
terminami rzeczywistość wymyka się badaniom empirycznym i słow-
nym sformułowaniom. Próby doprecyzowania treści tych terminów nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów; brak jednoznacznej i powszechnie 
uznawanej definicji tak „duchowości”, jak i „życia duchowego”. Podej-
mując jednak zagadnienie odnoszące się do „życia duchowego”, a więc 
„duchowości” zgromadzenia zakonnego, można najogólniej powiedzieć, 
że mamy na uwadze proste i zwykłe rysy, po których poznaje się jego 
specyfikę. Chodzi o uchwycenie podstawowej więzi owych wszystkich 
właściwych mu i niepowtarzalnych, najbliższych członkom danego zgro-
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madzenia idei, świadczących o jego ponadczasowej tożsamości. Pomocą 
ku temu celowi niech będzie refleksja nad źródłami życia duchowego, 
o których uczą Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Maria-
nów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

1. Czytanie Pisma Świętego

Kościół doby Vaticanum II przywiązuje wielką wagę do lektury 
Pisma Świętego. Wyrazem tego jest Konstytucja dogmatyczna o objawie-
niu Bożym Dei verbum, zobowiązująca wszystkich duchownych i zaj-
mujących się „posługą słowa” do uważnego i starannego studium Biblii, 
aby nie stać się bezużytecznym głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, 
wewnątrz nie będąc jego słuchaczem1. Członków zgromadzeń zakonnych 
upomina Sobór, aby poprzez [Pisma Świętego] lekturę i rozważanie na-
byli „wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 8)2. Do tej myśli 
Soboru odwołują się również Konstytucje księży marianów, wzywające 
do codziennego czytania i rozważania Pisma Świętego, aby żyć według 
wzoru Ewangelii3. Szczególnie Dekret o przystosowanej odnowie życia 
zakonnego Perfectae caritatis zachęca, by pielęgnować ducha modlitwy 
i modlitwę samą, czerpiąc z autentycznych źródeł duchowości chrześci-
jańskiej4. Słusznie tedy Konstytucje zakonne podkreślają, że modlitwa 
powinna towarzyszyć czytaniu Pisma Świętego, aby stało się ono roz-
mową między Bogiem a człowiekiem, gdyż do Niego przemawiamy, gdy 
się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy słowo Boże5.

We wskazaniach tych odzwierciedla się powrót do wypracowanej 
przez wieki lectio divina, stanowiącej podstawowy sposób poszukiwania 
Boga, toteż nic dziwnego, że jej praktykę zalecali wiernym już Ojcowie 
Kościoła6.

 1 DV 25.
 2 PC 6.
 3 K 66.
 4 PC 6.
 5 K 66.
 6 Por. J. Leclercq, Miłość nauki a pragnienie Boga, Tyniec 1997, 87-94.
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Jan Paweł II zachęcał również do powrotu z odnowionym zapałem 
do czytania Biblii, podkreślając konieczność wsłuchiwania się w słowo 
Boże, zgodnie z wielowiekową i wciąż aktualną tradycją lectio divina7. 
To dzięki niej w biblijnym tekście można odnaleźć żywe słowo, które 
nie tylko stawia pytania, ale także ukierunkowuje i kształtuje życie8. Jako 
istotny element formacji duchowej lectio divina uznawana jest za drogę 
do kontemplowania oblicza Jezusa. Nic dziwnego, że wszystkie insty-
tuty życia konsekrowanego przywiązują dużą wagę do czytania Pisma 
Świętego, dzięki czemu Boże słowo rzuca na ich życie światło mądrości, 
będącej szczególnym darem Ducha Świętego9. Chodzi zatem o otwarcie 
się na Ducha Świętego, który w przeszłości działał na autora piszącego, 
a obecnie wpływa na czytającego słowo Boże. Lektura tekstu biblijnego 
winna więc stawać się modlitwą wpływającą na przemianę życia, stąd 
też potrzeba regularnej praktyki i ćwiczenia10.

Pamiętać należy, że lectio divina była od najdawniejszych czasów 
zakotwiczona w celebracji liturgicznej, a szczególnie w liturgii słowa, 
podczas której słowo Boże jest ogłaszane, w homilii – rozważane, 
w modlitwie eucharystycznej – zanoszone do Boga, a w Komunii świę-
tej – kontemplowane.

2. Liturgia

Innym źródłem życia duchowego osób zakonnych w przekonaniu 
Konstytucji mariańskich jest liturgia. Wiadomo, że jest ona rzeczywi-
stością uobecniającą historię zbawienia. To dzięki jej pośrednictwu zba-
wienie staje się możliwe do osiągnięcia przez ludzi wszystkich czasów. 
Choć celem liturgii jest oddanie Bogu chwały, to jednak jej centrum 
jest oczywiście Jezus Chrystus obecny w szczególny sposób pod eu-
charystycznymi postaciami, a także w swoim słowie i we wszystkich 

 7 TMA 40.
 8 NMI 39.
 9 VC 94.
10 Por. B. Nadolski, Lectio divina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 54(2001) 47-50.



uczestnikach zgromadzenia liturgicznego, zwłaszcza w kapłanach11. 
Liturgię sprawuje się mocą Ducha Świętego, który aktualizuje zbawcze 
wydarzenia i wykonuje misję uświęcenia12. Nic dziwnego, że w Kon-
stytucjach mariańskich czytamy wezwanie: Niech współbracia całym 
sercem umiłują świętą liturgię, przez którą Bóg otrzymuje doskonałą 
chwałę, a ludzie uświęcenie; jej duchem powinni przepoić całe swe 
życie wewnętrzne. W liturgii bowiem Chrystus jest obecny swoją mocą 
i w swoim słowie13. Nawiązując do nauczania Soboru Watykańskiego II, 
Konstytucje przypominają, że liturgia jest szczytem, do którego zmie-
rza apostolska działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego 
wypływa cała jego moc14. Toteż niezwykle ważną staje się odpowiednia 
formacja liturgiczna życia duchowego dzięki należytemu pouczeniu, aby 
życie w seminariach i instytutach zakonnych było głęboko przeniknięte 
duchem liturgii15.

Mówiąc o sprawowaniu liturgii, Konstytucje Zgromadzenia podkre-
ślają przede wszystkim tajemnicę Eucharystii i godne jej sprawowanie 
przez osoby zakonne16. Mamy i tu nawiązanie do nauczania Soboru, 
który uważa liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chry-
stusa. To w niej przez znaki widzialne wyraża się [...] i urzeczywistnia 
uświęcenie człowieka17. Natomiast tajemnica Eucharystii jest węzłem jed-
ności i miłości, toteż winna być sprawowana zgodnie z myślą Kościoła, 
z wewnętrzną i zewnętrzną pobożnością, by z tego najbardziej bogatego 
źródła zasilać swe życie duchowe18. Wszystko to prowadzi do większej 
jedności i braterskiej miłości oraz całkowitego oddania się posłannictwu 
Chrystusowego Kościoła. Tak więc liturgia jako źródło życia duchowego 
jest uświęcającym działaniem Boga pod osłoną znaków i obrzędów, które 

11 SC 7.
12 Por. J. Nowak, Ponadczasowy charakter liturgii, w: Ante Deum stantes, Kraków 2002, 

455-464.
13 K 67.
14 Tamże; por. SC 10.
15 SC 17.
16 K 69.
17 SC 7.
18 K 69; por. PC 6.
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przyczyniają się do przemiany wewnętrznej osoby zakonnej i uzdolnienia 
jej do oddawania głębszej czci Boga. To przez liturgię Kościół buduje 
się i objawia jako Lud Boży i Mistyczne Ciało Chrystusa. W niej znaj-
dują swój pełny wyraz zarówno jedność, jak i świętość Chrystusowego 
Kościoła19.

Jan Paweł II określa Eucharystię jako „szczyt i źródło” sakramen-
tów i Liturgii godzin. Z tego względu uważa on wychowanie liturgiczne 
jako niezbędny element duchowej formacji chrześcijanina, zwłaszcza zaś 
kapłana i osoby konsekrowanej. Wychowanie to polega na włączeniu 
samych siebie w tajemnicę paschalną Chrystusa obecnego i działającego 
w sakramentach świętych. Skutkiem sakramentów jest zażyłość z Bo-
giem, będąca podstawą całego życia duchowego. Owa „zażyłość” jest 
jednak zadaniem i powinnością, którą „sakramenty powierzają wolności 
człowieka wierzącego”. Wyrażać się ona powinna w podejmowanych 
decyzjach, wyborach i działaniach życia codziennego20. Papież mówi, że 
w tym wszystkim chodzi o prawo miłości, które ma być dla chrześcija-
nina drogowskazem i źródłem postępowania; prawo to przedłuża miłość 
Boga do człowieka, wyrażoną i przekazywaną przez sakramenty. Toteż 
wielkiego znaczenia nabiera „pełne, świadome i czynne” uczestnictwo 
w szafowaniu sakramentów, a to z uwagi na zadanie i dar „miłości 
pasterskiej”, stanowiącej źródło kapłańskiego posługiwania. Chodzi 
tu zwłaszcza o udział w Eucharystii, uczcie paschalnej, w czasie której 
przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełnia-
my łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały21.

3. Sakramenty

Oprócz Eucharystii ważną rolę w życiu duchowym pełni sakrament 
pokuty. Konstytucje mariańskie, bazując na dokumentach soborowych, 

19 Por. S. Cichy, Wychowanie liturgiczne w Konstytucji o liturgii świętej i dokumen-
tach posoborowych, w: Euntes docete, Kraków 1993, 173-189. Por. także: A.M. Triacca, 
Liturgia, Cinisello Balsamo 2001, 1987-2001.

20 PDV 48.
21 Tamże.
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jak też własnych przepisach, podkreślają jego wagę, wzywają bowiem 
współbraci, by w trosce o swe zjednoczenie z Bogiem często przystępowa-
li do tego sakramentu, aby otrzymać od miłosierdzia Bożego przebaczenie 
zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostąpić pojednania z Ko-
ściołem, któremu grzesząc zadali ranę. Korzystanie z sakramentu pokuty 
ma coraz bardziej umacniać ich w miłości i łasce Ojca miłosierdzia22. Ta 
zwięzła forma, w której została wyrażona myśl o przebaczającej miłości 
Boga i owocach sakramentu pojednania, ma swą bogatą treść. Z jednej 
strony Konstytucje mariańskie w oparciu o teksty soborowe, głównie zaś 
o Lumen gentium Vaticanum II, uczą o społecznym wymiarze grzechu, 
co oznaczają słowa o zadaniu przez grzech rany Kościołowi świętemu, 
z drugiej zaś przywodzą na myśl eklezjalny aspekt duchowości Odno-
wiciela Zgromadzenia. Charakterystyczne, że Konstytucje odsyłają też 
do soborowego Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum 
ordinis, gdzie jest mowa o potrzebie korzystania ze zwyczajnych i szcze-
gólnych środków uświęcenia. Wśród tych środków Dekret wspomina 
sakramentalny akt pokuty, wspomagający konieczne nawrócenie serca 
do miłości Ojca miłosierdzia23.

W związku z sakramentem pojednania Konstytucje księży marianów 
podkreślają znaczenie stałego spowiednika i kierownika duchowego24. 
Stawiają mu jednak pewne wymagania, określając w sposób ogólniko-
wy: Współbracia winni pamiętać, że w życiu duchowym wielką pomocą 
będzie dla nich dobry, doświadczony w życiu zakonnym spowiednik. Ten 
dobry i doświadczony w życiu zakonnym spowiednik nie powinien być 
wyszukiwany zbyt łatwo, „zwłaszcza spoza Zgromadzenia”. Jednocze-
śnie też mariańskie Konstytucje zachęcają, by mieć stałego kierownika 
duchowego, aby wobec niego zdawać sprawę ze stanu swego sumienia 
i życia duchowego. Zachęta taka jest odpowiedzią na życzenie Kościoła 
wyrażone zarówno przez Sobór Watykański II, jak i nauczanie Jana Paw-
ła II zawarte w jego adhortacjach: Pastores dabo vobis i Vita consecrata 
oraz innych dokumentach. O potrzebie kierownika duchowego mówią 

22 K 70.
23 PO 18.
24 K 71.
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również mistrzowie życia duchowego: św. Teresa od Jezusa, św. Jan od 
Krzyża i inni25. Konstytucje przypominają usposobienie osoby kierowa-
nej, która powinna ufnie i ulegle powierzyć się jego kierownictwu jako 
zastępcy Chrystusa26.

Ponadto Konstytucje zwracają uwagę na znaczenie sakramentu 
chorych w życiu duchowym osób zakonnych. W związku z tym przy-
pominają przełożonym, aby do współbraci chorych i starców zawczasu, 
i jak często tego zapragną, wzywano spowiednika oraz by otrzymali oni 
święty Wiatyk i namaszczenie chorych, dopóki są całkiem przytomni27.

4. Maryja

W procesie życia duchowego ważną rolę odgrywa pobożność 
maryjna, zwłaszcza immakulistyczna. Zwracają na to uwagę również 
Konstytucje mariańskie, które mówią, że współbracia powinni starać się 
o to, by każdego dnia w szczególny sposób oddawać cześć Niepokalanej 
Dziewicy Maryi oraz by Jej duchem się napełniać28. Jednocześnie też 
odwołują się do nauczania Soboru Watykańskiego II, który zachęca do 
pilnego studium pod przewodem Urzędu Nauczycielskiego wszystkich 
przywilejów i darów Maryi, które mają swe źródło w Jezusie Chrystusie 
Synu Bożym. Prawdziwa pobożność nie polega na uczuciu, ale opiera 
się na wierze prowadzącej do uznania wielkiej roli Bożej Rodzicielki 
w dziele zbawienia, jak też winna pobudzać do dziecięcej miłości ku 
naszej Matce oraz do naśladowania Jej cnót29.

Wiadomo, że w kulcie religijnym ważną rolę odgrywa naśladowanie 
osoby, którą się czci. Stawiając przed oczy doskonałość i godność osoby 
czczonej, Kościół wzywa jednocześnie do jej naśladowania. Wskutek 
tego osoba czczona staje się niejako obecna w życiu Kościoła, wywie-

25 Por. J. Misiurek, J.M. Popławski, Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, 
Lublin 2000, 25-45.

26 K 71.
27 Tamże, 72.
28 Tamże, 68.
29 LG 67.
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rając wpływ na życie wiernych. Droga naśladowania Maryi jest drogą 
doskonałości. Idąc za nauczaniem Soboru Watykańskiego II, Paweł VI 
uznał Maryję za najdoskonalszy wzór i świadectwo wiary, miłości oraz 
doskonałego zjednoczenia z Chrystusem30. Naśladowanie Maryi nie jest 
niczym innym, jak tylko nieco inną formą naśladowania Chrystusa 
i jednym z najodpowiedniejszych środków korzystania z owoców Jego 
odkupienia. Naśladując Maryję, możemy mieć niewzruszoną nadzieję, 
że idziemy właściwą drogą prowadzącą do doskonałego zjednoczenia 
z Chrystusem, czyli do świętości31.

Mówiąc o maryjnym nurcie duchowości księży marianów, nie spo-
sób nie wskazać na inny jeszcze, kształtujący ich życie duchowe impuls, 
dzięki któremu cześć oddawana Maryi znajduje swe przedłużenie w ich 
ascetycznych wysiłkach. Chodzi tu o przywilej Niepokalanego Poczęcia 
Maryi, który był bardzo drogi zarówno Założycielowi, jak i Odnowicie-
lowi Zgromadzenia. Wskazując na Maryję jako wzorzec i kres urzeczy-
wistniania ludzkiej natury, pragnęli oni, by członkowie Zgromadzenia 
wzrastali do tej pełni, której najdoskonalszym i stworzonym znakiem 
pozostaje Niepokalana, by patrząc na Nią, spoglądali w swoją przyszłość 
i w swoje przeznaczenie. Na tym miejscu warto nadmienić, że Maryja 
jest święta nie tylko dlatego, że została wyposażona we wszystkie dary 
zbawcze, ale również dlatego, że świętość tę „współtworzyła” samą 
sobą, swą postawą, czynem, działaniem, że była Ona cała dążeniem ku 
doskonałości. Wzorczość Maryi w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia 
nabiera zatem charakteru eschatologicznego32. Tak więc autentyczna 
i żywa maryjność domaga się kultu maryjnego.

Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów wzywają do wiel-
kodusznego rozwijania kultu, zwłaszcza liturgicznego, Matki Chrystusa 
i Kościoła, zarówno wewnątrz Zgromadzenia, jak i w pracy apostolskiej33. 
W Konstytucjach mowa jest o kulcie „zwłaszcza liturgicznym”. Wiado-

30 MC 16; por. LG 63.
31 LG 50.
32 Por. M. Grunt, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanej, Lublin 2003, 216.
33 K 68.
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mo, że nie istnieje autonomiczny kult maryjny34. Podstawą okazywania 
Maryi wyjątkowej czci jest Jej szczególny udział w tajemnicy zbawie-
nia. Z tego względu Maryja objęta jest również kultem liturgicznym, 
który oddawany jest przez Chrystusa w Duchu Świętym Bogu Ojcu. 
Toteż liturgia, stanowiąca według Soboru Watykańskiego II najwyższą 
formę chrześcijańskiej modlitwy, jest także centralnym miejscem kultu 
maryjnego. W liturgii Maryja jawi się jako wzór Kościoła w okazywa-
niu czci Bogu35. Liturgiczny kult maryjny, zalecany w Konstytucjach 
mariańskich dąży do ustawicznego odczytywania Jej polecenia: Uczyń-
cie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5), akcentując przy tym Jej 
Boże macierzyństwo, jak i macierzyństwo wobec Kościoła. Jednakże 
zasadniczy nurt maryjnej pobożności wyznaczają uroczystości ku czci 
Matki Pana w ciągu roku liturgicznego, a zwłaszcza Niepokalane Po-
częcie. Kult Niepokalanej stał się swego rodzaju wyznacznikiem czci 
Matki Bożej w Zgromadzeniu. Mówią o tym Konstytucje mariańskie: 
Tytularnym świętem Zgromadzenia jest uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny36. W związku z tym wezwanie: Niech 
współbracia [...] usilnie starają się szerzyć cześć Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej, która dzięki łasce Bożej została wywyższona po 
Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi37.

5. Prawo miłości

W trosce o rozwój życia duchowego Konstytucje mariańskie 
zwracają uwagę na potrzebę doskonalenia miłości wobec Boga i bliź-
nich: Współbracia przede wszystkim niech szukają i miłują Boga, który 
pierwszy nas umiłował i nich się starają we wszelkich okolicznościach 
prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu, z czego wypływa i doznaje 

34 Por. S.C. Napiórkowski, A. Sikorski, Maryjny wymiar duchowości chrześcijań-
skiej, w: Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993, 371.

35 Por. S.C. Napiórkowski, Maryja historiozbawcza. Zrozumieć słowo Vaticanum II 
o Matce Pana, „Życie duchowe” 6(1996) z. 3, 47-59. 

36 K 16.
37 Tamże, 18.
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bodźca miłość bliźniego dla zbawienia świata i budowania Kościoła38. 
Inspiracją takiego stanowiska Konstytucji było niewątpliwie nauczanie 
Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza Dekret o przystosowanej odno-
wie życia zakonnego39. Wzorem i źródłem prawdziwej miłości jest Bóg 
w Trójcy Jedyny. Będąc Miłością, nie tylko pierwszy nas umiłował (1 J 4, 
19), ale też powołał nas i uzdolnił do takiego miłowania, jakim On miłuje. 
Miłość do Boga i miłość do człowieka zostały nierozerwalnie zespolone 
przez Chrystusa (por. 1 J 4, 20-21). W pojęciu miłości chrześcijańskiej 
mieści się także powołanie do takiego umiłowania Boga i bliźnich, jakim 
sami zostaliśmy umiłowani. Skoro Bóg jest Miłością, to nie można ani 
świętości Boga, ani też świętości ludzi ujmować i rozumieć w oderwaniu 
od miłości. Apostoł Paweł nazywa miłość „węzłem doskonałości” (Kol 
3, 14), a Sobór Watykański II uznaje miłość za istotę świętości40, przy-
pominając przy tym, że wierni każdego stanu i zawodu powołani są do 
pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości41. Miłość zatem jest 
istotą chrześcijańskiej doskonałości, czyli pełni życia duchowego42.

Przejawem miłości Boga z naszej strony jest m. in. modlitwa. Toteż 
Dekret Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis podkreślając, że ta 
miłość ożywia także praktykowanie rad ewangelicznych i nim kieruje, 
dodaje: Dlatego też członkowie instytutów niech starannie pielęgnują 
ducha modlitwy i modlitwę samą, czerpiąc z autentycznych źródeł du-
chowości chrześcijańskiej43. A Konstytucje księży marianów zaznaczają: 
Wprawdzie miłość jest darem Bożym, lecz otrzymuje się ją i utrwala przez 
ustawiczną modlitwę i umartwienie44.

Odwołując się do Bożego objawienia, teologowie wskazują na 
modlitwę jako na podstawowy element kształtujący osobową relację 
między Bogiem i człowiekiem45. Modlitwa, wspierana innymi środkami 

38 Tamże, 65.
39 PC 6.
40 LG 39.
41 Tamże, 40. Por. Pius XI, Encyklika Rerum omnium, AAS 15(1923) 50-60.
42 Por. S. Nowak, Rola miłości w rozwoju życia wewnętrznego, w: Miłość w postawie 

ludzkiej („Homo meditans” VIII), Lublin 1993, 196.
43 PC 6.
44 K 65.
45 Por. W. Słomka, Uczłowieczenie przez modlitwę, w: „Homo orans”, t. 1, Lublin 

2000, 287.
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uświęcenia, jak cnoty i dary Ducha Świętego, odgrywa bardzo ważną rolę 
w duchowym życiu człowieka, bowiem formuje jego wiarę, jest źródłem 
łaski i drogą prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. Konstytucje zakon-
ne zachęcają do modlitwy ustawicznej. Jezus Chrystus bowiem polecił, 
by zawsze się modlić i nie ustawać (Łk 18, 1). Ale oprócz modlitwy 
niezbędne jest umartwienie, asceza, a więc pewien systematyczny i stały 
wysiłek, mający na celu zdobycie jakiejś sprawności. I tu wzorem jest dla 
nas Jezus Chrystus, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 
aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 8). Umartwienie ma głę-
boki sens, jeżeli tylko człowiek nie chce pozwolić, by życie zmysłowe 
zapanowało nad dążeniami ducha. U osób zakonnych ważnym motywem 
ascezy jest pragnienie upodobnienia się do Jezusa Chrystusa. Potrzeba, 
abyśmy usuwali wszelkie przeszkody na drodze do świętości i doskona-
łości życia, a usuwanie tych przeszkód wymaga wysiłku i zaparcia siebie. 
Jest to przy tym przejaw naszej miłości wobec Boga i siebie, gdyż pra-
gniemy zapewnić Bogu królowanie w nas, chcemy podporządkowania 
władz niższych i zapewnienia rozumowi panowania nad namiętnościami 
i popędami, a nawet życiem emocjonalnym46. 

Bardzo ważnym akcentem Konstytucji mariańskich jest wezwanie, 
aby współbracia z nieustanną pilnością, w oparciu o autentyczne źródła 
duchowości chrześcijańskiej pielęgnowali ducha modlitwy i samą mo-
dlitwę47. Jest rzeczą zrozumiałą, że wszyscy, którym zależy na rozwoju 
życia duchowego, powinni modlić się, owszem – troszczyć się o to, by 
modlitwa ich była coraz doskonalsza. Wymaga to oczywiście głębsze-
go wejścia w siebie, by nawiązać kontakt z Bogiem w czasie modlitwy 
wewnętrznej. Dzięki niej zapewnimy sobie Boski sposób myślenia, war-
tościowania i postępowania. Ona dopomoże nam patrzeć na wszystko 
po Bożemu i dostrzegać Boga wszędzie, a jednocześnie widzieć swoje 
miejsce w świecie.

Zauważmy, że zarysowane w Konstytucjach Zgromadzenia Księży 
Marianów „źródła życia duchowego” dotykają niezwykle ważnych za-

46 Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, Ząbki 2000, 190.
47 K 65.
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gadnień związanych z osiąganiem świętości i doskonałości życia. Kon-
stytucje bazują przede wszystkim na dokumentach Soboru Watykańskie-
go II, posługując się nawet jego słownictwem. W sumie jednak należy 
powiedzieć, że mają one wydźwięk praktyczny, bowiem nastawione są 
na działalność apostolską przy niezbędnej trosce o własne uświęcenie. 
W każdym razie Konstytucje zwracają uwagę na znaczenie czytania 
Pisma Świętego (lectio divina), sprawowania liturgii, zwłaszcza Eucha-
rystii i innych sakramentów, głównie pokuty, kult maryjny, modlitwę oraz 
miłość Boga i bliźniego. Wszystkie te momenty są nieodzowne w kształ-
towaniu życia duchowego osób konsekrowanych XXI stulecia.

Ks. Jarosław M. Popławski298



Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wszystkich zakonników 
powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie 
z Bogiem w modlitwie. Takie wymaganie wszystkim osobom, poświęco-
nym Bogu, stawia fundamentalne prawo Kościoła zawarte w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego1.

To zalecenie w życiu zakonnym realizuje się między innymi przez 
spełniane pobożne praktyki. Uświęcone wielowiekową tradycją stanów 
doskonałości, odgrywają one istotną rolę. Do pobożnych praktyk co-
dziennych należy przypisywać wielką wagę, aby móc żyć w doskonalej 
miłości i osiągnąć zamierzony cel, jakim dla osób konsekrowanych jest 
świętość. Konstytucje mariańskie przypominają, że wszyscy powinni 
bardzo sobie cenić czynności liturgiczne i ćwiczenia pobożne, będące 
głównym zasiłkiem życia duchowego i narzędziem doskonałości2. A więc 
zachęcają do osobistego wewnętrznego zaangażowania i wypełniania 
tego, co w dniu profesji każdy marianin przyrzekał i ślubował. Konsty-
tucje wyszczególniają wszystkie pobożne praktyki dnia i zobowiązują 
do wiernego ich wypełniania. Przypominają kapłanom i braciom, że 
powinni sobie jasno zdawać sprawę z ich znaczenia i celowości; niech 
się starają dobrze nauczyć tak w teorii, jak i w praktyce ich metody, spo-
sobu odprawiania i zastosowania, aby i sami potrafili z pożytkiem z nich 

Gabriel Bartoszewski OFMCap

Znaczenie pobożnych praktyk
codziennych
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1 Por. Kan. 663 § 1.
2 K 74.
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korzystać, i nauczyć innych, dążących do doskonałości3. Wskazuje też na 
to Dyrektorium, gdy przypomina, że wszyscy powinni przygotowywać się 
do czynności liturgicznych zarówno przez należyte zaznajomienie się ze 
znaczeniem i sposobem wykonywania funkcji, jak i przez modlitwę oraz 
braterskie zespolenie w Chrystusie serc i umysłów4. 

Dokument Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich, Dimensio 
contemplativa, podaje niejako syntezę pobożnych praktyk. Wymiar kon-
templacyjny wyraża się w słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, w ze-
spoleniu z życiem Bożym, które zostaje nam przekazane w sakramentach, 
a w szczególny sposób w Eucharystii; w modlitwie liturgicznej i osobistej; 
w nieustannym pragnieniu i szukaniu Boga i Jego woli w wydarzeniach 
i ludziach, w świadomym uczestniczeniu w Jego misji zbawczej; w da-
rze składanym innym z samego siebie dla królestwa Bożego. Pociąga 
to za sobą u zakonnika postawę nieustannego i pokornego uwielbienia 
tajemniczej obecności Boga w ludziach, wydarzeniach i rzeczach, po-
stawę przejawiającą cnotę pobożności, która jest wewnętrznym źródłem 
i nosicielką pokoju, w każdym środowisku życia i apostolatu5. 

Na zakończenie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekro-
wanemu w 1994 r. w specjalnym Orędziu Ojcowie Synodu napisali: Tę 
żywotną syntezę konsekracji i misji ożywia i umacnia uważne słuchanie 
słowa Bożego i intensywne życie sakramentalne: częste przystępowanie 
do sakramentu pojednania - który jest spotkaniem w Kościele z Bogiem 
miłosiernym - oraz Eucharystia, która stanowi szczyt tego życia. Ta 
synteza urzeczywistnia się także przez godne sprawowanie Liturgii 
godzin, przez modlitwę osobistą, kult maryjny i różne formy pobożności 
maryjnej6.

Pewną syntezą powyższych wskazań mogą być słowa Odnowiciela 
Zgromadzenia bł. Jerzego Matulewicza: Hasłem moim niech będzie: 
we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, 

3 Tamże.
4 D 26.
5 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Dokument: Wymiar kontemplacyjny 

życia zakonnego Dimensio contemplativa (12.08.1980), 1.
6 Orędzie Ojców Synodu (27.10.1994), IV.
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we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym. 
Bóg i Jego chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia, osią, 
dokoła której mają się obracać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia 
i czyny. Chwała Boża i zbawienie dusz!7 Realizacji tych pragnień Odno-
wiciela służyć będzie wierne zaangażowanie się i wypełnianie praktyk 
zakonnych zarówno codziennych, jak i okresowych.

1. Modlitwa

Ośrodkiem i istotą wszystkich codziennych praktyk pobożnych jest 
modlitwa. Określana jest jako oddech duszy w łasce. Św. Jan Dama-
sceński nazywa ją wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną 
do Niego o stosowne dobra. Św. Augustyn podaje głębsze określenie: 
Modlitwa to rozmowa serca z Bogiem. Podobnie wypowiada się św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus, twierdząc, że modlitwa jest wzniesieniem 
serca, prostym wejrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości 
zarówno w cierpieniu, jak i w radości8. Bł. Jerzy Matulewicz uczy, że 
modlitwa to najważniejsze zajęcie po sprawie zbawienia duszy.

Modlitwa chrześcijanina jest jak tchnienie ogromnej przepaści bez 
dna. Mówią nam o tym słowa Psalmisty: Głębia przyzywa głębię hukiem 
Twych potoków. Wszystkie twe nurty i fale nade mną się przewalają (Ps 
42, 8). Można to rozumieć w ten sposób, że im bardziej wchodzimy 
w głębię duszy podczas modlitwy, tym bardziej odsłania się głębia Bo-
żej Tajemnicy. Człowiek sam dla siebie jest wielką tajemnicą, a o ileż 
bardziej taką tajemnicą dla nas jest Przenajświętsza Trójca, która w mo-
dlitwie nawiązuje z nami dialog pełen miłości i światła.

U chrześcijanina to serce się modli. Serce - to najgłębsza, ostatnia 
cząstka naszej istoty, korzeń, z którego wyrasta nasze życie. Mistycy 
nazywają je „dnem duszy”. Serce udziela się naszym myślom, słowom 
i czynom, podobnie jak własności lecznicze czy trujące korzenie udzie-
lają się całej roślinie. Dlatego „serce” jest miarą naszej wartości przed 

7 J. Matulewicz, Dziennik duchowy, Warszawa 1988, nr 1.
8 KKK 2558.



Bogiem. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast 
patrzy na serce (1 Sam 16, 7). Kiedy mówimy, że to „serce” się modli, 
chcemy powiedzieć, że w modlitwie bierze udział nasza najgłębsza istota. 
Serce może przemawiać przez słowo i gest. Jeśli nie mówi, są one bez-
wartościową maską, obrażającą Boga. Duch i wola, ta najgłębsza ludzka 
istota, bierze udział w modlitwie. A kiedy wnętrze, „serce” się modli, 
kiedy modli się naprawdę, modlitwa taka musi objawiać się na zewnątrz 
w różnych pobożnych ćwiczeniach i praktykach. Bł. Jerzy Matulewicz 
w swoim Dzienniku duchowym poucza: Należy się zaprawiać do ciągłej 
modlitwy w duchu, czy to idąc, czy wykonując jakąś pracę, zwłaszcza 
gdy ona nie wymaga wysiłku umysłowego, lub też gdy mamy chwilę 
wolnego czasu, szczególnie przechodząc od jednej pracy do drugiej, lub 
rozmawiając z ludźmi; słowem - zawsze i wszędzie9.

2. Dobra intencja

Codziennej modlitwie i pobożnym praktykom winna towarzyszyć 
dobra intencja. Jest ona punktem wyjścia i trwania w życiu zakonnym, 
a Konstytucje tak ją ujmują: We wszystkich sprawach współbracia powin-
ni się kierować prawą i czystą intencją, często ją odnawiając10. Wynika 
ona z usłyszanego i przyjętego wezwania Pana Jezusa: Jeśli chcesz być 
doskonały [...] przyjdź i chodź za Mną (Mt 19, 21). W życiu konse-
krowanym dążymy do doskonałości, tzn. szczególnego podobieństwa 
i zjednoczenia z Chrystusem przez naśladowanie Jego życia czystego, 
ubogiego i posłusznego. W postępowaniu moralnym człowieka intencja 
jest sprawą zasadniczą. Wprawdzie nie może ona zmienić czynności 
z natury złej (np. kłamstwa) na dobrą. Cel nie uświęca środków. Dobra 
intencja jednak podnosi wartość czynów dobrych. Im czystsze i szlachet-
niejsze są nasze pobudki, tym więcej wartości ma nasze postępowanie. 
I odwrotnie, najlepszy w sobie czyn traci zupełnie lub częściowo swą 
wartość moralną, jeżeli intencja jest zła, lub niezupełnie czysta. Życie 

 9 J. Matulewicz, Dziennik duchowy…, nr 35.
10 K 73.
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zakonne tylko wtedy spełnia swe zadanie, gdy ugruntowane jest w silnej 
podstawie miłości do Chrystusa. 

Doświadczenie wieków wykazuje, że każda wspólnota zakonna 
podupada lub ginie zupełnie, kiedy członkowie nie mają czystej inten-
cji, nie tylko przy wstąpieniu, a tym bardziej po ślubach, gdy zatracają 
pierwotne ideały i kierują się mniej szlachetnymi pobudkami. Biedny jest 
dom zakonny, gdy zamienia się w przytułek, lub w którym zakonnicy 
szukają tylko zaspokojenia wygody czy ambicji. 

Kościół, domagając się dobrej intencji, dąży do tego, by każda 
wspólnota zakonna była tym, czym powinna być: zastępami dusz 
szlachetnych, wspaniałomyślnych, oddanych całkowicie Chrystusowi 
i Jego Królestwu. Dlatego w pełni uzasadniona jest zachęta Konstytucji 
skierowana do braci marianów: We wszystkich sprawach współbracia 
powinni […] we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić z miłości 
ku Bogu, we wszystkim Bogu się podobać, wszystko – z Chrystusem, 
w Chrystusie i przez Chrystusa – odnosić do Boga i na Jego większą 
chwałę11. Wskazanie to może znaleźć potwierdzenie w słowach bł. Je-
rzego Matulewicza: Wszystkie nasze prace i zmierzenia mamy opierać 
na fundamencie naszej osobistej świętości. Tylko wtedy będą one miały 
silne i niewzruszone podłoże. Dla własnego duchowego udoskonalenia 
nie należy nigdy żałować ani czasu, ani trudu. Temu dziełu, najważniej-
szemu z ważnych, trzeba się oddać całym sercem12.

3. Cel pobożnych praktyk i właściwy dla nich klimat

Pielęgnowanie dobrej intencji stwarza właściwy klimat dla codzien-
nych ćwiczeń duchowych, które są głównym zasiłkiem życia duchowe-
go i narzędziem doskonałości13. Wyraża się on w dzieleniu się dobrym 
słowem, które nie tylko jedna braci, pociesza, podnosi na duchu, ale 
również nawraca i uświęca. Jest ono jak ciepły promień słońca, pocho-

11 Tamże.
12 J. Matulewicz, Dziennik duchowy…, nr 6.
13 K 74.
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dzący z dobrego Serca Bożego. Czego nie osiągnie ostra nagana i krzyk, 
to udaje się dobremu, przyjaznemu słowu. Spływa z niego jakaś błoga 
radość na duszę, która znaczy więcej, niż wszystkie zyski i rozkosze 
miłości własnej. Dobre słowa działają kojąco na osobiste zdenerwowa-
nie, rozpraszają troski, które odbierają zakonnikowi radość i zakłócają 
spokój. Dobre słowo darzy łaską. Czyni nas lepszymi, podnosi niejako 
temperaturę naszej miłości.

Instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apostolskiego Congregavit nos in unum Christi amor 
poucza: Budując wspólnotę ducha i serca tych, którzy są powołani do 
życia razem we wspólnocie, warto pamiętać o potrzebie rozwijania 
zalet pożytecznych we wszystkich relacjach ludzkich, takich jak dobre 
wychowanie, uprzejmość, szczerość, opanowanie, delikatność, poczucie 
humoru, umiejętność dzielenia się z innymi. Dokumenty Magisterium 
Kościoła z ostatnich lat podają bogate sugestie i wskazówki, które mogą 
być pomocne we współżyciu wspólnotowym; mówią między innymi 
o radosnej prostocie, szczerości i wzajemnym zaufaniu, umiejętności 
dialogu, szczerej akceptacji dobroczynnej dyscypliny wspólnotowej14. 
Dlatego adhortacja Vita consecrata zaleca: Należy także odkryć na nowo 
‘praktyki ascetyczne’, typowe dla duchowej tradycji Kościoła i danego 
Instytutu. Praktyki te były i nadal są bardzo skuteczną pomocą w dąże-
niu do prawdziwej świętości. Asceza - przez to, że pomaga opanować 
i korygować skłonności ludzkiej natury zranionej przez grzech - jest 
niezbędnie potrzebna osobie konsekrowanej, aby mogła ona dochować 
wierności swemu powołaniu i iść za Jezusem drogą Krzyża15. W takiej 
postawie będzie można o wiele łatwiej realizować zapis Konstytucji: 
Przez praktyki i zwyczaje pobożne [...] mają ustawicznie dążyć do tego, 
aby duchem wznosić się ku Bogu i trwać przy Nim, a przez to lepiej Go 
poznać i kontemplować, aby uczuciem i sercem z Nim się wewnętrznie 
jednoczyć, a przez to bardziej Go miłować, w Nim znajdować upodoba-
nie i Nim się cieszyć; aby wolę swoją uzgodnić z wolą Bożą i z każdym 

14 CCA 27.
15 VC 38.
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dniem stawać się bardziej gotowymi do służenia umiłowanemu Bogu; 
aby wreszcie ustawicznie żywić i podsycać w sobie miłość ku Bogu 
i bliźnim16.

W następnych paragrafach Konstytucje wyszczególniają podstawo-
we praktyki, które zasługują na bliższe omówienie. 

4. Pielęgnowanie i przeżywanie Świętej Liturgii

Konstytucje zachęcają, by kapłani i bracia cenili sobie czynności li-
turgiczne, które codziennie powinni starannie wypełniać17. Jest to zachęta 
ujęta jak najbardziej w duchu soborowym. Konstytucja o liturgii mówi: 
W liturgii, zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej – „dokonuje się 
dzieło naszego Odkupienia”, w najwyższym stopniu przyczynia się ona 
do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom 
misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła18. 

A soborowy Dekret Perfectae caritatis zachęca: Niech też zgodnie 
z myślą Kościoła słowem i sercem sprawują świętą liturgię, a zwłaszcza 
najświętszą tajemnicę Eucharystii, oraz czerpiąc z tego przebogatego 
źródła, podtrzymują swoje życie duchowe19.

Liturgia jest skarbem, gdyż jest świętowaniem naszego odkupie-
nia. Jest ona świętowaniem – nie naszego własnego, lecz królewskiego 
władania Boga, który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Bóg posłał 
na świat swojego Syna, który słowem i czynem głosił Ewangelię, który 
przyniósł Bożą miłość do ludzi objawiającą się aż do śmierci na krzyżu 
i przez swoje zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć. To wszystko 
wspominamy w każdej liturgii, a szczególnie we Mszy św. Do tego 
jesteśmy zaproszeni przez Boga.

Poprzez naszą Służbę Bożą odpowiadamy na przysługę, którą 
Bóg wyświadczył nam przez Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy świętych 

16 K 76.
17 Tamże, 75.
18 SC 2.
19 PC 6.
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znaków, w których we wspólnocie wierzących świadomie i wyraźnie 
odpowiadamy Bogu w dziękczynieniu i radości. Dlatego liturgia jest 
drogocennym znakiem, z którego można zawsze korzystać. Liturgia nie 
zatrzymuje się na obecnym życiu, lecz odsłania nam zasłonięte niebo, 
podobnie jak uczniom na Górze Przemienienia. 

 Instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego Potissimum Institutioni przypomina: Litur-
gia, podczas której łączą się niebo i ziemia i która daje jakby przedsmak 
nieba, stanowi szczyt, ku któremu zmierza cały Kościół, i źródło, z którego 
wypływa cała jego moc20.

Styka ona niebo z ziemią, tak że my w słowie, muzyce i ciszy, 
w symbolach i gestach otrzymujemy przedsmak życia u Boga. Bierzmy 
udział w niebieskiej liturgii. Wołając „Święty, święty, święty, Pan Bóg 
zastępów”, włączamy się w pieśń chwały aniołów i świętych i wielbimy 
nimi Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Także i w tym znaczeniu 
liturgia jest prawdziwie skarbem, który rozpala nasze serce i pragnie 
przygotować nas do misji w świecie.

5. Eucharystia

Prawo kanoniczne osobom konsekrowanym nakazuje, by wedle 
możności codziennie uczestniczyły w Ofierze eucharystycznej i przyjmo-
wały Najświętsze Ciało Chrystusa21. Bowiem w chwili profesji zakonnej 
Kościół ofiarował je Bogu w ścisłej łączności z Ofiarą eucharystyczną22. 
Dlatego w tym duchu Konstytucje postanawiają: Kapłani nich sprawują 
Ofiarę eucharystyczną, inni niech w niej w miarę możności uczestniczą 
i przyjmują Najświętsze Ciało Chrystusa23.

Eucharystia jest sercem życia kościelnego, a tym samym także życia 
konsekrowanego. Osoba konsekrowana jest powołana do tego, by przez 

20 PI 77.
21 Por. Kan. 663 § 2.
22 Por. ET 47.
23 K 75, 1.
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profesję rad ewangelicznych Chrystusa uczynić jedynym sensem swo-
jego istnienia. Adhortacja Vita consecrata poucza: Z samej swej natury 
Eucharystia stanowi centrum życia konsekrowanego - osobistego i wspól-
notowego. Jest codziennym wiatykiem i źródłem duchowości dla jednostki 
i dla całego Instytutu. Każda osoba konsekrowana jest powołana, aby 
przeżywać w niej paschalną tajemnicę Chrystusa jednocząc się z Nim 
w ofierze z własnego życia, składanej Ojcu przez Ducha Świętego24.

Natomiast adhortacja Evangelica testificatio dodaje: Eucharystia 
jako „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości” z istoty swej 
jest ośrodkiem waszych wspólnot zgromadzonych w imię Jezusa. […] 
Eucharystia, dzięki której nie przestajemy zwiastować śmierci i zmar-
twychwstania Pana i przygotowywać się na Jego przyjście w chwale, 
przypomina nam nieustannie cierpienia fizyczne i moralne, które prze-
nikały Chrystusa, a które przyjął dobrowolnie, począwszy od agonii aż 
do śmierci na krzyżu25.

Kult Eucharystii polega w istocie na odpowiadaniu miłością na 
miłość. Jest to zarówno miłość wyrażająca się w adoracji, w spożywa-
niu Ciała Pańskiego podczas Mszy św., jak i w ofiarowaniu swojego 
życia razem z ofiarą Chrystusa. Najpełniej jednak kult Eucharystii, czyli 
odpowiadanie miłością na Miłość, wyraża się w tym, że siebie samych 
ofiarujemy razem z Chrystusem Bogu Ojcu. Dlatego uczestnicząc we 
Mszy św., dobrze byłoby pomyśleć, co będzie moją duchową ofiarą? Co 
z moich radości, sukcesów, jak również cierpień i niepowodzeń ofiaruję 
razem z chlebem i winem na ołtarzu?

Codzienne sprawowanie i uczestnictwo w Eucharystii jest istotnym 
elementem realizacji powołania mariańskiego. Jednak kult Eucharystii 
nie wyczerpuje się tylko w celebracji liturgicznej. Konsekrowany Chleb 
i Wino jako sakrament rzeczywistej i żywej obecności Pana, także poza 
Mszą św. przechowywany w tabernakulum lub wystawiony w hostii, 
dla wielu osób jest jednym z głównych źródeł duchowości i uświęcenia 
zakonnego, aż do granic zjednoczenia mistycznego. Aby upodobnić się 

24 VC 95.
25 ET 48.
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do Chrystusa, nie wystarczy spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew, trzeba 
także kontemplować to Misterium.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

Oprócz uczestnictwa w Eucharystii Kościół, poprzez swoje funda-
mentalne prawo, zaleca osobom konsekrowanym adorować tegoż Pana 
obecnego w Sakramencie26. Wskazanie to powtarzają i dla wspólnoty 
mariańskiej czynią własnym Konstytucje: niech nawiedzają i adorują 
tegoż Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie27.

Św. Jan Apostoł w Apokalipsie zapisał znamienne słowa: Oto stoję 
u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3, 20). Bóg dopomina 
się o gościnę u człowieka. Eucharystia jest więc sakramentem spotkania 
Boga z człowiekiem w jego sercu. Przyjacielskie, pełne miłości spotkanie 
z Chrystusem jest najgłębszym sensem adoracji Najświętszego Sakra-
mentu - tej jednej z najważniejszych praktyk pobożności eucharystycznej. 
Adoracja, jako pełne czci i uwielbienia gesty oraz akty wyrażające bojaźń 
i uznanie dla wyższości Boga, a także całkowita od Niego zależność, 
wpisana jest w naturę człowieka.

Każdy, kto szczerze wierzy, odczuwa potrzebę adoracji Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Tym bardziej winna odczuwać to oso-
ba konsekrowana, która przez profesję głęboko została wszczepiona 
w Chrystusa.

U niektórych osób rodzi się pytanie, co robić w czasie adoracji? 
Czym zapełnić ten czas? Wielu bierze do ręki różaniec lub odmawia 
ustne modlitwy. Może to rodzić frustrację, poczucie pustki, że coś waż-
nego przeszło jakby obok. 

Należy pamiętać, że w adoracji nie chodzi o to, aby coś robić, mó-
wić, szeptać, ale by być, patrzeć i kochać, i cieszyć się obecnością Gościa 
swej duszy. Chodzi o to, by być przed Bogiem, by wyrażać te postawy, 

26 Kan. 663 § 2.
27 K 75, 2.
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o jakich mówi Apokalipsa: uwielbienie Boga, uznanie jego mądrości 
i potęgi, wdzięczność, szacunek i cześć.

Taką postawę niech przyjmują bracia marianie. Chętnie realizując 
zachętę Konstytucji niech nawiedzają i adorują Pana obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie28. Szczególnie pomocną może tu być zachęta 
Jana Pawła II wyrażona w encyklice o Eucharystii, w której przyznaje 
zarazem, że on sam czerpał z niej siłę, pociechę i wsparcie. Pięknie jest 
przebywać z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi 
(por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończonej miłości Jego Serca. Jeżeli 
chrześcijaństwo ma się wyróżnić w naszych czasach przede wszystkim 
«sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego 
przebywania przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie 
na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? [...] 
Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz 
także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła 
łaski29. Każdy marianin na zakończenie adoracji i w ciągu dnia może 
powtarzać słowa bł. Jerzego Matulewicza: Dzięki Ci Panie, za wszystko. 
Boże, mój Boże, jakże Cię kocham i kochać pragnę!30

7. Liturgia godzin

Adhortacja apostolska Vita consecrata poucza: Obok Eucharystii 
i w ścisłej relacji z nią również Liturgia godzin, odprawiana we wspól-
nocie lub indywidualnie - zależnie od charakteru każdego Instytutu 
- i w komunii z modlitwą Kościoła, wyraża właściwe osobom konsekro-
wanym powołanie do wielbienia Boga i do modlitwy wstawienniczej31. 
Dlatego Konstytucje mariańskie zachęcają: kapłani i diakoni niech 
godnie odmówią liturgię godzin, inni zaś - pewną jej część, określoną 
w Statutach Prowincjalnych; ten obowiązek modlitwy mogą wypełnić 

28 Por. K 75, 2.
29 EdE 25.
30 Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, oprac. E. Matulewicz, Warszawa 

1999, 88.
31 VC 95.
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także w inny sposób, ustalony w tychże Statutach; rano i wieczorem, 
o ile będą mogli, wspólnie odmówią odpowiednie części liturgii godzin 
lub inne modlitwy32.

Liturgia godzin jest głęboko biblijna, zawiera teksty natchnione 
przez Boga. Ponadto w kontekście pracy i życia codziennego ma ona 
charakter uwielbienia Boga. Jej celem jest uświęcenie czasu, jak na to 
wskazuje sama nazwa. Praktykowanie liturgii godzin sprawia, że kto-
kolwiek w danym dniu w swoim języku modli się na brewiarzu, czy 
to we wspólnocie, czy indywidualnie, odmawia te same teksty, które 
inni recytują gdzieś w świecie. Jest to więc niezwykłe doświadczenie 
wspólnoty modlitwy w Kościele, co dawniej jeszcze bardziej podkre-
ślało odmawianie brewiarza po łacinie. A zatem, odmawiając brewiarz 
we wspólnocie mariańskiej, należy mieć świadomość, że modli się cały 
Kościół święty, jako Oblubienica Baranka zanosi pieśń chwały dla swego 
Oblubieńca.

Soborowa Konstytucja O Liturgii świętej przypomina, że liturgia 
godzin, jako publiczna modlitwa Kościoła, jest źródłem pobożności 
i pożywieniem dla modlitwy osobistej33. Jest ona tak ułożona, aby przez 
uwielbienie Boga uświęcała wszystkie pory dnia i nocy34. Liturgia go-
dzin jest oficjalną modlitwą Kościoła. Zatem nie może być dowolności 
w praktykowaniu tej formy modlitwy, czy to w zakresie treści, czy pór 
dnia. Wszelkie naruszanie zasad nią kierujących czy też zaniedbanie jej 
przez tych, którzy są do niej zobowiązani, a więc kapłanów i braci, jest 
nie tylko grzechem przeciwko Bogu, ale także przeciwko wspólnocie 
Kościoła.

Do odmawiania liturgii godzin zachęcają słowa Ogólnego Wpro-
wadzenia zawarte w pierwszym tomie brewiarza: Ta modlitwa stanie 
się prawdziwie modlitwą osobistą każdego, kto w niej uczestniczy, gdy 
będzie sprawowana godnie, uważnie i gorliwie, a duch dostroi się do 
słów. Wtedy też stanie się źródłem pobożności i wielorakiej łaski Bożej 
i żywić będzie modlitwę przez działalność apostolską. Niech więc każdy 

32 K 75, 3.
33 SC 90.
34 Tamże, 84.
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współpracuje z łaską z wysoka, aby jej nie przyjmować na próżno, szuka-
jąc Chrystusa i przez modlitwę coraz głębiej wnikając w Jego misterium. 
Niech wszyscy wielbią Boga i zanoszą do Niego błagania w tym duchu, 
w jakim się modlił Boski Zbawiciel35.

8. Rozmyślanie

Księga Mądrości Syracha poucza: Rozmyślaj nad zarządzeniami 
Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni 
twe serce, a pożądana mądrość będzie ci dana (Syr 6, 37). Prawo ka-
noniczne zaleca zakonnikom odprawiać rozmyślanie według przepisów 
własnego prawa36. Modlitwa myślna, nazywana też rozmyślaniem, jest 
głęboko zakorzeniona w tradycji zakonnej i stanowi jeden z podstawo-
wych środków życia duchowego. Jak wskazuje sama nazwa, jest to praca 
myśli - wysiłek intelektualny, polegający na logicznym rozbiorze pojęć 
lub wydarzeń zbawczych w celu ich lepszego poznania i przyswojenia 
sobie, a w rezultacie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem37. Cenną 
pomocą są komentarze biblijno-teologiczne i książki ascetyczne, które 
przybliżają w sposób wiarygodny i pewny Osobę oraz życie Jezusa 
Chrystusa, Matki Najświętszej i świętych. 

Treścią rozmyślania są także prawdy wiary, które najlepiej poznaje-
my przez lekturę Pisma Świętego i nauczanie Kościoła. Choć z zasady 
rozmyślanie jako forma modlitwy ma za przedmiot treści nadprzyrodzo-
ne, może również zajmować się sprawami doczesnymi w ich odniesieniu 
do życia wiecznego. W ten sposób można na przykład rozmyślać nad 
cierpieniem czy przemijalnością człowieka, dociekając ich ostateczne-
go celu. Dlatego szukając lektury do rozmyślania, trzeba unikać treści 
płytkich, sensacyjnych.

Rozmyślanie wymaga stosowania określonej metody. Ascetyka 
chrześcijańska w ciągu wieków wypracowała wiele metod wspomaga-

35 Nr 19.
36 Kan. 663 § 3.
37 Por. KKK 2708, 2723.

Znaczenie pobożnych praktyk codziennych 311



jących rozmyślanie. Wspólną, charakterystyczną ich cechą jest to, że 
angażują one nie tylko umysł, ale także wyobraźnię, pamięć i wszyst-
kie zmysły. Metody te zakładają odpowiednie przygotowanie, zwykle 
poprzedniego dnia. Aby rozważane treści łatwiej wprowadzać w życie, 
zaleca się na zakończenie podjąć i zapamiętać jakieś kluczowe zdanie, 
jako „słowa życia” - jak dawniej mówiono - tzw. „wiązankę duchową” 
lub postanowienie. Ma ono przypominać w różnych sytuacjach dnia 
codziennego chwile głębokich przeżyć duchowych. 

Zagadnienie modlitwy medytacyjnej, podejmowanej przez tych, 
którzy zobowiązali się dążyć do doskonałości i pragną wzrostu du-
chowego, jest sprawą bardzo ważną w życiu Zgromadzenia i Kościoła 
świętego. Przejawem tej troski, zwłaszcza o poprawne praktykowanie 
medytacji, jest list o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej 
pt. Orationis formas wydany przez Kongregację Nauki Wiary w 1989 r., 
który mówi: medytacja chrześcijańska prowadzi modlącego się do 
tego, by w zbawczych dziełach Boga dokonanych w Chrystusie, Słowie 
Wcielonym, i w darze Jego Ducha, pojąć objawiającą się w nich zawsze 
- przez wymiar ludzki i ziemski - głębię Boga38.

9. Rachunek sumienia

Integralną częścią życia duchowego na drodze rad ewangelicznych 
jest rachunek sumienia. Konstytucje mariańskie przewidują, że należy go 
odprawiać dwa razy dziennie39. Pomaga on do przejrzenia najgłębszych 
zakamarków naszego serca, jego skrzywień i szkodliwych przywiązań. 
Dzięki niemu stajemy się oświeceni, unikamy niebezpieczeństw i pro-
stujemy ścieżki naszego życia. Dzięki niemu jak za pomocą pochodni 
widzimy jasno całe swoje wnętrze. W ten sposób nie możemy trwać 
w złym, lecz czujmy się zobowiązani do życia w prawdzie i postępo-
wania w pobożności.

38 Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych 
aspektach medytacji chrześcijańskiej Orationis formas (15.10.1989), 11.

39 K 74, 5.
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W każdym rachunku sumienia należy wchodzić w szczegóły i za-
puszczać się w głąb. Trzeba, między innymi, siebie pytać: jak się głównie 
objawia moja pycha, czy jako przecenianie siebie i zarozumiałość, czy 
jako ambicja, uwielbianie siebie, a poniżanie innych.

W rachunku sumienia zwracamy uwagę na grzechy nie tylko 
zewnętrzne, ale także wewnętrzne, ponieważ niekiedy ciężej ranią one 
duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie40. Wówczas ła-
twiej odkryć źródło własnych uchybień w miłości lub w pracy, głęboki 
powód smutku i złego nastroju, albo też braku pobożności, które być 
może dość często powtarzają się w naszym życiu. Rachunek sumienia 
należy czynić powoli, lecz odważnie. Należy uświadomić sobie, że 
niekiedy zły humor i pozornie nieuzasadniony smutek mogą pochodzić 
też z braku decyzji, by zerwać podstępne, ale bardzo chytrze zastawione 
pułapki przez własną pożądliwość.

Nasz rachunek sumienia powinniśmy zakończyć aktem skruchy, 
gdyż bez żalu staje się on bezużyteczny. Należy uczynić drobne po-
stanowienie, które można ponowić na początku dnia, kiedy ofiarujemy 
Bogu nasze uczynki w modlitwie osobistej lub podczas Mszy św. A na 
koniec podziękujmy Panu za wszystkie dobre rzeczy, które przyniósł 
nam przeżyty dzień. 

Codzienny rachunek sumienia, praktykowany nawet dwa razy, tak 
jak przepisują Konstytucje, jest niezbędną pomocą, by iść za Panem 
w szczerości serca i prawości życia. Jeżeli zaniedbamy rachunek sumie-
nia z powodu lenistwa, nasze błędy i skłonności mogą głęboko zapuścić 
korzenie w duszy i nie zdołamy dostrzec wielkości, do której zostaliśmy 
powołani, przeciwnie będziemy trwać w przekonaniu, które dla Pana 
znaczy niewiele lub nic. 

10. Czytanie duchowne

Wśród wielu praktyk duchowych Konstytucje zalecają też marianom 
praktykę czytania duchownego. Przez czas odpowiedni odbędą czytanie 

40 KKK 1456.
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duchowne41. Jak wiadomo, czytanie duchowne w życiu konsekrowanym 
ma swoją bogatą historię. Doświadczenie uczy, że bez czytania intelektu-
alny i duchowy rozwój człowieka jest właściwie niemożliwy. Natomiast 
czytanie odpowiednio dobranej literatury dotyczącej spraw wiary ma moc 
rozjaśnić umysł prawdą i rozpalać serce miłością do spraw Bożych.

Św. Paweł Apostoł młodemu biskupowi Tymoteuszowi w Efezie 
daje następującą radę: Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, 
zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci 
dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów 
(1 Tm 4, 13-14). Zapewne Apostoł ma na myśli lekturę Pisma Świętego. 
Zachęta ta odnosi się także do znanej od starożytności praktyki czytania 
duchowego, które stanowi jeden z ważnych i cennych środków ducho-
wego postępu.

Właściwym i głównym przedmiotem lektury i medytacji chrześci-
jańskiej jest słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym Starego i Nowego 
Testamentu. Modlitewna lektura tekstów biblijnych, nazywana lectio di-
vina jest najstarszą i sprawdzoną szkołą medytacji w Kościele Wschodu 
i Zachodu.

Zaleca ją soborowy Dekret Perfectae caritatis: Członkowie instytu-
tów niech starannie pielęgnują ducha modlitwy i modlitwę samą, czer-
piąc z autentycznych źródeł duchowości chrześcijańskiej. Niech przede 
wszystkim codziennie biorą do ręki Pismo Święte, aby poprzez jego 
lekturę i rozważanie nabyli „wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa” 
(Flp 3, 8)42. Czytanie i poznawanie Pisma Świętego zalecają też instruk-
cje posoborowe, zwłaszcza instrukcja: Wskazania dotyczące formacji 
w instytutach zakonnych Potissimum Institutioni43.

Znamienne są wskazania, które podaje Katechizm Kościoła Kato-
lickiego: Kościół „usilnie i szczególnie zachęca wszystkich wiernych… 
by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali «wzniosłego poznania 
Jezusa Chrystusa»… Czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć 
modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, 

41 K 75, 6.
42 PC 6.
43 PI 22. 46.
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gdyż «do Niego zwracamy się, gdy się modlimy, to Jego słuchamy, gdy 
czytamy Boskie wypowiedzi»44.

Czytanie duchowe należy odróżnić od studiowania czy uczenia się, 
by zdobyć odpowiednią wiedzę. Ma ono przede wszystkim zachęcić 
do praktykowani cnót chrześcijańskich, jak również do lepszego po-
znania ekonomii zbawienia, odkrywania woli Bożej względem siebie 
i wprowadzania jej w życie. Stąd rodzi się konieczność odpowiedniego 
doboru literatury do czytania duchowego, gdyż nie każda, nawet pobożna 
książka, do tego się nadaje. Ponieważ czytanie duchowe ma zbliżać do 
Boga, który jest źródłem prawdy, dlatego przedmiotem tego rodzaju 
lektury powinny być treści oparte na prawdzie, a więc nie zmyślone, 
hipotetyczne, sensacyjne czy tym bardziej kontrowersyjne.

Mistrzowie ascezy zalecają wszystkim dzieła ludzi świętych, a zwłasz-
cza zapiski duchowe czy też dobrze napisane biografie. Ogromnie ważną 
sprawą jest sposób czytania duchowego. Odznacza się on właściwym 
nastawieniem, a więc szczerym i żywym pragnieniem doskonalenia się. 
Lekturę duchową należy rozpoczynać aktem modlitwy do Ducha Świę-
tego o łaskę odkrywania i rozumienia prawdy oraz umiejętność stosowa-
nia jej w życiu.

11. Różaniec 

Szkołą życia duchowego w życiu konsekrowanym jest także róża-
niec. Dlatego Konstytucje marianów, zgromadzenia maryjnego, usilnie 
zalecają swoim członkom tę modlitwę: nawet każdego dnia odmówią 
część różańca, pobożnie rozważając odnośne tajemnice45. Kiedy bie-
rzemy do ręki różaniec, musimy pamiętać, że jest to modlitwa ascezy 
maryjnej, w której wierzący pozwala się wprowadzić w kontemplację 
piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi jego miłości46, jak 
pouczał Jan Paweł II.

44 KKK 2653.
45 K 75, 7.
46 RVM 1.
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Różaniec jest szkołą ascezy rozumu i woli. Zmusza on do pokornego 
pochylenia się nad prawdami wiary, zawartymi w poszczególnych tajem-
nicach, i do ich pogłębienia. W odmawianiu różańca chodzi bowiem nie 
tylko o to, by zrozumieć, ale by osobiście przeżyć i głęboko doświadczyć 
wszystkimi zmysłami misterium Chrystusa w różnych momentach Jego 
ziemskiej działalności, tak jak przeżywała je Maryja. Ona bowiem żyła 
z oczami zwróconymi na Chrystusa, a także - jak podkreśla św. Łukasz 
Ewangelista - zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu (Łk 2, 19; 2, 51). Te wspomnienia stanowiły niejako «różaniec», 
który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego ży-
cia47 – jak poucza Jan Paweł II. Ponieważ różaniec, właśnie wychodzi 
z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną48, dlatego 
nie można go praktykować bez czynnego zaangażowania swoich zmy-
słów, zwłaszcza pamięci i wyobraźni. A wszystko po to, aby z Maryją 
i jak Maryja utkwić wzrok w Chrystusowym Obliczu49.

Różaniec uczy także ascezy ciała. Modli się bowiem cały człowiek, 
a nie tylko jego dusza. Jest on nie tylko modlitwą ust, ale także „modlitwą 
rąk”. Do odliczania poszczególnych „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” 
i „Chwała Ojcu” służy sznur paciorków, który przesuwamy palcami. Po-
sługiwanie się poświęconym różańcem powinno zatem mobilizować do 
godnego zachowania i postawy podczas odmawiania tej modlitwy. Prze-
jawem modlitewnej ascezy jest też troska o zewnętrzną schludność.

Ponieważ pozycja i postawa ciała nie pozostają bez wpływu na sku-
pienie i stan ducha, dlatego w modlitwie cały człowiek musi nawiązać 
łączność z Bogiem, a więc także i ciało musi przyjąć taką postawę, która 
bardziej sprzyja skupieniu50. Dotyczy to także różańca. Na ogół odmawia 
się go klęcząc lub siedząc, a czasami spacerując. W każdym wypadku 
zasadne jest mówienie o ascezie. Różaniec bardziej niż inne modlitwy 
angażuje ciało modlącego się, stawiając określone wymagania pod jego 

47 Tamże, 11.
48 Tamże, 12.
49 Tamże, 9.
50 Kongregacja Nauki Wiary, List o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej 
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adresem. Zatem można mówić, że jest on szkołą chrześcijańskiej ascezy. 
W tym więc duchu należy wypełniać wskazania Konstytucji.

12. Pobożne odnawianie ślubów

Profesja zakonna złożona w Zgromadzeniu stworzyła dla każdego 
z braci nową więź z Bogiem Trójjedynym w Jezusie Chrystusie. Zobo-
wiązanie przez śluby do praktykowania rad ewangelicznych: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie z Konstytucjami, stanowi z jednej 
strony wyraz całkowitego poświęcenia się Bogu, równocześnie zaś 
środek prowadzący do jego urzeczywistnienia51. Życie ewangelicznym 
przymierzem profesji rad ewangelicznych kształtuje przymierze miłości 
ewangelicznej. Wraz z tą miłością pogłębia się świadomość wyłącznej 
przynależności do Boga, bycia szczególnym dziedzictwem Trójcy Prze-
najświętszej, Ojca – Syna – Ducha Świętego52.    

Zgodnie z Konstytucjami, każdy marianin składał profesję czaso-
wą. Po wyznaczonym okresie, na własną prośbę został dopuszczony do 
ślubów wieczystych. W tym momencie świadomie, dobrowolnie oraz 
nieodwołalnie ślubował Bogu rady ewangeliczne na całe życie. Nieza-
leżnie od tego definitywnego aktu, Konstytucje zachęcają, by profesja ta 
była odnawiana w określone święta, tak w całej wspólnocie, jak i indy-
widualnie. Niech współbracia nie zaniedbują pobożnej praktyki częstego 
odnawiania złożonych ślubów53.

Odnawianie ślubów we wspólnocie ma głęboki sens ascetyczny. 
Jest to przypominanie sobie momentu złożenia ślubów wieczystych, 
czyli ofiarowania się Bogu na zawsze. Co więcej, każde odnowienie 
ślubów przypada w innym czasie, który przynosi nowe przeżycia, nowe 
doświadczenie życiowe praktyki ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Bu-
dzi to nową świadomość, nowe przekonanie i przy zaangażowaniu oraz 
dobrej intencji chęć głębszego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem 

51 Por. RD 7.
52 Por. Tamże, 8.
53 K 77.
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Odkupicielem. Dlatego odnawianie ślubów i wierna ich praktyka przez 
wszystkich członków zgromadzenia jest jak najbardziej godna zalecenia. 
Niewątpliwie przyczyniać się to będzie do pogłębienia życia duchowego 
w dążeniu do doskonałości.

13. Duszpasterska misja przełożonych

Adhortacja apostolska Vita consecrata stwierdza, że kto sprawu-
je władzę, nie może zrzec się swojej funkcji pierwszego zwierzchnika 
wspólnoty, który przewodzi braciom w drodze duchowej i apostolskiej. 
[...] władza winna mieć charakter przede wszystkim braterski i duchowy54. 
Niniejsze wskazanie jest odbiciem Dekretu Perfectae caritatis, który 
mówi: Przełożeni zaś, jako że mają zdać sprawę z dusz sobie powierzo-
nych (por. Hbr 13, 17), niechaj starają się zrozumieć wolę Bożą w czasie 
pełnienia powierzonego sobie obowiązku i sprawują władzę w duchu po-
sługiwania braciom, tak by wyrażali ową miłość, którą Bóg ich miłuje55. 
W tym duchu charakter wybitnie duszpasterski przełożonych ukazuje 
kan. 618 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przełożeni winni starać się 
budować braterską w Chrystusie wspólnotę, w której szuka się i miłuje 
przede wszystkim Boga. Powinni karmić często swoich podwładnych 
słowem Bożym i doprowadzać do sprawowania świętej liturgii.

W tym duchu Konstytucje bardzo roztropnie nakazują przełożo-
nym, by każdemu z braci zapewnili odpowiednią ilość wolnego czasu do 
odprawienia ćwiczeń pobożnych, by nikt nie był pozbawiony czytania 
duchowego i modlitwy, zwłaszcza rozmyślania. Co więcej, przełożeni 
starannie mają rozwijać wśród współbraci pobożność i wierność w życiu 
duchowym i sakramentalnym56. Szczególny nacisk Konstytucje kładą na 
wspólne uczestnictwo w Eucharystii.

Konstytucje w duchu prawa kościelnego zachęcają i zobowiązują 
przełożonych, by gorliwie wypełniali swój urząd i byli przykładem dla 

54 VC 43.
55 PC 14.
56 K 78.
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podwładnych w pielęgnowaniu cnót oraz zachowywaniu przepisów57. 
Jednocześnie zwracają uwagę, by wystrzegali się wprowadzania po-
bożnych ćwiczeń lub szczególnych nabożeństw, które by nie sprzyjały 
prawdziwemu postępowi współbraci w życiu modlitwy58. A więc chodzi 
tu o stosowanie cnoty roztropności i umiarkowania, by w praktykowaniu 
ćwiczeń pobożnych zachować świętą swobodę dzieci Bożych i dojść do 
jak największego zżycia się z Bogiem59.

Konstytucje w ślad za przepisem Kodeksu Prawa Kanonicznego 
kan. 618 na przełożonych nakładają obowiązek częstej posługi słowa 
Bożego w stosunku do podwładnych. Obowiązek ten ciąży na wszyst-
kich przełożonych, ale bezpośrednio jednak na przełożonych domowych. 
O jego doniosłości świadczy termin „karmić”, tzn. ma to być czynność 
stała, konsekwentna, przyczyniająca się do duchowego zdrowia i wzro-
stu, prowadzona z ojcowską troskliwością. W zasadzie przełożeni po-
winni osobiście wypełniać ten obowiązek, ale mogą korzystać z pomocy 
innych, odpowiednio przygotowanych do takiej posługi. Jednak zgodnie 
ze wskazaniem Konstytucji mają czuwać, by były to osoby należycie 
przygotowane i odpowiedzialne. Przepowiadanie tych osób winno być 
usankcjonowane przez właściwego przełożonego60.

Wreszcie Konstytucje podejmują podstawowe zagadnienie dla 
przełożonego, którym jest częsta modlitwa za współbraci sobie powie-
rzonych61. Ma to być jeszcze jedna odpowiedź na wskazanie Dekretu 
Perfectae caritatis62, który mówi, że przełożonym powierzone są dusze 
braci. Modlitwa jest najlepszą komunikacją duszy przełożonego i pod-
władnego. Cenną wskazówkę w tym względzie daje w swoim Dzien-
niku duchowym bł. Jerzy Matulewicz: Pierwszym przymiotem dobrego 
przełożonego jest, aby był najściślej zjednoczony z Panem Bogiem, nie 
tylko podczas modlitwy, ale i przy załatwianiu spraw i wykonywaniu 

57 Por. KPK kan. 618.
58 K 78.
59 Por. Tamże, 74.
60 Tamże, 79.
61 Tamże, 82.
62 PC 15.
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obowiązków. […] Przełożony powinien dawać przykład wszystkich cnót, 
wypełniając sam to, co poleca i nakazuje innym. Jego słowa będą miały 
znaczenie tylko wtedy, gdy zostaną poparte przykładem. Podwładni po-
słuchają jego rozkazów, jeżeli będą go widzieli postępującego i żyjącego 
tak, jak mówi i naucza innych, jak im rozkazuje63.

14. Modlitwa za żywych i zmarłych

Osoba konsekrowana, w tym każdy marianin przez chrzest i pro-
fesję w szczególny sposób został zakorzeniony w tajemnicę wspólnoty 
Kościoła. Z tą wspólnotą, która jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, 
realizując swoje powołanie, winien czuć się ściśle związany. Więź ta 
jest wieloaspektowa. Najbardziej winna ona wyrażać się w modlitwie, 
bowiem należy ona do podstawowych elementów kultu religijnego. Na 
modlitwie człowiek wypowiada swe posłuszeństwo wobec Boga i odda-
je Mu należną cześć. Dla wyznawców Jezusa Chrystusa modlitwa jest 
przejawem wiary, nadziei i miłości, a dla osób konsekrowanych realizacją 
ślubowanych rad ewangelicznych. Bez modlitwy człowiek nie mógłby 
żyć po chrześcijańsku, ani też duchowo się rozwijać. 

Dlatego Konstytucje bardzo słusznie wskazują cały wachlarz in-
tencji modlitewnych: za Kościół, jego rozwój i jedność, za Papieża i za 
biskupa diecezjalnego oraz całe duchowieństwo64. Jest to wyraz ducho-
wego uniwersalizmu i jedności z Kościołem, który nas zrodził do życia 
duchowego i zapewnia środki uświęcenia.

Kościół zrodził Wspólnotę Mariańską, która jest żywym organi-
zmem wnoszącym wiele wartości duchowych. Stąd jej członkowie winni 
modlić się za siebie, za całą Wspólnotę, jej przełożonych i poszczegól-
nych członków65. Modlitwa winna być wspomagana ascezą i duchowym 
zmaganiem66.

63 J. Matulewicz, Dziennik duchowy…, nr 55.
64 Por. K 80.
65 Por. Tamże.
66 VC 38.
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Obok modlitwy za żywych Konstytucje zalecają też modlitwę i zy-
skiwanie odpustów za zmarłych. W myśl nauki Soboru Watykańskiego II 
cześć dla zmarłych należy widzieć w perspektywie związku Kościoła 
pielgrzymującego z Kościołem niebieskim. Śmierć nie niweczy osadzenia 
człowieka w Kościele. Ponad granicą życia trwają nadal międzyludzkie 
odniesienia i wzajemna wymiana dobra modlitwy oraz cierpienia jednych 
za drugich. Msza święta, która ma wartość nieskończoną, jest najważniej-
szą ofiarą, jaką można złożyć za dusze w czyśćcu. Ofiara eucharystyczna 
jest także składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze 
nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju 
Chrystusa67. Można ofiarować odpusty uzyskiwane na ziemi, modlitwy 
prywatne, zwłaszcza różaniec, prace, cierpienie, przeciwności. Składać 
je za tych, którzy nas poprzedzili i czekają na spotkanie z Bogiem.

Pierwszym przedmiotem modlitwy wskazanej marianom przez 
Konstytucje68 są zmarli współbracia, z którymi łączyło ich jedno powo-
łanie i charyzmat zgromadzenia. Nie pomijają też wszystkich wiernych 
zmarłych, którzy oczekują pomocy. Można skutecznie pomagać duszom 
zmarłych, które przygotowują się do wejścia do nieba i pozostają jeszcze 
w czyśćcu. Sobór Watykański II poucza: łączność pielgrzymów z braćmi, 
którzy zasnęli w pokoju Chrystusa, bynajmniej nie ustaje; co więcej […] 
umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych69.

Szczególną zachętą dla marianów do modlitwy za zmarłych są słowa 
założyciela Stanisława Papczyńskiego. Przejawem najwyższej miłości jest 
wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach 
czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami czy 
też innymi sposobami70. 

67 KKK 1371.
68 K 81.
69 LG 49.
70 S. Papczyński, Boska Dobroć i Miłosierdzie. Antologia, Warszawa-Stockbridge 2002, 

152.
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15. Słowa zachęty i ufności

Św. Paweł w Liście do Kolosan pisze: Bracia, dążcie do tego, co 
w górze, nie do tego, co na ziemi (3, 2). Te słowa Apostoła Narodów 
brzmią jak echo Chrystusowego wezwania: Wypłyń na głębię! (Łk 5, 4), 
skierowanego do św. Piotra. Jan Paweł II tym właśnie wezwaniem zachę-
cał nas, abyśmy, poprzez modlitwę wspólnotową i indywidualną, z całym 
zaangażowaniem troszczyli się o rozwój duchowy, którego kresem jest 
zjednoczenie z Chrystusem, czyli świętość. Instrukcja Kongregacji In-
stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
Congregavit nos in unum Christi amor mówi: Modlitwa wspólnotowa 
osiąga pełną skuteczność, kiedy jest wewnętrznie zespolona z modlitwą 
osobistą. Modlitwa wspólna i modlitwa osobista są bowiem ściśle z sobą 
związane i wzajemnie się uzupełniają. [...] Osoba konsekrowana, która 
żyje we wspólnocie, ożywia swoją konsekrację zarówno przez nieustanną 
osobistą rozmowę z Bogiem, jak i przez wspólnotową modlitwę pochwal-
ną i wstawienniczą71. Wzorem dla każdego marianina i jego ciągłego 
„wypływania na głębię” będzie zawsze Odnowiciel Zgromadzenia bł. 
Jerzy Matulewicz, w którego Dzienniku duchowym czytamy: Ty jesteś 
Bogiem wielkiego miłosierdzia, spojrzyj więc swymi miłosiernymi oczy-
ma na mnie, niegodne stworzenie i przebacz mi wszystko, czymkolwiek 
przeciw Tobie zgrzeszyłem.

Panie, Ty widzisz serce moje, Ty wiesz, że Cię miłuję i pragnę coraz 
bardziej miłować. Jeślibyś ujrzał we mnie chociaż jedną żyłkę, która by 
nie pulsowała Twoją miłością, wyrwij ją i zniszcz.

Panie, Tobie całkowicie ufam, umacniaj nadzieję moją. Komuż 
mogę więcej zaufać, będąc duchowym nędzarzem i nagim, jeśli nie 
Twojej dobroci, Panie, jeśli nie sercu Twego najmilszego Syna, pełnego 
miłości i miłosierdzia, jeśli nie potężnemu wstawiennictwu Najświętszej 
Maryi Panny72. 

71 CCA 15.
72 J. Matulewicz, Dziennik duchowy…, nr 104.
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Człowiek nie może bez ograniczeń zaspokajać swoich potrzeb. 
Przecież na swojej drodze napotyka innych ludzi, społeczeństwo i całą 
naturę stworzoną. Wobec zastanej rzeczywistości musi przyjąć postawę 
respektu i szacunku. I tu jest miejsce na ascezę wynikającą co najmniej 
ze sprawiedliwości wobec innych. Jednak zarówno u bogatych, jak 
i u biednych dominuje przeciwna postawa wobec ascezy. Jedni i dru-
dzy zabiegają o wzmożenie produkcji i konsumpcji według zasad 
kapitalistycznego porządku, w ten sposób reagując na wymagające 
koncepcje moralności. Jednocześnie sama rzeczywistość stworzona 
tak bezwzględnie eksploatowana dopomina się poszanowania swych 
praw, a nie rabunkowej gospodarki zaspokajającej rosnącą konsump-
cję. Zatem doświadczenie dnia codziennego pokazuje, że każdy musi 
ograniczać się na rzecz drugiego człowieka. Asceza stanowi przez to 
formę przekraczania egoistycznego „ja” na rzecz „ty”. I chociaż wielu 
dziś błędnie ją pojmuje jako samoudręczenie lub ograniczenie siebie, 
nie można zaprzeczyć i odmówić ascezie jej wartości wychowawczych, 
rozwojowych i zbawczych.

1. Pojęcie ascezy

Etymologia greckiego słowo askesis jest wieloznaczna. Niektórzy 
widzą w niej uprawianie, ćwiczenie, trenowanie. Homer w „Iliadzie” 
i „Odysei” używa tego pojęcia dla wyrażenia pracy artystycznej lub 

Jerzy Skawroń O. Carm
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technicznej. Podobnie Herodot posługuje się nim, mając na myśli przy-
gotowywanie wytwornego, eleganckiego stroju, albo przyozdabianie 
czegoś lub kogoś. Słowo „asceza” było używane albo na oznaczenie 
ćwiczeń fizycznych, albo ćwiczeń inteligencji i woli, czy też miało zwią-
zek z kultem i praktykami religijnymi. Była więc asceza ćwiczeniem woli 
i intelektu w zdobywaniu jak największej ich sprawności. Metodyczny 
wysiłek ascetyczny – jak go rozumieli poganie - ma na celu uwolnienie 
człowieka od zniewalających popędów, moralne oczyszczenie duszy, 
intelektualne wzbogacenie przygotowujące do kontemplacji bóstwa. 
W religiach asceza miała sens moralny i religijny, czyli odnoszący się 
do sprawowanego kultu i praktyk religijnych. Była stałą i systematyczną 
praktyką zmierzającą do osiągnięcia niewzruszonej mądrości mędrca 
i czystości rytualnej (np. u Protagorasa, Demokryta, Sokratesa, Filona). 
Ascezę pogańską cechowała świadoma bądź nieświadoma niechęć 
i niezrozumienie roli ciała. Uważano, że jest ono „więzieniem duszy”, 
„bagnem”, „grobem” „podstępnym i niewdzięcznym nieprzyjacielem”. 
Ciało jest czymś złym, więc należy je „dręczyć, zabijać”. Moralna asce-
za pogan miała za cel osiągnięcie niezmąconej harmonii. Ideałem był 
człowiek opanowany, apatyczny, cnotliwy. I tak stoicy za cnotę uwa-
żali wypracowanie beznamiętności (apatheia), albowiem namiętności 
zakłócają rozumną harmonię duszy. Odrzucali więc uczucia, negowali 
ich wartość, najważniejsza była etyka jako właściwa droga mądrości 
myślenia i działania. Nie pytali, kim jest człowiek, jego tajemnica, lecz 
za pomocą wielorakich metod i rozważań poszukiwali szczęścia. Dosko-
nałość miała być wypracowana własnym wysiłkiem. Miała polegać na 
tym, aby przyjąć wyraz „stoickiej twarzy”, „stoickiego spokoju” tak, aby 
nie zdradzić wewnętrznych napięć, przeżyć i nie być posądzonym o brak 
równowagi i opanowania (enkreteia). Nikomu nie wolno było wniknąć 
w wewnętrzny świat stoika, nieważne czy był tam ból, cierpienie, roz-
pacz czy radość i szczęśliwość. Najważniejsze było opanowanie emocji 
i wzruszeń. Nakazywano sobie cierpliwość, opanowanie wobec dobrego 
lub złego losu według „poprawnego rozumu”. Asceza w rozumieniu po-
gańskim była próbą zapanowania nad sobą dzięki cnotom moralnym, 
dzięki mądrości łagodzącej ból istnienia. Była ascezą rytualną, mającą 
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zbliżyć do bóstwa; ascezą mistyczną, przygotowującą do doświadcze-
nia boskości. Nie była to asceza w rozumieniu chrześcijańskim. Były to 
jedynie próby wyjścia poza ograniczenia ciała, zmysłów i doczesności, 
poza własną historię, lecz w nieznanym kierunku. Prawda istnienia i sen-
su życia, wolność wraz z łaską, jako środkiem wyzwolenia, przyszły 
wraz z Chrystusem. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 
rzeczywiście wolni (J 8, 36)1.

W Nowym Testamencie termin „asceza” nie występuje2. Wolności 
bowiem nie można zdobyć ćwiczeniem ani treningiem, ani manipulo-
waniem własnym ciałem i psychiką. Tylko Chrystus może obdarować 
wolnością. I dlatego asceza chrześcijańska to upodobnienie się do Chry-
stusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Św. Paweł tylko raz posługuje 
się tym terminem, gdy mówi: I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze 
czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi (Dz 24, 16). „Asceza” jako po-
jęcie wzięte z filozofii greckiej zadomowiło się w chrześcijaństwie osta-
tecznie w III w. Z biegiem czasu samo życie dziewicze będzie uważane 
za kontynuację męczeństwa, a na skutek wejścia do Kościoła szerokich 
mas pogan pojawiły się próby zorganizowania ascezy w formie życia 
monastycznego. Dla pierwszych chrześcijan nie tyle specjalistycznie ro-
zumiana asceza, lecz miłość i wiara przemieniały i jednoczyły z Bogiem 
mocą Ducha Świętego. Miłość pociągała i wznosiła wierzącego ku Bogu. 
Miłość napełniała siłą wobec prześladowań zewnętrznych oraz wobec 
naporu popędów rozbitego przez grzech człowieczeństwa. Miłość była 
syntezą doskonałości i związkiem przyjaźni z Bogiem. 

W późniejszych wiekach rozumienie ascezy uległo zawężeniu 
do czystości, a potem do samej surowości i rygoryzmu3. Wraz z wsz-
czepieniem nowych narodów do chrześcijaństwa – o nieporównanie 

 1 Por. Asceza, w: K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tł T. Mieszkowski, 
P. Pachciarek, Warszawa 1987, 26-27.

 2 Por. F. Schumacher, Askese, w: Praktisches Lexikon der Spiritualität, Freiburg 1988, 
71-74. T. Goffi, Ascesi, w: Nuovo dizionario di spiritualità, red. S. De Fiores, T. Goffi, 
Milano 1985, 65-85.

 3 Por. J. Baumann, Esperienza cattolica, w: Problemi e perspettive di spiritualità, red. T. 
Goffi, B. Secondin, Brescia 1983, 85.



słabszej miłości Chrystusa – pojawiła się potrzeba „zorganizowania” 
i „usystematyzowania” duchowych wymogów Ewangelii co do pojęcia 
„ascezy”. Pojawiające się odchylenia w jej praktykowaniu i wynaturzenia 
idące w kierunku pogardy ciała zawsze były korygowane przez Kościół 
święty4. Wskazywano nie tylko na ascezę negatywną, czyli walkę z grze-
chem, opanowanie skłonności, ale i na pozytywną, czyli praktyczną mi-
łość bliźniego. Z biegiem czasu pojawił się pogląd utożsamiający życie 
ascetyczne z życiem monastycznym. To życie miało cechować nieustan-
ne trwanie w pokucie, umartwieniu, ofierze i wyrzeczeniu. Pojawiały się 
również głosy nawołujące do praktyki posłuszeństwa jako najwyższego 
wyrazu ascezy. Z czasem akcent został położony na umartwienie woli, 
większego zdyscyplinowania życia zakonnego. W XIII wieku w nie-
których zakonach ascezę fizyczną zastąpiło częściowo studium. Silny 
kult człowieczeństwa Chrystusa wpłynął na rozwój praktyk pokutnych 
w formie zadośćuczynienia za grzechy. Upodobnienie się do cierpiące-
go Chrystusa było formą ekspiacji. Asceza dryfowała silnie w kierunku 
sformalizowanych praktyk ascetycznych. Odpowiedzią na to był m.in. 
ruch devotio moderna („nowa pobożność” XIV-XV w.), nawołujący do 
większej miłości Boga na drodze przemiany woli i rozumu. Pod wpły-
wem humanizmu potężniał z wolna ruch przeciwny ascezie. I tak kwie-
tyści, protestanci, janseniści kwestionowali ascezę, bo człowiek z natury 
jest doskonały (kwietyści) i jej nie potrzebuje, albo nie potrzebuje łaski 
i miłosierdzia (janseniści), gdyż wystarczy sama asceza. 

Nowożytność dała nowe formy ascezy w postaci pracy apostolskiej, 
duszpasterstwa, szkolnictwa, szpitalnictwa… oraz w postaci praktyk 
pokutnych podejmowanych z miłości Boga i bliźniego (rekolekcje, 
rachunek sumienia, kierownictwo duchowe). Kult Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wpłynął na wymiar wynagradzający ascezy, szczególnie 
przez praktykę posłuszeństwa. Posłuszeństwo (dawniej ubóstwo) zostało 
wysunięte na pierwsze miejsce w ascezie nowożytnej.

 4 Obłędną i odbiegającą od normy eklezjalnej ascezę wylicza J. Sieradzan w: Szaleństwo 
w religiach świata, Kraków 2005.
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Ważna jest świadomość, że aż do czasów współczesnych oddzielano 
ascezę od mistyki. Zakres ascezy obejmował niższe poziomy życia du-
chowego, a mistyce przypisywano charakter teoretyczny, jako przedmiot 
refleksji. Niewielu bowiem ośmielało się wejść na drogę mistyczną5. Ten 
nieszczęśliwy podział został przezwyciężony w teologii przez J. de Gu-
iberta w dziele „Teologia spiritualis ascetica et mystica” (Roma 1939)6. 
Po Soborze Watykańskim II nastąpił odwrót od ascezy jako formy uciecz-
ki (eskapizm) na rzecz wspólnotowego i personalnego zaangażowania się 
i współpracy przy wyakcentowaniu twórczego wymiaru miłości. Asceza 
stała się formą mającą objąć przemianą całą strukturę człowieka (wola, 
rozum, pamięć, popędy, uczucia) w konfrontacji z Pismem Świętym 
i Magisterium Kościoła świętego.

Rozumienie ascezy uzależnione jest od czasów i epok, od rozu-
mienia człowieka i człowieczeństwa, Boga i boskości7. Konieczność 
ascetycznej przemiany wynika z walki, jaka toczy się w samym czło-
wieku na skutek grzechu. Człowiek jest podzielony i rozbity. Odkrywa 
w sobie sprzeczne dążenia, których nie ma sił zwalczyć, czuje się jakby 
skrępowany łańcuchami8.

Ostatecznym sensem ascezy jest przywrócenie harmonii pomiędzy 
tym, co materialne i duchowe. Tak rozumiana asceza jest przywracaniem 
człowiekowi utraconego ładu moralnego i nie ma nic wspólnego z po-
gardą dla ciała. Cierpienie nieodłącznie związane z ascezą jest odwrotną 
stroną miłości. Ktoś, kto odrzuca cierpienie, odrzuca miłość. Asceza jest 
tym większa, im większe jest „Ty”, ku któremu jest ukierunkowana. 
Takie formy ascezy, jak stały lub okresowy post, powstrzymywanie się 
od pokarmów, napojów, unikanie pewnych miejsc, milczenie, wstrze-
mięźliwość seksualna, ograniczenie snu, mowy, patrzenia, słuchania, 
ciekawości, izolacja (zamurowanie się), zaniechanie mycia i kąpieli lub 

 5 Św. Teresa z Lisieux (1873-1897) uskarżała się na kultywowanie w klasztorze obrazu 
Boga raczej sprawiedliwego niż miłosiernego. Niewiele sióstr z tak pojętym Bogiem 
chciało wejść w miłość i zażyłość.

 6 Por. R. Garrigou-Lagrange, Perfection chrétienne et contemplation, t. 1, Rome 1923, 16 nn.
 7 Por. A. Fronczek, Asceza chrześcijańska - rys historyczny, „Roczniki teologiczne. Teologia 

duchowości” t. 52(2005) z. 5, Lublin, 21-33.
 8 Por. GS 13.
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biczowanie się, samookaleczenie, poszukiwanie upokorzeń nie tylko 
mogą okazać się bezużyteczne, ale i naganne, jeżeli nie są roztropnie 
przedstawione władzy Kościoła do rozeznania. Często pod pozorem 
praktyk zewnętrznych mamy do czynienia z zaburzeniami nerwicowy-
mi, a nawet psychotycznymi. 

2. Asceza chrześcijańska

Celem ascezy chrześcijańskiej jest uświęcenie człowieka przez 
przywrócenie utraconej integracji i harmonii uczuć, myśli i działań. Nie 
można tego dokonać, nie podejmując poświęcenia i trudu. Chrześcijań-
skie wezwanie do walki z ciałem nie jest równoznaczne uznaniu materii 
i ciała za złe, jest natomiast głoszeniem właściwej miary człowieczeń-
stwa, którą jest przebóstwienie osoby ludzkiej. Wymagania stawiane 
przez Chrystusa, czyli naśladowanie Go, gotowość do wyrzeczeń oraz 
dźwiganie krzyża są niezbywalne, gdyż stanowią warunek przemiany 
całego człowieka9 i osiągnięcie obiecanego Królestwa Bożego10.

Co nowego zatem wpisało chrześcijaństwo w rozumienie asce-
zy? Chrześcijaństwo nadaje ascezie nowy wymiar i znaczenie oparte 
na miłości Chrystusa. Odtąd zasadą nie będzie panowanie nad sobą, 
lecz panowanie Chrystusa w człowieku. Programem ascetycznym staje 
się wezwanie do przyobleczenia się w Pana Jezusa Chrystusa (Rz 13, 
12-14). Dlatego termin „asceza” nie występuje w Nowym Testamencie 
w znaczeniu technicznym. Jest czynnym wysiłkiem pozbycia się wszyst-
kiego, co stanowi przeszkodę dla rozkwitu życia nadprzyrodzonego.

Ten wysiłek ma być czasem oczyszczenia, w którym Bóg starego 
człowieka przyoblecze w nowego. Stąd kluczowym słowem staje się 
w ascezie pojęcie „ogołocić” i „odziać” na nowo11. Mówi się tu o starym 
i nowym człowieku. „Nowy” oznacza, że ma on zmienić ostatecznie 

 9 K 83.
10 Por. W. Słomka, Chrześcijański sens ascezy, w: Asceza odczłowieczenie czy uczłowie-

czenie, red. W. Słomka, Lublin 1985, 161-173.
11 Por. K 83.
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sposób bytowania według Bożego zamysłu stwórczego, co łączy się 
z nowością życia w ogóle. Dokonuje się to dzięki sile Ducha Świętego. 
Człowiek stary zostaje przeobrażony w nowego według odwiecznego 
planu Boga. Dopóki człowiek nie złoży swych pragnień w Bogu, 
nigdy nie zazna spoczynku, nigdy nie będzie mógł powiedzieć „dość” 
sobie samemu12. Zawsze nienasycony pragnął będzie zaspokoić swoje 
pożądania (apetitos). Stąd rodzi się nieustanna pogoń za dobrami stwo-
rzonymi, konsumpcją, czerpanie z życia aż do naruszenie pierwotnego 
piękna i jedności, jakie w nim są zawarte. Wszystko to obraca się przeciw 
człowiekowi. Stary człowiek ze swym nieokiełznanym bałaganem jest 
wręcz niebezpieczny dla świata. 

Pierwszą motywacją (chrystologiczną) ascezy jest przynależność 
do Chrystusa. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa 
[…] i że już nie należycie do samych siebie (1 Kor 6, 15. 19). Drugą 
(pneumatologiczną), wezwanie do przemiany mocą Ducha Świętego 
w nowego człowieka: boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego 
uczynkami, a przyoblekli nowego (Kol 3, 9-10); czyż nie wiecie, że ciało 
wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was (1 Kor 6, 19). 
Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - bę-
dziecie żyli (Rz 8, 13). Trzecią jest motywacja eschatologiczna: Bóg zaś 
i Pana wskrzesił i nas również swoją mocą wskrzesi z martwych (1 Kor 
6, 14). Ciało przeznaczone jest do zmartwychwstania, lecz wpierw, jak 
ziarno wrzucone w glebę, musi obumrzeć przez umartwienie i pokutę. 
Już nie mówi się o ascezie, lecz o zdobywaniu Królestwa Bożego. Escha-
tologiczny jest nakaz Chrystusa „czuwajcie” (Mk 13, 37). Czuwajcie, 
bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie (Mk 13, 35); czuwajcie 
i módlcie się (Mk 14, 38)13. 

Asceza zawiera pewną wizję świata. Jest to wizja eschatologiczna, 
streszczona w słowie „On powróci” (Łk 12, 36). Moralną i duchową 
motywacją ascezy jest oczekiwanie na przyjście Pana. Dlatego należy 

12 Por. Tamże.
13 Por. E. Ancilli, Ascesi, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità, t. 1, red. E. Ancilli, 

Roma 1995, 211-226. J.W. Gogola, Asceza, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. 
M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 63-66.
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czuwać i być uważnym, czyli koncentrować uwagę umysłu i duszy na 
tym, co najważniejsze. Dotyczy to umartwienia ciała (post, czuwanie, 
wolność od używek…). Czuwajcie i bądźcie gotowi (Mt 24, 44), miej-
cie zawsze przepasane biodra (Łk 12, 35), czyli bądźcie gotowi na 
znoszenie wszelkich trudów i cierpień związanych z okolicznościami 
życia, choroby, trudów pracy… „Czuwajcie i módlcie się” – tu asceza 
przybiera wymiar wolności na modlitwie. Należy odrzucić wszelkie 
rozproszenie, chaos zewnętrzny, aby móc oddać się modlitwie, nakazać 
wewnętrzną ciszę. Umartwieniu ciała winno towarzyszyć umartwienie 
ducha i zmysłów wewnętrznych (wyobraźnia, pamięć). Należy dbać o to, 
by nie „zaśmiecać” uczuć, wyobraźni obrazami, formami, kształtami 
mogącymi utrudnić modlitwę. Wskazuje to na umartwienie się w pa-
trzeniu, oglądaniu, zaspokajaniu ciekawości, umiarkowaniu w myślach 
i uczuciach, a skupieniu na Bogu i jego sprawach. Unikać należy wszel-
kiej przesadnej egzaltacji, niemądrej euforii, przerostów ambicji, gdyż to 
czyni trudną modlitwę. Nie można pozwolić, aby serce zeszło z właści-
wej drogi przez emocjonalny ferwor, upajanie się własnymi sukcesami, 
myślami i wyobraźnią. Asceza jest przez to właściwym klimatem dla 
modlitwy a jednocześnie jej owocem. Jest przeciwieństwem wszelkiego 
nieuporządkowania, posiadania i zaspokajania swoich popędów. Ważny 
jest przez to post od obrazów, spektakli, czasopism będących nośnikiem 
przeróżnych treści nie zawsze sprzyjających duchowi skupienia i modli-
twy. Niekiedy takie wyrzeczenie jest ważniejsze niż post od pokarmów. 
Przylgnięcie i posiadanie jakiejkolwiek innej rzeczy – upajanie się czym-
kolwiek - staje się przeszkodą. 

Chrześcijańska asceza nie polega na panowaniu rozumu nad sobą, 
lecz na królowaniu Chrystusa w cielesności człowieka, jego myślach, 
pragnieniach, uczuciach i działaniu. Wszystkie te elementy powinny 
zostać zintegrowane, wszczepione w Chrystusa, aby człowiek zaczął 
myśleć, sądzić i całe swe życie układać w świetle miłości i świętości 
Bożej14. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). 
Oto urzeczywistnienie ascezy. Można parafrazując, powiedzieć: „żyję 

14 K 83.
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już nie ja, lecz żyje we mnie Kościół”. Taką ascezę zalecają Konstytucje 
marianów: Chrystus ma zastąpić wszystko; Chrystusowi i Jego Kościo-
łowi [każdy] niech bez wahania odda się całkowicie15.

Chrześcijańska duchowość od początku była ascezą praktycznej 
miłości braterskiej, służby, cierpliwości w znoszeniu innych, czystości 
i wierności w miłości, posłuszeństwa, które jest największą pokutą 
i umartwieniem. Asceza nie polega zasadniczo na posiadaniu cnót 
heroicznych (te są raczej narzędziami), lecz na posiadaniu Ducha Świę-
tego i miłości Kościoła aż po męczeństwo. Dlatego w każdym wysiłku 
ascetycznym i czynie pokutnym należy szukać miłości i Ducha Bożego, 
gdyż tylko miłość może zaprowadzić zwycięsko na upragnione szczyty 
świętości i apostolstwa. Wszystkiego można dokonać miłością, a bez mi-
łości asceza będzie pozbawiona zasługi. Przypatrzmy się Niepokalanej: 
nie spotykamy u niej żadnej „pracy nad sobą”, żadnej systematycznej 
metody, ascetycznych procedur wdrażanych stopniowo w życie, żadne-
go planowania. Ona chłonęła Chrystusa całą duszą, całą sobą i dlatego 
nie było w Niej żadnego „nie”. I dlatego gotowa była na każdą ofiarę 
i cierpienie aż po męczeństwo pod krzyżem Syna. Jej asceza była spon-
taniczna i samorzutna, wypływała od Ducha Świętego.

Dlatego nawet najmniejsze umartwienia wykonane z miłością będą 
nagradzane, gdy tymczasem wielkie umartwienia bez niej pozostaną bez 
zasługi, a nawet będą karane, jeżeli były wykonywane bez miłości, bez 
stanu łaski - dla chęci pokazania się. Ascezę bez miłości dobrze ukazuje 
ewangeliczny obraz nocnego połowu ryb przez Piotra (zob. Łk 5, 5). Sam 
łowił przez całą noc i nic nie złowił, lecz gdy zaprosił do współpracy 
Chrystusa, zaledwie zarzucił sieci, a wyciągnął je przepełnione rybami. 
Również i człowiek, jeżeli jest zjednoczony przez łaskę i miłość z Bo-
giem, to wówczas każde jego umartwienie, lub natchnienie do umar-
twienia, które zsyła Bóg czy nakazuje Reguła zakonna, będzie jakby 
zarzuceniem sieci wyciągającej niezliczone owoce własnego i innych 
uświęcenia i zbawienia. 

15 Tamże, 87.
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Asceza jest niezbywalnym ogniwem na drodze ku dojrzałości. 
Celem drogi jest przebóstwienie człowieka, spójnia mistyczna z Boską 
Trójcą. Ascezie przypada rola czynnego oczyszczenia serca od nieupo-
rządkowanych przywiązań i zniewoleń16. Mogą one być bardzo subtelne 
i niewidoczne dla oczu. Dlatego najlepszym umartwieniem jest nie tylko 
umartwienie w rzeczach, ale życie w posłuszeństwie i miłości Regule 
i Kościołowi świętemu. Jest jasne, że tak rozumiana asceza jest najtrud-
niejsza, ponieważ człowiek oddaje w niej Bogu to, co ma największego, 
czyli swoją wolność, swoje prawo wyboru, swoją inteligencję.

Należy zawsze mieć przed oczyma pewną hierarchię wartości 
w życiu ascetycznym. W Konstytucjach mariańskich ten program jest 
mocno czytelny: usunąć, oczyścić i poskromić wszystko, co jest nieupo-
rządkowane17. Asceza ma sens o tyle, o ile eliminuje wszelkie przeszkody 
na drodze do Boga18. Dlatego celem ascezy jest wznoszenie się po stop-
niach doskonałości. Św. Jan od Krzyża wymienia wartości, na których 
nie wolno się zatrzymać: ascetycznym celem nie może być zdobycie 
określonych przymiotów ciała i duszy, np. wdzięku, jasnego rozumo-
wania i zdrowego sądu, ani nawet technicznej sprawności w zakresie 
modlitwy medytacyjnej. Celem nie są również cnoty moralne, czynienie 
dzieł miłosierdzia, zachowanie prawa Bożego i państwowego, wreszcie 
wykorzystanie zdolności i skłonności. Również asceza nie może mieć 
na celu zdobycia darów i łask, przekraczających zdolności i siłę natural-
ną, np: dar mądrości i wiedzy, wiary, łaski uzdrawiania, daru czynienia 
cudów, proroctwa, rozpoznawania duchów, daru języków, łaski tłuma-
czenia języków. Jeśli ktoś chce dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem, 
musi oderwać swe serce od wszystkiego innego. Im większa jest miłość, 
którą człowiek chce zdobyć, tym większego wymaga ona wysiłku: Al-
bowiem, by dojść do całkowicie wszystkiego, musisz zaprzeć się siebie 
całkowicie we wszystkim19. Celem wysiłków ascetycznych jest ostatecznie 

16 Por. W. Słomka, Chrześcijański sens ascezy..., 168.
17 K 84.
18 Por. C. Molari, Mezzi per lo sviluppo sprituale, w: Corso di spiritualità, red. B. 

Secondin, T. Goffi, Brescia 1989, 499.
19 Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, I, 13, 13, w: Dzieła, tł. B. Smyrak, Kraków 

1986 (dalej skróty: D - Droga na Górę Karmel; N – Noc ciemna; PD – Pieśń Duchowa).
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zjednoczenie chrześcijanina z Osobą Chrystusa. Asceza staje się niezro-
zumiała, jeśli nie ma na celu duchowej przemiany (chrystoformizacji)20. 
Od tak rozumianej ascezy zależy cały rozwój duchowy. Człowiek bez 
ascezy miłości i posłuszeństwa byłby niewiarygodny, niezdolny przyjąć 
wzniosłych namaszczeń Ducha Świętego. Nie mógłby zostać zaproszony 
do mistycznej zażyłości z Bogiem. Jednocześnie należy podkreślić, że 
Bóg może udzielić wielkiej łaski, niezależnie od jakichkolwiek wysił-
ków ascetycznych, czyli według swego upodobania (jak stało się ze św. 
Pawłem, por. Dz 9, 3). Jednakże normalną drogą udzielania większych, 
czyli mistycznych łask, jest praktykowanie ascezy ducha i ciała. Nikt 
nie może powiedzieć, nawet mistyk, że nie potrzebuje już umartwienia 
i pokuty. Bóg domaga się ascezy i umartwienia nie po to, by stanowiły 
one warunek konieczny Jego łask, lecz aby zobaczyć, co tak naprawdę 
kryje się w człowieku, ile może on znieść dla Boga i wreszcie, czy czło-
wiek służąc Bogu, czyni to z powodu doznawanych pociech i słodyczy, 
czy też jest to autentyczna wierna miłość. Człowiek sam nie uświęci się 
i nie zbawi (Rz 4, 13), a jednak powinien czynić wszystko, co należy, 
aby prostować drogi Panu (Mt 3, 3). Ustawicznie wyrzekać się siebie, 
świadczyć o miłości czynami. Wykonywać to, co do nas należy według 
obowiązków stanu oraz to, co uważamy, że należy czynić prawem miło-
ści, ufając, że Bóg udzieli nam tego, czego pragniemy (świętości, miłości 
heroicznej). Należy oczekiwać wszystkiego od Boga pod warunkiem 
wykonania wszystkiego, co należy spełnić i co leży w ludzkiej mocy 
(Łk 17, 10). Czynna współpraca z łaską jest konieczna, lecz ostatecznie 
dzieło uświęcenia i zbawienia jest nadprzyrodzonym darem.

3. Asceza jako pokuta, umartwienie i zadośćuczynienie

Asceza spełnia doniosłą rolę w dążeniu do świętości. Należy zwró-
cić jeszcze uwagę na jej charakter ekspiacyjny. Wyrzekając się wielu 
dozwolonych przyjemności, wysługujemy i wypraszamy innym łaskę 

20 Por. E. Ancilii, Ascesi, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità..., 211-226.
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powrotu do Boga. Jeśli współczesny świat wprost gardzi i wyśmiewa się 
z ascezy, pokuty, umartwienia, tym bardziej osoba podążająca do Boga 
winna podjąć trud wynagrodzenia za jawną czy ukrytą niewiarę wielu. 
Jest tu miejsce na wielorakie formy dobrowolnej pokuty: na walkę du-
chową, na wyrzeczenie, zaparcie się siebie, krzyżowanie swojej woli21. 
Ważne jest, że przez te dobrowolne ofiary, wyrzeczenia i umartwienia 
możemy zdobyć łaskę dla tych, którzy odwrócili się od Boga. Wzorem 
jest tu sam Zbawiciel, który na krzyżu dokonał największego dzieła 
– pojednał świat z Ojcem. Również cechą ascezy chrześcijańskiej jest 
współudział w dziele zbawiania świata. Przez codzienne umartwienie 
w duchu ekspiacji (zadośćuczynienia) Bóg nie prosi o wielkie rzeczy, 
lecz o te będące w zasięgu naszych możliwości: umartwienie języka, opa-
nowanie spojrzenia (umartwienie wzroku), odrzucenie niektórych myśli 
(umartwienie umysłu). Jednym słowem o wykonanie tego wszystkiego, 
co umartwia duszę i ciało. Te umartwienia w drobnych rzeczach złączone 
z nieskończonymi zasługami Chrystusa mają moc wypraszającą nawró-
cenie i wytrwanie w dobrym dla tych, którzy tego potrzebują. Jeżeli mało 
jest osób świętych, to dlatego że mało jest osób umartwionych, podejmu-
jących trud krzyża. Umartwieniem karmi się miłość, a krzyż powinien 
być „chlebem powszednim”. Kto nie szuka krzyża Chrystusa, ten nie 
szuka Jego chwały. Tymczasem wielu ucieka od niego jak od zarazy i nie 
pojmuje, że szczytem doskonałości jest unicestwienie się człowieka przed 
Bogiem. Kiedy człowiek dojdzie aż do wzgardy samego siebie, czyli 
pozwoli, aby inni nauczali, rozkazywali, gardzili [nim] i poddawali swej 
władzy, będzie doskonały. Dlatego umartwienia zewnętrze i wewnętrzne 
są jakby kanałami, przez które przychodzą łaski wyjątkowe. Jeżeli kanał 
jest mały, przepuszcza mało, jeżeli zaś jest wielki, przepuści ich wiele. 
Nie wolno zapomnieć, że surowość umartwień i krępowanie egoizmu 
podyktowane jest troską o wysłużenie zbawiennych łask tym, którzy 
odrzucili zwyczajne i wystarczające łaski Boga. Będąc w tym stanie, 
nie mogą o własnych siłach powrócić do Boga i dlatego potrzebna jest 

21 Por. J.W. Gogola, Pojęcie chrześcijańskiej ascezy, w: Asceza chrześcijańska, Kraków 
1996, 7-24.
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dobrowolna pokuta i umartwienie gorliwych przyjaciół Chrystusa. Jest 
tu miejsce na wybieranie z dwóch rzeczy tej, która wymaga większego 
umartwienia, bo gdzie więcej umartwienia, tam więcej doskonałości. Im 
więcej umartwienia, tym bardziej zbliżamy się do Życia (por. Rz 8, 13). 
Ascezy, umartwienia i pokuty nie należy się obawiać, gdyż podnoszą 
one na kolejny stopień doskonałości, zbliżają do Boga. I tylko pierwszy 
krok sprawia trudności. Aby pojąć, jak daleko i głęboko może posunąć 
się w umartwieniu, czyli jaka jest miara ascezy, należy kontemplować 
tajemnicę krzyża.

Należy pamiętać również o nagrodzie za dobrowolne umartwienie. 
Za umartwienie ciała, zmysłowości, egoizmu nagrodą będą pociechy 
ducha. Osobę oczyszczoną pokutą chętnie będzie nawiedzał Duch Święty 
ze swoim namaszczeniem niezmąconego pokoju, ale zawsze stosownie 
do tego, na ile człowiek będzie ogołocony i pozbawiony ziemskich 
przywiązań. Nagrodą za umartwienie jest lotność umysłu i zrozumienie 
tajemnic Bożych. Zmysły i pożądliwości oczyszczone ze swych pożądań 
stają się głębokimi jaskiniami mogącymi teraz zostać napełnionymi no-
wym światłem poznania i smakowania rzeczy Bożych. Wcześniej było to 
niemożliwe z powodu ich ociężałości spowodowanej przywiązaniem do 
tego, co jest daleko od Boga. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie 
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie przypadł na was znienacka (Łk 21, 34). Ascetyczne wymagania 
czynią „lekkim” i zdolnym do duchowego wzlotu przez kontemplację 
i miłość, czynią swobodnym i chyżym w szukaniu Chrystusa Oblubieńca. 
Dlatego ludzie zmysłowi, nieumartwieni, niepodejmujący trudu oczysz-
czenia nie mają Ducha Bożego i nie pojmują tego, co jest z Ducha, bo 
duchowe rzeczy przedkłada się tym, co są z Ducha (por. 1 Kor 2, 13). 
Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. 
Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem 
można to rozsądzić (1 Kor 2, 14). Jakże daleki jest człowiek od Boga, 
jeśli nie bierze na siebie swego krzyża, nie czyni pokuty, jeśli swą zmy-
słowość traktuje jako kryterium sądów i odniesień do Boga i do ludzi. 
Bywają osoby, które przeżywając słodycz podczas modlitwy, sądzą, że są 
blisko Boga, gdy tymczasem to nie owa słodycz, lecz gorycz umartwie-

Asceza – dzisiaj? 335



nia będzie nagrodzona. Nagrodzony będzie choćby najmniejszy stopień 
pokory i upokorzenia się. Ponieważ, aby rozmiłować się w człowieku, 
Bóg patrzy na głębię pokory, która jest często największym umartwie-
niem. Czas zużyty na upokorzenia nigdy nie jest stracony. Pokora jest 
przede wszystkim prawdą, życiem w prawdzie i stawaniem w prawdzie 
wobec Boga, siebie samego i drugiego człowieka. Nic tak nie powięk-
sza miłości jak krzyż, znoszenie przeciwności, upokorzeń i wyrzeczeń. 
Kto zatrzymuje się w złożeniu ofiary, ten zatrzymuje się w miłości. Kto 
waha się, bo mu żal utraconej przyjemności, ten chwieje się w miłości. 
Jeśli ktoś unikałby ofiary, to tak jakby chciał powiedzieć: „nie chcę, aby 
wzrastała we mnie miłość”. Dlatego osoba konsekrowana wezwana jest 
do umartwienia zewnętrznego, które jest warunkiem otrzymania łask 
Boga i jeszcze bardziej - umartwienia wewnętrznego, gdyż bez niego nie 
ma postępu na drodze do unii mistycznej z Trójcą Świętą. Umartwienie 
jest niczym puste naczynie, jest gotowością na przyjęcie darów Ducha, 
jest wklęsłością oczekującą na napełnienie. 

Osoba konsekrowana musi ponosić nieustanne ofiary, jeżeli chce 
spełnić swoje powołanie i obowiązek miłości Boga i bliźniego. Powinna 
pragnąć zbawić jak największą liczbę osób i dlatego powinna poszukiwać 
okazji do umartwienia i ofiary. Jeżeli nic nie będzie się czyniło, wielu 
nigdy nie wyjdzie ze ślepej uliczki grzechu. Dlatego Konstytucje ma-
riańskie mówią o powstrzymaniu się od używek, papierosów, alkoholu, 
o umiarze w jedzeniu – zalecają traktować te wyrzeczenia jako formę 
partycypowania w zbawczej misji Kościoła.

4. Asceza wstępem do mistyki

Asceza eklezjalna, zakorzeniona w chrzcie św. i Eucharystii daje 
integralny rozwój człowieka przez związek ascezy z sakramentami 
i dojrzałością22; przez dialektykę: umieranie-zmartwychwstanie; ciem-

22 Por. J.C. Cervera, La mistica dei sacramenti dell’iniziazione, w: La Mistica. Feno-
menologia e riflessione teologica, t. 1, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984, 76-111.
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ność-światło; oczyszczenie-oświecenie; opuszczenie-pełnia; komunia 
trynitarna-eklezjalna; modlitwa indywidualna-modlitwa życia; chrysto-
centryzm i personalizm: Abba – Ojcze (por. Ga 4, 6); przez charakter 
służebny braciom; odnalezienie kryterium identyfikacji postaw23; aż po 
zaślubiny duchowe między Bogiem a człowiekiem.

Kiedy nadejdzie dzień, gdy dzięki ascezie Bóg podniesie człowieka 
do stanu mistycznego, wówczas połączą się ze sobą pierwiastek Boski 
i ludzki, a człowiek stanie się „przebóstwiony” i „uczestnikiem Boskiej 
natury” (Dz 17, 28). Ojcowie greccy nazywali ten wzniosły stan „theó-
sis”24 - przebóstwienie, usynowienie, zażyłość, współistotność, zespolenie 
z Bogiem, uczestnictwo, odrodzenie. Jest to zjednoczenie przeobrażają-
ce. Stan duchowy odznaczający się pełnią przeobrażającej i jednoczącej 
miłości. Jest to najwyższy stan, do jakiego można dojść w tym życiu25. 
Natura Boska i ludzka stają się jednym duchem w miłości i przez miłość. 
Człowiek zostaje „przeobrażony” w Trzy Osoby Boskie26. Zjednoczenie 
staje się bogoczłowieczeństwem, dusza staje się boską i Bogiem przez 
uczestnictwo27. Spełniają się tu doskonale zaślubiny i obietnice dane 
człowiekowi w chrzcie świętym. 

Stan zjednoczenia z Bogiem cechuje zwycięstwo miłości i mądro-
ści, oczyszczenie i oświecenie28; pokój i bezpieczeństwo, uspokojenie 
namiętności i pokora serca; mistyczne poznanie tak pogodne, proste, 
subtelne i rozkoszne29; równowaga wobec cierpień i odwaga wobec 
podstępów złego ducha; opanowanie zmysłowości, podporządkowanie 
rozumowi sfery popędowej, rozumu wierze, a następnie bezpośrednio 
Osobie Boga30; czystość i przejrzystość w rozporządzaniu i korzystaniu 
ze stworzeń, gdyż człowiek jest ześrodkowany na Bogu (wszystkimi 

23 Por. A.J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, 39-74. 
24 Por. T. Špidlik, I. Gargano, Duchowość ojców greckich i wschodnich, tł. J. Dębska, 

Kraków 1997, 43-44.
25 PD 12, 8; 22, 3-5.
26 Por. Tamże, 39, 3.
27 Tamże, 22, 3. 
28 Por. 2 N 12, 2-3; 2 N 13, 11.
29 Tamże, 13, 1.
30 Tamże, 14, 3.
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swymi siłami, pożądaniami duchowymi i zmysłowymi). Stan zjedno-
czenia z Bogiem przyjmuje rzeczywistość, nie zwracając się ku poszu-
kiwaniu jakiejkolwiek rzeczy poza Bogiem (dystans); jest odporny na 
wpływy wrogiego środowiska (autonomia), a jednocześnie niesie ze sobą 
szczerość, otwartość, rozumienie innych i gotowość pomocy (autentyzm); 
osobowość niesie ciepło, serdeczność i stanowczość (empatia), uśmiech 
wyraża rozwój osoby, jest spontaniczny, intuicyjny, wszechobejmujący. 
Wszystkie te cechy składają się na wspólny akord miłości realizującej 
przykazanie: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca 
twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej (Pwt 6, 5). 

Przejście przez ascezę oraz podjęcie się tej wymagającej drogi 
prowadzi ostatecznie do szczęśliwości zjednoczenia z Bogiem. Wy-
łącznie przez unicestwienie i umartwienie tego, co człowieka zamyka 
w sobie, można osiągnąć szczyty doskonałości. Asceza stanowi drogę 
wstępną, podprowadzającą do płaszczyzny mistyki, lecz jest to droga 
konieczna. Trzeba po prostu przez nią przejść, aby zakosztować czegoś 
z Boskiej szczęśliwości. Wskazanie na pozytywny i rozwojowy aspekt 
ascezy w kierunku mistyki może dla wielu stanowić zachętę i doping 
do podjęcia jej trudu.
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W powszechnym użyciu funkcjonują porzekadła mądrości ludowej, 
jak choćby: z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu albo zasa-
dy filozofii naukowej, jak filozofia polityczna zbudowana na zasadzie 
człowiek człowiekowi wilkiem (T. Hobbes), które to (porzekadła i zasady 
filozofii) przysłaniają i zaciemniają prawdziwość słów Psalmu 133: jakże 
miłą i dobrą jest rzeczą, gdy bracia mieszkają razem. W konfrontacji 
z różnymi przeświadczeniami libertynizmu, relatywizmu, indywiduali-
zmu, a ostatnio także globalizmu i postmodernizmu nowego znaczenia 
nabiera świadectwo czystej i mocnej miłości braterskiej wyrażonej 
w życiu wspólnym.

Nowość miłości braterskiej nabiera ostrości w obliczu faktów pra-
sowych i medialnych, opinii prawdziwych czy fałszywych o rozbiciu 
tkanki społecznej, życia rodzinnego i moralnego, a także mechani-
stycznego rozumienia życia społecznego wzmocnionego przez rozwój 
technologiczny. Na tle różnych wątpliwości współczesnego człowieka 
istnienie życia konsekrowanego wciąż wnosi światło nowego spojrze-
nia na człowieka i jego życie społeczne poprzez głoszenie – bardziej 
życiem niż słowem – że braterstwo między ludźmi jest możliwe i że 
nie da się go wymusić żadną technologią, ani ideologią, bowiem jest 
wyrazem rozumnej i wolnej natury ludzkiej żyjącej z prawdy i wyboru 
Bożego. W życiu wspólnym, czyli życiu pod jednym dachem (bracia 
mieszkają razem), gdzie bracia zachowują ludzki, bo rozumny porządek, 
zanurzony w nadprzyrodzonym świetle łaski wiary, zawarta jest mądrość 
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codziennego budowania życia na miłości braterskiej, która jest duszą 
życia wspólnego i wszystkiego, co się dzieje w Zgromadzeniu1. 

W ten sposób bracia, pośród społeczeństwa unikającego życia ra-
zem, a dążącego do życia w pojedynkę, stają się ekspertami nie tylko 
od głoszenia Dobrej Nowiny czy odmawiania modlitw, ale również 
od codziennego budowania ludzkiego, nie stechnicyzowanego ani zi-
deologizowanego życia wspólnego prawdziwie ludzkiego. Wspólnoty 
braterskie ożywione miłością są najlepszym dowodem na nieprawdzi-
wość filozofii postępu, a szczególnie marksistowskiej teorii zubożenia 
(Benedykt XVI). W pewnym sensie współczesne decydowanie się na 
„niemiłowanie” to innymi słowy nowy błąd antropologiczny, czyli ży-
cie nie według zamysłu Bożego2, który życie we wspólnocie uznaje za 
niemożliwe. Niemożliwość życia wspólnego pojawia się bowiem tam, 
gdzie brakuje miłości braterskiej, a samą miłość uznaje się za zbyt słabą 
rację do budowania więzi społecznej.

Niestety, czasami jest jednak odwrotnie, to nie bracia oświecają 
świat, ale świat oświeca braci. Często hasła rewolucji francuskiej (rów-
ność, wolności i braterstwo), wyrastające z decyzji o „niemiłowaniu”, 
więcej znaczą dla poszczególnych osób niż miłość braterska i życie 
wspólne zgodnie z mądrymi prawami Zgromadzenia. Stąd nieustanna 
konieczność rozważania, odnawiania i urzeczywistniania miłości brater-
skiej nie tylko przez prawa, jakimi są Konstytucje, ale poprzez prawo 
miłości zapisane (rozlane) przez Ducha Świętego w sercach braci. 

1. Początek braterskiej wspólnoty w sanktuarium 
    sumienia

Podstawą życia braterskiego jest bezpieczeństwo i pokój w sanktu-
arium sumienia poszczególnych braci. To w sanktuarium sumienia doko-
nuje się odkrycie powołania do życia konsekrowanego i decyzja o jego 
wyborze, a wraz z odkryciem powołania – odkrycie braci, których daje 

 1 K 94.
 2 Por. S. Dziwisz, Niedziela, 14 maja 2006. 
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Pan, zwołując ich we wspólnotę Zgromadzenia. Wcześniej czy później, 
wraz z odkryciem powołania i wspólnoty powołanych braci, odkrywamy 
również braterstwo z braćmi żyjącymi przed nami, którzy pozostawili 
nam bogatą tradycję Zgromadzenia. Ich życie, prawa i dorobek stają 
się dla nas darem w miłości i wspólnym powołaniu, ale jednocześnie 
wezwaniem i zadaniem uaktualnienia tego patrimonium w pokoleniu, 
którego jesteśmy reprezentantami, oraz przekazanie go następcom. 

W ten sposób wsłuchując się w głos sumienia i odkrywając powo-
łanie w jego sanktuarium, odnajdujemy w nim również dług miłości 
i drogę wypełnienia Prawa Bożego: Nikomu nic nie bądźcie dłużni 
– jedynie wzajemną miłość. Bo kto miłością darzy drugiego człowieka, 
wypełnia Prawo. To bowiem: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, 
nie pożądaj” oraz każde inne przykazanie znajduje uwieńczenie w tym 
jednym: „Kochaj twego bliźniego jak samego siebie”. Miłość nie wy-
rządza zła drugiemu człowiekowi. Miłość więc jest wypełnieniem Prawa 
(Rz 13, 8-10). 

2. Miłość braterska jest wypełnieniem prawa

Choć współczesna kultura utożsamia miłość z przyjemnością, odry-
wając prawdę od wolności i miłość od prawa moralnego, zrównując ze 
sobą wszystko, co ludzki geniusz i słabość wytworzy, to jednak w praw-
dziwej miłości braterskiej nie ma miejsca ani na świadome wyrządzanie 
zła bliźniemu, ani na łamanie prawa moralnego, ani na jakiekolwiek 
tolerowanie zła. Wszyscy bracia związani tym samym powołaniem, 
przyjmując postawę ewangelicznych uczniów, zobowiązują się realizo-
wać w życiu nowe przykazanie Chrystusa, miłując się nawzajem, tak jak 
On nas umiłował (por. J 13, 34), co staje się szczególnie widoczne wobec 
braci chorych. Sposób traktowania braci chorych i starszych jest próbą 
miłości braterskiej, bowiem nie można spodziewać się pragmatycznej 
użyteczności chorego, a jedynie uznać wagę jego konsekracji i duchowe 
apostolstwo cierpienia związanego z cierpieniem Chrystusa. Praktyka 
nawiedzania chorych braci ze względu na nich samych jest wyznaniem 
wiary i praktyką miłości braterskiej.



Miłość skłoniła Chrystusa do złożenia daru z siebie i do najwyższej 
ofiary Krzyża. Także wśród Jego uczniów nie jest możliwa prawdziwa 
jedność bez tej bezwarunkowej, wzajemnej miłości, która wymaga go-
towości do ofiarnej służby, zdolności przyjęcia bliźniego takim, jakim 
jest, bez osądzania go (por. Mt 7, 1-2), umiejętności przebaczenia nawet 
siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18, 22). Osoby konsekrowane, które 
mocą tej miłości, rozlanej w sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 
5), stały się jednym duchem i jednym sercem (por. Dz 4, 32), odczuwają 
wewnętrzną potrzebę oddania wszystkiego wspólnocie: dóbr material-
nych i doświadczeń duchowych, talentów i pomysłów, a także ideałów 
apostolskich i posługi miłosierdzia: W życiu wspólnotowym moc Ducha 
Świętego, która jest udziałem jednego, przechodzi zarazem na wszystkich. 
Każdy nie tylko sam korzysta z własnego daru, ale pomnaża go, udziela-
jąc go innym i cieszy się owocami cudzych darów jak własnymi3. W tym 
duchu można mówić także o doskonałości miłości braterskiej. Miłość 
braterska stanowi o jedności, ale również o więzi doskonałej z Bogiem 
i ludźmi, choć również sama podlega doskonaleniu. 

3. Miłość między napomnieniem a brzemieniem

Miłość braterska, która jest wypełnieniem odwiecznego Prawa 
Bożego, dzięki prawdzie tego prawa nie jest ślepa, ale potrafi rozróżnić 
między grzechem powszednim i śmiertelnym. To rozróżnienie pozwala 
na wypełnienie w życiu braterskim dwóch wezwań Pana: jedni drugich 
brzemiona noście (por. Ga 6, 2) oraz idź napomnij brata. Jan Paweł II 
głosił w swoich katechezach: „Jeden drugiego brzemiona noście” znaczy, 
że trzeba zaakceptować z sympatią prawdziwe lub pozorne wady innych, 
również wtedy, kiedy są one dokuczliwe, oraz chętnie ponosić wszystkie 
ofiary, których wymaga współżycie z ludźmi o mentalności i temperamen-
cie odmiennym od naszego sposobu patrzenia i osądzania4. 

 3 VC 42.
 4 Jan Paweł II, Życie wspólne w świetle Ewangelii (Audiencja generalna, 14.12.1994), 

„L’Osservatore Romano” 16(1995) nr 3, 54.
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Praktyka życia razem wskazuje, że nie można opierać się tylko na 
jednym z nich. Jeśli bowiem będziemy przyjmować ciężar brata bez 
odniesienia do jego czynu, niejako na ślepo, to wtedy okaże się, że 
w pewnych okolicznościach możemy mieć udział w grzechu cudzym, 
a ponadto wejść na drogę tolerowania zła, a to już niszczy miłość brater-
ską i wskazuje, że nie kochamy braci. Jeśli natomiast za każdy drobiazg 
będziemy brata napominać i karać, to wtedy stajemy się dla niego bardzo 
uciążliwi, a świadome doprowadzanie drugiego do kresu wytrzymałości 
nie ma nic wspólnego z miłością braterską. Dlatego w sanktuarium su-
mienia jest postawiona granica grzechu śmiertelnego. A więc, gdy brat 
czyni grzech powszedni, to możemy go napomnieć albo wziąć na siebie 
jego ciężar, ale tylko do tej granicy, bo gdy przychodzi sprawa grzechu 
ciężkiego i śmiertelnego, tego wyboru już nie ma, trzeba napomnieć, 
a nawet karać. A życie braterskie zna różne formy napominania znane 
z życia codziennego i prawa kanonicznego.

4. Wspólnota braterska szkołą nadziei 

Mimo karności zakonnej, która chroni życie wspólne, zdarza się, 
że istnieje wiele zjawisk, które nie są karane, ani napominane, a nie 
ma również nikogo, kto wziąłby za to odpowiedzialność. Pojawienie 
się w życiu wspólnym takiej sytuacji sprawia, że dusze, a szczególnie 
sumienia braci, są obciążane gniewem rodzącym się ze wspomnianej, 
dostrzeganej na co dzień, niesprawiedliwości. Nie da się samotnie 
dźwigać zbyt długo tego gniewu z niesprawiedliwością bez popadnię-
cia w smutek, zniechęcenie lub rozpacz. Dlatego ogromnym darem jest 
usłyszenie w sanktuarium sumienia głosu Baranka Bożego, który przez 
swoją Krew i Zmartwychwstanie odnowił sumienia: Nie uskarżajcie się, 
bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto Sędzia [już] stoi 
u drzwi. W znoszeniu trudów i w cierpliwości bierzcie, bracia, przykład 
z proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana.  Oto jako błogosławio-
nych czcimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i jak 
Pan go wynagrodził, bo Pan jest miłosierny i litościwy (Jk 13, 9-11). 
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To odwołanie się do Boga Sędziego, który sądzi sprawiedliwość 
(św. Franciszek z Asyżu), a zarazem Pana miłosiernego i litościwego, 
podtrzymuje miłość braterską i życie wspólne, chroniąc je prawdziwym 
wyjaśnieniem sensu takich sytuacji. Tam gdzie zanika owo spojrzenie 
na Boga, gdzie bracia nie spodziewają się nadejścia Sędziego i ulegając 
perspektywie horyzontalnej życia, rozważają dostrzeganą niesprawie-
dliwość w kategoriach tu i teraz, to wtedy kończą zniechęceniem do 
życia wspólnego, zamykają się w podejrzliwości i przekreślaniu wartości 
miłości braterskiej.

5. Zaczyn Hiobowej wytrwałości

Każda wspólnota z tradycjami ma swoich braci o wytrwałości 
Hiobowej, którzy zaczynili ją w obliczu nieszczęścia (np. męczennicy 
II wojny światowej) owym zawołaniem: Pan dał, Pan wziął. Niech imię 
Pańskie będzie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie 
przypisał Bogu nieprawości (Hi 1, 21-22). Nieprzypisanie Bogu winy 
za zło stało się znakiem prawdziwej wiary w Boga. W rodzinie Hioba 
nie wszyscy myśleli jak on, a jego żona, jako najbliższa osoba, staje 
się źródłem pokusy. Podobnie jak przykład życia brata o tym samym 
powołaniu, a będącego w kryzysie, niedowierzającego, czy niewiernego 
powołaniu staje się tym samym głosem Hiobowej żony: Rzekła mu żona: 
„Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!”. 
W pewnym sensie jest to głos prawości związanej z wdzięcznością za 
otrzymane dary, a utrata tych darów jest granicą dla samej prawości i wy-
starczającym powodem do złorzeczenia. Cierpienie stawiałoby człowieka 
w sytuacji usprawiedliwiającej brak prawości, ale również pokazuje, że 
brak prawości i złorzeczenie Bogu jest związane ze śmiercią człowieka. 
W świetle wiary mówienie złych rzeczy o Bogu, czy przypisywanie Mu 
zła jest szaleństwem, któremu często ulega współczesny człowiek, a które 
sprowadza śmierć drugą. Czasami trwanie we wspólnocie braterskiej jest 
powiązane z próbą powołania, które w kontekście np. utraty pozycji we 
wspólnocie, władzy, urzędu, dobrego imienia, czy innego cierpienia rodzi 
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pytanie: trwać mocno w prawości, czy złorzeczyć Bogu i spowodować 
śmierć powołania we wspólnocie.

Prawość Hioba różni się jednak od prawości jego małżonki, bo ma 
swoje źródło w sanktuarium sumienia, które oświecone prawem Bożym 
widzi sens cierpienia niezawinionego. Dlatego: Hiob jej odpowiedział: 
„Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu 
zła przyjąć nie możemy?” Nie chodzi tutaj o zgodzenie się na zło, albo 
o przypisanie Bogu zła, ale o to, że Bóg, dając doświadczenie choroby, 
utraty majątku, może wyprowadzić z tego dobro. W tym wszystkim Hiob 
nie zgrzeszył swymi ustami (Hi 2, 9-10). Być może, że Hiobowa prawość 
nabiera większej mocy, gdy przyjmiemy, że podobnie jak Abraham wi-
dział dzień Jezusa Chrystusa i rozradował się, bo wierzył w zmartwych-
wstanie (por. J 8, 56).

6. Serce i mowa braterskiej wspólnoty

Najszybciej wszelkie zmiany w relacjach osobowych odbijają się 
w mowie, milczeniu i sztuce rozmowy, a wraz ze zmianą języka i sensu 
sztuki konwersacji, zaczyna się zmiana mentalności i duchowości. Często 
rozmowa o niesprawiedliwości w życiu wspólnym, wywołana przez jed-
no zniechęcone serce, wiąże ją z sądzeniem braci, potępianiem wspólnoty 
i szemraniem przeciw Bogu. Ciężkie milczenie pokłóconych braci nie ma 
nic wspólnego z milczeniem pełnym zasłuchania w słowo Boże. Wskutek 
złych rozmów psują się dobre obyczaje (por. 1 Kor 15, 33), a wspólnota 
braci zamienia się w jaskinię zbójców (por. Mt 21, 13). Początkiem tego 
jest brak pamięci na Boga Sędziego, który ma ostatnie zdanie w historii 
każdego człowieka, ale także słabość miłości braterskiej, która jest zależna 
od zmienności czasu, a nie od stałości wejrzenia i głosu Bożego. W czasie 
pomyślnym jest, a w czasie trudności zanika. Tymczasem słowo Boże 
mówi: Miłość braterska niech zawsze trwa (Hbr 13, 1), a więc nie tylko 
wtedy, kiedy wszystko idzie po myśli człowieka, ale także wtedy, kiedy 
myśl Boża oczyszcza naturalne oczekiwania osoby ludzkiej. Dzięki temu 
życie wspólne staje się szkołą uczącą braci zachowania w pomyślności 
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i w trudnościach. Sztuka konwersacji jest przecież zależna od ludzkiego 
serca. Gdy jest ono pełne treści nazwanych przez Chrystusa solą ziemi..., 
a więc chronione krzyżem Pana przed zmianami życiowymi, to wtedy 
także mowa staje się pochwałą krzyża, a więc zawiera sól w sobie. Dzięki 
krzyżowi przecież mamy błogosławieństwo życia wiecznego. Na koniec 
zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, miłości braterskiej, 
miłosierdzia i pokory! Nie odpłacajcie złem za zło ani złorzeczeniem za 
złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście 
powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo (1 P 3, 8-9).

Powołani do błogosławieństwa, czyli szczęścia wiecznego, w ży-
ciu wspólnym odnajdujemy codzienną okazję do wyrażania wierności 
temu powołaniu i miejsce nabywania umiejętności konwersacji z każdym 
bratem oraz okazywania miłości braterskiej każdemu poprzez szczerą 
kulturę słowa i dialogu. Najbardziej odpowiednim miejscem są wspólne 
posiłki i rekreacje, a w zakresie nieco węższym także wspólna praca. 
Nie jest przypadkiem, że łacińskie conversatio określa w duchowości 
monastycznej nawrócenie, a w duchowości franciszkańskiej drugie 
nawrócenie, czyli formację permanentną.

7. Znak innego świata

Życie wspólne, czyli mieszkanie razem, zawiera wspólny cel znaj-
dujący się poza granicą naturalnej śmierci, czyli wspólnota wskazuje 
drogę za koniec życia (stąd słowo zakon, czyli wspólnota idąca „zako-
niec” życia). Życie wspólne jest miejscem wspólnego realizowania celu 
(„klasztor” od miejsca zamkniętego klauzurą dla innych niewłaściwych 
celów), a także zamknięte jest we wspólnym czasie przeznaczonym dla 
świadectwa życia wiecznego (konwent, czyli wspólnota zebrana dla ja-
kiegoś ważnego celu). Nie znaczy to, że wszyscy muszą robić to samo, 
w tym samym czasie i miejscu, ale ważne, że robią dla tego samego celu, 
w tym samym duchu i z tych samych motywów. Wyraża to dobrze tekst 
słowa Bożego: Miłość ma być bez obłudy. Brzydząc się złem, podążajcie 
za dobrem. We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. We wza-
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jemnym szacunku bądźcie uprzedzający. W gorliwości nie bądźcie opie-
szali. Bądźcie płomiennego ducha. Służcie Panu. Cieszcie się nadzieją. 
W prześladowaniu bądźcie wytrwali. Trwajcie w modlitwie. Wczuwajcie 
się w potrzeby świętych. Starajcie się być gościnni. Błogosławcie tym, 
którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Cieszcie się 
z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie złączeni 
wspólnym uczuciem. Nie mniemajcie o sobie zbyt wiele, lecz uniżajcie 
się wobec pokornych. Nie uważajcie się za mądrych. Nie odpłacajcie 
nikomu złem za zło. „Starajcie się czynić dobrze wszystkim ludziom”. 
Jeśli to możliwe, jeśli to od was zależy, żyjcie w pokoju ze wszystkimi 
ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami kary, lecz pozwólcie działać 
sprawiedliwości Bożej. Napisano bowiem: „Do Mnie należy pomsta, 
Ja się odwzajemnię” – mówi Pan. Lecz: „Jeśli twój wróg jest głodny, 
nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go – w ten sposób postępując, 
złożysz na jego głowie rozżarzone węgle”. Nie daj się pokonać złu, lecz 
zło pokonaj dobrem (Rz 12, 9-20). Jeśli to słowo odnosi się do wszystkich 
ludzi, to tym bardziej do braci, z którymi żyjemy razem, a taki sposób 
życia staje się miły i słodki nie tyle dla samych uczestników tego życia, 
ile dla tych, którzy na niego patrzą i korzystają z jego owoców. W kon-
sekwencji najlepsza obrona Boga i człowieka polega właśnie na miłości 
(Benedykt XVI).

8. Jedność w różnorodności

Różnorodność charakterów, talentów i darów, ale również ułomno-
ści, słabości i wad w życiu wspólnym ma swoje uprzywilejowane miejsce 
ujawnienia i zdemaskowania. W czasie życia i integracji ze wspólnotą 
ma się wrażenie, że zarówno słabości, jak i dary ujawniają się coraz 
bardziej przez ciągle nowe próby miłości braterskiej, jakim poddani są 
bracia w życiu wspólnym. Łatwiej przecież zobaczyć wady niż dary, 
ale miłość braterska wzywa do akceptacji jednych i drugich. Z życia 
wspólnego wiemy, że tam, gdzie różnorodność się nie uzupełnia, tam 
nie ma ducha Bożego, ani miłości braterskiej opartej na życiu Bożym. 
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Również tam, gdzie słabości i ułomności niszczą dzieło Boże, również 
brak miłości Bożej. Dlatego Paweł woła: Starajcie się posiąść miłość 
(1 Kor 14, 1), a jednocześnie daje do zrozumienia, że miłość braterska, 
zakorzeniona w miłości Bożej, jest „drogą doskonalszą”. Dzięki miłości 
braterskiej dary i talenty uzupełniają się, a ułomności nie niszczą dzieła, 
lecz umacniają więź przez przebaczenie. Nie grzeszcie: niech nad wa-
szym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu (Ef 
4, 26-27), słuchają bracia w modlitwie przed snem (Kompleta, środa), 
doświadczając wsparcia od Boga i braci przebaczających sobie przed 
udaniem się na spoczynek. 

W szerszym kontekście tych słów odkrywamy, że braterstwo 
oparte na Bogu Trójjedynym jest podstawą prawdomówności. Dlatego 
odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo 
jesteście nawzajem dla siebie członkami (Ef 4, 25). Nie ma możliwości 
żyć razem pod jednym dachem w klimacie kłamstwa, bo ono rodzi 
nieufność, a prawda wyzwala z nieufności i podtrzymuje zaufanie braci 
do siebie. W historii naszych wspólnot wielokrotnie chciano świadomie 
wbić klin niezgody między braci, ale szczerość i prawda, odwołujące się 
do miłości braterskiej, nie pozwoliły zniszczyć jedności. 

Jednak najczęściej zagrożeniem dla jedności z braćmi jest więź 
z ludźmi spoza wspólnoty. Środowisko zewnętrzne pozornie wydaje 
się bardziej życzliwe, częściej chwali i podziwia, podczas gdy życie 
we wspólnocie ma znamiona ofiary i trudnych sytuacji, dlatego łatwiej 
jest ciążyć ku wspólnocie przyjaciół wybranych przez siebie, niż ku 
wspólnocie braci danych przez Boga. Z tej łatwości przebywania wśród 
różnych ruchów, grup duszpasterskich i towarzyskich, zapomina się, że 
właściwym domem jest wspólnota braterska. Przyjaciele i znajomi wrócą 
do swoich domów, a celibatariusz albo nie ma dokąd wrócić, bo jest wy-
alienowany ze wspólnoty braci, albo wraca chętnie do praktyki miłości 
braterskiej we wspólnocie braci.

Wracać do domu braterskiej wspólnoty może ten, kto potrafi zo-
baczyć, że życie wspólne to także realizowanie wezwania: Gniewajcie 
się, a nie grzeszcie! Co znaczy: spierajcie się, używajcie sił bojowych 
waszych uczuć, całego swego przekonania w konwersacji braterskiej, 
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ale nie grzeszcie, czyli nie burzcie jedności. Tak przecież działa Duch 
Święty, że jeśli wprowadza rozłam, to tak, że jednocześnie zachowuje 
jedność domu (Łk 12, 49-53). W ten sposób życie wspólne staje się 
środowiskiem wychowującym do męstwa, które uwalnia od zbytniego 
liczenia się z opinią ludzką, a jednocześnie chroni przed sentymentali-
zmem, serwilizmem i obłudą. 

9. Wspólnota pracy i życia

Wspólnota braterska jest także miejscem pracy fizycznej, a dzięki 
temu pozwala na realizowanie słowa: Nie dawajcie miejsca diabłu! 
przez kradzież czasu i lenistwo, albo pracę poddaną gromadzeniu dóbr 
materialnych. Uczciwa praca własnymi rękami, a więc nie przez zatrud-
nianie pracownika, albo wyznaczanie kogoś innego, i w konkretnym celu 
- aby mieć z czego udzielać potrzebującym, jest najczęściej realizowana 
we wspólnocie, bowiem braterski podział obowiązków we wspólnym 
prowadzeniu domu zobowiązuje do pracy własnymi rękami, a udzie-
lanie się potrzebującym tkwi w ubóstwie oddawania wszystkiego do 
wspólnych funduszy braci. Dlatego miłość braterska wyraża się także 
w schludności naszych domów, a dopuszczanie zbyt wielu świeckich za 
klauzurę życia wspólnego, aby zastąpić braci w pracy, często niszczy 
samo życie wspólne. 

Kontekst uczestniczenia świeckich w naszym charyzmacie nie może 
niszczyć życia wspólnego i naruszać miłości braterskiej, bowiem cha-
ryzmaty i dary uświęcające są dziełem tego samego Ducha. Co więcej, 
jeśli wystrzegamy się w przyjmowaniu do naszych wspólnot braci nieod-
powiednich, to tym bardziej nie powinniśmy dopuszczać nieodpowied-
nich i nieprzygotowanych świeckich do naszego życia. Profesjonalizm 
wykonywanego zawodu przez osobę świecką nie jest wystarczającym 
uzasadnieniem dopuszczenia ich do naszego życia, bowiem profesjona-
lizm dotyczy pracy, a życie nasze jest czymś więcej niż pracą. 

Czasami tworząc urzędy świecko-zakonne nie jesteśmy w stanie 
wypełnić tego słowa: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa 
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szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała 
dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym 
zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród 
was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz 
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! 
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie (Ef 4, 
29-32). 

Z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy w stanie przygotować świeckich 
do współpracy według naszego charyzmatu i wprowadzić ich w naszą 
duchowość tak, że stają się zdolni do uczestniczenia w naszym życiu, 
to właściwie życie nasze coraz bardziej wymyka nam się z ręki i staje 
się dla nas samych bezwartościowe. Dzielimy się bowiem tym, co ma 
wartość, a gdy przestajemy się dzielić, to albo utraciliśmy poczucie war-
tości naszego życia, albo zanikła w nas miłość braterska. Dlatego sama 
owocność naszego apostolatu zależy od praktyki miłości braterskiej we 
wspólnocie.

10. Trynitarne bycie razem

W tym kontekście odkrywamy wkład wspólnot osób konsekrowa-
nych w apostolstwo Kościoła. Nie jest to głoszenie słowa, katechizo-
wanie, ani sprawowanie sakramentów: Eucharystii czy spowiedzi, ale 
bycie znakiem wspólnoty zjednoczonej miłością. Bycie razem dla imienia 
Bożego i chwały Boga to trudna do wyrażenia rzeczywistość, ale dająca 
się wyrazić w byciu razem w jednym domu, na posiłkach, na modlitwach, 
rekreacjach, kapitułach, czasami dniach skupienia czy wspólnego odpo-
czynku. Na drogach historii to bycie razem jest nieustannie oczyszczane 
z różnych przywiązań, grzechów i wad, ale również nabiera coraz bar-
dziej teologalnego wymiaru.

W ten sposób wspólnota braterska jest znakiem Kościoła i ma naturę 
Kościoła. Tak jak Kościół jest w swej istocie tajemnicą komunii, czyli 
ludem zgromadzonym przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak 
wspólnota braterska zawiera w sobie tajemnicę tej samej komunii Ojca 
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i Syna, i Ducha Świętego, poprzez prawdę wiary, moc nadziei i dosko-
nałość miłości praktykowanych we wspólnocie braci. 

Życie braterskie nie może być rozumiane na wzór naszych do-
świadczeń życia rodzinnego, bowiem rodziny coraz bardziej są rozbite 
albo związane innymi więzami niż miłość; drogą budowania wspólnoty 
braterskiej jest raczej zebranie tych doświadczeń i oczyszczenie ich na 
drodze odzwierciedlania głębi i bogactwa tajemnicy Trójcy Świętej. 

Życie braterskie tworzy ludzką przestrzeń zamieszkałą przez Trójcę 
Przenajświętszą, dzięki której życie braterskie staje się bardziej osobowe 
i zjednoczone, a ponadto nie jest tylko domem bezpieczeństwa i ucieczki, 
ale wyznaniem wiary w Trójcę. Grupa braci powołanych przez Boga, 
mająca swoje różnorakie doświadczenie życia rodzinnego, niekiedy 
znienawidzonego, innym razem wyidealizowanego, podejmuje się wy-
trwałego rozwijania miłości braterskiej we wspólnocie braci. Poprzez 
profesję uczestniczą w trynitarnej komunii, a ta przemienia ludzkie re-
lacje i tworzy nowy typ solidarności opartej na miłości Ukrzyżowanej. 
Posługując się przypowieścią o synu marnotrawnym, można powiedzieć, 
że uczestniczenie w trynitarnej komunii sprowadza syna marnotrawnego 
nie tylko do jedności z Ojcem, ale również ze starszym bratem. 

Gdy widzimy jednających się i trwających razem braci, ukazuje 
się piękno braterskiej komunii odzwierciedlającej jedność Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego, czyli piękno jedności w różnorodności. Widząc piękno 
braterskiej komunii, człowiek może również zobaczyć konkretną drogę 
do braterskiej komunii, która nie jest budzeniem i rozładowywaniem 
napięć, ani nienawiścią wobec władzy, systemów czy struktur instytucjo-
nalnych, ale konkretną drogą praktykowania miłości wobec Boga i braci. 
Osoby konsekrowane bowiem żyją „dla” Boga i „z” Boga i właśnie 
dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi pojednanie i niszczy 
mechanizmy przeciwne jedności, obecne w sercu człowieka i w relacjach 
społecznych5.

 5 VC 41.
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11. Posłuszeństwo słowu drogą do wspólnoty braci

Skoro braterstwo jest wyznaniem wiary w Trójcę Świętą i uczest-
nictwem w trynitarnej komunii, to nie da się go realizować bez słuchania 
słowa Bożego i uczestnictwa w sakramentach. Tak jak nie ma wiary bez 
słuchania słowa Chrystusa, a Kościoła bez Eucharystii, tak nie ma wspól-
noty braci bez życia z wiary. Jednak, aby można było słuchać słowa, ktoś 
musi je głosić. Podstawowym głoszeniem jest odmawianie psalmów 
i odprawianie Mszy św., a za tym idą kazania, konferencje, wykłady, 
czytania wspólne i tym podobne praktyki zakonne. W tym kontekście, 
choć posłuszeństwo jest zasadą jedności, to jest umieszczone w kontek-
ście eklezjalnym życia braterskiego. Z poznania dobra wspólnego rodzi 
się dobrowolne posłuszeństwo, a ono jest podstawą życia wspólnego, 
które ma charakter liturgiczny. 

Dlatego do życia wspólnego należy nie tylko to, co jest wymiarem 
codziennym, ale również cotygodniowe czy comiesięczne i rokroczne 
spotkania, które mają na celu pomnażanie naszej wiary i braterskiej mi-
łości poprzez głoszenie słowa. Często jednak wydaje się, że wspólnota 
braci, szczególnie kapłanów, tego nie potrzebuje, ponieważ wszyscy 
kończyli te same studia teologiczne, a na studiach nauczyli się, że słu-
chać można tylko tego, co jest nowe w stosunku do tego, co słyszeli 
wcześniej, a więc wydaje się, że brat głoszący Ewangelię nie może już 
nic nowego powiedzieć. I z jednej strony bracia nabierają przekonania, 
że jedynym źródłem ich formacji może być jakiś ośrodek, osoba spoza 
Zgromadzenia, albo osobisty wysiłek, na który najczęściej nie ma już 
czasu. Wtedy przychodzi pokusa, że właściwie przegotowanie poświęco-
ne na potrzeby katechezy czy rekolekcji powinno wystarczyć i zastąpić 
przekaz wspólnotowy wiary. Tymczasem słuchanie słowa i głoszenie go 
we wspólnocie jest podstawą formacji permanentnej.

12. Czas modlitwy to czas miłości braterskiej

Skoro pustelnicy, pogrążeni w swojej samotności, nie tylko nie 
wyłamują się z kościelnej komunii, ale służą jej swoim specyficznym 
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charyzmatem kontemplacyjnym, to także nasi bracia, regularnie odpra-
wiający dni skupienia, nie uprawiają jakiejś prywatnej pobożności albo 
ucieczki od wspólnoty braterskiej, ale służą wspólnocie charyzmatem 
modlitwy i odnowy życia. 

Dzięki takim spotkaniom wzajemna miłość członków wspólnoty 
rośnie, bowiem karmiona jest słowem i Eucharystią, oczyszczana w sa-
kramencie pojednania wspólnie celebrowanym, podtrzymywana przez 
modlitwę o jedność — szczególny dar Ducha dla tych, którzy uważ-
nie wsłuchują się w głos Ewangelii. Dlatego nie można zredukować 
celebrowanych Mszy świętych do celebracji z ludem, ale trzeba także 
starać się o Mszę świętą wspólnoty, choćby na rekolekcjach czy dniach 
skupienia.

Verba docent, exempla trahunt; nawet gdyby powstało wiele pro-
gramów formacyjnych i planów kopiowanych w nieskończoność, to 
i tak decyduje o naszym życiu przykład. Mimetyczna natura człowieka 
spotyka w przykładzie zachętę do naśladowania i potwierdzenie, że warto 
iść tą drogą. Pojawienie się brata, który idzie na rekolekcje, pustelnię po 
to, aby się modlić i odnowić swoje powołanie, przypomina i zapisuje 
w sumieniach wagę tej sprawy. Natomiast wcześniejsze wyjeżdżanie, 
opuszczanie i unikanie samotności, wskazuje na brak, który obciąża 
wspólnotę, czyniąc ją niekiedy niezdolną do wyznania braterstwa oparte-
go na Trójcy Świętej. Waga tych spraw prowadzi do nowego odkrywania 
miłości braterskiej, a dzięki wierności tym praktykom życie braterskie, 
rozumiane jako życie wspólne w miłości, stanowi wymowny znak kościel-
nej komunii. Wielką rolę do odegrania mają tutaj także przełożeni, którzy 
wolni od nacisku pragmatycznego duszpasterstwa gotowi są zapewnić 
braciom czas odosobnienia.

13. Kapituła braterskiej miłości

Uprzywilejowanym miejscem doskonalenia miłości braterskiej, 
kształtowania więzi doskonałości oraz stopnia jedności naszego życia 
braterskiego są kapituły albo inne spotkania braterskie, które mają na 
celu odkrywanie i realizowanie powołania w nowych warunkach histo-
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rycznych. W tych spotkaniach wyraża się fakt, że braterska komunia 
jest nie tylko narzędziem służącym określonej misji, ale przede wszyst-
kim przestrzenią teologalną, w której można doświadczyć mistycznej 
obecności zmartwychwstałego Pana (por. Mt 18, 20). Nie robimy tych 
spotkań tylko po to, aby ergonomicznie zorganizować pracę apostolską, 
aby wyznaczyć zakres odpowiedzialności i obowiązków, ale po to, aby 
wyznać naszą miłość do Boga i braci, a również doświadczyć miłości 
Boga i braci. 

Duch Święty wprowadza duszę w komunię z Ojcem i z Jego Synem 
Jezusem Chrystusem (por. 1 J 1, 3); komunię, która jest źródłem życia 
braterskiego. To Duch prowadzi wspólnoty życia konsekrowanego ku 
wypełnieniu ich misji w służbie Kościołowi i całej ludzkości, zgodnie 
z ich własną pierwotną inspiracją, używając do tego środka wymykają-
cego się kontroli ludzkiego rozumu, którym jest kapituła. 

Owa nieprzewidywalność kapituł staje się miejscem odkrywania 
wolności ludzkiej, a także doświadczeniem, że wolność człowieka jest 
również przestrzenią działania Ducha Pańskiego. Kapituła w kontekście 
miłości braterskiej jest miejscem wymiany darów, wspólnego myśle-
nia i otwierania na prawdę i dobro charyzmatu oraz życia wspólnego. 
W pewnym sensie w czasie kapituł możemy widzieć rzeczy i sprawy 
z różnych punktów widzenia, jak obserwuje się budynek z różnych ka-
mer. A w tak bogatym poznaniu, choć nie naukowym, ani wyczerpują-
cym, łatwiej podejmować trafne decyzje, które mają na celu zachowanie 
życia przekazanego przez Boga i przez Założyciela. 

Oczywiście, praktykowanie miłości braterskiej w tym wymiarze ży-
cia wspólnego wymaga wysiłku i opanowania, a także wielkoduszności, 
tak potrzebnej również w życiu według rad ewangelicznych, które opar-
te o zobowiązanie do życia miłością braterską w każdym jej aspekcie, 
owocuje twórczym pomnażaniem dobra wspólnego.

14. Świętowanie życia braterskiego

Życie wspólne, choć polega na codziennej praktyce miłości i szkole 
cnót małej drogi, ma także swoje momenty świąteczne, które są manife-
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stacją świeżości i mocy miłości braterskiej. Jubileusze, imieniny, rocznice 
obchodzone nie tylko jako wspomnienia historyczne, ale jako okazja do 
przeżycia szczególnych chwil braterstwa. Jubileusz Roku 2000 sprawił, 
że Jan Paweł II pisał: Jubileusze w życiu indywidualnych osób zwykle 
łączą się z datą urodzenia, ale obchodzone są także rocznice Chrztu, 
Bierzmowania, pierwszej Komunii św., Święceń kapłańskich czy też 
biskupich, zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Niektóre z tych rocznic 
obchodzi się także na sposób świecki, ale chrześcijanie nadają im za-
wsze charakter religijny. W znaczeniu chrześcijańskim bowiem każdy 
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa czy małżeństwa nazywany srebrnym, 50-
lecia natomiast złotym, a 60-lecia diamentowym - stanowi szczególny 
rok łaski, którą dana osoba otrzymała poprzez jeden z wymienionych 
Sakramentów. To, co powiedzieliśmy o indywidualnych Jubileuszach, 
odnosi się również do poszczególnych wspólnot czy instytucji. Tak więc 
obchodzimy stulecie czy tysiąclecie powstania jakiegoś miasta czy gminy. 
W życiu Kościoła podobnie świętujemy Jubileusze parafii czy diecezji. Te 
wszystkie Jubileusze osobiste czy wspólnotowe mają wielkie i szczególne 
znaczenie w życiu jednostek oraz w życiu odnośnych wspólnot6. 

Często wspólnota braterska zaangażowana w prace duszpasterskie 
nie ma czasu, sił, ani troski o przeżywanie niedzieli jako dnia świąteczne-
go, dlatego szczególnej wagi nabierają jubileusze, imieniny obchodzone 
we wspólnocie, która w świętowaniu wyraża swój sposób życia. Jubi-
leusz i świętowanie oznacza radość z łaski bycia razem obrazem Trójcy 
Świętej, a poziom naszego życia braterskiego i skala miłości braterskiej 
daje się odczuć w świętowaniu wspólnoty braterskiej.

15. Siostra śmierć nowy początek braterstwa

Jednym z wyjątkowych momentów życia braterskiego jest czas 
towarzyszenia bratu w czasie umierania, a szczególnie w czasie trwogi 
konania. Choć często wyręczają nas w tym hospicja, to jednak oczeki-

 6 TMA 15.
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wanie śmierci w obecności wspólnoty braterskiej jest ważnym wyrazem 
wzajemnej miłości braterskiej. W tym czasie doświadcza się nowego 
wymiaru braterstwa, które zakotwiczone w Chrystusie daje się poznać 
jako sięgające poza śmierć.

Chrystus, przekroczywszy bramy śmierci, objawił życie trwające 
poza jej granicą, na owym niezbadanym przez człowieka terytorium, 
którym jest wieczność. On jest pierwszym Świadkiem życia wiecznego: 
w Nim ludzka nadzieja pełna jest nieśmiertelności. „Choć nas zasmuca 
nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy 
przyszłej nieśmiertelności”. Tym słowom, które liturgia ofiarowuje 
wierzącym w chwili ostatniego pożegnania z bliską osobą, towarzyszy 
orędzie nadziei: „życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się 
nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przy-
gotowane w niebie wieczne mieszkanie”. W Chrystusie śmierć, rzeczy-
wistość dramatyczna i wstrząsająca, zostaje odkupiona i przemieniona, 
aby ostatecznie ukazać nam oblicze „siostry”, która prowadzi nas 
w ramiona Ojca7.

W tym kontekście braterstwo także nabiera wymiaru nieśmiertelne-
go i wiecznego, a siostra śmierć (św. Franciszek z Asyżu) jest pierwszym 
znakiem tego braterstwa i częścią życia wspólnego. Miłość braterska 
dotyka także życia po śmierci, a wyraża się w modlitwie za zmarłych 
braci. W wielu zakonach jest odczytywane mortuologium, a w niektó-
rych klasztorach odmawia się modlitwy za braci przed posiłkiem, bo-
wiem prawdziwym pokarmem dla wspólnoty jest braterstwo oparte na 
słowie Bożym. Z perspektywy eschatologicznej braterstwo odnajduje 
swój powszechny wymiar eklezjalny w pamięci o braciach cierpiących 
w czyśćcu, a na ziemi w praktyce rekolekcyjnej nawiedzania cmentarza 
i grobów poprzedników.

Miłość braterska we wspólnocie stanowi więc podstawowy kompo-
nent naszego życia, dzięki któremu możemy wzrastać i być pożyteczni 
dla współczesnego świata.

 7 Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku (1.10.1999), 15, „L’Osservatore Romano” 
20(1999) nr 12, 10.
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Henryk Majkrzak SCJ

Przyjaźń we wspólnocie zakonnej

Człowiek tworzy własne człowieczeństwo zgodnie z ideałem, który 
uznał za swój i w tym codziennym trudzie tworzenia siebie staje przed 
najważniejszym zagadnieniem, jakim jest miłość. Dotyczy to przede 
wszystkim osoby poświęconej Bogu. To miłość jest sprawdzianem 
naszego człowieczeństwa: Gdybym też miał dar prorokowania i znał 
wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, 
iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym (1 Kor 13, 
2). Filozof Fichte pisał: Pokaż mi, co tak naprawdę kochasz, to znaczy do 
czego dążysz i aspirujesz wszystkimi siłami twego pragnienia... a objawisz 
mi twe życie. Twoje życie bowiem, to twoja miłość1. Myśl tę bardziej 
lakonicznie wyraził przed wiekami św. Augustyn: każdy jest taki, jaka 
jest jego miłość2.

Przyjaźń jest szczególnym rodzajem miłości, a jej pragnienie 
głęboko zakorzenione jest w ludzkiej naturze i każdy człowiek przeżywa 
ją na swój sposób, bo w pewnym sensie tyle jest rodzajów przyjaźni, 
ile jest osób3. Każdy człowiek wcześniej czy później staje w obliczu 
pytania o przyjaźń, chociaż jeden będzie się wypowiadał o niej ze 
sceptyzyzmem, a drugi z entuzjazmem. Na temat przyjaźni bardzo dużo 
pisano w starożytności i średniowieczu, natomiast obecnie społeczeństwo 
w znacznej mierze zostało pochłonięte przez bożka techniki i informatyki, 

 * Ks. dr Henryk Majkrzak SCJ, wykładowca antropologii filozoficznej i metafizyki 
w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów (Stadniki).

 1 J.G. Fichte, Anweisung zum seligen Leben, lekcja I, w: Nachgelassene Werke, Berlin 
1962. 

 2 Św. Augustyn, Homilie na pierwszy List św. Jana 2, 14, tł. W. Szołdrski, W. Kania, w: 
Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 15, część II, ATK, Warszawa 1977, 409.
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w wyniku czego humanistyka i kultura znalazły się w głębokim kryzysie, 
który przenika do życia wspólnot zakonnych, bo życie społeczne wywiera 
wpływ na aktualny stan życia zakonnego. Żyjemy w świecie, w którym 
często źle pojmuje się miłość, o czym mówi nam encyklika Benedy-
kta XVI Deus caritas est. Podczas gdy dla mistrzów życia duchowego 
„miłość” oznacza królową wszystkich cnót i główną zasadę moralną, to 
dla wielu ludzi oznacza ona seksualną namiętność. Takie podejście jest 
owocem kultury materialistycznej i hedonistycznej. Tymczasem nie ma 
nic cenniejszego, słodszego i milszego, a równocześnie nic rzadszego na 
tym świecie niż przyjaźń. Spośród wszystkich dóbr jest to najcenniejsze 
dobro po mądrości. 

1. Istota przyjaźni 

Cnoty kardynalne można porównać do ścian domu, natomiast 
miłość i przyjaźń do jego posadzki i dachu: bez nich byłoby w domu 
zimno, wilgotno i niegościnnie. Miłość - to nachylenie w stronę jakiegoś 
dobra, autentycznego lub pozornego. Tak pojęta miłość nie jest jeszcze 
cnotą, ale jedynie dyspozycją naturalną. Już św. Augustyn zauważył 
w swym monumentalnym dziele Państwo Boże, że jest to dyspozycja 
niejasna, dwuznaczna, bo może przybrać postać egoistycznej miłości 
siebie, posuniętej aż do wzgardy Boga i zabójstwa bliźniego, lub postać 
miłości altruistycznej, posuniętej aż do ofiary z własnego życia z powodu 
miłości do Boga i do bliźniego. Miłość dobra prawdziwego zachowuje 
i doskonali, natomiast miłość dobra pozornego (narkotyki, alkohol, seks) 
degraduje człowieka, rozbija go wewnętrznie, niszczy duchowo, a nawet 
fizycznie4.

Św. Tomasz z Akwinu dzieli miłość na: naturalną, zmysłową 
i rozumną, bo takie są rodzaje pożądania5. Miłość naturalna to miłość 
wypływająca z natury, która polega na tym, że rzeczy naturalne pożądają 
tego, co jest zgodne z ich naturą. Miłość zmysłowa wynika z poznania 

 3 Cyceron, O przyjaźni 5, 19, tł. W. Kornatowski, PWN, Warszawa 1963. 
 4 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, q. 28, a. 5.
 5 Tamże, 26-27.
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dokonującego się w samym podmiocie pożądającym i występuje ona 
u zwierząt i u człowieka. Przystosowanie pożądania zmysłowego do 
jakiegoś dobra nazywamy miłością zmysłową, czyli uczuciem miłości. 
Miłość rozumna zakłada poznanie dobra. Przystosowanie woli do 
jakiegoś dobra, a więc upodobanie w nim, nazywamy miłością rozumną. 
Św. Tomasz dzieli ją na miłość pożądania (amor concupiscientiae), gdy 
rzecz lub osoba nie jest kochana dla niej samej, ale ze względu na to, 
że stanowi dobro dla nas i miłość życzliwości (amor benevolentiae), 
gdy rzecz lub osoba jest kochana ze względu na nią samą. Prawdziwa 
przyjaźń bazuje na autentycznym dobru i na miłości życzliwości. 
Tak więc przyjaźń jest szczególnym rodzajem miłości, bo jest to mi-
łość życzliwości między osobami, która zostaje odwzajemniona6. 
Chrześcijańską przyjaźń możemy określić jako wzajemną sympatię 
do kogoś, kto dąży do Boga7, bowiem taka przyjaźń to przylgnięcie 
do duszy, która czyni właściwy użytek z własnego rozumu kochając 
Boga8. Im bardziej przyjaciele zbliżają się do Boga, tym doskonalsza 
jest ich przyjaźń. Przyjaciele powinni być zgodni nie tylko w rzeczach 
ludzkich, ale i Boskich, bo jeżeli nie kochają Boga, to nie są zdolni 
do prawdziwej przyjaźni9. Miłość jako cnota nadprzyrodzona (caritas) 
polega na tym, że rozum i wola kierują aktami miłości w taki sposób, 
aby kochano to, co jest godne miłości. Caritas to miłość, która staje 
się darem: ofiaruje Bogu i bliźniemu siebie, swój czas, własne dobra 
i zdolności. Ponieważ nasza wola została bardzo osłabiona przez grzech, 
więc przekształcenie naturalnej miłości w cnotę miłości (caritas) może 
dokonać się tylko z pomocą Boga. Podobnie jak miłość, przyjaźń jest 
naturalną inklinacją, która obejmuje wzajemne uczucie między osobami. 
Tak pojęta przyjaźń nie jest jeszcze cnotą, bo przyjaźnie mogą być dobre 
i budujące lub złe i niebezpieczne. By przyjaźń stała się cnotą, musi 
być napełniona miłością (caritas), która na pierwszym miejscu stawia 

 6 Tamże, II-II, q. 23, a. 1.
 7 Św. Augustyn, Solilokwia I, 12, 20, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, tł. A. Świder-

kówna, Wyd. Znak, Kraków 1999, 287-288.
 8 H. Majkrzak, Rola przyjaźni w życiu duchowym św. Augustyna, PAT, Kraków 1999, 213.
 9 Św. Augustyn, List 258.



Boga, bo «caritas» to przyjaźń człowieka głównie z Bogiem, a następnie 
z istotami, które do Niego należą10.

Przyjaźń cechuje się pewnymi właściwościami. Przede wszystkim 
domaga się ona pewnej, chociaż niedoskonałej równości między 
osobami11. Prawdziwa przyjaźn opiera się na cnocie12, a realizacja 
samego siebie - jak to już podkreślał Sokrates - polega na rozwijaniu 
w sobie cnót. Dlatego też przyjaciół należy szukać wśród ludzi dobrych, 
uczciwych i bogobojnych. Tylko w przyjaźni, która oparta jest na cnocie, 
kocha się człowieka dla niego samego, a nie ze względu na przyjemność 
lub korzyść. Przyjaźń rodzi się więc z cnoty i do niej prowadzi13. Tylko 
ona jest trwała, podczas gdy inne dobra są nietrwałe: bogactwo, zdrowie, 
władza, chwała i przyjemności. W przyjaźni potrzebna jest życzliwość, 
ale przyjaźń to nie to samo, co życzliwość, bowiem życzliwość może być 
jednostronna i kierować się w stronę osób nieznanych, natomiast przyjaźń 
jest relacją dwustronną i dotyczy osób, które się znają. Życzliwość może 
dotyczyć wielu osób, a przyjaźń ze swej natury dotyczy niewielu osób. 
Życzliwość może być ukryta, natomiast przyjaźń jest jawna. Życzliwość 
powstaje nagle, natomiast przyjaźń rodzi się powoli. Przyjaźń nie może 
istnieć bez zgody, ale przyjaźń to nie to samo co zgoda, bo zgoda może 
chwilowo panować i między złoczyńcami, a przyjaźń bazuje na dobru. 
Warunkiem przyjaźni jest życie wspólne i działanie wspólne, bo tylko 
one pozwalają na poznawanie siebie. Rozłąka nie niszczy przyjaźni, ale 
gdy jest zbyt długa, to może prowadzić do zapomnienia. 

10 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 25, a. 4.
11 Tenże, In III Sent., d. 28, q. 1, a. 3 ad 3.
12 Arystoteles, Etyka Nikomachejska VIII, 5, 1157 b, w: Arystoteles, Dzieła, t. V, PWN, 

Warszawa 2002, 239; por. Cyceron, O przyjaźni 5, 18; 18, 65.
13 Elred, Przyjaźń duchowa, II, 38, tł. M. Wylęgała, Wyd. Antyk, Kęty 2004, 41.
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2. Przyjaźń a miłość

Przyjaźń jest rodzajem miłości: miłość ma więc szerszy zakres 
niż przyjaźń. Możemy kochać nasz dom, zwierzęta i książki, natomiast 
przyjaźń dotyczy tylko osób: Boga, aniołów, ludzi, bowiem jest ona 
zjednoczeniem w porządku duchowym. Możemy kochać naszych 
nieprzyjaciół - do czego wzywa nas Chrystus Pan - natomiast przyjaźń 
ma miejsce tam, gdzie miłość jest odwzajemniona. Przyjaźń to cnota 
społeczna, która towarzyszy kardynalnej cnocie sprawiedliwości14. 
Rozpoczyna się ona od właściwego stosunku do nas samych, bo ten, 
kto nie kocha siebie, nie jest zdolny do miłości drugiego człowieka. 
Kochać siebie - to kochać w sobie na pierwszym miejscu część wyższą 
duszy, czyli część rozumną, a dopiero później część zmysłową15. 
Człowiek, który kocha siebie we właściwy sposób, równocześnie stara 
się wykorzeniać swoje wady, bo miłość do siebie oznacza równocześnie 
nienawiść do własnych wad. Miłość uwalnia przyjaźń od elitaryzmu, 
który wynika z ograniczeń ludzkiej natury, bo z natury nie możemy mieć 
zbyt wielu przyjaciół, bo w przyjaźni wchodzi się w głębię duszy, a do 
tego potrzeba czasu. Miłość chrześcijańska kieruje się w stronę każdego 
człowieka, a przyjaźń dotyczy tylko tych, którym ufamy. Zawiera ona 
element osobisty, jest dobrowolna i spontaniczna, partnerska, selektywna, 
wybiórcza, opiera się na radości i potrzebuje uzasadnienia. Z przyjaźni 
wynika obowiązek miłości, szczerości, wolności, modlitwy za przyjaciół, 
zaufania i dążenia do jedności, bo ten, kto kocha, ten pragnie stać się 
jednym z osobą kochaną16. W opinii św. Augustyna przyjaźń i miłość 
(caritas) prezentują dwa oblicza tej samej miłości. Bez przyjaźni miłość 
byłaby pozbawiona radości, uśmiechu i przyjemności, zwłaszcza wtedy, 
gdy dotyczy naszych nieprzyjaciół, czyli tych, którzy pragną dla nas zła. 
W niebie miłość i przyjaźń zleją się w jedną całość. 

14 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 23, a. 3 ad 1.
15 Tamże, q. 25, a. 4 ad 3.
16 Św. Augustyn, O porządku II, 18, 48, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne..., 228.
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3. Dobra przyjaźń zakonna 

W życiu zakonnym znajduje się pole do realizacji raczej miłości 
braterskiej niż przyjaźni, bowiem przyjaciół wybiera się spontanicznie, 
natomiast życie wspólnotowe bazuje na relacjach między osobami, które 
nie wybierają się wcześniej. Wśród mistrzów życia duchowego nie ma 
jednolitej oceny roli dobrej przyjaźni w życiu zakonnym: dla jednych 
przyjaźń jest czymś pożądanym, a dla innych nie. Opinie te uzupełniają 
się wzajemnie, bo przecież przyjaźń nie jest celem, lecz środkiem do 
doskonałości i do wspólnego zdążania do Boga. Dobra przyjaźń może 
ubogacać życie wspólnoty, a zła przyjaźń może je niszczyć. Dobre 
przyjaźnie w życiu zakonnym nie zamykają się przed innymi i nie są 
skierowane przeciw innym. Tylko takie przyjaźnie mogą ubogacać życie 
wspólnoty. Już od początków życia zakonnego przyjaźń była ceniona 
zarówno przez cenobitów, jak i anachoretów. Powstawały silne więzi 
przyjaźni między uczniami i mistrzami życia duchowego. Przykładem 
takiej przyjaźni jest przyjaźń egipskiego mnicha Barsanufiusza z jego 
uczniem Doroteuszem z Gazy i mnichem Janem Prorokiem. Eremita sam 
wybierał sobie ojca duchownego, bowiem w ten sposób wybierał dla 
siebie przyjaciela i powiernika swoich tajemnic. Cenobici, żyjący razem, 
byli jeszcze bardziej wrażliwi na tę więź między osobami. W Irlandii ojca 
duchownego nazywano w średniowieczu „przyjacielem duszy”. 

Wielu mistrzów dostrzega wartość dobrej przyjaźni, która jest 
otwarta na wspólnotę, ma za fundament dobro i służy ubogaceniu 
życia wspólnotowego. Niektórzy podkreślają, że należy najgłębsze 
uczucia naszego serca zachować tylko dla Boga, inni natomiast traktują 
przyjaźń z ludźmi jako pomoc w pielgrzymowaniu do Boga. Jan Kasjan 
traktował miłość i przyjaźń jako coś jednego, ale odróżniał agápe, czyli 
miłość, która kieruje się w stronę wszystkich od diátesis, która kieruje 
się w stronę niektórych osób. Zalecał on szczególnie przyjaźń młodego 
mnicha ze starym, który był dla niego ojcem duchownym17. Słynna była 

17 Św. Jan Kasjan, Ustawy życia mnichów 4, 16; Tenże, Konferencja 5, 4, w: Pisma Ojców 
Kościoła, 6, Poznań 1928.
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jego przyjaźń z Germanusem, a połączyły ich te same cele i zamiary. Ci, 
którzy ich znali, twierdzili, że stanowią jedną duszę w dwóch ciałach18. 
Św. Augustyn po swoim nawróceniu starał się przekraczać przyjaźń 
czysto ludzką, by realizować uniwersalną miłość chrześcijańską, która 
otwarta jest na każdego człowieka19. Żaden z zakonodawców nie poło-
żył tak wielkiego nacisku na miłość braterską i przyjaźń w życiu 
zakonnym, jak uczynił to właśnie on. Życie zakonne budował na bazie 
prawdy, miłości braterskiej, wspólnego dążenia do dobra i przyjaźni, 
która stanowi pomoc dla słabego człowieka w jego dążeniu do Boga. 
Początkowo przyjmował do klasztoru w Tagaście osoby o podobnych 
gustach duchowych i literackich, ale później jego serce rozszerzyło się 
i w Hipponie przyjmował już chętnych o dobrej woli. Uważał, że celem 
życia wspólnoty zakonnej jest wzajemne poznawanie się, wzajemna 
pomoc i wspólne dążenie do Boga. Wielką wartością jest pokój, ale 
całkowity pokój stanowi cechę życia w niebie, a tutaj na ziemi jest 
nieosiągalny. Nie należy więc ani idealizować życia zakonnego, ani też 
go demonizować. Św. Bernard z Clairvaux również był przekonany, że 
można pogodzić chrześcijańską miłość z przyjaźniami, które z natury 
rzeczy kierują się w stronę tylko niektórych osób20. Opat Elred, który 
napisał pierwsze dzieło poświęcone w całości chrześcijańskiej przyjaźni, 
z wielkim uczuciem pisał o śmierci przyjaciela Szymona21.

Inni natomiast mistrzowie życia duchowego odnoszą się z dystansem 
do przyjaźni. Św. Bazyli i bliska mu tradycja uważa, że zakonnicy 
powinni mieć więzy duchowe ze wszystkimi, ale nie powinni z nikim 
mieć jakiś więzów szczególnych22. Celem tak pojętej przyjaźni jest 
wychowanie serca zakonnika do tego, by było wolne dla wszystkich, 
a nie tylko dla niektórych. Jan Klimak zachęcał do dystansu wobec nawet 
najdroższych uczuć ludzkich, by skierować wzrok w stronę Boga, który 
jest najważniejszy, bowiem tylko dystans wobec ludzkich przyjaźni daje 

18 Tenże, Konferencja 1.
19 Św. Augustyn, Wyznania X, 27, tł. Z. Kubiak, Pax, Warszawa 1992, 312.
20 Św. Bernard z Clairvaux, Kazanie 50 (in Cantica canticorum); List 117.
21 Elred, Speculum Charitatis, c. 34: PL 195, 539-546.
22 Św. Bazyli Wielki, Konstytucje monastyczne 29: PG 31, 1417-1420.
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ludzkiemu sercu wolność w stosunku do Tego, który jest Pierwszym 
Przyjacielem23. Według Tomasza à Kempis przyjaźń szczególną należy 
zachować jedynie w stosunku do Chrystusa: Samego Jezusa należy 
kochać zupełnie szczególnie, gdyż On sam jeden jest dobry i wierny 
i przewyższa wszystkich przyjaciół24. Św. Franciszek Salezy również 
nie dostrzegał potrzeby przyjaźni w klasztorze: W klasztorze dobrze 
urządzonym wszyscy wspólnie zmierzają do prawdziwej pobożności 
i dlatego nie potrzeba zawiązywać szczególnych przyjaźni z obawy, 
aby, szukając w pojedynczych grupach tego, co wszystkim powinno być 
wspólne, nie przyszło do rozbicia jedności25. 

4. Złe przyjaźnie w życiu zakonnym

Przeciwieństwem miłości jest nienawiść, której przedmiotem jest 
zło26. Nienawiść jest grzechem ciężkim, bo sprzeciwia się miłości Boga 
i bliźniego. Należy nienawidzieć w bliźnim zła, a nie jego samego. 
Pragnąć dla kogoś dobra i nienawidzieć równocześnie w nim zła, to 
to samo27. Złe przyjaźnie, kóre uległy deformacji, bo niwelują miłość 
bliźniego i utrudniają życie wspólnotowe, zostały nazwane „przyjaźniami 
partykularnymi” i zostały potępione przez wszystkich mistrzów życia 
duchowego. Zawężają one miłość tylko do niektórych osób, a osoby w ten 
sposób „zaprzyjaźnione” zamykają się na resztę wspólnoty, krytykują ją, 
plotkują na jej temat i wnoszą do wspólnoty wiele niepokoju, niezgody 
i nietolerancji. Jan Kasjan określał je jako: amicitias coniurationis28, a św. 
Bernard z Clairvaux jako inimicissimas amicitias29. Zła przyjaźń może 

23 Jan Klimak, Drabina do raju 3, 12, red. CPS 8, Torino 1941, 89-91.
24 Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, II, VII, 4, tł. W. Lohn, WAM, Kraków 

1972, 105.
25 Św. Franciszek Salezy, Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego, XIX, tł. M.B. 

Bzowska, Klasztor Sióstr Wizytek, Kraków 2000, 162.
26 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, q. 29, a. 1. 
27 Tamże, II-II, q. 34, a. 3. 
28 Św. Jan Kasjan, Konferencja 16.
29 Św. Bernard z Clairvaux, Kazanie 24 (in Cantica canticorum): PL 183, 785-1197.
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przybierać formę skrajną, kiedy to myślenie o przyjacielu przeszkadza 
w obowiązkach zakonnych, a jego nieobecność rodzi smutek, zazdrość 
i niepokój. Przyjaźń zakonna powinna być przyjaźnią duchową, a nie 
zmysłową, bo powinna wynikać z wolnego wyboru, a nie z popędu.

Jakie postawy mogą stanowić przeszkodę dla przyjaźni w życiu 
zakonnym? Po pierwsze jest nim duch rywalizacji, który niszczy 
wzajemną życzliwość. Św. Grzegorz z Nazjanzu poucza nas, w jaki 
sposób zwyciężał go w przyjaźni ze św. Bazylim Wielkim: to było 
nasze współzawodnictwo: nie kto będzie pierwszy, ale kto ustąpi 
drugiemu pierwszeństwa30. Inną przeszkodą może być brak wewnętrznej 
prawości, która wyraża się w stosunku do przełożeństwa, a można ją 
streścić następująco: szacunek dla przełożonego? Jak najbardziej, ale 
pod warunkiem, że to ja nim jestem, albo jest nim ktoś, kogo ja lubię31. 
Przyjaźni zakonnej nie sprzyja nadmierna drażliwość i niedojrzałość, 
klakierstwo i służalczość. Może się zdarzyć, że uczestniczymy w jakiejś 
uroczystości nie dlatego, że kochamy daną osobę, ale dlatego, że 
nieobecność byłaby niemile widziana. Niekiedy zbytnie troski mącą nasz 
spokój: zbliżający się koniec przełożenstwa, czy też probostwa. Przyjaźni 
zakonnej nie sprzyja także narcyzm, czyli przekonanie, że to, co robimy 
my jest doniosłe, a to, co robi współbrat jest bardzo mizerne. Niszczy 
ją i przewrotność, gdy nazywamy czymś złym dobrze wykonaną pracę 
współbrata, a innym razem chwalimy czyjeś występki i wady. Wreszcie 
przyjaźń zakonną niszczy złośliwość, kiedy to sprawia nam przyjemność, 
gdy ktoś z naszego powodu cierpi i jest smutny. Niszczą ją też fochy, 
kaprysy i zachcianki, gdy nie jedziemy na przykład na wspólne imieniny, 
bo nie wiadomo, jaki kupić podarunek.

5. Przyjaźń osób przeciwnej płci 

Przyjaźnie te dotyczą tylko osób konsekrowanych lub osoby 
konsekrowanej z osobą świecką. Można je zaliczyć do przyjaźni dobrych 

30 Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 43, 20, Pochwała Bazylego Wielkiego, Pax, Warsza-
wa 1967, 488.

31 H. Majkrzak, Szanujmy czas naszego życia, „Via consecrata” 8(2005) z. 77, 36.
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lub złych. Przyjaźń duchowa, która zbliża przyjaciół do Boga, jest dobra. 
Domaga się ona szczerości, roztropności i czystości serca. Taką była 
przyjaźń świętych. Wzorem jest tu zawsze na pierwszym miejscu Chrystus. 
Jego ludzkie serce potrzebowało ludzkiej przyjaźni i stąd Jego przyjaźń 
z Piotrem, Janem i Łazarzem, ale i z Marią, Martą i jawnogrzesznicą. 
Znana jest przyjaźn św. Jana Złotoustego z diakonisą Olimpiadą, która 
pomagała mu w pracy apostolskiej, a on troszczył się o stan jej ducha 
i był jej kierownikiem duchowym32. Znane są przyjaźnie św. Hieronima 
z Eustochium z Pauliną, Marcelą, Azelą i Blesilą. Do Pauliny pisał listy 
prawie codziennie i nie był w stanie ich zliczyć33. Natomiast męskie 
przyjaźnie dostarczyły mu wiele goryczy ze względu na rywalizację 
i rogatą duszę św. Hieronima, ale doświadczenie to zbliżyło go do Boga. 
Św. Franciszek z Asyżu przyjaźnił się ze św. Klarą, św. Katarzyna ze Sieny 
z bł. Rajmundem z Kapui, św. Franciszek Salezy ze św. Joanną de Chantal, 
a św. Wincenty a Paulo ze św. Ludwiką de Marillac.

Złe przyjaźnie stanowią natomiast niebezpieczeństwo dla ślubu 
czystości i pracy duszpasterskiej: Duszpasterz obowiązany troszczyć 
się o całą owczarnię nie może zajmować się wyłącznie mężczyznami, 
a kobiety pominąć, tu jednak potrzebna jest większa ostrożność, a to 
z powodu skłonności do grzechu. Kapłan winien dla ich zbawienia, 
jeśli nie większego, to przynajmniej równego dokładać starania. Ma 
je nawiedzać w chorobie, pocieszać w smutku, upominać w oziębłości, 
przychodzić z pomocą w potrzebie. Przy spełnianiu tych zadań może 
się wmieszać zły duch, jeśli kapłan nie obwaruje się strażą. Bo 
oko nie tylko zepsutej, lecz i niewinnej kobiety działa na człowieka, 
pochlebstwa oszałamiają go, oznaki czci podbijają serce i tak gorąca 
miłość, źródło tych dóbr, sprowadza wiele złego na tych, którzy źle do 
niej podchodzą34.

32 Św. Jan Chryzostom, List 72.
33 Św. Hieronim, O sławnych mężach, 135, tł. W. Szołdrski, w: Pisma..., 6, 23-149.
34 Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, 8, tł. W. Kania, Wyd. „M”, Kraków 1992, 

137. 
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6. Przyjaźń w duszpasterstwie

Większość zakonników realizuje swoje życie zakonne jako 
kapłani i duszpasterze. Serce kapłana ma przyciągać do siebie ludzi, 
którzy patrząc na niego i na jego życie, mają odczuć zapowiedź 
życia przyszłego. Kapłan powinien przyjaźnić się z Chrystusem, 
z innymi kapłanami i z wiernymi. Duszpasterstwo jest wielkim trudem, 
bowiem wierni najczęściej obarczają duszpasterza swoimi ciężarami, 
rozczarowaniami, smutkami, goryczami i niepowodzeniami, a niekiedy 
tylko radościami. W każdej parafii oprócz wielu wiernych, którzy są 
życzliwi dla swojego duszpasterza, znajdują się i charaktery trudne, 
wichrzycielskie, powodujące zamęt i rozłam, a to wymaga psychicznej 
odporności duszpasterzy, którzy zostali postawieni na czele wspólnoty 
wiernych. Duszpasterz ma tak jak ojciec w rodzinie zauważyć dobro 
i pochwalić za nie, ale powinien także zwrócić uwagę wtedy, gdy widzi 
zło. Przyjaźń ma być dla duszpasterza wsparciem w trudach pracy 
apostolskiej, ma dodawać nowych sił, zapału i radości. Tak było od 
początku chrześcijaństwa. 

Św. Paweł stawał się przyjacielem ludzi, których spotykał w swojej 
pracy apostolskiej (1 Tes 2, 8). Przyjaźń stanowiła wsparcie w trudach 
pracy apostolskiej dla niego i jego przyjaciół: Barnaby, Tymoteusza, 
Filemona i Tytusa. Przyjaciele wspólnie dźwigali ciężar życia i dlatego św. 
Paweł pisze: Jeden drugiego brzemiona noście (Ga 6, 2). Apostoł na nic 
się nie skarży w swoich listach, ale gdy w Troadzie nie spotkał przyjaciela 
Tytusa to „duch jego nie zaznał spokoju” i wyruszył do Macedonii 
(2 Kor 2, 13). Św. Ambroży zalecał przyjaźń duchownym i podkreślał, 
że nawet ubóstwo kapłana nie zwalnia go od obowiązku gościnności35. 
Św. Augustyn jako biskup marzył o przyjaźni ze wszystkimi ludźmi. 
Przewodząc życiu swego ludu, nic nie stracił ze swej wrażliwości, 
jak to czasami się zdarza. Jako biskup zrozumiał, że miłość do Boga 
i miłość do ludzi to jedna miłość. Jako duszpasterz uczył, że w przypadku 
konfliktu indywidualnej przyjaźni z miłością braterską, ta druga powinna 

35 Św. Ambroży, Obowiązki duchownych, I, 167; II, 103-107.

Przyjaźń we wspólnocie zakonnej 367



zwyciężać36. Wszystkie zadania biskupa sprowadzał do miłości wobec 
wiernych37, bo był przekonany, że kochając bliźniego, ukazujemy Bogu 
naszą miłość38. Jako duszpasterz kochał nie tylko swoich wiernych, 
ale i heretyków, schizmatyków, innowierców i pogan, był bowiem 
przekonany, że szybciej zdobędzie ich dla Kościoła przyjaźnią, niż 
długimi dyskusjami. Radził więc: Kochaj i czyń, co chcesz39. 

7. Cierpienie w przyjaźni

Przyjaźń ludzka, również i ta zakonna, jest zawsze na miarę 
człowieka, a to wszystko, co jest ludzkie, jest ograniczone. W obecnym 
życiu smutek przeplata się z radością, a radość ze smutkiem. Mechanizm 
ten dotyczy również i przyjaźni: daje ona radość, zapał do życia i sens 
życia, ale niekiedy rodzi i cierpienie. Przyjaźń nie jest w stanie całkowicie 
usunąć z ludzkiego serca poczucia osamotnienia, rodzi ona cierpienie 
z powodu nieporozumień, rozstania, śmierci.

Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na samotność, ale nie jest 
w stanie wyleczyć nas całkowicie z poczucia osamotnienia. Św. Paweł 
miał wielu przyjaciół, ale niekiedy czuł się osamotniony (1 Tm 4, 16). 
Św. Augustyn zrozumiał, że nawet najbardziej wierna i zażyła przyjaźń 
nie jest w stanie całkowicie usunąć pustki z ludzkiego serca. Żadna 
ziemska przyjaźń nie nasyci pragnienia ludzkiego serca i dlatego: 
Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu40. Po 
latach doświadczeń doszedł do wniosku, że człowiek pozostaje dla 
innych - z wyjątkiem Boga - wielką tajemnicą. Serce nasze stanowi 
dla innych zamknięty świat i nigdy w tym życiu nie będziemy w stanie 
całkowicie otworzyć się przed przyjacielem i bezpośrednio penetrować 
jego intymne życie41. W tym życiu nie można osiągnąć doskonałego 

36 Św. Augustyn, List 243, 4.
37 Tenże, Kazanie 240, 1.
38 Tenże, Homilie na Ewangelie św. Jana, XVII, 8.
39 Tenże, Homilie na I List św. Jana, 7, 8.
40 Tenże, Wyznania I, 1.
41 Tamże, VII, 7. 
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pokoju i zjednoczenia ludzkich serc42, doskonałe zjednoczenie będzie 
miało dopiero miejsce w niebie, bowiem dopiero tam nie pozostanie już 
nic do ukrycia przed innymi43. Św. Augustyn długo szukał lekarstawa na 
samotność: nie znalazł go w szczerej rozmowie, ani w psychologicznej 
penetracji innych osób. Ukojenie przyniosło mu dopiero praktykowanie 
miłości bliźniego. 

Również i niepowodzenia mącą słodycz ludzkiej przyjaźni. Św. 
Paweł bardzo cenił przyjaźń, ale nie ustrzegł się nieporozumień z Piotrem 
(Ga 2, 11-14) i z Barnabą (Dz 15, 36-39). Największym przyjacielem 
dla św. Augustyna była jego matka Monika, która z jego powodu tyle 
łez wylała w swoim życiu. Dopiero przed jej śmiercią w Ostii poczuli 
się całkowicie zjednoczeni i wpadli w ekstazę44. 

Niekiedy przyjaźń schodzi na manowce i oddala od Boga. W takich 
przypadkach należy zerwać przyjaźń, a to zawsze rodzi cierpienie. 
Prawdziwa przyjaźń oparta jest na Bogu, prawdzie i dobru i tylko taka 
przyjaźń jest trwała. Utrata przyjaciela jest trudna, bo oznacza, że ten, 
kogo kochamy, opuścił Chrystusa. Gdy mamy wielu przyjaciół, to oba-
wiamy się, by zło nie odmieniło ich serca45.

Rozłąka z przyjaciółmi rodzi cierpienie. Wymowne są tutaj słowa św. 
Augustyna: choć myśl sama w sobie widzi ciebie prawdziwym i szczerym, 
bez obawy zasługującym na przyjaźń, to jednak wówczas, gdy ciałem 
jesteś daleko ode mnie i dzieli nas przestrzeń, przyznaję, że szukam ciebie 
i pragnę spotkać się z Tobą i zobaczyć twoje oblicze46. Szczególną formą 
rozstania jest śmierć. Jeżeli przyjaźń najściślej łączy serca osób, to śmierć 
je rozdziela. Komisarz cesarski Marcelin zginął na skutek fałszywego 
oskarżenia donatystów. Augustyn cierpiał z tego powodu: Bo jakże toby 
być mogło, iżby nas wcale o smutek nie przyprawiła śmierć tych, których 
życie rozweselało nas ową radością, jaką przyjaźń daje47. 

42 Tenże, List 249, 1. 
43 Tenże, Homilie na Ewangelie św. Jana 77, 3-4.
44 Tenże, Wyznania IX, 10.
45 Tenże, Państwo Boże, XIX, 8, tł. W. Kubicki, Wyd. Antyk, Kęty 1998, 772.
46 Tenże, List 2, tł. W. Eborowicz, Pelplin 1991, 137.
47 Tenże, Państwo Boże, XIX, 8.

Przyjaźń we wspólnocie zakonnej 369



7. Podsumowanie

Przyjaźń w ujęciu klasycznym i chrześcijańskim stanowi wielkie 
wyzwanie dla współczesnego świata, w którym ludzie często nie 
mają czasu na przyjaźń, a równocześnie czują się bardzo osamotnieni 
i wyobcowani. Uciekają przeto w świat iluzji: narkotyków, seksu, 
kariery, magii, astrologii i uzależnienia od Internetu. Obserwuje się, 
że z psychoterapii najczęściej korzystają ludzie z kregów cywilizacji 
zachodniej, bowiem ludzie w tradycyjnych kulturach żyją razem i nie 
odczuwają tak bardzo problemu samotności. Współcześnie niekiedy 
przyjaźń zastępuje się znajomościami, koteriami i rekomendacjami. 
Przyjaźń chrześcijańska jest również wyzwaniem dla współczesnego 
życia zakonnego.
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Nie znam szczegółów rodzenia się zaaprobowanych przez Stolicę 
Apostolską przed dwudziestoma laty Konstytucji mariańskich. Z całą 
pewnością setny jej paragraf powstawał nie tylko na podstawie znajomo-
ści zawiłości ludzkiego, w tym także zakonnego życia. Sam Przełożony 
Generalny Zgromadzenia, wprowadzając w lekturę Konstytucji i Dyrek-
torium, odwołuje się do intensywnych prac prowadzonych w zakresie 
prawodawstwa zakonnego w okresie posoborowym. A był to także czas 
bardzo ostrych kryzysów życia kapłańskiego i zakonnego w Kościele. 
W tym okresie w skali całego Kościoła dziesiątki tysięcy kapłanów 
i zakonników porzuciło stan kapłański i zakonny. Zatrważająca ilość 
odejść do stanu świeckiego stała się bezpośrednią pobudką do zorga-
nizowania w dniach 21-23 XI 1979 r. na Villa Cavalletti pod Rzymem, 
XXII spotkania Unii Przełożonych Generalnych Zakonów i Zgromadzeń 
Zakonnych, poświęconego posoborowemu kryzysowi kapłaństwa i życia 
zakonnego.

W refleksji nad tym problemem dostrzeżono wówczas m. in. nastę-
pujące najistotniejsze źródła tegoż kryzysu:

- koncepcja, perspektywy i struktury formacji nieadekwatne do 
nowych wymagań rzeczywistości społeczno-kulturalnej i eklezjalnej;

- brak głębokiego doświadczenia Boga u kandydatów do życia 
kapłańskiego i zakonnego oraz u kapłanów i zakonników; poznanie na-
zbyt abstrakcyjne i za mało egzystencjalne Chrystusa zmartwychwstałego 
i żyjącego; brak bliskości z Nim, „zakochania się” w Nim;

Aleksander Jacyniak SJ

Wobec kryzysu powołania

 * Ks. Aleksander Jacyniak SJ, teolog duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista 
(Kalisz).
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- brak asymilacji najistotniejszych zasad życia kapłańskiego i za-
konnego; zbyt powierzchowne pojmowanie i akceptowanie tego, że 
kapłaństwo czy życie zakonne to zaangażowanie i zobowiązanie na 
całe życie, a nie na jakiś tylko czas przejściowy;

- brak kierownictwa duchowego; brak kontynuacji formacji osoby 
w wymiarze ludzkim i nadprzyrodzonym; brak odpowiednio przygoto-
wanych formatorów1.

Wskazano jednocześnie, że środkami przeciwdziałającymi temu 
ostremu kryzysowi w życiu zakonnym mają być m.in.:

- odnowienie prymatu życia modlitewnego, kontemplacji i poszu-
kiwania za wszelką cenę rzeczywistej jedności między akcją i kontem-
placją, działaniem i modlitewnym trwaniem przed Panem;

- życie w rzeczywistym ubóstwie osobistym i wspólnotowym, bę-
dące jednocześnie kryterium autentyczności powołania i apostolatu;

- wzajemne przenikanie się i aktualizacja niektórych fundamental-
nych wymiarów życia zakonnego: osoba - wspólnota, wspólnota - misja, 
zaangażowanie apostolskie - formacja ciągła;

- nowe style życia autentycznych wspólnot;
- charakter permanentny zaangażowania w życie zakonne oraz 

przekonanie, że życie zakonne to powoływanie, które Bóg kieruje do 
danego człowieka każdego dnia i które domaga się każdorazowej, co-
dziennej odpowiedzi;

- posłuszeństwo, które wraz z innymi ślubami odnajduje swą fizjo-
nomię „apostolską”;

- życie zakonne bardziej wcielone w całokształt posługi pastoralnej, 
apostolskiej;

- rozeznawanie znaków czasów, które kształtują naszą przyszłość;
- ciągła formacja duchowa i kulturalna poszczególnych osób;
- formacja formatorów i przełożonych wspólnot zakonnych;
- pozytywna akceptacja pluralizmu w życiu zakonnym jako elemen-

tu budującego jedność2.

 1 Por. P. di Domenico, A. Manenti, Difficoltà e crisi nella vita religiosa, Bologna 1980, 
10-11.

 2 Por. Tamże, 18-20.
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To odczytanie źródeł i środków zaradczych wobec posoborowych 
kryzysów kapłańskich i zakonnych, dokonane na przełomie lat 70. i 80., 
stojące niejako w bezpośrednim związku z formułowaniem setnego para-
grafu Konstytucji, w znacznej mierze ciągle zachowuje swoją aktualność, 
choć obecnie kryzys lat posoborowych przestał istnieć w swej ostrej for-
mie. Przeobraził się natomiast w kryzys bardziej wyciszony. Kościołowi 
dzisiejszemu brakuje niejednokrotnie dynamizmu i odwagi poszukiwań, 
które objawiały się z taką żywotnością w okresie bezpośrednio posoboro-
wym. Świat, ku któremu z taką odwagą i z takim entuzjazmem Kościół 
posoborowy wyciągnął swą rękę, pokazał i ciągle pokazuje, że prawie 
wcale nie jest zainteresowany tym, z czym Kościół do niego przychodzi. 
Dziś horyzont wydaje się być bardziej spokojny; nie ma tak ostrych 
konfliktów jak te, które ujawniły się zwłaszcza w pierwszym posoboro-
wym dziesięcioleciu. Jednak ma się wrażenie, że dynamizm apostolski 
nieco osłabł. Być może jest to spowodowane świadomością, jak mało 
świat jest zainteresowany przesłaniem ewangelicznym. Nie ma już tak 
licznych wystąpień, ale ciągle wiele jest rozproszonych, pojedynczych 
odejść do stanu świeckiego osób w średnim wieku, nawet z długoletnim 
stażem życia kapłańskiego czy zakonnego. Zauważalne obecnie kryzysy 
nie tworzą jednak formy jakiegoś kryzysu szokowego (typowego dla lat 
posoborowych).

Po tym bardzo pobieżnym wspomnieniu kryzysu obecnego w poso-
borowym kapłaństwie i życiu zakonnym chciałbym skoncentrować się na 
kilku spośród wielu kryzysów, jakie mogą zaistnieć w tożsamości i po-
słudze kapłańskiej i zakonnej dziś. Jeden z nich może rodzić się z wielu 
trudności, strapień, które przeżywa człowiek zaangażowany w misję 
kapłańską czy zakonną. Drugi może wyniknąć ze spotkania kapłana, 
zakonnika z osobą płci przeciwnej. Nie chcę jednak przez to powiedzieć, 
że są to jedyne czy najgroźniejsze kryzysy występujące u ludzi, którzy 
poświęcili się w sposób szczególny Panu. Postaram się także podać kilka 
myśli pomocnych do właściwego ich przezwyciężania.



1. Strapienia pasterza dusz3

1.1. Misja „wprowadzająca” w kryzys 

W kapłanie, zakonniku podejmującym jakąś misję, czy zaanga-
żowanym w nią, mogą zaistnieć zróżnicowane procesy doprowadzające 
go do kryzysu. Wymienię wycinkowo - idąc przynajmniej częściowo 
za przemyśleniami ks. kard. Carlo Maria Martiniego - niektóre z nich. 
Jakie sprawy mogą okazać się dla niego kryzysogenne? 

Pierwszy kryzys może się zrodzić u samego początku zaangażowania 
w misję. Można go określić jako kryzys przejścia. Zdarza się, że kapłan, 
zakonnik rozpoczyna jakieś przedsięwzięcie i angażuje się z zapałem, 
entuzjazmem, czy nawet zachwytem wobec nowości i inności zadania, 
które podejmuje. Być może wiele na ten temat czytał, słyszał, oglądał; zna 
teoretycznie trudy tej pracy, ale pomimo wszystko pierwsze spojrzenie 
na swoje zaangażowanie w nową misję można określić jako spojrzenie 
romantyczne, które obejmuje także trudy, wyrzeczenia, które trzeba 
będzie w realizacji misji ponieść. Ten ogólny stan można porównać 
z sytuacją zakochania się: człowiek rzadko zakochuje się w drugim 
człowieku takim, jakim on jest realistycznie. Zakochuje się bardziej 
w ideale tego człowieka. Początkujący na ścieżkach nowej misji odkrywa 
nierzadko znienacka, że jednak horyzont jego posługiwania ze swoją 
kulturą, mentalnością, sposobem zachowań jej odbiorców jest zupełnie 
inny, niż się pierwotnie przypuszczało; wiele spraw niezmiernie razi, 
wobec wielu spraw rodzi się ślepy bunt, w wielu sprawach nie można 
znaleźć wspólnego języka z odbiorcami posługi. Może się wówczas 
zrodzić postawa odrzucania inności środowiska, w którym realizuje się 
posługę; środowiska, które zdaje się niszczyć tożsamość człowieka misji, 
zdaje się domagać pójścia na przesadne ustępstwa. 

Angażujący się w jakąś posługę dość często nosi gdzieś głęboko 
skryte w swym sercu przekonanie, że sam fakt zaangażowania się w nią 
już stawia go w rzędzie bohaterów i że w związku z tym ci, pośród któ-
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rych i dla których pracuje, będą to dostrzegać i doceniać. A tymczasem 
nie zawsze tak jest. Co więcej, ci ludzie nieraz mogą mu dać odczuć, że 
nie rozumieją jego misji, że nie za bardzo wiedzą, o co mu chodzi. Może 
to doprowadzić do frustracji i pokusy ucieczki, zwłaszcza że na powyższą 
świadomość może nakładać się potęgujące przekonanie, że powierzona 
mu posługa zdaje się przerastać jego możliwości, kompetencje, zdolności, 
siły, że bardzo nędzne są owoce tej pracy: „tyle ciekawych, porywających 
planów, tyle wysiłków, tyle serca i dobrej woli włożonej w to wszystko 
i...” owoce żadne lub bardzo mierne. Może to być kryzys pokory 
i wzrastania w pokorze człowieka misji.

Pośród tego wszystkiego może wypalić się pierwotny zapał, 
zwłaszcza gdy zróżnicowane sytuacje konfliktowe czy konfliktogenne, 
objawiające się w różnych wymiarach, zdają się nie mieć końca; 
gdy świadomość bycia niezrozumianym, odrzucanym, izolowanym, 
wyśmiewanym ciąży coraz bardziej i biedny kapłan, zakonnik nie 
ma nawet kogoś, przed kim mógłby z całym zaufaniem otworzyć się, 
wyżalić, kto by wysłuchał, zrozumiał, udzielił mądrej rady. Ten kryzys 
można określić mianem kryzysu rezygnacji, który może uzewnętrzniać 
się w postaci pokusy ucieczki, zmęczenia i frustracji, o których poniżej 
wspomnę nieco szerzej jako o problemach odrębnych (nie czynię tego 
w tym miejscu, by nie zakłócać dynamiki wyszczególniania form 
kryzysów, które mogą wpisać się w kapłańską/zakonną tożsamość 
i misję). Wobec współbraci mogą pojawiać się sromotne osądy, przejawy 
wzgardy, gesty nieufności, przejaskrawionej podejrzliwości, ślepego 
krytykanctwa itd. Może to być czas bardzo trudny, bo pośród niego 
może okazać się, jak wielka jest zatwardziałość ludzkiego serca.

Gdy jednak pośród tych prób przeżywający je człowiek przybliża 
się do mocy Ewangelii, gdy otwiera się na dar przebaczenia, przebacza-
jąc i przyjmując przebaczenie, gdy zaczyna inność przyjmować nie 
jako ciężar do odrzucenia, ale jako coś, co ubogaca, wówczas całą rze-
czywistość może zaczynać widzieć nowymi oczyma. Napięcia pośród 
ludzi misji, trudne poszukiwania w łonie różnych posług, zarówno 
własne, jak i innych poszukiwania niepozbawione błędów, zaczynają się 
jawić jako ziarno obecności ciągle działającego Boga, który nie opuszcza 
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wspólnoty, terenu, sytuacji trudnych i skomplikowanych. Może to być 
bardzo pozytywny kryzys kształtowania serca nowego, odczytywania 
na nowo Ewangelii i obecności Boga w trudnym świecie, możliwości 
Jego działania, stawiania Jego a nie siebie samego i swoich koncepcji 
na pierwszym miejscu.

1.2. Pokusa ucieczki

Jeśli kapłan czy zakonnik przeanalizuje swoją historię osobistą (jeśli 
przeanalizujemy kapłańskie czy zakonne lata, które stały się naszym 
udziałem), to wydaje się, że nie będą nieliczni ci, którzy prędzej czy 
później pod wpływem tego czy innego konkretnego motywu, doświad-
czyli specyficznego pragnienia ucieczki, cofnięcia się, odwołania tego 
wszystkiego, uwolnienia się od ciężaru odpowiedzialności, która wydaje 
się być ponad ludzkie siły, wymazania całej rzeczywistości święceń, 
chęci powrotu do życia niekapłańskiego czy niezakonnego.

Nie jest to coś nowego. Gdy patrzymy na 40 lat kapłańskiego życia 
św. Jana Marii Vianney’a, spędzonych w Ars, dostrzegamy jego powta-
rzające się próby ucieczki z parafii. Ta chęć odrzucenia, lęk czy wręcz 
odraza, wstręt na myśl o konieczności kontynuowania kapłańskiej misji, 
wejścia w ogrom kapłańskiego misterium (a właśnie one prowokowa-
ły do podejmowania prób ucieczki) pojawia się także w życiu innych 
świętych, a także zwykłych kapłanów. Epizody tego typu pojawiają się 
często w historii Kościoła. Św. Marcin uciekł z Tours i lud musiał szukać 
go i siłą przyprowadzić z powrotem. O uczuciu odrzucenia, pojawiają-
cym się na myśl o posługiwaniu i odpowiedzialności pastoralnej piszą 
szeroko św. Grzegorz Wielki w swej „Regule pastoralnej” i św. Jan 
Chryzostom w książce „O kapłaństwie”. Nie są to więc odosobnione 
przypadki. Historia kapłańskich czy zakonnych, nieraz zawiłych dróg, 
zna bardzo dobrze tę trwogę, ten niepokój, lęk, tę wręcz potrzebę, chęć 
ucieczki przed ogromem odpowiedzialności skrytym w kapłaństwie 
czy życiu zakonnym, nieobcą bardzo wielu osobom poświęcającym się 
sprawom Bożym.
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1.3. Zmęczenie i frustracja

Co może być powodem pokusy ucieczki? Głównym motywem 
może być skumulowanie zmęczenia fizycznego i psychicznego. Nieraz 
życie kapłana, zakonnika balansuje na granicy możliwości, ludzkiej od-
porności i w pewnym momencie może to doprowadzić do psychicznych 
blokad objawiających się w poczuciu konieczności walki, którą trzeba 
staczać na co dzień, każdego ranka, by wstać, by rozpocząć kolejny dzień 
ciężkiego posługiwania, by znowu pójść do kościoła, w którym ciągle 
to samo, by znowu siąść do konfesjonału itd.

Zmęczenie psychiczne i fizyczne spowodowane kumulującym się 
niedosypianiem, brakiem racjonalnego wypoczynku może owocować 
wręcz odczuciem wstrętu, odrazy, chęcią ucieczki od tego, co wiąże 
się z codziennymi trudnościami, pragnieniem ucieczki od najmniejszej 
nawet odpowiedzialności. Kiedy jesteśmy zmęczeni, decyzje, wybory, 
które u człowieka zrelaksowanego dokonują się pośród równowagi 
i wewnętrznego spokoju, ciążą o wiele bardziej, stają się nie do wytrzy-
mania. W sytuacji przepracowania, przemęczenia powstaje lęk przed 
podjęciem decyzji, nowym zaangażowaniem, brak pogodnego spojrzenia 
na novum, które pojawia się na horyzoncie, zwłaszcza jeżeli dotyczy to 
także innych, a kapłan, zakonnik doskonale wie, że jego decyzje często 
dotyczą innych.

To zmęczenie pasterza nie jest tylko zmęczeniem fizycznym czy 
psychicznym. Dochodzi tu nieraz do głosu zmęczone morale, całościowy 
smutek i trwoga, podobne do tego, co przeżywał Jezus w Ogrodzie Get-
semani. Jest to stan jakiejś fundamentalnej frustracji: Po co to wszystko?! 
Na co to się przyda?! Cóż z tego, że tak się spalam?! Czy to wszystko 
ma sens?! Czy nie machnąć na to wszystko ręką?! Człowiek wysila się 
i co z tego?! Tyle chciałby zrobić, a tak mizerny ma to oddźwięk. Tyle 
zaangażowania, a tak mało kto to dostrzega i wyraża swą wdzięczność. 
Czy wręcz: tyle czynienia dobra, a tak opacznie jest to rozumiane. Tyle 
niezrozumienia.

Czy rzeczywiście ma to sens? Czy moje życie nie mogłoby być 
spokojniejsze, normalniejsze? I potem ta samotność w wielu wymiarach 
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życia, czasami wręcz we wszystkich: w pracy, w kontaktach z innymi, 
tworzącymi naturalne wspólnoty, wspólnoty rodzinne, nawet w relacjach 
z Bogiem; tak często przeżywa człowiek dramat milczenia Boga.

To jest z pewnością wielki ciężar kapłańskiego życia, szczególnie 
bolesny wówczas, gdy minie czar pierwszych tygodni czy miesięcy ka-
płańskiej posługi, gdy wplecie się w nią szarość, powtarzalność w spra-
wowaniu Eucharystii i innych sakramentów, w katechizacji, w pracy 
w kancelarii, w pracy z grupami..., gdy pośród tej powtarzalności zaczyna 
się dostrzegać początki rutyny, gdy nawet w głębi własnego serca czuje 
się jakąś ogromną pustkę, gdy Bóg ciągle milczy, gdy nie odczuwa się 
Jego ciepła...

Ten typ zmęczenia, frustracji może być tym bardziej paraliżujący, 
że jest trudny do zwierzenia komukolwiek. Jeśliby kapłan, zakonnik ze-
chciał otworzyć się z nim przed ludźmi świeckimi, mogliby się zgorszyć 
lub odczytać to w kategoriach skandalu. Brak natomiast rzeczywistego 
powiernika, kierownika duchowego może sprawić, że pozostaje on 
z tym fundamentalnym problemem zupełnie sam, szamocący się, choć 
na zewnątrz przed innymi, także przed współbraćmi w kapłaństwie czy 
życiu zakonnym jest w stanie nakładać maskę.

1.4. Wielki ciężar grzechu własnego i cudzego

Wnikając dalej w tajemnicę wewnętrznych cierpień prowokują-
cych do ucieczki, możemy dostrzec coś jeszcze bardziej intymnego, 
prawdziwego i skrytego. Jest to pewien aspekt cierpienia jednoznacznie 
związany z kapłańską odpowiedzialnością za dusze. Jest to poczucie 
wejścia w grzech ludzi, w grzech ludzkości i odczuwanie ciężaru grze-
chu świata, który przytłacza. To może być czymś ciężkim: przeżywać, 
odczuwać ciężar grzechu własnego i równocześnie grzechu cudzego. 
Jakby za mało było własnego... To poczucie odpowiedzialności za grzech 
innych ludzi, jak i sam grzech przynoszony do kapłana, wyznawany 
przed nim, czasami wyrzucany z wielką ostrością, mogą być ciężarem 
ponad siły. Siadanie do konfesjonału może być konfrontacją z ciężarami 
przekraczającymi ludzkie siły.
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Ten ciężar może stać się ciężarem niemal obsesyjnym. Bywa, że 
ogrom grzechu, z którym się konfrontuję, pobudza mnie samego do 
grzechu. Do myśli: „Tyle zła jest w świecie. Jeden mój grzech niczego 
tu nie zmieni, nie pogorszy...”, „Jeśli tak wiele jest go w innych ludziach, 
jeśli tak bardzo powiązany jest on z życiem człowieka na ziemi, jeśli inni 
tak łatwo mu ulegają i niewiele sobie z tego robią, jeżeli tak wielka jest 
u wielu beztroska w grzeszeniu, jeżeli u niektórych tak bardzo rozmywa 
się ostrość spojrzenia na grzech, jeśli tak wielu banalizuje grzechy sek-
sualne lub w ogóle nie uważa ich za grzech, to chyba nie jest możliwe 
żyć inaczej...”, „Mogą inni, dlaczego nie mógłbym i ja...”.

Wraz z lękiem, powiązanym z przekonaniem, że nie uniesie się 
ciężaru własnego grzechu i jednocześnie ciężaru grzechu innych ludzi, 
rodzi się kolejny problem - problem przyzwyczajenia się kapłana, za-
konnika - do stanu grzechu, w którym żyje tak wiele dusz poddanych 
jego duszpasterskiej pieczy.

Ten ciężar może okazać się wielokrotnie ciężarem ponad siły, pro-
wokującym egzystencjalny kryzys. Kapłan może więc prosić, by Pan 
wyzwalał go na tyle, na ile jest to możliwe z jego zmęczenia psychicz-
nego, fizycznego, nerwowego, by dźwigał go ze zróżnicowanych form 
frustracji moralnej, która zniewala kapłańskie czy zakonne powołanie. 
Ale może też prosić o łaskę łez własnego wnętrza, tak bardzo oczyszcza-
jącą i jednoczącą z Sercem Jezusa. Łaskę, która wprowadza na te głębie 
pastoralnej intuicji, której nic innego nie jest w stanie zastąpić. Umrzeć 
sobie, by naprawdę żyć ewangelicznym radykalizmem.

2. Kapłan/zakonnik i kobieta

2.1. Dlaczego do tego dochodzi?

Chciałbym szerzej zająć się sytuacją, w której pojawienie się kobiety 
w życiu kapłana, zakonnika może stać się wydarzeniem kryzysogennym. 
Czynię to przede wszystkim z tego względu, że – jak podają wiarygodne 
statystyki – problem ten jest najczęstszą przyczyną poważnych kryzy-
sów kapłańskich i zakonnych i najczęstszym powodem porzucania drogi 
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powołania. Będę mówił o relacji: kapłan, zakonnik - kobieta. Niektóre 
jednak z tych procesów mogą zaistnieć także w relacji: siostra zakonna 
- mężczyzna. Możemy postawić sobie na początku pytanie: Jeśli na 
drodze kapłana czy zakonnika staje kobieta, to kto ją stawia? Bóg? 
Szatan? Czy to tylko przypadek, zbieg okoliczności? Czy można mó-
wić o przypadkowości w świecie wiary? Chyba nie. To Bóg stawia na 
drodze kapłana, zakonnika każdego człowieka, także kobietę. Lub też 
przyzwala na to.

Jak ma się wówczas zachować? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli 
ktokolwiek staje na drodze jego życia, to staje po to, by kapłan, zakonnik 
pomógł mu dojść do Boga, zbawić się, by był tym towarzyszem uła-
twiającym, pomagającym, wspierającym, lub też - by przyjął obecność 
drugiej osoby jako pomoc daną mu przez Boga dla jego własnego du-
chowego wzrostu. Ta sama zasada obowiązuje, gdy na drodze kapłana 
staje kobieta. Kapłan ma ją doprowadzić do Chrystusa, pomóc wzrastać 
w wierze i w więzi z Bogiem.

Kobiety pojawiające się na drodze kapłana mogą przychodzić z róż-
nymi intencjami. Mogą nimi powodować różne motywacje:

- mogą być kobiety naprawdę poszukujące Boga i potrzebujące 
pomocy we wzroście w wierze;

- mogą być kobiety niby przychodzące z jakimś głębszym poszuki-
waniem, ale tak naprawdę poszukujące księdza jako w jakimś wymiarze 
atrakcyjnego mężczyzny;

- mogą być kobiety, które same nie potrafią sprecyzować, czego 
naprawdę oczekują od kapłana;

- mogą być kobiety, które na początku przychodzą niby z czystą 
intencją, ale gdzieś w głębi ukrywają przewrotną taktykę złowienia 
kapłana, zakonnika w swoje sidła;

- mogą też być kobiety bardzo nieszczęśliwe, skrzywdzone przez 
życie, przez innych ludzi, którym kapłan, zakonnik pomaga stanąć na 
nogi i które tak się do niego przywiązują, że nie są w stanie rozstać się 
z nim.

Może być bardzo wiele sytuacji specyficznych. Nie sposób je wy-
mienić. Ale w każdej sytuacji obowiązuje kapłana czy zakonnika ta 

Aleksander Jacyniak SJ380



sama zasada: on, jako osoba w sposób wyjątkowy poświęcona Bogu, 
ma pomóc każdemu dojść do Jezusa. Jeżeli jest w tym konsekwentny 
i krystalicznie jasny, przejrzysty, to kobiety, które przyszły do niego 
z niezbyt czystymi intencjami albo zaakceptują to podążanie ku Chry-
stusowi, albo po prostu odejdą. Albo zrozumieją, o co tu chodzi, jaka 
jest hierarchia wartości, albo się wyłączą.

Chodzi więc o krystaliczność postawy ze strony osoby konsekro-
wanej, a także o to, by świadomie czy podświadomie nie funkcjonowała 
w myśl zasady: od tej godziny do tej jestem kapłanem, zakonnikiem; 
po tych godzinach mam prawo do swego prywatnego życia, zwykłych 
ludzkich przyjaźni, znajomości, w które Bóg nie musi wcale wchodzić. 
Nie można z żadnej naszej relacji z kimkolwiek Boga usunąć na bok.

Kapłan, zakonnik, jak wszyscy, jest słabym, omylnym człowiekiem. 
Nie wszystkie jego wybory, decyzje, postanowienia są nienaganne. Jeśli 
więc na jego drodze staje kobieta, a on czuje, że grunt mu się chwieje 
pod nogami, że jego kapłaństwo zaczyna zamieniać w ruinę, czy można 
powiedzieć, że Bóg przyzwala na to? Myślę, że tak. Dlaczego?

- Może dlatego, że Bóg uznał kogoś za przygotowanego do tego, 
by go wprowadzić w twórczy kryzys, który może okazać się kryzysem 
wzrostu.

- Może dlatego, że Bóg zobaczył, iż kapłan stoi w miejscu, więc 
go wprowadza w kryzys, by się ruszył - do tyłu albo do przodu - by nie 
dreptał w miejscu. „Aby był zimny albo gorący, nie letni”.

- Może dlatego, by doświadczając, co znaczy kobiecość - piękno, 
geniusz kobiety, jej intuicja, sposób przeżywania przez nią całej rzeczywi-
stości - pełniej pojął, co z kobiecości ma w sobie Bóg, w którym odczy-
tujemy cechy męskie, ojcowskie i kobiece, matczyne, macierzyńskie.

- Może dlatego, by skruszyć jego przekonanie o własnej sile, nie-
podatności na uleganie żadnej życiowej burzy, by zaproponować mu 
lekcję wzrostu w pokorze.

- Może dlatego, by kapłan zrewidował stan swego serca, by zoba-
czył, czy nie postawił sobie jakichś cielców, bożków.

- Może, by zapytać o miłość kapłana do Boga, o to, co zrobił on ze 
swą pierwszą miłością.
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- Może dlatego, by przez ludzką miłość i jej potęgę kapłan pełniej 
zrozumiał, co znaczy miłość Boga; jeśli tak bardzo potrafi kochać czło-
wiek, to ileż bardziej Bóg, który jest źródłem wszelkiej miłości.

- A może kapłan myślał, że Bóg, dając mu dar kapłaństwa sakra-
mentalnego, nie jest w stanie dać mu czegoś innego, a tymczasem Bóg 
może przeprowadzić go poprzez ludzką miłość, stanowiącą pod wieloma 
względami doświadczenie trudne, ale i odkrywcze, gdyż ukazujące nowe 
horyzonty i zapraszające do pogłębienia więzi z Panem, zawierzenia Mu 
pośród sytuacji trudnych, czy wręcz granicznych.

- Może dlatego, by kapłan pełniej zrozumiał, co znaczą ewangelicz-
ne słowa: „będziecie mieli stokroć tyle pól, domów, dzieci itd.”.

2.2. Jakie trudne procesy mogą tu zaistnieć?

Taka sytuacja może być kryzysem wzrostu, w który wchodzi się 
poprzez osobę, w odniesieniu do której pojawia się szczególna więź. 
Obecność tej osoby jest czynnikiem kryzysogennym. Ta forma kryzysu 
nie jest jednak łatwa i bezpieczna. Cóż przeżywa lub może przeżywać 
wówczas kapłan, zakonnik? Wymienię tylko niektóre spośród spraw, 
procesów, które mogą wówczas zaistnieć:

A) Trudno mu jest sięgnąć do źródeł, obiektywnie ocenić swój 
aktualny stan. Przeżywa swą sytuację zasadniczo bardzo fragmenta-
rycznie. Zatrzymuje się na tym, że wiele spraw obróciło się w ruinę, 
że całe jego kapłaństwo czy życie zakonne jest w sytuacji zagrożenia. 
Widzi coraz więcej sprzeczności, niespójności na drodze kapłańskiej, 
coraz bardziej jawi mu się ona jako droga nieludzka, odzierająca z ele-
mentarnych ludzkich praw, negująca najbardziej podstawowe wymiary 
człowieczeństwa.

B) Może pojawić się problem ojcostwa naturalnego. Towarzyszy 
temu świadomość, że człowiek przemija, a dziecko będzie przedłużeniem 
jego życia. „Przekazując życie nie przeminę, moje życie będzie trwało 
w kimś, komu dałem początek, kto jest do mnie podobny. A więc umrę, 
ale i nie umrę, bo moje życie będzie trwało w moim potomku, będę 
nadal żył w nim”.
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C) Może pojawić się nowe spojrzenie na Boga. Bóg może być 
przeżywany wówczas nierzadko jako jakiś bożek pogański, żądający 
ofiary całopalnej, ofiary zbyt wielkiej, którą miałoby być coś w rodzaju 
duchowej kastracji. I wtedy może pojawić się wewnętrzny sprzeciw, 
wyrażany np. w słowach: „Bóg nie może domagać się ode mnie, bym 
stał się biblijnym eunuchem”. To bardzo negatywne spojrzenie na 
Boga pojawia się zwłaszcza wówczas, gdy celibat czy ślub czystości 
przeżywany był zasadniczo czy jedynie jako wyrzeczenie, rezygnacja 
z czegoś, krzyż, który trzeba było kiedyś przyjąć. W tym znaczeniu ma 
rację Th. Kane, który stwierdza, że nie ma kryzysu celibatu jako takiego, 
ale może zaistnieć kryzys celibatu rozumianego jako samotność, brak 
miłości, sterylizacja4.

D) Kapłan, zakonnik, oddalający się od krystaliczności kroczenia 
drogą swego powołania ze względu na kobietę, na początku ubóstwia 
ją. Kobieta, uczyniona na obraz i podobieństwo Boże, promieniuje na 
niego swą boskością i dlatego nie ma on raczej problemów z tym, by 
dojrzeć, ucieleśnić w niej najdoskonalsze jego zdaniem cechy Boga. 
Łatwo dochodzi do przekonania, że odnalazł w niej to wszystko, czego 
świadomie lub podświadomie szukał w Bogu. Dlaczego ma miejsce to 
ubóstwianie? Podświadomie może on pragnąć, by szczelnie wypełniła 
ona to miejsce, które jest zarezerwowane tylko dla Boga. Świadomie 
lub podświadomie czuje, jak puste jest to miejsce i chce wypełnić je 
czymś autentycznym. Dlaczego jednak jest puste? Bo nigdy naprawdę 
nie spotkał Boga lub znudził się, zmęczył ciągłym poszukiwaniem Boga 
niewidzialnego, tajemniczego, ciągle większego, ciągle innego, nielo-
gicznego, lub odkrył jedynie Boga jako surowego, karzącego, podczas 
gdy poszukiwał Boga bliskiego i ciepłego. Nawet jeśli ktoś żyje Bogiem, 
jakiś wymiar pustki w nim pozostanie, bo bliskość i ciepło, które daje 
Bóg, nie są tym ciepłem i bliskością, którą daje drugi człowiek. Gdy 
na tym etapie ubóstwiania jest kapłan czy zakonnik, trudno trafić do 
niego z jakimikolwiek argumentami, gdyż funkcjonuje on na poziomie 
irracjonalnym. Można mu jedynie towarzyszyć, by pośród swego za-

 4 Por. P. di Domenico, A. Manenti, Difficoltà e crisi..., 40.
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uroczenia „boskością” kobiety nie popełnił jakiegoś wielkiego głupstwa. 
Po pewnym jednak czasie odkrywa on fałszywość swoich zachwytów 
nad boskością kobiety, widząc także jej ograniczenia, skończoność jej 
piękna, czy innych cech.

E) Kapłan (niezależnie od tego, czy tego chce, czy też nie) ma 
w sobie wyryty mocno obraz i obecność Boga. W jego tożsamość wpi-
suje się charakter kapłański - pieczęć wyciśnięta w momencie święceń 
kapłańskich. Nikt i nic nie będzie w stanie wymazać tej pieczęci, ponie-
waż to nie jest coś ludzkiego. To jest pieczęć Boga na zawsze wyciśnięta 
w tożsamości człowieka. Nierzadko wielki kryzys rodzi się w kapłanie 
wówczas, gdy orientuje się, że nie będzie w stanie nigdy jej wymazać 
i że w konsekwencji nie może wymazać faktu jakiejś swojej negacji, 
sprzeniewierzenia się Bogu. Odkrywa, że Bóg jest ciągle obecny w jego 
życiu, że jest także ciągle obecny między nim a kobietą po to, by obudzić 
ich sumienia. Wówczas Bóg może być traktowany jako intruz, ten, który 
na siłę wciska się, by rozdzielić, by zakłócić intymność dwojga osób, 
do której każdy ma prawo. 

F) Kapłan nie może nigdy przekreślić duchowego procesu (nieko-
niecznie musi to być duchowy postęp), który miał miejsce w ciągu jego 
podążania do kapłaństwa i w ciągu dotychczasowego kroczenia drogą 
kapłaństwa. W sytuacji sprzeniewierzenia się pewnemu wymiarowi ka-
płaństwa, kapłan (czy ekskapłan) ciągle odczuwa potrzebę duchowego 
wzrostu. Nie może być jednak prawdziwego duchowego wzrostu przy 
negacji dotychczasowego duchowego procesu, czy negacji prawdy i Bo-
żych wartości. A człowiek bez duchowego wzrostu (zwłaszcza ten, który 
ma już za sobą jakiś czas duchowego podążania) jest bytem smutnym. 
Nie można też powiedzieć sobie: Cóż tam jakiś duchowy wzrost, czy 
duchowy proces, który dzieje się we mnie. Mogę przecież trochę obniżyć 
lot, podarować sobie na jakiś czas sprawy duchowe; one są cierpliwe, 
poczekają, ostatecznie niewiele mi one dały, niewiele tu zyskałem itd. 
Z duchowym schodzeniem zamiast duchowej wspinaczki nie jest tak, 
jak ze wspinaczką w górach, podczas której można sobie pozwolić na 
niejedno zejście w dół, nawet jeśli w ten sposób wspinaczka wydłuża się, 
czy też staje się cięższą. Każde duchowe (świadome czy podświadome) 
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schodzenie w sytuacji tego rodzaju kryzysu może być początkiem pro-
cesu bardzo negatywnego.

G) Kapłan, zakonnik zaangażowany w mocną więź z kobietą nie za-
wsze potrafi właściwie spojrzeć na to, czym jest prawdziwa miłość. Jeśli 
ktoś naprawdę kocha drugą osobę, nie zacznie nigdy od profanowania 
siebie i drugiej osoby. Ta profanacja jest czymś ewidentnym, gdy kapłan, 
zakonnik wiążąc się z kobietą, depcze w jakimś przynajmniej stopniu 
swą kapłańską czy zakonną tożsamość, ale depcze także w drugiej osobie 
i w sobie bycie na obraz i podobieństwo Boże; to bycie, które może na-
prawdę wzrastać jedynie wówczas, gdy kroczy się ku Bogu, a nie wbrew 
Niemu. Prędzej czy później ujawnią się wszelkie ograniczenia miłości, 
czy próby kształtowania miłości wbrew tej Miłości największej.

H) Kapłan, zakonnik nierzadko chce ukochaną przez siebie kobietę 
„zamknąć” tylko dla siebie. Tymczasem miłość prawdziwa nie jest nigdy 
zamknięta w sobie samej. Jeśli chce ją „zamknąć” jedynie dla siebie 
i siebie „zamknąć” dla niej, po pewnym czasie odkryje, że nawet dla 
niej nie będzie w stanie istnieć bez reszty, ponieważ jego „dawanie się” 
powinno być odmienne od tego, które obecnie stara się realizować. Na 
tym stadium zrozumie być może, że Bóg całkowicie zaufał mu i z tym 
bezgranicznym zaufaniem postawił na jego drodze kobietę, wierząc, że 
jej nie skrzywdzi, nie zatrzyma tylko dla siebie, nie przywłaszczy, ale 
że pomoże jej odkryć Boga, poznać pełniej, przybliżyć się do Niego. 
W tym zatrzymaniu dla siebie kobiety męskość czy seksualność bierze 
nierzadko górę nad kapłańską tożsamością i misją.

I) Zdarza się, że odrzuca on w swej więzi z kobietą drogę całkowite-
go otwarcia się na Boga, ponieważ to od razu kojarzy się z drogą krzyża 
i to zbyt ciężkiego. Jeśli jednak tak postępuje, oznacza to, że nie kocha 
jej pełnią autentycznej miłości, nawet jeśli to często powtarza. Gdyby 
kochał naprawdę, nie doprowadziłby do związania się z nią, znając ciężar 
konsekwencji, do których to wiedzie nie tylko w wymiarze doczesności, 
ale także w wieczności. Jeżeli natomiast w tę delikatną sprawę zaprosi 
Boga, jego podążanie będzie być może na początku bardziej trudne, 
bolesne, ale ostatecznie może okazać się bardziej piękne i pozwalające 
pokonać krępujące go zniewolenia.
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J) Często, opisując swoją relację do kobiety, mówi on o wielkiej 
autentycznej miłości, miłości bez granic, której nie można przecież 
podeptać, zdusić, miłości, która trwa teraz i na tym „teraz” trzeba się 
skoncentrować, jedynie tym „teraz” żyć. Jednak prawdziwa miłość to 
także taka, w której nie myśli się wyłącznie o dziś, o obecnym szczęściu, 
samozadowoleniu czy wyżyciu się. Prawdziwa miłość to taka, której nie 
muszę wstydzić się przed nikim, także przed Bogiem. Taka, którą będę 
mógł nieść z podniesioną głową przez całe moje życie, aż po wiecz-
ność, aż po Boży tron. Prawdziwa miłość to ta, która będzie trwała na 
wieczność w Bogu.

K) Kapłan, który w sensie dosłownym lub przenośnym odchodzi 
od kapłaństwa czy od wierności jemu, prędzej czy później zorientuje się, 
że Bóg chciał, by jeszcze wiele innych osób on, jako pasterz, wspierał 
w podążaniu ku Panu. W momencie święceń kapłan wypowiada swoje 
nieodwołalne „tak” Bogu na zawsze, na wieczność. Ale wtedy także Bóg 
wypowiada na zawsze, na wieczność swoje „tak” wobec neoprezbitera. 
Jeżeli kapłan wycofuje swoje nieodwołalne „tak”, nie oznacza to, że Bóg 
czyni podobnie, że też automatycznie wycofuje swoje „tak”. Nie, to Boże 
„tak” nadal trwa. Bóg traktuje niezmiernie poważnie to, co dokonuje 
się w wymiarze sakramentalnym. Traktuje na serio człowieka i jego 
sakramentalną deklarację. Nie za bardzo można, gdy obraca się w ruinę 
czyjeś kapłaństwo, porównywać je z małżeństwem, mówiąc: „Tyle jest 
przecież zawieranych małżeństw (jako związków nierozerwalnych), a ile 
potem w praktyce jest rozwodów. Nie może dziwić, że ktoś rezygnuje 
z kapłaństwa. Jeśli tak trudno jest wytrwać w wierności małżeńskiej, to 
równie trudno, czy jeszcze trudniej, wytrwać w wierności kapłaństwu”. 
Trzeba jednoznacznie dostrzec, że w małżeństwie bardzo wiele zależy 
od wzajemnej wierności dwojga ludzi, którzy wiążą się ze sobą. Może 
tu zawieść jedna czy druga, czy też obydwie strony. W kapłaństwie na-
tomiast, czy też w ślubach zakonnych ma miejsce więź człowiek - Bóg, 
a Bóg jest zawsze wierny, nie zawodzi, nie sprzeniewierza się nigdy. Jeśli 
więc odkrywam, że z moim kapłaństwem dzieje się coś niedobrego, nie 
mogę zatrzymywać się na poziomie rozumowania czysto ludzkiego, bo 
łatwo odkryję wówczas wiele „racji” przekonujących mnie, że wybierając 
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kapłaństwo popełniłem pomyłkę, że nie przemyślałem wszystkiego, tak 
naprawdę nie wiedziałem, na co się decyduję, że nie mogłem przypusz-
czać, co spotka mnie w konkrecie kapłańskiej praktyki itd. Jedynym 
wyjściem jest nieustanne stawanie z własnym problemem przed Tym, 
z którym związałem się w momencie święceń kapłańskich czy składania 
ślubów zakonnych. Kapłaństwo nie jest czyjąś prywatną sprawą, stąd 
też nie może być rozpatrywane zupełnie prywatnie. Bóg wypowiada 
w momencie święceń swoje „tak” na zawsze i, w konsekwencji tego 
„tak”, w swojej opatrzności stawia na każdy dzień życia kapłana ludzi, 
którym ma on pomóc w drodze do Boga, podnieść na duchu itd. Jeśli 
kapłan pewnego dnia rezygnuje ze swej kapłańskiej drogi lub redukuje do 
absolutnego minimum swe posługiwanie z tego względu, że jego skarb 
i serce są gdzieś indziej, to czyż może nie czuć się odpowiedzialnym 
za brak kontynuowania posługi wobec tych, do których powinien z nią 
spieszyć? Czyż ci ludzie nie są wówczas w sensie dosłownym jak owce 
bez pasterza? Czy w związku z tym nie dojdzie on kiedyś do wniosku, 
że jego egoistyczny w ostatecznym rozrachunku wybór przeważył nad 
misją zleconą jemu przez Pana?

L) Nie można tutaj ignorować także rodziny, z której kapłan pochodzi. 
Gdy rodzina (zwłaszcza, jeśli jest to rodzina głęboko wierząca) orientuje 
się, że kapłan porzuca kapłaństwo albo coraz bardziej oddala się od niego, 
przeżywa to dramatycznie. Ten dramat trwa nierzadko długo, nim nastąpi 
jakieś uspokojenie, pogodzenie się pośród bezsilności spowodowanej 
niemożnością zmienienia czegokolwiek. Zazwyczaj matka kapłana prze-
żywa ten dramat ze szczególną intensywnością. I trudno jest tu cokolwiek 
wytłumaczyć, wyjaśnić, uspokoić, bo nie wchodzą tu w rachubę jedynie 
sprawy racjonalne. Reagowanie, wartościowanie matki jest bardzo intu-
icyjne, irracjonalne. Nie wystarczą więc jedynie argumenty, suche prze-
konywania. Nawet jeśli pozornie godzi się z zaistniałym stanem rzeczy, 
to naprawdę nosi w sobie głęboki ból (z upływem czasu coraz bardziej 
skryty), z którym schodzi nierzadko z tego świata. Nic nie jest w stanie 
dać jej odtąd pełnej, trwałej radości.
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2.3. Jaką drogą można iść?

Postawmy kolejne pytanie: Co robić, by do tego nie doszło? Czy 
zamknąć się panicznie na obecność kobiety w życiu kapłana? Byłoby to 
zamknięcie się na połowę Boskiego wymiaru stworzenia. Bóg bowiem 
stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i tak ukształtował, że są 
trwale, ciągle zapraszani do wzajemnych relacji.

Powyżej została już podana ogólna zasada dotycząca każdego czło-
wieka, z którym spotyka się kapłan. Ma mu pomóc, w granicach swoich 
możliwości, dotrzeć do Chrystusa, albo przyjąć go jako dar w dotarciu do 
Niego. Jaką jeszcze prawdę ukazuje nam wczytanie się w dzieje Kościo-
ła? Ktoś zauważył, że Kościół wynosi na ołtarze nie tylko pojedynczych 
świętych i błogosławionych, ale także pary, czyli tych, którzy szli do 
świętości razem, we dwoje. Byli to nie tylko m. in.: św. Benedykt i św. 
Scholastyka (brat i siostra), św. Franciszek i św. Klara, św. Klaudiusz de 
la Colombiere i św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Jan od Krzyża i św. 
Teresa Wielka, ale też wielu innych.

Jest więc możliwa i taka droga potwierdzona przez Kościół hierar-
chiczny, bowiem ci, którzy szli tą drogą, zostali wyniesieni na ołtarze. 
Wynika stąd jednak jedna oczywistość: ma to być duchowa, bratnio-
siostrzana przyjaźń, nieustannie prowadząca wzwyż, jednoznaczne po-
dążanie do świętości, relacja, w której „nie ma już mężczyzny i kobie-
ty”, w której „jeden niesie brzemiona drugiego”, podążanie w kierunku 
„świętych obcowania” już w wymiarach tej ziemi. W takim podążaniu 
obie strony są w stanie wzajemnie się ubogacać. Bez jednoznacznego 
imperatywu wspólnego kroczenia drogami doskonałości każda relacja 
kapłan - kobieta może zaistnieć jako problem. Th. Kane wymienia pięć 
czynników gwarantujących prawdziwą w tym wypadku przyjaźń:

A) Potrzeba dużej dojrzałości i odpowiedzialności, kontroli samego 
siebie i uczuć objawiających się w tej więzi; żadne ekspresje erotyczne 
istniejącej więzi nie mogą tu absolutnie wchodzić w rachubę.

B) Kapłan, zakonnik powinien też stale i dokładnie informować 
o swej przyjaźni kogoś ze swych współbraci, swego spowiednika czy 
kierownika duchowego; więź ta zaczyna być niebezpieczna, gdy trwający 
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w niej chcą wykluczyć jakiegokolwiek jej świadka. Przepiękny przykład 
daje nam w tym względzie św. Franciszek z Asyżu. On, który jest bez 
wątpienia jednym z największych geniuszy duchowych chrześcijaństwa, 
i który w swej relacji ze św. Klarą pozostał wierny zasadom czystej więzi 
duchowej przyjaźni, spotykał się z nią jako brat zakonny zawsze w obec-
ności któregoś ze swych współbraci. Tak jednoznaczną miał świadomość 
zagrożeń płynących z cielesności człowieka, bądź też uważał, że w tej 
więzi nie ma niczego, co należałoby pozostawić w ukryciu.

C) Przyjaźń znajduje się w stanie niebezpieczeństwa, gdy przeobraża 
się w młodzieńczy zachwyt, zaślepienie, czy też w jednoznaczne zako-
chanie się.

D) Życie wspólnotowe kapłana, zakonnika nie może ucierpieć 
z powodu przyjaźni, a to może zaistnieć, gdy przyjaźń staje się czymś 
wyłącznym i dana osoba nie interesuje się już wspólnotą.

E) Przyjaźń ta nie może też prowadzić do ograniczenia modlitwy 
osobistej5. 

Na relację duchowej przyjaźni chętnie i szybko zgadza się kapłan, 
zakonnik, który już się zakochał. Widzi w niej wyjście ze swego aktu-
alnego stanu. Podświadomym motywem takiego przeobrażenia więzi 
jest jednak często chęć ocalenia jej za wszelką cenę i kontynuowania 
w jakiejkolwiek formie. Konkret praktyki ukazuje, że najczęściej po tym, 
co już zaistniało, potrzeba długiej całkowitej rozłąki (trwającej nierzadko 
całe lata), by móc wypracować przeżywanie tej więzi w czysto ducho-
wym wymiarze.

Potrzeba też nierzadko pokornego zaakceptowania duchowego to-
warzyszenia kompetentnego kierownika duchowego (nawet jeśli najprze-
różniejsze mechanizmy obronne przeszkadzają w autentycznym otwarciu 
się na kogoś drugiego), by więź nie przeobraziła się w doświadczenie 
odciągające od krystaliczności życia kapłańskiego czy zakonnego. Cza-
sami może się okazać, że niezbędna jest trwała rozłąka, gdyż człowiek 
w swojej słabości nie jest w stanie wprowadzić jej na nowe tory. To 
rozstanie nie ma być wcale wyrazem pogardy, odrzucenia czy zignoro-

 5 Por. Tamże, 46-47.
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wania drugiej osoby i tego, co ona przeżywa, ale wspólnym uznaniem 
absolutnego prymatu Boga we wszystkim, także wówczas, gdy trudno 
jest pozostać wiernym Jego wymaganiom.

Kapłan, zakonnik, który może w którejś ze swych relacji między-
osobowych zawędrował za daleko, nie powinien bać się zobaczenia swej 
sytuacji w sposób realny i całościowy, doprecyzowując, co w wyniku zaist-
nienia kryzysu zrelatywizowało się w nim, co domaga się zupełnie nowej 
argumentacji, jak przeobrażała się jego więź z Panem, jakie pojawiły się 
w niej procesy racjonalizacji i ucieczek. Trzeba się też zdobyć na zadanie 
sobie „gwałtu” wierności Bogu, pozostania Mu wiernym za wszelką cenę. 
Może się to wyrażać m. in. w codziennej przedłużonej modlitwie, ado-
rowaniu misterium niezmierzonego Boga w Najświętszym Sakramencie. 
Ta modlitwa, przynajmniej na początku, może być krzykiem desperacji, 
rozpaczy, czy oskarżaniem Boga, ale sam ten krzyk jest już odniesieniem 
się do Boga z przeżywanym dramatem, uznaniem Jego potęgi i własnej 
słabości, wypowiedzeniem, wykrzyczeniem jej przed Panem.

Należy też zobaczyć, jakie ciemności zaistniały, tzn. zweryfikować 
swą dotychczasową noc i odpowiedzieć sobie na pytanie: „czy naprawdę 
chcę z niej wyjść?” Człowiek bowiem nierzadko woli zwijać się z bólu, 
rozpaczać, „rozdzierać szaty” niż zrobić konkretny krok do przodu, który 
może zmierzać w kierunku wyjścia z kryzysu. A to zrobienie pierwszego 
kroku to świadome zaakceptowanie krzyża i tego, co on oznacza; świa-
dome zdecydowanie się na to, by czemuś naprawdę umrzeć po to, by 
naprawdę zmartwychwstać. Zaakceptowanie krzyża, przechodzenie przez 
śmierć ku zmartwychwstaniu może trwać długo. Wiele jednak zależy od 
zdecydowanej postawy człowieka i bezkompromisowej wierności Bogu, 
który może zdawać się być Bogiem zbyt tajemniczym, żądającym za 
wiele, domagającym się ofiary zbyt wielkiej. Jeśli jednak pojmie się, 
że Bóg nie może chcieć tego, co złe, że może „pragnąć” jedynie inte-
gralnego wyzwolenia człowieka, że Jego Prawo zawsze jest ekspresją 
Jego miłości (choćbym aktualnie nie był w stanie jej pojąć), znajdzie się 
solidny fundament w przechodzeniu przez trudny czas.
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3. Jak przeżywać swój i cudzy kryzys?

Najbardziej ogólne sugestie na trudny czas dadzą się zamknąć 
i uszeregować w swoisty dekalog na czas kryzysu, który chciałbym 
przybliżyć, idąc za sugestiami „Nowego słownika duchowości”6. Jest 
to zestaw dziesięciu prostych norm, wytycznych i sugestii, których 
zastosowanie może być przynajmniej do pewnego stopnia pomocne 
do właściwego, twórczego przejścia przez własny kryzys lub też do 
właściwego towarzyszenia przechodzącemu przezeń współbratu. 
Oczywiście poszczególne normy i sugestie wiążą się ze sobą, czasami 
ukazują zbieżne rzeczywistości od różnych stron. Mamy tu bowiem do 
czynienia z misterium człowieka, w którym nie można jednoznacznie 
oddzielić jednego wymiaru od drugiego.

3.1. Realizm

Należy usytuować kryzys w jego rzeczywistych wymiarach. 
Błędy dotyczące rozeznania przyczyn, treści, rozwoju danego kryzysu 
mogą sprawić, że nie ujrzymy kryzysu takim, jakim on jest naprawdę. 
Znajomość siebie i rozeznanie rodzaju i rozmiarów kryzysu mogą być 
bardzo pomocne w jego zaakceptowaniu. Zaakceptowanie nie oznacza 
pasywnej rezygnacji ani obojętności, ale raczej przyjęcie tej trudności 
i cierpienia z tym związanego ze spokojem i aktywną czujnością. Za-
akceptowanie kryzysu nie może polegać na zaafirmowaniu go; nie 
może to być postawa wyrażająca się w słowach: „ach, jak to cudownie, 
że przeżywam kryzys”. Oznacza to po prostu przyjęcie i wewnętrzne 
zgodzenie się bez buntu na ten przeżywany ból. Wielu pośród kryzysu 
mówi z trwogą: „świat się wali..., wszystko mi się zawaliło”. Otóż nie. 
Świat się nie wali. Świat się nie zawali ani przy tym, ani przy żadnym 
innym kryzysie danej osoby. Świat przeżyje jeszcze wiele ludzkich 
kryzysów i na każdy z nich trzeba spojrzeć spokojnie, starając się 
dostrzec realne jego wymiary. 

 6 Por. L. De Candido, Crisi, w: Nuovo Dizionario di Spiritualità, red. S. De Fiores, T. 
Goffi, Roma 1982, 351-353.
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3.2. Optymizm

Trzeba zrozumieć, że każdy kryzys może być kryzysem wzrostu 
wtedy, gdy zostanie pozytywnie przezwyciężony. Kryzys wplata się 
między moje wczoraj i moje jutro. Właściwe przejście przez kryzys nie 
może polegać nigdy na powrocie do stanu z dnia wczorajszego, bo to 
nie jest możliwe, choćby z tego względu, że staję się bogatszy o nowe 
doświadczenie. A jutrzejszy dzień może być zawsze lepszy, bardziej 
twórczy, otwierający przede mną horyzonty zupełnie nowe, których 
nigdy bym nie ujrzał, gdyby nie przejście przez kryzys. 

Św. Paweł Apostoł w swym Pierwszym Liście do Koryntian pisze: 
Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, 
lecz zsyłając pokusę [tzn. czas próby, doświadczenia], równocześnie 
wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 10, 13). 
A więc nie ma czasu próby ponad siły człowieka. Bóg przyzwalając na 
określoną próbę, daje jednocześnie wystarczającą łaskę do właściwego, 
owocnego przez nią przejścia. Co więcej, nie można traktować czasu 
kryzysu jako czegoś w rodzaju dopustu Bożego, ale jako czas trudnej, lecz 
jednocześnie twórczej łaski Pana. Znaczenia, istoty tej łaski najczęściej 
nie jest się w stanie zrozumieć od razu. Potrzeba niejednokrotnie dość 
długiego czasu, nieraz wielu lat, by pojąć, jak bardzo ta łaska była do 
czegoś potrzebna.

3.3. Całościowość 

Należy rozpatrywać kryzys w jego egzystencjalnej złożoności. 
Bardzo często popełnia się błąd dostrzegając tylko wycinkowe elementy, 
symptomy kryzysu. To, co się dostrzega, jest podobne do wystającej 
ponad powierzchnię wody części góry lodowej, a przecież jej rozmiary 
są o wiele potężniejsze od tego, co widać ponad powierzchnią wody. 
Cząstkowość, dostrzeganie tylko niektórych elementów kryzysu albo też 
doszukiwanie się symptomów kryzysu w najbardziej nawet niewinnych 
rzeczach sprawia, że przecenia się, albo nie docenia wagi całego kryzysu, 
że się wyolbrzymia albo minimalizuje niektóre szczegóły.
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3.4. Kultura

W czasie przeżywanego kryzysu należy poznać jego strukturę 
i zobaczyć, jakimi sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
dysponuje się i co najczęściej w kryzysie pomagało. Przechodzenie 
przez kryzys z całym bagażem kultury jest gwarancją ewolucji linearnej 
i kontrolowanej. Kultura nie jest tylko sumą różnych poznań, ale także 
owocem formacji. Prosty przykład. Gdy zaczyna się kryzys, mówię: 
„wszystko mi się zawaliło, jestem zupełnie ‘tabula rasa’, nie wiem, 
co ze sobą zrobić”. Nawet przy znacznych ograniczeniach zasobów 
formacji powiązanych z domem rodzinnym, szkołą podstawową, 
średnią, studiami, seminarium, różnymi kursami itd., coś do mojego 
wnętrza, do mojego wewnętrznego magazynu było składane. Teraz, gdy 
wchodzę w kryzys, mogę zobaczyć, co w magazynie mojego wnętrza, 
mojego ducha zostało złożone, żeby być może z tego skorzystać. Także 
gdy towarzyszę komuś, mogę powiedzieć: „słuchaj, poszukaj w twojej 
przeszłości, w twojej dotychczasowej formacji, może tam znajdziesz 
jakieś światła na twoje trudne dziś, na twoją noc”.

Teologia duchowości ofiarowuje tej właśnie kulturze bardzo bogatą 
literaturę ogólną i specjalistyczną, do której można się odwołać w razie 
potrzeby. Weźmy tu prosty przykład: moja modlitwa przechodzi przez 
kryzys, czuję, że z moją modlitwą jest coś nie tak, że zupełnie zanika. 
Mogę pójść do biblioteki i w katalogu rzeczowym przejrzeć hasło „Mo-
dlitwa”. Z kilkudziesięciu znajdujących się tam pozycji zainteresuje mnie 
być może kilkanaście. W tych kilkunastu mogę przeanalizować tylko 
spis treści lub przeczytać kilka urywków i zobaczę, że w kilku z nich 
mowa jest o tym, co dla siebie uważam za ważne. Wczytując się w treści 
w nich zawarte, mogę znaleźć światło na czas mojego kryzysu. Podobnie 
mogę poszukiwać, będąc bezradnym wobec problemów innych osób. 
W ten sam sposób można poszukiwać zrozumienia i pomocy w różnych 
rodzajach kryzysów.
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3.5. Przykładowość

Należy obserwować doświadczenie kryzysu u innych ludzi. Każde 
ludzkie życie jest jedyne i niepowtarzalne, ale jednocześnie z każdego 
ludzkiego doświadczenia mogę wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie 
i w celu pełniejszej pomocy innym. Podobnie, obserwując doświadcze-
nie kryzysu drugiej osoby, sam mogę się wiele nauczyć. Mogę zobaczyć 
przyczyny, przebieg, zachodzące procesy itd. Pomagając komuś drugie-
mu w jakimś sensie pomagam sobie samemu, ponieważ otwieram się na 
dylematy, trudności, dramaty, które kiedyś mogą stać się moim udziałem. 
Podczas mego towarzyszenia różnym, nieraz bardzo ostrym kryzysom 
ludzkim, uczyłem się najpierw kilku podstawowych spraw:

A) Zobaczyłem, jak bardzo nielogicznie zachowuje się nierzadko 
człowiek pośród swego kryzysu, zwłaszcza ostrego. Jego konkluzje 
formułowane w dniu dzisiejszym przeczą konkluzjom wcześniejszym. 
Ale właśnie zrozumiałem, że tak może zachowywać się człowiek prze-
chodzący przez kryzys.

B) Zrozumiałem, że człowiekowi przechodzącemu przez kryzys 
trzeba wiele wybaczyć, bo w jego szamotaniu się pośród najprzeróżniejszych 
ciemności może być wiele agresji, wiele oporu, chęci pozostania absolutnie 
samemu, odrzucania towarzyszenia, pomocy drugiej osoby, by ciemność 
była jeszcze większa, aby ten „dołek” był jeszcze głębszy. Trzeba więc 
z ogromnym spokojem podchodzić do każdego spotkania z kimś, kto 
pośród swego kryzysu reaguje właśnie w taki sposób.

C) Zobaczyłem też, jak niezmierne horyzonty otwierają się przed 
człowiekiem, który w sposób twórczy, Boży, przejdzie przez kryzys, 
horyzonty, których nigdy by może nie dostrzegł (albo dostrzegłby po 
wielu latach), gdyby nie było przejścia przez kryzys.

D) Nauczyłem się, że potrzeba dużo cierpliwości w kontakcie 
z przeżywającym kryzys. Często może się wydawać, że na nic nasza 
pomoc, że i tak nic z niej nie wyniknie, że przeżywający kryzys i tak nie 
słucha, i tak błądzi po swojemu. Zdarza się to zwłaszcza w początkowym 
etapie towarzyszenia przechodzącemu przez kryzys; wtedy jakakolwiek 
pomoc może się wydawać syzyfową pracą. Gdy jednak nie pozostawia 
się człowieka w osamotnieniu, później okazuje się, jak bardzo bycie przy 
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nim było jednak potrzebne, o ile trudniejsza byłaby jego sytuacja, gdyby 
został absolutnie sam.

E) Uczyłem się nabierania zdrowego dystansu wobec osoby prze-
żywającej kryzys. Błędne jest przekonanie, że najpełniej pomogę komuś 
przeżywającemu kryzys poprzez całkowite utożsamienie się z nim 
i z jego trudną sprawą, by pokazać mu, jak bardzo jest mi bliski, jak 
bardzo przeżywam, czuję razem z nim. Osoba, której staramy się w ten 
sposób „pomóc” może w pewnym momencie zacząć odczuwać wyrzuty 
sumienia, że nie dość, iż sama przeżywa tak trudny okres, to jeszcze 
kogoś innego wciągnęła w to „bagno”. Znowu prościutki przykład: Gdy 
ktoś tonie, nie pomogę mu mówiąc: „słuchaj, Twoja sytuacja jest tak 
tragiczna. Poczekaj chwileczkę, zaraz wskoczę do wody i będziemy tonąć 
razem”. By rzeczywiście pomóc, trzeba zachować zimną krew i starać 
się zobaczyć, jak mogę ratować, a nie potęgować dramat.

3.6. Komunia (jedność)

Trzeba starać się przekazywać innym własne doświadczenie kryzysu, 
dzielić się nim z innymi, wiedząc, że jest to doświadczenie bardzo ludzkie 
i powszechne, że nie ma człowieka wolnego od przejścia przez kryzys. 
Wszelka izolacja, a tym bardziej izolacja pośród przeżywanego kryzysu, 
zubaża. Pragnienie komunii to pragnienie znalezienia kogoś, przed kim 
można by było otworzyć swe serce, prosić o wysłuchanie i wsparcie. 
Sytuację kryzysu można porównać z sytuacją choroby. Jeśli ktoś jest 
poważnie chory, nie może odrzucać pomocy medycznej. Tak samo 
w sytuacji kryzysu trzeba umieć zdobyć się na otwarcie się ze swoimi 
sprawami na kogoś drugiego. Tym drugim jest przede wszystkim Bóg. 
Z Nim należy dzielić wszystko, także każdy moment kryzysu. Powiemy 
sobie o tym jeszcze oddzielnie. 

Pomagać przeżywającemu kryzys można na różne sposoby:
- poprzez przyjaźń czy poczucie solidarności z kimś drugim, po-

przez taką więź, w której jeden niesie brzemię drugiego, czy nawet 
taką postawę, gdy mówię nie tylko słowami, ale także całym moim 
zachowaniem: słuchaj, naprawdę nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że 
w twoim dramacie nie jesteś osamotniony;
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- poprzez kierownictwo duchowe. Oczywiście zakłada ono zawsze, 
a tym bardziej podczas przeżywanego kryzysu, pełne otwarcie się, bez 
infantylizmu czy najprzeróżniejszych zatajeń, ponieważ często kryzys 
może być tak skomplikowany czy wieloaspektowy, że trzeba dużej kla-
rowności, przejrzystości w mówieniu o sobie i swoim stanie, by w mia-
rę szybko zobaczyć, o co chodzi, jakie są rozmiary kryzysu, przebieg, 
dynamika itd. Powiada bardzo słusznie Kohelet: Lepiej jest dwom niż 
jednemu, [...] samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który 
by go podniósł (Koh 4, 9a.10b).

3.7. Asceza

Należy przeżywać kryzys ze świadomością, że jest to czas ostrego 
oczyszczenia. Asceza wyzwala moce ducha, pozwala odnaleźć jedność 
osoby, złączyć to, co się rozczłonkowało. Asceza nie ma być żadną negacją 
ciała. Ona wskazuje jedynie na prymat ducha i pozwala pokonać te postaci 
kryzysu, w których człowiek kuszony jest różnymi formami materializmu, 
wygodnictwa, konsumizmu, seksualizmu, erotyzmu itd. Asceza jest du-
chową ekologią człowieka, jest stwarzaniem świata duchowo czystego, 
w którym człowiek może odważniej i w oparciu o właściwą hierarchię 
wartości przechodzić przez kryzys. Oczywiście zawsze, a tym bardziej 
podczas kryzysu żadnych praktyk ascetycznych nie można podejmować 
na własną rękę, gdyż człowiek podczas kryzysu często zachowuje się 
nielogicznie i przez niektóre praktyki ascetyczne może bardziej sobie 
zaszkodzić niż pomóc. Wszelkie praktyki ascetyczne można podejmo-
wać jedynie po uprzednim uzgodnieniu z własnym spowiednikiem lub 
kierownikiem duchowym.

Trzeba także zwrócić uwagę na rolę cierpienia obecnego w każdym 
kryzysie. Są to cierpienia psychiczne i duchowe. Zaakceptowane z cier-
pliwością i pokorą cierpienie staje się źródłem mocy, przysparza energii 
i integruje osobowość. 
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3.8. Zjednoczenie z Bogiem

Należy przeobrazić kryzys nie w rzeczywistość odejścia od Boga, 
ale wręcz przeciwnie, spotkania z Nim, choć apatia, sceptycyzm, 
zmęczenie, poczucie bezsensu mogą doprowadzać do pragnienia 
odizolowania się od Boga i ludzi. Zjednoczenie z Nim to świadomość 
Jego ciągłej obecności. Należy także podczas kryzysu kontemplować 
Jego obecność, Jego misterium. Rozumieć, że On jest dawcą wszelkiego 
dobra, Światłem, Mocą, Potęgą. Należy zejść „w głąb”, do odkrycia tego, 
że w głębi mnie samego jestem zawsze (także pośród przeżywanego 
kryzysu) Bożą świątynią, świątynią Ducha Świętego.

Człowiek pośród przeżywanej próby, doświadczenia może, jak 
krnąbrne dziecko, powiedzieć Bogu: „Panie Boże, Ty przyzwoliłeś na 
zaistnienie tej trudnej dla mnie sytuacji. Nie sprawiłeś w swej mocy, by 
ona mnie ominęła. Dobrze, w związku z tym - żegnaj. Nie chcę mieć nic 
wspólnego z Tobą, skoro tak mało się o mnie troszczysz, skoro wcale 
Ci chyba na mnie nie zależy”. Otóż, jeśli człowiek pośród przeżywanej 
próby, doświadczenia odejdzie od Boga, zaszkodzi tym przede wszystkim 
samemu sobie, nie Bogu, który jest absolutną pełnią wszystkiego.

W tym punkcie wydaje się też istotne zaznaczyć, że ktoś pomagający 
drugiemu w kryzysie, również musi być świadomy tego, że efekt jego 
wysiłku nie zależy tylko od niego samego, że należy zawierzyć Bogu 
i Jego Mocy pokornie działającej w świecie i w każdym człowieku.

3.9. Zintensyfikowanie modlitwy

Trzeba wnieść do całokształtu mojego modlitewnego dialogu 
z Bogiem sytuację kryzysu. Modlitwa człowieka może być przynajmniej 
czasami krzykiem, wołaniem serca przepełnionego trudem, zmęczonego 
dramatem. Modlitwa może być także milczeniem przed Bogiem, trwa-
niem w Jego obecności, choć nie czuje się Jego bliskości, rozpaczliwym 
poszukiwaniem Go, choć nie doświadcza się Jego obecności. Ten dramat 
poszukiwania, a nawet ciemności wiary, należy odnieść do Boga. Jest 
rzeczą konieczną nie ograniczać, ale - wręcz przeciwnie - zintensyfikować 
modlitwę i życie sakramentalne pośród przeżywanego kryzysu. Wśród 
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jezuitów włoskich funkcjonuje pewne rymowane przysłowie, które brzmi: 
„Prima si lascia l’esame generale, poi si lascia la preghiera personale, 
poi si lascia l’Eucaristia e poi si lascia la Compagnia”. W polskim 
tłumaczeniu brzmi ono: najpierw porzuca się rachunek sumienia, potem 
porzuca się modlitwę osobistą, potem Eucharystię i potem porzuca się 
Towarzystwo Jezusowe. Podobne przysłowie można by sformułować 
także dla wszystkich innych ludzi.

W czasie przeżywanego kryzysu jest też rzeczą niezbędną zintensy-
fikować modlitwę wstawienniczą. Jeśli widzę, że ktoś przeżywa kryzys, je-
stem zobowiązany modlić się za niego. Oczywiście do tego typu modlitwy 
potrzeba dużej wiary w jej potęgę. Nie ma modlitwy niewysłuchanej, ale 
sam Bóg najlepiej wie, jak i kiedy spełnić moją modlitwę. Dla Niego 
jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (por. Ps 90, 4). 
On tę moją modlitwę może spełnić za jeden „swój” dzień, tzn. za tysiąc 
lat i On sam najlepiej wie kiedy, jak i na rzecz kogo moją modlitwę 
spełnić.

3.10. Oczekiwanie przepełnione ufnością i zawierzeniem Bogu

Ten ostatni punkt dekalogu na czas kryzysu zachęca, by przeżywać 
z nadzieją każdy moment kryzysu. Zawierzenie, nadzieja oczyszcza 
oczekiwanie ze zniecierpliwienia. Nie wysiada się z pociągu, gdy 
pędzi on z dużą szybkością przez tunel. Trzeba cierpliwie poczekać, aż 
dojedzie do właściwej stacji i dopiero wtedy wysiąść. Ufne oczekiwanie 
każe zaakceptować także to, co przyniesie jutrzejszy dzień. Oczekiwanie 
jest cechą człowieka ubogiego. Piękne jest polskie określenie „ubogi”. 
„Ubogi” to ten, który wszystko swoje ma u Boga; człowiek, który 
otwiera swoje serce i prosi o pomoc drugiego. To ufne oczekiwanie jest 
znamieniem eschatologicznego myślenia i wartościowania człowieka. Mój 
kryzys trwa miesiąc, dwa miesiące, rok, czy nawet kilka lat, ale cóż to 
jest w porównaniu z wiecznością, albo nawet z kryzysami przeżywanymi 
przez świętych, a kryzysy przez nich przeżywane trwały nieraz kilkanaście 
i więcej lat. 
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4. Zakończenie

Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć te rozważania. 
Życie nasze i tych, którym staramy się pomagać obecnie, oraz tych, 
którzy kiedyś staną na naszej drodze, z pewnością okaże się tak piękne 
i twórcze, że nie oszczędzi ani nam, ani im przejścia przez niejeden 
kryzys, prowadząc do ukazania zupełnie nowych przestrzeni, pośród 
których możemy się wspaniale rozwinąć. Patrząc na ten dekalog na czas 
kryzysu, trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkie normy, zalecenia są do 
zastosowania zawsze, w wypadku każdego kryzysu, ani też nie można 
zakładać, że wszystkie są do zastosowania równocześnie. Stanowią one 
raczej zbiór propozycji, których świadomość może wnieść wiele światła 
w niełatwy czas kryzysu.

Na koniec pragnę życzyć: Niech Pan nawiedzający człowieka 
także poprzez łaskę kryzysu nie omija nas, ale jednocześnie niech ponad 
łaskę kryzysu rozlewa nad nami przede wszystkim swe niezmierzone 
miłosierdzie.
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W adhortacji Vita consecrata Jan Paweł II wymóg ciszy i milczenia 
sytuuje w bardzo istotnym miejscu dla „topografii” konsekracji: Codzienne 
życie konsekrowanych mężczyzn i kobiet, pełne światła dzięki głębokiemu 
kontaktowi z Bogiem, przeżywanemu w milczeniu i w modlitwie, dzięki ich 
bezinteresownej miłości i służeniu, zwłaszcza najuboższym, świadczy o tym, 
że aby osiągnąć wolność, trzeba znaleźć drogocenną perłę (por. Mt 13, 
45-46) - Chrystusa. Dla Niego są oni gotowi zostawić wszystko, ziemskie 
więzi i pewniki, i powiedzieć z radością: Mistrzu, «Pójdę za Tobą, dokąd-
kolwiek się udasz!» (Łk 9, 57)1. Ukazanie powiązania milczenia i wolności 
w postawie służenia, uświadamia jak istotne dla wewnętrznej przestrzeni 
wolności jest wyciszenie własnego istnienia.

Cisza jest środowiskiem milczenia, ona zalega wnętrza, wypełnia 
święte przestrzenie wtedy, gdy milknie stworzenie: człowiek, przyroda. 
Dlatego jest symbolem powstrzymania tego, co stworzone, by niestwo-
rzone mogło się ujawnić. W ciszy człowiek dociera do głębi, skupia 
rozproszone siły i odnawia swą zdolność do odpowiedzi. Dlatego wy-
maganie ciszy zakonnej – silentium sacrum, należy do podstawowych 
wymagań odnośnie do środowisk duchowego wzrastania, czy ogólniej 
– konsekracji. 

Marian Zawada OCD

Mistyka zakonnej ciszy

 * O. dr Marian Zawada OCD, wychowawca w Wyższym Seminarium Duchowym Krakow-
skiej Prowincji Karmelitów Bosych, dyrektor Centrum Kultury Duchowej „Communio 
Crucis” (Kraków).

 1 VC 3.



1. Człowiek wyrosły z tajemnicy ciszy

Natura człowieka domaga się ciszy. Jest to część prawdy o jego 
początku, narodzinach i wzrastaniu. Cisza osadza przedziwnie w akcie 
stworzenia dlatego, że człowiek nie został stworzony przy pomocy 
słów, ale w bezsłownym akcie tchnienia, w kreacyjnej ciszy (Rdz 2, 7). 
W swej najgłębszej warstwie jest bytem milczącym, otwartym na Boga 
i związanym z Nim. Owa przedziwna cisza okrywa tajemnicę człowieka, 
przynależy do jego istoty, jest niejako fundum animae, swoistą skrytością 
bytu. Jest ona również formą dostępu do siebie oraz sposobem posiadania 
siebie, jak to określa św. Ignacy Antiocheński w Liście do Efezjan: Lepiej 
jest milczeć i być, niż mówić, a nie być2.

Ludzkie życie zaczyna się w ciszy matczynego łona, które jest zara-
zem przestrzenią pierwotnego spotkania ze sobą i wzrostu, a przerwana 
zostaje w pierwszym krzyku po narodzinach.

Cisza przynależy do istoty człowieka w tym znaczeniu, że w samot-
ności, w milczeniu zewnętrznych bodźców i pobudzeń, może on obco-
wać z własną głębią, ucząc się zdolności do słuchania, do przyjmowania, 
do jakiegokolwiek otwarcia. Dzięki niej to, co człowieka otacza, zostaje 
w sposób bardziej klarowny zauważone i odczytane. 

Cisza doprowadza do milczenia człowieka: myśli, pragnień, wy-
obraźni i serca, a zarazem formuje i oczyszcza sferę spotkania: przeja-
wiania się, ekspresji, wymianę zdań, opinii, wreszcie pozwala przeżywać 
bliskość i komunię z innymi.

2. Cisza zakłamana 

W swym nauczaniu Jan Paweł II ponawia zaproszenie do możliwie 
największego dowartościowania milczenia. Strefy i oazy modlitwy i ciszy 
pozwalają uniknąć wpływu i wchłonięcia przez klimat walki, nieporządku 
i grzechu, który panuje w świecie. Dyscyplina ciszy i pokoju pojawia 

 2 Za: Liturgia godzin, t. III, Poznań 1987, 66.
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się również wobec nieubłaganego nakładania się i zamętu zobowiązań 
i programów3.

Należy zauważyć, że cisza może mieć złe konotacje. Z jednej strony 
wtedy, gdy jest zawieszeniem prawdy, niedopuszczaniem do jej poja-
wienia się, jej powstrzymywaniem. Można mówić o ucieczce w ciszę, 
w nieobecność, w utajnienie. Wtedy staje się objawieniem bezsilności, 
nieszczęścia słowa czy istnienia nieprzydatnego, a nawet zdradą, której 
człowiek doświadcza ze strony nieobecności treści, która powinna się 
objawić. Wtedy milczenie, cisza jest niewiernością.

Taka postawa konsekwentnie prowadzi do wyciszania innych. Wtedy 
jest ona zajęciem dla eversores, pustoszycieli. Wykorzystują metodę nie-
dopuszczania do głosu. Jest to sytuacja nieuszanowania innych rozwiązań, 
opcji, pretensja, by mieć decydujące słowo. W wykoślawionej interpretacji 
świętość człowieka cichego jest zawsze hipokryzją, szukanie – błądzeniem, 
pytanie – kwestionowaniem wszystkiego, jego podziw – jedynie bałwo-
chwalstwem, skrywany szept – pomrukiem gniewu i pretensji. Pośród 
jazgotu świata człowiek traci prawo do głosu, jest zagłuszany. Nikt nie 
czeka na jego zdanie. Człowiek cichy, wychowujący się do milczenia, 
nawet w tak skrajnych warunkach przeciwstawia swoje milczenie barba-
rzyństwu słów, szuka świeżej atmosfery dla narodzin prawdy. 

W interpretacji ewangelicznych błogosławieństw, pojawiające się 
u Mateusza praeis – cisi (Mt 5, 5), można odnieść do tych, którzy nie 
stosują przemocy. Przeciwieństwem tego byłoby wszelkie reżyserowa-
nie spotkań z ludźmi z zamiarem usilnego wymazywania lub spychania 
ich w niepamięć, bądź w przestrzeń odmowy miłości. Wtedy cisza jest 
obwieszczeniem wojny, mocowania się z innymi, karmione potrzebą 
znaczenia i zwycięstw. 

3. Przestrzeń ciszy religijnej

W dzisiejszym świecie może dominować negatywny wymiar mil-
czenia związanego z Bogiem – milczenie o Bogu, nieobecność Boga, 

 3 Jan Paweł II, O życiu zakonnym, Poznań-Warszawa 1984, 230.
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śmierć Boga. Lecz można je rozumieć zasadniczo jako tworzenie 
przestrzeni dla Słowa, które stwarza, powołuje do życia. Poprzez to 
każdy przejaw życia, dzięki milczeniu może rozpoczynać i być uwień-
czony w Bogu. Wtedy każda pierwotność, uprzedniość, każda jeszcze 
niezrealizowana możność, projekt, dzieło oddawane jest Bogu w tym 
pierwotnym stanie „sprzed ujawnienia”, jak i to wszystko, co jest już 
dokonane, „powraca” do Niego. Wtedy w najgłębszym ujmowaniu 
spraw, konsekracja jako taka ogarnięta jest Boskim milczeniem, szcze-
gólnie ta, która dojrzewa do wydania owocu, do „przemówienia” sobą, 
do ujawnienia sensu poświęcenia Bogu. Milczenie bowiem towarzyszy 
ujawnianiu się Bożych spraw, jak ogarnięte milczeniem stworzenie, nocą 
ciszy, w czas narodzin Boga.

Religijna cisza objawia się świadomością tajemnicy Boga, zwła-
szcza Jego wszechobecności, pozwala na zachowania adoracyjne, 
kontemplacyjne. 

3.1. Cisza pośród słów i ducha

Milczenie najczęściej rozumiemy jako ciszę pośród wybrzmiałych 
słów, jako niewydawanie głosu, powstrzymywanie języka, a może na-
wet negację słowa. Jest to sens ciszy najbardziej zewnętrzny. Natomiast 
w wewnętrznej interpretacji sięga umysłu i serca. W adhortacji apostol-
skiej Evangelica testificatio Paweł VI dopomina się o milczenie totius 
hominis, milczenie tego, co ludzkie, bytu ludzkiego, milczenie całego 
człowieka4. To milczenie wiąże się z całą perspektywą teologiczną 
wnętrza człowieka, a więc z wiarą, nadzieją i miłością Boga, z darami 
Ducha Świętego i otwarciem w stronę drugiego człowieka w miłości 
braterskiej.

Cisza pojawia się zazwyczaj w obrębie języka, jako zawieszenie 
funkcji słownej ekspresji, swego rodzaju pauza, odroczenie w użyciu 
języka, ujęcie słów w nawias, jako kwestionowanie ich prymatu czy apel 
odnośnie do ich nienadużywania, czy w końcu radykalne wycofanie się 

 4 ET 46.
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z logosfery. Cisza może odnosić się do braku wypowiedzi, odmowie 
słowa, zamilczenia.

Cisza jest najlepszą nauczycielką dialogu, gdy pozostaje zwiastunem 
intensywnego zasłuchania. Cisza wyznacza wtedy drogę miłości, jest pró-
bą wejścia w logikę życia innych, ich wnętrza i świata. Wtedy człowiek 
powstrzymuje również swój świat przed próbą dominacji, zakrzyczenia 
bliźniego, zawłaszczenia go, czy uwikłania w swoje gry.   

Głębszym wymiarem ciszy jest pokój duchowy. Wnosi zdecydowa-
nie wyciszenie siebie. Jednocześnie otwiera na inny wymiar obecności 
czy komunikacji. Wyciszenie sięga samego istnienia, stanowi ciszę 
jakiegokolwiek „przejawiania się”, by bardziej mógł w życiu przema-
wiać Bóg. Cisza jest zatem sposobem pokornego usunięcia, w którym 
udostępnia się Bogu swe istnienie.

3.2. Cisza Nazaretu 

Do wewnętrznej ciszy najlepiej dorastać w kontekście Nazaretu. 
Spotykamy tu Maryję, która w swym posługiwaniu rozwija postawę 
całkowitej gotowości i uległości wobec Syna, która najdonioślej przeja-
wia się w tajemnicy niepokalaności. Jej sposób zasłuchania i noszenia 
w sercu wszystkiego, co związane z Chrystusem, adoracyjnego spojrze-
nia na Bożą codzienność w Synu stanowi najlepszy klucz formacyjny dla 
skupienia wokół tego, co najważniejsze. Maryja jako pełna łaski, pełna 
jest owego nadprzyrodzonego skupienia, które tak bardzo wrażliwe jest 
na piękno Boga. 

Jeszcze bardziej przekonującym przykładem jest św. Józef, człowiek 
żyjący w ciszy Synostwa, milczącego ojcostwa wobec tajemnicy Syna. 
Nie pozostawia on żadnego słowa udokumentowanego ewangelicznie, 
jakby pragnął, by obecność Syna wybrzmiewała maksymalnie mocno. 
Ta zdwojona cisza skoncentrowana na Synu staje się drogą w głąb nad-
przyrodzonego skupienia. Szerokie podstawy rozumienia roli wyciszenia 
i milczenia w życiu i powołaniu daje Jan Paweł II w adhortacji Redemp-
toris Custos: milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to 
milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaka zawiera ewangeliczne 
stwierdzenie: „mąż sprawiedliwy” (por. Mt 1, 19). Trzeba umieć odczy-
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tywać tę prawdę, zawiera się w niej bowiem jedno z najważniejszych 
świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Kościół w ciągu pokoleń co-
raz wnikliwiej i dokładniej odczytuje to świadectwo, jakby wyjmując ze 
skarbu tej dostojnej postaci „rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52)5.

Dzięki Świętej Rodzinie milczenie i cisza osadzona w codzienno-
ści staje się częścią milczenia Boga, które wypowiada Słowo i zarazem 
prowadzi do milczenia Kościoła, który osiada pomiędzy człowiekiem 
a Bogiem. 

3.3. Błogosławieni cisi

Uczniowie zostali zachęceni do trwania w ciszy błogosławionymi 
słowami: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię 
(Mt 5, 5), przez co zostało powiązane milczenie z posiadaniem ziemi: 
najpierw ziemi własnego człowieczeństwa, następnie – nową ziemią 
obietnic. Biblijne interpretacje greckiego praeis – cisi, odwołują się 
przede wszystkim do postawy pokory, poddania, łagodności. Można by 
dojść aż do proponowanego przez św. Piotra serca człowieka o niena-
ruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga 
(1 P 3, 4), do Jakubowego ducha łagodności (Jk 1, 21). W tym kontekście 
najbardziej stosowne słowa wypowiada św. Paweł: Niech będzie znana 
wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 
4, 5). Łagodność, o której mowa, nie przynależy jedynie do postaw 
duchowych, ale wprowadza istotny klimat eschatonu: Pan jest blisko. 
Człowiek konsekrowany podejmuje łagodność jako wymiar własnej 
nadziei, która niecierpliwie wyczekuje spełnienia. 

Uczeń postępuje w ten sposób, ponieważ podąża za Panem, który 
jest cichy i pokorny sercem (Mt 5, 3). Biblijny trop cichości ukazuje 
jeszcze jaśniej domenę pokory. Możemy pójść krok dalej, by wskazać, 
że pokora jest osadzeniem człowieka w prawdzie. Zatem cichy to ten, 
kto zamieszkał w prawdzie o Bogu, o sobie, o świecie.

 5  RC 17. 
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4. Cisza zakonna

Życie zakonne nasączone jest atmosferą Bożej obecności, a z tego 
wynika logika wyciszenia tego, co Boga zagłusza, a co za tym idzie 
– tego, co zagłusza miłość, co zagłusza bliźniego. Cisza ujawnia głęb-
szy wymiar istnienia, przekracza to, co jest dostępne i dane jedynie 
w zewnętrznym wymiarze. Cisza rozświetla najpierw własne wnętrze, 
następnie daje dostęp do prawdy o Bogu. 

4.1. Asceza ciszy: nie hałasować życiem

W dziedzinie duchowej cisza wyraża się w swoistej kulturze. Jej 
wspólnym mianownikiem byłoby: nie czynić hałasu w swoim życiu 
i swoim życiem, a w konsekwencji – umiarkowane, powściągliwe formy 
obecności. Wyraża się w tym miłość bliźniego, zwłaszcza delikatność, 
by nie przeszkadzać braciom w modlitwie, pracy lub odpoczynku6. Ze-
wnętrza delikatność odzwierciedla tę wewnętrzną, wyrastającą z mo-
dlitwy – zwłaszcza milczącego trwania przed Panem. Życie zakonne 
udokumentowane jest praktycznie pierwszeństwem Ducha. Działanie 
Ducha Świętego skłania do konsekwentnego przestrzegania momentów 
modlitwy, milczenia i samotności oraz do wytrwałej prośby o Boży dar 
mądrości pośród trudów każdego dnia7. 

W adhortacji Redemptoris custos możemy odnaleźć powiązanie 
pomiędzy milczeniem, pracą i głębią modlitwy. Jan Paweł II wyjaśnia: 
Nad pracą Cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat 
milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią 
Józefa. ‘Milczenie’ to równocześnie ‘w sposób szczególny odsłania we-
wnętrzny profil’ tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef 
„uczynił”. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa 
pozwalają odkryć klimat ‘głębokiej kontemplacji’: Józef obcował na co 
dzień z tajemnicą „od wieków ukrytą w Bogu”, która „zamieszkała” 
pod dachem jego domu8.

 6 K 104.
 7 VC 71.
 8 RC 25.
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4.2. Asceza ciszy: umiar w mowie 

Cisza w najbardziej oczywisty sposób jawi się w ascezie języka 
jako powstrzymywanie się od wypowiadania niepotrzebnych słów, 
z drugiej strony stanowi szacunek wobec żywego Boga. W pewnej 
gradacji odnajdujemy: ciszę języka, odnoszącą się do używania słów; 
ciszę serca, odnośnie do uczuć, zwłaszcza negatywnych (np. gniewu); 
ciszę umysłu, związaną z rozproszeniami, czy zbytnią aktywnością in-
telektualną; uciszenie ducha (compuntionis, pokora istnienia, skrucha 
kontemplatywnego serca). Ideałem ciszy była wolność od wszelkich 
namiętności, oddalenie od rzeczy przejściowych i pustych, czegoś, co 
poruszało, naruszało wewnętrzne milczenie. Asceza milczenia spełniała 
kilka funkcji: był to środek do unikania grzechu i miłości braci (zasada 
niesądzenia); była świadectwem siły wiary, która w ufności i milczeniu 
(por. Iz 30, 15) spodziewa się wszystkiego od Boga; wreszcie, wska-
zywała na szacunek dla Słowa. Trwanie w ciszy i milczeniu staje się 
sztuką życia i umierania. 

Ciszy nie da się jednak osiągnąć dynamiką, wysiłkiem, pracą9. Nie 
jest ona związana z „mechaniczną” stroną życia. Pojawia się jako po-
trzeba duchowa, środowisko ducha, w wyniku uwolnienia od zbytnich 
trosk i zabiegania, zwłaszcza od pośpiechu i niepokojów. Asceza ciszy 
odnosi się do uspokojenia zmysłowej strony natury, wyciszenia w dzie-
dzinie doczesności. 

4.3. Skupienie modlitewne

W ciszy istotnie milknie to, co stworzone, natomiast tężeje duch. 
Można precyzyjniej mówić o skupieniu wielu wątków życia w sercu, 
splataniu je w jeden klarowny nurt. Skupienie jest najpierw rezygnacją, 
wyciszeniem, wycofaniem się z niepożądanych spraw i sytuacji, na-
stępnie opanowaniem, wzmocnieniem „bycia u siebie”, kiedy człowiek 
nie pozwala sytuacjom wyprowadzać się na zewnątrz, wreszcie niejako 

 9 Teresa z Avila, Twierdza wewnętrzna, I, 2, 10.
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zagęszczeniem, koncentrowaniem łaski zamieszkania. Przepływa ona 
wyraźniej i jaśniej w sytuacji, gdy człowiek „pozostaje u siebie”, odkry-
wa siebie jako mieszkanie Boga. 

Cisza to właściwe środowisko dla rozwoju Bożej miłości. Paweł VI 
stwierdza: Człowiek wewnętrzny przeżywa przestrzeń milczenia jako je-
den z przejawów Boskiej miłości; pewna doza samotności jest koniecz-
na, by usłyszeć Boga mówiącego w sercu10. W dekrecie soborowym 
o odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis Kościół stwierdza, że 
milczenie i cisza stanowią ważny element życia modlitwy, zwłaszcza 
w dziedzinie kontemplacji11. Klasztory powinny być oazami milczenia12, 
a osoby zakonne ludźmi milczenia13. Paweł VI tak definiował potrzebę 
milczenia: nie polega ono jedynie na unikaniu słów, ale na oddaleniu 
serca od rzeczy przejściowych i pustych, a skierowaniu go na Boga. Lecz 
także milczenie zewnętrzne, jeśli tak można powiedzieć, jest w waszych 
klasztorach znakiem tego wewnętrznego14.

Otwiera ono drogę do głębszej modlitwy. Adhortacja apostolska Vita 
consecrata wskazania odnośnie do milczenia umieszcza w podrozdziale 
zatytułowanym Modlitwa i asceza: duchowe zmaganie. Czytamy tam: 
Wezwanie do świętości zostaje przyjęte i może być rozwijane jedynie 
w milczeniu i adoracji przed obliczem nieskończonej transcendencji 
Boga: „[…] Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się mil-
czenia, które pozwoli Bogu mówić, kiedy i jak zechce, a nam rozumieć 
Jego słowo”15. W praktyce oznacza to niezachwianą wierność modlitwie 
liturgicznej i osobistej, chwilom przeznaczonym na modlitwę myślną, kon-
templację i adorację eucharystyczną, comiesięcznym dniom skupienia 
i ćwiczeniom duchowym16.

10 ET 46.
11 PC 7.
12 Jan XXIII, Discorso Nostre joie, w: Gli istituti di vita perfetta, Roma 1965, 976.
13 Paweł VI, Discorso Laetamur admodum, za: J. Bielecki, La vita contemplativa nel recente 

Magistero della Chiesa, Roma 1973, 182.
14 Tenże, Discorso Libenti ac paterno, w: Paolo VI, Encicliche e discorsi, Cinisello Balsamo 

1963, XVIII, 200; por. J. Bielecki, La vita contemplativa…, 182. 
15 Jan Paweł II, List apostolski Orientalne Lumen (2.05.1995), 16.
16 VC 38.
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5. Dorastanie do trynitarnego wymiaru milczenia

Milczenie stanowi część wewnętrznego życia trynitarnego, kiedy to 
w wieczystym milczeniu Ojciec wyraża miłość do swego Syna. Zanim 
Bóg wypowiedział słowa stworzenia, trwał w stwórczej ciszy; zanim 
wypowiedział Logos – Chrystusa, utrzymywał w milczeniu dzieło odku-
pienia. Zwracając się natomiast do człowieka, wypowiada słowa Do-
brej Nowiny w historii zbawienia, domagając się postawy zasłuchania: 
„Słuchaj, Izraelu”. Ojciec w pełni wypowiada się w jedynym Słowie, 
Synu, który przychodzi jako Logos – miłosny język Ojca, rozpoczynając 
zbawczy dialog. Syn rodzi się z wieczystego Milczenia. Słowo i mil-
czenie Boga spotykają się i wypływają z łona Ojca – Boskiej macierzy 
milczenia, czegoś na kształt ciszy nadprzyrodzonej.

Chrystus przychodzi pośród ciszy betlejemskiej nocy jako Ten, 
który nie da słyszeć krzyku swego na dworze (Iz 42, 2), przez wiele lat 
przebywający w ciszy Nazaretu. W czasie nauczania zwracał uwagę, by 
uczyć się przebywać w milczeniu z Bogiem ukrytym, a w czasie męki, 
gdy Go dręczono, nawet nie otworzył ust swoich (Iz 53, 7). Zbawiciel 
zachował w milczeniu tajemnicę swego zmartwychwstania i pozostał tak 
z uczniami w milczeniu aż do skończenia świata (Mt 28, 20). 

6. Mistyczny wymiar ciszy

Mnisi pierwotnych reguł, zwani synami milczenia, pozwalali wszyst-
kiemu zamilknąć, by poświęcić się zupełnie służbie Bożej, zgodnie ze 
słowami: zamilknij wszelkie stworzenie przed obliczem Pana (Za 2, 17). 
Cisza była rozumiana jako podstawowe środowisko dla pokoju ducha 
(hezychia), w którym dokonywało się zjednoczenie z Bogiem. W takim 
środowisku swe najgłębsze znaczenie odsłania tajemnica modlitwy, 
szczególnie tej na wzór szmeru łagodnego powiewu znanego z opisu 
wizji Boga z góry Karmel proroka Eliasza (1 Krl 19, 12). 

Cisza wtedy rozumiana jest jako ukrycie. Człowiek kontemplatywny 
ma potrzebę zamknięcia bram serca, by umknąć pokusie niedomknię-
tych drzwi. Niedomykanie stanowi szarą sferę niedomówień, niejasno-
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ści, mętnej tolerancji, gdzie dojrzewa żałosna miałkość istnienia, upadek 
w grzech.

Domykając drzwi swej wewnętrznej izdebki, człowiek uczy się 
nowego widzenia rzeczy, gdyż kontemplacja rodzi do nowego czytania 
rzeczywistości. Wyraża się w adoracyjnym stylu bycia, który pragnie 
przedrzeć się przez zasłony. Świętuje czas i miejsca, gdzie oczy wszyst-
kich… były w Nim utkwione (Łk 4, 20). Może dotyczyć Eucharystii czy 
Słowa, ale zasadniczo dociera do miejsca, gdzie splata się Boża i nasza 
obecność. W ten sposób człowiek doznaje duchowego otwarcia, a milcze-
nie i cisza jest pełna brzmienia. Otwierają się oczy i uszy, a nowa miara 
wszystkiego ogarnia wszystko w Boskim spojrzeniu wiary. Milczenie 
pochłania człowieka, tzn. również jego pretensje, dokuczliwość sytu-
acji, czy wszelką uciążliwość; pochłania to w dziękczynieniu, sytuując 
wszystko w Bogu i do Niego odnosząc. Zwieńczeniem tej drogi jest prze-
dziwne umieszczenie w Bogu. Adoracyjne trwanie w duchowej ciszy jest 
rzeczywistym budowaniem Bożego domu, nowego nieba i nowej ziemi, 
w których będzie mieszkała sprawiedliwość (2 P 3, 13). Co więcej, jest 
strzeżeniem dobrego depozytu Ducha Świętego (por. 2 Tm 1, 14). Dobry 
depozyt łaski może się rozwijać i pogłębiać przede wszystkim dlatego, 
że człowiek sprzeciwia się innej formie zamieszkania, gwałtownej, 
napierającej i zniewalającej – popychającego w niewolę grzechu, który 
w nas mieszka (por. Rz 7, 23). Przeciwstawia się, by grzech nie miesz-
kał u niego. Wewnątrz takiej milczącej adoracji dokonuje się misterium 
pokory, misterium duchowego ożywienia. Człowiek powierza się Bogu, 
który zamieszkuje miejsca wzniesione i święte i jest z człowiekiem skru-
szonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca 
skruszone (Iz 57,15). Wtedy to miłosierdzie […] w miejsce grzechów 
zamieszka u ciebie (Syr 3, 14). Słowa miłosierne, wypełniające cały 
horyzont skruchy Bożą dobrocią. W ten sposób człowiek milczenia, 
duchowego wyciszenia dociera do tajemnicy miłosierdzia, pragnąc 
wszystko, zwłaszcza to, co przegrane i utracone, ogarnąć milczeniem 
Miłosierdzia. W taki sposób miłość zakrywa wiele grzechów (1 P 4, 8). 
W tym miejscu konsekracja pokrywa się z najgłębszą misją Kościoła 
niosącego zbawienie i utożsamia się z dziełem Chrystusa, ogarniającego 
wszystko i powierzającego wszystko miłosierdziu Ojca.
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Cisza w takim ostatecznym ujęciu oznacza świętowanie odwiecz-
nych prawd danych od początku.            

Wreszcie, cisza ma charakter oblubieńczy, wchodzący najdalej 
w swą naturę teologiczną: przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, 
doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca (J 3, 29). W milczeniu 
objawia się miłość oblubieńca, zasłuchanie pełne podziwu i eschatolo-
gicznej radości. W milczeniu dochodzi do głosu przyjaźń, ta szczególnie 
uprzywilejowana relacja między osobami. W 14 strofie Pieśni między 
duszą i Oblubieńcem Jana od Krzyża dusza upojona woła: Mój Ukochany 
jest.... jak samotność, w której brzmią organy. Komentując później te 
słowa, wyjaśnia, że znaczy to, iż w duszy rozbrzmiewają akordy naj-
cudowniejszej Boskiej muzyki i nazywa to ciszą przepojoną – słodycz 
muzyki i ukojenie ciszy zarazem17. Cisza przemienia się w rozśpiewanie 
miłością i wolnością, w której zadomawia się Duch.

Ideałem mistycznym jest stworzenie sytuacji, w której nie tyle 
człowiek szuka odpoczynku, ale by Bóg mógł odpocząć. 

Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie 
podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, ade-
kwatne i spójne poznanie tajemnicy, najwznioślej wyrażonej w dobitnych 
słowach ewangelisty Jana: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas. I ogladaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14)18.

17 Por. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, 14-15, 25.
18 NMI 20.
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Kiedy benedyktyn, co pokochał wspólnotę mariańską jak swoją 
własną, pochyla się dzisiaj nad Konstytucjami i Dyrektorium Zgroma-
dzenia, raduje się ewangelicznym ustawianiem priorytetów. Widzi je 
również w obrębie tekstu przypominającego wartość zakonnej klauzury 
i – zaraz potem – w obrębie tekstu ukazującego sprawę prawidłowości 
kontaktów z obcymi. Uderza sekwencja: następowanie bezpośrednio 
po sobie tych właśnie dwóch tematów. Dwóch spraw istotnych dla pra-
widłowego funkcjonowania Zgromadzenia.

Czytamy o klauzurze: Celem łatwiejszego prowadzenia życia za-
konnego w skupieniu ducha, we wszystkich domach należy zachować 
pewną część budynku wyłącznie dla współbraci1.

O kontaktach z obcymi: Tak przy podejmowaniu gości w domu za-
konnym, jak również przy składaniu wizyt poza domem, niech się kierują 
duchem miłości bliźniego i równocześnie godności zakonnej; niech się też 
troszczą, żeby przez odwiedziny nie nawiązały się lub utrwaliły stosunki 
nieużyteczne lub niebezpieczne. Na przyjmowanie odwiedzających oraz 
na wizyty i  załatwianie spraw poza domem z zasady należy prosić o po-
zwolenie przełożonego. Współbraciom, których urząd lub inne słuszne 
powody tego się domagają, należy dać pozwolenie ogólne2.

Zgromadzenie ma charyzmat wybitnie apostolski i wyraźnie ma-
ryjny. Jest to łaską niesłychaną, / że Marianów nosim miano! Ci, co te 

Ludwik Mycielski OSB

Klauzura i kontakty z obcymi.
Ewangeliczne priorytety

 * O. dr Ludwik Mycielski OSB, kierownik duchowy, rekolekcjonista, przełożony bene-
dyktynów w Biskupowie k/Nysy Opolskiej.

 1 K 105.
 2 Tamże, 106.
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święte słowa wspólnie śpiewają i oddają się całkowicie Niepokalanej, 
muszą być realistami. Wypada im trzeźwo uwzględniać fakt znienawi-
dzenia tych słów – jak również ich samych – przez apokaliptycznego 
smoka barwy ognia (Ap 12, 3). Jego zakusy można przecież zauważyć 
na przestrzeni całej historii Zgromadzenia!

Trzeba mu się skutecznie przeciwstawiać. W naszych czasach jego 
propozycje dotyczą sprawy gorliwości w czynieniu wiele. Szlachetnym 
zakonnikom poddaje on najpierw propozycje realizowania dobra, nie 
ewidentnego zła. Tym złudnym oczywiście dobrem jest całkowite „wy-
lewanie się” zakonnej gorliwości na zewnątrz. Przyjęcie przez kogokol-
wiek tego rodzaju sprytnie podsuwanej opcji, łatwo może doprowadzić 
do katastrofy: „życie apostolskie marianina” nie będzie ani życiem apo-
stolskim, ani maryjnym. Więcej: jak uczy doświadczenie innych Zgro-
madzeń, ludzie o tego rodzaju orientacji niszczą wspólnotę. Beztrosko 
zapalają zielone światło dla wjazdu do jej wnętrza wszelkiego brudu 
przynoszonego z tego świata (1 Kor 2, 8)3. 

Wszystkim zatem wypada zważać na jakość życia braterskiego 
wewnątrz, w klauzurze. Trzeba się usilnie starać o własną tożsamość, 
o autentyczną wierność charyzmatowi Zgromadzenia. 

1. Łaska mariańskiej klauzury

Zauważmy, że zanim Apostołowie zaczęli być posyłani z misją 
głoszenia Ewangelii (od razu dopowiedzmy: dyo-dyo, ana-dyo „po 
dwóch”4, nigdy w pojedynkę), zostali najpierw ukonstytuowani w gru-
pę o wyraźnym profilu wspólnotowym i – jak byśmy dzisiaj powiedzieli 
– „klauzurowym”.

Świadczą o tym dobitnie przekazane przez synoptyków i przez 
Dzieje Apostolskie cztery katalogi apostołów; najstarsze dokumenty 
pisane przez pierwsze Kościoły lokalne. 

 3 Dzisiaj szczególnym zagrożeniem są erotyczne programy telewizyjne, a nade wszystko 
możliwości wchodzenia po kryjomu na perfidnie spreparowane pornograficzne strony 
internetowe.

 4 Mk 6, 7; Łk 10, 1; co potem niezmiennie powtarza się na przestrzeni Dziejów Apostol-
skich: 3, 1; 13, 2; 15, 27. 39. 40; 17, 14.
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Odczytajmy tę prawdę, układając imiona apostołów poszczególnych 
dokumentów – jedno pod drugim. 

Mt 10                          Mk 3                         Łk 6                                  Dz 1        

Szymon P.             Szymon P.         Szymon P.      Piotr
Andrzej                      Jakub                        Andrzej            Jan 
Jakub                          Jan                            Jakub                Jakub
Jan                              Andrzej               Jan                                    Andrzej

Filip                            Filip                          Filip                                  Filip
Bartłomiej               Bartłomiej           Bartłomiej        Bartłomiej
Tomasz                      Mateusz              Mateusz           Mateusz
Mateusz                     Tomasz               Tomasz            Tomasz

Jakub s. Alf.             Jakub s. Alf.          Jakub s. Alf.  Jakub s. Alf.
Tadeusz                      Tadeusz               Szymon Z.       Tadeusz
Szymon Kan.         Szymon Kan.     Juda s. Jak.      Szymon Kan.
Judasz Isk.              Judasz Isk.          Judasz Isk.       ------

Uwzględniając – zauważaną widać przez współczesnych – wzor-
cową, niemal „klauzurową” regularność pierwszej wspólnoty apostol-
skiej, a do tego biorąc pod uwagę również tenor wszystkich wypowiedzi 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła podczas Soboru Watykańskiego II 
i po nim, przewidziana przez Konstytucje i Dyrektorium klauzura jest 
wielkim dobrem. 

To tutaj pojawia się szansa życia autentycznie apostolskiego, czyli 
nade wszystko życia na wzór Apostołów.

 Marianie, jako przyjaciele5 Jezusa, tutaj po przyjacielsku żyją razem 
– więcej – starają się być ze sobą w braterskiej, dynamicznej symfonii6, 

 5 Gr. filoi – J 15, 12-17.



która umożliwia Jego cudotwórczą obecność: obecność pośród dwóch 
lub trzech zjednoczonych w Jego imię (Mt 18, 19-21).

To tutaj właśnie tworzą fascynującą atmosferę domu, w którym ich 
Niepokalana Maryja czuje się „u siebie”. 

To tutaj, w mariańskiej klauzurze, pośród swoich, może Ona ze 
swoją macierzyńską troską powtarzać prośbę: Czyńcie wszystko, co Syn 
mój wam powie! (J 2, 5)

I zaraz potem – tutaj właśnie – słychać mocno, dzień po dniu, Jego, 
Jezusowe słowa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miło-
wali tak, jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi 
Moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługa-
mi, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam 
[wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali (J 15, 12-17).

Piotr, którego Jezus ustanowił Opoką Kościoła, pod koniec swego 
życia uważa tę właśnie sprawę za najważniejszą: Przed wszystkim innym 
– napomina – miejcie gorącą miłość w swojej własnej wspólnocie7, bo 
<ta właśnie> miłość zakrywa wiele grzechów8.

Dla każdego członka wspólnoty apostolskiej słowa te są „imperaty-
wem kategorycznym”. Nie dopuszcza on wyjątków. Dla marianina – to 
być albo nie być marianinem.

2. Od klauzury do kontaktów z obcymi

Kto jest członkiem instytutu życia konsekrowanego, świadomy 
jest faktu, że codziennie ma do czynienia z dwoma kategoriami osób: 

 6 Takiego właśnie określenia używa grecki tekst Mt 18, 19.
 7 Dosłownie: do siebie samych.
 8 Gr. hamartiai oznacza tu również poważne pomyłki życiowe (1 P 4, 8).
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są to z jednej strony współbracia9, a z drugiej – ludzie z zewnątrz10. Ta 
świadomość nie może ulec rozmyciu. Nie wolno dopuścić, byśmy się 
mieli rozmijać z prawdą. A ona jest właśnie taka.

W związku z tym warto sobie przypomnieć, że jakkolwiek Pan Jezus 
na przestrzeni całego swojego apostolskiego życia naucza, jak miłować 
Boga i bliźniego (tak, aby sprostać wymaganiom Prawa Mojżeszowe-
go11), to jednak w dzień przed swoją męką przekazuje przyjaciołom 
prawo Nowego Przymierza12, prawo miłości nowej13. Jego testament 
– i największe pragnienie Jego Boskiego Serca – są takie: Nowe przy-
kazanie daję wam: abyście się wzajemnie miłowali14.

Od tej pory to nowe przykazanie uczniowie Jezusa rozumieją jako 
przykazanie stojące w kolejności i pilności wykonania przed przykaza-
niem miłości bliźniego.

Chodzi bowiem o nowe pojmowanie pierwszego przykazania, 
przykazania „miłości Boga nade wszystko”.

Chodzi o autentyczny kult Boga w duchu i w prawdzie (J 4, 24).
Chodzi o życie trynitarne już tutaj, między nami, na ziemi; o naszą 

najpełniejszą „realizację”: jako osób stworzonych na obraz i wierne 
podobieństwo nie jakiegoś bożka-samotnika, lecz na obraz i wierne 
podobieństwo Boga Prawdziwego, który jest Jeden w Trzech Osobach, 
a ich wielkość nieskończona jest w tym, że Osoby Boskie w Boskiej 
perychorezie się sobie nawzajem bez reszty oddają15.

Chodzi o jednoznaczne wkroczenie – wraz ze współbraćmi – w kul-
turę Nieba.

 9 NT – od J 15 – mówi o nich: filoi –przyjaciele.
10 NT mówi o nich – począwszy od 1 Tes 4, 12 – hoi ekso : ci na zewnątrz wspólnoty. 
11 Zawsze cytuje Kpł 19.
12 1 Kor 11, 25.
13 Z rozdziałem J 13 ulega zmianie słownictwo NT. Do tego miejsca (a zatem w Mt – Mk 

– Łk) mowa była o miłości bliźniego (gr. he agape tou plesion); teraz po raz pierwszy 
w NT pojawia się termin miłość wzajemna (gr. eis allelous); i tak już będzie do końca 
Apokalipsy.

14 Zamierzone przez Ewangelistę pięciokrotne powtórzenie nowego przykazania w J 13, 
34. 34. 35 i 15, 12. 17 stanowi ważne pouczenie: Oto do tego zmierzała cała ‘pedagogia’ 
(Ga 3, 24) Pięcioksięgu Mojżesza.

15 J 14, 9.
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Wagę i pilność wykonania nowego przykazania dobitnie przypomina 
– bo aż pięć razy16 – pierwsze pismo chrześcijańskie, Pierwszy List św. 
Pawła do Tesaloniczan. List ten wydaje się być jednym wielkim woła-
niem: Najpierw służba i rzeczywistość miłości wzajemnej we wspólnocie 
apostolskiej – potem dopiero praca na rzecz ludzi obcych, z zewnątrz: 
służba bliźnim!

Następstwo po sobie treści paragrafów 105-106 Konstytucji i Dy-
rektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny – najpierw mówią one o życiu braterskim we-
wnątrz mariańskiej klauzury, a potem dopiero o kontaktach z obcymi 
– nawiązuje do istotnych priorytetów pierwszych wspólnot Kościoła.

Wspomniane teksty Pierwszego Listu do Tesaloniczan17 kolejność 
tę ukazują w lapidarnym sformułowaniu: miłość wzajemna oraz miłość 
względem wszystkich.

Spójnik zwany następczym – „oraz” – jest istotny: najpierw miłość 
braterska – filadelfia18 – po czym („oraz” niejako z jej wnętrza) miłość 
bliźniego, miłość samarytańska.

Niestety do naszej Rzymskiej Liturgii Godzin19 w języku polskim 
zostały kiedyś wprowadzone słowa modlitwy św. Pawła Apostoła – za 
uczniów, za przyjaciół Jezusa – z rażącym błędem. A przecież lex orandi 
– lex credendi20. Godzi to w poprawność wiary, a tym samym i w ład 
naszego życia osobistego:

Pan niech pomnoży was liczebnie
i niech spotęguje waszą miłość wzajemną do wszystkich (1 Tes 3, 12)21.

Nie módlmy się tak i nie wierzmy w tego rodzaju możliwości! Nie 
dajmy się zwieść: miłość wzajemna do wszystkich jest absurdem, czymś 

16 Porównaj powyżej, przypis 10.
17 1 Tes 3, 12; 4, 9. 18; 5, 11. 15.
18 1 Tes 4, 9; Rz 12, 10; Hbr 13, 1; 1 P 1, 7.
19 Np. 1 Tes 3, 12 n. w nieszporach poniedziałku czwartego tygodnia.
20 Jak się modlimy – tak też wierzymy.
21 wg BT 1-4.
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nie do wykonania. Piąte wydanie Biblii Tysiąclecia nakazuje szybką 
poprawę tego skorumpowanego tekstu. Powinien on brzmieć:

Pan niech pomnoży was liczebnie
i niech spotęguje waszą miłość wzajemną 
oraz do wszystkich (1 Tes 3, 12)22.

Gwarantem sensowności kontaktów członków Zgromadzenia z  
obcymi, gwarantem prawdziwego, nadprzyrodzonego ducha miłości 
bliźniego w posłudze apostolskiej i charytatywnej, i równocześnie 
gwarantem godności zakonnej we wszystkich odniesieniach do ludzi 
obcych, z zewnątrz, spoza wspólnoty – jest ewangeliczna jakość życia 
w domu, w części budynku przeznaczonej wyłącznie dla współbraci: 
w klauzurze.

3. At last not least

Paragrafy 105-106 Konstytucji i Dyrektorium, kiedy mówią o części 
budynku przeznaczonej wyłącznie dla współbraci, wskazują na to, że 
w zasadzie nikomu nie wolno wprowadzać do klauzury – a tym samym 
do swojego pokoju – ludzi obcych.

Mogą czasami ujawnić się potrzeby wyjątkowe. Wtedy jednak 
rzecz wymaga jasnych ustaleń z przełożonymi, którzy w sumieniu są 
zobowiązani do rozważenia sprawy z uwzględnieniem wszystkich reguł 
i zatwierdzonych przez Kościół zwyczajów Zgromadzenia.

22 wg BT 5.
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Sobór Watykański II polecił wszystkim rodzinom zakonnym przepro-
wadzenie wnikliwej rewizji życia i ustaw pod kątem zarówno odnowionej 
wierności względem Ewangelii i pierwotnego ducha własnego instytutu, 
jak też rozumnego przystosowania do współczesnych warunków i ludz-
kich potrzeb1 − tak czytamy we wstępie do Konstytucji i Dyrektorium 
Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, wydanych w Warszawie w 1991 r. Z soborowego zalece-
nia wynika jasno, że we wspomnianych dokumentach Zgromadzenia 
możemy poszukiwać dwóch uzupełniających się tendencji. Pierwsza 
tendencja winna być skierowana w przeszłość, ku początkom wspólno-
ty Kościoła opisanym w Ewangelii oraz ku początkom samego Zgro-
madzania. Drugie spojrzenie ma się natomiast kierować w przyszłość, 
obejmując refleksję nad obecnością księży marianów w ciągle zmienia-
jącym się świecie, który nas otacza. Oba kierunki refleksji mają być − 
według soborowej zachęty − właściwe dla każdej wierzącej wspólnoty 
chrześcijan połączonych wspólnym powołaniem do życia w zakonie lub 
zgromadzeniu. Owo soborowe polecenie odnosi się więc także do księży 
marianów, którzy podjęli dzieło modlitewnego i intelektualnego wysił-
ku przemyślenia i przeformułowania dokumentów fundamentalnych dla 
mariańskiej wspólnoty. 

Jednym z podjętych na nowo zagadnień jest stosunek do społe-
czeństwa. Kwestia ta została omówiona w IV rozdziale Konstytucji, 

Ks. bp Andrzej Siemieniewski
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 1 Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1991, Wstęp, 36.
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w paragrafach 108-114. Zanim jednak zastanowimy się bezpośrednio 
nad tym tematem, warto przygotować grunt do refleksji przez przypo-
mnienie ogólniejszego sensu soborowego wezwania do rewizji sposobu 
życia rodzin zakonnych. 

Na pierwszym miejscu pożyteczne będzie zastanowić się, na ile 
pomocne jest w lekturze posoborowego dokumentu mówienie o „sobo-
rowej rewolucji”. To sformułowanie spotyka się niekiedy w literaturze 
teologicznej. Jeszcze częściej jest po prostu zakorzenione jako wyobra-
żenie o radykalnym przełomie w historii współczesnego Kościoła, który 
to przełom miał się dokonać właśnie w czasach Vaticanum Secundum. 
Warto więc przyjrzeć się, na ile stosowanie tego wyrażenia jest uspra-
wiedliwione, a na ile powinno podlegać stosownej korekcie. Po drugie 
− ustalić trzeba, na jakich warunkach chrześcijanin mówi o właściwym 
ujęciu swojego stosunku do społeczeństwa (które pewnie dawniej okre-
ślono by sformułowaniem „ten świat”): czy chodzi o to, by upodobnić 
się do wymagań ducha czasów? A co począć, jeśli duchem czasów tego 
świata nie jest bynajmniej Duch Święty? To drugie ważne zagadnienie 
wstępne warto podjąć dla właściwego zrozumienia czwartego rozdziału 
mariańskich Konstytucji.

1. Soborowa rewolucja

Lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku zdominowane były w za-
gadnieniach społeczno-politycznych atmosferą konfrontacji między 
wyznawcami marksizmu a tymi, którzy odrzucali materializm histo-
ryczny jako podstawową wizję świata. Słowo „rewolucja” było na 
ustach wszystkich: jedni wypowiadali je z nabożną czcią jako zwiastu-
na jutrzenki wolności ludzkich społeczeństw. Inni wymawiali to słowo 
z obawą, gdyż zapowiadało chaos i totalne zniszczenie. Zwolennicy 
rewolucyjnych zmian sami siebie określali mianem „sił postępowych”, 
a swoich przeciwników − „siłami reakcyjnymi” lub „wstecznymi”. 

Dlaczego warto przypomnieć na wstępie refleksji o Konstytucjach 
Zgromadzenia Księży Marianów te odległe dziś elementy kultury i men-
talności lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia? Otóż 
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można się obawiać, że niektórzy aktywni uczestnicy kościelnego życia 
epoki Soboru Watykańskiego II i pierwszych lat posoborowych przejęli 
wzorce kultury tego świata do tego stopnia, że przenieśli je − często może 
bezrefleksyjnie − jako narzędzie interpretacji życia Kościoła katolickiego. 
Współczesny etap historii wspólnoty uczniów Jezusa Chrystusa zaczął 
być wtedy postrzegany jako radykalnie i dramatycznie podzielony na 
dwie części: etap przedsoborowy i okres posoborowy. Słowo „przed-
soborowy” zaczęło dla niektórych teologów oznaczać coś z definicji 
złego, zacofanego, a może nawet reakcyjnego i wstecznego. Stąd ocena 
czyjeś postawy jako „przedsoborowej” brzmiała jeśli nie wprost jako 
obelga, to na pewno jako ciężki zarzut. Z kolei podkreślenie, że jakieś 
elementy życia (na przykład liturgia lub zwyczaje zakonne) są „posobo-
rowe”, automatycznie oznaczało ich aprobatę i stosowną postępowość. 
Łatwo zauważyć tu mechanizmy mentalności rewolucyjnej przeniesione 
na teren Kościoła: choć zaczerpnięte z mentalności właściwej partiom 
dalekim od wiary, kształtowały sposób myślenia i język niektórych in-
terpretatorów myśli soborowej. 

A jednak zdecydowanie nie to ma się na myśli, mówiąc prawdziwie po 
katolicku o soborowej odnowie Kościoła. W języku chrześcijańskim słowo 
„odnowa” oznacza nie rewolucyjne zerwanie z tradycją i podział historii 
na czas przed rewolucją i okres po niej. Słowo to wypowiedziane w Ko-
ściele opisuje raczej wysiłek powracania do źródeł. A źródła są te same 
dla wszystkich wieków chrześcijaństwa: najpierw księgi Biblii, zwłaszcza 
Nowego Testamentu z czterema Ewangeliami na czele; potem zaś teksty 
fundamentalne dla zgromadzeń i zakonów, w których przed wiekami lub 
dziesięcioleciami uchwycony został darowany przez Boga charyzmat 
założyciela i charyzmat zapoczątkowanej przez niego wspólnoty. 

Określenie „soborowa rewolucja” jest jak najbardziej poprawne, ale 
pod warunkiem, że wzorca do jego zrozumienia nie czerpiemy z roz-
politykowanej atmosfery konfrontacji partyjnych lat sześćdziesiątych. 
Wzorzec ten pochodzi z Ewangelii Jezusa Chrystusa. To On przyniósł 
światu rewolucję nadejścia Królestwa, o którym jednak powiedział: 
Królestwo moje nie jest z tego świata (J 18, 36). 



Rewolucja, której Bóg oczekuje od Kościoła każdej epoki, a więc 
i naszych czasów, wymaga odwołania się do łacińskiej etymologii sło-
wa revolutio. Ten łaciński termin mógł oznaczać ruch ciał niebieskich 
wokół punktu centralnego: w tym sensie chrześcijanie są jak najbardziej 
rewolucjonistami, gdyż ich podróż przez historię grawituje nieustannie 
ku centralnemu punktowi, którym jest nieodmiennie Jezus Chrystus. To 
samo łacińskie słowo revolutio mogło też oznaczać „ponowne czyta-
nie” albo „rozwinięcie zwoju księgi”, by przypomnieć sobie jej orędzie. 
W tym znaczeniu chrześcijanie też oczywiście są rewolucyjni: powracają 
do Ewangelii o swoim Mistrzu i w tym celu rozwijają nieustannie zwój 
świętej księgi.

Do takiej więc rewolucji wzywał Sobór. Ma być ona wzorowana 
nie na partyjnych wzorcach rewolucjonistów, dla których czasy minione 
były godne jedynie odrzucenia według znanego hasła: „przeszłości ślad 
dłoń nasza zmiata”. Pożądana w Kościele rewolucja zawsze odwołuje 
się do umiłowanej i cenionej Tradycji, ponieważ zawiera dwadzieścia 
wieków historii chrześcijańskiego uczniostwa. 

2. Kto kogo?

Drugi, podobny problem, łączy się już bardziej bezpośrednio z za-
gadnieniem poruszanym w mariańskich Konstytucjach w paragrafach 
108-114, czyli ze stosunkiem członków Zgromadzenia do społeczeń-
stwa. Wspomniana mentalność rewolucyjna (w specyficznie politycznym 
tego słowa znaczeniu) objawiała się też niekiedy w pewnych kręgach 
chrześcijańskich lękiem przed pozostaniem na pozycjach „nienowo-
czesnych”. Charakteryzowała ją obawa, że ktoś oceni chrześcijan jako 
ludzi „zacofanych”. Stąd soborowe postawienie zadania przemyślenia na 
nowo obecności Kościoła (a w tym i zgromadzeń zakonnych) w społe-
czeństwie jawiło się teologom pewnego typu jako oczywiste wezwanie 
do… asymilacji! 

Miarą miało stać się już nie to, jakimi powinniśmy być jako chrze-
ścijanie, ale jakimi trzeba się stać, aby nie odróżniać się zbytnio od reszty 
społeczeństwa w pogoni za nowoczesnością. Niekiedy więc soborowy 
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program „rozumnego przystosowania do współczesnych warunków” za-
mieniany bywał na nierozumne dążenie do upodobnienia się za wszelką 
cenę do otaczającego świata. Był to program duchowego kameleona 
pragnącego za wszelką cenę nie utracić aprobaty piewców nowoczesno-
ści. Zamiast tego zyskał (oczywiście) jedynie wzgardliwe wzruszenie 
ramion: sól, która utraciła swój smak, kiedy minie atrakcja szokującej 
nowości, po krótkotrwałym wykorzystaniu w medialnej debacie nadaje 
się już tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Jeśli więc powtarzamy soborową frazę o „rozumnym przystoso-
waniu”, to oczywiście pamiętając, że apel ten jest echem słów wypo-
wiedzianych prawie dwadzieścia wieków wcześniej przez Apostoła. 
A słowa te brzmiały: A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, 
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego 
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 
doskonałe (Rz 12, 1-2). 

Prawdziwą miarą stosowności koniecznego, ewangelicznego przy-
stosowania do szybko zmiennych warunków, w jakich znaleźliśmy się 
jako chrześcijanie, nie jest więc duch tego świata, ale raczej jest nią wola 
Boga objawiona w Piśmie Świętym i w Tradycji Kościoła. Polityczni 
rewolucjoniści stawiali pytanie „Kto kogo?” − kto kogo zwycięży i kto 
ostatecznie przekształci społeczeństwo na swoją modłę? Na echo takiego 
pytania chrześcijaninowi nie wypada odpowiadać głosem kapitulacji: 
świat zmieni uczniów Chrystusa na swoje podobieństwo i dzięki temu 
staniemy się tacy jak wszyscy. Ewangelia wzywa nas przecież do do-
kładnie odwrotnego stawiania sprawy: znakiem prawdziwego uczniostwa 
jest odmienność od ducha tego świata. 

Chrześcijańskie wartości, ewangeliczne kryteria, duchowa logika 
postępowania i Boże rachuby w ważeniu tego, co warto, a czego nie 
warto w życiu podejmować: oto wymagana przez Ewangelię odmien-
ność w stosunku do tego świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, 
ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 
świata (J 17, 15-16). 
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Obie postawy − zaangażowania w rewolucję Ewangelii oraz pielę-
gnowania ewangelicznej odrębności od tego świata − muszą zrówno-
ważyć się w dobrze pojętym spotkaniu chrześcijanina ze społecznym 
otoczeniem, co w czasach powszechnej globalizacji oznacza zwykle 
również kontakt z ludźmi obojętnymi wobec chrześcijaństwa, a czasem 
nawet nastawionymi niechętnie. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16, 33).

Mając na oku te dwa uściślenia, z których jedno precyzuje praw-
dziwie chrześcijańskie pojęcie rewolucji, a drugie − autentycznie ewan-
geliczny stosunek do otaczającego świata, przejdźmy do rozważania 
konkretnych wskazań zawartych w Konstytucjach. 

3. Marianin w kręgu zobowiązań 

3.1. Więzy rodzinne

Członek Zgromadzenia Marianów jest wezwany na pierwszym 
miejscu do codziennej miłości tych, których nazywa współbraćmi, a więc 
do członków swojego zgromadzenia. Jednak przecież gratia non destru-
it, sed perficit naturam. Dlatego naturalna miłość bazująca na więzach 
rodzinnego pochodzenia nie ma być przeciwstawiana duchowej miłości 
współbraci, ale raczej obie powinny zintegrować się w życiu osoby po-
wołanej do drogi zakonnej. Z tego powodu współbracia naturalną miłość 
krewnych, rodaków i samej ojczyzny niech starają się przekształcać na 
duchową2. Warto czytać te słowa w świetle sięgającej czasów biblijnych 
tradycji dotyczącej tej sprawy. Apostoł pisał w Liście do Tymoteusza: 
Jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wia-
ry i gorszy jest od niewierzącego (1 Tm 5, 8). Zobowiązania rodzinne 
i domowe nie zanikają po odkryciu powołania zakonnego, chociaż oczy-
wiście przekształcają się stosownie do sposobu życia w zgromadzeniu. 
Św. Paweł wcześniej wyróżnił spośród dziesięciu przykazań jedno, mia-
nowicie dotyczące rodziców: Czcij ojca twego i matkę − jest to pierwsze 

 2 K 108.
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przykazanie z obietnicą − aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na 
ziemi (Ef 6, 2). „Pierwsze przykazanie z obietnicą” − słowa te wskazują 
na zależność Bożego błogosławieństwa nie tylko od podtrzymywania, 
ale także pogłębiania naturalnych więzów rodzinnych (nawet jeśli - by 
się zdarzyło, że nie będą równocześnie więzami wiary!)

3.2. Szersze zobowiązania społeczne

Wiele wyważonej dbałości o właściwą postawę trzeba będzie przy 
dostosowaniu się do kolejnego zalecenia Konstytucji: wobec miejscowe-
go rządu, urzędów i osób piastujących władzę, jeśli niczego niesprawie-
dliwego nie polecają, niech starają się być lojalni3. Niełatwo zachować 
tu stosowną miarę w najróżniejszych sytuacjach polityczno-społecznych 
zdarzających się w rozmaitych krajach i na odmiennych historycznych 
etapach. Można popaść w tej mierze w przesadę, w jedną lub w drugą 
stronę. Można, po pierwsze, przylgnąć do władzy politycznej tylko dlate-
go, że dysponuje przydatną siłą, co wydaje się korzystne do realizowania 
celów Kościoła. Można jednak, z drugiej strony, kontestować władzę 
jedynie z tego powodu, że reprezentuje autorytet. Ścieżka między słu-
żalczością a anarchizmem jest wąska, jak to zwykle na chrześcijańskiej 
drodze bywa. 

Trzeba więc sięgać nie tylko do słownej formuły, ale także wzo-
rować się na wielowiekowym, praktycznym doświadczeniu Kościoła. 
Szlak ten zaczynali wskazywać przed dwudziestu wiekami Apostołowie: 
Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, 
o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi (Rz 12, 17-
18), pisał Apostoł Paweł, a Piotr dodawał: Wszystkich szanujcie, braci 
miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla! (1 P 2, 17).

Obok tak rozumianych zobowiązań wobec społeczności państwo-
wej, znajdują się w tekście Konstytucji również wskazania dotyczące 
zobowiązań bardziej powszednich: pracowników zatrudnionych przy 
placówkach Zgromadzenia, niech odpowiednio i sprawiedliwie wyna-

 3 Tamże, 111.
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gradzają, życzliwie traktują, jak również niech troszczą się o ich dobro 
duchowe4, co brzmi jak echo apostolskich napomnień: Nikomu nic winni 
nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, wy-
pełnił Prawo (Rz 13, 8). A troska, aby współbracia pod każdym wzglę-
dem okazali się nienaganni i zasłużyli na szacunek i dobre imię u ludzi5 
(motywowana w Konstytucji wersetem ewangelicznym: Tak niech świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie − Mt 5, 15), to nic innego jak wcielanie 
w życie hasła życia pierwotnego Kościoła: Niech będzie znana wszystkim 
ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 4, 4-5).

***

Postrzegając członka Zgromadzenia w rozszerzających się kręgach 
zobowiązań − miłości naturalnej rodziców i bliskich, przyjaźni, relacji 
ze współpracownikami, rodakami i ojczyzną, obecności w szerokiej spo-
łeczności politycznej − Konstytucje nie zapominają o tym, że właściwy 
stosunek do każdej z tych grup osób jest możliwy tylko przy dobrze ufor-
mowanej postawie wewnętrznej. Serce marianina ma charakteryzować 
się darem Chrystusowego pokoju promieniującego na otoczenie oraz 
darem Ducha Świętego. Na nic zdałoby się staranie o zewnętrzne formy, 
jeśli zabrakłoby pamięci o tym, że miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie to owoce Ducha: 
przeciw takim cnotom nie ma Prawa (por. Ga 5, 22).

 4 Tamże, 110.
 5 Tamże, 112.
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Instytuty życia konsekrowanego, a więc i Zgromadzenie Księży 
Marianów, jeśli chcą pozostać wierne orędziu Chrystusa i własnemu 
powołaniu, zobowiązane są wypełnić swoją misję we współczesnym 
świecie; a może lepiej: na terenie i wśród ludzi, którzy ich otaczają 
i w służbie osób, do których są posłani. Aby ją dobrze wypełnić, muszą 
spojrzeć w twarz temu naszemu światu, spojrzeć na jego wartości i pro-
blemy, niepokoje i nadzieje, osiągnięcia i porażki1. 

1. Sytuacja współczesnego świata, także Polski

Świat dzisiaj jest na różne sposoby zagrożony. Podstawowym 
źródłem wielu z nich jest współczesny spór o człowieka, który wyrasta 
z doświadczeń totalitarnych, znajdując swoje dodatkowe wzmocnienie 
w nurcie postmodernizmu, a co przejawia się w zagubieniu przez czło-
wieka własnej tożsamości. Prowadzi to do tego, że człowiek nie wie, 
kim jest, jakie jest jego życiowe powołanie i dla kogo żyje2. 

Czesław Parzyszek SAC

Mariański apostolat w misji Kościoła

 * Ks. dr Czesław Parzyszek SAC, wykładowca teologii apostolstwa w Wyższym Semina-
rium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, długoletni 
przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. 

 1 ChL 3.
 2 Por. J. Nagórny, Zagrożenia współczesnego świata, w: Jak być znakiem miłości Jezusa 

Chrystusa w perspektywie wyzwań trzeciego tysiąclecia, Krajowa Konferencja Instytutów 
Świeckich, Warszawa-Katowice 1999, 19-22.
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1.1. Współczesna „katastrofa antropologiczna”

Zagubienie prawdy o człowieku prowadzi do wielu dramatycznych 
zjawisk, utrudniających odczytanie znaczenia i wartości życia. Mówi się 
nawet o „katastrofie antropologicznej”. Jest to przede wszystkim kryzys 
wokół prawdy. Prawda przestała być uznawana za wartość istotną albo 
w ogóle za jakąkolwiek wartość w życiu ludzkim. Dwie często spoty-
kane postawy w tym zakresie to sceptycyzm – wątpiący w możliwość 
dotarcia do prawdy, i relatywizm – podający w wątpliwość istnienie 
uniwersalnej i absolutnej prawdy. Skoro nie ma obiektywnego dobra 
i prawdy, to każdy może żyć „po swojemu”, kierując się tylko impulsami 
i pobudzeniami własnej autentyczności. Relatywizm uznający wszystko 
za względne jest niezwykle kuszącą i wygodną propozycją dla współcze-
snego człowieka (coraz częściej mówi o tym papież Benedykt XVI). Ta 
niewiara w istnienie obiektywnej prawdy prowadzi też do rezygnacji ze 
stawiania wymagań drugiemu człowiekowi, do odrzucenia konieczności 
autorytetów w życiu człowieka, a w końcu do deprecjacji posłuszeństwa 
i zależności od drugich. Relatywizm nadaje także podejmowanym przez 
człowieka decyzjom oraz dokonywanym przez niego wyborom status 
tymczasowości i w rzeczywistości jest przejawem nihilizmu, który wy-
raża się m.in. w odrzuceniu sensu życia, albowiem nie istnieje nadzieja 
ani możliwość osiągnięcia prawdy. W konsekwencji życie jest jedynie 
sposobnością do poszukiwania doznań i doświadczeń, wśród których na 
pierwszy plan wysuwa się to, co przemijające. Nie należy podejmować 
żadnych trwałych zobowiązań, ponieważ wszystko jest ulotne. 

1.2. Kryzys sumienia

Kryzys ten doprowadził także do zmiany koncepcji sumienia. Jego 
akt nie jest już sądem praktycznym, rozpoznającym, co jest dobre i złe, 
co człowiek powinien czynić, a czego unikać, lecz autonomicznym 
określeniem kryteriów dobra i zła. Trud rozpoznania obiektywnego 
dobra musiał ustąpić miejsca kryterium szczerości, autentyczności, 
«zgody z samym sobą», co doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej 
interpretacji osądu moralnego i kreatywnej koncepcji sumienia. W kon-
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sekwencji prowadzi to do odejścia od prawdy i obiektywnego kryterium 
dobra, a więc do zaćmienia lub znieprawienia ludzkiego sumienia. W ten 
sposób rozpoznawana w sumieniu prawda o dobru nie ma już charak-
teru obiektywnego, bowiem zależy od subiektywnych pragnień czy 
nastawień. Zagubiony zostaje tym samym religijny wymiar sumienia, 
jako najtajniejszego sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam 
z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa3, a więc instancji 
odpowiedzialnej najpierw za rozeznanie, a potem za realizację własnego 
powołania życiowego.

1.3. Utrata poczucia grzechu

Proces zaćmienia sumienia wyraża się także poprzez zjawisko utraty 
poczucia grzechu, będące ściśle powiązane ze świadomością moralną, 
z poszukiwaniem prawdy, z pragnieniem odpowiedzialnego korzystania 
z wolności i prowadzące do zaprzeczenia własnej grzeszności, a tym sa-
mym i skutków z nim związanych: pożądliwości ciała, oczu i pychy tego 
świata. W konsekwencji prowadzi to do odrzucenia rad ewangelicznych, 
które są najbardziej radykalnymi środkami przetwarzania serca człowieka 
– nawrócenia. Jeśli tego zabraknie, niemożliwe jest doświadczenie na-
wrócenia, bo człowiek zamiast stanąć w całej prawdzie swego sumienia, 
właściwie ucieka od niego lub je zagłusza. Wydaje mu się, że lepiej 
wówczas zmienić normy moralne, dokonać na własny użytek ich rein-
terpretacji, aby w ten sposób uwolnić się od ciężaru odpowiedzialności. 
Nawrócenie serca człowieka, a więc także odwrócenie się od pożądli-
wości w nim zadomowionych, nie dokonuje się bez udziału człowieka, 
w czym decydującą rolę odgrywa odpowiedzialny osąd sumienia. Dla-
tego istotne staje się podkreślanie konieczności kształtowania prawego 
sumienia, którego mocą człowiek będzie zdolny odczytać – w najgłębszej 
perspektywie wiary – prawdę o swojej grzeszności. 

 3 GS 16.



1.4. Zafałszowanie ludzkiej wolności

Utrata poczucia grzechu, a także kryzys wokół prawdy, prowadzą do 
zafałszowania ludzkiej wolności, będącej kolejnym znamieniem zagubie-
nia prawdy o człowieku. Grzech niszczy wolność, bo taka jest najgłębsza 
natura grzechu - człowiek odrywa się od prawdy, przedkładając nad nią 
własną wolę. Pragnąc wyzwolić się od Boga i sam się nim stać, oszukuje 
i niszczy samego siebie. Chodzi nie tyle o różnego rodzaju zniewolenia 
i zewnętrzne naruszenie ludzkiej wolności, co raczej o koncepcje, które 
prowadzą do zniewolenia wewnętrznego. Dramatycznym skutkiem 
takiego zafałszowania wolności jest zjawisko braku sensu i celu życia. 
Taki człowiek często nie wie, kim jest, skąd przyszedł oraz dokąd zmie-
rza i nie jest zdolny do odpowiedzialności. Przejawem tego są różnego 
rodzaju „ucieczki od wolności”, widoczne nie tylko w narkomanii czy 
alkoholizmie, ale także w postawach konformistycznych, w szukaniu 
tylko tego, co łatwe i przyjemne, niepoważnym i nieodpowiedzialnym 
podejściu do życia, pełnym lekkomyślności, powierzchowności, niedoj-
rzałości, infantylności oraz niestałości. 

1.5. Dominująca cywilizacja użycia

Można ją także określić jako koncepcję życia, która preferuje 
dynamikę posiadania nad świadomością bycia. Podporządkowuje ona 
wewnętrzne i duchowe wymiary życia człowieka temu, co jest w nim 
materialne i instynktowne. Konsumizm jako postawa życiowa jest prze-
jawem pewnej mentalności ludzkiej związanej z hedonistyczną i utylita-
rystyczną wizją realizacji człowieka przez siebie samego. Przejawia się 
to najczęściej w zagubieniu sensu życia i różnorakich uzależnieniach. 
Istotą zniewolenia, podobnie jak istotą postawy konsumistycznej, jest 
zatracenie swej podmiotowości i przejście do stanu zależności od kogoś 
do czegoś. Konsumizm jest więc także wynikiem wielorakiej, czasem 
bezpośrednio nieuchwytnej manipulacji człowiekiem ze strony całych 
organizacji życia zbiorowego, systemów produkcji oraz nacisku środków 
społecznego przekazu. Dotyka ona zwłaszcza jednostki słabe, które po-
przez różne współczesne jej formy usiłują wypełnić duchową pustkę, 
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jaka powstaje w człowieku. Konsumizm pokrywa się z materializmem 
praktycznym, wyrażającym przekonanie o pierwszeństwie i nadrzędności 
tego, co materialne. Natomiast to, co duchowe i osobowe, zostaje usta-
wione wprost lub pośrednio na pozycji podporządkowanej w stosunku do 
rzeczywistości materialnej. Będzie się on przejawiał w prymacie „mieć” 
nad „być” i uderza w człowieka, w jego dobro. I na odwrót, promowanie 
cywilizacji miłości będzie ratowaniem człowieka w człowieku. Ponadto, 
konsumizm nie tylko deprawuje pojedynczego człowieka, jego wolność 
i hierarchię wartości; staje się jednocześnie modelem kulturowym, któ-
rego wpływowi ulegają całe warstwy i grupy społeczne. 

1.6. Zagubienie nadprzyrodzonego wymiaru życia ludzkiego

Nastawienie konsumpcyjne połączone ze sceptycyzmem i relaty-
wizmem w odniesieniu do prawdy może prowadzić do zagubienia nad-
przyrodzonego wymiaru życia ludzkiego, czyli sekularyzmu związanego 
z utratą poczucia obecności Boga. W skrajnej postaci może prowadzić 
nawet do zeświecczenia czy niedostrzegania potrzeby wiary w życiu 
człowieka. U genezy sekularyzmu stoi swoisty ateizm praktyczny 
i egzystencjalny, będący redukcją wymiaru życia człowieka tylko do 
wartości materialnych i hedonistycznych oraz pozornym doświadcze-
niem samowystarczalności, a także skrajny racjonalizm, który w imię 
zawężonej koncepcji nauki odbiera umysłowi ludzkiemu wrażliwość na 
spotkanie z Objawieniem i Boską transcendencją. W takim przypadku 
człowiek nie musi zwalczać Boga, myśli, że może się po prostu bez 
Niego obejść. Przejawem sekularyzmu jest nie tylko osłabienie wraż-
liwości na Boga – jest nim także osłabienie wrażliwości na drugiego 
człowieka. W tym kontekście Jan Paweł II wspomina o przesadnym 
podkreślaniu podmiotowości osoby, co prowadzi do zamknięcia się 
człowieka w indywidualizmie i czyni osobę niezdolną do nawiązania 
prawdziwie ludzkich relacji. 
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2. Wezwania dla Instytutów życia konsekrowanego

Odkrywanie współczesnego obrazu świata, tak bardzo sprzecznego 
z duchem Ewangelii, nie może mieć nic wspólnego z poddaniem się po-
kusie negatywizmu, pokusie zatrzymania się na niepokojach i dramatach, 
nawet pomimo tego, że każdy na swój sposób w oparciu o doświadczenia 
przeżywane we własnych wspólnotach zapewne uzupełniłby zapropo-
nowany opis o dodatkowe wyzwania, lecz jest ukazaniem obszarów 
szczególnej troski, zadań do wypełnienia, spraw, jakich w żadnej mierze 
przeoczyć nie wolno, od których niewątpliwie zależy przyszłość życia 
konsekrowanego w nowym tysiącleciu. 

Świat potrzebuje autentycznego «znaku sprzeciwu» konsekracji 
zakonnej jako nieustannego zaczynu zbawczej odnowy. Jest rzeczą 
konieczną, aby życie konsekrowane objawiało się coraz bardziej jako 
pełne radości i Ducha Świętego, aby osoby konsekrowane uwierzytel-
niały swoją tożsamość mocą żywego świadectwa, ponieważ człowiek 
współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha 
nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami.

Wskazania duszpasterskie dla osób konsekrowanych płyną jakby 
dwoma torami. Pierwszy tor to wskazania Ojca Świętego podczas spo-
tkania z osobami życia konsekrowanego w Częstochowie w specjalnie 
przekazanym dokumencie w dniu 4 czerwca 1997 roku. I drugi tor to 
owoc refleksji Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
i Żeńskich, zawarte w Dokumencie „Idziemy naprzód z nadzieją. Życie 
konsekrowane w Polsce na początku nowego tysiąclecia”, wydanym 
w 2003 roku.

2.1. Wezwania dla Instytutów życia konsekrowanego według 
Jana Pawła II

Jak już wspomniano, pierwszy tor wskazań dla osób życia konse-
krowanego płynął z przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II z 4 czerwca 
1997 roku4. Spójrzmy przede wszystkim na wskazania, które dotyczą 

 4 Jan Paweł II, Orędzie papieskie do osób konsekrowanych W służbie Chrystusa i Kościoła 
(Jasna Góra, 4.06.1997), „L’Osservatore Romano” 18(1997) nr 7, 41-43.
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pracy apostolskiej Instytutów życia konsekrowanego (wyzwań „ad 
extra”). Można je sprowadzić do następujących. 

2.1.1. Wezwanie do odpowiedzialności za ewangelizację świata

Według Jana Pawła II do osób konsekrowanych w szczególny spo-
sób odnosi się wezwanie Chrystusa skierowane do uczniów, aby iść na 
cały świat i głosić Ewangelię wszystkim narodom. Powinny one pójść 
nie tylko do wierzących i ochrzczonych, ale także do niewierzących 
i nieochrzczonych, do tych, którzy jeszcze nie znali Chrystusa. Osoby 
konsekrowane jako bardziej mobilne w realizacji dzieła ewangelizacji 
mają do spełnienia rolę szczególną. 

2.1.2. Wezwanie do odpowiedzialności za nową ewangelizację
   oraz za odnowę Kościoła, zwłaszcza w Polsce

Ojciec Święty stwierdza wyraźnie: Nowa ewangelizacja jest pilną 
potrzebą chwili także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie pol-
skim5. Nowej ewangelizacji potrzebują nie tylko kraje, które po Soborze 
Watykańskim II przeszły swój wielki wstrząs duchowy i religijny, ale 
także kraje na pozór spokojne i oficjalnie katolickie, jak np. Polska, 
w której deklarowana wiara często rozmija się z praktyką życia.

 2.1.3. Wezwanie do służenia wszystkim, a zwłaszcza najbardziej
    potrzebującym

Na tle odpowiedzialności osób konsekrowanych za świat i Kościół 
Papież wyróżnia pewne kategorie osób, którym instytuty życia konse-
krowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego powinny poświęcić 
szczególną uwagę. Należą do nich przede wszystkim dzieci i młodzież, 
ubodzy i opuszczeni, cierpiący, odrzuceni i duchowni.

 5 Tamże, 3.
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2.1.4. Wezwanie do realizacji określonego programu nowej 
   ewangelizacji

Ojciec Święty zawarł najogólniejszy program tego, na czym powin-
na się koncentrować nowa ewangelizacja. Celem nowej ewangelizacji 
jest przeciwstawienie się największej pokusie naszych czasów, którą 
jest odrzucenie Boga-Miłości. Pilną potrzebą jest odbudowanie prawdy 
o Bogu. Drugim celem nowej ewangelizacji jest także przeciwstawie-
nie się często otwartemu wykreśleniu Boga z życia społecznego6. W tej 
sytuacji jawi się postulat większej obecności życia konsekrowanego 
w życiu społecznym i politycznym, a zwłaszcza w środkach społecz-
nego przekazu. Papież wyznacza nowej ewangelizacji również zadanie 
przeciwdziałania szerzącemu się relatywizmowi, obojętności religijnej 
oraz chaosowi, zagubieniu i zamętowi duchowemu.

2.1.5. Wezwanie do ewangelizacji w większej współpracy

Dziś już nie wystarcza współpraca na wąskim odcinku pracy 
wewnątrz określonego instytutu czy stowarzyszenia. Potrzebna jest 
współpraca między instytutami i stowarzyszeniami. Potrzebna jest 
współpraca na płaszczyźnie ogólnokościelnej. Osoby konsekrowane 
obarczone szczególną odpowiedzialnością za Kościół nie są zobowią-
zane, a nawet nie powinny tego zadania pełnić same. Winny podzielić 
się tą odpowiedzialnością. Zaprosić do współpracy innych członków 
Kościoła, zwłaszcza świeckich.

2.1.6. Wezwanie do zwrócenia uwagi na potrzeby współczesnego
   człowieka i do szukania nowych dróg ewangelizacji

Jan Paweł II określa życie konsekrowane w Polsce jako dar dla 
„współczesnego pokolenia Polaków”. To znaczy, że życie konsekrowane 
w Polsce nie może być obok współczesnych potrzeb Polaków. Wyrazem 
tego jest szukanie nowych dróg ewangelizacji. Uczestnicząc w chary-

 6 Jan Paweł II, Przesłanie do osób konsekrowanych (Jasna Góra, 4 VI 1997 r.), 3.

Czesław Parzyszek SAC436



zmacie założycielskim są one zobowiązane szczególnie do otwarcia 
się na tchnienie Ducha, do uzupełniania tego, czego nie dostaje innym 
instytucjom i strukturom Kościoła. Z tym charyzmatem ściśle łączy się 
dar tworzenia, nie zatrzymywania się na tym, co jest, szukania wciąż 
lepszych rozwiązań i propozycji. W tym duchu wzywa Jan Paweł II 
w swoim Przesłaniu: Szukajcie nowych dróg wprowadzania Ewangelii 
we wszystkie dziedziny ludzkiej rzeczywistości7.

Realizacja tej misji wymaga jednak właśnie od osób konsekrowa-
nych prowadzenia szczególnie intensywnego życia duchowego. Osoby 
konsekrowane muszą być osobami na wskroś duchowymi, aby pomagać 
współczesnemu pokoleniu poznawać niezgłębione bogactwo Chrystusa8. 
Duszą nowej ewangelizacji jest głębokie życie wewnętrzne, ponieważ 
tylko ten, kto „trwa” w Chrystusie, „przynosi owoc obfity” (J 15, 5). 
Ludzie świeccy - podkreśla Papież - oczekują od was, abyście byli przede 
wszystkim świadkami świętości i przewodnikami wskazującymi drogę do 
jej osiągnięcia w życiu codziennym9. Dalej, szczególnym źródłem ducho-
wego oddziaływania, skutecznej ewangelizacji i tajemnicą świętości osób 
konsekrowanych jest radykalna praktyka rad ewangelicznych. Praktyka 
rad ewangelicznych zawiera w sobie wielką odpowiedź na bałwochwal-
czy kult stworzenia, na negację Boga w świecie, na różnorakie niewole 
człowieka. Ojciec Święty oczekuje od osób konsekrowanych, aby były 
prorokami głoszącymi styl życia zrywający z modelami życia opartego 
na potrójnej pożądliwości, a ukazujący ludzkości drogę „duchowej 
terapii”10. Ten proroczy znak - mówi Papież - jest Kościołowi we współ-
czesnej Polsce ogromnie potrzebny11. W tym kontekście życie według 
rad ewangelicznych to rzeczywiste ubogacenie i najlepsza odpowiedź 
na postępujące zubożenie tych wartości. I wreszcie warunkiem realiza-
cji ideału życia konsekrowanego jest praktykowanie wyrzeczeń i pracy 

 7 Jan Paweł II, Orędzie papieskie do osób konsekrowanych W służbie Chrystusa i Kościo-
ła…, 3.

 8 RH 11.
 9 Jan Paweł, Orędzie papieskie do osób konsekrowanych W służbie Chrystusa i Kościoła…, 

4.
10 Tamże.
11 Tamże.
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nad sobą. Bez czujności, bez wyrzeczenia, bez gorliwej pracy nad sobą, 
niemożliwe jest kroczenie drogą świętości i rad ewangelicznych.  

2.2. Wyzwania zawarte w Dokumencie Idziemy naprzód z nadzieją

Wyzwania tu zawarte również można podzielić na dwie części. Po 
pierwsze te, które dotyczą życia konsekrowanego „ad intra” - wewnątrz 
wspólnot życia konsekrowanego oraz wyzwania „ad extra” - na zewnątrz, 
zadania względem drugich. Jak już wspomniano wyżej, interesuje nas 
głównie praca duszpasterska Instytutów życia konsekrowanego, czyli 
zadania „ad extra” i od nich zaczniemy. Niemniej, należy też - choć skró-
towo - wspomnieć o zadaniach „ad intra”, gdyż one w jakimś stopniu 
gwarantują skuteczność pracy duszpasterskiej tychże Instytutów.

2.2.1. Zadania „ad extra”

Życie konsekrowane – w każdej jego formie – jest ukierunkowane 
również „ad extra” i w każdym powołaniu do życia konsekrowanego 
zawarte jest zadanie całkowitego poświęcenia się misji Chrystusa. Naj-
ważniejsze jest osobiste świadectwo, ale jeśli charyzmat założycielski 
przewiduje działalność duszpasterską, to świadectwo życia oraz dzieła 
apostolskie i dzieła służące postępowi człowieka są równie ważne12.

2.2.1.1. Być dla innych z wyobraźnią miłosierdzia 

Osoby konsekrowane, idąc śladami Jezusa, służą – z natury rzeczy 
– przede wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym. Wiele 
ze wspólnot życia konsekrowanego powołanych jest charyzmatem za-
łożycielskim do służby ludziom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, 
słabym, zepchniętym na margines. Trzeba z całą mocą i wyrazistością 
ukazywać społeczeństwu, że ludzie odrzuceni i słabi mogą stać się dla 
innych – „zdrowych” – nauczycielami życiowego autentyzmu, a stosunek 
do nich jest miarą naszego człowieczeństwa. W dzisiejszych czasach 

12 VC 72.

Czesław Parzyszek SAC438



świadectwo miłosierdzia jest bardzo oczekiwane i zarazem najbardziej 
wiarygodne w oczach wielu współczesnych. Jan Paweł II przypomniał, 
że potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przeja-
wem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia 
bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby 
gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako 
świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr13. Dziś już nie wystarcza po-
moc, trzeba wykorzenić przyczynę, z której bierze początek dana bieda. 
Tu obok wyobraźni miłosierdzia potrzeba jeszcze twórczej wierności 
i apostolskiej kreatywności. Ci, którzy otrzymują pomoc we wspólnotach 
życia konsekrowanego, powinni też mieć okazję do bliższego poznania 
Boga, który jest Miłością. Aktywność w dziedzinie służby ubogim nie 
może stać się aktywizmem, a zaangażowanie na rzecz innych zwykłym 
społecznikostwem. Winny one znajdować swe dopełnienie i zarazem 
źródło w modlitwie i kontemplacji.

2.2.1.2. Duszpasterstwo parafialne

W okresie stalinowskim zakony męskie w Polsce zostały – jako takie 
– uratowane dzięki więzi z Episkopatem, duchowieństwem diecezjalnym 
i ludźmi świeckimi. Ceną, jaką jednak przyszło zapłacić, było pozbawie-
nie zakonów możliwości pracy zgodnej z ich charyzmatem, a wtłoczenie 
wszystkich w schemat pracy parafialnej. Po roku 1989 niektóre zakony 
zaczęły oddawać parafie, inne wpisały duszpasterstwo parafialne w re-
jestr swoich apostolatów. Podejmując pracę w parafii, wspólnoty życia 
konsekrowanego są świadome, że jest to dla nas misja przechodnia, na 
pewien czas, stanowiąca fragment całości apostolatu danego instytutu. 
Duszpasterze zakonni wnoszą w swoją pracę charakterystyczne dla siebie 
duchowości. Parafia zakonna realizuje więc z jednej strony – pastoralne 
cele i zadania Kościoła lokalnego, z drugiej – uczestniczy w priorytetach 
apostolskich swojego zakonu. Parafie prowadzone przez osoby konsekro-
wane nie mogą zadowalać się „obsługą” najpobożniejszych, ale muszą 

13 NMI 50.
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być „placówkami misyjnymi”, wrażliwymi na ludzi z marginesu, o po-
wikłanych życiorysach, na ubogich i chorych, na rodziny wielodzietne, 
a zwłaszcza na młodzież. 

2.2.1.3. Posługa w sanktuariach

Męskie i żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego w Polsce obej-
mują troską ponad 130 sanktuariów: niektóre z nich mają rangę ogól-
nokrajową, inne są lokalnymi sanktuariami. Każde ma swoją tradycję 
i specyfikę, swoją historię i teraźniejszość. Powinnością wspólnot życia 
konsekrowanego – jako kustoszy – jest nie tylko solidna obsługa sakra-
mentalno-duszpasterska, ale też troska o to, by uchronić niektóre sank-
tuaria przed zamienieniem ich w zwykłe, choć artystycznie wspaniałe 
obiekty turystyczne. Chodzi o to, aby turystyka nie wyparła z sanktu-
arium sacrum.

2.2.1.4. Misje ludowe

„Instytucja misjonarzy ludowych” ma bogatą tradycję w Polsce. 
Poświęcenie i praca tych ludzi były nie do przecenienia przez dziesię-
ciolecia dla całego Kościoła, który jest w Polsce. Głównym celem takich 
misji była formacja sakramentalna i odnowienie więzi rodziny; silnym 
akcentem była też problematyka praw człowieka i kontekst uwarunko-
wań społecznych ateistycznego państwa. Dziś tematyka ewangelizacji 
powinna uwzględniać ewangelizację w sytuacji nowych warunków, jakie 
pojawiły się w związku z liberalizmem, konsumpcjonizmem i plurali-
zmem. Trzeba więc do tych pierwotnych celów dodać pogłębienie forma-
cji biblijnej i wprowadzenie w głębsze doświadczenie modlitwy, a także 
ukazać uczestnikom pewne aspekty ich eklezjalnej odpowiedzialności, 
realizowanej poprzez ich zaangażowanie zawodowe, zainteresować ich 
formami uczestnictwa w życiu lokalnej wspólnoty wierzących, moż-
liwościami współpracy z samorządami i innymi strukturami „małych 
ojczyzn”. Wszystko to wymaga od misjonarzy dużej wrażliwości du-
chowej, stałego pogłębienia teologicznego i wyczucia pastoralnego, aby 
przekazywać treści otwierające na Ewangelię i nauczanie papieskie oraz 
na jedność apostolskiej wspólnoty Kościoła.
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2.2.1.5. Misje zagraniczne

Aczkolwiek ze wszystkich stron świata nie ustaje wołanie o polskich 
misjonarzy, to jednak głos zza naszej wschodniej granicy brzmi najpo-
tężniej i najbardziej błagalnie. Tę prośbę o misjonarzy z Polski położył 
też Jan Paweł II na sercu biskupom polskim podczas wizyty ad limina 
Apostolorum. Oto słowa Papieża: Nic bowiem tak nie dynamizuje życia 
kościelnego i nie przyczynia się do budzenia powołań, jak dawanie głosi-
cieli Chrystusa ludziom, którzy nie znają Jego nauki14. Ta prawda odnosi 
się jeszcze bardziej do życia konsekrowanego, w którym zaangażowanie 
misyjne stanowi zawsze istotny element jego apostolskiej działalności. 
Takie zaangażowanie umacnia życie konsekrowane, budzi w nim nowy 
entuzjazm i nową motywację, ożywia jego wierność15.

2.2.1.6. W komunii z świeckimi

Z chwilą upadku komunizmu przebudził się „olbrzym”, jakim jest 
laikat, odkrywając swoje powołanie w życiu i apostolstwie Kościoła. Za-
uważył to również Jan Paweł II, który stwierdził: Cieszy fakt, że wierni 
świeccy włączają się w dzieło ewangelizacji i czują się coraz bardziej 
świadomi swojej roli w Kościele; ale zaraz potem położył biskupom na 
sercu wielką i ciągłą troskę o formację wewnętrzną prowadzoną konse-
kwentnie i z umiejętnością, tak aby mogli oni poczuć się rzeczywiście 
podmiotami w życiu Kościoła i przejąć na swe barki należną im część 
odpowiedzialności w Kościele i w społeczeństwie16. Wspólnoty życia kon-
sekrowanego są otwarte na świeckich. I dziś z inspiracji wspólnot życia 
konsekrowanego w Polsce i pod ich opieką działa ponad sto różnego 
rodzaju ruchów, organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji 
skupiających świeckich. 

Domy wspólnot życia konsekrowanego winny być dla nich coraz 
bardziej otwarte i bardziej gościnne. I choć w każdym z nich ma być 

14 Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji (przemówienie, 2.02.1998), 
8, „L’Osservatore Romano” 19(1998) nr 3, 39.

15 VC 78. 
16 Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji…, 3.
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przestrzeń objęta klauzurą, to nie da się za nią do końca ukryć ani 
wspólnoty, ani jednostek. Umiejętność współpracy z innymi, jakość 
relacji utrzymywanych wewnątrz wspólnoty, autentyczność naszego 
życia ślubami – to wszystko ma zawsze rangę świadectwa. Otwierając 
się na świeckich, nie można zapomnieć, że istnieje wobec nich obowią-
zek posługi formacyjnej. Formacja ta, zgodnie z potrzebami Kościoła 
i specyfiką danego instytutu, zakłada zawsze solidny przekaz depozytu 
wiary, umacnianie elementów wspólnototwórczych, pogłębianie samo-
świadomości eklezjalnej, uwrażliwienie na ludzi potrzebujących pomocy 
i kształtowanie konkretnych form, poprzez które osoby świeckie wnoszą 
chrześcijańską wizję człowieka i wrażliwości społecznej w różnorodne 
dziedziny ich życia zawodowego.

2.2.1.7. Na polu edukacji

Istotnym znakiem bycia wspólnot życia konsekrowanego dla in-
nych jest działalność edukacyjna i misja wychowania. Prowadzą one 
szkoły wszelkich typów i stopni, od przedszkoli po wyższe uczelnie. 
Służą młodemu pokoleniu nie tylko dlatego, że jest ono „nadzieją świata 
i Kościoła”, ale też dlatego, że istnieją niebezpieczeństwa, na jakie jest 
ono narażone. Przez działalność edukacyjno-wychowawczą przygoto-
wują młode pokolenie do umiejętnego korzystania z wolności, do życia 
w świecie pluralistycznym. Celem tych wysiłków wychowawczych jest 
uformowanie dojrzałych ludzi i chrześcijan, pragnących przyczynić się do 
budowania lepszego i bardziej sprawiedliwego świata, gotowych do dzie-
lenia się z innymi swymi darami i talentami, zdolnych do podejmowania 
odpowiedzialności za siebie, za innych i za dobro wspólne: w rodzinie, 
społeczności lokalnej, w Kościele, ojczyźnie i świecie. 

2.2.1.8. W służbie życiu

Cywilizacja śmierci zagarnia coraz to większe przestrzenie geogra-
ficzne i umysłowe: znajduje coraz więcej zwolenników zabijania tych 
najsłabszych. To na polskiej ziemi, w Kaliszu, Papież przypomniał, że 
miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą 
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wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia17. Właśnie w imię „cy-
wilizacji życia i miłości” wiele z osób konsekrowanych – kontynuując 
posługę miłosierdzia Chrystusa i idąc śladami Boskiego Samarytanina 
– jest blisko tych, którzy cierpią, aby pomniejszyć ich ból. Są to przede 
wszystkim kobiety, które jako pielęgniarki i lekarki podejmują apostol-
stwo w ramach służby zdrowia, ale nie brak też mężczyzn (zakonników) 
w tym apostolstwie. Ich kompetencja zawodowa, wrażliwa na humaniza-
cję medycyny, otwiera przestrzeń dla Ewangelii, która napełnia nadzieją 
i dobrocią nawet najtrudniejsze doświadczenia życia i śmierci ludzkiej.

Służbą życiu są też zinstytucjonalizowane formy opieki nad cho-
rymi, upośledzonymi umysłowo, osobami starszymi i chronicznie cho-
rymi, nad narkomanami, alkoholikami, chorymi na AIDS, a także nad 
samotnymi matkami i dziećmi. Dzieła te są skromną i pokorną ilustracją 
tych wartości ewangelicznych, które oświetlają ludziom naszych czasów 
sens życia, cierpienia i śmierci; są może też w jakimś stopniu żarliwym 
apelem o szacunek dla człowieka i dla ludzkiego życia od poczęcia do 
naturalnego kresu. 

2.2.1.9. W świecie mediów

Mass media stanowią w dzisiejszym świecie potężną i wszechobec-
ną siłę. Kościół chce być w nich obecny. W pierwszym rzędzie osoby 
konsekrowane potrafią służyć sprawie ewangelizacji na różne sposoby, 
rozwiązując twórczo problemy18. Są wezwani, by zrozumieć przemiany 
końca XX wieku wywołane przez gwałtowny rozwój mediów elektro-
nicznych i tak zwaną rewolucję informacyjną, by nauczyć się ich języka 
i uwzględnić w naszej pracy ewangelizacyjnej konsekwencje, jakie one 
wywołują – swoją szybkością i „obrazowością” – w mentalności i wraż-
liwości ludzi. Ważnym elementem środków społecznego przekazu są 
print media: wydawnictwa, drukarnie, książki, czasopisma, księgarnie, 
hurtownie, biblioteki. Na tym polu prym wiodą pallotyni, pauliści, jezuici, 
dominikanie i loretanki.

17 Tenże, Rodzina wspólnotą życia i miłości (Kalisz, 4.06.1997), 2, „L’Osservatore Romano” 
18(1997) nr 7, 35.

18 VC 99.
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2.2.1.10. Podejmując wielkie dialogi

Czasy narastającego pluralizmu są jednocześnie okresem rodzącej 
się wielkiej tęsknoty za jednością. Dialogi, na różnych płaszczyznach, 
i wszelkie inicjatywy, które łączą ludzi ponad istniejącymi barierami i po-
działami, cieszą się autentycznym poparciem i sympatią społeczną. W tej 
sytuacji wspólnoty życia konsekrowanego – zgodnie ze swoją specyfiką 
i charyzmatem – pragną włączyć się w posługę jednania Kościoła, Polski, 
Europy i świata. W tym momencie dziejowym trzeba wyjść z Chrystusem 
ku innym Kościołom chrześcijańskim, ku innym religiom19, ku innym 
krajom; trzeba być „w dialogu ze wszystkimi”20. Trzeba stwarzać szczerą 
atmosferę ludzkiego zrozumienia, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak 
instytucjonalnej, aby dzięki mocy Ducha Świętego można było obalić 
mury podziałów i uprzedzeń21.

2.2.2. Zadania „ad intra”

Należy je przypomnieć, gdyż ich realizacja wpływa na jakość apo-
stolstwa „ad extra” tychże Instytutów. Na pierwszym miejscu należy 
wymienić życie duchowe. Przeżywana przez nich duchowość winna 
promieniować na zewnątrz. Domy zakonne powinny być przede wszyst-
kim miejscem doświadczenia Boga. Dla „szukających Boga i spraw 
duchowych” winny się otworzyć i być „gościnnym domem i szkołami 
wiary”. 

Po wtóre ważne jest świadectwo życia. Ludzie dziś spragnieni są 
autentyzmu. Najskuteczniej można apostołować wtedy, gdy Instytuty 
będą wiarygodnymi i autentycznymi świadkami miłości, jaką Bóg obda-
rzył ludzi w Chrystusie. Najważniejszym przejawem misji osób konse-
krowanych nie są zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie 
w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo.

19 RdC 40.
20 VC IV, 100-103.
21 RdC 41.
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Z kolei, adhortacja Vita consecrata zwraca uwagę na klimat brater-
skiej wspólnoty. Świat stał się dziś „globalną wioską”. Odziedziczona 
po komunistycznym systemie „bylejakość” zagnieździła się w widzeniu 
i ocenie człowieka i sprawia, że nie ma szacunku dla drugiego człowieka, 
a w ostatecznym wymiarze nie ma szacunku i dla samego siebie. W tym 
kontekście Kościół oczekuje od wspólnot życia konsekrowanego, by 
były „prawdziwymi mistrzami komunii”22 oraz powierza im „szczególną 
troskę o wzrost duchowości komunii”23.

Przy wspomnianej wyżej tendencji ulegania kulturze hedonizmu 
i materialistycznej żądzy posiadania rodzi się pytanie, na ile osoby 
konsekrowane, żyjąc radami ewangelicznymi, dopomagają korygować 
punkt patrzenia ludzi i stanowią propozycję „znaku sprzeciwu” wobec 
wszechobecnego kultu seksualności, posiadania i samorealizacji, a zara-
zem ukazują drogę „duchowej terapii”24; na ile wybór życia zakonnego 
jawi się jako realizacja pełni człowieczeństwa? Stąd Dokument podkreśla 
mocno, że świadectwo życia i refleksja nad przeżywaniem ślubów czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa winny ukazywać ich prawdziwe piękno 
i głębię - być czytelnym znakiem25. 

Kolejnym zadaniem dla Instytutów życia konsekrowanego to dusz-
pasterstwo powołaniowe. To Bóg powołuje, ale od osób konsekrowa-
nych w znacznej mierze zależy, czy ten delikatny głos będzie zauważony 
i podjęty, czy znajdzie warunki dojrzewania do osobistej decyzji młodego 
człowieka. Wrażliwość na budzenie powołań jest szczególnym spraw-
dzianem dojrzałości życia konsekrowanego.

I wreszcie Vita consecrata zwraca uwagę na formację stałą człon-
ków wspólnoty życia konsekrowanego. Jeśli osoby konsekrowane mają 
być wyrazistymi osobowościami, żyjącymi duchowością charyzmatów, 
zdolnymi do realizacji powierzonej im misji w takim społeczeństwie, to 
one same winny się troszczyć o stałą żywotność duchową. Formacja jest 

22 VC 46.
23 RdC 28.
24 VC 87.
25 Por. Tamże, 20.
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więc procesem, który nigdy się nie kończy i ma charakter totalny: obej-
muje całą osobę, wszystkie aspekty jej tożsamości, jej czyny i intencje. 

3. Waga mariańskiego apostolatu

W świetle nakreślonego obrazu współczesnego świata i wynikają-
cych stąd zadań dla wszystkich Instytutów życia konsekrowanego łatwiej 
zrozumieć aktualność i treść zobowiązania odnośnie do apostolatu, za-
wartego w Konstytucjach i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Maria-
nów Niepokalanego Poczęcia NMP (par. 115-125). Trzeba je przyjąć 
z sercem. Wczytując się w ich ducha, widzimy, jak bardzo są aktualne 
i wpisane w wymogi apostolskiej działalności Kościoła we współcze-
snym świecie. Warto je odnaleźć, wczytując się w ducha wspomnianej 
Konstytucji i Dyrektorium księży marianów.

3.1. Zobowiązanie i przedmiot apostolstwa mariańskiego (par. 115-116)

Konstytucje nawiązują najpierw do najgłębszych podstaw aposto-
latu, jakim jest sakrament chrztu św. i konsekracja zakonna, lub także 
święcenia kapłańskie. Konsekracja zakonna nie jest konsekracją pierw-
szą. Absolutnie pierwszą konsekracją jest konsekracja chrztu św. Już 
w niej dokonało się nasze pierwsze przyobleczenie w Chrystusa, już 
ona uczyniła nas nowymi ludźmi, już w niej wyrzekliśmy się grzechu 
i szatana. Konsekracja, którą składamy w Zgromadzeniu, nawiązuje do 
konsekracji chrztu w sposób bardzo zasadniczy. Nie jest to tylko jakieś 
uboczne korzystanie z tamtej konsekracji; ona - jak się wyraża Sobór 
– jest głęboko zakorzeniona w konsekracji chrztu26. To swoiste, pełne 
zanurzenie się w tajemnicę chrztu, świadome przyjęcie na siebie wszyst-
kich jego konsekwencji27.

Konsekracja zakonna nie jest jednak zwykłym odnowieniem chrztu, 
jakie jest praktykowane w Kościele, także przez osoby niekonsekrowane. 

26 PC 5.
27 LG 44.
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To nie jest zwyczajna kontynuacja chrztu. To jest coś więcej. Konsekracja 
ta, nie będąc żadnym super-chrztem jest jednak rzeczywistością przekra-
czającą ramy chrztu świętego. Zobowiązania, które się z nią wiążą, nie 
wiążą się ściśle z samym chrztem. Jest ona jakby uszczegółowieniem 
zobowiązań płynących ze chrztu, ich większym skonkretyzowaniem, 
ale takim, że nie mają one charakteru powszechnego. Adhortacja mówi 
o szczególnym i owocnym pogłębieniu konsekracji chrzcielnej28, o szcze-
gólnej konsekracji29, o decyzji przynależenia do Boga z nowego i szcze-
gólnego tytułu30. Głównym tytułem podjęcia konsekracji jest dążenie 
do nadania swemu chrześcijańskiemu życiu maksymalnie radykalnego 
charakteru. Chodzi o życie dla samego Boga31, o dar z siebie [...] cał-
kowity i nieodwołalny32. Pełne oddanie się w konsekracji nie zadawala 
się wypełnianiem niezbędnego minimum w naszym życiu i pracy, lecz 
znajduje swą miarę w nieustannej miłości do Boga i ludzi. Poprzez kon-
sekrację życiu nadajemy charakter wielkoduszności i poświęcamy się 
niestrudzenie realizacji zadań Zgromadzenia, tak abyśmy mogli wypełnić 
wyznaczone apostolskie posłannictwo.

Tak pojęta konsekracja ożywia nasze życie. Jest nie tylko szczegól-
nym i owocnym pogłębieniem konsekracji chrztu, ale jest także szcze-
gólnym rozwinięciem sakramentu bierzmowania33, jest również źródłem 
szczególnej płodności sakramentu święceń34. Nadaje więc ona zupełnie 
nowy wymiar życiu chrześcijańskiemu, nie tylko osób świeckich, ale 
także osób duchownych. Jest ona wyrazem nie tylko porzucenia grze-
chu, ale także i tego, co grzechem nie jest, a co w jakikolwiek sposób 
ogranicza możliwości miłowania i oddania się Bogu i bliźniemu. Ona 
stawia wyraźnie na to, co możliwe. To wyraz zupełnie nowego stosun-
ku do świata i własnego „ja”. To wyzwolenie ukrytych w nas, a często 

28 VC 30.
29 Tamże.
30 LG 44.
31 PC 5.
32 ET 7.
33 VC 30.
34 Tamże.
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jakby uśpionych, dynamizmów łaski Bożej, a zwłaszcza tych, które 
wiążą się z naszym wszczepieniem w tajemnicę Chrystusowej śmierci 
i zmartwychwstania.

Przeżywana w ten sposób nasza konsekracja staje się pełną wdzięcz-
ności odpowiedzią na wezwanie Boże oraz źródłem naszego osobistego 
uświęcenia i radości. Czy tak faktycznie jest? - to pytanie należy stawiać 
sobie często, czy nasza konsekracja jest faktycznie naszym błogosławień-
stwem? Jaka jest nasza wdzięczność za dar powołania, który otrzyma-
liśmy całkiem niezasłużenie? Pan Bóg nie poprzestał w swej dobroci 
na udzieleniu nam łaski chrztu i innych sakramentów, dla wielu z nas 
także sakramentu święceń, ale jeszcze dał nam tę łaskę niezwykłą, którą 
dziś odkrywa z radością cały Kościół, a którą żyje od wieków. Jakąż 
gorliwością życia powinniśmy Bogu wyrazić naszą wdzięczność! Jak 
powinniśmy się strzec, aby w naszym życiu nie było niepoświęconych 
Bogu chwil, jakichś działań niekonsekrowanych! Dlatego pytamy się 
wszyscy razem i każdy z osobna, czy mój czas należy do Boga w całości? 
Czy nie dzielę go na ten poświęcony apostolstwu i na czas prywatny, 
nietykalny, dla nikogo niedostępny? Jakie jest moje zaangażowanie się 
w pracę, w modlitwę, we wspólne troski o rozwój Bożego Królestwa? 
Czy nie wyznaczam granic mojej gorliwości, intensywności mojego 
poświęcenia się, mojej miłości?

3.2. Maryjny i eschatologiczny wymiar apostolatu (par. 117-118)

Na wielu miejscach adhortacja Vita consecrata wskazuje na wzór 
Maryi, która oddała się na służbę Bożego zamysłu, czyniąc dar z siebie 
samej. Początkiem każdej misji jest taka właśnie postawa, wyrażona 
przez Maryję w chwili Jej zwiastowania: Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 38)35. W innym miejscu Jan 
Paweł II napisał: Maryja jest bowiem wzniosłym przykładem doskonałej 
konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym 
oddaniu się Jemu [...], przypomina osobom konsekrowanym o pierwszeń-

35 Tamże, 18.
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stwie Bożej inicjatywy [...], jawi się jako wzór przyjęcia łaski przez czło-
wieka [...], jest mistrzynią bezwarunkowej wierności i niestrudzonej służ-
by [...]. Życie konsekrowane w Niej znajduje wspaniały wzór konsekracji 
[...]. Dlatego synowska więź z Maryją stanowi uprzywilejowaną drogę 
wierności wobec otrzymanego powołania oraz najskuteczniejszą pomoc 
do wzrastania w nim i przeżywania go w pełni36. Paragraf 117 Konsty-
tucji mariańskich tak bardzo współbrzmi z powyższymi wskazaniami 
Kościoła. Jest on także wpisany w sedno mariańskiej duchowości.

Podobnie Jan Paweł II mocno podkreśla element eschatologiczny 
konsekracji zakonnej. Na wielu miejscach adhortacji Vita consecrata 
powiedział wprost: Zadanie powierzone życiu konsekrowanemu polega 
na ukazywaniu, że Wcielony Syn Boży jest eschatologicznym celem, ku 
któremu zmierza, blaskiem, przy którym blednie wszelkie inne światło, 
nieskończonym pięknem, które samo zdolne jest zaspokoić wszystkie pra-
gnienia ludzkiego serca37. Sobór Watykański II przypomina to nauczanie, 
gdy stwierdza, że konsekracja w wyższym stopniu zapowiada przyszłe 
zmartwychwstanie i chwałę Królestwa niebieskiego38.

W tym sensie życie konsekrowane stanowi uprzywilejowaną drogę 
do świętości39 . Jest to szczególne, jak podkreśla Jan Paweł II, zapuszcze-
nie korzeni w Chrystusie (por. Kol 2, 7) i szczególne budowanie na Nim 
całego swego życia i postępowania. Papież nazywa osoby konsekrowane 
(za św. Pawłem Apostołem) „działem świętych” (Kol 1, 12), to znaczy 
osobami, które jakby zawodowo angażują się w świętość40. Szczególnym 
zadaniem życia konsekrowanego jest świadczenie o świętości, ukazywa-
nie świętości Boga i Jego Kościoła41, a tym samym budzenie w ludzie 
Bożym pragnienia świętości. Osoby konsekrowane oprócz przypomina-
nia o obowiązku dążenia do świętości, mają także obowiązek pomagania 
innym w jej osiąganiu. Ucząc korzystania ze środków uświęcenia oraz 

36 Tamże, 28; por. także 34, 94, 95, 104, 112.
37 Tamże, 16; por także 7, 14, 15, 26, 27, 29, 59.
38 Por. LG 42, 44; VC 26.
39 Por. VC 35.
40 Por. Jan Paweł II, Wobec wyzwania nowych potrzeb (przemówienie do osób konsekro-

wanych w Kielcach, 3.06.1991), „L’Osservatore Romano” 12(1991) nr 5, 28-30.
41 Por. VC 32.
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prowadząc różnego rodzaju szkoły modlitwy i ośrodki uświęcenia42, 
osoby konsekrowane oraz całe instytuty życia konsekrowanego stają 
się dla innych prawdziwą „szkołą świętości”43.

Te wszystkie elementy zawiera 118 paragraf Konstytucji mariań-
skich, który wprost mówi o wszczepianiu w umysły wiernych prawd 
eschatologicznych, aby stawały się one pobudką zarówno do zdobywa-
nia świętości, jak i do niesienia modlitewnej pomocy umierającym oraz 
duszom cierpiącym w czyśćcu.

3.3. Inne elementy apostolatu mariańskiego (por. par. 119-125)

Życie konsekrowane w szczególny sposób jest ukierunkowane na 
ukazywanie wszystkim członkom Ludu Bożego tej perspektywy chrze-
ścijańskiego życia. Jako ikona Chrystusa przemienionego44, jak głosi 
adhortacja, nieustannie przypomina Ludowi Bożemu o potrzebie odpo-
wiadania świętością na miłość Bożą45. W ten sposób wzywa członków 
Kościoła do wyrażenia swojej sakramentalnej konsekracji. A wzywa nie 
tylko osoby duchowne (przykładem oraz modlitwą i ofiarą w ich inten-
cji), ale także osoby świeckie (także małżeństwa i rodziny - do realizacji 
świętości życia małżeńskiego i rodzinnego); od osób konsekrowanych 
rodzina uczy się „konsekracji” małżeńskiej i rodzinnej; członkowie 
Świętej Rodziny to przecież osoby konsekrowane; wierność zobowią-
zaniom w życiu konsekrowanym owocuje także w wierności małżeńskiej 
i rodzinnej46.

Nic dziwnego, że - jak zauważa adhortacja: cały Kościół jest zainte-
resowany życiem konsekrowanym, bo cały Kościół zainteresowany jest 
świętością swoich członków; życie konsekrowane jest głęboko zespolone 
ze świętością Kościoła47; jest ono prawdziwym darem dla Kościoła48. 

42 Por. Tamże, 39.
43 Por. Tamże, 35.
44 Por. Tamże, 14.
45 Tamże, 33.
46 Por. K 120, 122.
47 VC 3.
48 Tamże.
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To świadectwo dla Kościoła jest najważniejsze i dlatego gdyby życie 
konsekrowane nie osiągnęło niczego innego aniżeli własną świętość, już 
tym samym spełniłoby swoją wielką rolę w Kościele. Kard. Hume we 
Wprowadzeniu do Lineamenta Synodu o życiu konsekrowanym określił 
dawanie świadectwa świętości jako zadanie ważniejsze niż podejmo-
wanie nowych dzieł; promieniowaniu duchowości i świętości przyznał 
w życiu konsekrowanym absolutny priorytet. To zadanie zaliczył także 
Jan Paweł II do głównych zadań życia konsekrowanego. Jeżeli obok 
tego zadania jest jeszcze jakieś bardzo ważne zadanie, to jedynie to, 
które polega na tworzeniu szkół i ośrodków życia duchowego, w któ-
rych ludzie odnajdywaliby to, co w ich życiu jest najważniejsze i gdzie 
rodziłaby się i rozwijała świętość49.

Życie konsekrowane uczy praktykowania braterstwa. Skądinąd 
wydaje się jasne, że braterstwo w chrześcijaństwie jest prostą konse-
kwencją chrztu św., poprzez który człowiek staje się dzieckiem Boga 
i bratem Jezusa Chrystusa. Ta prawda jednak w chrześcijaństwie nie jest 
oczywistą, nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Braterstwo nie tyl-
ko w świecie, ale i w Kościele nie jest w wielkiej cenie, nie tylko świat 
bywa widownią bratobójczych walk i konfliktów, także u ludzi Kościo-
ła hasła o braterstwie mają niekiedy charakter klasowy, partykularny, 
niepowszechny50.

To wszystko sprawia, że praktyka autentycznego braterstwa staje się 
naglącą potrzebą także w Kościele. W tej sytuacji bezcenne są wszelkie 
inicjatywy podejmowane w tym kierunku. Do najcenniejszych jednak 
należą inicjatywy podejmowane w ramach życia konsekrowanego: 
inicjatywy mające na celu zrealizowanie braterstwa tak, jak je ukazuje 
Objawienie; inicjatywy, w których drugi człowiek to przede wszystkim 
brat, a potem dopiero klient, pacjent, urzędnik, nauczyciel, obcokrajo-
wiec, innowierca, ideologiczny przeciwnik, a brat to znaczy człowiek 
jak ja, któremu należy się to samo, co i mnie.

Życie konsekrowane jest znakiem braterstwa51, to znaczy miejscem, 
gdzie ludzie obdarzają się szczególną komunią, gdzie panuje jeden duch, 

49 Por. K 119, 123.
50 Por. Tamże, 124.
51 VC 41.
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52 Por. Tamże, 45.
53 Tamże, 4.
54 Tamże, 46.
55 Tamże.
56 Tamże, 45.
57 Tamże, 41.
58 Por. Tamże.
59 VC 42.
60 Por. Tamże.
61 Por. Tamże, 72.
62 Tamże.
63 Tamże.

jedno serce i gdzie wszystko jest wspólne52; jest krzewicielem brater-
stwa, „pobudza wzrost braterstwa”53; nie tylko w świecie, ale i w Ko-
ściele, ciągle przypominając, że w naszych wzajemnych relacjach, także 
chrześcijańskich, najważniejszą jest relacja braterstwa. Istnieje bowiem 
pokusa, także w Kościele, do pomniejszania, przynajmniej praktycznie, 
roli braterstwa, gdy np. postępuje się tak, jakoby relacja przełożeństwa, 
starszeństwa czy jakakolwiek inna była ważniejsza aniżeli relacja bra-
terstwa. Od osób konsekrowanych - głosi adhortacja - oczekuje się, by 
były prawdziwymi mistrzami komunii54, bo komunia rodzi komunię55. 
Kościół pilnie potrzebuje takich wspólnot braterskich, m. in., aby uka-
zać współczesnym ludziom swoje prawdziwe oblicze56. I niewątpliwie 
zasługą życia konsekrowanego jest to, że właśnie dzięki niemu Kościół 
nadal żywo odczuwa potrzebę braterstwa57.

Rozwijanie braterskich relacji nie tylko tworzy nowy typ solidarno-
ści międzyludzkiej58, ale także stanowi wymowny znak kościelnej komu-
nii59; jest ono nie tylko narzędziem misji, ale i przestrzenią teologalną, 
tzn. miejscem, gdzie doświadcza się obecności Pana60. 

Życie konsekrowane uczy pełnego zaangażowania się w misję 
Kościoła. To znaczy: konsekracja konsekruje do pełnienia misji61, do 
całkowitego poświęcenia się misji Chrystusa62. Najpierw trzeba sobie 
uświadomić, że nie dopiero wyznaczone zadania, ale już sama konsekra-
cja zawiera w sobie misję - tak że osoba konsekrowana, jak się wyraża 
adhortacja, pełni misję na mocy samej konsekracji63. Podejmowane za-
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dania przez osoby konsekrowane są wyrazem szczególnego poświęcenia 
się Bogu i szczególnie poważnego potraktowania swego udziału w pro-
rockim zadaniu Chrystusa64. Dlatego osoby konsekrowane są obecne na 
wszystkich odcinkach misji Kościoła, są na „froncie” i na „zapleczu”, są 
w pierwszej i w drugiej ewangelizacji, pobudzając i wspomagając - jak 
to określa adhortacja - postępy ewangelizacji w różnych regionach65, 
zawsze w jedności z Pasterzami Kościoła66.

Oto tylko niektóre aspekty mariańskiego apostolatu tak bardzo kore-
spondujące ze wskazaniami Kościoła. Trzeba je na nowo przyjąć i kochać 
sercem. Wtedy będą dla nas czytelne i staną się znakiem zbawienia.

                                                
                                 
      

64 Por. Tamże, 73.
65 Tamże, 2.
66 Por. K 125.
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Aby mówić o posłuszeństwie Ojcu Świętemu i biskupom na dro-
dze życia konsekrowanego, konieczne jest umiejscowienie tegoż życia 
w strukturze hierarchicznej Kościoła. Pozwala to ukazać zakres i przed-
miot posłuszeństwa w ramach Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest 
Kościół, jak również wyciągnąć implikacje duchowe z niego wypły-
wające. W tym celu zatrzymamy się nad samym charyzmatem życia 
konsekrowanego i jego strukturą charyzmatyczną. Następnie wychodząc 
od tych rozważań i mając na uwadze treść paragrafów 200-202 Konsty-
tucji Zgromadzenia Księży Marianów – chociaż literalnie do nich się 
nie odniesiemy, gdyż nie jest to niezbędne - uwidocznimy implikacje 
duchowe konieczne w postawie zakonnej.

1. Problem posłuszeństwa

W książce „Aktualne problemy w życiu konsekrowanym” Joseph 
Aubry analizując relacje pomiędzy biskupami i osobami konsekrowany-
mi1, podkreśla, że jednym z istotnych problemów w życiu konsekrowa-
nym jest kryzys posłuszeństwa. Kryzys ten ma swoje źródło w zaniku 
autorytetu, nie tylko w Kościele, ale również w rodzinie i świecie. Jest to 

Ks. Jerzy Gołębiewski

Posłuszeństwo Ojcu Świętemu 
i biskupom

 * Ks. dr Jerzy Gołębiewski, wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

 1 J. Aubry, Problemi attuali di vita consacrata, Torino 1991, 61-65.
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problem wywodzący się z lansowanego dziś liberalizmu, który u podstaw 
ma fałszywe pojęcie wolności.

Problem posłuszeństwa w ramach konkretnej wspólnoty życia 
konsekrowanego doprowadził do – zresztą słusznego – skoncentrowa-
nia się na teologicznych i duchowych podstawach ślubu posłuszeństwa 
w relacjach pomiędzy przełożonym i podwładnym. Obfita literatura, 
szczególnie po Synodzie poświęconym życiu konsekrowanemu i po 
publikacji adhortacji Vita consecrata2 podejmująca to zagadnienie, uka-
zuje, jak ważny jest to problem dla życia konsekrowanego. Ważny nie 
tylko ze względu na kryzys, ale na to, jak istotne jest posłuszeństwo na 
drodze życia konsekrowanego. 

Skoncentrowanie się na tym aspekcie posłuszeństwa w życiu kon-
sekrowanym doprowadziło trochę do zapomnienia innego wymiaru 
posłuszeństwa, które również jest istotowo związane z życiem konse-
krowanym, mianowicie posłuszeństwa Ojcu Świętemu i biskupowi. Nie 
można bowiem zrozumieć natury życia konsekrowanego poza strukturą 
Kościoła. Życie konsekrowane jest bowiem w Kościele i dla Kościoła, 
nawet jeżeli mówi się i podkreśla jego charyzmatyczny wymiar. 

To przecież charyzmat zgromadzenia określa jego miejsce w Ko-
ściele. Paweł VI stwierdza w Evangelica testificatio: Charyzmat życia 
zakonnego jest owocem Ducha Świętego, który zawsze działa w Koście-
le3. Jeszcze bardziej istotne jest spojrzenie na charyzmat życia konse-
krowanego w kontekście daru, który przecież wywodzi się z rozumienia 
charyzmatu. Jako charyzmat rozumie się darmowy dar Ducha Świętego 
w perspektywie określonej służby, która ma być oddana wspólnocie dla 
jej budowania. Sobór ponownie naświetlił intymny wymiar charyzma-
tyczny, związany z działaniem Ducha Świętego całego Kościoła. Lumen 
gentium, odnosząc się do św. Pawła, stwierdza w słynnym tekście: Po-
nadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca 
i prowadzi Lud Boży i przyozdabia cnotami, ale „udzielając każdemu 
tak, jak chce” (1 Kor 12, 11) swoich darów, rozdziela między wiernych 

 2 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (25.03.1996).
 3 ET 11.
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w każdym stanie także specjalne łaski, przez które czyni ich zdolnymi 
i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na 
celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła, zgodnie ze słowami: 
„Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7). 
Ponieważ wszystkie te charyzmaty, zarówno niezwykłe, jak i te bardziej 
zwyczajne, szerzej rozpowszechnione, są bardzo stosowne i potrzebne 
Kościołowi, dlatego trzeba przyjmować je z wdzięcznością i radością4.

Tak więc wśród licznych, zawsze nieprzewidywalnych chary-
zmatów, którymi Duch Święty buduje, ożywia i prowadzi Kościół5, 
charyzmat życia konsekrowanego zajmuje uprzywilejowane miejsce6: 
historycznie i teologicznie charyzmat ten jawi się jako typowy i decy-
dujący element dynamizmu Kościoła po zesłaniu Ducha Świętego, Jego 
życia i świętości, Jego piękna i płodności7.

2. Charyzmat instytutu życia konsekrowanego 
    a struktury Kościoła8

Oczywiście Sobór i Magisterium posoborowe mówią wyraźnie 
o własnej tożsamości każdego instytutu, która zawiera w sobie szcze-
gólne powołanie, własną funkcję, autentycznego ducha i dziedzictwo9, 
ale zawsze ujmuje to w kontekście służby Kościołowi. Paweł VI nazwał 
to wyrażenie charyzmatem różnych instytutów10. Charyzmat instytutu 
jest oczywiście w ścisłym związku z charyzmatem osobistym fundatora. 
Mutuae relationes opisuje to w następujący sposób w tekście o wielkiej 
wadze: Charyzmat fundatorów jawi się jako doświadczenie Ducha Świę-

 4 LG 12b.
 5 Por. Tamże, 4.
 6 ET 2.
 7 LG 44; PC 1.
 8 Rozdział ten opracowano w oparciu o lekturę następujących pozycji: Carismi e profezia, 

Roma 1993; J. Aubry, Problemi attuali di vita consacrata, Torino 1991; S. González Silva, 
Guidare la comunità religiosa. L’autorità in tempo di rifondazione, Milano 2001.

 9 LG 44; PC 2b, 8a, 20; CD 33.
10 ET 32.



tego, przekazane własnym uczniom, aby było przez nich (warto zauważyć 
cztery czasowniki) przeżywane, strzeżone, pogłębiane i stale rozwijane 
w harmonii z Ciałem Chrystusa w stałym wzroście11. Wszystko to jako 
całość jest darem Ducha i wymaga, by było przeżywane w wierności 
jego inspiracji dla dobra Kościoła. 

W momencie, kiedy mówi się o naturze charyzmatycznej życia 
konsekrowanego, może pojawić się pytanie: dlaczego zatem istnieją 
struktury, które ulegają instytucjonalizacji? Mówienie o charyzmacie 
instytutu to już jakby potwierdzenie, że chodzi o dar duchowy, który 
stał się rzeczywistością ustanowioną i która ma swoją strukturę. Instytu-
cja oznacza, że charyzmat przyjmuje widzialną i społeczną formę stałą, 
przyjmuje organizację, regulamin, który daje mu strukturę publiczną, 
jest uznany przez Kościół i włączony do jej organizmu jako widzialnego 
sakramentu zbawienia. Wymaga on kontynuacji i wierności ze strony 
osób jako wspólnoty instytutów w łonie Kościoła. 

Na poziomie osoby: kto czuje się wezwany do przeżywania da-
ru charyzmatycznego życia konsekrowanego rozumie, że nie może 
zawierzyć tylko swojemu zapałowi, szczerej wielkoduszności, która 
jednocześnie ma swoje wzloty i upadki, by bardziej stać się uczniem 
założyciela. Bo dar z siebie Bogu jest uczyniony w wolności świadomej 
swoich ograniczeń i zmuszonej do objawiania się poprzez próbę długich 
lat. Ta wolność wybiera jednocześnie oddanie się Bogu i uwarunkowania 
najbardziej sprzyjające swojej realizacji tak, by chronić ją od zmienności 
własnego charakteru i czasu i ratować ją od niezdecydowania. Wchodzi 
więc ktoś taki do instytutu i przyjmuje jego stałą formę życia i normy. 
Stabilność przyjęta w określonym kontekście jest obiektywnym imie-
niem wierności subiektywnej i wytrwałości w wybranym ideale. Sobór 
w Lumen gentium12 opisuje pomoc, jaką zakonnik znajduje we własnej 
rodzinie, a Paweł VI w Evangelica testificatio nr 32-41 wspomina, jak 
szczere przyjęcie struktury życia i dyscypliny zakonnej pozwala osobie 
zintegrować się i nakierować ku autentycznemu oddaniu się Bogu. 

11 MR 11.
12 LG 43.
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Dlatego widzimy, że sami założyciele pod tym samym natchnieniem 
Ducha pracowali w wielkim trudzie, by ustalić i zorganizować swój in-
stytut, napisać jego regułę i otrzymać oficjalne przyjęcie do struktury 
Kościoła. Rzeczywiście, ostatnią racją instytucjonalizacji charyzmatów 
jest to, że istnieją w Kościele i dla Kościoła. 

Teraz Kościół Chrystusowy, ożywiany przez Ducha, jest tak jakby 
wielkim i złożonym charyzmatem instytucjonalnym z dobrze określony-
mi strukturami. W nim życie konsekrowane znajduje swoje miejsce, jed-
nocześnie ze swoim ładunkiem charyzmatycznym i konfiguracją prawną. 
Kodeks prawa kanonicznego poświęca im nie mniej niż 179 kanonów, 
Lumen gentium 45 i cały Mutuae relationes wyjaśniły rolę szczególną 
hierarchii, która koordynuje nie tylko życie konsekrowane ogólnie, ale 
każdy instytut z oficjalnymi strukturami Kościoła. To jasne włączenie 
pozwala charyzmatom dobrze służyć i wzbogacać Kościół.

Ojciec Święty Benedykt XVI skierował do biskupów polskich 
w czasie wizyty „ad limina” następujące słowa: Różnorodność chary-
zmatów i posług, jakie spełniają zakonnicy i zakonnice, czy też członko-
wie świeckich instytutów życia konsekrowanego, jest wielkim bogactwem 
Kościoła. Biskup może i powinien zachęcać ich do włączania się w die-
cezjalny program ewangelizacji i podejmowania duszpasterskich zadań, 
zgodnie z ich charyzmatem, we współpracy z kapłanami diecezjalnymi 
i wspólnotami świeckich. Wspólnoty zakonne i poszczególni zakonnicy, 
choć z prawa podlegają swoim przełożonym, „w sprawach, które doty-
czą duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu Bożego oraz innych 
dzieł apsotolskich (...) podlegają władzy biskupów” – jak stanowi Kodeks 
Prawa Kanonicznego (kan. 678 § 1). Ponadto Kodeks zachęca biskupów 
diecezjalnych i przełożonych zakonnych, aby „w zakresie zlecania dzieł 
apostolskich zakonnikom” działali „we wzajemnym porozumieniu” (kan. 
678 § 3)13.

13 Benedykt XVI, Ewangelizacja zadaniem wszystkich (przemówienie do II grupy 
biskupów polskich, 3.12.2005), „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 2, 32. 
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3. Relacja pomiędzy życiem wewnętrznym a charyzmatem14

Oczywiście ujęcie charyzmatu życia konsekrowanego w konkretne 
ramy prawne i struktury Kościoła nie może rodzić żadnego napięcia 
i uniemożliwiać rozwoju dynamicznego charyzmatu, czy też życia we-
wnętrznego osób należących do danego instytutu zakonnego.

Należy wystrzegać się przeciwstawiania charyzmatu i instytucji. Ale 
będzie istniało zawsze pewne napięcie pomiędzy wewnętrznym zapałem, 
gorliwością a formami i normami zewnętrznymi. Zauważa się to zarówno 
w samym instytucie, jak w relacjach z Kościołem hierarchicznym. 

Charyzmat tworzy własne struktury, zwłaszcza takie, które mają 
w perspektywie całkowitą służbę jego stałemu dynamizmowi. Charyzmat 
wykorzystuje struktury, opiera się na nich, ale tylko do pewnego stopnia 
tak, by go one nie zastąpiły ani nie działały automatycznie. Zewnętrzny 
oficjalny obraz i jak najdoskonalsze reguły nie mają nigdy magicznej 
zdolności sprawienia, by żyło się Ewangelią. Nigdy nikogo zewnętrzne 
struktury nie zwolnią z realizowania osobistego nawrócenia, z utrzy-
mywania wewnętrznego życia serca w logice miłości, z decydowania 
się na zuchwałość i śmiałość apostolską. Dynamizm charyzmatyczny 
musi mieć priorytet nad strukturami, musi mieć zdolność do zmieniania 
ich. Uwaga i uległość Duchowi Świętemu, Jego wolnym wymaganiom, 
jest stałym najgłębszym prawem życia każdego instytutu i każdego jego 
członka. 

Historia i doświadczenie ukazują, że to nie jest tylko teoretyczne 
niebezpieczeństwo, że przyzwyczajenie stopniowo zastąpi mistykę. 
Każda instytucja ludzka - zauważa Paweł VI - jest zagrożona zesztyw-
nieniem i formalizmem15. Ze swojej natury dąży do nieruchomości, ma-
razmu i mechanizmu. Wiedzą coś o tym święci, którzy zaangażowali 
się, by reformować i odmładzać swój instytut. Kiedy struktury stają się 
skomplikowane i ciężkie, reguły sztywne i zbyt szczegółowe, zebrania 

14 Rozdział ten opracowano w oparciu o lekturę następujących pozycji: Carismi 
e profezia, Roma 1993; B. Secondin, Per una fedeltà creativa, Milano 1995; Unione 
Superiori Generali, Carismi nella Chiesa per il mondo, Mialno 1994.

15 ET 12.
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i programowania zbyt liczne, wtedy życie jest jakby zduszone. Jest to 
przeszkodą dla twórczego działania. Wszystko jest „regularne”, ale jest 
to regularność formalizmu. Wszyscy są dobrzy, ale zgaszeni. Pewien kult 
reguły, tylko zewnętrzne jej przestrzeganie, nawet kiedy jest budujące, 
może zakrywać pustkę duchową. W życiu konsekrowanym jest rzeczą 
nieodzowną czujność i świadomość, że trzeba zawsze wziąć w swoje ręce 
życie instytutu i wspólnoty, a jeszcze bardziej własne życie osobiste, by 
przeżywać osobiście charyzmat, który jest charyzmatem zbiorowym.

Sam Duch Święty ożywia z jednej strony konsekrowanych do tego, 
żeby poświęcali się dla dobra całego Kościoła, w pełni podporządkowani 
władzy hierarchicznej, z drugiej strony pobudza biskupów do przyjęcia, 
respektowania i sprzyjania charyzmatom konsekrowanych w Kościele 
powszechnym i w kościołach partykularnych. 

W działaniu czujności duszpasterskiej hierarchia ma delikatny 
obowiązek sprawdzenia narodzin i natury charyzmatu takiego instytutu. 
Kiedy uznaje ten charyzmat, uznaje także ograniczenia swojej władzy: 
Istnieje wewnętrzne prawo instytutu, który ma swoje własne pole kom-
petencji, któremu należy się autentyczna autonomia, ale która nie jest 
niezależnością16. I przede wszystkim hierarchia, uważna na nieprzewidy-
walne działanie Ducha Świętego, przyznaje życiu konsekrowanemu jego 
powołanie bycia przestrzenią wolności charyzmatycznej i ewentualnie 
przestrzenią profetycznej kontestacji i odnowy ewangelicznej na rzecz 
samego Kościoła i świata.

4. Płaszczyzny posłuszeństwa w relacji 
    do Ojca Świętego i biskupa

Dopiero w tym świetle można zrozumieć, dlaczego we wszystkich 
konstytucjach są paragrafy poświęcone posłuszeństwu Ojcu Świętemu 
i biskupowi. Instytuty życia konsekrowanego mają służyć jedności Ko-
ścioła, nie istnieją same dla siebie, ale muszą w jedności z hierarchią 

16 MR 13.
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służyć dobru człowieka. Jeszcze większy wymóg tej jedności staje przed 
instytutami życia konsekrowanego, których członkowie mają święcenia 
kapłańskie.

Można mówić o posłuszeństwie na dwóch płaszczyznach: na 
płaszczyźnie wewnętrznej i płaszczyźnie zewnętrznej. Pierwsza doty-
czy wierności temu, co zostało uznane i zatwierdzone przez Kościół, 
czyli charyzmatowi Instytutu i Konstytucjom, które stoją na straży tej 
wierności. Druga dotyczy właściwego funkcjonowania w ramach struktur 
Kościoła lokalnego i ich respektowania. Z jednej bowiem strony zadania 
duszpasterskie są realizowane w Kościołach lokalnych i czuje się ko-
nieczność tego, aby osoby zakonne włączyły się w sposób organiczny 
w działalność duszpasterską, z drugiej strony osoby konsekrowane muszą 
się troszczyć o to, aby nie stracić własnego charyzmatu i swojej specy-
ficznej misji. Chodzi więc o zharmonizowanie tych dwóch wymogów 
na poziomie podstawowych zasad, jak i na poziomie praktyki, na bazie 
eklezjologii „wspólnoty organicznej” nowego „ludu”17.

4.1. Posłuszeństwo na płaszczyźnie zewnętrznej

Pomimo tego, że charyzmat Instytutów nie wyjmuje ich spod na-
leżnej zależności od hierarchii, to jednak skoro za taki zostanie uznany, 
żąda on pewnej autonomii, która jednak nie równa się niezależności. 
Oznacza to, że zakonnicy powinni uznawać teologiczne i duchowe zna-
czenie pośrednictwa hierarchii w Kościele, zbudowanym na apostołach 
i ubogaconym różnymi charyzmatami. Szczególne zobowiązania zakonni-
ków wobec Kościoła – na mocy koniecznej przynależności – wyrażają się 
w uległości hierarchicznej władzy oraz w duchu synowskiej czci i miłości 
wobec pasterzy ustanowionych, aby kierowali Kościołem powszechnym 
i Kościołami lokalnymi18. Wynikający z tego zmysł kościelny pociąga za 
sobą uległość, gotowość, wspaniałomyślność i stałość w przyjmowaniu 
nauczania, wskazań i przepisów, to jest trwania we wspólnocie kościel-

17 Por. J. Aubry, Problemi attuali di vita consacrata..., 61.
18 E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, 556.
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nej19. I chodzi tu o aktywne i odpowiedzialne posłuszeństwo wyrażające 
się we współpracy angażującej siły umysłu i serca w służbie Kościoła. 
Papież jako Głowa Kościoła jest bezpośrednim i wewnętrznym przeło-
żonym każdego Instytutu oraz poszczególnych jego członków. Za po-
średnictwem papieża Instytuty zakonne oraz ich członkowie są związani 
z kolegium biskupów i ze wszystkimi biskupami20.

Z tego tytułu osoby konsekrowane winny włączać się w życie Ko-
ścioła lokalnego poprzez specjalną misję i powinny przynosić pożytek 
diecezji. Zakonnicy [...] są również poddani władzy biskupa – wobec 
którego powinni żywić uczucia poważania i szacunku – w tym, co należy 
do duszpasterstwa, publicznego sprawowania kultu Bożego oraz innych 
dzieł apostolskich. W organizowaniu działalności apostolskiej biskupi 
i przełożeni zakonni powinni wzajemnie się konsultować (kan. 678, § 
1-3)21. Dlatego podstawową zasadą, która powinna ożywiać relacje 
posłuszeństwa wszystkich osób zakonnych wobec biskupa, jest relacja 
uległości i szacunek, jaką osoby zakonne powinny okazywać władzy 
i misji biskupa22.

Apostolstwo osób zakonnych włączać się powinno w duszpaster-
stwo Kościoła powszechnego i lokalnego, biorąc pod uwagę konkretne 
potrzeby, dzieła i metody oraz środki przez nie stosowane. W tym zakre-
sie obowiązuje postawa dyspozycyjności wobec pasterzy poszczególnych 
diecezji. Nade wszystko powinny stosować się do dyrektyw i progra-
mów ustalanych przez odpowiedzialnych za apostolstwo biskupów. 
Stąd posłuszeństwo wymaga koordynacji wszystkich dzieł i poczynań 
apostolskich pod kierownictwem biskupów. Taka postawa powinna mieć 
swoje źródło w miłości23.

Ale biskupi i przełożeni zakonni mają [...] swoje pole działania. 
Każdy z nich powinien respektować uprawnienia drugiego. Biskup ma 

19 Tamże, 557.
20 K. Wójtowicz, Bezcenny dar, Karków 2001, 86-88.
21 E. Gambari, Życie zakonne..., 564.
22 Por. Vita Consacrata. Un dono del Signore alla sua Chiesa, Torino 1994, 359-369.
23 Por. M. Midali, Spiritualità aspostolica. Personali e vitali riferimenti fondanti, Roma 

1994, 23-48. 
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kierować apostolstwem i, w wypadku ewentualnych nadużyć w jego 
spełnianiu, interweniować. Przełożony zaś zakonny posiada władzę nad 
osobą zakonnika, może go przeznaczać do różnych prac i czuwać nad 
jego postępowaniem w różnych warunkach, w jakich on może się zna-
leźć24. To samo podkreśla dokument Ecclesiae sanctae, mówiąc o pewnej 
elastyczności i dyspozycyjności względem wezwań ordynariusza25.

Przedstawiona analiza teologiczno-pastoralno-prawna problemu 
posłuszeństwa na płaszczyźnie zewnętrznej pozwala zwrócić uwagę 
na aspekt pewnej postawy duchowej w wymiarze praktycznym. Warto 
bowiem w formacji do posłuszeństwa i w podejściu do posłuszeństwa 
zwrócić uwagę na obecność osób konsekrowanych i ich udział w spotka-
niach diecezjalnych, na których dokonuje się omawianie i programowanie 
pracy duszpasterskiej. Chodzi tu przede wszystkim o zebrania rejonowe 
kapłanów, zebrania dekanalne, spotkania katechetyczne, spotkania dusz-
pasterskie organizowane prze kurię biskupią. Również w tym aspekcie 
należy patrzeć na dyscyplinę sakramentalną obowiązującą w Kościele 
powszechnym i lokalnym, która często może być nierespektowana. 
Przede wszystkim dyscyplinę w zakresie chrztu świętego, małżeństw 
oraz obrzędów pogrzebowych – jeśli chodzi o przygotowanie, duszpa-
sterstwo i dopuszczanie do tych sakramentów. 

Na pewno też wyrazem właściwej postawy posłuszeństwa jest udział 
osób konsekrowanych w uroczystościach katedralnych i diecezjalnych 
połączonych z modlitwą, a często także ze Mszą św. Jest to przecież 
wyraz jedności i miłości do Kościoła i wyraz właściwego świadectwa.

4.2. Posłuszeństwo na płaszczyźnie wewnętrznej26

Zatwierdzenie Konstytucji, która stoi na straży wierności charyzmatu 
danego zgromadzenia wymaga tego, aby w duchu posłuszeństwa strzec 

24 E. Gambari, Życie zakonne..., 537.
25 ES II, 36, § 1.
26 Rozdział ten opracowano w oparciu o lekturę następujących pozycji: A.I. Prati, Itinerario 

formativo per la vita religiosa, Torino 1986; N. de Martini, Qualcuno mi ha chiamato. 
Teologia della vita religiosa, Torino 1990.
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depozytu duchowości i jakości życia, która byłaby właściwym świadec-
twem. Jeżeli życie konsekrowane ma być darem dla Kościoła, to staje się 
on przede wszystkim przez troskę o świętość realizowaną na konkretnej 
drodze zatwierdzonej przez Kościół.

Jak ten wymóg, podkreślany przez Jana Pawła II w adhortacji Vita 
consecrata27, wpisuje się w nasz temat posłuszeństwa? I znów musimy 
wrócić do naszych początkowych rozważań stanowiących fundament 
do poniższych stwierdzeń. Charyzmat zatwierdzony w Kościele nie jest 
prywatną własnością żadnego zgromadzenia. Jest on własnością całego 
Kościoła i jest darem danym dla niego28. Osoby przyjmujące charyzmat 
i wstępujące do danego Zgromadzenia zobowiązują się do tego, aby nim 
żyć, rozwijać go i służyć jego bogactwem. Zobowiązują się do tego, 
że będą go strzec jak bezcennego skarbu. Wierność temu wezwaniu 
i powołaniu jest możliwa dzięki wewnętrznej postawie i relacji w duchu 
posłuszeństwa wobec swojego zgromadzenia i charyzmatu.

Czego zatem oczekuje się od osoby wstępującej do danego Zgroma-
dzenia? Jaka postawa wewnętrzna powinna być kształtowana w relacji do 
charyzmatu i Zgromadzenia, aby ten wewnętrzny aspekt posłuszeństwa 
był właściwie rozumiany i realizowany w Kościele?

Aby właściwie przeżyć powołanie do życia konsekrowanego w Ko-
ściele i wypełnić zobowiązania, jakie z niego wypływają, trzeba być 
świadomym tego, jakie zadania podejmuje osoba, wstępując do danego 
Zgromadzenia. Przede wszystkim po to, żeby w nim się uświęcić. Czyli 
wszystko to, co spotyka w Zgromadzeniu, jest po to, żeby doprowadzić 
ją do Pana Boga. 

Następne zadanie, które podejmuje osoba, wstępując do Zgroma-
dzenia, to uczynić własnymi cele ducha i życie Zgromadzenia. Czyli 
musi wejść całkowicie w Zgromadzenie, w życie Zgromadzenia, dlatego 
że jest ono miejscem, gdzie Bóg konsekruje, czyli bierze na wyłączną 
swoją własność. A w związku z tym, właśnie w tym Zgromadzeniu ma 

27 VC 84-99.
28 Wiele razy podkreśla to Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata 

oraz innych dokumentach.
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oddawać się Panu Bogu na wyłączną własność. To wejście całkowite 
w Zgromadzenie sprawia, że osoba w tym Zgromadzeniu, poprzez to, 
co czyni i to, czym żyje, daje Bogu odpowiedź. 

Takie przeżywanie swojego Zgromadzenia powinno prowadzić do 
kształtowania postawy pokochania go i przyswojenia sobie jego celów 
i duchowości. Jeżeli nie ma miłości do Zgromadzenia, nie ma umiłowa-
nia jego celów i duchowości, trudno jest poświęcić się dla Zgromadzenia 
i Kościoła. Dlatego trzeba przyswajać cel i duchowość Zgromadzenia, 
czyli starać się uczynić je czymś własnym. 

Cel i duchowość Zgromadzenia sprawia, że ułatwia to wypełnianie 
ślubów. Daje fundamenty, daje podstawę do kształtowania życia ducho-
wego. To Zgromadzenie tworzy środowisko moralne i duchowe, poprzez 
które ma się wyrażać życie zakonne. Charyzmat Zgromadzenia daje 
szczególną i wyjątkową możliwość przeżywania we właściwy sposób 
ślubów zakonnych, a więc i ślubu posłuszeństwa, tak aby życie kształ-
towane poprzez ich praktykowanie przynosiło owoce zgodne z samym 
charyzmatem i celem Zgromadzenia.      

Kolejny motyw, dla którego trzeba przyswajać cele i duchowość 
własnego Zgromadzenia, to jest to, że jest to konkretna droga, którą 
zatwierdził Kościół poprzez charyzmat założyciela. Chodzi o to, że cel 
i duchowość są szczególnymi formami przeżycia Ewangelii. Jest to na 
nowo w pewnym aspekcie odczytanie Ewangelii. Bo właśnie powoła-
nie do tego, a nie innego Zgromadzenia jest wyzwaniem do tego, żeby 
realizować Ewangelię właśnie w tym aspekcie, w jakim ją przeżył za-
łożyciel, a co później było owocem powstania tego Zgromadzenia. Stąd 
bardzo ważny również jest powrót do źródeł, do tego, co jest istotą życia 
zakonnego. Przyjmowanie celów i duchowości Zgromadzenia w całości, 
w jedności, oznacza wejście w określone miejsce w Kościele i przyjęcie 
określonych zadań. Osoba konsekrowana nie jest osobą prywatną w Ko-
ściele. Jest osobą publiczną, jest nieodłączną cząstką Kościoła. I o tyle nią 
jest, o ile będzie obecna w Kościele nie tyle poprzez działanie zewnętrz-
ne, ale sposób życia zakonnego, czy też duchowość zakonną. 

To, że się nie akceptuje i nie żyje charyzmatem własnego Zgro-
madzenia jest częstym problemem w życiu konsekrowanym i częstą 
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przyczyną kryzysu w relacji z biskupem na płaszczyźnie współpracy 
duszpasterskiej. Lekarstwem na to jest troska o życie duchowe, bo jest 
to znak kryzysu duchowego oraz sygnał, że ktoś jest bardziej przywią-
zany do własnych idei i koncepcji niż do tego, co zamierzał założyciel 
i Kościół poprzez aprobatę instytutu. 

Akceptacja własnego Zgromadzenia, czy też pokochanie go, aby 
nie stały się teorią, muszą rozciągać się także na jego wspólnoty, na 
prace, które one wykonują i na ich życie. Są one bowiem konkretyzacją 
Zgromadzenia, które osoba zakonna wybrała, kształtują bezpośrednio 
środowisko, w którym osoba ta będzie przeżywała swoje życie zakonne. 
Akceptacja tylko niektórych celów, obowiązków i osób Zgromadzenia 
jest zawsze przyczyną konfliktów, kryzysów, złego świadectwa, niewy-
pełnianiem celów apostolskich. 

Głębokie życie duchowe wpływa w sposób pozytywny na innych, 
a jest to jeden z warunków, aby charyzmat Zgromadzenia i duchowość 
zgromadzenia były widoczne w Kościele. Chodzi o to, żeby miłość prze-
żyć praktycznie w ramach swojego Zgromadzenia. Jeżeli ktoś pokocha 
Zgromadzenie, pokocha to, co czyni, czy pokocha to, co każą czynić, 
to wtedy nie będzie konfliktu pomiędzy życiem duchowym a pracą, czy 
działalnością apostolską, bo będzie w sercu to, co łączy modlitwę i pracę 
– miłość do Chrystusa. A praca powierzona w Kościele - wykonywana 
z solidnością i odpowiedzialnością - sprawi, że stanie się świadectwem 
troski o Kościół Chrystusa i wyrazem miłości do Niego.
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Pod wpływem lektury paragrafów Konstytucji Księży Marianów, 
odnoszących się do wychowania i kształcenia młodzieży1, przypomniał 
mi się drobny epizod z życia św. Jana Bosko, wielkiego wychowawcy 
młodzieży i założyciela salezjanów2. Kiedyś odwiedził go dziennikarz 
pewnego liberalnego pisma. Przed rozmową z nim chciał osobiście prze-
konać się o atmosferze, jaka panowała wśród jego wychowanków. Ks. 
Bosko widział te jego poczynania z okna swego mieszkania. Żurnalista 
zatrzymał biegnącego przez podwórko chłopca. „Słuchaj – zagadnął 
go – co ci się tu najbardziej podoba?” „Ks. Bosko!” - wykrzyknął bez 
wahania malec i pobiegł dalej. Któż z wychowawców nie chciałby, aby 
tak odbierali go jego wychowankowie? 

Nie przez przypadek ta historia powróciła do mnie, kiedy siadałem 
do pisania konferencji duchowej o wychowaniu opartej na tekstach 
Konstytucji mariańskich. Ileż tam znaczących treści, mocy charyzmatu, 

Marek T. Chmielewski SDB

Troska o młodzież dzisiaj

 * Ks. dr Marek T. Chmielewski SDB, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą.

 1 K 126-128.
 2 Jan Bosko ur. się 15.08.1815 r. w Becchi k. Turynu, został wyświęcony na kapłana 

5.06.1841 r. Zorganizował dzieło oratoriów dla opuszczonej młodzieży turyńskiej. 
W 1859 r. założył Zgromadzenie Salezjańskie, w 1872 r. Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (salezjanki), a w 1876 r. zainicjował Pobożny Związek Pomocników 
Salezjańskich (świeccy). W latach 1867-1878 ks. Bosko był pośrednikiem w rokowaniach 
pomiędzy Stolicą Apostolską i antyklerykalnym rządem włoskim. W Turynie i w Rzy-
mie zbudował 4 duże świątynie. Rozwinął szeroką działalność wydawniczą. Jego 
doświadczenie pedagogiczno-duchowe, które nazwał Systemem Prewencyjnym, choć 
nigdy przez niego samego nie zostało systematycznie opisane, na stałe wpisało się 
do dziedzictwa myśli pedagogicznej. Zmarł w Turynie 31.01.1888 r. W 1935 r. Pius XI 
ogłosił go świętym. Por. S. Wilk, Jan Bosco, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. 
S. Wielgus, J. Duchniewski, M. Daniluk, Lublin 1997, kol. 760-762.
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tradycji Zgromadzenia, mądrości Kościoła! Wydaje się, że to prosta droga 
do serc młodzieży. Tymczasem, kiedy duch wpisany w „Regułę Życia” 
wchodzi w konfrontację z codziennością przeżywaną przez konkretnego 
zakonnika, zaczynają się trudności, z którymi niełatwo się uporać. Tu 
rodzi się pytanie, które wyznacza kierunek mojej refleksji: Jak czytać 
Konstytucje, aby karmiły ducha osoby konsekrowanej, która zabiera się 
za wychowanie młodych? Z poczuciem tremy, jaka towarzyszy komuś, 
kto sam nie zawsze do końca radzi sobie z taką właśnie lekturą własnych 
Konstytucji, przechodzę do pisania tych kilku stron komentarza.

1. Konsekrowani i młodzież

Zacznę od refleksji nad relacją osób konsekrowanych do młodzieży. 
Nie brak miejsc, gdzie się spotykają: szkoły, świetlice, oratoria, internaty, 
ulice, świątynie, grupy, pielgrzymki, święta, takie jak w Lednicy, w Taizé, 
na Światowych Dniach Młodych. Media chętnie pokazują te zjawiska. 
Często z dużą sympatią. Bo oto siostra, brat czy ojciec zakonny zajmuje 
się młodymi, których inni nie dostrzegli, albo nie umieli im pomóc. Przy 
tej okazji dziennikarze zwracają uwagę na motywy czysto socjologiczne 
(np. ubóstwo, dysfunkcja rodziny, uzależnienia itp.) lub psychologiczne 
(np. trudności wieku dojrzewania, kłopoty z przystosowaniem społecz-
nym itp.), które według nich skłaniają osoby konsekrowane do podjęcia 
pracy z młodzieżą. Nie wyczerpują jednak całej prawdy o tym, co skłania 
zakonników do szukania dróg do serc młodzieży.

Kiedy przychodzi mi tłumaczyć komuś tę prawdę – jak na salezja-
nina przystało – najchętniej odwołuję się do kilku wzruszających zdań, 
które napisał ks. Bosko. W 1854 roku, kiedy wyraźnie ukształtowały 
się już zręby jego dzieła wychowawczego, jakim było Oratorium3 w tu-

 3 W początkach działalności ks. Bosko (lata czterdzieste XIX w.) oratorium przyjęło formę 
spotkań świątecznych organizowanych w różnych, nieraz przypadkowych miejscach 
i pomieszczeniach. W ich programie była zwykle msza św., spowiedź, katecheza, zabawy, 
śpiewy, muzyka, śpiew, przedstawienie teatralne i skromny posiłek. Z czasem (począw-
szy od drugiej połowy XIX w.), kiedy Oratorium znalazło stałą siedzibę w dzielnicy 
Valdocco, ks. Bosko zorganizował w nim internat, zbudował kościoły, otworzył szkoły 
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ryńskiej dzielnicy Valdocco, ks. Bosko opracował dla niego regulamin. 
Opatrzył go wstępem, który osobiście traktuję jako preambułę traktatu 
o wychowaniu. W prosty sposób wyłożył w nim racje teologiczne swej 
miłości do młodzieży. Ks. Bosko pisał w nim: „Ut filios Dei qui erant 
dispersi, congregaret in unum”. (J 11, 52). Jak uczy nas Ewangelia 
wg św. Jana, Syn Boży przyszedł na ziemię, aby zgromadzić w jedno 
rozproszone dzieci Boże. Te słowa odnoszą się dzisiaj przede wszystkim 
do młodzieży. Jest ona najdelikatniejszą i najcenniejszą cząstką ludzkiej 
społeczności. To na niej bazują nadzieje naszej lepszej przyszłości. Mło-
dzież sama z siebie nie jest zła. Jeśli obronimy ją przed zaniedbaniami ze 
strony ich rodziców, jeśli pomożemy pokonać wady i zabezpieczymy przed 
wpływem złego towarzystwa, na które narażeni są zwłaszcza w czasie 
wolnym, to bardzo szybko przekonamy się, z jaką łatwością w ich czułych 
sercach uda się nam zaszczepić podstawy porządku moralnego, dobre 
obyczaje, szacunek, otwarcie na prawdy religijne. [...] Pragnę podkre-
ślić, że jeśli ktoś jest zepsuty lub zagrożony w wieku młodzieńczym, to 
dzieje się to nie z powodu popełnionego zła, ale raczej z racji wrodzonej 
nieświadomości. 

Młodzi potrzebują wyciągniętej z dobrocią ręki, która zaopiekuje 
się nimi, poprowadzi w stronę dobra i cnoty oraz obroni ich przed złem. 
Taka właśnie była misja Syna Bożego: zgromadzić w jedno rozproszone 
dzieci Boże! To samo czyni się dzisiaj, rozszerzając w świecie Jego świętą 
religię. Wśród środków służących rozpowszechnianiu ducha religijnego 
w sercach opuszczonej młodzieży są także oratoria, a wśród nich Ora-
torium męskie św. Franciszka Salezego na Valdocco4.

Jeśli zdamy sobie sprawę, że to właśnie w łonie Oratorium, wśród 
wychowanków ks. Bosko, zrodziło się Zgromadzenie Salezjańskie, to 
tekst ten nabierze specjalnego znaczenia nie dla jakichkolwiek wycho-

ogólnokształcące i zawodowe. Dla chłopców stało się ono domem, który przygarnia, 
szkołą, która uczy i boiskiem, które pozwala dobrze wypełnić czas wolny. 

 4 G. Bosco, Introduzione a un „Piano di Regolamento”, w: [S.G. Bosco], Scritti sul 
sistema preventivo nell’educazione della gioventù (= Pedagogica – Collana di classici, 
1), wprowadzenie, prezentacja, indeksy i wybór tekstów P. Braido, Brescia 1965, 360-
361, tł. polskie M.T. Chmielewski.



wawców, ale dla osób konsekrowanych oddających się wychowaniu. 
Wynika z niego jasno, że ks. Bosko i jego salezjanie nie zajęli się mło-
dzieżą dlatego, że pochodziła ona z biednej dzielnicy i że była zanie-
dbana. On założył Oratorium - miejsce wychowania i duszpasterstwa, 
a zarazem miejsce spotkania zakonników i młodzieży - dlatego że kiedyś 
Syn Boży został posłany przez Ojca, by rozproszone dzieci Boże zgro-
madzić w jedno (J 11, 52) i że teraz, w jego czasach, ta misja Chrystusa 
powinna być kontynuowana. Nie może być inaczej, bo przecież „Bóg 
kocha młodzież!”. To właśnie dlatego salezjanie z Valdocco zajęli się 
młodzieżą. A my dzisiaj musimy dopowiedzieć, że to właśnie dlatego 
osoby konsekrowane wychodzą do młodzieży, dlatego jej szukają i chcą 
zaradzić jej potrzebom. Praca z młodzieżą, jej „wychowanie i kształce-
nie” – na co szczególnie zwracają uwagę Konstytucje marianów – jest 
więc narzędziem służącym zbawieniu ludzi młodych.

Oczywiście, że prawda ta nie odnosi się wyłącznie do osób konse-
krowanych. Przecież Chrystus powierzył swą misję całemu Kościołowi. 
A ten zawsze był świadom, że wychowanie jest jej nieodłącznym ele-
mentem5. Kościół więc wychowuje w mocy Ducha Świętego, co ozna-
cza, że wychowują świeccy, duchowni i konsekrowani. Tylko pozornie 
robią dla młodzieży te same lub podobne rzeczy, np. prowadzą szkołę, 
świetlicę, internat. Dla Kościoła ważne jest przecież nie tylko to, co się 
czyni, ale co ta czynność oznacza ze względu na tego, który ją wykonuje. 
W wymiarze teologicznym efekty działań osoby świeckiej, duchownego 
i konsekrowanego różnią się pomiędzy sobą6. 

Nie miejsce tu, aby rozważać teraz owe różnice w kontekście 
wychowania młodzieży. Ze względu jednak na rodzaj tego komentarza 
trzeba przywołać specyficzny i – podkreślam to z całą mocą – niezby-
walny wkład osób konsekrowanych w dzieło wychowania młodzieży. 
Stanowią go eschatologiczne świadectwo dóbr Królestwa składane na 

 5 VC 96.
 6 Przy okazji tego typu rozważań chętnie przywołuję przykład zwyczajnego gwizdka. 

Wyobraźmy sobie, że najpierw posługuje się nim sędzia na boisku, potem zawiadowca 
stacji, następnie bierze go policjant z drogówki, zastępowy harcerzy, ratownik na plaży... 
Ten sam gwizdek, za każdym użyciem taki sam dźwięk... a jakże różne efekty.
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polu wychowania oraz wkład w praktykę i teorię pedagogiczną, wy-
nikający z charakteru konsekracji zakonnej, przyjęcia charyzmatów, 
wsłuchania się w słowo Boże, uważnego rozeznania duchowej prawdy 
i tradycji wychowawczej poszczególnych instytutów. Najcenniejszym 
jednak darem, jaki osoba konsekrowana może złożyć swym młodym 
wychowankom, jest propozycja dążenia do świętości, poparta osobistym 
świadectwem dochodzenia do niej na polu pracy pedagogicznej7. Z tej 
właśnie racji wychowawcza działalność osób konsekrowanych odnajdu-
je się w pełnej syntonii z oczekiwaniami Kościoła początków trzeciego 
tysiąclecia. Świętość jest bowiem perspektywą, w którą wpisuje się cała 
jego działalność duszpasterska8.

Warto więc prawdę o potrzebie kontynuacji misji Chrystusa na dro-
dze wychowania powierzonego osobom konsekrowanym przywoływać 
wtedy, gdy zabieramy się za lekturę własnych Konstytucji. Tym bardziej 
warto mieć ją na względzie, kiedy rozeznajemy lub weryfikujemy prak-
tyczne wprowadzanie ich w życie w ramach naszego duszpasterstwa. 
W świetle tej misji głębszego znaczenia nabierają słowa o tym, że wy-
chowanie ma olbrzymie znaczenie i że jego wpływ na współczesny postęp 
społeczny jest coraz większy9. W jej zrozumieniu natomiast, w przejęciu 
się nią, leży według mnie sekret staranności w nauczaniu, poznawaniu 
rzeczy, przestrzeganiu zasad programów, wierności zarządzeniom prze-
łożonych, trosce o wierność przepisom zdrowej pedagogiki i zasadom 
katolickim, otwierania się na nowe formy wychowania10. 

2. Cel wychowania

 Świadomość bycia kontynuatorem misji zbawczej Chrystusa, któ-
ra towarzyszy osobie konsekrowanej zaangażowanej w wychowanie 
młodzieży, wyraża się w wielu jej postawach i konkretnych wyborach. 
Przede wszystkim otwiera ją na właściwe rozumienie celu wychowania. 

 7 Por. VC 96.
 8 Por. NMI 30.
 9 K 126.
10 Tamże. 
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Nie ogranicza się ona – jak to ma miejsce w wychowaniu o nastawieniu 
laickim - jedynie do zapewnienia wychowankom wykształcenia, wdro-
żenia w karierę, nauczenia zawodu, przekazania norm i wyuczenia za-
chowań11. Stawia natomiast na wychowanie otwarte na transcendencję, 
a tym samym – jak uczy Vaticanum II - zmierzające jednocześnie do 
kształtowania osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny i […] 
dobro społeczeństw, których członkiem jest człowiek i w których obo-
wiązkach będzie on uczestniczył, gdy dorośnie12. 

Konstytucje mariańskie w odpowiedzi na to wskazanie Kościoła 
zachęcają współbraci do podejmowania takich działań, aby młodzież 
osiągnęła pełną doskonałość osoby ludzkiej, a także skutecznie przy-
czyniła się do dobra ziemskiej społeczności13. Osobiście odnajduję 
w tych słowach echo formuły, jaką w połowie dziewiętnastego stule-
cia ks. Bosko określał cel wychowania: „pragnę wychować dobrych 
chrześcijan i uczciwych obywateli”. Ideał, do którego zdążał, skupiał 
w sobie najlepsze charakterystyki człowieka wierzącego, praktykującego, 
świadomego swego miejsca w Kościele, wiernego Ewangelii i Tradycji, 
a jednocześnie osoby przygotowanej do pracy zawodowej, życia w mał-
żeństwie i rodzinie, wychowania dzieci, podejmowania ról społecznych, 
odpowiedzialnej za los własnej ojczyzny14. Kiedy w różnych sytuacjach 
przychodzi mi dyskutować o współczesnej wersji tamtego ideału, zdarza 
mi się snuć marzenia o młodych ludziach świetnie wykształconych, zna-
jących języki, najnowsze programy komputerowe, obytych w świecie, 
przygotowanych do pracy zawodowej, a jednocześnie wierzących w Bo-
ga z prostotą dziecka, świadomie obecnych w Kościele, bez kompleksów 
wobec tych, którzy ze zdziwieniem patrzą na ich przekonania15.

11 Por. A. Mercatali, Educazione, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità, t. 2, red. E. 
Ancilli i Pontificio Istituto di Spiritualità, Rzym 1992, 869.

12 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum 
educationis, 1.

13 K 126.
14 Por. P. Braido, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, Rzym 

1999, 230-248.
15 Por. M.T. Chmielewski, System prewencyjny ks. Bosko jako inspiracja i metoda wycho-

wania do wartości, w: Salezjańska propozycja wychowawcza w obliczu jednoczącej się 
Europy, red. M.T. Chmielewski, Ląd 2003, 33-34.
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3. Wychowanie integralne

Realizacja tak rozumianego celu ukonkretnia się jako wychowanie 
integralne, w ramach którego wychowawcy systematycznie dbają o roz-
wój osobowy, kulturalny, zawodowy, społeczny, polityczny i religijny 
młodego człowieka. Chociaż każdy z tych wymiarów jest niezbywalny 
w życiu i rozwoju wychowanka, to szczególne miejsce zajmuje wycho-
wanie religijne i moralne. Wiara w Jezusa Chrystusa – mówił Jan Paweł II 
– rozjaśnia swoim światłem całą dziedzinę wychowania, nie podważa-
jąc wartości ludzkich, ale przeciwnie, potwierdzając je i wywyższając16. 
Stąd też wychowanie religijne i moralne integruje w jedno wszystkie 
wysiłki wychowawcze, określa ich kierunek, porządkuje hierarchię 
wartości i porządek działań. Słusznie więc nazywane jest „fundamen-
tem i szczytem wychowania”17. Prawdy te zajmują centralne miejsce 
w sekcji Konstytucji mariańskich poświęconej trosce o młodzież, której 
paragraf 127 odnosi się właśnie do „wychowania wszechstronnego”. Na 
jego wstępie podkreślają, że wychowanków tak należy formować, aby 
umieli patrzeć na świat oczami oświeconymi wiarą i chcieli żyć zgodnie 
z jej zasadami18.

Jak to robić? Osoby konsekrowane w swoim zatroskaniu o mło-
dzież muszą poszukiwać mądrej równowagi pomiędzy wychowaniem 
i ewangelizacją. Konstytucje mariańskie otwierają taką perspektywę. 
Wskazują na potrzebę kształtowania władz umysłowych wychowanków, 
ale od razu dopowiadają, że trzeba w nich rozwijać [także] zdolność 
wydawania prawidłowych sądów19. Kształcenie, element wychowania 
ludzkiego, napotyka tu swoje dopełnienie etyczne, moralne, które nie 
zaistnieje bez ewangelizacji, bez katechezy. Podobnie rzecz się ma np. 
z „kształceniem poczucia wartości”, gdzie także muszą spotkać się po-
znanie intelektualne z religijnym, rozum z wiarą. Do takiego spotkania 
musi też dojść, gdy marianin pomagając młodym w wyrabianiu „siły 

16 VC 97.
17 Por. A. Mercatali, Educazione..., 870-871.
18 Por. Tamże.
19 Tamże.
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charakteru” i troszcząc się o wzajemne zrozumienie się wychowanków 
pochodzących z różnych środowisk, będzie musiał odwołać się do cnót 
chrześcijańskich i pobożności20. 

Taka koncepcja wychowania wyciska wyraźne znamię na instytu-
cjach wychowawczych, które odwołują się do niej. Szkoła21 i zakład22 nie 
są wyłącznie miejscem kształcenia, ale również wyrabiania w młodych 
umiejętności krytycznego oceniania świata i kultury, wrastania w spo-
łeczność ludzką i Kościół, uczenia się odpowiedzialności za innych, 
pogłębienia wiary, uczenia się służby, odkrywania powołania23. Innymi 
słowy, staje się ona miejscem duszpasterstwa, realizacji apostolatu, 
wychowania do wiary. Parafia24 nie ogranicza się do organizowania 
kultu, ale poprzez np. swą stałą troskę o katechezę, która prowadzi do 
świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym i pobudza 
do działalności apostolskiej - staje się miejscem, gdzie pokonana zostaje 
separacja pomiędzy wiarą i życiem, pomiędzy wiarą i kulturą25.

4. Styl obecności wychowawców

Istotnym warunkiem powodzenia działań wychowawczych jest 
postawa wychowawcy. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy dotyka nas kryzys au-
torytetów, prawda ta nabiera szczególnego znaczenia. Jak towarzyszyć 
młodemu człowiekowi, aby – jak pisze prof. Kunowski – prawidłowo 
ukształtować w nim czynniki osobowościowe, budzić w nim duchowość, 
tak, aby zapanowała ona nad całością oraz formować na tej podstawie 
pełnię człowieczeństwa?26 Jak powinna to czynić osoba konsekrowana, 
której aspiracją jest zaproponowanie swym wychowankom świętości? 

20 Por. Tamże.
21 Zob. K 126 i 127.
22 Zob. Tamże, 126.
23 Por. E. Viganò, Wychowanie do wiary w szkole, „Dokumenty Rady Generalnej Towa-

rzystwa Salezjańskiego” (1993) z. 344, 3-30.
24 Pośrednio mówi o niej K 128.
25 Por. E. Alberich, Catechesi, w: Dizionario di Pastorale Giovanile, red. M. Midali, R. 

Tonelli, Turyn 1992, 152-160.
26 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, 45.
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Gdyby ks. Bosko mógł dzisiaj przemówić, przypomniałby nam, że 
to miłość jest sekretem wychowania. I jeszcze raz powtórzyłby słowa, 
jakie z Rzymu pisał do salezjanów w 1884 r.: Młodzi powinni nie tylko 
być kochani, ale i wiedzieć, że są kochani. Niech poprzez pokochanie 
przez nas tych rzeczy, które im się podobają, poprzez nasze uczestnic-
two w ich młodzieńczych inklinacjach, nauczą się widzieć miłość w tych 
rzeczach, które z natury nie bardzo im się podobają; to znaczy w dys-
cyplinie, nauce, umartwieniu siebie samych; i niech nauczą się robić te 
rzeczy z zapałem i miłością. [...] Kto chce być kochany, musi pokazać, 
że sam kocha. Kto wie, że jest kochany, kocha, a kto zostanie pokochany 
osiągnie wszystko, zwłaszcza z młodzieżą27. I aby wzmocnić efekt swej 
wypowiedzi, dodałby: „Studia di farsi amare e non farsi tenere” - uczyń 
wszystko, aby cię kochali i staraj się, aby się ciebie nie bali28. 

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że ks. Bosko proponuje czu-
łostkowość i pobłażliwość. Jego miłość – nazywa ją amorevolezza – jest 
wychowawcza, bo zostaje poddana kontroli rozumu i religii. Przejawem 
rozumu jest u ks. Bosko poznanie wychowanka i jego sytuacji, jasne 
określenie stawianych mu wymagań, regulaminy, reguły i zasady, poka-
zywanie ścieżek, którymi trzeba kroczyć. Religia to przede wszystkim 
prymat Boga w życiu, to Jego pełna zaufania i przebaczająca miłość, 
to Kościół, jego nauka i wierność powołaniu. Poszukiwanie w wycho-
waniu równowagi pomiędzy tymi elementami oznacza dla ks. Bosko 
owo „studia di farti amare”. Ten, który ją znajduje, potrafi prawdziwie 
kochać młodych. Zna ich, rozumie, mimo że wymaga, ma ich zaufanie. 
Kocha i jest kochany. Jest dla nich jak ojciec i brat. Ten styl obecności 
wychowawcy wśród młodzieży nazywa się „asystencją”29.

 Wychowanie jest więc sprawą serca. Sprawy nie załatwią kompe-
tencje dydaktyczne i profesjonalne przygotowanie do wyłożenia pewnych 
zagadnień – nawet w ramach katechezy - zorganizowanie ciekawych 
zajęć, fascynująca propozycja spędzania czasu wolnego. Obok posia-

27 Epistolario di San Giovanni Bosco, t. 4, zebrał i opracował E. Ceria, SEI, Turyn 1959, 
264-266.

28 Cytuję za P. Braido, L’esperienza pedagogica di don Bosco, Rzym 1988, 134.
29 Por. Tamże, 134-135.
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danej wiedzy i sprawności dydaktycznej trzeba też pięknie żyć i swą 
obecnością, stylem bycia, dodawać młodym odwagi. Wychowawca to 
człowiek otwarty na świat i ludzi, także na ucznia i wychowanka, z któ-
rym wchodzi w interakcję, od którego może też czegoś się uczyć. On jest 
artystą, który podnosi własne kwalifikacje pedagogiczne i dydaktyczne, 
ale też dba o swój rozwój duchowy i intelektualny. Żyje według jasnych 
i spójnych zasad etycznych30.

W związku z tym – przekładając na współczesny język wskazania 
ks. Bosko - najistotniejszą cechą postawy pedagogicznej wychowawcy 
jest umiejętność nawiązywania kontaktu, więzi emocjonalnej z wycho-
wankiem. Potem dopiero przychodzą: umiejętność poznania i zrozumie-
nia uczniów, szanowanie godności wychowanków, zamiłowanie do pracy 
pedagogicznej, inicjatywa i ambicja zawodowa, łączenie teorii z praktyką, 
życzliwość, uprzejmość, stawianie uczniom wysokich wymagań, entu-
zjazm i samokontrola w pracy pedagogicznej31.

Tutaj tkwi sekret wezwania „studia di farti amare”. Jego echo po-
brzmiewa mi w słowach mariańskich Konstytucji: Niech współbracia jak 
najbardziej przykładają się do tego, żeby kształcenie w ich zakładach i szko-
łach prowadzono starannie, ze znajomością rzeczy i doświadczeniem32.

5. Środowisko wychowawcze 

Inicjatywy wychowawcze o charakterze integralnym mają szansę 
powodzenia jedynie w środowiskach i strukturach [...], w których re-
ligijność pojmowana jest jako integralny wymiar człowieka, a religia 
jako forma historyczna, w obrębie której człowiek przeżywa swą relację 
do zasady absolutnej wszystkich rzeczy i w niej znajduje wytłumaczenie 
swych początków i swego ostatecznego losu33. 

30 H. Franta, A. Colasanti, L’arte dell’incoraggiamento, Rzym 1991, 52.
31 Por. K. Franczak, Diagnoza przestrzeni wychowawczej: między poznawaniem a rozumie-

niem, w: Jestem wychowawcą. Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu 
prewencyjnego Jana Bosko, red. K. Franczak, Warszawa 2004, 11-12.

32 K 126.
33 A. Mercatali, Educazione..., 869.
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Konstytucje mariańskie, obok zwyczajnego przywołania takich śro-
dowisk wychowawczych jak szkoła, zakład i parafia, nie mówią niestety 
niczego więcej na temat ich specyfiki. Tymczasem nikt nie ma wątpliwo-
ści, że marianie obdarzeni własnym charyzmatem – podobnie jak inne 
instytuty zakonne - tworzą środowiska wychowawcze przeniknięte ewan-
gelicznym duchem wolności i miłości, które [pomagają] młodym wzrastać 
w człowieczeństwie pod kierownictwem Ducha Świętego34. Budowanie 
takich właśnie środowisk wychowawczych w pierwszym rzędzie po-
winno polegać na wierności własnemu charyzmatowi, na przejrzystości 
życia zakonnego, na uczciwości współbraci i wspólnot, na utożsamieniu 
się ze swą misją. Nie zaś na specjalnych wysiłkach pedagogicznych czy 
wysiłkach na rzecz poprawiania struktur materialnych. Dzieje się prze-
cież tak, że samo życie konsekrowane pod działaniem Ducha Świętego 
staje się misją35. Dlatego osoby konsekrowane na pierwszym miejscu 
powinny pytać nie o to, co mogą jeszcze zrobić dla młodzieży, ale o to, 
kim mają dla niej być36.

Rezultat zatroskania osób konsekrowanych o dobre środowisko 
wychowawcze jest taki sam, jak wszystkich innych inicjatyw na rzecz 
wychowania integralnego. Jak podkreślił Jan Paweł II: W ten sposób 
wspólnota wychowawcza staje się doświadczeniem komunii i miejscem 
łaski, w którym program pedagogiczny przyczynia się do połączenia 
w harmonijnej syntezie tego, co Boskie i ludzkie, Ewangelię i kulturę, 
wiarę i życie37. Proces wychowania dociera do zamierzonego celu.

6. Włączenie świeckich w pełnienie misji wychowawczej

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj dzieła wychowawcze – również 
parafie - prowadzone przez instytuty życia konsekrowanego bez udzia-
łu i fachowego wsparcia osób świeckich. W tej perspektywie odczytuję 

34 VC 96.
35 RdC 9. 
36 Por. E. Vecchi, W kierunku Kapituły Generalnej 25, „Dokumenty Rady Generalnej 

Towarzystwa Salezjańskiego” (2000) z. 372, 3-32.
37 VC 96.
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wzmianki w Konstytucjach mariańskich o osobach świeckich, zaangażo-
wanych w katechezę parafialną38. Konieczność historyczna sprawiła, że 
ich obecność jest najczęściej spowodowana brakiem personelu zakonnego 
odpowiednio przygotowanego np. do pracy w szkole. W ten sposób można 
jednak jedynie doraźnie sprostać wyzwaniom wychowawczym. 

W istocie rzeczy nie chodzi o to, aby świeccy wykonali pracę, której 
nie mogą wykonać konsekrowani. Dzieło wychowawcze zgromadzenia 
jest przecież miejscem realizacji jego posłannictwa. Trzeba więc zadbać 
o to, aby świeccy byli nie tylko zatrudnionymi w szkole pracownikami, 
ale aby wzięli współodpowiedzialność za realizację misji instytutu życia 
konsekrowanego39. Z tej też racji, zanim przystąpimy do programowa-
nia konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, 
podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, 
gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin40. 

Na takim ustawieniu sprawy skorzysta przede wszystkim samo 
życie zakonne, które – jak to wielokrotnie podkreślałem – wychowuje 
wtedy, gdy może być czytelnym znakiem dla młodzieży. Będzie nim 
tylko w eklezjologii integralnej, gdzie różne powołania są postrzegane 
jako część tego samego Ludu wezwanych. [Tylko w takim kontekście] 
może odnaleźć właściwą sobie tożsamość znaku i świadectwa41. W dalszej 
kolejności trzeba mówić o korzyściach wynikających z wzajemnego ubo-
gacania się konsekrowanych i świeckich w wymiarze życia duchowego, 
charyzmatów, kompetencji pedagogicznych i właściwego obu stanom 
podejścia do młodzieży42.

38 Por. K 128.
39 Por. Kapituła Generalna Towarzystwa Salezjańskiego, Salezjanie i świeccy: zjednoczenie 

i współuczestnictwo w duchu i posłannictwie ks. Bosko, Rzym 1996, 332. 
40 NMI 43. 
41 RdC 31.
42 Por. Tamże.
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7. Zamiast zakończenia

Przejście szlakiem duchowego komentarza do kilku paragrafów 
Konstytucji mariańskich stało się dla mnie okazją do przeżycia na nowo 
wielu istotnych prawd. Przyznam jednak szczerze, że nie pozbawiło mnie 
poczucia tremy, jakie towarzyszyło mi, kiedy na niego wyruszałem. Po-
wód jest prosty. Pomimo posiadanej wiedzy i doświadczenia, codzienna 
lektura duchowa moich salezjańskich Konstytucji bywa niestety nieudol-
na. Kiedy zdaję sobie z tego sprawę, nie pozostaje mi nic innego, jak 
odnowić w sobie wiarę w Boga, który kocha młodzież, wiarę w młodzież 
i jej możliwości, wiarę w wychowanie. Kończę więc wyznaniem wiary 
zakonnika wychowawcy.

Credo zakonnika wychowawcy

Wierzę, że Bóg kocha młodzież. To jest wiara, z której rodzi się 
moje powołanie. To jest wiara, która motywuje całe moje życie i całą 
moją działalność duszpasterską i wychowawczą.

Wierzę, że Chrystus pragnie dzielić się swoim życiem z młodymi: 
oni są nadzieją nowej przyszłości, oni noszą w sobie – ukryte w ich 
pragnieniach i oczekiwaniach – zalążki Królestwa Bożego.

Wierzę, że Duch Święty jest obecny w młodych i że za ich pośrednic-
twem pragnie, tu na ziemi, formować coraz bardziej autentyczną wspól-
notę ludzką i chrześcijańską. On już jest obecny w pojedynczych osobach 
i w grupach młodzieży. Powierzył im zadanie prorockie. Mają go wypełnić 
w tym świecie, w świecie nas wszystkich, w moim świecie.

Wierzę, że Bóg oczekuje na mnie w młodych i że właśnie tak pragnie 
ofiarować mi łaskę spotkania się z Nim. On pragnie, abym służył Mu 
w nich, abym uszanował ich godność i prowadził ich do pełni życia. 

Wierzę, że w mocy tej łaski żaden młody człowiek nie znajdzie się 
poza zasięgiem mojego działania, że nie znajdzie się nikt, wobec kogo 
nie będę miał już żadnej nadziei. Zwłaszcza jeśli cierpi, jest biedny, żyje 
w grzechu.
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Nie przestaję wierzyć, kiedy wydaje się, że mimo mojego poświę-
cenia nie osiągam zamierzonych celów. Wierzę, że wtedy właśnie Bóg 
Ojciec jest w moim cierpieniu, że napełnia je nadzieją i zwycięża łaską 
odkupienia.

Wierzę, że Bóg Ojciec w każdym młodym człowieku umieścił 
zalążek nowego życia. 

W mocy Ducha Świętego współpracuję z Bożym dziełem, a sam Bóg 
Ojciec obdarza mnie swą mocą i potrzebnym mi światłem. Amen.

Marek T. Chmielewski SDB482



Trudno przecenić znaczenie mediów we współczesnym świecie. 
Ich błyskawiczny rozwój, a co za tym idzie, także wpływ na życie ludzi 
i społeczeństw jest ogromny. W dodatku oszałamiający postęp technolo-
giczny, widoczny zwłaszcza w dziedzinie telewizji i Internetu, pozwala 
sądzić, że kolejne lata przyniosą nowe rozwiązania, czyniąc ze świata 
mediów siłę coraz potężniejszą. Czy jest to siła pozytywna, czy nega-
tywna; służąca człowiekowi, czy degradująca jego duchowy potencjał; 
czy przyczynia się do postępu społeczeństw, czy też ich otumanienia? Na 
te i wiele innych pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Współczesne 
media noszą w sobie potencjał ludzkiej wielkości, ale świadczą też o jego 
nędzy. Jedne starają się uczynić z radia, telewizji, gazety czy strony in-
ternetowej materiały sprzyjające budowaniu wiedzy oraz intelektualnego 
i duchowego rozwoju; inne żerują na niskich instynktach. Z mediami, 
najprościej mówiąc, jest jak z nożem: można go użyć do krajania chleba, 
można wykorzystać jako narzędzie zbrodni. Mediami można się karmić, 
ale także, niestety, zatruć (czasami bardzo poważnie).

Dlatego właśnie korzystania z mediów trzeba się uczyć. Dotyczy 
to tzw. zwykłych odbiorców (ale czy chcą i czy ktoś im o tym mówi?). 
Szczególnie istotne jest to dla rodziców, nie mniej istotne dla księży 
i zakonników, także na etapie przygotowawczym, czyli w seminariach.

Temu właśnie, tzn. kwestii umiejętnego korzystania z mediów 
w życiu zakonnym, chciałbym poświęcić kilka uwag, podkreślając na 
wstępie, że pomimo wielu zastrzeżeń wobec świata mediów, w ich dy-
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namicznym rozwoju upatruję osobiście raczej szansę niż zagrożenie dla 
życia duchowego i krzewienia dobra. Jednak, jak każda, tak i ta szansa 
może zostać wykorzystana lub zaprzepaszczona. Idąc tropem wskazań 
zawartych w Konstytucjach i Dyrektorium księży marianów, oraz kie-
rując się własną intuicją, doświadczeniem dziennikarskim (zwłaszcza 
z pracy w Katolickiej Agencji Informacyjnej) i wyniesionymi z życia 
zawodowego doświadczeniami, spróbuję przedstawić kilka refleksji, 
które – mam nadzieję – pomogą szansę tę wykorzystać.

W Konstytucjach odnajdujemy zachętę do pilnego posługiwania się 
różnego rodzaju środkami społecznego przekazu i rozpowszechniania 
ich w celu skutecznej ewangelizacji świata1. Myślę, że ten właśnie cel 
przyświeca choćby Wydawnictwu Księży Marianów i temu właśnie 
stara się ono służyć poprzez publikowane tam książki oraz czasopisma 
(w tym nieoceniony „Oremus”). „Polityka” wydawnicza jest zagadnie-
niem odrębnym i nie czuję się kompetentny oceniać kształt repertuaro-
wy Wydawnictwa. Niemniej godny podkreślenia wydaje mi się fakt, że 
pod auspicjami tej właśnie oficyny organizowane są Targi Wydawców 
Katolickich, które znalazły już swoje stałe miejsce w kalendarzu najważ-
niejszych imprez religijno-kulturalnych w Polsce. Myślę, że marianie 
mogą być z tego dumni, bowiem to właśnie dzięki nim co roku książka 
religijna przeżywa swoje wielkie dni, zaś przy okazji Targów dochodzi 
do wielu ważnych debat, których echo rozlega się szeroko w mediach. To 
znakomity przykład apostolstwa we współczesnym świecie. Jest to tym 
bardziej ważne, że – co tu kryć – ów świat, a zwłaszcza nasz kontynent, 
przeżywa aksjologiczny kryzys, jak gdyby zgubił (a może z premedytacją 
wyrzucił) kompas, który przez stulecia wskazywał mu drogę.

Fakt, że ze wspomnianych Targów udało się wykreować ważne 
ogólnopolskie wydarzenie dowodzi, iż dzięki determinacji i profesjona-
lizmowi można ze spraw duchowych uczynić medialną atrakcję. Można 
byłoby tylko marzyć (a marzyć zawsze wolno), by impreza ta mogła na-
brać w przyszłości bardziej międzynarodowego i ekumenicznego charak-
teru. Są już jaskółki owych przemian, oby udało się nadać im charakter 

 1 K 129.
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trwałej przemiany. Szczególnie ważny wydaje mi się ów aspekt ekume-
niczny. W sytuacji, gdy Europa cierpi na (postępujący?) zanik pamięci 
co do swoich duchowych korzeni, międzynarodowe, ekumeniczne Targi 
pełniłyby też rolę wspólnego świadectwa duchowych elit europejskiego 
chrześcijaństwa. Powtórzę: marzyć zawsze wolno, zaś realizacji tego 
zamysłu (na pewno nie tylko mojego) życzyłbym Zgromadzeniu z całego 
serca. Ten szczególnie istotny dla każdego świadomego chrześcijanina 
ekumeniczny chryzmat widoczny jest w ofercie wydawniczej marianów, 
w której wiele miejsca poświęca się spojrzeniu na Wschód, w kierunku 
prawosławia, jego teologii, duchowości i tradycji. Myślę, że służy to pięk-
nej idei jedności, choćby poprzez fakt, iż pomaga czytelnikowi odkrywać 
piękno i różnorodność chrześcijańskiej tradycji, budząc ponadto szacunek 
i chęć bardziej gruntownego poznania innych braci chrześcijan. Sądzę, 
że jest to ważne także dlatego, że przyglądając się innym tradycjom, 
zyskujemy możliwość poznania istoty własnej wiary. 

Dotyczy to zresztą nie tylko dialogu ekumenicznego, ale też między-
religijnego. W dobie intensywnych ruchów migracyjnych, rozwijającej 
się międzynarodowej turystyki i dynamicznych kontaktów biznesowych 
obejmujących cały świat, coraz częściej dochodzi do spotkań ludzi róż-
nych kultur i religii. Na ulicy Nowego Jorku, Paryża, a nawet Pragi czy 
– coraz częściej – Warszawy napotykamy na coraz bardziej egzotycz-
ne twarze. W najbliższych latach nasz kraj będzie musiał mierzyć się 
z coraz większym napływem imigrantów. Zjawisko to ma oczywiście 
aspekt społeczny, polityczny i humanitarny, ale też może i powinno 
być rozpatrywane w kategoriach relacji międzyreligijnych. Szacunek, 
z jakim o przedstawicielach innych religii mówił Sobór Watykański II 
i praktyczna lekcja, jakiej w tym względzie udzielił światu Jan Paweł II, 
powinien skłaniać wszystkich chrześcijan do nieustannego wysiłku, by 
na to wyzwanie odpowiedzieć. Choć Polska stanowi praktycznie wy-
znaniowy monolit, to jednak wspomniane wyżej zjawiska pojawiają się 
coraz częściej (dodać do tego wypada także media, których gwałtowny 
rozwój sprzyja myśleniu o świecie jako o „globalnej wiosce”). Stanowi 
to wyzwanie zarówno dla działalności wydawniczej Zgromadzenia, jak 
i dla pracy poszczególnych kapłanów. Myślę tu o ciekawej i atrakcyjnej 



literaturze, która mogłaby pełnić wielką rolę edukacyjną, skoncentrowaną 
na wyjaśnieniu podstaw islamu, buddyzmu czy hinduizmu. Tego rodzaju 
opracowania, oprócz niewątpliwego waloru poznawczego wobec innych 
religii, mogłyby być kolejną drogą do dalszego odkrywania drogi chrze-
ścijańskiej. Sądzę jednocześnie, że w ten sposób można by realizować 
wyrażoną w Konstytucjach zachętę do ukazywania wspaniałości religii 
katolickiej2. Wszystko wskazuje na to, że katolicyzm będzie poddawany 
coraz intensywniej – oby pokojowo... – konfrontacji z innymi religiami, 
zwłaszcza z islamem. To jest oczywiście temat rzeka. Tu wspomnijmy 
tylko, że niezależnie od przyszłych losów chrześcijaństwa w Europie 
i Polsce, powinno się robić wszystko na rzecz wzajemnego poznania 
i dialogu z innymi religiami. Temat ten na razie dotyczy być może inte-
lektualnych i naukowych elit, ale w miarę upływu czasu zacznie nabierać 
bardziej namacalnych kształtów także w życiu zwykłych Polaków.

Kwestia pluralizmu religijnego, choćby w aspekcie „zależności” po-
między miejscem urodzenia a wyznawaną religią przestaje być jedynie 
fascynującą kwestią teologiczną i ćwiczeniem intelektualnym, nabiera 
bowiem coraz większego praktycznego znaczenia, zwłaszcza dla mło-
dzieży, która wchodzi w świat coraz bardziej zróżnicowany, także kul-
turowo i religijnie. Właściwe przygotowanie kapłanów, zwłaszcza tych 
zaangażowanych w katechezę młodzieży, do prowadzenia rozmowy na 
temat innych religii jest dziś czymś niezbędnym. Trzeba bowiem pamię-
tać, że dzisiejszą młodzież, a więc pokolenie urodzone już w warunkach 
wolności, także w kwestiach religijnych, kulturowych i obyczajowych 
nurtują inne pytania aniżeli pokolenie poprzednie. Niewątpliwie wyma-
ga to lepszego niż dotąd przygotowania, większego wyczucia i bardziej 
rozległej wiedzy.

Z tym zaś zagadnieniem wiąże się wyrażony w Konstytucjach 
postulat rozwijania prasy katolickiej i wpływania na opinię publiczną, 
akcentując prawo naturalne wraz z poglądami i nakazami katolickimi3. 
Myślę, że ta kolejność jest bardzo znamienna i właściwa. W coraz 

 2 Tamże, 132.
 3 Por. Tamże, 130.
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bardziej pluralistycznym świecie akcentować bowiem należy prawo 
naturalne i aksjologiczny kod wyryty w sumieniu każdego człowieka, 
a dopiero później nauczanie Kościoła. Chcę być dobrze zrozumianym: 
chodzi mi o to, by – nawet bezwiednie – nie doprowadzić do sytuacji, 
w której Dekalog i kanon nauczania Kościoła katolickiego będą trak-
towane jako swoisty „kodeks karny”. Wystarczająco wiele robi w tym 
zakresie współczesna kultura, zwłaszcza część mediów, która celuje 
w ukazywaniu takiego właśnie „jurydycznego” i skoncentrowanego na 
zakazach wizerunku Kościoła i kapłanów. Dlatego zadaniem Kościoła, 
w tym księży, jest wiarygodne przekazywanie przekonania o tym, że 
– jak głosi Benedykt XVI w tytule swojej pierwszej encykliki - „Bóg 
jest Miłością”; że chrześcijaństwo stanowi piękną drogę realizacji czło-
wieczeństwa; że, wreszcie, Kościół katolicki jest domem dla wszyst-
kich, którzy tę propozycję dobrowolnie przyjmą i jej zaufają. Myślę, iż 
ów „preewangelizacyjny” rys działalności Kościoła jest dziś - w dobie 
wzrastającej nieufności do wszelkich instytucji oraz tendencji do zrów-
nywania wszystkich religii, wiar i światopoglądów – czymś szczególnie 
istotnym. Nie chodzi bynajmniej o to, by Kościół miał poniechać starań 
o bycie solą ziemi, „odpuszczając” troskę o ciągły duchowy rozwój ludzi 
mocno zaangażowanych religijnie. Ważne jest natomiast, by uwzględ-
niając niebagatelny fakt, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia 
z wiarą z wyboru, a nie tradycji, uczynić wszystko, by wyborów takich 
dokonywało się jak najwięcej. 

Dokumenty Zgromadzenia zalecają także, by podawać i należycie 
komentować wiadomości z życia Kościoła i świata4. Postulat ten wydaje 
mi się niezwykle istotny i rozumiem, że owo rozpowszechnianie i po-
dawanie informacji odnosi się nie tylko do środków przekazu będących 
własnością Zgromadzenia. Tak czy inaczej, chciałbym rozumieć ów 
postulat nieco szerzej, tzn. jako dotyczący ogółu polskich kapłanów 
i zakonników (może, co naturalne, z wyjątkiem zakonów kontempla-
cyjnych). Jeśli uważam to wskazanie za szczególnie cenne, to z kilku 
co najmniej powodów. Po pierwsze sądzę, że tzw. przeciętni katolicy 

 4 Tamże, 129.
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powinni dysponować pobieżną choćby wiedzą co do tego, jak żyje, roz-
wija się, cierpi i raduje ich Kościół żyjący na wszystkich kontynentach. 
Wiedza taka buduje więzi z katolikami świata, budzi odpowiedzialność 
za braci żyjących w trudniejszych warunkach (politycznych czy eko-
nomicznych, niekiedy jedno i drugie), w sposób naturalny skłania do 
refleksji nad odpowiedzialnością za misję całego Kościoła oraz modlitwy 
za najbardziej potrzebujących. Pozwala dzielić radości w chwilach szczę-
ścia oraz smutek w czasach trudnych czy bolesnych. Wiedza o Kościele 
w Europie i na innych kontynentach może też zaowocować konkretnymi 
inicjatywami czy to na rzecz pomocy będącym w potrzebie katolikom 
z innych krajów, czy też powołując do istnienia pewne dzieła (charyta-
tywne, społeczne, edukacyjne itp.), gdzie indziej już funkcjonujące, zaś 
u nas jeszcze nieznane. 

Jeśli wspominam o tych oczywistych skądinąd sprawach, to z dwóch 
co najmniej powodów. Po pierwsze uważam, że wiedza o Kościele 
w świecie i rozmaitych warunkach, w jakich przychodzi żyć, pracować 
i wyznawać swoją wiarę współczesnym katolikom nie jest dostatecznie 
znana. Ilu z przychodzących do Kościoła wiernych zna sytuację swoich 
braci w Rosji, Ameryce Południowej, Chinach czy nawet Hiszpanii? 
Owszem, nie ma to decydującego znaczenia dla jakości ich życia du-
chowego, a jednak odnoszę wrażenie, że wiedza ta wzbogaciłaby i, osta-
tecznie, wpłynęła na sposób przeżywania swojego chrześcijaństwa. 

Po drugie: któż, jeśli nie kapłani powinni zwracać wiernym uwagę 
na najważniejsze wydarzenia, sylwetki, inicjatywy współczesnego katoli-
cyzmu? Trzeba jednak zapytać, czy księża czują się do tego przygotowani 
i czy starają się poszerzyć swoją wiedzę. Wszak przybliżanie sytuacji 
życiowej katolików żyjących w mniejszości (wśród prawosławnych czy 
muzułmanów) może być czymś odkrywczym i duchowo rozwijającym 
dla polskich katolików, przyzwyczajonych do „odwiecznego” życia 
w Kościele większościowym. Nie chodzi więc o wiedzę dla niej samej, 
ale materiał inspirujący ich samych i podległą im owczarnię. Tymcza-
sem, według mojego rozeznania (błędnego, być może), polscy duchowni 
niezbyt interesują się życiem swojego Kościoła poza Polską, a jeszcze 
mniej ogólnym życiem religijnym w świecie. 
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Zastanawiam się, skąd to się bierze i czy sytuacja w innych krajach 
europejskich jest podobna. Tego akurat nie wiem, ale nawet jeśli w Niem-
czech, Francji czy Hiszpanii jest podobnie, nie oznacza to, że poprawa 
tej sytuacji w Polsce nie jest, z powyższych powodów, wskazana.

Gwałtownie zmieniający się świat, wyraźne trendy laicyzacyjne 
w Europie czy mieszanie się wyznawców różnych religii w stopniu do-
tąd niespotykanym powinno stać się zachętą do poznawania tej właśnie 
rzeczywistości. Choćby po to, by wiedzieć, jak chrześcijanie, w tym 
katolicy, radzą sobie z wyzwaniami, które wkrótce staną się także na-
szym udziałem. Tymczasem mam wrażenie, że w Polsce myślimy o tej 
dynamicznej sytuacji w sposób zbyt statyczny, tak jakby owa dynamika, 
przemiany, wyzwania, problemy miały ominąć Polskę, która jest, jak 
wiadomo, „semper fidelis”. 

Obserwując na co dzień życie Kościoła (ale i szerzej: chrześcijań-
stwo, a także codzienność innych wielkich religii) w Polsce i na świe-
cie, dostrzec można niezwykłą dynamikę zachodzących w tej dziedzinie 
zjawisk. Wynika to m.in. z ogromnego rozwoju technologicznego, który 
– jak zauważył m.in. Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis” 
- nie idzie w parze z rozwojem moralnym człowieka. Rodzi to nowe, 
nieznane dotąd kontrowersje moralne dotyczące np. badań i ekspery-
mentów biomedycznych. 

W wielu zresztą dziedzinach ludzkiego działania codziennie wy-
darza się coś, na co warto zwrócić uwagę, by mieć rzetelny obraz 
współczesnego świata i wyzwań, jakie dla chrześcijaństwa i innych 
religii niesie jego rozwój. Dlatego warto, by kapłani – począwszy od 
lat seminaryjnych – orientowali się w tak różnych, ale jednak ważnych 
kwestiach jak sytuacja ekumeniczna i bieżący stan dialogu nt. jedności 
chrześcijaństwa, sytuacja w dialogu międzyreligijnym, życie katolików 
i innych chrześcijan w Afryce, prześladowanie chrześcijan, ubóstwo 
w krajach Trzeciego Świata.

Myślę, że zarówno księżom, jak i zwykłym katolikom potrzebne 
jest dziś jak nigdy dotąd myślenie w kategoriach Kościoła powszech-
nego. Być może spory czy polemiki wiedzione we własnym ogródku 
uznalibyśmy wówczas za mało w istocie znaczące w zestawieniu z pro-
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blemami naszych braci katolików w Chinach, Rosji czy Sudanie. Byłby 
to więc kolejny i chyba niebagatelny powód do stałego interesowania 
się współczesnym światem.

Uważam, że chęć poszerzania tej wiedzy powinna towarzyszyć 
kapłanom już od czasów seminaryjnych. Zresztą, jeśli ten swoisty głód 
w porę nie ujawni się lub też nie zostanie umiejętnie rozbudzony, to 
w późniejszych latach może być już za późno.

Śledzenie na bieżąco informacji z życia Kościoła w świecie może 
mieć niebagatelne znaczenie dla jakości życia duchowego kapłanów. 
Myślę, że wiedza o troskach, wyzwaniach, dramatach i sposobie, w jaki 
radzą sobie z nimi bracia kapłani z innych krajów europejskich czy odle-
głych kontynentów, może sprzyjać budowaniu duchowej więzi i poczucia 
solidarności, a także okazać się pomocna w chwilach próby, cokolwiek 
by miała ona oznaczać...

Zdaję sobie sprawę, że z racji wykonywanego zawodu i szczegól-
nego miejsca obserwacyjnego, z którego tak wyraźnie widać Kościół 
w Polsce i świecie, moje spojrzenie może być nieco wypaczone w tym 
sensie, że informacji o życiu religijnym nadaję większe znaczenie aniżeli 
dziedzina ta na to zasługuje. Ryzykując jednak posądzenie o subiekty-
wizm czy niesprawiedliwą ocenę, gotów jestem bronić tezy o niewystar-
czającym zainteresowaniu się życiem Kościoła w Polsce i świecie przez 
polskie duchowieństwo. Wydaje mi się, że zbyt często księża ograniczają 
swoje zainteresowania do granic diecezji lub spraw własnego zakonu 
(oczywiście, uwaga ta nie dotyczy misjonarzy).

Dyrektorium zaleca unikanie „gorszących widowisk” i „szkodliwych 
książek”5. Nigdy dość przypominania o tym i to nie tylko we wspólnotach 
zakonnych. Taki sam obowiązek spoczywa np. na rodzicach. Postulat ten 
nabiera coraz większego znaczenia w dobie rozwoju mediów, zwłaszcza 
Internetu, powstawania coraz to nowych kanałów telewizyjnych, roz-
głośni czy gazet. Ich rozwój technologiczny czy coraz wyższa jakość 
edytorska niestety nie idzie w parze z równie wartościową zawartością. 
Często miast sprzyjać rozwojowi kultury, a więc hierarchizować zjawi-

 5 D 87.
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ska otaczającego nas świata i sprzyjać jego rozumieniu, media żerują 
na niższych, często bardzo niskich instynktach odbiorcy, bowiem w ten 
sposób zapewniają sobie zysk. Znacząca część mediów stała się po prostu 
biznesem, nie ukrywając przy tym, że jakakolwiek rola kulturotwórcza 
jest im obca. Taki jest świat, ale człowiek nie musi być wobec niego 
bezwolnym automatem. Trzeba pamiętać, że np. przy Internecie można 
strawić wiele bezproduktywnych godzin, które nie tylko nie zaowocują 
wiedzą czy choćby dobrą rozrywką, ale wciągną odbiorcę na mieliznę, 
z której – w miarę upływu czasu – powrócić jest coraz trudniej. To samo 
dotyczy oferty książkowej, filmowej, prasowej. 

Umiejętność właściwego wyboru jest rzeczą fundamentalną. 
Owszem, można powiedzieć, że nie jest to specyfika dnia dzisiejszego, 
że człowiek zawsze skazany był na wybór. Owszem, i jest to nawet 
piękne, bo człowiek jest wolny. Problem w tym, że podaż medialnej 
głupoty, pustki i zła występuje dziś w ogromnej nadobfitości i trzeba 
uważać, żeby nie stać się ofiarą medialnego biznesu. Nie chcę straszyć 
mediami, bo trzeba od razu dodać, że obok tych obliczonych na zysk 
możemy wybierać w znakomitych pismach, stacjach radiowych czy 
telewizyjnych oraz w bogatej ofercie filmowej. Przypomnę jednak, że 
z mediami jest jak z odżywianiem: albo przyjmuję zdrową żywność, albo 
coś, co mnie (stopniowo) niszczy.

Jeśli podkreślam znaczenie właściwego wyboru książki, filmu, prasy 
czy strony internetowej, to także dlatego, że jest to sprawa nieobojętna 
nie tylko dla życia wewnętrznego, rozumienia otaczającego nas świata, 
ale ma też dla kapłana konkretne konsekwencje w jego działalności 
duszpasterskiej czy innego typu kontaktach ze świeckimi. Orientacja we 
współczesnym życiu politycznym, społecznym, kulturalnym na pewno 
ułatwi nawiązanie dobrego kontaktu choćby podczas tzw. kolędy, pomi-
jając już fakt, że może być pomocna w homiletyce. 

Nie uważam przy tym, by czerpiąc wiedzę o współczesnym świe-
cie księża czy klerycy mieli ograniczać się do prasy katolickiej (czy 
innych wyłącznie wyznaniowych mediów), lecz powinni orientować 
się w tym, co publikują najważniejsze krajowe media. Cała niniejsza 
pochwała umiejętnego, ale jednak aktywnego korzystania z mediów nie 
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służy jakiejś bezkrytycznej ich apoteozie. Wiadomo, że ksiądz nie może 
i absolutnie nie powinien zamienić się w intelektualnego omnibusa. Nie 
to jest jego rolą i – nomen omen – powołaniem. Nie chodzi tu jednak 
o wiedzę dla niej samej, ale o to, by orientując się w głównych wyda-
rzeniach i dyskusjach politycznych, obyczajowych, światopoglądowych 
czy kulturalnych nawiązać tym lepsze porozumienie z wiernymi; by żyć 
także ich życiem, lepiej rozumieć świat, w którym przeżywają oni swoje 
problemy, wyzwania, radości i rozczarowania. Myślę, że w ten sposób 
zmniejsza się dystans pomiędzy duszpasterzami a świeckimi, co w sumie 
sprzyjać może bardziej owocnej pracy na niwie ducha.

Co zaś tyczy się mediów katolickich, ważne jest (a dotyczy to za-
równo świeckich, jak i w jeszcze większym stopniu – właśnie księży), 
by nie pozostawać „kibicem” określonego tytułu czy rozgłośni. Trzeba 
umieć słuchać różnych stron, zaś występujące w Polsce różnice wśród 
opinii katolickiej starać się łączyć, a nie dzielić. Te różnice mogą być 
czymś cennym, o ile twórczo się dopełniają; mogą być zaś groźne i gor-
szące, gdy zamieniają się w walkę stronnictw przekonanych o własnej 
racji i wyższości. Kapłan powinien służyć wszystkim; powinien wsłu-
chiwać się we wszystkie strony, starając się w duchu troski o jedność 
owczarni zrozumieć istotę przedstawianych argumentów i z najlepszą 
wolą wczuwać się w intencje wszystkich osób czy środowisk przedsta-
wiających swoje racje. Bywa i tak, że ksiądz staje się arbitrem dla zdez-
orientowanych wiernych, którzy szukają u niego rady i odpowiedzi na 
pytanie: jak to jest naprawdę, kto ma rację, co ksiądz sądzi na ten temat 
itp. W takich, często niełatwych sytuacjach, ksiądz powinien wykazywać 
się dużym taktem i dać przykład ewangelicznej kultury słowa, gdzie nie 
będzie miejsca na łatwe połajanki, wynikające w dodatku z politycznych 
czy środowiskowych sympatii czy resentymentów.

W Polsce długo jeszcze występować będą różnice co do – najogól-
niej rzecz biorąc – obecności Kościoła hierarchicznego i indywidualnych 
katolików w życiu politycznym i publicznym. Myślę, że kapłani powinni 
kierować się tu przede wszystkim ewangeliczną dobrocią, nigdy zaś 
negatywnymi emocjami czy chęcią „zaistnienia” poprzez taką czy inną 
inicjatywę lub wypowiedź, która ma niewiele wspólnego z budowaniem 
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cywilizacji miłości, a wiele z politycznej agitacji i chęci zabłyśnięcia 
w mediach.

Niebagatelna w tym kontekście wydaje się też poruszona w Dy-
rektorium sprawa bibliotek i czytelni6. Ważne, by oprócz właściwego 
księgozbioru w klasztorze czy seminarium, nad czym zapewne czuwają 
kompetentne osoby, można tam było przeczytać także najważniejsze 
tytuły prasy świeckiej oraz – co nader ważne – reprezentatywną dla 
polskiej opinii katolickiej, a więc urozmaiconą pod względem wrażli-
wości czy „opcji” panoramę czasopism katolickich. Nie byłoby dobrze, 
gdyby np. przyszły kapłan kształtował się na jednym tytule, jako tym 
najwłaściwszym, jedynie słusznym, prawdziwie katolickim. Pomijając 
już fatalne skutki takiej operacji dla duchowego i intelektualnego rozwoju 
przyszłego kapłana, tak swoiście pojęta „edukacja” skutecznie odgro-
dzi go od sporej liczby wiernych, którzy swoją formację budowali przy 
pomocy zgoła odmiennych tytułów. Im - „wolno”, ale ksiądz musi być 
dla wszystkich.

Ważne też, by wypowiadając się dla mediów (przed kamerą, 
mikrofonem lub pisząc), mówić językiem możliwie prostym, komu-
nikatywnym, klarownym, uwzględniając fakt, że nie każdy odbiorca 
ma fachowe przygotowanie teologiczne czy nawet podstawową wiedzę 
religijną. Nie należy też niepotrzebnie „przesładzać”, ukwiecać i styli-
zować wypowiedzi z racji jej religijnego charakteru. Nawet o sprawach 
religijnych czy teologicznych można (i trzeba!) mówić w mediach bez 
zbędnego namaszczenia. Chodzi wszak o to, by dotrzeć ze swoją myślą 
do widza, słuchacza lub czytelnika, a nie dać intelektualny czy oratorski 
popis. Nie podejmuję tu kwestii konieczności konsultowania udziału 
w mediach z przełożonymi, bo to rzecz oczywista.

I na koniec jeszcze jedna uwaga: wytrawny specjalista od spraw 
mediów, red. Maciej Iłowiecki przywołał niedawno słowa kard. Carlo 
M. Martiniego. Emerytowany arcybiskup Mediolanu powiedział mia-
nowicie, że w stosunku do mediów, wśród współczesnych odbiorców 
wyróżnić można dwie skrajne postawy: część z nich wykazuje przesad-

 6 Tamże.
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ną fascynację mediami, inni zaś – żywią przed nimi irracjonalny lęk. 
Chciałbym życzyć polskim kapłanom, by w swoich relacjach z radiem, 
prasą, telewizją, Internetem unikali obydwu postaw i zasilali szeregi tych, 
którzy potrafią obchodzić się z nimi rozumnie, maksymalnie uzyskując 
tkwiący w nich niewątpliwie potencjał dobra, a unikając tego, co nie-
godne szanującego się człowieka.
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Otrzymawszy nakaz od swojego Pana: Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15), Kościół ciągle czyni 
wszystko, aby wiernie wypełnić to zbawcze zadanie. Dlatego też podej-
mowanie wysiłków, aby kształtować gorliwych duszpasterzy, stanowi 
jedną z istotnych trosk Kościoła również dzisiejszej doby, czego wyra-
zem są liczne dokumenty II Soboru Watykańskiego, zwłaszcza Dekret 
o formacji kapłanów Optatam totius, a także Dekret o posłudze i życiu 
kapłanów Presbyterorum ordinis. Również liczne pouczenia i zachęty 
Jana Pawła II były wyrazem szczególnej troski o kształtowanie gorliwych 
kapłanów, którzy będą darem Bożego Serca dla człowiek (por. Jr 3, 
15). Znalazło to zwłaszcza wyraz w jego adhortacji apostolskiej Pastores 
dabo vobis z 1992 roku. Na uwagę zasługują również dokumenty Kon-
gregacji ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów 
z 1994 roku oraz Instrukcja Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty 
parafialnej z 2002 roku.

We wspomnianej adhortacji Jan Paweł II kieruje wiele zachęt, a na-
wet stawia konkretne wymogi, mając na uwadze formację przyszłych 
głosicieli Ewangelii Chrystusa. Ukazuje również powołanym wezwanie, 
jakie stawia im rozpoczynające się trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. 
Namiestnik Chrystusa stwierdza, że aby móc gorliwie odpowiedzieć na 
oczekiwania dzisiejszego świata nie należy pomijać żadnego z wymiarów 
formacji kapłańskiej. Pisze, że rozpoczęta w seminarium formacja: ludz-
ka, duchowa, intelektualna i duszpasterska powinna być kontynuowana 
przy pomocy formacji stałej przez całe życie kapłańskie1.

Jan Sypko SCJ

Kapłańskie zaangażowanie

 * Ks. dr Jan Sypko SCJ, wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium 
Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. 

 1 Por. PDV 43.
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Powyższe nauczanie jest kontynuacją nauki i wytycznych Soboru 
Watykańskiego II, który wiele razy podkreśla, że kandydaci dążący do 
kapłaństwa powinni być ukształtowani na wzór Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza, aby mogli być prawdziwymi 
duszpasterzami2. 

Z racji ubogacenia kapłaństwem sakramentalnym, pierwszymi od-
powiedzialnymi za ewangelizację trzeciego tysiąclecia są prezbiterzy, 
którzy powinni usilnie współpracować z łaską powołania, aby ukształ-
tować w sobie cnoty kapłana według Bożego Serca zgodnie z tym, co 
obiecał i zapowiedział Bóg (por. Jr 3, 15).

Jednym ze wzorów realizacji powołania kapłańskiego naszych 
czasów jest z pewnością Sługa Boży Jan Paweł II, który pisze o nim 
między innymi na stronicach książki Dar i tajemnica. Z okazji swojego 
jubileuszu święceń kapłańskich pisze tak: Dzisiejszy świat woła o ka-
płanów świętych. Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz 
bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa 
i Jego Ewangelii3. Dlatego też polecił on, aby w uroczystość Najświęt-
szego Serca Jezusowego obchodzony był dzień modlitw o świętość 
kapłanów.

Jednym z przejawów troski Kościoła w naszej Ojczyźnie o au-
tentyczne życie kapłanów jest List biskupów polskich do prezbiterów 
Kościoła w Polsce „Abyśmy nie ustali w drodze” z dnia 8 marca 2006 
roku. Powyższy dokument zawiera wiele wskazówek i zachęt skierowa-
nych do kapłanów, aby chętnie korzystali z bogactwa, jakie umożliwia 
formacja stała.

Przeżywając kapłaństwo w charyzmacie i duchowości mariańskiej, 
należy również kierować się i wcielać w życie wszystkie wskazówki 
i zalecenie Założyciela marianów Sługi Bożego St. Papczyńskiego 
oraz odnowiciela wspólnoty mariańskiej bł. J. Matulewicza, zgodnie 
z wymogami ustawodawstwa zakonnego zawartym w Konstytucjach 
i Dyrektorium Zgromadzenia.

 2 Por. OT 4.
 3 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, 68.
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1. Obowiązek głoszenia Ewangelii

Głoszenie Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu należy do isto-
tnych zadań każdego kapłana, powołanego przez Jezusa Chrystusa. 
Świadomość misji głosiciela Ewangelii powinna skłaniać kapłana do 
pielęgnowania życiowej postawy wiarygodności w każdym wymiarze 
swojego życia.

Pragnąc dobrze wypełnić swoje ewangeliczne posłanie, kapłan-
duszpasterz powinien pamiętać, że nie jest kapłanem sam z siebie, nie 
jest też kapłanem Chrystusowym z racji swoich zasług czy pochodzenia, 
ale jest obdarzony kapłaństwem sakramentalnym jedynie z daru Bożego. 
Nie wypełnia on też własnego posłannictwa i misji, ale posłannictwo 
Najwyższego Kapłana Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa. Tylko 
z takim wewnętrznym przekonaniem i nastawieniem duszpasterz może 
mieć udział w kapłaństwie Chrystusa na mocy otrzymanego sakramentu 
prezbiteratu. Dlatego też podejmuje on wszelkie posługi kapłańskie In 
persona Christi. Wskazuje na to wyraźnie Jan Paweł II: Prezbiterzy są 
zatem powołani do przedłużania obecności Chrystusa, jedynego i Naj-
wyższego Pasterza, poprzez naśladowanie Jego stylu życia i ukazywania 
Go w sposób przejrzysty powierzonej im owczarni4.

Udział w sakramentalnym kapłaństwie Chrystusa domaga się od 
powołanych pełnego zaangażowania się i gorliwości w uobecnianiu 
Chrystusowej Dobrej Nowiny i Chrystusowego zbawienia wszystkim, do 
których zostali posłani. W ten sposób mają kapłani wypełnić otrzymany 
nakaz Zbawiciela, o którym pisze Ewangelia: I rzekł do nich: «Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15).

Jan Paweł II przypomina, że nowa ewangelizacja, która stanowi za-
sadnicze zadanie duszpasterzy, wymaga otwartości na aktualne potrzeby 
i problemy niepokojące dzisiejszy Kościół i świat. Dlatego przypomina, 
że od dzisiejszych kapłanów wymaga się nowej gorliwości, nowych 
metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii. 
Zwłaszcza w naszych czasach potrzebni są kapłani, którzy bezwzględnie 

 4 PDV 15.



i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy 
styl życia duszpasterskiego, głębokiej jedności z papieżem, biskupami 
i innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, 
szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie 
Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół5.

Aby sprostać wymogom głoszenia Ewangelii, kapłan powinien 
w swoim życiu kierować się miłością pasterską, której wzór mamy 
w Osobie Chrystusa, Dobrego Pasterza. Nie może liczyć na swoje 
ludzkie możliwości, ale bardziej na moc płynącą z otrzymanego sakra-
mentu kapłaństwa, dzięki któremu będzie mógł jeszcze bardziej rozpa-
lać i pielęgnować swój zapał ewangelizacyjny. W swoich rozważaniach 
o kapłaństwie tę prawdę następująco wyraził Stefan kardynał Wyszyński, 
pisząc: sprawuję swoje posłannictwo kapłańskie. Nędza moja nie prze-
szkadza mi dla Bożego miłosierdzia usłużyć ludziom. Nieudolność moją 
dźwiga łaska sakramentalna6.

Przyjęty dar kapłaństwa niesie ze sobą ogrom łask, ale i zobowiąza-
nie i wielką odpowiedzialność za głoszenie słowa Bożego i sprawowanie 
sakramentów świętych. Nie zwalnia to kapłana z osobistego wysiłku 
i trudu, ale przeciwnie, zobowiązuje go w poczuciu odpowiedzialności 
za otrzymany dar i posłannictwo zgodnie ze słowami samego Chrystusa: 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). Ewangelizacja 
w naszych czasach będzie zwłaszcza szerzeniem nauki Dobrej Nowiny 
na wiele sposobów, aby swoją mocą mogła przenikać różne społeczności 
ludzi i pomagać im w osiągnięciu zbawienia duszy.

Treścią zasadniczą dzisiejszej ewangelizacji jest prawda o Bogu, 
który umiłował świat w swoim Synu, Słowie Wcielonym, a ludzkość 
powołał do życia wiecznego. Podjęcie, a nawet konieczność ewangeli-
zacji wynika z ciągłej aktualności nakazu Zbawiciela, natury Kościoła 
i istniejących oczekiwań i wyzwań obecnych czasów. Wśród współcze-
snych okoliczności potrzeby ewangelizacji należy wyliczyć: globaliza-
cję, laicyzację i dechrystianizację wraz z towarzyszącym temu procesem 

 5 Tamże, 18.
 6 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 1995, 85.
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rozpadu chrześcijańskiej tkanki społecznej, na co zwracał uwagę Jan 
Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio ineunte na zakończenie 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W treści powyższego dokumentu Na-
miestnik Chrystusa zachęca kapłanów: Mamy karmić się słowem, aby 
być `sługami Słowa w dziele ewangelizacji. Jest to z pewnością jedno 
z najważniejszych zadań stojących przed Kościołem na progu nowego 
tysiąclecia. […] Wielokrotnie w minionych latach przypominałem we-
zwanie do nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz, pragnąc przede 
wszystkim wskazać, że musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną 
gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepo-
wiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić 
w sobie płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: „Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16)7.

Dość szczegółowy program ewangelizacji pozostawił nam Sługa 
Boży Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003 
roku. Pisze w niej papież: Kapłani na mocy swojej posługi są powołani, 
by w szczególny sposób celebrować Ewangelię nadziei, głosić ją i jej 
służyć. Na mocy sakramentu Święceń, który jednoczy biskupów i kapła-
nów z Chrystusem, Głową i Pasterzem, winni oni upodabniać całe swoje 
życie i swoje działanie do Jezusa; przez głoszenie Słowa, sprawowanie 
sakramentów8. Cały trzeci rozdział powyższej adhortacji poświęcony jest 
potrzebie głoszenia Ewangelii w naszym tysiącleciu nie tylko w Europie, 
ale i na całym świecie. Pisze Jana Paweł II: Obowiązek ewangelizacji 
należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on naj-
prawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, 
aby głosił słowo Boże i go nauczał. […] Niech zatem głoszenie Jezusa, 
które jest Ewangelią nadziei, będzie […] chlubą i racją […] istnienia9.

Namiestnik Chrystusa wiele razy podkreśla, że wszędzie zachodzi 
potrzeba nowego głoszenia Ewangelii, również i tym, którzy już są 
ochrzczeni, aby doprowadzić ich do nawrócenia do Chrystusa i Jego 

 7 NMI 40.
 8 EiE 34.
 9 Tamże, 45.
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Ewangelii. W tej posłudze ewangelizacji istotne znaczenie ma świadec-
two życia i wiarygodność ewangelizatorów. Dlatego Papież stwierdza, 
że człowiek współczesny chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; 
a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Nie mogą o tym 
zapominać także współcześni głosiciele Ewangelii10.

Wszelkie ewentualne braki w życiu głosicieli słowa Bożego, mogą 
wyrządzić poważną szkodę na polu ewangelizacji. Stąd mając na uwadze 
współczesne niebezpieczeństwa, biskupi polscy wydali list do prezbite-
rów Kościoła w Polsce, w którym zwracają uwagę na potrzebę przejrzy-
stości i świadectwa życia w posłudze głosicieli Ewangelii. Piszą w nim 
biskupi: Nowe wyzwania czasów, w których spełniamy nasze posłannic-
two, wymagają od nas odnowionego zaangażowania duszpasterskiego 
i ustawicznej, trwającej przez całe życie troski o osobiste uświęcenie przez 
pracę nad sobą i pełnioną posługę11.

Misyjny nakaz, jaki Kościół otrzymał od Zbawiciela, realizuje on 
zwłaszcza przez kapłanów, którzy wypełniają swoje posłannictwo na 
wiele sposobów, wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszego czło-
wieka i świata.

2. Gorliwość kapłańska

Soborowy dekret Optatam totius zaleca, aby już od czasów formacji 
seminaryjnej przygotowywać przyszłych kapłanów w duchu gorliwości 
duszpasterskiej, która będzie się przejawiała w wiernym naśladowaniu 
Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza12. W konkretach gor-
liwość kapłańska będzie się przejawiała w dobrze przygotowanej kate-
chezie, w odpowiednio przemyślanym, interpretowanym i wygłoszonym 
słowie Bożym, a także w spełnianych posługach duchowych.

Duszpasterstwo, które jest podstawowym zadaniem każdego ka-
płana, bierze swój początek z biblijnego obrazu pasterza owiec, czego 

10 Tamże, 49.
11 Abyśmy nie ustali w drodze. List biskupów polskich do prezbiterów Kościoła w Polsce 

o formacji kapłańskiej, Warszawa 2006, 2.
12 Por. OT 4.
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dał przykład Jezus wobec swoich uczniów (por. J 10, 1-21). Natomiast 
przed swoim powrotem do chwały Ojca Jezus troskę o założony Kościół 
powierzył św. Piotrowi (por. J 21, 16), a następnie w posługę tę zostali 
włączeni biskupi i prezbiterzy.

Posługa i działalność duszpasterska jest kontynuacją zbawczego 
dzieła Jezusa Chrystusa, aby w ten sposób spełnić zamiar Boga, o czym 
św. Piotr pisze w Pierwszym Liście. Czytamy w nim następujące zale-
cenia: Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przy-
musem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe 
zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe 
przykłady dla stada (1 P 5, 2-3).

Gorliwość duszpasterska wymaga od kapłana poważnego przygo-
towania się do posługi Słowa, tak aby nauka Boża była najpierw przez 
niego samego dobrze zrozumiana. Powinno mu w tym dopomóc osobi-
ste studium i medytacja lektury Pisma Świętego, które w konsekwencji 
powinno prowadzić do wcielania jego wymogów w życiu osobistym. 
Ważnym elementem gorliwości kapłańskiej jest modlitwa i spełnia-
nie świętych czynności sakramentalnych i liturgicznych, zwłaszcza 
Najświętszej Ofiary, która stanowi centrum i źródło życia Kościoła. 
Gorliwie wypełniając czynności szafarza sakramentów, kapłan ukazuje 
wiernym Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu (por. Mt 20, 28). Również św. Paweł 
Apostoł zachęca do bezinteresownej miłości apostolskiej, aby stawszy 
się sługami wszystkich, wielu pozyskać dla Ewangelii (por. 1 Kor 9, 
19). Dlatego tak ważna jest gorliwość apostolska, która stanowi doniosłą 
pomoc w ewangelicznym rozeznawaniu sytuacji społeczno-kulturowej 
i eklezjalnej danych czasów. W ten sposób kapłan będzie zdolny zreali-
zować swoje powołanie w duchu i na wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza. 
Będzie on zmierzał do tego, aby stawać się człowiekiem głębszej wiary 
i będzie świadomy, że jest w Kościele sługą Chrystusa, szafarzem ta-
jemnic Bożych, głosicielem słowa Bożego i przewodnikiem wspólnoty 
wierzących pielgrzymującej do domu Ojca13. 

13 Por. Abyśmy nie ustali w drodze…, 5.
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Ciągłe pogłębianie życia duchowego w życiu kapłańskim może sta-
nowić środek zaradczy w praktykowaniu bezinteresownej troski kapłana 
o powierzone mu dusze ludzkie, ugruntuje świadomość, że Lud Boży ma 
prawo do korzystania z posługi i opieki duchowej, gorliwych i pobożnych 
kapłanów. W ten sposób będą kontynuatorami miłości samego Chrystusa 
Pana, który „przeszedł dobrze czyniąc” (por. Dz 10, 38).

W październiku 2005 roku w Rzymie odbyło się XI Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. 
Zgromadzenie to było sposobnością do ożywionej wymiany doświad-
czeń z życia Kościoła na całym świecie. Audytorzy często mówili 
o dramatycznych sytuacjach i cierpieniach, które są rezultatem wojen, 
głodu i niesprawiedliwości nękających dzisiejszego człowieka. Nie po-
minięto milczeniem również skutków laicyzacji, widocznych zwłaszcza 
na Zachodzie, prowadzących do obojętności religijnej i różnych form 
moralnego relatywizmu. To w konsekwencji prowadzi do cierpienia czło-
wieka, które jest wołaniem zanoszonym do Boga o pomoc. To wołanie 
zmusza duszpasterzy do udzielania odpowiedzi na niepokoje ludzkiego 
serca i wskazywanie właściwej drogi do Boga14.

Kościół w swoim nauczaniu i trosce zwraca uwagę na potrzeby 
dzisiejszego człowieka, dlatego wskazuje na konkretne przykłady 
i pola pracy kapłańskiej. Dzisiejszy człowiek bywa dotknięty różnymi 
nieszczęściami, przemocą, tyranią władzy, dlatego konieczne jest, aby 
kapłan był zdolny bronić godności i praw każdego człowieka do życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Dzisiejszy kapłan powinien być zdolny 
stawać w obronie wartości ludzkiej pracy, prawa do poszukiwania praw-
dy, do zachowania norm moralności, do przestrzegania sprawiedliwości, 
do zabezpieczenia warunków życia godnego człowieka, ponieważ są to 
powszechne i nienaruszalne prawa każdego człowieka. Powyższe formy 
i możliwości zaangażowania się w obronie osoby ludzkiej stanowią do-
godne okoliczności do gorliwej posługi kapłańskiej w imieniu Kościoła 
Chrystusowego15.

14 Por. Eucharystia: Chleb żywy, który daje pokój światu. Orędzie Synodu Biskupów do 
Ludu Bożego, „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 1, 40.

15 Por. Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, 144.
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Zagadnienie praw i godności człowieka oraz troska Kościoła o ich 
przestrzeganie były szczególnie umiłowane przez Jana Pawła II, co 
wyraził między innymi w encyklice Redemptor hominis16.

Idąc konsekwentnie za głosem swojego Zbawiciela, również i dzisiaj 
Kościół przez nauczanie Benedykta XVI przypomniał światu prawdę 
o Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4, 16). Uczynił to w tym celu, aby 
wskazać na istotną rolę miłości w rozwiązywaniu bolesnych proble-
mów nękających dzisiejszą ludzkość. Pisze Papież: Kościół jest jedyną 
z tych żywotnych sił: pulsuje w nim dynamizm miłości wzbudzonej przez 
Ducha Chrystusa. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną, 
ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc bardziej konieczną od 
wsparcia materialnego17. Jeszcze bardziej kolejna wskazówka Namiest-
nika Chrystusowego dobitnie ukazuje rolę praktykowania miłości. Pisze 
on: Kościół nigdy nie może być zwolniony od czynienia caritas jako 
uporządkowanej działalności wierzących i, z drugiej strony, nigdy nie 
będzie takiej sytuacji, w której caritas poszczególnych chrześcijan nie 
będzie potrzebna, gdyż człowiek, poza sprawiedliwością, potrzebuje 
i zawsze będzie potrzebował miłości18. Zasadniczą pomoc w praktyko-
waniu czynnej miłości w Kościele mają świadczyć kapłani przez świa-
dectwo swojego życia i ewangeliczne ukierunkowanie powierzonych 
im wiernych. Dlatego treść powyższej encykliki, oczekiwania Kościoła 
i dzisiejszego człowieka stanowią pewien program pracy duszpasterskiej, 
której współcześni kapłani będą zdolni podołać tylko wtedy, gdy sami 
będą żyć duchem autentycznej gorliwości apostolskiej.

3. Duszpasterstwo parafialne

Zasadniczym celem duszpasterstwa parafialnego jest odrodzenie 
i odnowa duchowa społeczności, którą stanowi wspólnota parafialna. 
W podjęciu i wypełnieniu tego zadania w dużym stopniu może dopomóc 

16 RH 22.
17 DCE 28.
18 Tamże, 29.
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autentyczna i bezinteresowna miłość kapłana, który ustanowiony jest do 
przewodniczenia wspólnocie parafialnej. Pomimo życiowego relatywi-
zmu dzisiejszy człowiek pragnie znaleźć w kapłanie Bożego człowieka, 
aby pewniej podążać we właściwym kierunku. Św. Augustyn stwier-
dza, że aby duszpasterz mógł stanąć na wysokości zadania, powinien 
w pokorze serca wyznać: Naszą wiedzą jest Chrystus i naszą mądrością 
jest również Chrystus. On wpaja nam wiarę dotyczącą rzeczywistości 
doczesnych. On też objawia nam prawdy związane z rzeczywistością 
wieczną19.

Parafia według nauki soborowej jest konkretną społecznością 
wiernych (communitas christifidelium) ustanowioną na stałe w obrębie 
Kościoła i powierzoną pasterskiej opiece konkretnego pasterza20. Każda 
parafia powinna być postrzegana jako wspólnota wiary, czyli świeckich 
osób ochrzczonych, zgromadzonych pod przewodnictwem kapłana 
wyznaczonego przez biskupa diecezjalnego. Jest to posługa spełniana 
w imieniu i mocą samego Chrystusa, realizowana przez nauczanie, uświę-
canie i kierowanie, również przy pomocy innych kapłanów, diakonów 
oraz ludzi świeckich, mających do tego odpowiednie przygotowanie. Ta 
współpraca będzie stanowić doniosłą pomoc duszpasterską, ponieważ 
żyjemy w czasach, w których trzeba szukać i wychodzić naprzeciw tym, 
którzy pragną spotkać Chrystusa i poznać naukę Jego Ewangelii.

W Liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II wylicza 
kilka priorytetów, na które należy zwrócić uwagę w duszpasterstwie. Są 
nimi: dążenie do świętości, modlitwa, niedzielna Msza św., sakrament 
pojednania, stan łaski uświęcającej, słuchanie i przepowiadanie słowa 
Bożego21.

Wyliczone priorytety stanowią nie tylko istotną treść pracy dusz-
pasterskiej, ale są również źródłem natchnień dla pogłębionej pracy 
duszpasterskiej. Prawdziwa troska kapłana-duszpasterza, mająca na celu 
uświęcenie wspólnoty parafialnej, wymaga od duszpasterza umiejętnego 
ukazania i zachęty do praktykowania modlitwy, znaczenia niedzielnej, 
a także codziennej Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, czę-

19 Por. Św. Augustyn, De Trynitate, 3, 19, 24: NBA 4, p. 555.
20 Por. CD 30.
21 Por. NMI 29.
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stego przystępowania do spowiedzi św., nabożeństwa do Matki Bożej 
i świętych. Ważne znaczenie ma również rozbudzenie u wiernych ducha 
odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, w której żyją22.

Aby działalność duszpasterska spełniała powyższe wymogi, po-
winna wypływać z intensywnego życia duchowego kapłana. Również 
i duszpasterz uświęca się poprzez to, co czyni, a więc również przez 
troskę o życie duchowe powierzonej mu wspólnoty parafialnej. To wy-
maga ciągłego postępu duchowego kapłana i wspólnoty parafialnej dla 
obopólnego dobra23.

W przemówieniu na temat pracy duszpasterskiej Jan Paweł II 
zwrócił uwagę na to, że potrzebna jest świadomość wiernych, iż tworzą 
wspólnotę wiary i miłości, która stanowi jej rację bytu i jest jej najgłęb-
szym rysem charakterystycznym. Oznacza to, że ewangelizacja winna 
stać się ośrodkiem całego duszpasterstwa, jako jego wymóg naczelny, 
najważniejszy i uprzywilejowany. W ten sposób zostaje skorygowana 
wizja czysto horyzontalna oparta na obecności w wymiarze tylko spo-
łecznym, uwydatnia się natomiast sakramentalny aspekt Kościoła24.

Należy również zadbać o to w życiu parafii, która jest miejscem 
posługi duszpasterskiej kapłana, aby istniejące na terenie parafii stowa-
rzyszenia, ruchy i różne wspólnoty mogły mieć swój konstruktywny 
wkład w funkcjonowanie wspólnoty kościelnej. Jest tutaj szczególne 
miejsce i pole do działania świeckich wspólnot żyjących duchowością 
i charyzmatem danej wspólnoty zakonnej. Taki też cel między innymi 
posiada Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, które wciela w swoje 
codzienne życie ducha mariańskiego, który zgodnie z życzeniem Zało-
życiela marianów miał wyrażać się przez szerzenie kultu Niepokalanego 
Poczęcia Matki Bożej, niesienie pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym, 
oraz pracę duszpasterską. Wymienione wyżej aspekty duchowości ma-
riańskiej powinny na stałe zostać wpisane i widoczne w duszpasterstwie 
prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów.

22 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan pasterz i przewodnik wspól-
noty parafialnej, 27.

23 Por. Abyśmy nie ustali w drodze…, 15.
24 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do Kongregacji ds. Duchowieństwa (20 X 1984), AAS 

77(1985) 307-308.
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Pojednanie, do którego tyle razy odnosi nas sam Chrystus, i Jego 
słowa zapisane na kartach Ewangelii - to cel wszelkich dążeń ekumenicz-
nych. Wyraża to już w pierwszej części swojej encykliki o ekumenizmie 
Jan Paweł II, mówiąc, że Kościół katolicki wraz z wszystkimi uczniami 
Chrystusa opiera na zamyśle Bożym swoje  e k u m e n i c z n e  z a a n -
g a ż o w a n i e  [podkreślenie – W.H.] zmierzające do zgromadzenia 
wszystkich w jedności1. Całe zresztą papieskie przesłanie tej encykliki 
jest niezwykle zobowiązujące do odpowiedzialności („wobec Boga i Jego 
zamysłu”), spoczywającej na wszystkich ochrzczonych2. Słowa Pana 
Jezusa: „aby wszyscy byli jedno” są słowami modlitwy odniesionej do 
Ojca, by Jego zamysł urzeczywistnił się w całej pełni. Tak więc pod-
stawa ekumenicznego zaangażowania się każdego ochrzczonego, który 
uwierzył w Chrystusa, tkwi i wypływa z treści arcykapłańskiej modlitwy, 
którą Jan Paweł II interpretuje następująco: Wierzyć w Chrystusa znaczy 
pragnąć jedności; pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła; pragnąć 
Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi 
Ojca powziętemu przed wszystkimi wiekami3.

1. Kontekst urzędowych wypowiedzi kościelnych

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zawarte tam pragnie-

Ks. Wojciech Hanc

Ekumeniczne zaangażowanie

 * Ks. dr hab. Wojciech Hanc, prof. UKSW, kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa).

 1  UUS 5.
 2 Zob. Tamże, 6.
 3 Tamże, 9.
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nie jedności, jak również ciągłe ożywianie ekumenicznej działalności 
z jednej strony, z drugiej zaś położenie istotnego akcentu na ekumenizm 
duchowy będący „duszą” wszelkich ekumenicznych wysiłków i działań 
zjednoczeniowych, skłaniają do dalszych zamyśleń nad pojednaniem, 
którego nie osiągnie się bez trudu, pełnego zaangażowania, a także bez 
podejmowania coraz to nowych inspiracji. Wszystko to budzi nadzieję 
na osiągnięcie pełnej jedności znajdującej przecież swoje Boskie źró-
dło w trynitarnym życiu Ojca i Syna, i Ducha Świętego4. Zamyślenia 
te, zgodnie z wytycznymi Konstytucji i Dyrektorium księży marianów 
w pierwszym rzędzie będziemy odnosić do wskazań i pouczeń Stolicy 
Apostolskiej, tym bardziej, że zarówno encyklika Ut unum sint, jak i Dy-
rektorium ekumeniczne Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności 
Chrześcijan przynoszą znakomite w tym względzie uzupełnienie i wyty-
czenie nowych szlaków na wielu płaszczyznach ekumenicznych zmagań, 
co sygnalizował nam już ponad 40 lat temu soborowy dekret Unitatis 
redintegratio. Skoro ekumeniczne dzieło stanowi imperatyw chrześci-
jańskiego sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością5; jeżeli 
ekumenizm jako ruch na rzecz chrześcijańskiej jedności nie stanowi li 
tylko dodatku czy uzupełnienia do tradycyjnego działania Kościoła, lecz 
należy w sposób organiczny do całości jego życia i działania, a w kon-
sekwencji powinien tę całość przenikać i z niej wyrastać jako owoc ze 
zdrowego i kwitnącego drzewa, które osiąga pełnię życia w przyszłości6; 
skoro wreszcie dążenia ekumeniczne były i są dla biskupów Rzymu 
„jednym z priorytetów duszpasterskich” ich pontyfikatów, a chodzi tu 
o papieży: Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI, gdzie wypowiedź 
tego ostatniego skierowana podczas spotkania ekumenicznego w Kolonii 
19 VIII 2005 r. może stanowić pewne resumé co do dalszej ekumenicznej 
drogi Papieża i nas wszystkich7, to właśnie dlatego nie należy owego eku-

 4 Por. Tamże, 8.
 5 Tamże.
 6 Tamże, 20.
 7 Pochodzę z tego kraju i wiem, do jakiej tragedii wielu osób i rodzin doprowadził podział 

chrześcijaństwa. Jest to jeden z powodów, dla którego zaraz po wyborze na Biskupa 
Rzymu jako następca apostoła Piotra wyraziłem mocne postanowienie, że przywrócenie 
pełnej i widzialnej jedności chrześcijan będzie jednym z priorytetów mojego pontyfikatu. 
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menicznego zaangażowania nie wpisać w powołaniowy proces tak osób 
świeckich, jak i duchownych: diecezjalnych i zakonnych, gdyż troska 
o przywrócenie jedności chrześcijan obejmuje cały Kościół, duchowień-
stwo i laików, zakony, zgromadzenia zakonne oraz stowarzyszenia życia 
apostolskiego, z samej natury swego zaangażowania się w Kościół i ze 
względu na kontekst, w jakim żyją, mają one szczególną okazję popie-
rać myśl i działania ekumeniczne8. Dlatego Dyrektorium ekumeniczne, 
mając na uwadze konstytucje i specyfikę charyzmatyczną instytutów 
życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego, w tym 
również zgromadzeń zakonnych, podsuwa konkretne postawy i działania, 
w których – jak się wydaje – do najważniejszych należą:

1) Zwrócenie uwagi i uświadamianie sobie ekumenicznej wagi 
swych własnych, szczególnych form życia w odniesieniu do ekumenizmu 
duchowego, będącego samym sercem ruchu ekumenicznego9, o czym 
szczegółowiej będzie mowa poniżej.

2) Z powyższym wiąże się działanie na rzecz większego zrozu-
mienia ekumenicznego wymiaru powołania wszystkich chrześcijan 
do świętości życia poprzez stwarzanie okazji do rozwijania duchowej 
formacji, kontemplacji, adoracji i uwielbienia Boga oraz służby na rzecz 
bliźnich10.

3) Organizowanie z chrześcijanami innych tradycji wyznaniowych 
specjalnych spotkań modlitewnych, rekolekcyjnych, ćwiczeń duchownych, 
celem głębszego zrozumienia duchowych tradycji innych chrześcijan11. 

Tym samym chciałem świadomie pójść w ślady moich wielkich poprzedników: papieża 
Pawła VI, który przed ponad czterdziestu laty podpisał soborowy Dekret o ekumenizmie 
Unitatis redintegratio, oraz Jana Pawła II, który ten dokument obrał za wytyczną swego 
pontyfikatu. Benedykt XVI, Spotkanie ekumeniczne w Kolonii 19.08.2005 r. Cyt. za: 
„Biuletyn Ekumeniczny” 137(2006) 1. Numer specjalny (ostatnia strona obwoluty).

 8 Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie zasad 
i norm dotyczących ekumenizmu (25 III 1993 r.), 50, tł L. Balter, Ekumenizm (Nowe 
Dyrektorium Ekumeniczne), „Communio” 14(1994) nr 2, 3-93 (dalej: Dyr. 3).

 9 Por. Tamże, 50a.
10 Tamże, 50b.
11 Tamże, 50c.



4) Wkładem w ekumeniczny ruch i to nie tylko o wymiarze lokal-
nym może być zadzierzganie i podtrzymywanie wzajemnych relacji 
z klasztorami lub społecznościami życia wspólnego innych Kościołów 
i Wspólnot, celem wymiany bogactw duchowych i intelektualnych oraz 
doświadczeń życia apostolskiego12. Jeszcze raz ten moment został pod-
niesiony przy omawianiu formacji tych, którzy pracują w posłudze dusz-
pasterskiej przy uwydatnianiu „doświadczenia ekumenicznego”, bowiem 
by wcielić – powiada Dyrektorium ekumeniczne – studia w praktykę, jest 
rzeczą pożyteczną ożywiać kontakty i wymianę między klasztorami oraz 
zakonnymi wspólnotami katolickimi i podobnymi instytucjami innych 
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych – wszystko to zaś w formie wymiany 
informacji, pomocy duchowej, a niekiedy i materialnej, jak też w formie 
wymiany kulturalnej13.

5) Dążenie do coraz owocniejszej współpracy (jeżeli jej jeszcze nie 
zainicjowano, to jak najszybciej należy to uczynić) z innymi chrześci-
janami we wspólnych działaniach na rzecz sprawiedliwości społecznej, 
rozwoju ekonomicznego, polepszenia zdrowia i wychowania, ekologii, 
pokoju, solidarności we wspólnym cierpieniu narodowym z powodu róż-
nych klęsk żywiołowych, zbiorowych wypadków czy zdarzeń, a także 
wzajemnego pojednania między narodami i wspólnotami14.

6) W miarę możliwości i odpowiednich warunków należy tak roz-
wijać ekumeniczną działalność, by w duchu braterstwa współpracować 
z innymi chrześcijanami na różnych płaszczyznach chrześcijańskiej eg-
zystencji, świadcząc zarazem o swej wierze w Boga i posłanego przez 
Niego na świat Jezusa Chrystusa, co katolicy powinni czynić zgodnie ze 
wskazaniami Dekretu o ekumenizmie, z wykluczeniem jakiegokolwiek 
rodzaju indyferentyzmu, fałszywego irenizmu czy niezdrowej rywaliza-
cji, i to nie tylko na terenach misyjnych15.

Warto w tym miejscu celem pewnego podsumowania wspomnieć 
słowa biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego, który 

12 Por. Tamże, 50d.
13 Tamże, n. 85.
14 Zob. Tamże, 50f.
15 Por. Tamże, 50g. 
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na rozpoczęcie XXIV Międzynarodowego Sympozjum Ekumeniczne-
go Sióstr Zakonnych (3-7 IX 1995 r.), pierwszego tego typu spotkania 
w Polsce, w wygłoszonej homilii m. in. powiedział, że świat współczesny 
wspiera się na trzech kolumnach: słowie, modlitwie i świadectwie. Skoro 
zatem zostaliśmy zaproszeni przez Chrystusa do jednego stołu miłości, 
to jako jej rzecznicy nie możemy nie odpowiedzieć na Chrystusowy apel 
do jedności: Ut unum sint (J 17, 21)16. Z kolei Jan Paweł II w encyklice 
„O działalności ekumenicznej” jeszcze dobitniej to wyraził w formie 
postawionego pytania: czy można się uchylić od uczynienia z Bożą po-
mocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, 
aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie 
Ewangelii Zbawienia przez Krzyż Jezusa, jedynego Odkupiciela człowie-
ka, każdego człowieka?17 Na czym więc, zapytajmy, powinno polegać 
owo ekumeniczne zaangażowanie? Wydaje się, że gdy chodzi o zakony 
i zgromadzenia zakonne, wchodzi tu w grę przede wszystkim płaszczy-
zna duchowa, choć i innych sfer zaniedbywać nie należy.

2. Ekumeniczne zaangażowanie w sferze ducha

Począwszy od ekumenicznego dekretu Soboru Watykańskiego II18, 
po Dyrektorium ekumeniczne Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześci-
jan (część I) z 1967 roku19, Dyrektorium ekumeniczne Papieskiej Rady 
do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan z 1993 r.20 aż po encyklikę 
Jana Pawła II Ut unum sint21 – wszystkie wypowiedzi wskazanych do-
kumentów kościelnych są jednomyślne z tym, co zawiera na ten temat 
Dyrektorium księży marianów, cytujące soborowy Dekret, że nawrócenie 

16 Por. E. Adamczak, Koinonia między naszymi Kościołami w podzielonym świecie, „Biule-
tyn Ekumeniczny” 24(1995) nr 4, 30-31.

17 UUS 2.
18 UR 8.
19 Nr 21. Tekst polski zob. w: Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat 

ekumenizmu, wyd. S.C. Napiórkowski, Lublin 1982, 112-130 (dalej: Dyr. 1).
20 Por. Dyr. 3, 25, 50a, 63.
21 Por. UUS 2, 21.
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serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami 
o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicz-
nego i słusznie można je nazwać ekumenizmem duchowym22. Dlatego 
zechciejmy zwrócić pokrótce uwagę na poszczególne momenty uwy-
datnione w powyższym opisie. I chociaż wskazane elementy treściowe 
ekumenizmu duchowego stanowią całość i są ściśle z sobą powiązane, 
to jednak aby mogły przyczynić się do pogłębionej refleksji nad ekume-
nicznym zaangażowaniem, warto zwrócić uwagę na każdy z nich, skoro 
ekumenizm ma być imperatywem chrześcijańskiego sumienia i wyrazem 
autentycznego świadectwa składanego słowom Pana.

2.1. Ciągle na nowo nawracać się do Chrystusa i Jego Ewangelii

Dyrektorium księży marianów celem wprowadzenia w duchowy 
ekumenizm wymienia nieskazitelność życia wiedzionego według Ewan-
gelii23. Jest to ważne stwierdzenie, gdyż za Dekretem o ekumenizmie Jan 
Paweł II w Ut unum sint powiada, że dążenie każdej chrześcijańskiej 
Wspólnoty do jedności idzie w parze z jej wiernością wobec Ewangelii. 
Mówiąc o osobach, które realizują w życiu swoje chrześcijańskie powo-
łanie, Sobór wzywa ich – według Papieża – do wewnętrznego nawró-
cenia i odnowy umysłu24. Dla Jana Pawła II było jasne, że skoro droga 
ekumenizmu jest drogą Kościoła, to nie może przestać być także drogą 
nawrócenia25. Nawrócenie serca i wewnętrzna przemiana jest po prostu 
procesem stanowiącym podstawowy wymóg ewangelizacji na każdym 
etapie zbawczej drogi Kościoła26, a jeżeli tak, to również na każdym 
etapie zbawczej drogi każdej wspólnoty zakonnej. Przeto troska i wołanie 
Jana Pawła II o nową ewangelizację została wkomponowana w dzieło 
odnowy i reformy całego Chrystusowego Kościoła, zdążającego zawsze 
ku swej pełnej jedności. Papież wprost więc za Soborem mówi o oso-

22 D 103; por. UR 8; UUS 21.
23 Zob. D 100.
24 UUS 15; por. UR 7.
25 UUS 15.
26 Tamże. Por. W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii w świetle papieskiej encykliki 

Ut unum sint, w: Słowo Pojednania, red. J. Warzecha, Warszawa 2004, 444.
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bistym i wspólnotowym nawróceniu, koncentrującym się na ewange-
licznym radykalizmie, na nietraceniu z pola widzenia Bożego zamysłu 
zbawczego i na zmianie sposobu widzenia, słyszenia i doświadczenia. 
Dlatego nie dziwi, iż dzięki ekumenizmowi stała się możliwa kontem-
placja owych niezwykłych dzieł Boga (mirabilia Dei), wzbogaconych 
o nowe przestrzenie, skłaniające do składania Trójjedynemu wyrazów 
dziękczynienia, zwłaszcza za dostrzeganie działań Ducha Świętego w in-
nych chrześcijańskich Kościołach i Wspólnotach; za odkrywanie przykła-
dów świętości włącznie ze świadectwem licznych męczenników nasze-
go stulecia, pośród których są także przedstawiciele innych Kościołów 
i eklezjalnych Wspólnot27, o czym powiemy jeszcze poniżej; wreszcie za 
doświadczenie tajemnicy świętych obcowania oraz kontakt z nieznanymi 
dotychczas formami chrześcijańskiej aktywności28. Przy czym powinna 
bez wyjątku wszystkim chrześcijanom towarzyszyć potrzeba pokuty, 
bowiem ze skruchy i nawrócenia rodzi się pojednanie, które można by 
nazwać „przemianą serca”, co pozwala zwrócić uwagę i przyznać się do 
własnych ograniczeń, niedociągnięć, braków i win. Z kolei pojednanie, 
będąc darem Boga, czego nikt z chrześcijan nie neguje, niesie ze sobą 
realną zmianę w osobowej głębi ludzi, Kościołów czy całych nacji, 
a więc metanoię rozumianą także jako zmianę sposobu myślenia, dzia-
łania czy zmianę stylu całego życia; chodzi więc o nawrócenie29. Warto 
w tym względzie przytoczyć stanowisko W. Kaspera, przewodniczącego 
Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, który twier-
dzi, że w metanoi mieści się podwójne działanie: z jednej strony wspólne 
i darmowe zwracanie się Boga do człowieka (grzesznego), z drugiej zaś 
świadome i dobrowolne, oczekiwane i niezbędne kierowanie się czło-
wieka ku Bogu. Stąd to metanoia, rozumiana jako nawrócenie, znajduje 
się w pewnym sensie na skrzyżowaniu działania Boskiego i ludzkiego30. 

27 Por. UUS 1, 83-84.
28 Tamże, 15. W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii…, 444-445.
29 Por. W. Hanc, „Biblioteka Ekumenii i Dialogu” w dziesięciolecie Międzywydziałowego 

Instytutu Ekumenii i Dialogu papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w: Rola 
placówek naukowych w dialogu ekumenicznym, Kraków 2004, 109.

30 W. Kasper, Antropologiczne aspekty pokuty, „Communio” 4(1984) nr 5, 62.
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Będąc darmową rzeczywistością, jest zawsze poprzedzana inicjatywą 
Boga, który kierując się w stronę człowieka, wzywa go do wejścia 
z Nim we wspólnotę31. Natomiast człowiek na skutek swej cielesności 
i przyziemności, nie mogąc całkowicie zaangażować się w jednym tylko 
akcie, może i powinien zaczynać wciąż na nowo wracać do wcześniej-
szych postanowień, może i powinien – współpracując z łaską – nawracać 
się32. Stąd także pojednanie z Bogiem nie może nie zawierać w swojej 
istocie metanoi człowieka, ponieważ pomiędzy pojednaniem i nawróce-
niem zachodzi ścisła więź, uniemożliwiająca ich odrębne traktowanie33. 
Przeto pojednanie z Bogiem i z braćmi, które jest celem ekumenii, także 
w sferze ducha może być osiągnięte jedynie dzięki nawróceniu serca, 
czyli metanoi w biblijnym tego słowa znaczeniu. Zresztą do nawrócenia 
wielokrotnie wzywa sam Chrystus w Ewangelii, pokazując wierzącym 
w Niego, że niesiona misja to przywracanie ludziom życia oraz nada-
wanie mu nowego wymiaru i znaczenia. Innymi słowy, jest to misja 
miłości, będąca misją wzywającą do nawrócenia serc i skierowania ich 
w stronę wszechogarniającego Ojca34. Miłość stanowi więc niezbędny 
element rzeczywistości nawrócenia. Jej wzrost to po prostu znak i owoc 
wewnętrznej pracy serca.

Podsumowaniem niech tu będzie stwierdzenie Jana Pawła II, który 
zwraca naszą uwagę na fakt, że szlak nawrócenia serc jest wyznaczany 
rytmem miłości, która zwraca się równocześnie do Boga i do braci: do 
wszystkich braci, również do tych, którzy nie są z nami w pełnej komunii. 
Miłość ożywia pragnienie jedności nawet tych, którzy nigdy nie dostrze-
gali jej potrzeby. Miłość tworzy komunię osób i Wspólnot. […] Miłość 
zwraca się do Boga jako najdoskonalszego źródła komunii…, aby z tego 
źródła czerpać moc tworzenia komunii pomiędzy ludźmi i Wspólnotami 

31 E. Adamczak, Metanoia drogą do jedności Kościoła, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 
26(1987) 22.

32 Por. W. Kasper, Antropologiczne aspekty pokuty…, 71.
33 Zob. A.D. Kapanowska, Ekumeniczny charakter pojednania w głównych tradycjach 

wyznaniowych, Warszawa 2005, 17-18.
34 Zob. T.M. Dąbek, „Nawracajcie się!” Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 

1966.
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lub odtwarzania jej pomiędzy jeszcze rozdzielonymi chrześcijanami. Mi-
łość jest najgłębszym, życiodajnym nurtem procesu zjednoczenia35. Ma 
więc rację W. Hryniewicz, kiedy mówi, że chrześcijanin musi być dzisiaj 
człowiekiem ekumenicznej pokuty i nawrócenia, głęboko czującym w so-
bie samym dramat podziałów. Tam, gdzie jest dramat, tam jest nadzieja. 
W tajemnicy Krzyża kryje się zapowiedź zmartwychwstania. Św. Paweł 
mówi o smutku ku nawróceniu. Jest to „smutek wedle Boga” (2 Kor 7, 
10), zbawienny i oczyszczający. Nie zżera on człowieka od wewnątrz, 
nie skupia się na samym sobie, lecz przynagla do przemiany myślenia 
i postępowania. Ekumeniczna pokuta, która ograniczałaby się jedynie do 
samooskarżenia, łatwo przeradzałaby się w bezowocne rozdrapywanie 
ran. Nie można zatrzymać się na samym wyznaniu własnych win. Musi 
przyjść przemiana życia, będąca zawsze owocem działania Ducha Świę-
tego36, dodajmy Ducha Miłości. Dlatego to „nawrócenie serca”, będące 
istotnym elementem ekumenizmu duchowego może się jedynie dokonać 
pod wpływem Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, na skutek czego 
człowiek otrzymuje możliwość otwarcia się i pójścia w kierunku prze-
baczenia, tzn. przylgnięcia dzięki wierze do Chrystusa i Jego Ewangelii. 
Równocześnie zmusza to do jednego: by ciągle zaczynać od nowa oraz 
by w tej drodze nigdy nie ustawać.

2.2. Świętość i męczeństwo darem z siebie na rzecz jedności

„Nawrócenie serca” dzięki praktykowanej miłości wiedzie w pro-
stej linii na szczyty świętości. Teoretycznie wydaje się to być proste, 
w praktyce wymaga jednak niezwykłego trudu, często heroizmu, nawet 
w przemianie tyczącej się naszej mentalności. Stąd Jan Paweł II, stawia-
jąc w trzeciej części encykliki Ut unum sint pytanie: jaka powinna być 
nasza droga w kierunku pełnej jedności?, zwraca m. in. naszą uwagę 
zarówno na kontynuację ekumenizmu duchowego mówiącego o nawra-

35 UUS 21.
36 W. Hryniewicz, Być chrześcijaninem dzisiaj. Krótki zarys chrystianologii ekume-

nicznej, w: Ku chrześcijaństwu jutra, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. Koza, Lublin 
1997, 747.
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caniu się, jak i na dawanie świadectwa świętości37. Wydaje się, że Papież 
chciał nam tu powiedzieć, że ekumenizm duchowy będący „dialogiem 
nawrócenia i miłości” nie może nie wydać owoców w postaci więzów 
braterskiej koinonii38, popartej świadectwem świętości, zwłaszcza mę-
czeństwa, co potwierdza wspólne chrześcijańskie „martyrologium”39. 
Zresztą rozpoczynając encyklikę wezwaniem do jedności chrześcijan: 
„Aby byli jedno”, odwołuje się w tym względzie do świadectw licz-
nych męczenników należących także do innych Kościołów i kościelnych 
Wspólnot, pisząc: ci nasi bracia i siostry, połączeni przez wielkoduszną 
ofiarę z własnego życia, złożoną dla Królestwa Bożego, są najbardziej 
wymownym świadectwem tego, iż można przekroczyć i przezwyciężyć 
wszelkie elementy podziału, składając całkowity dar z siebie dla spra-
wy Ewangelii40. W ujęciu Papieża wierzący w Chrystusa zjednoczeni 
w naśladowaniu męczenników, nie mogą pozostawać podzieleni41. To 
mocno podkreślone stwierdzenie nie dziwi, gdyż chrześcijaństwo od 
początku widziało w męczeństwie wzór naśladowania Mistrza, przez co 
traktowano je jako podstawową formę realizacji świętości. Zresztą Jan 
Paweł II, wypowiadając zacytowaną wyżej sentencję, wtapia ją w kon-
tekst Chrystusowego Krzyża, o którym protestancki teolog i męczennik 
Dietrich Bonhoeffer, komentując tę rzeczywistość, powiedział: Krzyż nie 
jest straszliwym kresem czyjegoś pobożnego i szczęśliwego życia, ale po-
czątkiem społeczności z Chrystusem42. Albert Schweitzer zaś w jednym ze 
swoich uniwersyteckich wykładów stwierdza, że ci, którzy doświadczyli 
na sobie, czym są strach i ból fizyczny, tworzą na całym świecie jedną 
rodzinę. Tajemnicza więź ogarnia tę wspólnotę ludzi naznaczonych pięt-
nem bólu43. A więc męczennicy bardziej niż inni święci tworzą wspólnotę 

37 Zob. UUS 82-85.
38 Por. Tamże, 82.
39 Zob. Tamże, 84.
40 Tamże, 1.
41 Tamże.
42 Cyt. za: W. Benedyktowicz, Crux spes unica. Misterium crucis w protestantyzmie, 

„Ateneum Kapłańskie” 79(1987) t. 109, 53.
43 A. Schweitzer, Życie, Warszawa 1964, 51-52.
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wyjątkową, bo gromadzącą ludzi zanurzonych w Chrystusie już przez 
fakt chrztu oraz mającą udział w tej samej ofierze swojego Zbawcy. A. 
Schweitzer, będący ewangelikiem, zdawał sobie z tego doskonale sprawę, 
bowiem mocą swego przekonania i doświadczenia życiowego konstato-
wał, że: Ten, kto wyzwolił się od cierpienia […], skoro poznał ból i strach, 
ma obowiązek przyjść z pomocą innym skazanym na ból i strach oraz 
w miarę możliwości ludzkich przynosić bliźnim ulgę w cierpieniach44 i to 
bez względu na istniejące przeszkody i podziały, bowiem także w tym 
zawiera się niezwykła perspektywa rzeczywistości męczeństwa. Męczeń-
stwo zaś niesie z sobą ekumeniczne zaangażowanie, bowiem każdy mę-
czennik Chrystusowy, bez względu na podziały wyznaniowe, głosi triumf 
życia nad śmiercią oraz ukazuje, że Chrystus nie umarł. Każde przeto 
niezawinione cierpienie, prześladowanie, zło, które przerasta człowieka, 
a na koniec niezawiniona śmierć – ukazują faktyczną moc Chrystusa, 
której nie można nie głosić. A zatem Krzyż stanowi wezwanie do soli-
darności z cierpiącymi, jak i wezwanie do podejmowania cierpień także 
na rzecz jedności chrześcijaństwa. Prawdę o Krzyżu głosi więc każdy 
męczennik, który mocą Ducha Świętego oddaje swoje życie za innych. 
Przeto święci męczennicy – synowie i córki różnych Kościołów i Wspól-
not kościelnych, łączą w chwili obecnej wszystkich chrześcijan w jeden 
Chrystusowy Kościół, gdyż już są oni zjednoczeni w doskonałej chwale 
z Chrystusem45. Przeto niezależnie od konfesyjnej interpretacji, święci, 
a zwłaszcza męczennicy, którzy uwidaczniają heroizmem cnót i swoim 
życiem, że chrześcijańska egzystencja oznacza w rzeczywistości bycie 
i ofiarę dla innych, stwarzają wyjątkową wspólnotę, która zaprasza i zara-
zem zobowiązuje do naśladowania proegzystencji samego Jezusa46. Stąd 
- zdaniem Papieża - communio sanctorum mówi głośniej aniżeli podziały 
i najbardziej przekonujący jest […] ekumenizm świętych męczenników47. 

44 Tamże. Zob. W. Hanc, Cierpienie – wielki temat ludzki i chrześcijański, „Ateneum 
Kapłańskie” 94(2001) t. 137, 205.

45 Ł. Kamykowski, Święci łączą czy dzielą. Perspektywa katolicka świętych obcowania, 
w: Święci a pojednanie Kościołów, red. Z.J. Kijas, Kraków 1998, 66.

46 Por. A. Nossol, Teologia bliższa życiu, Opole 1984, 328-330.
47 TMA 37.
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Kościół, czcząc męczenników, dostrzega w nich znak wierności wobec 
Jezusa aż do ofiary z życia włącznie, a także znak ich bezgranicznego 
pragnienia przebaczania, pokoju, jedności i wzajemnego zrozumienia. 
W takim też kontekście należy interpretować słowa encykliki Ut unum 
sint o wspomnianym wyżej wspólnym martyrologium, obejmującym tak 
licznych męczenników, nie wyłączając ostatniego stulecia. Jest to wyraz 
szczególnego rodzaju świadectwa, że na pewnym głębokim poziomie Bóg 
utrzymuje pomiędzy ochrzczonymi komunię w wierności najwyższemu 
nakazowi wiary, jaka się objawia w ofierze z życia48. Właśnie tutaj Pa-
pież dostrzega doskonałość komunii, mimo że nadal istnieje pomiędzy 
chrześcijanami komunia realna choć niedoskonała. Otóż męczeństwo aż 
do śmierci, będące szczytem życia łaski, stanowi wyraz najprawdziwszej 
i najbardziej realnej komunii z Chrystusem, który rozlewa własną krew 
i przez tę ofiarę przybliża ku sobie tych, którzy niegdyś byli daleko (por. 
Ef 2, 13)49. Jan Paweł II daje wyraz swej wierze i nadziei, że niepełna 
jeszcze komunia z innymi Wspólnotami jest już w rzeczywistości, choć 
niewidzialnie, włączona na trwałe w pełną komunię świętych, pochodzą-
cych z różnych Kościołów i kościelnych Wspólnot, które otworzyły im 
przecież drogę do komunii zbawionych50. Dlatego to dzięki światłości 
promieniującej z „dziedzictwa świętych” przynależących do wszyst-
kich Wspólnot, „dialog nawrócenia i miłości” prowadzący ku pełnej 
i widzialnej jedności rozjaśnia płomień nadziei, będący dowodem na 
nadprzyrodzoną moc Ducha Bożego, czego wyrazem było w nich Jego 
transcendentne działanie51, także na rzecz pojednania i jedności. I choć 
nie od wszystkich Bóg zażąda złożenia życia na ofiarnym ołtarzu, to 
jednak świętość na co dzień, czyli życie głęboko zakorzenione w mi-
sterium Jezusowej Paschy, stanowi o esse, czyli o istocie ekumenii du-
chowej, będącej wartością ponadwyznaniową i stojącą ponad wszelkimi 
podziałami, z czego zwłaszcza osoby, instytuty życia konsekrowanego 

48 UUS 84.
49 Tamże.
50 Tamże.
51 Tamże.
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oraz stowarzyszenia życia apostolskiego powinny zdawać sobie sprawę. 
Poprzez ludzi wiernych Chrystusowemu Krzyżowi, czyli poprzez świę-
tych i męczenników, Bóg już nas obdarza pojednaniem. Można by rzec, 
że to oni w pełnym wymiarze zaangażowali się w ekumenię, czyniąc ją 
niezwykle realną, choć niezwykle trudną. Przeto świętość codziennego 
życia uczynili darem w służbie jedności. 

2.3. Prymat modlitwy, czyli zaangażowanie ekumeniczne 
uwydatniane w rozmowie z Bogiem

Chyba najwięcej miejsca w posoborowych wypowiedziach pa-
pieskich i ekumenicznych Dyrektoriach zostało poświęcone modlitwie 
o chrześcijańską jedność. Zresztą każdy dokument ekumeniczny, po-
cząwszy od Dekretu Unitatis redintegratio, uwydatnia modlitwę jako 
istotny element ekumenizmu duchowego52. Kiedy ponad trzydzieści lat 
temu pochylałem się nad sylwetką liońskiego kapłana Piotra Couturie-
ra, twórcy terminu „ekumenizm duchowy” i tego, co potem zostało 
zawarte i przyjęte w sposób urzędowy przez Vaticanum II w Dekrecie 
o ekumenizmie, a co uwydatniali wszyscy komentatorzy tegoż Dekretu, 
było jasne, że ten świątobliwy francuski ekumenista nie miał złudzeń 
co do faktu, iż pełnia jedności jest darem, o który trzeba się modlić, 
dlatego właśnie ona ma pierwszeństwo we wszelkich rodzajach eku-
menicznego engagement53. Wszyscy zresztą, którzy pomimo trudnych 
etapów swej drogi ku jedności wierzyli w sens ekumenicznych zmagań, 
nigdy nie tracili z pola widzenia owego wewnętrznego jej przeżywa-
nia, uwydatnianego we wspólnej modlitwie. Zdawali sobie sprawę, że 
głównym założeniem i podstawą modlitwy o jedność, jak i całego zresztą 
ekumenizmu duchowego, jest modlitwa Jezusa, jaką zanosił do Ojca 
w przeddzień swojej męki (por. J 17, 11. 21-23), co zwięźle wyraził Y. 
Congar: wszelka nasza modlitwa o zjednoczenie chrześcijan dokonuje 
się w mocy słów wypowiedzianych przez Zbawiciela podczas Ostatniej 

52 Por. UR 8.
53 Por. W. Hanc, Modlitwa i współpraca we współczesnym ujęciu ekumenizmu, „Homo 

Dei” 62(1973) 2, 119.
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Wieczerzy54. Dlatego nie sposób nie zwrócić uwagi na ową krótką notę 
zawartą na kartach Dyrektorium księży marianów55, zaczerpniętą z De-
kretu o ekumenizmie, że także modlitwa o jedność przynależy do istoty 
ekumenicznego ruchu. Podkreślił to później Jan Paweł II, stwierdzając, że 
na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy prymat 
wspólnej modlitwie – modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chry-
stusa56. Nie bez powodu więc Papież poświęca modlitwie w encyklice 
aż tyle miejsca57, bowiem jako „dusza” całego ruchu ekumenicznego 
właśnie ona warunkuje nowe widzenie Kościoła i chrześcijaństwa oraz 
służy chrześcijańskiemu posłannictwu i jego wiarygodności58. Ponadto, 
jeżeli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz 
bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświado-
mią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, 
co ich łączy59. Bowiem jeśli będą się coraz częściej spotykali i coraz 
usilniej się modlili do Chrystusa, będą wówczas mieli większą odwagę 
podjąć ową bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów, odnajdując się 
w tej wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu Świę-
tym ponad wszelkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi60. A więc 
w ujęciu Jana Pawła II, wspólna modlitwa chrześcijan przybliża cel, 
jakim jest zjednoczenie61.

Szczególnym wyrazem ekumenicznej rozmowy z Bogiem jest już 
utrwalona tradycja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, czego nie 
można nie doceniać, bowiem świadczy ona o ekumenicznym zaanga-
żowaniu się całego Chrystusowego Kościoła we wspólne dzieło chrze-
ścijańskiej jedności. Zresztą każda wspólna modlitwa chrześcijan ma 

54 Zob. przedmowę Y. Congara do francuskiego wydania Dekretu o ekumenizmie, w: 
Vaticanum II, L’Église, l’oecuménisme, les Églises orientales, Paris 1965.

55 D 100.
56 UUS 22.
57 Zob. Tamże, 21-27. 102.
58 Tamże, 23. Por. W. Hanc, Ekumenizm Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 91(1999) 

t. 133, 221.
59 UUS 22.
60 Tamże.
61 Tamże. Zob. J. Krasiński, Z kart magisterium Kościoła, Sandomierz 1998, 162.
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zmierzać ku przywróceniu jedności Chrystusowego Kościoła. Powinna 
ona nadto skupiać się na tajemnicy Kościoła i prowadzić do odnowy, 
tak indywidualnego, jak i wspólnotowego życia wiernych z Chrystu-
sem, co dla zjednoczeniowego procesu jest wprost niezbędne. Dlatego 
to już w Dyrektorium ekumenicznym Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan (z roku 1967) otrzymujemy wskazania, kiedy to w pewnych 
szczególnych okresach należy ponawiać modlitwę o jedność, gdzie na 
pierwszym miejscu uwydatniono siedem dni zwanych Tygodniem 
Modlitw (18-25 stycznia)62. Na drugim zaś miejscu wskazano na czas 
od Wniebowstąpienia do Zielonych Świąt, kiedy obchodzi się pamięć 
gminy jerozolimskiej upraszającej i wyczekującej przyjścia Ducha 
Świętego, który miał ją utwierdzić w jedności i w powszechnej misji 
wobec świata. Nadto wymienia się Święto Objawienia (Trzech Króli), 
w których wspomina się objawienie Chrystusa w świecie oraz powiąza-
nie między zadaniem Kościoła a jego jednością; dalej Wielki Czwartek, 
kiedy przeżywa się ustanowienie sakramentu Eucharystii – sakramentu 
jedności oraz modlitwę Chrystusa w Wieczerniku zanoszoną za cały 
Kościół i jego jedność. Wymienia się także Wielki Piątek lub święto 
Podwyższenia Krzyża, Wielkanoc oraz inne okazje czy ważniejsze wy-
darzenia (zjazdy, sympozja, itp.)63. Natomiast Papieska Rada do Spraw 
Popierania Jedności Chrześcijan w ogłoszonym w 1993 r. Dyrektorium 
wymienia tylko dwa okresy, w których tego rodzaju modlitwa powinna 
mieć miejsce, co wcale nie oznacza, że w wyliczone przez pierwszy 
dokument święta i okazje nie należy się modlić o chrześcijańską jedność. 
Według Papieskiej Rady taką wspólną modlitwę zaleca się szczególnie 
podczas «Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan» lub też w okresie 
między Wniebowstąpieniem a Pięćdziesiątnicą64.

Przykładem wspólnej modlitwy i jej prymatu w ekumenicznych dą-
żeniach było papieskie pielgrzymowanie pośród Kościołów na różnych 
kontynentach i w różnych krajach współczesnej oikoumene65. Podczas 

62 Zob. Dyr. 1, 22a.
63 Dyr. 1, 22 a-e.
64 Dyr. 3, 110.
65 UUS 24.
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tych odwiedzin prawie zawsze dochodziło do ekumenicznych spotkań 
i wspólnej modlitwy braci szukających jedności w Chrystusie i Jego Ko-
ściele, np. w Patriarchacie Ekumenicznym (1979 r.), z prymasem Wspól-
noty Anglikańskiej (1982 r.), w siedzibie Ekumenicznej Rady Kościołów 
(1984 r.), w Rzymie z patriarchą Dimitriosem I (1987 r.), w krajach Skan-
dynawii i Europy Północnej (1989 r.) czy luterańskimi arcybiskupami 
Szwecji i Finlandii (1991 r.)66. W ten sposób pisana jest owa „Księga 
Jedności”, do której należy nieustannie powracać i na nowo ją czytać, 
czerpiąc nadzieję67. Papież, powołując się na tekst Mt 23, 8 i 9 oraz Ef 1, 
5, konstatuje, że właśnie ekumeniczna modlitwa odsłania przed każdym 
ochrzczonym ów podstawowy wymiar braterstwa w Chrystusie, który 
umarł, by „rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Właśnie to 
zawiera w sobie i wyraża modlitwa ekumeniczna oparta na 17 rozdziale 
Ewangelii Jana, będąca podstawą każdej modlitwy68.

To, że modlitwa zajmuje priorytetowe miejsce we wszelkich dąże-
niach do jedności, odczuły siostry zakonne zebrane w Centrum Dialogu 
w Oświęcimiu na sympozjum poświęconym „Koinonii pomiędzy naszy-
mi Kościołami w podzielonym świecie”, stwierdzając, że na wspólnej 
modlitwie dojrzewała potrzeba ekumenicznego zaangażowania i bar-
dziej świadomej odpowiedzi na Chrystusową prośbę: «aby byli jedno» 
(J 17, 21)69. Trzeba przeto powiedzieć, że wewnętrzna przemiana serca, 
nieodzowny warunek wszelkiego szczerego poszukiwania jedności, 
rodzi się z modlitwy i przez modlitwę dojrzewa, bowiem z nowości 
ducha […], z zaparcia się samego siebie i z nieskrępowanego wylania 
miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia miłości70. Mówiąc zatem 
o modlitwie jako istotnym elemencie treściowym ekumenii jako takiej, 
a ekumenii ducha w szczególności, nie należy jej uważać za cel sam 
w sobie, bowiem została ona wkomponowana w szeroką płaszczyznę 
sfery wewnętrznej. Dlatego zarówno zadaniem badacza, ekumenicznego 

66 Zob. Tamże, 24-26.
67 Tamże, 25.
68 Zob. Tamże, 27. Por. W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii…, 442.
69 E. Adamczak, Koinonia między naszymi Kościołami…, 32.
70 UUS 26.

Ks. Wojciech Hanc522



teologa, jak i duszpasterza jest dawanie pierwszeństwa duchowemu wy-
razowi ekumenicznej sfery, pełnej modlitwy i kontemplacji71. Powyższe 
sformułowania Jana Pawła II należy więc odnieść także do każdego 
indywidualnie i wspólnotowo przeżywającego ekumenizmu, w tym i do 
zgromadzenia zakonnego, jakim jest wspólnota księży marianów. Nie 
można mówić o włączaniu się w ekumeniczny ruch i angażowaniu się 
w różne zjednoczeniowe słowa i gesty bez ich duchowego zwornika 
i fundamentu zarazem, czyli bez modlitwy będącej „duszą” wszelkich 
ekumenicznych poczynań, czyli bez nader skutecznego środka uprasza-
nia łaski jedności72. Zresztą modlitwa powinna być zawsze wyrazem 
pewnego niepokoju, który jest tęsknotą za jednością, a więc za jedną 
z koniecznych form miłości, jaką żywią do Chrystusa i do Ojca bogatego 
w miłosierdzie73. By to uzyskać, trzeba dziękować Bogu za to, co już 
się dokonało oraz pokładać nadzieję w Duchu, który jedynie może od 
nas oddalić widma przeszłości i bolesne wspomnienia podziału74. Oto 
myśli, które pozostawił Jan Paweł II wszelkim zatroskanym o sprawę 
chrześcijańskiej jedności. Są także podobnie myślący i czujący pośród 
wspólnoty mariańskiej ekumeniczni prekursorzy, a pośród nich m. in. 
ks. Antoni Łoś, który podczas jednego z pierwszych Tygodni Modlitw 
o Jedność Chrześcijan wygłosił 18 stycznia 1963 r. w kościele Reforma-
tów we Włocławku kazanie „O znaczeniu dla ekumenizmu dzieła Jana 
XXIII”. Do takich prekursorów należy także ks. Tomasz Podziawo (20 
II 1963 r. w bazylice katedralnej we Włocławku sprawował on Boską 
Liturgię w obrządku bizantyjsko-słowiańskim, podczas której kazanie 
wygłosił marianin ks. Waldemar Oskiera)75, mający zresztą swoich na-
stępców w osobach mitratów: ks. Romana Ryszarda Piętki czy ks. Jana 
Sergiusza Gajka.

71 W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii…, 442.
72 Por. Tamże, 442-443.
73 Por. UUS 102.
74 Tamże.
75 Z. Kucaj, Nabożeństwa ekumeniczne, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 46(1963) 

106-107.
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Sumując, trzeba powiedzieć, że nie można mówić o ekumenicznym 
zaangażowaniu bez nawrócenia serca, świętości życia, a zwłaszcza przy-
kładu męczenników pochodzących z różnych tradycji wyznaniowych 
oraz bez wytrwałej modlitwy, będącej „duszą” ekumenii. Ekumenizm 
ducha stoi zresztą u podstaw wszelkiej ekumenicznej działalności i eku-
menicznych przedsięwzięć. Szczególnym w tym względzie przykładem 
jest pontyfikat Jana Pawła II, będący czynnym i dynamicznym wprowa-
dzaniem w życie ekumenii duchowej, o czym świadczą liczne spotkania 
i zjednoczeniowe nabożeństwa, propagowany dialog miłości realizowany 
w ciągły sposób i modlitwa oraz wiele innych gestów przyjaźni w relacji 
do braci z innych chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot. Papież jest 
nie tylko teoretykiem ekumenizmu, ale jego realizatorem w spełnianej 
funkcji pastoralnej i nauczycielskiej, oraz w życiu osobistym, o czym 
świadczy równie aktywne włączanie się w doroczne obchody Tygodnia 
Modlitw o chrześcijańską jedność76.

3. Formacyjne i praktyczne wskazania ekumenicznego     
    zaangażowania

Działalności ekumenicznej nie można ograniczać wyłącznie do 
strony duchowej, wewnętrznej czy do prowadzonego w gronie specja-
listów i wyselekcjonowanych znawców międzywyznaniowego dialogu 
doktrynalnego. Skoro już Sobór postanowił, by przejęcie się sprawą 
ekumenii stało się udziałem całego Kościoła, tzn. wszystkich pasterzy, 
z biskupami i wyższymi przełożonymi zakonnymi na czele, włącznie 
z każdym wiernym świeckim, to nie mógł też nie wskazać katolikom 
konkretnych sposobów i możliwości brania udziału i angażowania się, 
tak jednostek, jak i całych wspólnot, w ogólny ekumeniczny nurt całego 
chrześcijaństwa. Uczynił to w drugim rozdziale Dekretu o ekumenizmie, 
kreśląc tam ramowy program, który znalazł swoje uszczegółowienie 
w Dyrektoriach ekumenicznych, zawierających także konkretne odnie-

76 T. Chlebowski, Ekumenizm duchowy w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2005, 309 
(mps).
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sienia do zakonów i zgromadzeń zakonnych czy ogólnie nazwanych 
„Instytutów życia konsekrowanego oraz Stowarzyszeń życia apostol-
skiego”. Wszystkim zostało niejako wyznaczone i określone pole pra-
cy, które polegałoby na skoncentrowaniu swoich wysiłków na sprawie 
chrześcijańskiej jedności. Zresztą Jan Paweł II, mówiąc o nowych polach 
dla ekumenicznego zaangażowania się i współpracy, powołuje się na 
ważną sentencję soborowego Dekretu o ekumenizmie, że współpraca 
wszystkich chrześcijan, a więc także zakonów i zgromadzeń zakonnych, 
w żywy sposób wyraża nie tylko owo zespolenie chrześcijan, które ich 
wszystkich łączy, ale także w pełniejszym świetle stawia wobec innych 
oblicze Chrystusa-Sługi. I dalej: dzięki tej współpracy wszyscy wierzący 
w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć, jak można nawzajem lepiej się 
poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności chrześcijan77. 
Właśnie tego rodzaju współpraca ujawnia nie tylko łączącą wszystkich 
wspólnotę wiary, nie tylko jest bogatsza w braterskie więzi, ale przede 
wszystkim jest wyrazem chrześcijańskiego świadectwa oraz staje się 
narzędziem ewangelizacji78.

Mając przed sobą powyższe stwierdzenia, zwróćmy uwagę na dwie 
sprawy ogólne, choć bardzo ważne, jeżeli katolickie zasady ekumenizmu 
i wprowadzanie ekumenizmu w życie mają być urzeczywistniane rów-
nież w zgromadzeniach zakonnych, a następnie na kilka praktycznych 
form ekumenicznego zaangażowania.

3.1. Formacja i jej znaczenie

Warto zatroszczyć się o właściwą w tym względzie formację 
ekumeniczną całego Zgromadzenia, które powinno zmierzać do tego, 
by wszyscy chrześcijanie podlegli pastoralnej pieczy poszczególnych 
szafarzy zostali ożywieni duchem ekumenicznym i to niezależnie od 
tego, jaka jest ich misja i konkretna funkcja w świecie i społeczeństwie79. 

77 UR 12.
78 UUS 40. W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii..., 443.
79 Dyr. 3, 58. Pomija się tu świadomie część II Dyrektorium Sekretariatu do Spraw Jedności 

Chrześcijan z 1970 r. dotyczące ekumenizmu w nauczaniu wyższym, także dotykające 
formacji, gdyż zagadnienie to zostało włączone mutatis mutandis do Dyrektorium 
Papieskiej Rady z 1993 r. 
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Przy czym Dyrektorium ma najpierw na uwadze formację wszystkich 
wiernych80, by następnie wyodrębnić w tym względzie formację pracu-
jących w posłudze duszpasterskiej81, formację specjalistyczną82, kończąc 
na formacji permanentnej83. Trzeba powiedzieć, że szerokie potrakto-
wanie zagadnienia przez Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności 
Chrześcijan świadczy nie tylko o wrażliwości tego organu watykańskiej 
dykasterii, ale zarazem o odpowiedzialności podejmujących się funkcji 
formacyjnej instytucji, uczelni, instytutów, a także poszczególnych osób, 
które zajmują się formacją. 

W tym miejscu zwróćmy uwagę na przyszłą formację pracujących 
w duszpasterstwie, czyli na właściwe przygotowanie i ukształtowanie 
ich pastoralnej postawy. I tutaj poza formacją doktrynalną, obejmującą 
swoim zakresem zarówno ekumeniczny wymiar różnych przedmiotów 
i dyscyplin teologicznych, który powinien przenikać całą formację teolo-
giczną84, ważny akcent pada na specjalny kurs ekumenizmu jako na coś 
obowiązkowego, w którym przede wszystkich chodzi o to, by zbliżenie 
do ekumenizmu czynione w okresie formacji nie zostało oderwane od 
życia i zakorzeniło się w żywym doświadczeniu wspólnot. Dlatego 
wskazane jest organizowanie spotkań i dyskusji z innymi chrześcijanami, 
nie wyłączając spotkań ze studentami z innych Kościołów i Wspólnot 
kościelnych85. 

Co się zaś tyczy szafarzy i współpracowników niewyświęconych, 
to mając na uwadze pełnoprawną różnorodność charyzmatów i dzieł 
własnych, klasztorów, instytutów życia konsekrowanego oraz stowa-
rzyszeń życia apostolskiego, ważne jest to, że wszystkie one powinny 
brać udział w życiu Kościoła i przyswajać sobie oraz w miarę swych 
sił popierać zgodnie z własnym charakterem jego [Kościoła] inicjatywy 
i zamierzenia, także w zakresie ekumenii86. Dlatego ich formacja nie 

80 Zob. Dyr. 3, 58-69.
81 Zob. Tamże, 70-86.
82 Zob. Tamże, 87-90.
83 Zob. Tamże, 91.
84 Zob. Tamże, 73-78.
85 Por. Tamże, 82.
86 Tamże, 84.
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może nie uwzględniać ekumenicznego wymiaru, począwszy od nowi-
cjatu oraz później, w toku następnych etapów formacyjnych, co powin-
no się odbywać w ścisłym powiązaniu z programami studiów szafarzy 
wyświęconych. Po prostu ma być uwzględniony ekumeniczny wymiar 
różnych dyscyplin, jak i kurs specyficznie ekumeniczny dostosowany 
do okoliczności i sytuacji lokalnych87. W tym celu, by nadać praktyczny 
charakter studiom, należy ożywiać kontakty i wymianę między klaszto-
rami oraz zakonnymi wspólnotami katolickimi i podobnymi instytucjami 
innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, mając na uwadze wymianę 
informacji i doświadczeń, pomoc duchową, a czasami i materialną, jak 
też i formę wymiany kulturalnej88.

Oprócz formacji doktrynalnej i praktycznej w sferze ekumenicznego 
procesu powinna mieć miejsce także formacja permanentna, w której 
zaakcentujmy przynajmniej dwa momenty, które wprost odnoszą się do 
osób życia konsekrowanego. Otóż, realizując program przewidziany dla 
dalszej formacji duchowieństwa, powinno się to czynić poprzez zjazdy 
i kongresy, sympozja i rekolekcje, dni skupienia lub poprzez studium 
problemów duszpasterskich. I tutaj biskupi lub przełożeni zakonni 
powinni przykładać wielką wagę do ekumenizmu, czyniąc to między 
innymi poprzez:

a) systematyczne nauczanie księży, diakonów, zakonników i zakon-
nic, co do aktualnego stanu ekumenii, mając przede wszystkim na uwa-
dze włączenie wymiaru ekumenicznego w przepowiadanie, katechezę, 
modlitwę oraz w codzienne życie. Można w tym celu zapraszać szafarzy 
z innych Kościołów, by przedstawiali własne tradycje wyznaniowe, bądź 
też problemy pastoralne, które są często wspólnymi problemami89; 

b) zakładanie w zakonach i zgromadzeniach specjalnych rad ekume-
nicznych, celem koordynacji ekumenicznego zaangażowania oraz brania 
udziału w ogólnokrajowych zjazdach duszpasterskich lub zjazdach czy 
sympozjach międzynarodowych90;

87 Tamże.
88 Tamże, 85.
89 Por. Tamże, 91a.
90 Zob. Tamże, 92b. Warto nadmienić, że ta praktyka staje się coraz bardziej powszechna, 

bowiem na ogólnopolskich zjazdach duszpasterzy do spraw ekumenizmu czy tzw. 
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c) należy za Dyrektorium ekumenicznym wskazać na możliwości 
korzystania z różnych form spotkań duchowych, celem pogłębienia 
wspólnych i szczególnych elementów duchowości. Tego typu spotka-
nia są okazją do refleksji nad jednością Kościoła i nadal istniejącymi 
rozłamami; są okazją do wspólnej modlitwy o pojednanie wierzących 
w Chrystusa. Spotkania te, odbywające się zazwyczaj przy współudziale 
członków z innych Kościołów i Wspólnot, mogą się przyczynić zna-
cząco do wzajemnego poznania, zrozumienia oraz do wzrostu komunii 
duchowej91.

Wyżsi przełożeni zakonni powinni także zatroszczyć się, by w ra-
mach formacji specjalistycznej zostały przygotowane odpowiednie osoby 
do podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych zadań i to tak w skali 
krajowej, jak i międzynarodowej. Chodzi o wysyłanie na studia specja-
listyczne: krajowe i zagraniczne odpowiednich osób, celem nabycia nie 
tylko właściwej formacji duchowo-intelektualno-doktrynalnej, ale chodzi 
także o specjalny rodzaj przygotowania do brania udziału w międzywy-
znaniowych dialogach teologicznych, czy też wprowadzania właściwej 
koordynacji i komplementarnego traktowania poszczególnych zagadnień 
wchodzących w zakres różnych dyscyplin teologicznych, a nierzadko 
także filozoficznych. Chodzi także o nawiązanie współpracy pomiędzy 
instytucjami katolickimi a ośrodkami zależnymi od innych chrześcijan92. 
Wreszcie chodzi o zapewnienie krajowym zakładom czy sekcjom ekume-
nicznym na wydziałach teologicznych różnych uczelni kompetentnych 
i wykształconych pracowników naukowych93.

3.2. Praktyczne formy ekumenicznego zaangażowania

Jedną z form czynnego włączenia się w ruch współczesnej ekumenii 
jest to, co stanowi jej pierwszy istotny element, a więc: wszelkie wysiłki 

diecezjalnych lub zakonnych referentów, pojawiają się od kilku lat przedstawiciele takich 
zakonów i zgromadzeń jak: pallotyni, franciszkanie czarni i brązowi oraz dominikanie. 
Nie ma jak dotąd przedstawicieli Zgromadzenia Księży Marianów. Dlaczego? Spośród zaś 
zakonów i zgromadzeń żeńskich systematycznie udział biorą: franciszkanki służebnice 
Krzyża, szare urszulanki oraz dominikanki.

91 Por. Dyr. 3, 91e.
92 Por. np. Tamże, 76, 81-82.
93 Zob. Tamże, punkt c: formacja specjalna, 87-90.
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celem usunięcia słów, opinii i czynów, które w świetle sprawiedliwości 
i prawdy nie odpowiadałyby rzeczywistości94. Dostrzegał to także Jan 
Paweł II, który nieco inaczej to formułował, mówiąc o obalaniu murów 
podziału i nieufności celem przezwyciężenia przeszkód i uprzedzeń, 
utrudniających głoszenie Ewangelii95. Papież miał świadomość, że 
narosło wiele uprzedzeń, zastarzałych nieporozumień odziedziczonych 
z przeszłości, których znaczenia nie należy umniejszać, ani nie pozo-
stawiać ich samych sobie. To, co jest możliwe, należy eliminować m. 
in. poprzez wspólny rachunek sumienia. Nie należy kierować się także 
niesprawiedliwością w wydawaniu opinii o innych, bowiem jesteśmy 
świadkami, że wiele nieporozumień narosło na skutek bądź błędnej 
i fałszywej interpretacji pewnych wydarzeń, bądź na skutek zadawnio-
nych uraz. Dlatego to Jan Paweł II mówił o „niezbędnym oczyszczaniu 
pamięci historycznej”, w co powinien się włączyć każdy chrześcijanin, 
a tym bardziej osoby duchowne i to bez względu na to czy są księżmi 
zakonnymi, czy diecezjalnymi: Dzięki łasce Ducha Świętego ucznio-
wie Chrystusa – powiada Papież – ożywieni miłością, odwagą płynącą 
z prawdy i szczerą wolą wzajemnego przebaczenia i pojednania, są 
p o w o ł a n i  (podkreślenie – W.H.), aby ponownie zastanowić się ra-
zem nad swoją bolesną przeszłością i nad ranami, jakie niestety zadaje 
ona do dzisiaj96. Musi przeto zaistnieć swoiste katharsis, by wymazać 
z pamięci i z życia Kościoła dawne ekskomuniki97. Konieczne jest, o czym 
wspomniano już wyżej, coś w rodzaju dialogu jako rachunku sumienia 
i dialogu nawrócenia98, który zmusza do uznania własnej grzeszności 
(por. 1 J 1, 8-9). Niezbędne jest więc to, w co może włączyć się każ-
dy, a mianowicie: pokorna świadomość wspólnych grzechów przeciw 
jedności oraz przekonanie o potrzebie nawrócenia. Przy czym powinny 
być odpuszczone i przezwyciężone nie tylko grzechy osobiste, ale także 
grzechy społeczne, czy raczej „struktury” grzechu, które przyczyniły się 

94 UR 4.
95 UUS 2.
96 Tamże.
97 Tamże, 17.
98 Tamże, 34.
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i nadal mogą powodować oraz utrwalać podział99. Chodzi zatem osta-
tecznie o to, by „dialog nawrócenia”, który powinien być poprzedzony 
dobrze zrobionym rachunkiem sumienia, obudził świadomość już istnie-
jących braterskich relacji100, w które bez względu na stan i profesję każdy 
powinien się włączyć. Należy przeto nawet z codziennego słownictwa 
wyrzucić utarte slogany, krzywdzące opinie nieodpowiadające prawdzie, 
a przez to szkodzące właściwie rozumianej ekumenii. Konieczny jest 
więc w codziennych relacjach międzywyznaniowych „dialog miłości”, 
bowiem miłość prowadzi do samego Boga jako najdoskonalszego źródła 
pojednania i komunii101. Tylko taki dialog potrafi oczyścić nasze myśli 
i nasz język z brutalnych często naleciałości historycznych (np. Polak to 
katolik, ewangelik to Niemiec, a prawosławny to Rosjanin). Wiadomo, że 
wzajemne relacje Kościołów w przeszłości nacechowane były niespra-
wiedliwymi osądami, krzywdzącymi opiniami, nierzadko nienawiścią 
i przemocą. Dlatego jedynie język miłości i serca pozwoli zaleczyć rany 
i wyeliminować to, co niechrześcijańskie102.

Mając powyższe na uwadze, można by sądzić, że chodzi tu tylko 
o ekumenizm leczący rany przeszłości. I choć prawdą jest, że brzemię 
historycznych błędów i bolesnych doświadczeń czasów przeszłych nadal 
żyje w pamięci rozdzielonych chrześcijan, co – nie miejmy złudzeń 
– utrudnia pojednawczy proces, to jednak chodzi tu także – jak mówi 
W. Hryniewicz – o ekumenizm prospektywny, który nie pozwala nam 
pozostawać więźniami przeszłości, braku zrozumienia, współczucia 
i dążenia do wzajemnej współpracy na różnych polach chrześcijańskiej 
aktywności103. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka momentów po-
dejmowanych przez Dyrektorium ekumeniczne z 1993 r. i encyklikę Ut 
unum sint z 1995 r. 

Wskażmy najpierw na konieczność wzajemnego chrześcijańskie-
go słowa i czynu. I choć wiadomo, że istniejący brak pełnej komunii 

  99 Por. Tamże, 34.
100 Tamże, 82.
101 Por. Tamże, 21.
102 Zob. W. Hryniewicz, Na drodze pojednania. Medytacje ekumeniczne, Warszawa 1998, 

36, 45-46. 
103 Por. Tamże, 30.
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pomiędzy różnymi Kościołami i kościelnymi Wspólnotami, różnice 
w nauczaniu wiary i moralności, pamięć ran i dziedzictwo historycz-
nych podziałów ograniczają to, co chrześcijanie mogą dziś dać światu 
i wspólnie czynić, to jednak nie do przecenienia jest wzajemna współpra-
ca pozwalająca na wspólne przezwyciężanie wielu przeszkód stojących 
na drodze do wspomnianej pełni czy do wzajemnego wykorzystywania 
własnych zasobów duchowych dóbr innych, celem budowania życia 
i posługi chrześcijańskiej, będącej wyrazem wspólnego świadectwa 
wierzących w Chrystusa104. W sposób dość ogólny, ale zasadniczy 
uprzytamnia nam to już Dekret Unitatis redintegratio, na który zresztą 
powołuje się Dyrektorium ekumeniczne Papieskiej Rady, iż chrześcijanie 
oprócz specjalistycznych rodzajów współpracy (wspólne studium Pisma 
Świętego, udział w dialogu doktrynalnym, wspólne studium liturgiczne 
itp.), powinni ją podejmować także w płaszczyźnie pastoralnej i ewan-
gelizacyjnej w pełnym miłości służeniu światu, który walczy o realizację 
ideału sprawiedliwości, pokoju i miłości105. A ponieważ ma dziś miejsce 
organizowana na szeroką skalę współpraca w sferze społecznej, dlatego 
wszyscy wierzący bez wyjątku (czyli także przynależący do zgromadzeń 
zakonnych i zakonów, instytutów i stowarzyszeń apostolskich) są powo-
łani do wspólnego wysiłku, który będzie ich łączył, pozwalając pełniej 
realizować ideał Chrystusa-Sługi106. Warto więc choćby egzemplarycznie 
wspomnieć o pastoralnym angażowaniu się (tak szafarzy wyświęconych, 
jak i szafarzy oraz współpracowników niewyświęconych)107 w dziedzi-
nie tzw. apostolatu biblijnego108, współpracę w dziedzinie katechezy109, 
współpracę ekumeniczną w szczególnych sytuacjach, np. w duszpaster-
stwie szpitali, więziennictwie, wojsku, na uniwersytetach, wielkich kom-
pleksach przemysłowych, czy choćby w świecie środków komunikacji 

104 Por. Dyr. 3, 162.
105 Tamże, 161.
106 Tamże.
107 Takimi pojęciami posługuje się Dyr. 3. Zob. np. punkt b. Formacja tych, którzy pracują 

w posłudze duszpasterskiej, Dyr. 3, 70-86.
108 Zob. Tamże, 183-186.
109 Zob. Tamże, 188-190.
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110 Tamże, 204.
111 Por. Tamże, 205-209.
112 Zob. Tamże, 211-218.
113 UUS 40; por. 74-76.
114 Tamże, 75.
115 Tamże, 74.

społecznej110; współpracę w działalności misyjnej, np. w organizowa-
niu i opracowywaniu programów przyczyniających się do wspólnego 
podtrzymywania działalności misyjnej wszystkich zainteresowanych, 
choć przede wszystkim zaangażowanie się w tego typu działalność jest 
konieczne wobec widocznej dziś gołym okiem dechrystianizacji współ-
czesnego świata111, nie mówiąc o współpracy ekumenicznej w życiu 
społecznym i kulturalnym (chodzi o wspólne podejmowanie kwestii 
społecznych, etycznych, rozwoju potrzeb ludzkich, ochrony środowiska, 
w medycynie oraz w środkach masowego przekazu)112.

Przypomnijmy raz jeszcze, że potwierdza to i sankcjonuje swoim 
autorytetem Jan Paweł II, mówiąc m. in.: o współpracy, która jako oparta 
na wspólnej wierze, jest nie tylko bogata w braterską komunię, ale jest 
objawieniem samego Chrystusa, zaś w oczach świata zyskuje wymiar 
wspólnotowego chrześcijańskiego świadectwa, stając się narzędziem 
ewangelizacji113. Po prostu wspólne działanie chrześcijan w społeczeń-
stwie staje się wyrazistym świadectwem, składanym razem wobec świata 
w imię Pana114. W działaniu przekłada się to konkretnie na różnorakie 
formy obrony ludzkiej godności, szerzenia dobra i pokoju, wcielania 
w życie społecznych zasad Ewangelii czy też uobecnianie chrześci-
jańskiego ducha w nauce, sztuce, dziennikarstwie, w wydawnictwach 
i innych tym podobnych. Nie można także nie mobilizować wspólnych 
sił w obliczu zagrożeń typu: głód, klęski żywiołowe, katastrofy czy 
społeczne niesprawiedliwości115. I nie należy tego rodzaju współpra-
cy traktować tylko jako rodzaj humanitarnego działania, bowiem ma 
to swoje podstawy w Ewangelii (por. choćby Mt 25, 35). Wreszcie 
o ekumenicznym zaangażowaniu trzeba dziś mówić także we współ-
działaniu na rzecz pokoju, wyrażanym w modlitwie czy konkretnych 
przedsięwzięciach, o czym choćby mogą świadczyć Asyż (1986 r.), 
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Bałkany (1993 r.) czy Rzym (1994 r.)116. Wszystko to zaś brane łącznie, 
prowadzi w stronę wzajemnego zrozumienia, pomocy, modlitewnego 
wsparcia, chrześcijańskiej i ludzkiej zarazem solidarności, czyli wspól-
nych i konkretnych form na rzecz chrześcijańskiej jedności. W tej zaś 
wielkiej sprawie tak duchowni diecezjalni, jak i zakonni nie mogą nie 
mieć swojego udziału, uruchamiając poszczególne formy społecznej i re-
ligijnej aktywności, a nade wszystko przyczyniając się do zmiany mię-
dzywyznaniowego klimatu i atmosfery, jakie powinny w tym względzie 
nastąpić u wielu wierzących z równoczesnym przywoływaniem sobie 
na pamięć nowotestamentowych słów: pojednanie, zgoda i pokój są 
darami, które zmartwychwstały Pan powierzył Kościołowi «do leczenia 
narodów» (Ap 22, 2)117. Postępowanie chrześcijan, a tym bardziej osób 
duchownych: jednostek i wspólnot, nie może wskazywać nadal na to, że 
wciąż jesteśmy dalecy od autentycznej kultury ekumenicznego uznania 
drugich w ich inności118.

***

Ekumenizm rodzi się w trudzie chrześcijańskiego słowa i gestu, czyli 
tego, co można by nazwać wspólnym zaangażowaniem się w dzieło 
chrześcijańskiego pojednania. Tego obowiązku nie można zdjąć z nikogo, 
a zwłaszcza z osób duchownych, bez względu na rodzaj wykonywanych 
przez nie zajęć, posiadanych godności, stanowisk, duszpasterskich ro-
dzajów aktywności i priorytetów. Bp Bronisław Dembowski podczas 
ekumenicznych spotkań z uporem powtarzał, że Pan Bóg na sądzie 
ostatecznym nie będzie pytał, cośmy zrobili dla sprawy jedności, ale 
będzie pytał: coś ty dla tej sprawy zrobił? Nikt nie może z nas zdjąć od-
powiedzialności za sprawę pojednania chrześcijan wyrażaną choćby w li-
terackim powiedzeniu o „przewracaniu murów podziałów i nieufności” 
celem przezwyciężenia przeszkód i uprzedzeń, czyli tego, co nazywamy 
oczyszczaniem historycznej pamięci. Szczególnie są do tego powołani 

116 W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii…, 443-444.
117 Por. W. Hryniewicz, Na drodze pojednania…, 31.
118 Por. Tamże, 35.
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119 Por. UUS 13

wyświęceni szafarze, odpowiedzialni za ewangeliczną odnowę i czy-
nienie pokuty za winy i grzechy popełniane w historii, z równoczesnym 
angażowaniem się w nowe formy zjednoczeniowej pracy. Zdawały się to 
rozumieć pisane 20 lat temu Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia 
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, które w trzech punk-
tach, jakby w zawiązku, umieściły wrażliwość i możliwości włączenia 
się w ową wyjątkową misję Kościoła, czynioną głównie w płaszczyź-
nie duchowej. Płynęło to już wtedy z soborowych natchnień i inspiracji 
oraz ze zjednoczeniowych doświadczeń Zgromadzenia, a zwłaszcza jego 
pionierów i prekursorów, których należy upatrywać także pośród zało-
życieli, a potem szerzycieli ekumenicznych idei. Wszyscy oni bowiem 
byli przekonani, że liczne elementy wielkiej wagi, które w Kościele 
katolickim są integralnie włączone w pełnię środków zbawczych i da-
rów łaski tworzących Kościół, znajdują się także w innych Kościołach 
i chrześcijańskich Wspólnotach119. Zdawali sobie także sprawę z faktu, 
że o wiele mocniejsze jest to, co nas łączy, niż to, co wszystkich dzieli 
(Jan XXIII). Dlatego tak mocno Konstytucje i Dyrektorium Zgroma-
dzenia Księży Marianów podkreśliły za Dekretem o ekumenizmie 
płaszczyznę duchowych zmagań ekumenicznych, wyrażanych poprzez 
nawrócenie serca, świętość życia i modlitwę. W ciągu 20 lat od zatwier-
dzenia przez Stolicę Apostolską powyższych dokumentów, tak ważkich 
dla Zgromadzenia, nic na swej aktualności nie stracił ekumenizm ducho-
wy, który nadal należy ze wszech miar realizować i rozwijać poprzez 
codzienną posługę Zgromadzenia. Jednak pojawiły się we współczesnej 
ekumenii nowe możliwości i formy ekumenicznej aktywności, z cze-
go nie tylko należy się cieszyć, ale które trzeba z nową mocą wobec 
ekumenicznych wyzwań współczesności podejmować. Ekumeniczny 
realizm zaprezentowany w encyklice Ut unum sint przez Jana Pawła II, 
a zwłaszcza trudny proces budowania jedności, wydał w ciągu 27 lat jego 
pontyfikatu konkretne owoce, czemu niejednokrotnie słowem i czynem 
dawał wyraz, zaś przez całe lata jego pasterskiej posługi był mierzony 
„ekumenią świętych”, umacnianą świadectwem życia i eschatologicz-

Ks. Wojciech Hanc534



nym spojrzeniem, zobowiązującym do coraz szerszego ekumenicznego 
zaangażowania na rzecz owej „tajemnicy komunii” i zgromadzenia 
wszystkich w Chrystusie. Pozostaje więc życzyć Zgromadzeniu Księży 
Marianów, by w dalszym ciągu ekumeniczno-duchowe zaangażowanie 
jego członków wypełniało ową „organiczną całość życia i działania Ko-
ścioła Jezusa Chrystusa”, który był, jest i będzie zawsze „jeden, święty, 
powszechny i apostolski”.
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Sobór Watykański II tchnął wiele nadziei w życie Kościoła po-
wszechnego przede wszystkim przez Konstytucję o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, a także przez wskazanie nowej drogi 
ewangelizacji, dzięki soborowemu dekretowi o misyjnej działalności 
Kościoła Ad gentes. 

W pierwszym dokumencie poświęcono dużo miejsca człowiekowi, 
który żyje we współczesnym świecie nadziei i lęków, przemian i wy-
zwań. Jednak to właśnie w takim świecie i z takim człowiekiem Kościół 
głoszący Ewangelię nadziei zawsze podąża przez ludzkie dole i niedole1. 
Podmiotowe spojrzenie Kościoła na człowieka, na jego ludzką osobę 
i godność, wolność i prawa dają tak wielką nadzieję, że tylko w tym 
kontekście człowiek, dotychczas poraniony przez wszelkiego rodzaju 
niesprawiedliwość i poniżenie, może czuć się godnym obywatelem 
współczesnego świata, w którym nadzieja całkowicie nie umarła. Już 
w tym miejscu należy dokonać historycznego przejścia do prorockiego 
nauczania Jana Pawła II zawartego w jego programowej encyklice Re-
demptor hominis, gdzie przypomina, że to właśnie człowiek jest drogą 
Kościoła2. Kościół, który na podobieństwo Chrystusa jest misjonarzem, 
wychodzi więc z darem Dobrej Nowiny naprzeciw człowiekowi nie-
zależnie od zamieszkiwanego przez niego obszaru geograficznego czy 
kręgu kulturowego3. Oczywista staje się prawda, że każda kultura, a więc 
i każdy człowiek jest godny Ewangelii. 

Ks. Jan Piotrowski

Pielęgnowanie ducha misyjnego

 * Ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych (Warszawa). 
 1 Por. LG 4.
 2 RH 14.
 3 Por. J. Galot, À la ressemblance du Christ l’Église est missionnaire, „Studia Missionalia” 

(2002) nr 51, 124-147. 
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1. Soborowa droga misji

Soborowe stwierdzenie, że pielgrzymujący Kościół z natury swo-
jej jest misyjny4, nie było teologiczną nowością, ale koniecznym 
przypomnieniem prawdy, że tylko taki Kościół ma rację bytu. Wiemy 
przecież, że do czasu Soboru Watykańskiego II setki tysięcy misjonarzy 
i misjonarek – w długiej i pasjonującej historii misji Kościoła – głosiło 
Dobrą Nowinę na wszystkich kontynentach i tak dzieje się nadal. To 
nowe teologiczne uzasadnienie misji jest jednocześnie pięknym i wciąż 
dojrzewającym owocem soborowego przeżywania Kościoła. Zewnętrzne 
uzasadnienie misji – jak pisał jeden z polskich misjologów – naglącą po-
trzebą zbawienia niechrześcijan, czyli „ratowaniem dusz”, prowadziłoby, 
wcześniej czy później, do jakiejś formy zniechęcenia wobec niewielkiej 
skuteczności pracy misyjnej w wymiarze statystyczno-geograficznym, 
a może i nawet do kryzysu misji5. Motywacja misyjnej działalności Ko-
ścioła jest o wiele głębsza i sięga samego Jezusa Chrystusa. W tym wy-
padku należy powrócić znów do Jana Pawła II i jego misyjnej encykli-
ki Redemptoris missio, gdzie czytamy, że misja Chrystusa Odkupiciela 
powierzona Kościołowi nie została jeszcze wypełniona do końca6 oraz 
to, że misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary 
w Chrystusa i w Jego miłość ku nam7. 

Ten krótki, ale konieczny wstęp uświadamia nam, że misje są 
życiem Kościoła, jego naturą i racją bytu. Od czasu Soboru Watykań-
skiego II ukazało się wiele dokumentów, które aktualizują nauczanie 
soborowe i przypominają nam – również osobom konsekrowanym – że 
wszyscy uczestniczymy w tym wielkim dziele, chociaż każdy w różny 
sposób. Zawsze jednak w tej refleksji o pielęgnowaniu ducha misyjnego 
w Zgromadzeniu Księży Marianów należy sięgać do tych dokumentów, 
które są powszechnie znane, ale ich treści wymagają ciągłego pogłę-

 4 Por. AG 2.
 5 Por. A. Kmiecik, Wprowadzanie do dekretu o misyjnej działalności Kościoła, w: Sobór 

Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, 431-432.
 6 Por. RMi 1.
 7 Por. Tamże, 11.
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biania. Trzeba odwoływać się także do doświadczeń Kościoła w tym 
względzie, ponieważ praktyka wskazuje, że jest to najlepszy sposób do 
wdrażania odpowiedzi na współpracę i misyjną animację na rzecz misji 
ad gentes.

2. Misje pierwszorzędną działalnością Kościoła

Misje są pierwszorzędną działalnością Kościoła, zasadniczą i nigdy 
nie zakończoną. Chodzi więc o przedsięwzięcie, które w swoim rodzaju 
jest niepowtarzalne, mające swoje źródło i cel oraz różne zadania i dzia-
łania8. Jednym z nich jest wrażliwość na historię osób i ludów, która 
prowadzi do uznania prawdy, że dzieło misyjne jest dziełem komplek-
sowym: zawiera w sobie świadectwo życia, głoszenie Ewangelii, dialog 
między religiami9, formację Kościołów lokalnych i ich pracę nad pro-
cesem inkulturacji, zaangażowanie społeczne, kształcenie świadomości, 
bliskość z najbardziej potrzebującymi i konkretne świadectwo miłości. 
Formy wysiłku misyjnego danego Kościoła zależą od jego otwartości 
na łaskę Ducha Świętego, na zdolność analizy sytuacji i konkretnych 
problemów. Nigdy jednak nie może on zaniedbać głoszenia Ewangelii, 
które zawsze jest priorytetem misji10. W rzeczywistości ewangelizacja 
powinna zawierać fundament, środek i szczyt zarazem swojej dynamiki 
– jasne przepowiadanie, że w Jezusie Chrystusie [...] zbawienie ofiaro-
wane jest wszystkim ludziom jako dar łaski i miłosierdzia Bożego11.

3. Troska o ducha misyjnego

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijanina jest zro-
zumienie misyjnego wymiaru duchowości. We wszystkich rodzajach 
duchowości znajduje się duchowość misyjna i przypomina, że nie można 

 8 Por. AG 6; RMi 20.
 9 Por. EiA 3.
10 RMi 44.
11 EN 27.



żyć duchem Ewangelii Jezusa Chrystusa bez troski o służbę Kościołowi 
i braciom, którzy jeszcze nie znają Ewangelii. Jest to wyzwanie bardzo 
ważne, a nade wszystko aktualne12. Pojawić się może pewien rodzaj 
paradoksu, który służy poszukiwaniu i potrzebie życia duchowego tylko 
na własny użytek. Często pojawia się on zwykle u tych osób, które nie 
doszły jeszcze do prawdziwej dojrzałości ewangelicznej.

3.1. Duchowość misyjna

Dojrzała duchowość jest zawsze apostolska i misyjna, a tym samym 
jest zdolna do radykalnych postaw ewangelicznych. Akceptując czasy, 
w których żyjemy oraz warunki, które tworzą kontekst naszego apostol-
stwa, jako ludzie dobrej woli będziemy zdolni do radosnej wierności 
Chrystusowi. Z kolei ubogaceni darami Ducha Świętego podejmiemy 
realizację planów duszpasterskich, które są planami parafii i diecezji 
również w tym, co dotyczy troski o Kościół powszechny, czyli o misyj-
ną działalność ad gentes13.

Bez wątpienia znajdujemy się w nowej epoce duszpasterskiej, 
jaką jest XXI wiek, a która realizuje się w pluralistycznym kontekście 
i w różnych formach duszpasterstwa. Dlatego język misyjny, którego 
używamy, musi być teologicznie poprawny i spójny, dający dowody, 
że jest językiem misji ad gentes. Inaczej mówiąc, nie chodzi o zastą-
pienie wszystkiego misjami, ale chodzi o coś bardziej kompleksowego. 
Mianowicie, aby całe nasze życie było ukazaniem prawdy, że na mocy 
sakramentu chrztu chrześcijanin jest misjonarzem14. W życiu zakonnym 
oznacza to skoncentrowanie swojego życia na Osobie Jezusa Chrystu-
sa i misji Kościoła, którą powierzył mu Odkupiciel15. Zaniedbywanie 
misyjnego wymiaru chrześcijańskiego życia jest zaprzeczeniem całego 
jego sensu. To nie kto inny, ale osoba konsekrowana przez całe życie 

12 Por. D. Sullivan, Duchowość misyjna, „Światło Narodów” (2005) nr 1, 21-32.
13 Por. G. Colzani, La mission ad gentes entre énoncé et pratique, „Omnis Terra”, Février 

(2005) 59-60.
14 Zob. RMi 77.
15 Por. A. Kmiecik, Posyłam Was. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi, 

Warszawa 1995, 66-69.
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jest świadkiem Jezusa zmartwychwstałego. Duchowość misyjna oraz 
współpraca misyjna nie są czymś dodanym z zewnętrz, ale stanowią 
istotny element życia tych osób. Jest to najpełniejszy przejaw chrysto-
logicznego wymiaru chrześcijańskiego życia i pracy bez względu na to, 
gdzie się ono realizuje16. 

Jeśli duch misyjny przepoi życie zakonnika, łatwiejsze stanie się 
rozwiązanie ewangelizacyjnych problemów dzisiejszego Kościoła, 
a jednocześnie na nowo staniemy przed wielkim wyzwaniem, jakim 
jest udział osób konsekrowanych w dziele misyjnym. Bez tej grupy 
ludzi Kościół nie może realizować podstawowej misji zakorzenionej 
w sercu Kościoła, którą jest polecenie Jezusa idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody (Mt 28, 19). Być misjonarzem to znaczy przyswajać 
sobie mentalność Jezusa i Jego sposób podejścia do ludzi17.

3.2. Duchowość dla Kościoła

Ogólnie wszyscy jako chrześcijanie – a tym bardziej jako osoby 
konsekrowane – nie możemy żyć dłużej w logice zamkniętej twierdzy 
i w stanie zobojętnienia, ale mamy czynić własnymi słowa Jezusa: 
„Idźcie i nauczajcie”18. Dojrzałość wiary świadczy o dojrzałości osoby, 
ponieważ wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które wznoszą człowieka do 
prawdy, która jest w Chrystusie – pisał Jan Paweł II w encyklice Fides 
et ratio19. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa w swoim życiu, nie może 
Go zatrzymać dla siebie, ale winien Go głosić innym20. Jest to pierwsze 
i podstawowe zadanie każdego chrześcijanina. 

Zapis konstytucji zakonnych na temat misji jest prawną, moralną 
i ascetyczną normą dla samej wspólnoty oraz jej członków. Również 
normy prawne Kościoła powszechnego są jasne i przypominają, że człon-

16 Por. G. Colzani, La mission ad gentes…, 51-52.
17 Por. D. Sullivan, Duchowość misyjna…, 23.
18 Por. A. Golec, Aktualność wyzwań misyjnych w świetle adhortacji Vita consecrata, 

„Światło Narodów” (2005) nr 1, 17-19.
19 FR 32.
20 Por. NMI 40.
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kowie instytutów życia konsekrowanego na mocy samej konsekracji 
poświęcają się na służbę i z tego powodu powinni w sposób właściwy 
swojemu instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej21. 
Należy skorzystać z tych zapisów prawnych, ponieważ z pewnością dały 
one już wiele satysfakcji w wypełnianiu misyjnych zadań, ale jedno-
cześnie stanowią wielkie wyzwanie, aby nadal realizować je z nowym 
dynamizmem i z nową gorliwością. Jako punkt odniesienia można przy-
jąć Rok Jubileuszowy, który dla wielu środowisk kościelnych, a nawet 
dla całego Kościoła powszechnego był czasem wnikliwego rachunku 
sumienia. Na jego zakończenie, a właściwie na jego podsumowanie, 
Jan Paweł II podarował Kościołowi adhortację apostolską Novo mil-
lennio ineunte. Ten subtelny, harmonijny, a zarazem prorocki w swojej 
treści dokument Sługi Bożego przypomina o dwóch istotnych dla nas 
sprawach. Po pierwsze, że wszystko należy zaczynać od Chrystusa, 
kontemplując Jego oblicze, ponieważ tylko z Niego nasze świadectwo 
czerpie moc i siłę argumentów22. Dalej Ojciec Święty przypomina, że 
każdy, kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może zatrzymać Go dla 
siebie, ale winien Go głosić innym23. Jedynie sami ubogaceni Chrystu-
sem – widząc misje w perspektywie wiary – napełnimy siebie duchem 
misyjnym, który pozwala patrzeć z nadzieją nie tylko gdzieś daleko, 
ale pozwoli rozpoczynać misyjne działanie w nas samych i wokół nas 
w bardzo wielu wymiarach. Bowiem pierwszą ziemią misyjną, która 
potrzebuje nawrócenia, jest ludzkie serce. Tym samym zapis Konstytucji 
Zgromadzenia Księży Marianów o pielęgnacji w nim ducha misyjnego 
jest jasny, zobowiązujący i wciąż aktualny. 

Dziś jeszcze ponad cztery miliardy ludzi nie zna Chrystusa i jedynie 
chrześcijanin – świadek wiary – może zmienić tę sytuację. Kościół, który 
jest misyjny ze swej natury, poleca wszystkim rodzinom zakonnym, aby 
rozbudzały i przyswajały sobie ducha misyjnego dla skuteczniejszego 
przepowiadania Ewangelii wśród wszystkich narodów i dla zbawienia 
ludzi. Nasze Zgromadzenie, jako część Kościoła, powinno troszczyć się 

21 Por. KPK, kan. 783.
22 Por. NMI 16.
23 Por. Tamże, 40.
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o tworzenie misji na terenach zamieszkałych przez narody, które jeszcze 
nie wierzą w Chrystusa24. Z powyższego zapisu wynika, że Zgroma-
dzenie i jego członkowie realizują swoje powołanie w Kościele i dla 
Kościoła. Stąd troska o ducha misyjnego staje się codziennym odde-
chem duchowości zakonnej, jej sensem i uzasadnieniem bycia osobą 
konsekrowaną.

3.3. Więcej łaski niż techniki 

Duch misyjny jest owocem duchowości misyjnej, czyli wewnętrznego 
kształtowania łaską, której źródłem jest Trójca Przenajświętsza, bowiem 
dzięki niej można zobaczyć pełnię tajemnicy Bożej miłości25. Prawdziwa 
duchowość misyjna jest duchowością komunii i początkiem autentycznego 
ukochania Kościoła26 oraz wiernego trwania w Kościele27. 

Zanim przejdziemy do spraw „technicznych”, które wyznacza 
kolejny paragraf Konstytucji, należy uświadomić sobie, że jako osoba 
konsekrowana jest się znakiem obecności Chrystusa w świecie. Ta obec-
ność ma być świadoma i aktywna, a nade wszystko ma być karmiona 
Ewangelią Jezusa Chrystusa i realizowana w Kościele, ponieważ misja 
ta została powierzona Kościołowi. Już dziś możemy mieć udział w tej 
misji, która kształtuje nowe oblicze świata, dając mu Chrystusa – pisze 
Benedykt XVI – jeśli osobiście podejmiemy w sobie troskę o ducha 
misyjnego i z entuzjazmem podejmiemy współpracę misyjną28. Nie 
ulega wątpliwości, że nowoczesna technika i technologie trzeciej gene-
racji – zwłaszcza w środkach komunikacji społecznej – są niezmiernie 
użyteczne w pracy misyjnej, ale nic nie jest w stanie zastąpić misjonarza 
i działania łaski.

24 K 139.
25 Por. RMi 87-89. Por. A. Wolanin, Duch Święty głównym sprawcą ewangelizacyjnej misji 

Kościoła, „Światło Narodów” (1998) nr 2, 7-17; B. Forte, Duch Święty a misja, „Światło 
Narodów” (1998) nr 4, 7-24.

26 Por. RMi 89.
27 Por. A.A. Roest Crollius, Spiritualità missionaria. Spiritualità di comunione, w: Partire 

dal suo volto. Lettura missionaria della Novo millennio ineunte, red. R. Ballan, Bologna 
2002, 225-229.

28 Por. DCE 31b.
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4. Dynamika świętości

Od momentu kiedy jestem naznaczony przez Ducha Świętego 
– w Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o wa-
szym zbawieniu, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni 
pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany (Ef 1, 13) – całe moje 
jestestwo zostało ukierunkowane ku świętości, której imieniem jest 
miłość (caritas). Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 
3). Chodzi o to, „aby kochać i uczyć kochać miłość”, jak mówiła św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus. Ten ogień Ducha Świętego nie może zostać 
ugaszony przez ludzkie słabości lub brak dobrej woli. On jest wodą życia, 
która płynie i użyźnia nas, aż spotkamy Boga w życiu wiecznym, Boga, 
który jest Miłością (zob. 1 J 4, 16). Zostaliśmy w Chrystusie wezwani 
do pełni życia, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego 
poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości 
według Pełni Chrystusa (Ef 4, 13).

4.1. Z mocy miłości

Jak dziś ożywić to życie Duchem i dynamizować tę niepowtarzalną 
konsekrację w Duchu? Z tej właśnie przyczyny przypominam ci – jak 
pisze św. Paweł – abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest 
w tobie przez nałożenie moich rąk (2 Tm 1, 6). Chrzest, który tu przy-
wołujemy, bierzmowanie i sakrament kapłaństwa pozostawiają w nas 
niezatarte ślady tego Bożego działania. Ta Boża miłość, która rozlewa 
się całkowicie darmowo w naszych sercach, uzdalnia nas do bycia taki-
mi jak On – Jezus Chrystus. Każda droga świętości, a zwłaszcza droga 
życia kapłańskiego, jest drogą świętości i wspaniałomyślnym powrotem 
do Bożego Serca, skąd wyszliśmy. Możemy tam powrócić jedynie za 
cenę miłości, jak pisze św. Paweł: Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości 
sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi 
(Ef 4, 15)29. 

29 Por. J.E. Bifet, Pablo hoy. Un nuevo rostro de apóstol, Madrid 1989, 170-171.
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Jeśli Kościół chce służyć Ewangelii nadziei, musi kroczyć drogą 
miłości i świętości. Ten ostatni aspekt jasno uwypuklił Jan Paweł II, 
przypominając, że powołanie misyjne z natury wypływa z powołania do 
świętości i tylko misjonarz, który wchodzi na tę drogę jest autentyczny30. 
Jest to zobowiązująca i piękna droga, która prowadzi poprzez ewange-
liczne miłosierdzie, wysiłek służby, zdecydowanie na wielkoduszność 
bez wytchnienia i granic31.

4.2. Radość paschalna

Jednym z aspektów tej drogi jest radosna wierność. Nie należy 
mylić daru radości w Duchu Świętym z entuzjazmem i uczuciowymi 
stanami tego typu, które są przelotne. Nie należy też utożsamiać tego 
z dobrami materialnymi, które dają nam radość i zadowolenie. Warto 
zwrócić uwagę, że ma to być radość i wierność paschalna, która rodzi 
się, aby przemienić świat. Daje ona nowe możliwości do służby i ewan-
gelizacji. Jest to radość, która sięga Betlejem, niesie w sobie ducha bło-
gosławieństw (zob. Mt 5, 1-12) i zakorzeniona jest w tajemnicy paschy 
Jezusa Chrystusa.

Wierna radość w Duchu Świętym rodzi się w sercu, kiedy poko-
nujemy własne ograniczenia, słabości i powierzamy się we wszystkim 
Bogu bez zwlekania. Wtedy nawet trudności i ograniczenia mają wy-
miar i skuteczność apostolską. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie 
się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość (J 16, 20). Jest to 
dowodem na dojrzałość miłości, która daje się bez ograniczeń i oczeki-
wań. Przykładem pozostaje dla nas św. Paweł, którego radosna wierność 
rodzi się z otwarcia na słowo Boże w ciszy i zawierzeniu. Wtedy moż-
na odczuwać imperatywną konieczność głoszenia Ewangelii, tajemnicy 
życia Chrystusa wszystkim ludziom. Apostoł nie ma innego bogactwa 
i nie ma innego źródła bezpieczeństwa jak słowo Boże Jezusa Zmar-
twychwstałego, który daje nam Ducha Świętego. Aby napełnić się wodą 

30 Por. RMi 90.
31 Por. EiE 83.
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życia – kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął 
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody 
wytryskającej ku życiu wiecznemu (J 4, 14) – należy się samemu oczyścić 
z błota naszych pozornych skarbów. Wszelki niepokój, lęki, niepewności 
i obawy rodzą się z fałszywej i złudnej pewności, na której się opieramy, 
jeśli brakuje nam prawdziwej miłości, a tym samym radosnej wierności 
Chrystusowi32. 

4. Solidarni w głoszeniu Ewangelii 

W niewielu krajach na świecie poza Polską oraz Indiami – zwłaszcza 
w obrządkach wschodnich – nie brakuje kapłanów. Dziś ze wszystkich 
stron świata napływają do polskich biskupów prośby o misjonarzy33. Nic 
dziwnego. Ten kierunek kilka lat temu wskazał Jan Paweł II w swoim 
przemówieniu podczas pielgrzymki narodowej Polaków do Rzymu 
w Roku Jubileuszowym. Mówił wtedy, że Kościół powszechny z na-
dzieją patrzy na sługi Ewangelii z naszego kraju. Wcześniej, bo blisko 
50 lat temu papież Pius XII w encyklice Fidei donum zwrócił się do 
biskupów Europy i Ameryki Północnej, aby posłali swoich kapłanów do 
młodych Kościołów, zwłaszcza w Afryce34. Jednocześnie stwierdził, że 
wszyscy mamy wspierać misjonarzy, czy są oni kapłanami, zakonnikami 
czy też zakonnicami35. Ostatecznie głoszenia Ewangelii nie możemy 
prowadzić tylko według naszych kryteriów, ale przynagla nas do tego 
misyjny nakaz Chrystusa, który jest uniwersalny, jednoznaczny i wciąż 
aktualny (por. Mt 28, 16-20). 

Dlatego kolejny akapit, który w Konstytucjach mówi o misjach, 
jest zaproszeniem do otwarcia wrażliwych oczu na brak duchowień-
stwa w młodych Kościołach, które nazywamy misyjnymi. Pewnie też 
jest spojrzeniem w kierunku tych wspólnot w różnych częściach świata 

32 Por. J.E. Bifet, Pablo hoy..., 171-172. 
33 Por. Idziemy naprzód z nadzieją. Życie konsekrowane w Polsce na początku nowego 

tysiąclecia, red. K Wójtowicz, Kraków 2003, 84-85.
34 Pius XII, Encyklika Fidei donum (21.04.1957), 5.
35 Por. Tamże, 12.
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łącznie z Europą, którym chronicznie brakuje kapłanów. Potrzebna jest 
jednak świadomość, że dajemy nie tylko dlatego, że mamy, a inni już so-
bie nie radzą. W tym wypadku byłby to tylko techniczny manewr, a nam 
chodzi przecież o nową gorliwość w głoszeniu Ewangelii36. Tu niejako 
warsztatem pracy dla każdego kapłana jest cały Kościół powszechny, 
dlatego uzasadniona jest ta ewangeliczna wymiana darów37.

W naglących potrzebach Kościoła niech Zgromadzenie stara się 
sprawować świętą posługę na terenach cierpiących na brak ducho-
wieństwa, gdzie katolikom zagraża niebezpieczeństwo odejścia od życia 
chrześcijańskiego, a nawet utrata samej wiary38. Powyższe stwierdzenie 
ma dziś głęboki sens, ponieważ Kościół ma naglącą potrzebę głoszenia 
Ewangelii, gdyż misja ta nie została doprowadzona do końca, a wręcz 
przeciwnie, jesteśmy u jej początków – jak zauważył Jan Paweł II39. 

5. Entuzjazm współpracy misyjnej

Paweł Apostoł całe swoje życie poświęcił głoszeniu Ewangelii, 
a entuzjazm jego misyjnej działalności ukazują nam Dzieje Apostolskie. 
Jednak jego praca nie była chaotyczna. Miała swój program, przewi-
dywała podróże, czas ewangelizacji i modlitwy oraz czas pracy. Ten 
model misjonarza jest wciąż aktualny, chociaż możemy również sięgać 
do innych charyzmatycznych postaci, jak św. Franciszek Ksawery, Da-
niel Comboni, św. Maksymilian Kolbe, bł. Jan Beyzym czy Założyciel 
marianów, Sługa Boży Stanisław Papczyński. 

Jakże wartościowy jest ten zapis, który zachęca przełożonych, aby 
pielęgnowali i rozwijali wśród współbraci zapał do pracy na misjach, 
a skłaniających się i nadających do niej, aby starali się odpowiednio przy-
gotować. Niech wszyscy współbracia ożywiają zapał misyjny zarówno 

36 Por. EiE 64.
37 Por. S. Giudici, Powołanie kapłańskie jako powołanie z natury misyjne, „Światło Na-

rodów” (2002) nr 2, 18-27.
38 K 140.
39 Por. RMis 1. Por. RdC 37.
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przez modlitwę, jak też przez szerzenie idei misyjnej wśród wiernych, 
odpowiedni zaś współbracia niech się za pozwoleniem swoich przeło-
żonych poświęcą temu dziełu40.

Tradycja formacji misyjnej jest tak dawna jak samo głoszenie Ewan-
gelii. Już apostołowie byli w szkole Jezusa i sami prosili, aby Jezus na-
uczył ich modlitwy (por. Łk 11, 1). Misjonarz jest człowiekiem o nowej 
mentalności i widzi świat i jego niezmierzone horyzonty oczami Jezusa41. 
Jednocześnie uświadamia sobie potrzebę osobistego nawrócenia, aby 
wyzbyć się swoich ograniczeń i dać pierwszeństwo Jezusowi, któremu 
użyczy swoich rąk, nóg, języka, talentów i całego siebie.

5.1. Za przykładem Maryi 

Aspekt maryjny, który się tu pojawia, jest metodycznym i zamierzo-
nym powrotem do szkoły Maryi, aby uczyć się kontemplacji tajemnicy 
Chrystusa42. Jednocześnie jest ukazaniem pielgrzymiej drogi Kościoła, 
której doskonałym i aktualnym modelem jest Maryja – „Niewiasta Eu-
charystii”43. W Dniu Pięćdziesiątnicy była ona obecna wraz z apostołami 
na modlitwie, tworząc wspólnotę rodzącego się Kościoła, mając już za 
sobą wydarzenia z Nazaretu, Betlejem, Kany Galilejskiej oraz Golgoty. 
Maryja nie jest więc honorową członkinią ekskluzywnego klubu wybra-
nych i uprzywilejowanych oraz dodatkiem do upiększania pobożności 
i duchowości. Jest Matką Bożego Syna Odkupiciela i Matką Kościoła. 
Misyjna dynamika Kościoła jest na wskroś maryjna, pełna gotowości, 
ofiary i zrozumienia, pokory, cierpliwości i służby. W tym kontekście 
lepiej rozumiemy, dlaczego Paweł VI w adhortacji na temat ewangelizacji 
we współczesnym świecie nazywa Ją Gwiazdą ewangelizacji44.

40 Por. K 141.
41 Por. J. Galot, À la ressemblance du Christ…, 135-137.
42 Por. RVM 14.
43 Por. MND 10.
44 Por. EN 82.
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5.2. Karmieni Eucharystią

Eucharystia otwiera nową perspektywę misyjną nie tylko tym, 
którzy głoszą Ewangelię, ale również i tym, którzy wciąż czekają na 
dar Dobrej Nowiny. Z jej bowiem przeżywania i przyjmowania rodzi 
się prawdziwy Kościół45.

Uczniowie na drodze do Emaus – jak nazywamy to ewangeliczne 
wydarzenie za św. Łukaszem (por. 24, 13-35) – byli pierwszymi, którzy 
w rzeczywistości paschalnej Chrystusa zmartwychwstałego uczestniczyli 
w katechezie Bożego słowa i Eucharystii. To jedyne w swoim rodzaju 
przeżycie Eucharystii prowadziło ich do poznania Boskiego Mistrza 
i zaszczepiło w nich potrzebę podzielenia się tym przeżyciem z inny-
mi46. Tym samym w ich życiu Chrystus zapoczątkował proces misyjnej 
gorliwości, ponieważ mimo późnej pory udali się do Jerozolimy. Treścią 
niesionej przez nich – w mrokach palestyńskiej nocy – Dobrej Nowiny 
jest prawda o Chrystusie zmartwychwstałym, o którym wprawdzie 
wiedzieli już inni uczniowie, ale ci z Emaus byli pierwszymi i dotąd 
jedynymi, którzy poznali Go przy łamaniu chleba (por. Łk 24, 35)47. 
Wydarzenie z Emaus jest bezsprzecznie pierwszą szkołą eucharystycz-
nej duchowości misyjnej, która domaga się świadomego trwania przy 
Chrystusie48. Z Eucharystii rodzi się wspólnota, która staje się znakiem 
jedności między naśladowcami Chrystusa. Ideał ten przeżywany jest 
w każdej Mszy św., a zwłaszcza podczas Dnia Pańskiego49. Jan Paweł II 
zwrócił też uwagę na rozesłanie kończące Mszę św., kiedy wszyscy 
uczestnicy Eucharystii są posłani jako misjonarze50. 

45 Por. J. Salij, Eucharystia a misje, „Światło Narodów” (2005) nr 3, 16-20.
46 Por. MND 14.
47 Por. J. Piotrowski, Mane nobiscum Domine. Refleksja teologiczno-duszpasterska, „Światło 

Narodów” (2005) nr 2, 63-67.
48 Por. MND 16.
49 Por. Tamże, 19-23.
50 Por. Jan Paweł II, «Eucharystia i misja» - nierozerwalnie związane. Orędzie na Światowy 

Dzień Misyjny 2004 r., 2, „L’Osservatore Romano” 25(2004) nr 6, 4.
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5.3. Radość dana innym

Od zawsze wszelka ludzka działalność opiera się o plany, prognozy 
i kalkulacje. Czy podobnej logice podlega działalność misyjna? W jakiś 
sposób jest ona programem, który objawia się w Jezusie Chrystusie51. 
Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus „w tej samej godzinie 
wybrali się” (Łk 24, 33), aby przekazać to, co zobaczyli i usłyszeli. Kiedy 
naprawdę doświadczyło się Zmartwychwstałego, pożywając Jego Ciało 
i Jego Krew, nie można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości. 
Spotkanie z Chrystusem, stale pogłębiane w eucharystycznej bliskości, 
wzbudza w Kościele i w każdym chrześcijaninie pilną potrzebę dawa-
nia świadectwa i ewangelizowania. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II, 
zapowiadając Rok Eucharystii i nawiązując do słów św. Pawła: Ilekroć 
bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż 
przyjdzie (1 Kor 11, 26). Apostoł dostrzega ścisły związek między ucztą 
a głoszeniem. Wejście w komunię z Chrystusem w pamiątce Paschy 
oznacza równocześnie poczucie i zobowiązanie stania się misjonarzem 
wydarzenia, które ten obrzęd uobecnia. Rozesłanie po Mszy św. to nakaz, 
który pobudza każdego chrześcijanina do zaangażowania w głoszenie 
Ewangelii i ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim52. Tym 
samym Eucharystia umacnia wierzących nie tylko w ich własnym we-
wnętrznym wzroście duchowym, ale otwiera także nowe możliwości 
zaangażowania dla Kościoła, który z natury swojej jest misyjny53.

Dar Bożej miłości zawarty w Eucharystii jest niewyczerpalnie 
podzielny, ciągle dostępny i niezmiennie aktualny. Stąd dla życia apo-
stolskiego osób konsekrowanych i wszystkich wiernych – czyli ich 
misji w świecie – niemożliwe jest jakiekolwiek działanie bez życia 
Eucharystią. To właśnie Eucharystia daje siłę wewnętrzną, ale również 
program pracy misyjnej. Jest ona bowiem pewnym sposobem bycia, 
który chrześcijanin przejmuje od Jezusa, a przez jego świadectwo ma 

51 Por. NMI 29.
52 Por. MND 24.
53 Por. AG 2. Por. A. Kmiecik, Kościół jako wspólnota charyzmatyczna i misyjna, „Światło 

Narodów” (1987) nr 7-8, 8-10.
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promieniować na społeczeństwo i kulturę. Aby do tego doszło, każdy 
musi przyswoić sobie w medytacji osobistej i wspólnotowej wartości, 
jakie wyraża Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, życiowe zamia-
ry, jakie wzbudza. Świadectwo wiary jest wciąż najlepszą katechezą 
o Chrystusie, dlatego musi ono przenikać całe życie i musi być niejako 
obrazem zjednoczenia z Chrystusem54.

6. Współpraca misyjna

Papieskie Dzieła Misyjne są proponowane wszystkim wiernym 
Kościoła powszechnego jako uprzywilejowane narzędzia kolegium bi-
skupów zjednoczonych z następcą Piotra i wraz z nim odpowiedzialnych 
za lud Boży, który cały jest misyjny. Głównym i zasadniczym celem 
Papieskiego Dzieła Misyjnego jest propagowanie ducha misyjnego wśród 
ludu Bożego, a zarazem rozbudzanie i pogłębianie jego świadomości mi-
syjnej55. Aby ten cel osiągnąć, Papieskie Dzieła Misyjne informują o ży-
ciu i potrzebach misji, zachęcając poszczególne Kościoły partykularne 
do modlitwy za siebie nawzajem oraz do wymiany personelu i środków 
materialnych56. Dając tym sposobem świadectwo katolickości, zachęcają 
do zacieśnienia „intymnej więzi komunii” między Kościołami. Papieskie 
Dzieła Misyjne są środkiem uprzywilejowanym w komunikacji między 
tymi samymi Kościołami. Każde Dzieło ma konkretne zaangażowanie 
według Statutów Dzieł i korzysta z właściwych sobie metod animacji 
misyjnej57.

Należy zwrócić uwagę, że liczna obecność nowych podmiotów do 
animacji misyjnej nie gwarantuje lepszej ewangelizacji, a nawet taka 
obecność może stwarzać trudności w obszarze zrozumienia i współpracy. 
Chodzi więc o to, aby podmioty misyjne właściwie umiejscowić w ra-

54 Por. G. Cottier, Le témoignage de Jésus-Christ, „Studia Missionalia”  53(2004) 4-5.
55 Por. RMi 84.
56 Por. Kongregacja Ewangelizacji Narodów, Instrukcja o współpracy misyjnej Cooperatio 

missionalis, 4-5. 
57 Por. G. Colzani, Papieskie Dzieła Misyjne – doktrynalny fundament ich odnowy, „Światło 

Narodów” (2005) nr 1, 51-55.
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mach komunii, której Kościół jest jedynym gwarantem. Począwszy od tej 
komunii w wielości rodzi się nie tylko lepsza współpraca, ale także rze-
czywiste braterstwo eklezjalne. Zanim jednak dostrzeżemy skuteczność 
tych działań, misja przejawia się jako świadectwo życia dla Chrystusa 
i Kościoła w dojrzałości ducha, w modlitwie i w braterskim dzieleniu się 
ze wszystkimi. Aby osiągnąć ten cel, fundamentem pozostaje współpraca 
misyjna całego Kościoła58 rozumiana jako podstawowy obowiązek ludu 
Bożego. Tym samym wszyscy są zaproszeni do głębokiej odnowy we-
wnętrznej, aby mając żywą świadomość własnej odpowiedzialności w za-
kresie szerzenia Ewangelii, prowadzili dzieło misyjne wśród narodów59. 
Chcąc wspierać ten rodzaj współpracy, która jest oznaką dojrzałości 
wiary i życia chrześcijańskiego60 Kongregacja Ewangelizacji Narodów 
specjalnie odwołuje się do Papieskich Dzieł Misyjnych, tzn. do Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary, Dzieła Św. Piotra Apostoła, Dzieła Misyjnego 
Dzieci i Papieskiej Unii Misyjnej. Papieskim Dziełom „należy przyznać 
pierwsze miejsce” oraz „pierwszeństwo” działania. Łaska odnowy mi-
syjnej w Kościele nie może owocować inaczej, niż tylko szerokim 
rozwojem wiary i miłości aż po krańce ziemi. Podstawowy moment tej 
łaski nadszedł w połowie XIX wieku, kiedy Kościół odzyskał siły, aby 
wszelkimi sposobami głosić Ewangelię. 

W tym kontekście przepełnionym gorliwością motywowaną miło-
ścią do Chrystusa i do ludzi wiele osób przeżywało oddanie misjom, aż 
do uznania, że są one Bożym darem dla Kościoła61. To charyzmatyczne 
zrozumienie ukazuje się od początków, kiedy młody seminarzysta powie-
dział do kierujących różnymi grupami zgromadzonych w Lyonie 3 maja 
1822 roku: Jesteśmy katolikami i musimy stworzyć coś katolickiego, tzn. 
powszechnego. Nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, 
ale wszystkim misjom na całym świecie. Podobnie powie założyciel 
Papieskiej Unii Misyjnej, o. Paweł Manna: Wszystkie Kościoły dla na-

58 Por. RMi 77-86.
59 AG 35.
60 RMi 7.
61 Por. G. Naïdenoff, Paulina Jaricot. Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego 

Różańca, Warszawa 1997, 21-35.
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wrócenia świata. Te formy współpracy misyjnej wymagają współpracy 
wszystkich, nawet zwykłych chrześcijan, ponieważ – jak pisała Paulina 
Jaricot – małe krople wody tworzą niezmierzony ocean. Podobnie brzmią 
słowa III Konferencji Episkopatów Latynoamerykańskich (CELAM): 
Powinni by dawać, nawet z naszego ubóstwa62.

Bez przypominania historii należy zwrócić uwagę na charyzma-
tyczne początki Dzieł, mających korzenie w oddolnych inicjatywach 
bez specjalnej interwencji hierarchii kościelnej. Tym samym są darem 
Ducha, który wyraża się w życiu duchowym kapłanów, seminarzystów 
oraz wiernych świeckich autentycznie zaangażowanych w przedsięwzię-
cia misyjne i który przekształca ich przynależność do Chrystusa w żywą 
kościelną odpowiedzialność. Nic więc dziwnego, że wkrótce Kościół 
uczynił je swoimi. Przybrały one charakter ponadnarodowy i zostały 
uznane jako papieskie, pozostając w bezpośredniej relacji do Stolicy 
Świętej. Od czasu, kiedy Papieskie Dzieła Misyjne ujrzały światło dzien-
ne, zachowują zawsze swoją aktualność, mimo że wiele zaszło w nich 
zmian, ale były to zmiany, które zasadniczo wpłynęły na zrozumienie 
współpracy misyjnej i zadania Papieskich Dzieł Misyjnych.

7. Dać swoje talenty – zdobywać kwalifikacje

W dzisiejszym świecie cenne są wysokie kwalifikacje, takich też żą-
dają pracodawcy we wszystkich dziedzinach wiedzy, przemysłu i usług. 
Pytamy więc, czy to samo prawo obowiązuje w Kościele i w pracy misyj-
nej. Odpowiadamy, że tak, chociaż obowiązują tu ewangeliczne normy. 
Przypominając nauczanie soborowe – powtórzone przez Jana Pawła II 
w adhortacji Pastores dabo vobis – należy podkreślić, że największą 
kwalifikacją misjonarza jest jego serce gotowe do głoszenia wszędzie 
Ewangelii63. 

62 Dokument III Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej w Puebla 
(1979), 368.

63 Por. PDV 18. Zob. PO 10.
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64 Por. K 142.
65 Por. VC 77.
66 Por. Tamże, 78.
67 Por. RMi 11.

Na misjonarzy należy wybierać współbraci odznaczających się taką 
wiarą, pobożnością, zakonną ścisłością, wiedzą i roztropnością, ażeby 
słusznie można się było spodziewać, że za pomocą łaski Bożej należycie 
wywiążą się z powierzonego im zadania64. Rzeczywiście, ten zapis Kon-
stytucji mariańskich jest szczególnie wymagający, ponieważ takie jest 
też zadanie. Dziś już może nie trzeba „wybierać na misjonarzy”, ale tak 
należy formować wszystkich współbraci, aby w dojrzałości wiary i po-
wołania podejmowali bez lęku i odpowiedzialnie ten rodzaj wyzwania. 

W adhortacji Vita consecrata Jana Pawła II jest wiele treści, które są 
złotą nicią do zrozumienia misyjnego wymiaru życia konsekrowanego. 
Dzięki dynamicznej wierności swojemu charyzmatowi – pisze Ojciec 
Święty – i na mocy oddania się Bogu, osoby konsekrowane winny się 
czuć szczególnie włączone we współpracę misyjną Kościoła i ofiarować 
swoje różne talenty do misyjnej posługi65. Ta dyspozycyjność powinna 
wyrastać z miłości do Chrystusa (por. 2 Kor 5, 14), która przynagla nas 
do podejmowania wielkich spraw. Bo prawdziwie wielkimi sprawami 
są tylko te, które motywowane są szczerą i odpowiedzialną miłością. 
Danie siebie dla misji nie jest osobistą stratą ani tym bardziej zuboże-
niem zgromadzenia, ale wyraża najwyższy stopień duchowej dojrzałości 
i wskazuje na posiadanie takich kwalifikacji, które w świecie nie mają 
swojej miary. Potwierdza to Jan Paweł II, który przypomina, że zaan-
gażowanie w misje ad gentes daje osobom konsekrowanym niezwykłą 
możliwość skutecznej działalności apostolskiej66. 

8. Na zakończenie

Kiedy mówi się i pisze o misjach, to nigdy nie powie się wszyst-
kiego. Jest pewien obszar tej rzeczywistości, której nie możemy opisać, 
policzyć czy przedstawić w formie interesującej projekcji multimedialnej. 
To wszystko bowiem wynika z faktu, że misje są sprawą wiary67, a ta 
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zawsze jest osobistym przeżyciem człowieka i zjawiskiem do pewnego 
stopnia nieuchwytnym. Niemniej jednak minione lata wskazują na roz-
wój misyjnej współpracy Kościoła w Polsce, a niemały udział w misji 
ad gentes mają członkowie zakonów i zgromadzeń męskich, którzy 
stanowią najliczniejszą grupę wśród polskich misjonarzy68.

Reasumując, należy podkreślić, że misje są sprawą wiary, a dynami-
ka misyjnego zaangażowania musi być zakorzeniona w tajemnicy Trój-
cy Świętej. Harmonia ludzkiego działania – czyli współpracy misyjnej 
– musi wypływać z dojrzałej duchowości misyjnej, której przymiotami 
są życie z Jezusem eucharystycznym, maryjna pobożność i umiłowanie 
Kościoła. Ten ostatni aspekt jest o tyle ważny, że pozwala dostrzegać 
potrzeby misji w innej perspektywie niż tylko moja. Wiadomo, że Ko-
ściół powszechny oraz Kościoły partykularne tak wiele mogą otrzymać 
od zgromadzeń życia konsekrowanego dla podtrzymania w nich ducha 
misyjnego69. Ten wyraz zaufania jest godny kontynuacji, aby przez całe 
życie nieść sobą Jezusa.

Świętość i modlitwa są zwyczajnymi drogami misji, ale jednocześnie 
są zabezpieczeniem, że nie wszystko ode mnie zależy. Gwarantem misyj-
nej działalności Kościoła jest Jezus Chrystus – serce Ewangelii – który 
przyszedł, aby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10). Dziś 
o tę „obfitość życia” troszczy się Ojciec Święty Benedykt XVI70, dlatego 
od początku pontyfikatu jego nauczanie o potrzebie misyjnej działalności 
Kościoła jest wciąż aktualne i zobowiązujące dla wszystkich.

 

68 Por. A. Miotk, Zakonny i zgromadzenia męskie w Polsce a misje ad gentes, w: Udział 
Kościoła w Polsce w misji ad gentes podczas pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Mil, J. 
Piotrowski, Warszawa 2004, 30-45. 

69 Por. AG 18.
70 Por. Benedykt XVI, Kościół z natury swojej jest misyjny, „L’Osservatore Romano” 

26(2005) nr 6, 15-16.
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Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3). Wszyscy 
chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia 
chrześcijańskiego i do doskonałej miłości1. 

Te dwa zdania - jedno z Pisma Świętego, drugie z nauczania Soboru 
Watykańskiego II, ukazują podstawową prawdę i wskazują na nią jako 
na fundament każdego dzieła formacji. Dar świętości obiektywnej, pisze 
Jan Paweł II, zostaje ofiarowany każdemu ochrzczonemu. Ale staje się 
on z kolei zadaniem, któremu winno być podporządkowane całe życie 
chrześcijanina2. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego 
powołania. Także wtedy, gdy odwołujemy się do najbardziej podsta-
wowych zasad formacji w Zgromadzeniu Księży Marianów, czynimy 
to w tym celu, by ukazać, jak dzięki nim możliwe jest dążenie do tej 
wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Nie tylko całe życie 
kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin, ale także cały wysiłek 
formacyjny winien bowiem zmierzać w tym właśnie kierunku. 

1. Najwyższy Mistrz - Jezus Chrystus 

Pierwsza i podstawowa zasada, która dotyczy nie tylko formacji 
zakonnej i kapłańskiej, ale całego życia chrześcijańskiego, odwołuje się 

Ks. Krzysztof Bendkowski

Wierność zasadom formacji

 * Ks. dr Krzysztof Bendkowski, prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji 
sosnowieckiej, Wikariusz Biskupi ds. Stałej Formacji Kapłanów diecezji sosnowieckiej 
(Kraków).

 1 LG 40.
 2 NMI 30-31.
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do konieczności naśladowania Jezusa Chrystusa, czyli do bycia świętym, 
jak On jest święty (por. 1 P 1, 16). Dlatego za Jezusem trzeba iść, szukać 
Go i do Niego się upodabniać. O tyle bowiem można Chrystusa wszędzie 
wnieść i w Nim świat odnowić, o ile będzie się samemu przepojonym 
Jego duchem i umocnionym Jego łaską3. 

Aby być przepojonym duchem Chrystusa4, trzeba za Nim iść. Pan 
sam często tak właśnie formułuje na kartach Ewangelii swoje zaproszenie 
do uczniów (por. Mt 4, 19; 8, 22; 9, 9; Mk 2, 14; Łk 9, 59). „Pójść za 
Nim” oznacza najpierw osobowe spotkanie. Trzeba odkryć, że Pan jest 
żywą, realnie istniejącą Osobą. Konieczne jest osobiste doświadczenie, 
„dotknięcie” Jezusa, zmartwychwstałego Boga-Człowieka. Wstępem do 
prawdziwego „kroczenia za Mistrzem” jest zawsze to fundamentalne 
wydarzenie. Św. Jan Ewangelista, umieszczając krótką wzmiankę: Było 
to około godziny dziesiątej (J 1, 39), pokazuje, jak niezapomniane i nie-
zatarte jest to dotknięcie Jezusa, od którego wszystko się zaczyna. Mo-
ment powołania i dotknięcia Chrystusa pozostaje w pamięci na całe życie. 
Można i trzeba do niego często wracać, by czerpać z tego doświadczenia 
siłę do odnawiania pierwotnej miłości i gorliwości (por. Ap 2, 4-5). 

Jednocześnie to „chodzenie” wymaga postawy aktywnej, tzn. po-
dążania za Mistrzem. Nie wystarczy bowiem raz Go spotkać. Trzeba 
Go nie „tracić z oczu”. Trzeba za Nim nadążać, będąc wrażliwym na 
to, gdzie człowieka prowadzi. Trzeba Mu towarzyszyć, czyli być razem. 
To zawsze oznacza „mieć czas” i „być do dyspozycji”. W Ewangelii 
pojawia się reasumujące taką postawę sformułowanie: oczy wszystkich 
były w Nim utkwione (Łk 4, 20). Uprzywilejowanym sposobem „cho-
dzenia za Jezusem” jest każda forma modlitwy, zarówno ta osobista, 
jak i ta wspólnotowa. Negatywnie rzecz ujmując, kończy się podążanie 
za Panem, gdy brakuje czasu na modlitwę. Wtedy człowiek wchodzi 
na swoje „prywatne” drogi, a Jezus bardzo szybko znika i przestaje się 
liczyć ponad wszystko. 

 3 K 144. 
  4 Tamże.
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Chodzenie za Chrystusem jest trudne, ponieważ oznacza, że to 
Mistrz decyduje, wyznacza kierunek. On przewodzi i prowadzi. On ma 
inicjatywę. Nie można Go „wyprzedzać”, nie wolno narzucać gdzie, jak 
i kiedy ma iść. Szczególnie dla młodego, pełnego sił i zapału człowie-
ka jest to trudne wyzwanie. Tyle przecież jest wspaniałych pomysłów, 
tyle dynamizmu i energii niemal „rozsadza”, zmusza do działania. 
Tyle dobra można jeszcze uczynić. Jednak, aby się nie zagubić w tym 
„świecie dobra”, trzeba wybierać to, czego chce Jezus. Tylko to i aż to. 
Gdy pozwalamy się prowadzić Panu, czynimy dobro, które On właśnie 
zamierzył. Najlepiej więc wykorzystujemy swoje siły. Budujemy bo-
wiem zgodnie z odwiecznym planem Ojca. Tworzymy pewną całość, 
współgrającą z tym, co było przed nami i co będzie kontynuowane po 
nas. Gdy działamy poza Jezusem, po swojemu, nawet czyniąc dobro, 
możemy rozbijać i niszczyć, bo realizujemy swój, jakże mizerny w po-
równaniu z Bożym, zamysł5. 

„Chodzenie za Jezusem” jest więc relacją dynamiczną, wymagającą 
wielkiego zaangażowania i czujności. Jest to fascynujące doświadczenie. 
Pan potrafi bowiem zaskakiwać i skutecznie wyrywać z kolein rutyny 
i przyzwyczajenia. Wciąż też stawia nowe wymagania, które przerastają 
człowieka, ale podjęte z zaangażowaniem, bardzo rozwijają. Doświad-
czenie „egzystencjalnej nudy” w takim stylu życia nie ma żadnej racji 
zaistnienia. 

W tej całożyciowej „przygodzie chodzenia za Jezusem” zdarza się 
czasem, że On „znika”, ukrywa się. Wtedy trzeba Pana szukać. Uprzywi-
lejowanym miejscem odnajdywania Boga jest liturgia, w której Chrystus 
sprawuje dzieło naszego uświęcenia6. Tu odkrywamy, że Pan jest zawsze 
obecny w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest 
obecny w ofierze Mszy świętej tak w osobie celebrującego, gdyż „Ten 
sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez 
posługę kapłanów”, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest 
obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus 

  5 E. Staniek, Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna, Kraków 2005, 33-37.
  6 K 146.



chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo 
święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa 
psalmy, gdyż On sam obiecał: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)7. Stąd zrozumiały jest wymóg 
takiego urządzenia studium i sprawowania liturgii, aby można było łatwo 
odkrywać realną obecność Jezusa i ściślej się z Nim jednoczyć8. 

Ale trzeba także starać się odnajdywać Pana w codziennych, nawet 
prozaicznych wydarzeniach, w pięknie stworzonego świata (por. Mdr 13, 
1-9; Rz 1, 19-20), w każdym człowieku (por. Mt 25, 40; Dz 9, 4-5) czy 
w sobie samym. Chrystus „ukrywa się” po to, aby człowiek Go szukał, 
odpowiadając w ten sposób miłością na miłość (por. Pnp 3, 1-4). 

„Znikanie Pana” nie tylko „sprawdza siłę tęsknoty i miłości”, ale 
pokazuje także, kto w procesie formacji ma pierwszeństwo i pełnię ini-
cjatywy. „Chodzenie za Jezusem”, „szukanie Go” akcentuje w dziele 
formacji aktywność samego formowanego. Tymczasem formacja jest 
nade wszystko dziełem Ojca, który za pośrednictwem Ducha kształtuje 
w sercach młodych mężczyzn i kobiet myśli i uczucia Syna9. Powołanie 
przecież zaczyna się od głębokiego i niezwykle silnego doświadczenia 
miłości Boga, na które człowiek czuje się zobowiązany odpowiedzieć 
bezwarunkowym poświęceniem własnego życia, złożeniem w ofierze 
wszystkiego10. Jednak to Duch budzi pragnienie dania tej odpowiedzi. 
On kieruje wzrostem tego pragnienia, skłania do udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi, a później pomaga w jej wiernej realizacji11. Tak więc tylko 
wtedy, gdy człowiek pozwoli się kształtować Ojcu mocą Ducha, może 
stać się osobą na wzór Chrystusa.

W takim duchu uległości Parakletowi, należy rozumieć słowa Kon-
stytucji o upodabnianiu się do Jezusa przez wierne czytanie i rozważanie 
słowa Bożego oraz czynny udział w życiu Kościoła12. Bez regularnego 

  7 SC 7.
  8 K 146.
  9 VC 66.
10 Tamże, 17.
11 Tamże, 19.              

12 K 144.
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lectio divina postęp w upodabnianiu się do Jezusa w życiu duchowym 
jest niemożliwy. Powolne i uważne czytanie, które nie tylko prowadzi 
do modlitwy, ale właściwie już jest modlitwą, polega na wsłuchiwaniu 
się w głos Ducha Świętego. Dzięki niej słowo Boże zostaje przeniesio-
ne w życie i rzuca na nie światło mądrości, która jest darem Ducha13. 
Chodzi nie tyle o przyswojenie sobie czegoś nowego, właściwie zawsze 
idzie o sprawy znane i wielekroć słyszane, ale o przyjęcie sercem tego, 
co zasymilował rozum. Takie „pojmowanie sercem” jest darem Boga 
(por. Mt 13, 15). Nie można „nasiąkać słowem Bożym” bez wiernego 
i regularnego karmienia się słowami Pisma Świętego, bez medytowania 
go. Owo meditatio w pierwotnym znaczeniu oznacza ciągłe wołanie, 
powtarzanie z cierpliwością tych samych słów. To jest - jak mówi Jan 
Kasjan - volutatio cordis, czyli kołysanie serca. Ono jak okręt wznosi 
się i opada na falach Ducha, a słowa Boga falują tam i z powrotem, by 
człowiek mógł coraz lepiej je przyswoić14. Wielką wartość ma także 
wspólnotowe rozważanie Biblii. Pozwala ono na radosne dzielenie się 
bogactwem zaczerpniętym ze słowa Bożego, dzięki czemu wzrasta się 
samemu i wspomaga postęp innych w życiu duchowym15. 

Dopełnieniem lektury Pisma Świętego winno być sięganie do pism 
świętych i mistyków. Tu widać jak szerokie horyzonty otwiera przed 
nami Pan Bóg, jak wielki jest jego pokój, jak ogromna radość może być 
udziałem człowieka. Św. Teresa z Avila pisze: przykład takich mężów Bo-
żych, gdy widzimy jak rzeczy, które nam się wydawały niemożebnymi, im 
nie tylko są możebne, ale i z łatwością i weselem ducha je czynią, silnie 
nas pobudza i ducha dodaje. Patrząc na taki swobodny i wysoki wzlot 
ich, i my się jakoby ośmielamy do lotu, podobnie jak pisklęta z przykładu 
ojca lub matki uczą się próbować skrzydeł swoich i choć zrazu wysoko 
nie wzlecą, powoli jednak coraz lepiej zdążają za starymi16. Takie się-

13 VC 94.
14 Por. W. Stinissen, Droga modlitwy wewnętrznej. Ojcze, Tobie zawierzam, Kraków 1996, 

10-15. 
15 VC 94.
16 Św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, w: Św. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. II, 

Kraków 1987, 264. 

Wierność zasadom formacji 561



ganie do skarbca duchowego doświadczenia Kościoła tworzy właściwy 
klimat, aby głęboko zakorzenić się w jego życiu i we właściwy sposób 
podejmować udział w misji zleconej przez Chrystusa. Bez tego czynny 
udział w życiu Kościoła17 może być formą zewnętrznego aktywizmu. 
Wcale bowiem nie chodzi o to, aby czynić wiele, ale o to, by czynić, 
co chce Bóg. 

Jako że upodabnianie się do Chrystusa jest zadaniem na całe życie 
i nigdy nie osiąga się w tym dziele tu na ziemi kresu, trzeba podejmować 
refleksję nad przebytą drogą. Trzeba pytać o to, na ile stałem się uczniem 
Chrystusa, na ile upodobniłem się już do Niego. To pytanie o przejęcie 
sposobu myślenia Pana, Jego postawy oddania się Ojcu i bezinteresownej 
służby ludziom. Przyoblekanie się w Chrystusa (por. Rz 13-14; Ga 3, 27; 
Ef 4, 24) musi oznaczać wyzbywanie się pychy i egoizmu, wyrzeczenie 
się pożądliwości ciała (Ga 5, 16). Ono wymaga, by przyjmowanie postaw 
Chrystusa ubogiego i posłusznego stało się celem życia18. Ważkie jest też 
pytanie, czy właśnie z rozważania słowa Bożego, a szczególnie tajemnic 
Chrystusa, rodzi się siła mej modlitwy i kontemplacji oraz prawdziwa 
gorliwość w apostolstwie. 

Konkretne i częste przyglądanie się przebytej drodze formacyjnej 
pozwala odkryć, czego już Pan w moim życiu dokonał, także dzięki 
mojej zaangażowanej współpracy. Chroni więc z jednej strony przed 
zniechęceniem i zwątpieniem w sens wysiłku oraz efektywność ducho-
wego wzrastania. Z drugiej strony budzi zadziwienie i wdzięczność dla 
realności, dla mocy Bożego działania w człowieku. 

2. Niepokalana - wzór nowego człowieka 

Podstawowe zasady formacyjne dla członków Zgromadzenia Księ-
ży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie 
mogą w procesie formacji pominąć roli Matki Pana. To w Niepokalanej 

17 K 144.
18 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja The Renewal of Religious Life, 

w: Życie konsekrowane w Dokumentach Kościoła, Kraków 2003, 305-306.
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Maryi, […] uznajemy przedziwny wzór nowego człowieka, który żyje 
z pełni Chrystusowej łaski i cnoty19. W ten sposób wyznaczona zostaje 
druga fundamentalna zasada formacyjna. Jako synowie i czciciele Ma-
ryi, przez ustawiczne studium mamy poznawać Jej przywileje i zadania 
w zbawczym planie Bożym, a Jej cnoty przyswajać przez synowską miłość 
i naśladowanie20. 

Akcentuje się więc obowiązek podjęcia trudu intelektualnego po-
znania Najświętszej Dziewicy. Oznacza on najpierw rzetelne, pogłębione 
studium mariologii i biblistyki. Oznacza pewną pasję w poszukiwaniu 
rozumienia, w jaki sposób Maryja jest wzorem nowego człowieka. Ona, 
„pierwsza Konsekrowana”, żyła pełnią miłości, żarliwa duchem służyła 
Panu, radosna w nadziei, mocna w przeciwnościach, wytrwała w mo-
dlitwie, troszcząca się o potrzeby braci (por. Rz 12, 11-13). To w Niej 
odzwierciedlają się wszystkie aspekty Ewangelii i charyzmaty życia kon-
sekrowanego21. Dlatego rozumienie Jej przywilejów i nadprzyrodzonych 
łask, które powracają przypominane w liturgii roku kościelnego, należy 
koniecznie pogłębiać, umieszczając je na szerszym tle całego Bożego 
planu zbawienia. Zawsze też trzeba odkrywać Maryję, która prowadzi 
do Jezusa i uczy żyć „pełnią Jego łaski”. 

Jednak w realizowaniu tej zasady formacyjnej nie chodzi tylko 
o zaangażowanie intelektualne. Tak jak Jezus pod macierzyńską opieką 
Maryi wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52) oraz 
osiągnął pełną doskonałość w swojej ludzkiej naturze, tak my chcemy 
być duchowymi synami i czcicielami Jego Matki. Nie można przecież 
przyswoić sobie postaw tak charakterystycznych dla Maryi, jak całkowi-
cie ofiarna miłość, moc, która potrafi znosić największe nawet cierpienia, 
bezgraniczna wierność, niestrudzona aktywność i wiele innych, tylko 
przez refleksję intelektualną. Maryja pragnie oddziaływać na wszyst-
kich, którzy Jej po synowsku się zawierzają swoją wiarą; wiarą Tej, 
która pierwsza uwierzyła22. Dlatego tak ważne jest w procesie formacji 

19 K 145.
20 Por. Tamże.
21 RdC 46.
22 RM 46.
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przyjęcie postawy zawierzenia Maryi. Zawierzenie jest bowiem najbar-
dziej adekwatną odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na 
miłość matki. Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada 
się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie 
względem Bogurodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupi-
ciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin 
- podobnie jak apostoł Jan – «przyjmuje» Matkę Chrystusa i wprowadza 
Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd 
jego ludzkie i chrześcijańskie «ja»23. Trzeba więc Maryję „wziąć do sie-
bie”, by wejść w zbawczy zasięg tej «macierzyńskiej miłości», poprzez 
którą Matka Odkupiciela «opiekuje się braćmi swego Syna» i «współ-
działa w ich rodzeniu i wychowywaniu»24. Tak jak istnieje praktyka nie-
ustannego trwania w obecności Boga, tak każdy winien wypracować 
w sobie sztukę „trwania w obecności Maryi”. Jej macierzyńska, stała 
opieka umożliwi wzrastanie w łasce oraz osiągnięcie pełnej doskonałość 
ludzkiej na wzór Syna Bożego. 

Zasada podkreślająca konieczność głębokiego związku z Maryją 
w procesie formacyjnym jest zakorzeniona również w odczytaniu po-
zytywnego wpływu charyzmatu kobiecego na każdy proces wychowaw-
czy25. Najpierw dlatego, że kobieta przypomina ze szczególną natarczy-
wością, iż tylko osoba może miłować i tylko osoba może być miłowana, 
że miłość jest powinnością ontyczną i etyczną osoby, bowiem tylko miłość 
odpowiada temu, kim jest osoba26. Człowiek, będąc na ziemi jedynym 
stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo, nie może się 
w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez szczery dar z siebie samego27. 
Nie można więc zrozumieć siebie i odnaleźć sensu swej egzystencji bez 
przyjmowania miłości i obdarowywania nią innych. 

Jak zauważa Jan Paweł II, w paradygmat biblijnej „Niewiasty” 
zostaje wpisana od początku po kres dziejów walka ze złem i ze Złym. 

23 Tamże, 45.
24 Tamże.
25 PDV 66.
26 MD 29.
27 GS 24.
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Jest to walka o człowieka, o jego prawdziwe dobro, o jego zbawienie28. 
Wielka moralna siła kobiety i jej duchowa moc wiąże się też jakoś ze 
świadomością, że Bóg w szczególny sposób zawierza jej człowieka. 
Kobieta staje się dlatego niezastąpionym oparciem i źródłem siły dla 
innych29, którzy odczuwają w niej wielkie energie duchowe. Jeśli takim 
„dzielnym niewiastom” zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie 
całe narody, to nie można w formacji tego daru nie przyjąć. Ten „geniusz” 
kobiety zabezpieczy jakoś wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: 
dlatego, że jest człowiekiem! I dlatego, że „największa jest miłość” 
(1 Kor 13, 13)30. Stąd głęboki, synowski związek z Najświętszą Maryją 
Panną nie tylko ubogaca formację, ale wręcz stanowi o jej owocności 
i poprawności. To warunek konieczny, ponieważ niewątpliwie na drogach 
formacji Jezus Chrystus już uprzedzająco każdego powierzył swej Matce, 
jak umiłowanego ucznia. Nasze postawy mają być jedynie odczytaniem 
w świetle wiary i w konkrecie życia tego fundamentalnego faktu.

Także na tym polu formacji należy stawiać konkretne pytania. 
Spoglądając na przebytą już drogę, należy pytać o jakość swojej relacji 
z Matką Pana. Trzeba pytać, na ile - jak Maryja - potrafię żyć wiarą, na 
ile szukam i odczytuję wolę Bożą, a potem ją wypełniam? Czy - jak 
Służebnica Pańska - śpieszę z pomocą innym, okazując całkowitą dys-
pozycyjność nie tylko wobec Boga, ale i wobec człowieka? Czy jestem 
w procesie formacji uległy Duchowi Świętemu, miłując odosobnienie 
i ciszę, zachowując i rozważając tajemnice Syna Maryi, kultywując mo-
dlitwę różańcową i inne formy pobożności maryjnej? Uprzywilejowanym 
miejscem, gdzie można obficie czerpać z „ducha Maryi”, trwać z Nią 
przy Jezusie i formować się w tej macierzyńskiej szkole są sanktuaria, 
z którymi jest Ona szczególnie związana. Te miejsca przypominają bo-
wiem tajemnice Dziewicy-Matki, Jej przymioty, wydarzenia z Jej życia, 
świadectwa duchowych doświadczeń wielu pokoleń31. Warto tam często 

28 MD 30.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Jan Paweł II, List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Maryj-

nego Litterae encyclicae, Watykan 1988, w: Życie konsekrowane…, 357.
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powracać i przebywać, by odnajdywać nową moc i żywotność oraz od-
nawiać swoje zawierzenie Niepokalanej Dziewicy. 

3. Pomoc innych w formacji 

Trzecia zasada uzmysławia konieczność przyjęcia i wykorzystania 
wszystkich innych środków, które wspomagają proces formacji. Chociaż 
bowiem formacja dokonuje się przede wszystkim dzięki działaniu Boga 
i przez współdziałanie z Jego łaską samej osoby formowanej32, szczegól-
nie gdy chodzi o dalsze etapy rozwoju, to jednak nie można zapomnieć, 
że w formacji zakonnej chodzi zarówno o osiągnięcie pełnej dojrzałości, 
której wymaga się od człowieka i chrześcijanina, jak też przygotowanie 
do życia według ducha i ustaw Zgromadzenia oraz do wykonywania dzieł 
apostolskich, zgodnych z jego naturą i zadaniami33. 

Nie sposób wejść w życie Zgromadzenia bez osób, które służą świa-
dectwem, radą i pomocą. Na pierwszym miejscu chodzi tu o wychowaw-
ców34. To ludzie najlepsi. Znają oni wychowanków, mają wszechstronne 
doświadczenie, są roztropni i pobożni. Zdają sobie sprawę z konieczności 
nieustannego rozwoju duchowego i naukowego. Emanują zapałem, rado-
ścią i entuzjazmem, nawet dla spraw bardzo trudnych. Potrafią okazywać 
zaufanie i zrozumienie. Zgromadzenie nie szczędzi nakładów i starań, 
aby takie osoby uformować duchowo i odpowiednio przygotować do 
spełniania zdań formacyjnych. Bowiem żywotność i rozwój Zgromadze-
nia w najwyższym stopniu zależy od ludzi, z których się składa, od ich 
urobienia, ducha, wiedzy, zdatności, pobożności i gorliwości35. 

Pewna trudność może się pojawiać, gdy te wyliczone cechy nie 
do końca charakteryzują formatorów, a czasem nawet pojawia się ich 
zaprzeczenie. Należy wówczas najpierw przypomnieć, że nie można 
wymagać, aby wszystkie te cechy wrodzone i nabyte wystąpiły u każ-

32 K 150.
33 Tamże, 143.
34 Por. Tamże, 150.
35 Tamże, 152.
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dego wychowawcy w sposób doskonały. Zdając sobie sprawę z narzu-
canych przez rzeczywistość ograniczeń i możliwości ludzkich, uznaje 
się za uzasadnione przedstawianie wzoru wychowawcy nieco powyżej 
owych przewidywanych ograniczeń, aby stanowił ciągłe przypomnienie 
i był zachętą do ich pokonywania36. Nie powinno się więc żywić wo-
bec formatorów zupełnie nierealnych oczekiwań spełnienia do końca 
wszystkich tych ideałów. Wychowawcy są zawsze osobami realnymi. 
To prawda, że winni się odznaczać dobrą znajomością katolickiej nauki 
wiary i obyczajów oraz umiłowaniem liturgii, posiadać wrodzoną intu-
icję i postawę otwartą, pogłębioną znajomość Boga i świata modlitwy, 
mądrość będącą owocem czujnego i długotrwałego wsłuchiwania się 
w słowo Boże, odpowiedni poziom kultury, czas i dobrą wolę, pozwa-
lającą się zająć każdym kandydatem, nie tylko grupą37. Jednak nawet 
mimo pewnych, czasem związanych z kondycją ludzką, niedomagań, nie 
można zapominać, że są oni tylko pomocnikami w formacji i to wcale 
nie jedynymi. Nie można więc obarczać ich całą odpowiedzialnością, 
a czasem całą „winą”, za przebieg i owoce swej formacji. 

Poza tym Pan Bóg do realizacji swoich planów zaprasza nie tylko 
świętych, ale także grzeszników. I skutecznie może działać tak przez 
jedynych, jak i przez drugich. Także dlatego na relacje w procesie 
formacji należy patrzeć w duchu wiary, nie zatrzymując się jedynie na 
zewnętrznych przejawach ludzkiego działania. 

Wydaje się, że obecnie w formacji zakonnej coraz większego zna-
czenia nabiera praktyka indywidualnego kierownictwa duchowego. Zgro-
madzenie ma wśród swoich członków osoby przygotowane do udzielania 
pomocy w tej dziedzinie. Chodzi tu zwłaszcza o rozpoznawanie Bożego 
działania w życiu współbrata, towarzyszenie w drodze, którą go Bóg 

36 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania dotyczące przygotowania 
wychowawców w seminariach, Rzym 1993, 25. 

37 PI 31. Wskazania (Potissimum institutioni) wymagają, by formator promieniował duchem 
wiary, komunii, miał wyczucie duszpasterskie, charakteryzował się dojrzałością osobową 
i równowagą psychiczną, przejrzystością i dojrzałą zdolnością do miłości oraz umiejęt-
nością słuchania, dialogu czy wreszcie pozytywnym, ale i krytycznym spojrzeniem na 
współczesną kulturę. Por. PI 26-42.
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prowadzi, podtrzymywanie życia duchowego oraz pomoc w ocenie 
przebytej drogi. W przypadku osób odpowiedzialnych, chodzi również 
o sprawdzenie czy młody zakonnik ma powołanie i czy jest zdolny do 
złożenia ślubów. Ta bardzo zindywidualizowana pomoc, zapewniając 
swobodę w wyborze kierownika, daje poczucie tak niezbędnej w formacji 
wolności. Pomaga także unikać izolacji w procesie realizacji powołania, 
który zawsze dokonuje się jednak we wspólnocie38. 

Właśnie wspólnota stanowi szczególne, naturalne środowisko forma-
cyjne. Znacząco wzrasta jej rola, gdy jest naznaczona duchem modlitwy, 
gdy wzajemnie oddani sobie członkowie współpracują w budowaniu 
jedności i spełnianiu swej misji. Wierna tradycjom i konstytucjom oraz 
innym ustawom Zgromadzenia najlepiej wprowadza w całe jego ducho-
we dziedzictwo. Ważne jest to stopniowe zakorzenianie się we wspólno-
cie Zgromadzenia, tak by nie tylko odkryć i zrozumieć jego charakter, 
ale także przywiązać się do niego jak do matki, która żywi, pielęgnuje 
i broni39. Wydaje się nawet, że Zgromadzenie jako środowisko forma-
cyjne ma być tak zjednoczone miłością i przyjaźnią, aby można je było 
uznać za prawdziwą rodzinę40. Tak więc odchodząc z domu rodzinnego, 
młody człowiek ma wejść w swoją nową rodzinę zakonną z całą gamą 
i bogactwem synowskich uczuć i przywiązania41.

Ale podobnie jak to jest z ziemską rodziną, tak też w Zgromadzeniu 
nie wybiera się tych, którzy je tworzą. Każda osoba jest tu równocześnie 
„darem i zadaniem”. Trzeba więc z jednej strony przyjmować osobowe 
i duchowe bogactwo, które niesie, ale także przechodzić z poziomu relacji 
tylko ludzkich i uwarunkowanych ku tym nadprzyrodzonym. Wspólnota 
formacyjna ma bowiem także wymiar kościelny i jest wciąż na nowo 
przeżywanym doświadczeniem Dwunastu zgromadzonych wokół Chry-
stusa42. Jako taka zaś pozwala dobrze przygotować się i stopniowo wejść 
w posługę oraz dzieła apostolskie. Celem bowiem formacji nie jest tylko 

38 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja The Renewal…, 306-307.
39 K 148.
40 PDV 60; por. OT 5. 
41 K 148.
42 PDV 60.
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osiągnięcie pewnego stopnia doskonałości, ale podjęcie działalności apo-
stolskiej w jakiejś określonej dziedzinie duszpasterstwa, nauki lub sztuki43. 
Trzeba więc rozeznawać swoje szczególniejsze uzdolnienia i skłonności, 
aby można je roztropnie rozwinąć i odpowiednio wykorzystać ku więk-
szej chwale Bożej i dla dobra bliźnich44. 

Proces formacyjny winien mieć taką dynamikę, aby po okresie 
intensywnej pomocy, już na etapie pierwszych kontaktów ze Zgroma-
dzeniem, przechodzić ku zmniejszaniu bezpośredniej asystencji wycho-
wawców na dalszych etapach życia zakonnego45. Podobnie więc jak 
w rodzinie, po etapie „przyjmowania”, winien przychodzić czas dzielenia 
się i ubogacania innych. Niepokojącym znakiem niedojrzałości byłaby 
ciągła roszczeniowa postawa członka Zgromadzenia. Wspólnota winna 
odkrywać w nim bowiem coraz bardziej człowieka charakteryzującego 
się stałością ducha, zdolnością podejmowania rozważnych decyzji, wła-
ściwie oceniającego zdarzenia i ludzi. Ma prawo oczekiwać szczerości 
i otwartości w kontaktach, postępowania z właściwą kulturą, przestrze-
gania sprawiedliwości i dotrzymywania złożonych przyrzeczeń. Trzeba, 
by rozsądnie korzystając z wolności, nie bał się samodzielnie działać, 
ale potrafił współpracować ze współbraćmi oraz ze świeckimi w dziele 
ewangelizacji46. 

***

Pełna formacja osoby ludzkiej, obejmująca dziedzinę fizyczną, 
moralną, intelektualną i duchową zawsze winna odwoływać się do tych 
trzech fundamentalnych zasad. Niezastąpiona i podstawowa jest bowiem 
rola Chrystusa - Mistrza i Ducha Świętego - „Pierwszego Formatora”. 
Szczególnie w Zgromadzeniu Marianów zrozumiała jest wyjątkowa rola 
Niepokalanej, jako wzoru i Matki osoby powołanej. Ale niezbędni są 
również inni - wychowawcy i współbracia, którzy mają niemały wpływ 

43 K 149.
44 Tamże.
45 Tamże, 151.
46 Por. OT 11; K 147.
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47 K 143.
48 NMI 31.

na właściwy przebieg procesu formacji, i to na każdym jego etapie. 
Wszystko po to, aby w czasie formacji mogło mieć miejsce wzajemne 
poznanie się Zgromadzenia i kandydata, a także wypróbowanie, ocena 
i umocnienie tego powołania47. Wszystko po to, aby zgodnie z prawdziwą 
pedagogiką świętości dostosować się do rytmu poszczególnych osób 
w kroczeniu różnymi, indywidualnymi drogami ku jednej doskonałości, 
na wzór Chrystusa48.
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Najważniejszym sprawdzianem autentycznego życia chrześcijań-
skiego danej rodziny, parafii, Kościoła lokalnego czy wspólnoty zakon-
nej jest zdolność formowania we własnych szeregach ludzi świętych. 
Świętość to bowiem powszechne i podstawowe powołanie wszystkich 
ochrzczonych. Ci, którzy dorastają do świętości, stają się zdolni do tego, 
by odkryć swoje powołanie indywidualne - do małżeństwa, kapłaństwa 
czy życia konsekrowanego – oraz by w sposób wierny i święty to swo-
je powołanie zrealizować. Powołania są dziełem Bożej łaski i dlatego 
zadaniem duszpasterstwa powołań nie jest „wzbudzanie” powołań, lecz 
formowanie ludzi świętych, czyli takich, którzy będą zdolni we współ-
pracy z Bogiem dorastać do łaski otrzymanego powołania.

Celem niniejszej refleksji jest prezentacja sposobów troski o dora-
stanie chrześcijan do świętości i do powołania szczegółowego w świetle 
Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepoka-
lanego Poczęcia NMP oraz w świetle współczesnych dokumentów 
Kościoła. 

1. Droga mariańskiego powołania

Podstawową troską każdej wspólnoty Kościoła jest pomaganie 
wierzącym, by byli wierni łasce chrztu świętego. To także jest główny 
cel Zgromadzenia Księży Marianów, którzy – złączeni wzajemną miło-
ścią i misją apostolską – szerzą chwałę Bożą i dążą do ewangelicznej 
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doskonałości, aby mocą nowej i szczególnej konsekracji przynosić obfit-
sze owoce łaski chrztu świętego1. Te obfitsze owoce chrztu świętego to 
realizacja charyzmatu Zgromadzenia, czyli podejmowanie z Kościołem, 
w Kościele i dla Kościoła dzieł apostolskich pod przewodnictwem Maryi 
Niepokalanej. Dzieła te to przede wszystkim pogłębiona formacja człon-
ków Zgromadzenia, głoszenie Dobrej Nowiny współczesnym ludziom, 
sprawowanie posługi kapłańskiej, a także wspieranie księży diecezjal-
nych. Ostatecznym celem tych wszystkich dzieł jest troska o zbawienie 
ludzi żyjących i tych, którzy są jeszcze w czyśćcu2. 

Mariańska droga realizacji powołania do świętości to mężne i wier-
ne naśladowanie Chrystusa, zgłębianie Jego Ewangelii po to, by coraz 
bardziej myśleć, kochać i pracować jak On i szerzyć Jego Królestwo3. 
W podążaniu za Chrystusem drogę nam wskazuje i wspomaga nas 
główna nasza Patronka, Niepokalana Dziewica Maryja. Misterium Jej 
Niepokalanego Poczęcia jest od samego początku Zgromadzenia szcze-
gólnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania4. Księża 
Marianie naśladują Wcielonego Syna Bożego i Maryję, którą On sam 
dał nam za Matkę, w Kościele, którego On jest Panem i Głową. Stąd 
wierność Kościołowi i jego hierarchii i ofiarna służba na rzecz Kościoła 
lokalnego i powszechnego5. 

Konstytucje mariańskie zobowiązują wszystkich członków Zgro-
madzenia do tego, by wszystkich ludzi ogarniali chrześcijańską miło-
ścią, stając się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać 
dla Chrystusa. Jednocześnie księża marianie powinni dbać o własną 
formację duchową i wzrastanie w świętości, aby mogli odznaczać się 
ofiarnością, pokorą, pobożnością, pracowitością, niewzruszoną wiarą, 
miłością, braterską jednością, posłuszeństwem wobec przełożonych oraz 
gorliwością apostolską6.

 1 K 1.
 2 Por. Tamże, 2-3. Zob. też W. Nieciecki MIC, W poszukiwaniu mariańskiej drogi, Licheń 

2004. 
 3 Por. K 5.
 4 Tamże, 6.
 5 Por. Tamże, 7-9.
 6 Por. Tamże, 10-12.
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2. Człowiek bez powołania?

Podstawą duszpasterstwa powołań księży marianów – podobnie 
jak każdej wspólnoty Kościoła - jest troska o pogłębioną formację 
chrześcijańską dzieci i młodzieży oraz o wychowanie do świętości 
kandydatów, którzy odczytują w sobie powołanie do Zgromadzenia. 
Ten, kto nie odkrywa Bożego powołania do świętości, redukuje my-
ślenie o przyszłości do wyboru zawodu, do zdobywania pieniędzy czy 
do szukania dobrego nastroju i przyjemności za każdą cenę. Nawet za 
cenę sumienia, zdrowia i życia. Dla takiego człowieka ważniejsze jest 
to, co ma, niż to, kim jest. 

Dokument końcowy I Europejskiego Kongresu Powołań (Rzym, 
5-10 V 1997) stwierdza, że wielu młodych nie ma nawet podstawowej 
„gramatyki” egzystencji. Są nomadami, krążą bez zatrzymania się na 
poziomie geograficznym, afektywnym, kulturowym, religijnym, „usiłują” 
żyć. Wśród wielkiej ilości i zróżnicowania informacji, lecz ze zubożałą 
formacją, jawią się zagubieni, z niewielką ilością punktów odniesienia. 
Z tego powodu obawiają się swojej przyszłości, czują niepokój wobec 
ostatecznych zobowiązań i dopytują się o swoją istotę. Jeżeli, z jednej 
strony szukają za wszelką cenę autonomii i niezależności, to z drugiej, 
jako forma ucieczki, zdążają do bycia zależnym od środowiska społecz-
no-kulturowego oraz do poszukiwania bezpośredniego zaspokojenia 
zmysłów; tego, co „mi odpowiada”, tego, „co pozwala mi czuć się do-
brze” w świecie afektywnym, zbudowanym według własnego wymiaru. 
Przeogromny smutek budzi spotkanie młodych, nawet inteligentnych 
i uzdolnionych, w których dostrzega się zgaszoną wolę życia, brak 
wiary w cokolwiek, niechęć do dążenia do wielkich celów, brak nadziei 
w świat, który może stać się lepszy, także dzięki ich wysiłkom. Wydaje 
się, że właśnie młodzi czują się zbyteczni w grze i dramacie życia, zgoła 
ustępujący wobec niego, zagubieni na przerwanych drogach i spłaszczeni 
na minimalnych poziomach aspiracji życiowych. Bez powołania, lecz 
także bez przyszłości lub z przyszłością, która nie będzie niczym więcej 
niż fotokopią teraźniejszości7. 

 7 Nowe Powołania dla nowej Europy, Watykan 1998, 16-17.



W obecnej sytuacji kulturowej podstawowym zadaniem duszpaste-
rzy i środowisk formacyjnych jest pomaganie dzieciom i młodzieży, by 
odkryli, że każdy z nich został wybrany i pokochany przez Boga zanim 
jeszcze się urodził i zanim pokochali go jego rodzice. Bóg, który kocha, 
przygotował dla każdego konkretny plan życia. Ten Boży zamysł jest 
dostosowany do historii, możliwości, najgłębszych aspiracji i uzdolnień 
danego chłopca czy dziewczyny i dla każdego człowieka stwarza szansę 
optymalnego rozwoju. Nikt z nas nie potrafi własną mocą i mądrością 
wyznaczyć sobie równie fascynującego projektu życia, gdyż nikt z nas 
nie zna siebie ani nie potrafi pokochać samego siebie aż do tego stop-
nia, co Bóg. Poszukując sensu życia, warto słuchać bardziej Boga niż 
ludzi. Warto też słuchać bardziej Boga niż samego siebie: niż własnych 
popędów, przekonań, emocji czy marzeń. Osobiście doświadczyłem tej 
prawdy, gdy w klasie maturalnej przyszło mi decydować o mojej przy-
szłości. Miałem wtedy wiele planów i aspiracji, związanych zwłaszcza 
z założeniem własnej rodziny. Tymczasem Bóg przygotował mi drogę 
życia kapłańskiego, która przewyższyła moje najpiękniejsze aspiracje 
i pragnienia. Odkrywanie Bożego zamysłu jest tym łatwiejsze, im bar-
dziej upewniamy się o tym, że Bóg nas kocha i że ma wobec każdego 
z nas wspaniały plan życia. Pójście za powołaniem wymaga trwania 
w przyjaźni z Bogiem, aby usłyszeć Jego propozycje. Odkryć i zaak-
ceptować Boże powołanie może tylko ten, kto nie tylko wierzy, że Bóg 
go kocha, ale kto Boga kocha nade wszystko. 

3. Troska o kulturę powołaniową 

Bóg powołuje wszystkich ludzi do życia w miłości i prawdzie. To 
jest najbardziej podstawowe powołanie, które wierzący otrzymują wraz 
z łaską sakramentu chrztu świętego. Świętość to dla ludzi wierzących 
najpiękniejsza normalność. Współbracia, pamiętając o tym, że we chrzcie 
wiary stali się prawdziwie synami Bożymi i uczestnikami Bożej natury, 
obowiązani są świętość, jaką wówczas otrzymali od Boga, zachować 
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i w pełni urzeczywistniać8. Jednak, jak w każdej dziedzinie, również 
w odniesieniu do świętości grożą postawy skrajne. Błąd pierwszy - to 
mylenie świętości z doskonałością. Tymczasem człowiek, który dąży do 
doskonałości, usiłuje być jak Bóg, natomiast człowiek, który dąży do 
świętości, pragnie naśladować Boga. Pragnie zatem kochać Boga, siebie 
i bliźniego dojrzałą, heroiczną miłością, mimo że przez całe życie docze-
sne pozostaje w jakimś stopniu kimś niedoskonałym w sferze cielesnej, 
emocjonalnej, intelektualnej, moralnej czy społecznej. Świętość mylo-
na z perfekcjonizmem i doskonałością przeraża, gdyż, słusznie, jawi się 
jako coś nieosiągalnego dla człowieka. Błąd drugi - to takie ukazywanie 
świętości, która nikogo nie pociąga ani nie fascynuje, lecz przeciwnie 
– jawi się jako coś negatywnego i niechcianego. Karykaturalna wizja 
świętości to kojarzenie jej z dewocją, cierpiętnictwem czy z naiwnym 
dźwiganiem niezawinionego krzyża9. 

W perspektywie biblijnej świętość to naśladowanie Jezusa, który jest 
normą ludzkiego rozwoju. Syn Boży w ludzkiej naturze wszystkim czynił 
dobrze. On swoją mocą, mądrością i dobrocią przemieniał tych, których 
spotykał. Ludzie szlachetni fascynowali się Jego słowami i czynami, a lu-
dzie cyniczni i przewrotni wpadali w popłoch w Jego obliczu. Świętość 
Chrystusa nie odstrasza i nie pozostawia nas obojętnymi, lecz zdumiewa 
i pociąga. Coraz więcej młodych ludzi w naszych czasach ma poważne 
trudności z odkryciem swojego powołania oraz z podjęciem decyzji na 
całe życie nie dlatego, że trudno im odkryć powołanie szczegółowe – do 
małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego – ale dlatego, że 
nie dorastają oni do świętości. Dorastanie do świętości nie jest bowiem 
spontaniczne. Wymaga wysiłku i dyscypliny we współpracy z łaską 
Bożą. Wymaga też realizmu w patrzeniu na samego siebie. Człowiek, 
który nie dostrzega swoich ograniczeń, nigdy ich nie pokona, a ten, kto 
nie dostrzega swojej wielkości, nigdy nie stanie się świętym.

Jak świętość jest dla wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, tak też 
istnieje specyficzne powołanie każdego żyjącego; jak ta pierwsza jest 

 8 K 20.
 9 Por. M. Dziewiecki, Kapłan – świadek Miłości, Kraków 2005.
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zaszczepiona w chrzcie świętym, tak to drugie jest związane z samym 
faktem istnienia. Powołanie jest myślą opatrznościową Stwórcy względem 
każdego stworzenia, jest Jego ideą-projektem, jakby pewnym marzeniem, 
które jest w sercu Boga, ponieważ los stworzenia leży Mu na sercu. Bóg-
Ojciec pragnie, by było ono różne i specyficzne dla każdego żyjącego. 
Istota ludzka jest w rzeczywistości ‘powołana’ do życia i, gdy zaczyna 
żyć, niesie i odnajduje w sobie obraz Tego, który ją powołał. Powołanie 
jest boską propozycją do zrealizowania się według tego obrazu i jest 
jedyne, jednostkowe, niepowtarzalne, i dlatego też taki obraz jest niewy-
czerpalny. Każde stworzenie mówi i jest powołane do wyrażenia jakiegoś 
szczególnego aspektu myśli Boga. Tam odnajduje swoje imię i tożsamość; 
potwierdza i czyni bezpieczną swoją wolność i oryginalność10. 

Żyjemy w czasach, w których wiele środowisk i poszczególnych 
ludzi zatraciło świadomość, że Bóg ich kocha i że nosi w swym sercu 
marzenie, aby żyli oni w świętości. Zadaniem chrześcijańskich wycho-
wawców jest zatem troska o kulturę powołaniową, która może uratować 
nas przed kulturą śmierci. Troska o kulturę powołaniową, czyli o świa-
domość wśród ochrzczonych, że Bóg ma wobec każdego z nich zamysł, 
który nadaje pełny sens ludzkiemu życiu i umieraniu, jest podstawowym 
wymogiem nowej ewangelizacji. Częścią tej kultury powołaniowej jest: 
zdolność snucia marzeń i wielkich pragnień; zdumienie, które pozwala 
docenić piękno i wybrać je dla samej jego wewnętrznej wartości, po-
nieważ czyni życie pięknym i prawdziwym; altruizm, który jest nie tylko 
solidarnością w potrzebie, lecz rodzi się z odkrycia godności kogokolwiek 
z sióstr i braci. Kulturze przyjemności, która ryzykuje straceniem z pola 
widzenia i unicestwieniem poważnych pytań, przeciwstawia się kultura 
zdolna do znalezienia odwagi i upodobania w wielkich pytaniach czło-
wieka, odnoszących się do jego przyszłości. W rzeczywistości są wielkimi 
te pytania, które czynią wielkimi również małe odpowiedzi. Nic i nikt nie 
może zdławić w człowieku pytania o sens i pragnienia prawdy11.

10 Nowe Powołania dla nowej Europy…, 21-22.
11 Tamże, 23.
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4. Powołanie człowieka ukryte w tajemnicy Boga

Powołanie wszystkich ludzi do świętości jest zakorzenione w ta-
jemnicy Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Istnienie każdego z nas 
jest owocem miłości Boga Ojca, który kocha człowieka zanim jeszcze 
uformuje go w łonie matki i zanim człowiek ten się narodzi (por. Jer 1, 5; 
Iz 49, 1). Bóg Ojciec stwarza nas na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 
1, 26). W ten sposób tajemnica ludzkiego życia nierozerwalnie związana 
jest z tajemnicą życia w Bogu, który jest miłością. Zadaniem duszpaste-
rzy jest pomaganie dzieciom i młodzieży, by odkrywali oni, że ich życie 
jest darem Bożej, a jednocześnie darem ludzkiej miłości. Ten prosty fakt 
zaistnienia powinien nade wszystko przepełnić wszystkich zachwytem 
i niezmierną wdzięcznością dla Tego, który w całkowicie darmowy sposób 
powołał nas z niczego, wymawiając nasze imię. Zrozumienie zatem, że 
życie jest darem, nie powinno jedynie wzbudzić wdzięczność, lecz powoli 
powinno sugerować pierwszą wielką odpowiedź na zasadnicze pytanie 
o jego sens: życie człowieka jest arcydziełem stwórczej miłości Boga i jest 
samo w sobie wezwaniem do miłości. Otrzymany dar ze swojej natury 
dąży do stania się dobrem dawanym. Miłość jest pełnym sensem życia. 
Bóg tak umiłował człowieka, że oddał za niego Swoje życie i uczynił 
go zdolnym do życia i miłowania na sposób Boski12. Właśnie dlatego 
stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo oraz nieustannie 
podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczy-
zny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość 
i wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem 
każdej istoty ludzkiej13. 

5. Bóg Ojciec powołuje 

Miłość Boga Ojca, która stworzyła każdego człowieka, sprawia, 
że nikt nie powinien czuć się niepotrzebny, samotny czy zapomniany, 

12 Tamże, 34-35. 
13 FC 11. 
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gdyż każdy jest powołany do życia w miłości według planu Bożego, 
ułożonego właśnie dla niego, czyli zgodnie z jego niepowtarzalną histo-
rią, aspiracjami oraz możliwościami. Poszczególny człowiek ma szansę 
czuć się kochany, bezpieczny i w pełni usatysfakcjonowany tylko wtedy, 
gdy odkryje i przyjmie Boży zamysł co do jego życia i przyszłości. Bóg 
Ojciec jest najlepszym wychowawcą człowieka, gdyż tylko On może 
w pełni wydobyć z serca człowieka to, co sam tam umieścił. Tylko Bóg 
może skutecznie pomóc człowiekowi, by stał się on najpiękniejszą wersją 
samego siebie. W sakramencie chrztu świętego Bóg Ojciec pochyla się 
z serdeczną czułością nad dzieckiem, synem lub córką, owocem miłości 
mężczyzny i kobiety, by go pobłogosławić i uczynić w pełni swoim dziec-
kiem. Od tej chwili dziecko jest powołane do świętości dzieci Bożych. 
Nikt i nic nie będzie mógł wymazać tego powołania. Poprzez łaskę chrztu 
świętego Bóg Ojciec ukazuje, że On i tylko On jest autorem planu zba-
wienia, w którym każdy byt ludzki ma do spełnienia odpowiednie zadanie. 
Jego akt jest zawsze poprzedzający, nie oczekuje inicjatywy człowieka, 
jest niezależny od jego zasług ani nie kształtuje się w zależności od jego 
zdolności lub dyspozycji. Ojciec jest Tym, który zna, wyznacza, wyciska 
impuls, kładzie pieczęć, wybiera jeszcze przed „założeniem świata” (Ef 
1, 4). Następnie daje siłę, idzie blisko, podtrzymuje w trudach, jest Ojcem 
i Matką na zawsze. […] Życie chrześcijańskie staje się odpowiedzialną 
odpowiedzią w umacnianiu relacji dziecięcej z Ojcem i relacji braterskiej 
z wielką rodziną dzieci Bożych. Wierność sakramentowi chrztu pobudza 
do stawiania życiu i samym sobie coraz to bardziej precyzyjnych pytań, 
przede wszystkim odnośnie dyspozycji, aby żyć nie według perspektyw 
ziemskich, często o niewielkim znaczeniu, lecz przede wszystkim według 
Jego woli. Wierność sakramentowi chrztu oznacza, że będąc dziećmi, 
powinniśmy spoglądać w górę, w celu rozpoznania Jego woli we wła-
snym życiu i we własnej przyszłości14. 

Najważniejsze znaczenie dla życia i przyszłości każdego z nas ma 
zatem spotkanie z Bogiem Ojcem, który nas wspiera i rozumie jak od-
powiedzialny „abba” - tatuś i jak kochająca mama. Ważniejsze zatem 

14 Nowe Powołania dla nowej Europy…, 3-6.
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niż spotkanie z samym sobą i z drugim człowiekiem, jest codzienne 
spotykanie się z Tym, który marzy o tym, abyśmy byli święci i szczę-
śliwi, i który ma moc, aby Jego marzenia wobec naszego życia stały się 
rzeczywistością. Gdy człowiek żyje w oddaleniu od Boga, gdy próbuje 
zrozumieć samego siebie i zbudować swoją przyszłość bez Boga lub 
wbrew Bogu, wtedy czuje się zagubiony i niepewny swego losu. Zaczyna 
krzywdzić samego siebie i innych ludzi. Gdy nasze życie nie toczy się 
w obecności Boga Ojca, wtedy stajemy się podobni do dzieci, które są 
osamotnione, pozbawione miłości i wychowawczego wsparcia ze strony 
rodziców i które okazują się bezradne wobec tajemnicy własnego życia 
i własnej przyszłości. 

6. Syn Boży zaprasza do naśladowania Jego słów i czynów 

Warunkiem realizacji powołania do życia na obraz i podobieństwo 
Boga jest poznanie Bożego sposobu istnienia i działania, który mamy 
naśladować. Bóg jest dla człowieka tajemnicą. Tę tajemnicę On sam 
zechciał nam stopniowo objawić, przemawiając do nas na różne sposo-
by w całej historii zbawienia. Najpełniej zaś objawił się nam w swoim 
Synu, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty (Hbr 1, 
3). Odtąd to właśnie Chrystus jest dla nas ostatecznym wzorem życia. 
On jest Drogą, Życiem i Prawdą człowieka. On jest najpiękniejszą wersją 
nowego człowieka, który w pełni odkrywa i realizuje w sobie podobień-
stwo do Boga Ojca. Jeżeli człowiek jest powołany do bycia dzieckiem 
Bożym, to nikt lepiej od Słowa Wcielonego nie może ‘mówić’ człowiekowi 
o Bogu i przedstawiać udany obraz dziecka Bożego. Dlatego Syn Boży, 
przychodząc na ten świat, wezwał do naśladowania Go i bycia takim, jak 
On, do dzielenia z Nim życia, Jego słowa, Jego śmierci i zmartwychwsta-
nia, a nawet Jego uczuć. Syn posłany przez Boga stał się człowiekiem 
po to, by powołać człowieka: posłany przez Ojca jest Tym, który wzywa 
człowieka. Dlatego też nie istnieje fragment Ewangelii, spotkanie czy 
dialog, który by nie miał znaczenia powołaniowego, który nie wyrażałby 
pośrednio lub bezpośrednio wezwania ze strony Jezusa. Jest tak, jakby 
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Jego spotkania ludzkie, sprowokowane przez różne okoliczności, były 
dla Niego okazją do postawienia każdego człowieka wobec pytania: co 
zrobić z moim życiem? Jaka jest moja droga?15

Odpowiedź Jezusa w tym względzie jest bardzo jasna: wypełnić 
Boże powołanie to naśladować Jego słowa i czyny. To w taki sposób 
odnosić się do Boga Ojca oraz do ludzi na tej ziemi, jak czynił to 
Chrystus. To najpierw kochać. Kochać Boga nade wszystko, a ludzi ze 
względu na Boga. Kochać bliźniego już nie tylko jak siebie samego, ale 
bardziej: aż tak, jak Jezus nas pierwszy ukochał. Zrealizować we wła-
snym życiu Boże powołanie to stać się wiernym uczniem Chrystusa, to 
stać się przedłużeniem Jego słów i Jego czynów oraz Jego obecności na 
ziemi. To doprowadzić do sytuacji, w której - za św. Pawłem - możemy 
powiedzieć, że już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To oddać 
Jezusowi do całkowitej dyspozycji samego siebie, aby poprzez nas Jego 
serce i Jego ręce mogły nadal obejmować małych i zagubionych, chorych 
i odrzuconych przez ludzi, słabych i grzeszników16. 

Aby wierne naśladowanie Chrystusa było możliwe, musimy na 
co dzień pielęgnować naszą osobistą przyjaźń z Synem Bożym. Życie 
w obecności Jezusa dokonuje się poprzez słuchanie Jego słowa, poprzez 
modlitwę i kształtowanie prawego sumienia, poprzez wypełnianie Bo-
żych przykazań, poprzez sakrament pokuty i trud nawrócenia, poprzez 
uczestnictwo w ruchach formacyjnych, poprzez zaangażowanie się na 
rzecz wspólnoty wierzących. Miejscem szczególnie ważnym dla od-
krycia i realizacji naszego powołania jest Eucharystia. W czasie Mszy 
św. wsłuchujemy się w słowo Boże i umacniamy się Ciałem Pańskim, 
a Chrystus czyni nas darem miłym Bogu i ludziom, abyśmy stawali się 
- jak On - połamanym chlebem miłości, złożonym Bogu Ojcu na ofiarę 
za życie świata17. 

Ten, kto świadomie i z głęboką wiarą uczestniczy w Eucharystii, 
przyjmuje zaproszenie-wezwanie Jezusa, by „sprawować Jego pamiąt-

15 Tamże, 36-37.
16 Por. M. Dziewiecki, Powołani do życia w miłości i prawdzie, Lublin 2004.
17 Por. Tenże, Miłość pozostaje, Częstochowa 2001.
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kę” w sakramencie i w życiu, „wspominając” w prawdzie i wolności 
codziennych wyborów pamięć krzyża, by napełnić egzystencję wdzięcz-
nością i darmowością, by połamać własne ciało i przelać własną krew 
tak, jak to uczynił Syn Boży. Eucharystia przygotowuje do misji: „Idźcie 
w pokoju”. Przechodzi się tu od spotkania z Chrystusem w znaku chle-
ba, do spotkania z Chrystusem w znaku każdego człowieka. Zadanie 
wierzącego nie wyczerpuje się w wejściu, lecz w wyjściu ze świątyni. 
Wierność własnemu powołaniu czerpie się ze źródeł Eucharystii i mierzy 
się w Eucharystii życia18. 

7. Duch Święty odnawia w człowieku Boże podobieństwo

Dawcą powołania jest Bóg Ojciec a najdoskonalszym wzorem 
wypełnienia tego powołania jest Syn Boży. Chrystus okazał się wierny 
miłości i prawdzie aż do końca, aż do śmierci na krzyżu. My, ludzie, 
nosimy Boże powołanie w kruchych naczyniach. Mamy wiele słabości, 
obaw, rozterek, niepokojów. Codziennie na nowo lękamy się o to, czy 
potrafimy w naszym życiu odkryć i wiernie wypełnić wolę Bożą. Te 
same obawy stały się udziałem apostołów, a więc tych, którzy przez kilka 
lat nieustannie towarzyszyli Jezusowi, aby słuchać Jego słów i aby przy-
glądać się Jego czynom. Dlatego Jezus dodaje im odwagi pełną nadziei 
obietnicą: Nie zostawię was sierotami (J 4, 18). Po wniebowstąpieniu 
Jezusa pierwsi powołani nie pozostają więc osamotnieni. Jezus zapewnia 
im obecność i wsparcie swojego Ducha. 

Duch Święty jest Pocieszycielem, którego Ojciec posyła, aby pozo-
stał z nami na zawsze (por. J 14, 16). On jest Przyjacielem i Uświęcicie-
lem wszystkich uczniów Jezusa. Do końca historii tego świata pozostanie 
On niezawodnym Przewodnikiem każdego mężczyzny i każdej kobiety 
na drodze wierności powołaniu. Duch Święty przypomina nam prawdę, 
która wyzwala. On oczyszcza nas ogniem swojej miłości, aby odsłonić 
i ocalić w nas prawdziwy obraz i podobieństwo Boże. 

18 Nowe Powołania dla nowej Europy…, 39. 
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Tą, która najpełniej kierowała się natchnieniami Ducha Świętego 
i najdoskonalej wypełniła Boże plany wobec Jej osoby, jest Niepoka-
lana Maryja – szczególna Patronka Zgromadzenia Księży Marianów. 
Aby współbracia, przezwyciężając grzech, wzrastali w świętości, niech 
wznoszą swe oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych 
jako wzór cnót; w posłudze zaś apostolskiej, ożywieni miłością Niepo-
kalanej Matki względem Chrystusa i Kościoła oraz wsparci Jej potęż-
nym orędownictwem, niech usiłują jak najwięcej ludzi doprowadzić do 
zjednoczenia z Bogiem19.

8. Duszpasterstwo powołań w kontekście ponowoczesności 

Ze zdumieniem, zachwytem i wdzięcznością stajemy w obliczu 
tajemnicy powołania do życia na podobieństwo Boga. Stajemy także 
z niepokojem i z pytaniem o to, co czynić, aby odkryć i zrealizować we 
własnym życiu wolę Bożą? Co zrobić, aby pomóc innym w podążeniu 
za Bożym planem miłości? To pytanie stawiają sobie rodzice, kapłani, 
katecheci i wszyscy wychowawcy, którzy rozumieją, że człowiek bez 
powołania to człowiek bez przyszłości. Młodemu pokoleniu trudno jest 
odczytywać własne powołanie i podejmować decyzje na całe życie. Źró-
deł tych trudności jest wiele, a największą przeszkodą jest dominujący 
obecnie typ „niskiej” kultury20. 

W cywilizacji zachodniej dominują obecnie dwa trendy kulturowe, 
które negatywnie wpływają na kształtowanie postawy człowieka wobec 
życia i powołania. Pierwszym z nich jest modernizm, który w dziedzinie 
poznania kieruje się racjonalizmem i zasadą obserwacji rzeczywistości. 
Natomiast w dziedzinie działania modernizm wyznaje zasadę skutecz-
ności w osiąganiu wyznaczonych celów. W takim kontekście młodym 
ludziom trudno jest o kierowanie się logiką daru i miłości. W kulturze 
modernistycznej pójście za powołaniem wydaje się czymś nieracjonal-
nym, gdyż nie przynosi wymiernych materialnie rezultatów. 

19 K 23.
20 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
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Drugim, obok modernizmu, dominującym obecnie trendem kultu-
rowym jest postmodernizm, zwany też ponowoczesnością. Jego logika 
jest zupełnie inna. Modernizm lekceważy pojedynczego człowieka, 
jego sytuację i niepowtarzalność. Podporządkowuje człowieka prawom 
ekonomii, techniki i skutecznego działania. Tymczasem postmodernizm 
jest wyrazem skrajnego uprzywilejowania subiektywności pojedynczej 
osoby. Postmodernizm promuje konsumizm i doraźną przyjemność. 
Podkreśla znaczenie emocji, odczuć i subiektywnych przekonań po-
jedynczego człowieka. W modernizmie wszystko jest zorganizowane 
według obiektywnych praw ekonomii i techniki. W postmodernizmie 
wszystko jest subiektywne, dowolne i względne, a najważniejszą war-
tością staje się ubóstwiona wręcz tolerancja i demokracja. Wydawałoby 
się, że w obliczu tak sprzecznych trendów kulturowych, współczesny 
człowiek musi dokonać radykalnego wyboru. Tymczasem obserwujemy 
zaskakujący fakt, że w naszej cywilizacji postmodernizm nie zastąpił mo-
dernizmu, lecz oba te teoretycznie wykluczające się systemy podzieliły 
się sferami wpływów. Modernizm nadal zachowuje decydujący wpływ 
na życie w wymiarze ekonomicznym, politycznym i społecznym. Nato-
miast postmodernizm zdominował życie osobiste, rodzinne i obyczajowe 
współczesnego człowieka. 

Okazuje się, że tego typu splot modernizmu i postmodernizmu ma 
wyjątkowo negatywny wpływ na sposób przeżywania człowieczeństwa 
i utrudnia młodym odkrycie ich powołania. Modernizm respektuje je-
dynie prawa ekonomii kosztem człowieka i jego potrzeb. Z kolei post-
modernizm promuje egoistyczny indywidualizm kosztem obiektywnej 
prawdy o człowieku, o jego ograniczeniach i realiach ludzkiego życia. 
W tak zredukowanym spojrzeniu na człowieka nie ma miejsca na do-
brobyt duchowy, na sferę moralną, na szukanie sensu życia, na spotkanie 
z Bogiem, na pytania, które decydują o losie człowieka. Wielu młodych 
bezkrytycznie przyjmuje subiektywistyczne zasady postmodernizmu, ale 
- zgodnie z nakazem modernizmu - ogranicza je wyłącznie do życia oso-
bistego, rodzinnego i obyczajowego. Młodzi są przekonani, że w świecie 
ich prywatnego życia nie musi istnieć żadna prawda obiektywna, żadne 
obiektywne normy moralne czy prawne, że mogą robić to wszystko, co 
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oni sami uważają za słuszne. Jednocześnie ci sami młodzi w bierny spo-
sób podporządkowują się nakazom modernizmu w życiu ekonomicznym, 
politycznym i społecznym. W tych sferach młodzi rezygnują z prawa do 
wolności oraz do samostanowienia o swoim życiu. 

Dominująca obecnie kultura laicka promuje wszystko, co zawęża 
człowieka, co ogranicza jego wolność i horyzonty rozwoju. Z drugiej 
strony kultura ta zwalcza wszystko to, co w człowieku duchowe, mo-
ralne, religijne. Odrywa człowieka nie tylko od Boga, lecz także od 
samego siebie, zamykając go w więzieniu dyktatury pieniądza i doraźnej 
przyjemności. W konsekwencji negatywnych uwarunkowań kulturowych 
i środowiskowych trudno jest obecnie stawiać sobie pytanie o sens życia. 
Zwłaszcza młodym ludziom trudno jest szukać szczęścia w perspekty-
wie nadprzyrodzonej. Wielu młodym trudno jest zdobyć się na decyzje 
długofalowe i na wierność podjętym zobowiązaniom. Trudności te nie 
dotyczą jedynie powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, ale 
również powołania do małżeństwa i rodziny. Jeszcze trudniej przychodzi 
młodym odkrycie tego, że życie jest darem i że pełny rozwój człowieka 
nie polega na egoistycznej trosce o samego siebie, ale na stawaniu się 
bezinteresownym darem dla innych. 

9. Integralne duszpasterstwo powołań 

Nawet ci młodzi, którzy ochronili w sobie wymiar duchowy 
i religijny, potrzebują kompetentnego i pogłębionego kierownictwa 
duchowego, aby mogli odkryć i zrealizować otrzymane powołanie. To-
warzyszenie powołaniowe powinno mieć charakter integralny, czyli nie 
może ograniczać się do wyznaczonych osób ani do akcji o charakterze 
jednorazowym czy nawet cyklicznym. Wspólnotowość duszpasterstwa 
powołań opiera się na prymacie Ducha, który jest źródłem charyzma-
tów i posług w Kościele. Właśnie dlatego należy ożywić całe duszpa-
sterstwo powołań duchem żarliwej i ufnej modlitwy - w parafiach, we 
wspólnotach zakonnych, w grupach formacyjnych, w rodzinach - gdyż 
tylko modlitwa formuje zdolność do przyjęcia powołania jako Bożego 
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daru. W troskę o powołania należy włączyć rodziny, szkoły, katolickie 
ruchy formacyjne, księży, katechetów i innych wychowawców. W sposób 
szczególny należy pomóc katolickim rodzicom, gdyż czasami to właśnie 
oni utrudniają swym dzieciom odkrycie i zrealizowanie powołania do 
życia kapłańskiego czy konsekrowanego. 

Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów zachęcają do tego, by 
często rozważać słowa Pana: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało (Mt 9, 37): Niech więc Zgromadzenie usiłuje wszelkimi możliwy-
mi sposobami pozyskać dla siebie i dla całego Kościoła odpowiednich 
kandydatów, którzy obdarzeni dobrym charakterem i odpowiednio wy-
chowani w rodzinie, byliby zdatni do otrzymania formacji kapłańskiej 
i zakonnej. Wszyscy współbracia niech czują się współodpowiedzialni za 
sprawę wyszukiwania i przygotowania robotników do winnicy Pańskiej. 
Troskę o poszukiwanie powołań niech współbracia wyrażą przede wszyst-
kim w codziennej i gorliwej modlitwie do „Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37). Niech też pamiętają, że przykład 
własnego życia, pełnego ducha pokory i radości, jak również wzajemna 
miłość braterska, jest najlepszym zaleceniem Zgromadzenia i zachętą do 
podjęcia życia zakonnego21.

Warunkiem skutecznego duszpasterstwa powołań jest aktywna 
współpraca wierzących, którzy reprezentują różne powołania: małżon-
ków, sióstr zakonnych, zakonników i braci zakonnych, przedstawicieli 
świeckich instytutów życia konsekrowanego, misjonarzy, diakonów, ka-
płanów i biskupów. Chodzi tu o coś więcej, niż tylko o wzajemną współ-
pracę i życzliwość. Chodzi o bezinteresowne wspieranie się w działaniu 
według logiki daru: nie staram się wciągnąć młodych na drogę mojego 
powołania, lecz chcę pomóc im, by poszli za Chrystusem niezależnie od 
rodzaju otrzymanego powołania. Tylko takie bezinteresowne nastawienie 
w duszpasterstwie powołań jest zgodne z duchem Ewangelii.

Istotnym zadaniem kierowników duchowych jest pomaganie mło-
dym, by odkryli, że życie jest darem. Kultura, którą oddychają młodzi, 
jest pełna egoizmu, hedonizmu, doraźnej przyjemności i koncentracji 

21 K 153-154. 
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człowieka na samym sobie. W tej sytuacji młodzi potrzebują wycho-
wawczej pomocy po to, by uświadomić sobie fakt, że ich życie jest 
darem stwórczej miłości Boga oraz rodzicielskiej miłości ludzi. Młodzi 
zostali obdarowani życiem i miłością po to, aby stawać się darem mi-
łości dla innych. Trzeba pomóc młodym, aby upewnili się, że miłość 
do Boga i człowieka to nie naiwność, zbędna asceza czy rezygnacja 
z wolności, lecz najpełniejsza forma rozwoju i niezawodna droga do 
pełnej radości. 

Ważnym zadaniem duszpasterstwa powołań jest pomaganie mło-
dym, by potrafili zaangażować się w długofalowe zadania oraz by stawali 
się zdolni do podejmowania decyzji na całe życie. Młodzi podejmują 
chętnie jedynie zadania krótkoterminowe, zwłaszcza te, które są opar-
te na zaangażowaniu emocjonalnym. W tych kategoriach przeżywają 
nawet więzi z Bogiem i z ludźmi. Także ich zaangażowanie w parafii 
i w ruchach formacyjnych nosi podobne cechy. Trudności w podej-
mowaniu decyzji na całe życie to wręcz epidemia młodego pokolenia 
Europejczyków. Duszpasterstwo powołań musi uwzględniać ten fakt 
i znajdować skuteczne metody pomagania młodym w podejmowaniu 
decyzji na całe życie22. 

10. Teologiczne fundamenty troski o powołania 

Troska o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego także 
w naszej Ojczyźnie wymaga jakościowego skoku w duszpasterstwie 
powołań. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, gdyż w przeciwieństwie 
do krajów Europy Zachodniej, które od kilku dziesięcioleci dotknięte są 
kryzysem osób powołanych, w Polsce liczba kandydatów do seminariów 
duchownych i nowicjatów utrzymuje się na dobrym poziomie. Obecnie 
mamy jedną czwartą alumnów całej Europy. Nieco gorzej przedstawia się 
sytuacja z powołaniami żeńskimi, ale też jest ona względnie dobra na tle 
innych krajów. Nie wolno jednak poprzestawać na pytaniu o ilość powo-

22 Por. M. Dziewiecki, Komunikacja pastoralna, Kraków 2006.
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łań. Trzeba też pytać o jakość osób powołanych: o ich stopień dojrzałości 
intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, duchowej i religijnej. W tej dzie-
dzinie dostrzegamy zjawiska, które niepokoją i wymagają systematycznej 
pracy formacyjnej w oparciu o pogłębioną refleksję teologiczną na temat 
tajemnicy powołującego Boga i powołanego człowieka. 

Powołanie to Boża propozycja wobec danego człowieka, aby podjął 
on określoną formę życia w oparciu o Bożą miłość: wierną i nieodwo-
łalną. Od strony człowieka powołanie to odkrycie tej Bożej propozycji 
i pójście za nią z zaufaniem, że jest ona wyrazem Bożej miłości oraz 
drogą do osiągnięcia pełnej radości. Podstawą duszpasterstwa powołań 
jest przyprowadzanie dzieci i młodzieży do Chrystusa po to, by młodzi 
mogli odkryć, że wobec każdego z nich ma On konkretny plan miłości. 
To nie księża czy rodzice budzą powołania. Jedynym powołującym jest 
Chrystus. Zadaniem chrześcijańskich wychowawców jest przyprowadza-
nie młodych do Mistrza z Nazaretu. Wzorem jest tu postawa św. Andrzeja 
Apostoła. Gdy odkrywa on Mesjasza, to przyprowadza do Niego swojego 
brata. Andrzej nie jest w stanie nawet domyślać się tego, jak niezwykłe 
powołanie wyznaczył Jezus Piotrowi. Dokładnie takie samo jest zada-
nie wszystkich zaangażowanych w troskę o powołanych. Powinni oni 
z pokorą i cierpliwością przyprowadzać do Chrystusa dzieci i młodzież. 
A wtedy ze zdumieniem przekonają się, że przynajmniej część z tych, 
których przyprowadzili, odkryje powołanie zaskakujące i przewyższające 
najśmielsze oczekiwania wychowawców. 

11. Wzrastać w wierności własnemu powołaniu 

Skoro podstawowym obowiązkiem wychowawców jest przyprowa-
dzanie młodego pokolenia do Chrystusa, to jak realizować to zadanie? 
Przede wszystkim poprzez wierność własnemu powołaniu. To pierwsza 
rzecz, której oczekuje Chrystus od osób świeckich i duchownych: od ro-
dziców, kapłanów, osób konsekrowanych. Podstawą wierności własnemu 
powołaniu jest pełna i radosna zgoda na powołanie, którym obdarował 
mnie Bóg: jako małżonka i rodzica, jako kapłana czy jako osobę kon-
sekrowaną. Niezależnie od tego, jak wiele już lat trwamy w naszym 
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powołaniu, codziennie od nowa potrzebujemy coraz bardziej dojrzałego 
i świadomego zaakceptowania naszej drogi życiowej. Potrzebujemy wy-
zbycia się iluzji, że na innej drodze życiowej może byłoby nam łatwiej 
osiągnąć szczęście. Coraz dojrzalsze i radośniejsze przylgnięcie całym 
sercem do własnego powołania jest koniecznym warunkiem owocnego 
zaangażowania się w duszpasterstwo powołań. Szkolenia techniczne i naj-
lepsze nawet kompetencje psychopedagogiczne tutaj nie wystarczą. 

Być nowej jakości wychowawcą powołaniowym to nie tylko 
z wdzięcznością zaakceptować i wiernie realizować własne powołanie. To 
także nieustannie nawracać się. Nawrócenia potrzebują także ci, którzy nie 
mają grzechów ciężkich, gdyż nawrócić się to nie tylko odrzucić grzech 
i przezwyciężać własne słabości. Nawrócić się to coś znacznie bardziej wy-
magającego: to nauczyć się zwyciężać zło dobrem. To nauczyć się kochać 
miłością ofiarną, bezinteresowną i wierną. To myśleć, kochać, modlić się 
i pracować na wzór Chrystusa. W duszpasterstwie powołań potrzebujemy 
takich właśnie nieustannie nawracających się wychowawców. Potrzebuje-
my tych, których stać na miłość bez słów, którzy w każdej sytuacji bardziej 
słuchają Boga niż ludzi i niż samych siebie. 

Powyższą zasadę jasno wyrażają i potwierdzają Konstytucje mariań-
skie w odniesieniu do wspólnoty księży marianów: zawsze wielce sobie 
ceniąc własne udoskonalenie, niech stale w sercu pielęgnują pragnienie 
świętości i do osiągnięcia jej niech się z wytrwałym wysiłkiem nieustan-
nie przykładają, jak gdyby wciąż na nowo rozpoczynając; aby z każ-
dym dniem wzrastać w doskonałości, niech z całą usilnością korzystają 
z wszelkiej okazji uświęcenia się i nigdy nie uważają za wystarczające 
tego, co dotąd uczynili23. Z podobną stanowczością Konstytucje przypo-
minają o potrzebie troski o wierność łasce powołania: Łaskę powołania 
– początek i źródło tylu i tak wielkich łask, dóbr i zasług – każdy ze 
współbraci powinien jak najwyżej sobie cenić oraz wciąż za nią Bogu 
dziękować; kto już złożył profesję, niech często tę łaskę w sobie roznieca 
przez pobożne odnawianie ślubów, niech się też stara wytrwale z nią 
współpracować i być jej wiernym24. 

23 K 24. Zob. też 25-90. 
24 Tamże, 38
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12. Budować Kościół chrystocentryczny, służebny i misyjny 

Nowa jakość w duszpasterstwie powołań na miarę współczesnych 
wyzwań wymaga nie tylko nawrócenia poszczególnych wychowawców, 
lecz także całych wspólnot ludzi wierzących. Nawrócenie w wymiarze 
wspólnotowym oznacza budowanie Kościoła, który jest chrystocen-
tryczny, służebny i misyjny. Tylko w tego typu wspólnotach powstaje 
urodzajna gleba powołań kapłańskich i zakonnych. Troska o powołanych 
wymaga najpierw troski o to, by Chrystus był w centrum życia wspól-
notowego: w rodzinie, w parafii, w liturgii, w sakramentach, w ruchach 
formacyjnych, w szkołach katolickich. Tylko wtedy mamy szansę 
przyprowadzać młodych do Chrystusa, a nie wprowadzać ich jedynie 
w określone doktryny czy praktyki. Istnieje w tej dziedzinie wiele zagro-
żeń. Jednym z nich jest tendencja niektórych wspólnot chrześcijańskich, 
by na pierwszym planie stawiać działalność społeczną i charytatywną, 
kosztem troski o więź z Chrystusem. W tym właśnie kierunku zmierzają 
naciski wobec Kościoła ze strony niektórych środowisk laickich i ze 
strony większości środków społecznego przekazu. Poddanie się takim 
naciskom oznacza rezygnację z istoty chrześcijaństwa, jaką jest więź 
z Chrystusem. Kościół stałby się wtedy tylko jedną z wielu organizacji 
społecznych, niosących pomoc humanitarną. 

W takim Kościele ludzie młodzi nie mogliby zrozumieć, że wierna 
i bezinteresowna troska o drugiego człowieka nie jest możliwa bez więzi 
z Chrystusem. Potwierdzają to laickie organizacje humanitarne, które 
zwykle „kochają” jedynie określone grupy „bliźnich”. Nie troszczą 
się o tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, lecz raczej o tych, 
którzy mają dostęp do środków przekazu, którzy potrafią zwrócić 
na siebie uwagę i budować w świadomości społecznej korzystny dla 
siebie klimat. Przykładem są środowiska chorych na AIDS, z których 
wielu wywodzi się ze świata kultury, sportu czy polityki. Z podobnych 
względów „poprawna” politycznie jest „wrażliwość” niektórych środo-
wisk na sytuację homoseksualistów, przy jednoczesnej obojętności na 
przykład na los dzieci nienarodzonych czy na los bezrobotnych. Kto nie 
ma pogłębionej więzi z Chrystusem, ten potrafi zaangażować się jedynie 
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w „modne” formy troski o wybrane grupy ludzi. I tylko na krótką metę. 
Dopóki przynosi mu to satysfakcję emocjonalną czy korzyści społeczne 
albo materialne. Natomiast przyjąć na zawsze styl życia oparty na miłości 
ofiarnej, wiernej i nieodwołalnej można jedynie ze względu na miłość 
do Chrystusa. Nie można postępować tak, jak Matka Teresa z Kalkuty 
czy jak Jan Paweł II, jeśli nie żyje się w obecności Boga i nie kieruje 
się logiką Ewangelii.

Nawrócenie chrześcijan w wymiarze wspólnotowym oznacza zatem 
nieustanne pogłębianie więzi ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dopie-
ro wtedy staje się możliwe urzeczywistnianie Kościoła służebnego, który 
bezinteresownie troszczy się o najsłabszych: o poczęte dzieci, o ludzi 
starszych, chorych i kalekich, o bezrobotnych i bezradnych, o uzależnio-
nych i grzeszników. A także o tych, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa 
i żyją w krajach misyjnych. W Kościele w Polsce mamy jeszcze wiele do 
zrobienia w budowaniu Kościoła służebnego i misyjnego. Wszystko, co 
w tej dziedzinie uczynimy dobrego w parafiach i wspólnotach zakonnych, 
będzie cennym wkładem na rzecz troski o nowych powołanych25. 

13. Nowa ewangelizacja a troska o powołanych 

Troska o powołania oznacza przyprowadzanie młodych do Chry-
stusa i wymaga od przyprowadzających wierności własnemu powoła-
niu oraz ciągłego nawracania się w życiu osobistym i wspólnotowym. 
Dopiero wtedy owocne okazują się inne formy troski o powołanych. 
Na pierwszym miejscu trzeba tu wyliczyć duszpasterstwo zwyczajne, 
czyli troskę o wychowanie chrześcijańskie w rodzinie, w parafii, w ru-
chach młodzieżowych, w szkole, w grupach rówieśniczych, w środkach 
przekazu. Duszpasterstwo zwyczajne to przyprowadzanie człowieka do 
Chrystusa. W odniesieniu do ludzi młodych ma zatem bezpośredni 
wymiar powołaniowy. Duszpasterstwo zwyczajne powinno przybierać 
coraz wyraźniej formę nowej ewangelizacji. Odnosi się to także do 

25 Por. Tamże, 115-142.
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duszpasterstwa powołań. Pójście w głąb oznacza tu stosowanie zasady: 
więcej ewangelizacji i formowania ludzi świętych, a mniej agitacji, czyli 
zachęcania do konkretnych form życia.

Podjęcie wysiłku nowej ewangelizacji wymaga najpierw od samych 
ewangelizujących tego, by ponownie skonfrontowali z Ewangelią własne 
życie oraz stosowane przez siebie metody ewangelizacji. Chodzi zatem 
o to, by ewangelizować metodą Ewangelii, czyli metodą Chrystusa, który 
szedł przez ziemię dobrze czyniąc wszystkim. Właśnie dlatego ludzie 
podążali za Nim nawet na pustynię, aby Go słuchać. Nie można przypro-
wadzać ludzi młodych do Chrystusa innymi metodami, jak tylko dojrzałą 
i cierpliwą miłością, której uczy nas Ewangelia. Pogłębiona i skuteczna 
troska o powołania oznacza, że dorośli chrześcijanie - świeccy i duchow-
ni - potrafią najpierw kochać, a dopiero w konsekwencji nauczać. Młodzi 
potrzebują bowiem bardziej świadków i przyjaciół niż nauczycieli. Mło-
dzi potrzebują tych, którzy potrafią kochać miłością mądrą, wymagającą 
i wychowującą. Czasem potrzebują tych, którzy potrafią kochać i mil-
czeć. Wtedy sami ci młodzi ludzie będą szukać kontaktu ze swymi wy-
chowawcami i wsłuchiwać się w ich świadectwo26. Troska o powołania 
oznacza także, że dorośli potrafią kochać się nawzajem i cieszyć się sobą: 
w małżeństwie, we wspólnotach kapłańskich i zakonnych, w instytutach 
świeckich życia konsekrowanego. W przeciwnym przypadku młodym 
ludziom trudno będzie uwierzyć w to, że pójście za Bożym powołaniem 
także w naszych czasach jest drogą rozwoju i że przynosi radość, jakiej 
ten świat dać nie może. 

14. Rola rodziny i szkoły w duszpasterstwie powołań

Pierwszym i najważniejszym miejscem troski o powołanych jest 
rodzina. To właśnie od rodziny w największym stopniu zależy postawa 
dzieci i młodzieży wobec Boga i ludzi, wobec życia i samego siebie. 
Podstawowym zadaniem rodziny jest wprowadzanie dzieci i młodzieży 

26 Por. M. Dziewiecki, Komunikacja wychowawcza, Kraków 2004.
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w więzi tej miłości, której uczy nas Bóg. Nie jest to miłość emocjonalna, 
lecz realistyczna, czyli oparta na prawdzie o człowieku, o jego naturze, 
możliwościach i ograniczeniach, o jego aspiracjach i powołaniu. W swym 
realizmie jest to miłość ofiarna i wymagająca, dzięki której młodzi mają 
szansę, by przezwyciężyć egoizm oraz nauczyć się kochać Boga nade 
wszystko, a człowieka aż tak bardzo, jak Chrystus nas pierwszy pokochał. 
Zadaniem rodziny jest wprowadzanie młodych w świat Bożej prawdy 
i miłości, czyli w świat prawdziwej miłości. 

Poprzez wprowadzanie w świat miłości rodzice umożliwiają swoim 
synom i córkom odkrycie tego, że miłość do Boga i do człowieka jest 
nierozerwalna oraz że dojrzała miłość bliźniego to nie naiwność czy 
poświęcenie, ale potwierdzenie dojrzałej miłości wobec samego siebie. 
To właśnie w rodzinie młodzi powinni odkryć to, że każdy z nich jest 
powołany do wiernej miłości i świętości, niezależnie od tego czy będzie 
to powołanie do jakiejś formy życia świeckiego, czy też powołanie do 
kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Rodziny, w których młodzi 
doświadczają, że są kochani Bożą miłością i w których uczą się takiej 
miłości, stają się urodzajną glebą dojrzałych powołań. Powołania rodzą 
się przede wszystkim w dobrych rodzinach chrześcijańskich i tam nale-
ży ich poszukiwać. Dlatego trzeba często pouczać wiernych o potrzebie 
i wzniosłości powołania kapłańskiego i zakonnego oraz zachęcać ich, aby 
modlitwą i innymi dostępnymi sobie środkami czynnie współpracowali 
w tej dziedzinie z całym Kościołem27.

Pozytywną rolę w odkrywaniu i realizacji powołania może odegrać 
także szkoła. Nie chodzi tu wyłącznie o szkoły katolickie, lecz o wszyst-
kie szkoły, w których wychowawcy w odpowiedzialny sposób podejmują 
swoje zadania. Szkoła wywiera silne piętno na każdym wychowanku. 
Uczy go patrzenia na świat oraz wprowadza w określony typ więzi spo-
łecznych. Głównym zadaniem szkoły jest pomaganie wychowankom, by 
zrozumieli rzeczywistość, która ich otacza, a także to, by zrozumieli sa-
mych siebie. Współczesna szkoła w coraz ciekawszy sposób wprowadza 
uczniów w tajniki rzeczywistości zewnętrznej. Napotyka natomiast coraz 

27 D 108. 
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poważniejsze trudności w tym, co jest najważniejsze, czyli w pomaganiu 
wychowankom, aby nauczyli się obserwować własne postępowanie oraz 
by zrozumieli samych siebie. Bywa i tak, że ulegając modnym ideolo-
giom laickiego humanizmu, który zakłada, że nie ma obiektywnych 
prawd o człowieku i że rozwój wychowanka polega na spontanicznym 
kierowaniu się ciałem i emocjami, szkoła staje się miejscem pomiesza-
nia pojęć i promowania iluzji o istnieniu łatwego szczęścia, opartego 
na czynieniu tego, co łatwiejsze i na szukaniu chwilowej przyjemności 
zamiast trwałej radości. 

W konsekwencji w wielu polskich szkołach mamy obecnie do 
czynienia z chorobliwym rozdwojeniem w podejściu do rzeczywistości. 
Z jednej strony szkoły nadal wymagają od uczniów logicznego i precy-
zyjnego myślenia o świecie zewnętrznym, a z drugiej strony sugerują 
młodym, że w ich własnym życiu nie obowiązują żadne obiektywne 
prawdy, zasady moralne czy normy społeczne, czyli że w odniesieniu 
do naszego postępowania - ale nie w odniesieniu do matematyki czy 
chemii! - zasadnym jest argument typu „a ja uważam, że...”. Niektórzy 
wychowawcy sugerują młodym, że za najwyższą wartość należy uznać 
tolerowanie każdego rodzaju zachowania oraz kierowanie się tym, co 
robi tak zwana „większość” społeczeństwa. Wychowankowi tego typu 
szkoły trudno będzie nie tylko odkryć i zrealizować własne powołanie, 
lecz także wyciągać logiczne wnioski z błędów własnych i innych ludzi, 
a także stawiać najważniejsze pytania o tajemnicę człowieka oraz o sens 
jego życia. Zadaniem odpowiedzialnych nauczycieli jest wprowadzanie 
wychowanków w świat realistycznej prawdy o człowieku, która umożli-
wia pogłębione rozumienie wszystkich wymiarów człowieka: nie tylko 
jego cielesności, emocjonalności czy zdolności do myślenia, lecz także 
jego zdolności do wartościowania moralnego, do świadomego podejmo-
wania decyzji, do rozwoju duchowego i religijnego. Wypełniając uczci-
wie te zadania, szkoła staje się miejscem promowania życia opartego na 
prawdzie i odpowiedzialności, a przez to spełnia ważne zadanie w trosce 
o powołanych. Na powyższe zasady wychowania wskazują Konstytu-
cje księży marianów: Wychowanków tak należy uformować, by umieli 
patrzeć na świat oczami oświeconymi wiarą i chcieli żyć zgodnie z jej 
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zasadami. W szkołach poczesne miejsce ma zająć wychowanie religijne 
i moralne28. 

Skoro – obok parafii - rodzina i szkoła to podstawowe miejsca 
wychowania dzieci i młodzieży oraz środowiska dorastania (lub nie) do 
powołania i do świętości, to istotnym wymiarem duszpasterstwa powo-
łań jest duszpasterstwo rodzin oraz duszpasterstwo nauczycieli. Obecnie 
coraz więcej rodziców i nauczycieli czuje się zagubionych pośród równie 
modnych co szkodliwych mitów na temat wychowania (np. spontaniczna 
samorealizacja, wychowanie bez stresów, prawa ucznia bez obowiązków, 
itd.). W tej sytuacji zadaniem duszpasterzy jest prowadzenie wychowaw-
ców na ewangeliczną głębię osobistej dojrzałości oraz przyprowadzanie 
ich do Chrystusa, który jest najlepszym wychowawcą wychowawców. 
Troska o formację duszpasterzy i wychowawców świeckich jest mocno 
zaakcentowana w Konstytucjach mariańskich: Na stanowiska wycho-
wawców i profesorów należy wybierać członków odznaczających się nie 
tylko znajomością wychowanków oraz wszechstronnym doświadczeniem 
ludzi i rzeczy, lecz także roztropnością i pobożnością. Sami zaś moderato-
rzy niech usiłują razem ze współbraćmi postępować w świętości i nauce, 
aby przykładem własnego życia wzbudzali w nich zapał do zdobywania 
doskonałości i wiedzy, radość z własnego powołania i gotowość do po-
dejmowania dla sprawy Bożej także trudnych rzeczy29.

15. Boża pedagogia powołaniowa

Najdoskonalszym wzorem towarzyszenia powołaniowego jest Chry-
stus. On w jedności z Ojcem sieje ziarno słowa i mocą swojego Ducha 
towarzyszy powołanym na drodze do świętości. Podobnie każdy, kto 
pracuje w duszpasterstwie powołań, powinien być najpierw siewcą słowa 
Bożego, a następnie osobą towarzyszącą młodym w ich poszukiwaniu 
prawdy o samych sobie. Powinien być też wychowawcą, który uczy 
wsłuchiwania się w głos powołującego Boga i który kształtuje u młodych 

28 K 127. 
29 Tamże, 150. 
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sposoby myślenia oraz postawy zgodne z Ewangelią. Punktem wyjścia 
w duszpasterstwie powołań jest zatem sianie słowa Bożego w sercach 
dzieci i młodzieży. W ten sposób wychowawcy stają się pośrednikami 
między powołującym Bogiem a powoływanym człowiekiem. Przypo-
wieść o siewcy (por. Mt 13, 3-8) ukazuje fakt, że realizacja powołania 
to rezultat dialogu między Bogiem a człowiekiem. Inicjatorem dialogu 
jest Bóg, który powołuje „stosownie do własnego postanowienia i łaski” 
(2 Tym 1, 9). Wolność Boga spotyka się z wolnością człowieka w ta-
jemniczym i fascynującym dialogu, składającym się ze słów, z milczenia, 
z przesłań i działań, ze spojrzeń i gestów. Wolność, która jest doskonała 
w Bogu i niedoskonała w człowieku. Powołanie zatem jest całkowicie 
działaniem Boga, lecz także prawdziwym działaniem człowieka. Jest 
pracą i penetracją Boga w sercu wolności ludzkiej, ale także trudem 
i walką człowieka, by być wolnym na przyjęcie daru. Kto staje obok brata 
na drodze rozeznania powołaniowego, wchodzi w tajemnicę wolności 
i wie, że może udzielić swojej pomocy jedynie wówczas, gdy uszanuje 
taką tajemnicę, nawet jeśli musiałoby to oznaczać przynajmniej pozornie 
słabszy rezultat, podobnie jak w przypadku siewcy z Ewangelii30. Podsta-
wowym zadaniem chrześcijańskich wychowawców jest zatem cierpliwe 
i odważne sianie dobrego nasienia Ewangelii w sercu każdego z młodych, 
a jednocześnie uszanowanie ich wolności oraz ich osobistego sposobu 
odkrywania Boga i Jego propozycji31. 

Głoszenie słowa Bożego i przyprowadzanie młodych do Chrystusa 
jest pierwszym krokiem, dzięki któremu rodzice, osoby duchowne i inni 
wychowawcy ułatwiają młodym wejście w dialog powołaniowy z Bo-
giem. Drugim zadaniem jest towarzyszenie młodym w ich osobistym 
spotkaniu z Bogiem i Jego planami wobec poszczególnych dziewcząt 
i chłopców. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż wielu młodych sprawia wraże-
nie, że są smutni, zniechęceni i niepewni samych siebie, że zagubili chęć 
poszukiwania własnego powołania. Niektórzy stają się nawet obojętni na 
własny los. Rolą wychowawców jest stać się przyjacielem tych młodych 

30 Nowe Powołania dla nowej Europy…, 85-6.
31 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, Kraków 2006.
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ludzi, a więc kimś, kto towarzyszy im w drodze, kto przyłącza się do 
nich w ich drodze życia i tłumaczy im tajemnicę powołującego Boga oraz 
powołanego człowieka. Trzeba naśladować Chrystusa, który przyłączył 
się do rozczarowanych i zalęknionych uczniów z Emaus, przywracając 
im nadzieję i pomagając im zrozumieć sens wydarzeń paschalnych. To-
warzyszenie powołaniowe to pełnienie roli starszego brata czy starszej 
siostry w wierze, to towarzyszenie młodym jako ktoś, kto zna drogę, głos 
i kroki Boga, pomagając dziewczętom i chłopcom rozpoznać Chrystusa, 
który powołuje, a także rozpoznać drogę, którą należy iść, by dojść do 
celu doczesnej wędrówki. 

Tak, jak dwóch uczniów z Emaus, lub jak Samuel podczas nocy, nasi 
młodzi często nie mają oczu, by widzieć i uszu, by słyszeć Tego, który 
kroczy obok każdego i z wytrwałością oraz delikatnością wymawia ich 
imię. Zadaniem osób towarzyszących jest pomóc w rozpoznaniu pocho-
dzenia tajemniczego głosu na podobieństwo Jana Chrzciciela, który nie 
mówi o sobie, lecz głosi Innego, już obecnego. Posługa towarzyszenia 
powołaniom jest posługą pokorną, tą pokorą pogodną i inteligentną, 
która rodzi się z wolności w Duchu i wyraża się w odwadze słuchania, 
kochania i dialogu32. Osoba towarzysząca nie musi narzucać swoich po-
glądów, lecz potrafi wyjść od pytań i trudności młodego człowieka, od 
jego pozornej samowystarczalności, od jego głębokiego - choć czasem 
nieuświadomionego - pragnienia miłości i świętości. Warto spędzać czas 
z młodymi. Warto towarzyszyć im wszędzie tam, gdzie się znajdują, 
pracują, bawią. Warto wsłuchiwać się w ich przeżycia, przekonania 
i aspiracje. Warto odpowiadać słowem Bożym i własną postawą na 
pytania i wątpliwości, które przeżywają młodzi. 

Po siewie, na drodze towarzyszenia chodzi o wychowanie młodego 
człowieka. Wychowywać w znaczeniu etymologicznym tego słowa, to 
jakby wydobywać na zewnątrz (e-ducere) z niego jego prawdę, to, co 
ma w sercu, także to, czego nie wie i nie zna o sobie: słabości i aspira-
cje, by wspomóc jego wolność odpowiedzi powołaniowej. Ilu młodych 
nie przyjęło wezwania powołaniowego nie dlatego, że byli nieszlachetni 

32 Nowe Powołania dla nowej Europy…, 89-90.
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i obojętni, lecz po prostu dlatego, że nie udzielono im pomocy w pozna-
niu samych siebie, w odkryciu ambiwalentnych i pogańskich korzeni 
niektórych schematów myślowych i uczuciowych, w wyzwoleniu się ze 
swoich lęków i działań obronnych, świadomych i nieświadomych wobec 
samego powołania33. Towarzyszyć powołaniowo to pomagać młodym, 
by poznali i zrozumieli samych siebie takimi, jakimi są obecnie i by 
stawali się takimi, jakimi pragnie ich widzieć Bóg. Wychowywać to po-
magać, by młodzi odkryli i zrozumieli, że podstawa ich egzystencji oraz 
ich przyszłości jest poza nimi: w Bogu, który troszczy się o wszystkich 
jak najlepszy ojciec i jak kochająca matka. Wychowywać to pomagać, 
by młodzi potrafili odczytywać sens ich życia oraz rozpoznawać znaki 
czasu, poprzez które Bóg przemawia do nich oraz objawia swoje plany 
wobec każdego z nich. 

Towarzyszyć powołaniowo to także uczyć młodych modlitwy błagal-
nej i modlitwy wdzięczności, bo to właśnie modlitwa jest najważniejszym 
miejscem rozpoznania powołania. Uczniowie z Emaus wypowiadają jedną 
z najpiękniejszych próśb ludzkiego serca: Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił (Łk 24, 29). Jest to błaganie kogoś, kto 
ma świadomość, że bez Chrystusa w życiu zapada noc, że bez Jego słowa 
pojawia się ciemność niezrozumienia, że bez Jezusa człowiek nie rozumie 
własnej tajemnicy, że wtedy może skrzywdzić samego siebie i zagubić się 
na drogach tego świata. Bez Chrystusa życie ludzkie wydaje się nie mieć 
żadnego sensu, a młodzi mogą uwierzyć, że są ludźmi bez powołania. 
Prośba uczniów z Emaus wyraża błaganie kogoś, kto być może nie odkrył 
jeszcze własnej drogi, lecz kto już czuje, że trwając przy Chrystusie, zro-
zumie samego siebie i odkryje własne powołanie. Modlitwa jest naturalną 
drogą i miejscem poszukiwania powołania. Potrzebni są zatem wycho-
wawcy powołaniowi, którzy się modlą, którzy uczą młodych modlitwy 
i którzy wychowują do modlitwy, zwłaszcza do modlitwy uwielbienia, 
błagania i wdzięczności34.

33 Tamże, 93.
34 Por. K 18.
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Gdy wychowawca pomoże swoim wychowankom spotkać się 
z Chrystusem, gdy pomoże im modlić się i wejść z Nim w dialog po-
wołaniowy, wtedy staje przed jeszcze jednym, najważniejszym i chyba 
najtrudniejszym zadaniem. Tym zadaniem jest pomaganie młodym, by 
pozwolili się kształtować na wzór Chrystusa, by podstawą ich życia 
stało się naśladowanie Jego słów i czynów. Innymi słowy chodzi o to, 
by wychowawcy powołaniowi pomagali młodym w rozpoznaniu i zrozu-
mieniu tajemnicy Chrystusa. A to rozpoznanie i zrozumienie dokonuje się 
najpełniej „przy łamaniu chleba” i dlatego towarzyszenie powołaniowe 
osiąga swą największą skuteczność wtedy, gdy wychowawcy wprowa-
dzają młodych w życie Eucharystią. Rozpoznając w Eucharystii Chry-
stusa oraz Jego drogę ofiarnej miłości, młodzi mają szansę odkryć to, 
że także oni zostali obdarowani życiem po to, aby w Chrystusie stawać 
się bezinteresownym darem dla innych. Konsekwencje powołaniowe 
takiego odkrycia są oczywiste. Skoro na początku egzystencji każdego 
człowieka jest dar - dar miłości ze strony Boga i dar miłości ze strony 
ludzi, począwszy od miłości rodziców - to życie ludzkie ma określoną 
logikę: jeżeli jest darem otrzymanym, to stanie się w pełni sobą tylko 
wtedy, gdy stanie się darem ofiarowanym. 

W swym orędziu na 43 Światowy Dzień Modlitw o Powołania Oj-
ciec Święty Benedykt XVI przypomina, że to jest rzeczywiście fascynu-
jąca perspektywa: jesteśmy powołani do tego, by żyć jako bracia i siostry 
Jezusa, by czuć się synami i córkami tego samego Ojca. To dar, który 
przewyższa wszelkie czysto ludzkie idee czy nadzieje. Wyznanie praw-
dziwej wiary otwiera nasze myśli i serca na niewyczerpaną tajemnicę 
Boga, który przenika egzystencję człowieka. W świetle tej tajemnicy jakże 
smutna jest silna obecnie pokusa, by czuć się ludźmi samowystarczalnymi 
aż do zamknięcia się na tajemniczy plan Boga wobec nas. Miłość Ojca, 
która objawia się w osobie Chrystusa, staje się dla nas wezwaniem35. 

Człowiek może być szczęśliwy pod warunkiem uszanowania 
swojej natury, czyli dokonania wyboru drogi życia według logiki daru. 

35 Benedykt XVI, «Powołanie w tajemnicy Kościoła». Orędzie na XLIII Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania (Watykan, 5.03.2006), „L’Osservatore Romano” 27(2006) nr 5, 4.
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Całe duszpasterstwo powołaniowe jest zbudowane na tej podstawowej 
katechezie sensu życia. Jeżeli zaistnieje ta prawda antropologiczna, 
wtedy można przedstawić jakąkolwiek propozycję powołaniową. Także 
powołanie do kapłaństwa służebnego lub do konsekracji zakonnej czy 
świeckiej, z całym jej bagażem tajemnicy i umartwienia, staje się pełną 
realizacją człowieczeństwa i darem. Odkrycie otrzymanego daru życia 
i miłości powinno wyzwolić w młodym człowieku ideę ofiary z samego 
siebie jako nieuniknionej konsekwencji, jako aktu wolnego, ponieważ 
zdeterminowanego przez miłość. Staje się wtedy możliwe także wymaga-
nie wyborów równie silnych i radykalnych, jak powołanie do specjalnej 
konsekracji, kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Dlatego propozycja 
Boga, jakkolwiek może wydawać się trudna i szczególna (i jest nią rze-
czywiście), staje się także nieoczekiwaną promocją prawdziwych aspi-
racji ludzkich i gwarancją największego szczęścia. Szczęścia pełnego 
wdzięczności, opiewanego przez Maryję w Magnificat36.

16. Zakończenie

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów dają 
podstawę do odnowionej troski o powołania w harmonii z dokumentami 
Kościoła oraz na miarę wyzwań naszych czasów, zwłaszcza w obliczu 
szerzącej się kultury antypowołaniowej. Skutecznie troszczyć się o po-
wołania dzisiaj to mieć odwagę proponowania samemu sobie oraz lu-
dziom naszych czasów ewangelicznej świętości. To także mieć odwagę 
przyprowadzania samego siebie i bliźnich do Chrystusa, w którym ukryta 
jest tajemnica każdego z nas. 

36 Nowe Powołania dla nowej Europy…, 98-99.
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Dziś, współcześnie, nowocześnie – to słowa, które otwierają czło-
wieka na przyszłość, lecz jednocześnie zamykają na przeszłość, mają być 
znakiem postępu, ale tylko w wymiarze technicznym, a nie moralnym.

Tymczasem, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości 
(J. Piłsudski). Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina 
korzenie własnego istnienia (Prymas Tysiąclecia). 

Ta fundamentalna refleksja została uwypuklona na Soborze Wa-
tykańskim II również w odniesieniu do życia zakonnego, a w nim i do 
braci zakonnych.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 2005 r. obchodziliśmy 40-
lecie zakończenia tego Soboru. Do jego dokumentów w swoich audien-
cjach środowych odwoływał się Benedykt XVI. Właśnie – nie zrywając 
z przeszłością, ani też nie otwierając się na sensacje, jakich dostarcza 
przyszłość, mówił o życiu braci zakonnych jako accomodata renovatio, 
która tkwi w swoich korzeniach, co do ich wartości niezmiennych, ale 
też określił swoje stanowisko wobec nowych wezwań, jakie niesie ze 
sobą rzeczywistość w perspektywie zbawczego orędzia Chrystusa.

Toteż nawiązując do przeszłości, Ojcowie soborowi przypomnieli, 
że życie zakonne jest „darem Bożym”1. I chociaż więc [ten] stan, […] 
nie dotyczy hierarchicznej struktury Kościoła, należy on jednak w sposób 
organiczny do jego życia i świętości2. 

Leonard Pawlak FDP

Mariański brat zakonny dzisiaj

 * Ks. dr Leonard Pawlak FDP, wykładowca Pisma Świętego i języka greckiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym Księży Orionistów, autor licznych publikacji na temat braci 
zakonnych (Warszawa).

 1 LG 43.
 2 Tamże, 44.
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Po tej linii poszedł też Jan Paweł II w swojej posynodalnej adhortacji 
Vita consecrata, w której – właśnie braciom zakonnym, pod wymownym 
tytułem „Signum fraternitatis” poświęcił specjalne rozważanie. Ojciec 
Święty napisał: Synod [1981 r.] wyraził głęboki szacunek dla tego typu 
życia konsekrowanego, w ramach którego bracia zakonni pełnią różno-
rakie i cenne posługi wewnątrz swoich wspólnot i poza nimi, uczestnicząc 
w ten sposób w misji głoszenia Ewangelii i dawania o niej świadectwa 
miłości w codziennym życiu. Owszem, bracia zakonni skutecznie przy-
pominają zakonnym kapłanom o fundamentalnym wymiarze braterstwa 
w Chrystusie, które powinno łączyć ich ze sobą nawzajem i z każdym 
człowiekiem, wszystkim zaś głoszą słowa Chrystusa: „wszyscy braćmi 
jesteście” (Mt 23, 8)3. 

Toteż Zgromadzenie marianów wierne Stolicy Apostolskiej, zgodnie 
z jej zaleceniami, podjęło również trud „przystosowanej odnowy”, co 
zaowocowało w postaci Konstytucji i Dyrektorium. Trzeba jednak zda-
wać sobie z tego sprawę – stwierdza Przełożony Generalny – że dzieło 
odnowy nie zostało tym samym zakończone4. Jest to także myśl samego 
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła o „formacji stałej”, do której wszyscy 
jesteśmy zobowiązani. 

Toteż idąc za tym zaleceniem, a trzymając się podjętego przez nas 
tematu, przyjrzymy się nieco bliżej tematyce związanej z mariańskim 
stylem życia brata zakonnego dzisiaj.

Po ciekawych dziejach Zgromadzenia, któremu towarzyszyło cią-
gle „przystosowanie odnowy”, w dzisiejszym kształcie należy ono do 
Instytutów kleryckich, w których integralną częścią są bracia zakonni. 
Przyjrzyjmy się przeto najpierw ogólnie tym Instytutom, jako kontek-
stowi dla naszych rozważań (1), aby następnie przejść do tożsamości 
i jego samoświadomości (2), a dopiero na tym podłożu przyjrzeć się 
jego specyficznemu posłannictwu (3).

 3 VC 60.
 4 Pismo Przełożonego Generalnego, w: Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży 

Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1991, 27.
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1. Brat zakonny w zgromadzeniach kleryckich

Jezus, wybrawszy sobie dwunastu apostołów (Mt 10, 2), pociągnął 
ku sobie również wielu uczniów, gromadził też wokół siebie wielkie 
rzesze, które ciągle rosły, a cały lud odnosił się do nich życzliwie (Dz 
2, 47b).

Już jednak u początków chrześcijaństwa nie brakowało ludzi, którzy 
pragnęli bardziej bezpośrednio podążać za Chrystusem, dość szybko 
tworzyły się różne grupy, które z kolei przyczyniły się do zaistnienia 
w Kościele specyficznego stanu życia, określonego z czasem „stanem 
zakonnym”. Z niego to w następnych wiekach wyłaniały się – pod 
tchnieniem Ducha Świętego – różne jego formy.

Z czasem jedna z nich otrzymała nazwę Instytutów kleryckich, w ich 
skład wchodzili kapłani i bracia, tak samo jak to jest dzisiaj w Zgroma-
dzeniu marianów. 

We wspomnianej już posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II 
Vita consecrata czytamy: Inne jest powołanie braci w Instytutach zwanych 
«kleryckimi». […] Obecność braci jest odrębną formą uczestnictwa w mi-
sji Instytutu poprzez posługi pełnione zarówno wewnątrz wspólnoty, jak 
i w ramach dzieł apostolskich, we współpracy ze sprawującymi posługę 
kapłańską5. Tak też to zostało sformułowane w Konstytucjach mariańskich 
o apostolacie braci: Każdy z braci powinien nie tylko odznaczać się życiem 
modlitwy, zdolnością wykonywania różnych posług oraz tym, co znamio-
nuje przykładnego zakonnika, lecz również tak ma być pokierowany, aby 
odpowiednio do swoich zdolności mógł pracować w apostolacie specjal-
nym. Bracia bowiem mogą wnieść Chrystusa do wielu miejsc, niekiedy 
nawet tam, gdzie kapłan nie ma dostępu6. 

Tak tedy występujące już na początku chrześcijaństwa obie te 
posługi – kapłana i brata - służyły tak dla własnego ich uświęcenia, 
jak i dla uświęcenia ludu Bożego. Nieco bowiem różniące się funkcje 
podejmowane w imię tej samej Miłości, poprzez słowa i czyny, miały 

 5 VC 60.
 6 K 194.



prowadzić do realizacji tego samego zbawienia. Stąd poszczególni Za-
łożyciele takich Instytutów kładli ogromny nacisk na równość braterską 
tych, których Bóg powoływał do ich wspólnot. To dopiero z czasem, 
wskutek zbyt ludzkich inklinacji do wyróżnień, bardziej eksponowano 
stan kapłański. Natomiast Jezus w swoim zbawczym działaniu czynił 
z obu zawsze coś jednego. Toteż powoływani przez Niego do różnych 
Instytutów kleryckich współpracownicy w realizacji Jego zbawczego 
dzieła wobec rodziny ludzkiej, jedynie mogą się bardziej skupiać na 
jednym lub drugim elemencie, traktując jednak oba jako całość. W ten 
sposób każdy z nich stanowi tylko zewnętrzny przejaw tej samej zbaw-
czej rzeczywistości Bożej, dokonującej się wśród ludzi. 

Choć wiele jeszcze czasu upłynie do uchwycenia istoty zagadnienia, 
dotyczącego współpracy w szerzeniu zbawczego orędzia Chrystusowego 
poprzez słowa i czyny, to jednak, dzięki sięganiu do myśli Założycieli, 
opowiadających się za właściwie rozumianą różnością w jedności, Sobór 
Watykański II odnowił to ich pragnienie, nalegając na jego urzeczywist-
nianie przy zachowaniu Jezusowego ducha braterstwa i wypełniania misji 
bratersko-kapłańskiej7. Problem ten sięga samej ludzkiej natury i nie był 
obcy nawet wśród Dwunastu, których powołał Jezus do bezpośredniej 
ze sobą współpracy (por. Mt 18, 1-5). Toteż rozglądając się za w miarę 
satysfakcjonującą próbą uzgodnienia, Kościół – w swoim wielowieko-
wym doświadczeniu – nie tylko podsuwa, ale wprost zobowiązuje do 
jednolitej formacji stałej, dzięki której – tak bracia, jak i kapłani – przy-
glądając się sobie i swoim zadaniom, w duchu służby temu samemu 
Bogu, podejmują z właściwą sobie gorliwością powierzoną im misję 
w ramach tej samej rodziny zakonnej, pragnąc tylko jednego – jak poucza 
św. Paweł – a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnic-
twa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za 
wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne 
sprawy, ale też i drugich (Flp 2, 2b-4). Stąd to i ten kierunek formacji 
jest wskazany w mariańskich Konstytucjach: Wszyscy bracia tak mają 
być kształceni, aby nie tylko posiedli odpowiednią wiedzę lub zawód, 

 7 PC 8.
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lecz aby także i nade wszystko byli należycie pouczeni w sprawach wiary 
i życia wewnętrznego; tak niech będą przepojeni duchem apostolskim, 
aby mogli wzbudzać w sercach ludzkich życie dzieci Bożych8, a jest to 
przecież i zadanie apostolskie kapłanów.

Podobne więc nastawienie, tak ze strony braci, jak i kapłanów tego 
samego Zgromadzenia winno być właśnie przedmiotem wspólnie prowa-
dzonej formacji stałej9, kiedy to każdy przygląda się swojemu powołaniu 
(1 Kor 1, 26), aby razem w uzupełniającej się jedności dążyć do pełnie-
nia woli Bożej, według tego samego charyzmatu Założyciela. Owszem, 
Konstytucje marianów przewidują w tym celu, aby co pięć lat każdy ze 
współbraci po ślubach wieczystych - a więc i brat zakonny był – zwol-
niony od innych zajęć, niech przez dłuższy czas oddaje się odnowieniu 
ducha10. Zgodnie tedy z otrzymanym powołaniem, jedni i drudzy podej-
mują własne uświęcenie poprzez świadomą i gorliwą posługę właściwą 
swojemu stanowi. Z tego to na nowo odkrywanego ducha, wspólnoty 
zakonne nabierają nowego charakteru, eliminując różnice między oby-
dwiema drogami tej samej rodziny, z zachowaniem - właściwym każdej 
z nich – zadań związanych ze specyfiką powołania.

 Są to zatem próby w kierunku podejmowania zmian w nieco utar-
tej mentalności, jednak przy zachowaniu istoty życia zakonnego, jako 
takiego, o co, niestety, tak łatwo. Choć powoli i stopniowo, to jednak 
chciałoby się w miarę skutecznie wcielać w życie wskazówki Magiste-
rium Kościoła odnośnie do braci zakonnych w Instytutach kleryckich, 
w których – jak już wspomniano - stanowią oni ich część integralną. 
Oczywiście, jest to praca ogromna, stanowiąca żywy przedmiot forma-
cji stałej, która stara się sięgać samych głębin wnętrza osoby ludzkiej, 
poświęconej Bogu. W takim zaś ujęciu nie wydaje się to hołdowaniem 
modnym tendencjom demokratycznym, ale jest to raczej powrót do wy-
raźnych myśli i pragnień, zwłaszcza niektórych Założycieli. Przyczyniły 
się do tego także różne zewnętrzne okoliczności. W zakonach nadmiernie 
akcentowano wyższość samego stanu kapłańskiego, co faktycznie - ze 

 8 K 195.
 9 VC 69, 71.
10 K 198.
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względu na jego charakter sakramentalny - jest słuszne, zamiast uwypu-
klać ważność zadań płynących z przyjętego sakramentu. Choć sprawa 
nadal jest na etapie dyskusyjnym, to czy nie mamy tu może do czynienia 
z pewnym, tzw. „niewychylaniem się” tych ostatnich. Tymczasem, jedy-
nym wzorem pozostaje tu zawsze Chrystus: Najwyższy Kapłan, a będący 
zarazem pierworodnym między wielu braćmi (Rz 8, 29), co pociąga za 
sobą brzemienne w treść konsekwencje w Instytutach kleryckich. Ponie-
waż jednak kapłaństwo ma w sobie – także w oczach wiernych świeckich 
– pewne aspekty nobilitujące człowieka, stąd może – i w rzeczywistości 
– przejawia się podwójna tendencja. Ze strony samych kapłanów, nie-
dająca się ukryć w wielu przypadkach nuta wyższości, a ze strony braci 
zakonnych, niekiedy dość zauważalna, jakby niespełniona tęsknota za 
tamtym stanem. Wydaje się, że w obu przypadkach dają o sobie znać nie 
bardzo opanowane odruchy ludzkiej natury, z którymi nawet do Jezusa 
przystąpił kusiciel (Mt 4, 1-11; Łk 4, 1-13). Toteż akomodacja tekstu św. 
Łukasza o Jezusie nasuwa się tu sama: Bo jeśli z zielonym drzewem to 
czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk 23, 31). Jest więc dla obu stanów 
pouczające napomnienie, by nie poddawać się i tutaj pobudkom czysto 
ludzkim. Stąd wysiłek z obu stron powinien zmierzać do zachowania 
równowagi ducha w swoim stanie, by ciesząc się w nim otrzymaną łaską 
powołania, realizować je zgodnie z Bożym wezwaniem, na które każdy 
odpowiedział maryjnym fiat. 

Powołanie bowiem brata zakonnego w Instytutach kleryckich nie 
jest jakąś namiastką powołania kapłańskiego, ale – jak stwierdził Jan 
Paweł II w Vita consecrata: stanowi w całej pełni odrębny stan profesji 
rad ewangelicznych. Ma ono zatem […] samoistną wartość [podkre-
ślenie – L.P.] niezależną od posługi święceń11. Tak to ukazał już Sobór 
Watykański II w swoim Dekrecie o przystosowanej odnowie życia 
zakonnego12. To ogromnej wagi spojrzenie Magisterium Kościoła na 
ten stan daje solidną podstawę do budowania i rozwijania wzniosłego 
samego w sobie powołania brata zakonnego. Ale też w zwyczajnym 

11 VC 60.
12 PC 10.
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nauczaniu Kościoła, z tej racji, kładzie się mocny nacisk na przepro-
wadzanie odpowiedniej selekcji, która będzie uwzględniała możliwości 
kandydata do podjęcia tego rodzaju stanu życia, który wymaga wcale 
niemałych zdolności wrodzonych oraz danych, pozwalających na przy-
swajanie sobie w przyszłości niezmiennej zasady ora et labora, choć 
odczytywanej w ciągle zmieniających się warunkach, którym podlega 
człowiek, będący dzieckiem swojej epoki. W tym właściwym kontekście 
ta myśl Nauczycielskiego Urzędu Kościoła jest zarazem wskazówką 
dla stanu kapłańskiego, z jakim szacunkiem należy patrzeć na drogę, 
na którą są wzywani nasi zakonni bracia. Z kolei dla nich samych jest 
to drogowskaz do prawidłowej realizacji swego wzniosłego powołania, 
obejmującego całą osobowość wybranej przez Boga jednostki. W tej 
bowiem różnorodności, opartej o duchowy i intelektualny wymiar, można 
wspólnie podejmować apostolską zachętę św. Pawła: Weselcie się z tymi, 
którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. […] Nie gońcie za wiel-
kością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! […] Starajcie się dobrze 
czynić wobec wszystkich ludzi (Rz 12, 15-17). To oczywiście cząstka, 
ale jakże ważna, naszej wspólnej misji, jako szafarzy sług Chrystusa 
(1 Kor 4, 1). Toteż z tym duchem służebności Jezusowej, w pełnej z nią 
korelacji, trzeba nam przyjąć upomnienie Apostoła Narodów: niech nikt 
w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. […] Cóż masz, czego byś nie 
otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał 
(1 Kor 4, 6-7). Dlatego to w dokumencie Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Życie bra-
terskie we wspólnocie zostało mocno podkreślone, że sama wspólnota 
braterska, którą tworzą kapłani i bracia, jest już apostolatem i stanowi 
bezpośredni wkład w dzieło ewangelizacji13. Szczególnym bowiem zna-
kiem pozostawionym przez Pana Jego wyznawcom jest właśnie wspól-
notowe życie i działanie w braterstwie: Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi – mówi Chrystus - jeśli będziecie się wzajemnie miłowali 
(J 13, 35), co tym bardziej odnosi się do obu stanów tej samej rodziny 
zakonnej, zgromadzonej w Jego imię. Albowiem oprócz misji głoszenia 

13 CCA 54.
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Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (Mt 28, 19-20), Chrystus Pan zlecił 
swoim uczniom życie w jedności, aby świat uwierzył, że Jezus jest po-
słany przez swego Ojca (J 17, 21). Choć sama jedność nie wyczerpuje 
pełni bogactwa życia zakonnego, to jednak bez niej wspólnota braterska 
stałaby się zaledwie opcją, a nie – jak być powinno – częścią integralną 
życia zakonnego. Kapłani i bracia w Instytutach kleryckich nie mogą 
być bezwzględnym monolitem, są bowiem wspólnotą wielobarwną, re-
alizującą się we właściwych sobie wymiarach - przez oba stany - życie 
zakonne, które uobecnia Chrystusa wśród rzesz, podobnie jak wspólnoty 
typu kontemplacyjnego uobecniają Go „na górze”14. Jedność braterska 
zatem kapłanów i braci w omawianych tu Instytutach kleryckich stanowi 
fundament dla ścisłego związku pomiędzy wspólnotą a posłannictwem 
danej rodziny zakonnej. Ona to, działając na terenie Kościoła lokalnego, 
wnosi bogactwo swojej konsekracji i swojego charyzmatu. W tym przeto 
kontekście brat zakonny ma swoje niezastąpione miejsce, dostrzegane 
przez sam autorytet Kościoła. Toteż i on sam winien patrzeć na swoje 
powołanie jako na integralną cząstkę - poprzez swoją wspólnotę - po-
słannictwa dla całego Ludu Bożego, którym kieruje Duch Święty. On 
to, Dawca również największego z charyzmatów, bo samej miłości 
(1 Kor 13, 13), obdarzając nią wspólnotę zakonną, tym samym ubogaca 
Kościół życiem i apostolstwem osób konsekrowanych.

Ta jednak wspaniała jedność, także w Instytutach kleryckich, jest 
realizowana w różności darów Chrystusowych. Wszak to On ustanowił 
jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych 
pasterzami i nauczycielami (Ef 4, 11). I ta właśnie różnorodność służy 
dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi (Ef 4, 12). Jest to 
zgodne z szerokim posłannictwem samego Kościoła, który, troszcząc się 
przede wszystkim o rozwój duchowy swoich wiernych, z konieczności 
obejmuje różne aspekty także ich życia ziemskiego, tj. indywidualne, 
rodzinne i społeczne. Choć więc zadanie jest to samo dla całej wspólnoty 
zakonnej, którym jest budowanie Ciała Chrystusowego (Ef 4, 12), to 
przecież, dotycząc różnych dziedzin życia wiernych, jest dokonywane 

14 Por. Tamże, 59b.
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przez ludzi obdarzonych różnymi darami, udzielonymi każdemu według 
miary Chrystusowej (Ef 4, 7). Jest to już płaszczyzna darmowości Bożej 
łaski. Wskazał na to sam Jezus w swojej przypowieści o talentach (Mt 
25, 14-30). Mimo że są one różnie przydzielane przez ich Dawcę, to 
każdy z obdarowanych ma to samo zadanie: pomnożyć je dla dobra 
drugich. Każdy przeto, tak brat zakonny, jak i jego współbrat – kapłan, 
nawet przy otrzymaniu różnych darów, co do ilości i specyfiki, mają do 
wypełnienia tę samą misję, a mianowicie: przyczyniać się całą gorliwo-
ścią swojego ducha do szerzenia zbawczego dzieła Chrystusowego. Ta 
zaś gorliwość – czy z pięcioma, czy z dwoma talentami pomnożonymi 
- stanowi rękojmię, aby usłyszeć zapewnienie Chrystusa, bez jakiego-
kolwiek odróżniania: Dobrze, sługo dobry i wierny [...] wejdź do radości 
twego pana (Mt 25, 21. 23).

Niestety, ludzka pamięć jest zawodna. Z czasem wiele z niej ula-
tuje. Stąd naleganie ze strony Kościoła o formację stałą dla wszystkich 
zakonników15. Jakże to współbrzmi z inicjatywą podjętą przez Centrum 
Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” przygotowania publikacji poświę-
conej mariańskim Konstytucjom, a w nich i braciom zakonnym w tym 
Zgromadzeniu.

Oczywiście, choć samymi przepisami nie wszystko da się wpro-
wadzić w czyn, to jednak wypracowanie Ratio institutionis16 dla braci 
wszystkich Instytutów jest zrozumiałe samo przez się, jak to się już stało 
dla stanu kapłańskiego. Bóg bowiem ciągle powołuje do danej wspól-
noty nowych i różnych kandydatów na braci, aby byli darem jedni dla 
drugich17. To zaś wymaga bogatego i odpowiedniego dla nich programu 
formacyjnego, aby brat zakonny mógł kształtować swoją osobowość 
– i temu wymogowi wychodzą naprzeciw Konstytucje marianów. 
Trzeba bowiem, zgodnie z obecnym nastawieniem personalistycznym, 
rozpoznawać, a zarazem cenić sobie dary i talenty, w jakie każdy brat 
zakonny został wyposażony przez Ducha Świętego po to, aby poprzez 
nie mógł w pełni wyrazić w swoim życiu charyzmat swego Instytutu, 

15 VC 65-69.
16 Tamże, 68.
17 Por. CCA 40a.
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mającego swoje określone posłannictwo dla Kościoła i świata. Także 
i od braci zakonnych, zgodnie z dokumentami Kościoła18, należy do-
magać się, aby byli zdolni do ponownego odkrycia charyzmatu swoich 
Założycieli, dokonując ich autentycznego odczytywania w dzisiejszym 
eklezjalno-socjologicznym kontekście. Każdy bowiem charyzmat 
wzbudzony w Kościele przez Ducha Świętego jest oryginalnym wkła-
dem w nową ewangelizację, w której powinien mieć swój udział i brat 
zakonny19 na miarę otrzymanych darów, choć zawsze we współpracy 
z Bożą łaską, albowiem wiemy – zapewnia nas św. Paweł – że Bóg 
z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, 
z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru (Rz 8, 28). Toteż 
braci mających do tego predyspozycje, powinno się obdarzyć zadaniem 
tak w duszpasterstwie powołaniowym20, jak i w ekipach formacyjnych 
własnych Instytutów21, a także na płaszczyźnie międzyinstytutowej, jak 
to już ma miejsce w naszej Ojczyźnie każdego roku na Jasnej Górze 
w Częstochowie. Są to bowiem dziedziny: powołanie i formacja, które 
– nie będąc związane bezpośrednio z koniecznością święceń – już same 
w sobie podkreślają znaczenie konsekracji brata zakonnego jako takiego 
w Instytutach kleryckich. Dlatego przede wszystkim sami bracia zakonni, 
stanowiący w swoim stanie cząstkę Kościoła powszechnego22, a żyjący 
już tym szczególnym darem Bożym, powinni być żywymi świadkami 
zbawczej miłości Boga, który ogarnia swoją Opatrznością cały świat 
i okazuje mu swoje Boskie miłosierdzie. Właśnie, zdaniem Jana Pawła II, 
osoby konsekrowane – jakimi są i bracia zakonni – na mocy swego szcze-
gólnego powołania, mają ukazywać jedność między autoewangelizacją 
a świadectwem, między odnową wewnętrzną a gorliwością apostolską, 
między byciem a działaniem, uwzględniając fakt, że źródłem dynamizmu 
jest zawsze pierwszy z tych dwóch elementów23. 

18 LG 44; PC 6.
19 AG 18.
20 VC 64.
21 Tamże, 67.
22 PC 1; VC 1.
23 VC 81.
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A zatem nowe, ale zakorzenione w źródle objawionej wiary, podej-
ście i spojrzenie na brata zakonnego w Instytutach kleryckich, tchnące 
wielkim optymizmem, opartym na samym Chrystusie, który wychodził 
naprzeciw ludzkim problemom, niech stanowi pełną nadziei perspektywę 
dla tego niezastąpionego w Kościele stanu. Ojcowskie zaś słowa Jana 
Pawła II niech będą dla nas wszystkich, współpracowników w zbawczym 
dziele Chrystusa, zachętą: W każdym miejscu i sytuacji osoby konsekro-
wane niech będą gorliwymi głosicielami Pana Jezusa, umiejącymi od-
powiedzieć z ewangeliczną mądrością na pytania, których źródłem jest 
dziś niepokój ludzkiego serca i jego palące potrzeby24.

To z kolei wymaga od brata zakonnego wyraźnego utrzymywania 
swej tożsamości, którą uczynimy teraz przedmiotem naszej refleksji.

2. Tożsamość brata zakonnego

O twórczej wierności darowi powołania do służby Bożej oraz wier-
ności charyzmatowi swojego Założyciela zostaliśmy pouczeni tak po-
przez dokumenty Soboru Watykańskiego II, jak i przez ustalenia i wska-
zania Synodu biskupów, który w 1994 r. został specjalnie poświęcony 
życiu konsekrowanemu. Gdy jednak Sobór, z założenia ekumeniczny, 
uwydatnił przede wszystkim wolę Kościoła w przywracaniu i budowaniu 
jedności, to Synod zajął się szczególnie, podkreślając wartość życia kon-
sekrowanego jako takiego, potrzebą pełniejszego ukazania tożsamości 
różnych stanów tego życia w Chrystusowym Kościele25. Inspirowani 
takim ujęciem Synodu, pragniemy spojrzeć na jeden z tych stanów, 
a mianowicie na tożsamość brata zakonnego w dzisiejszej sytuacji.

Nauczycielski Urząd Kościoła, wczuwając się w bardzo wyraźne 
pragnienie braci zakonnych, którzy - na wzór swego Boskiego Brata 
(Mt 16, 13) - pytają: za kogo nas uważają przełożeni Kościoła i wierni26, 
wychodzi temu pragnieniu naprzeciw.

24 Tamże.
25 Tamże, 4.
26 LG 45.
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Samo zaś pragnienie braci zakonnych wydaje się mieć swą pozy-
tywną podstawę w niepokoju egzystencjalnym. I oni bowiem są dziećmi 
swojej epoki. Toteż pragną poznać i lepiej rozumieć swoją własną tożsa-
mość w świetle wypowiedzi tak hierarchii Kościoła, jak i Ludu Bożego. 
Chcą o tym wiedzieć, aby zweryfikować swoją tożsamość w świetle spoj-
rzeń - w pewnym sensie - od zewnątrz, jako tych, którzy żyją w innym 
niż oni stanie. Jest to jednak poszukiwanie wewnętrznego upewnienia 
się, że przyjęty przez nich od Boga dar powołania faktycznie zawiera się 
w Jego zbawczych planach wobec ludzkości, do której należą.

Oczywiście, stan braci zakonnych jest częścią całego życia kon-
sekrowanego. Dlatego też to, co jest zawarte w dokumentach Kościoła 
o tym życiu, z konieczności odnosi się także i do braci zakonnych.

Istotne wskazania zostały już podane w dekrecie soborowym Per-
fectae caritatis. Stwierdza się tam podstawową prawdę dla osób życia 
konsekrowanego o profilu apostolskim: Całe życie zakonne członków 
winno być przepełnione duchem apostolskim, cała zaś działalność apo-
stolska winna być kształtowana przez ducha zakonnego27. Jest to tylko 
uwspółcześnienie zawsze aktualnego adagium łacińskiego: „contemplatio 
aliis tradere”. Cała bowiem apostolska działalność osób konsekrowanych 
- jeśli ma być skuteczna, a nie tylko wydajna - musi wypływać z we-
wnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. To zaś zjednoczenie, tworząc 
jedność braterską, sprawia, że staje się ona wielką podporą dla działal-
ności apostolskiej osób konsekrowanych28.

I oto wśród nich dekret wyróżnia braci zakonnych. Sobór stwier-
dza wprost, że ich specyficzne powołanie w Kościele, które on wysoko 
ceni29, stanowi w całej pełni stan profesji rad ewangelicznych30. Kościół 
w swoim zatroskaniu o braci zakonnych pragnie jeszcze ściślej związać 
ich z życiem i działaniami wspólnot, których są członkami31.

27 PC 8.
28 Tamże, 15a.
29 LG 46.
30 PC 10.
31 Tamże, 15b.
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Ostatnie zaś, najpełniejsze stanowisko Kościoła na temat życia 
osób konsekrowanych, zostało zawarte w adhortacji apostolskiej Vita 
consecrata, jako owoc Synodu biskupów z 1994 roku. Otóż, Ojcowie 
synodalni zauważyli - co pociągnęło za sobą bardzo brzemienne konse-
kwencje - że bracia zakonni angażują w to swoją tożsamość osób konse-
krowanych i wyrażają w ten sposób ducha całkowitego daru, składanego 
Chrystusowi i Kościołowi, zgodnie z właściwym sobie charyzmatem32.

Dostrzeżenie tego „całkowitego zaangażowania” było tak ważkie, że 
dotychczasowy termin: „bracia laicy” Ojcowie synodalni zastąpili jakże 
adekwatnym określeniem: „bracia zakonni”. Owszem, sam Jan Paweł II 
podkreślił wagę tej zmiany, zwłaszcza gdy ma się na uwadze, że już sam 
termin „brat” wyraża ogromne bogactwo duchowe. Ojciec Święty, na-
wiązując do Synodu biskupów, na audiencji środowej 22 grudnia 1995 r. 
mówił: Bracia zakonni są powołani, aby być braćmi Chrystusa, głęboko 
zjednoczeni z Nim, „który jest pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 
8, 29), a przez to, aby być braćmi między sobą we wzajemnej miłości, 
braćmi wobec wszystkich, budując powszechne braterstwo Kościoła. To 
właśnie bracia zakonni, stanowiąc czytelny znak podstawowego wymiaru 
braterstwa w Chrystusie dla swoich współbraci kapłanów, jak już zostało 
wspomniane, wszystkim głoszą słowa Boskiego Nauczyciela: wy wszyscy 
braćmi jesteście (Mt 23, 8).

To Jezus, Brat każdego człowieka, przychodząc na ten ciągle zmie-
niający się świat, przyniósł ze sobą, jako Boski Prawodawca, niezmienne 
zasady, których zachowanie wiedzie nas ku zbawieniu, a więc ostatecz-
nemu celowi człowieka. Podejmowanie zatem Jego ewangelicznego 
orędzia i wcielanie go w codzienne życie to fundament tożsamości 
osób zakonnych, których cząstkę stanowią bracia zakonni. Świadomi 
tedy swojego wybraństwa, a chcąc mu pozostać wiernymi, zdają się oni 
odczuwać wewnętrzną potrzebę trzymania się w tym zmieniającym się 
życiu właściwej im tożsamości.

Jej naczelnym przejawem jest bezwarunkowe pójście za Chrystusem 
(sequela Christi) w wypełnianiu woli Ojca. Ona to, jak dla Jezusa, ma 

32 VC 60.
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stanowić ich codzienny pokarm (por. J 4, 34).Wszystko inne bowiem 
w niej się mieści (por. Mt 6, 33).

Stąd wyrazem woli Bożej jest dla brata zakonnego, aby trwać 
w tożsamości swego stanu, także świadomość przysparzania swoim 
życiem świętości Kościołowi (por. Kpł 11, 45; Mt 5, 48)33. Wypływa to 
zaś z głębokiego doświadczenia Boga Trójjedynego, który stanowi źró-
dło dla zdobywania wielkiego zmysłu wspólnotowego, co jest dalszym 
przejawem tożsamości brata zakonnego. Pozwala to z kolei osobom 
z tego stanu na radykalne przeżywanie ludzkich i duchowych wartości, 
w których są wszystkie prawdziwe bogactwa. Takie bowiem ustawienie, 
przybierając konkretne formy w życiu codziennym, z łatwością i trafnie 
dostrzega Lud Boży, określając takiego brata zakonnego jako człowie-
ka o prawdziwym powołaniu. Dzięki takiemu spojrzeniu, o jakie pytają 
dzisiejsi bracia zakonni, o czym wspomniano wyżej, kontynuują oni 
z pogodą ducha, w ramach swojej tożsamości, coraz bardziej twórczą 
działalność na różnych odcinkach apostolskiej pracy w Kościele i w du-
chu swoich Założycieli. Trzymając się tej drogi, stają się coraz bardziej 
sobą w świetle ewangelicznego braterstwa. Toteż, jak Jezus, ich Boski 
Mistrz, kiedy nadejdą dni wielkiej próby, będą zdolni wraz z Nim po-
wiedzieć: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie (Łk 22, 42), 
przyjmując wszystko, co może ich spotkać, jako wyraz Bożej miłości. 
Ona to, będąc więzią doskonałości (Kol 3, 14), jest niezmiennym fun-
damentem także dla tożsamości brata zakonnego.

Oczywiście, niezbędna jest przy tym samoświadomość tejże tożsa-
mości. Tylko bowiem w ten sposób można być w pełni autentycznym, 
realizując swoje powołanie jako entuzjastyczną odpowiedź na wezwanie 
Chrystusa do wspólnej służby Ludowi Bożemu. Jest to zarazem mocne 
oparcie dla przeciwstawiania się przez braci zakonnych dwom dość 
silnym pokusom: z jednej strony klerykalizacji, ulegając ludowemu po-
glądowi, który dostrzega w kapłaństwie pewien rodzaj graduacji, pod-
czas gdy w rzeczywistości tkwi w godności dziecka Bożego, a z drugiej 
strony, jakże modnej dziś i ogromnie wpływowej sekularyzacji, przeni-

33 Por. LG 47.
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kającej bardzo mocno, nawet w osobowość brata zakonnego, który ma 
być przecież świadkiem faktu wcielenia, tak wielkiego, a zarazem tak 
przedziwnie cichego. 

Jakie przeto są przejawy tej samoświadomości brata zakonnego, jako 
pełnego współpracownika w zbawczym dziele Chrystusowego Kościoła 
i własnego Instytutu, by nie tylko nie ulec owym dwom tendencjom, ale 
pozostać wiernym niezwykłej łasce swego powołania? Przyjrzyjmy się 
im nieco bliżej, aby na nowo uświadomić sobie, w jakie środki wyposaża 
nas Opatrzność Boża w celu realizacji swojego specyficznego powołania. 
Zwykło się tu wymieniać trzy z nich, a mianowicie: godność dziecka 
Bożego, konsekrację zakonną oraz Chrystusowe braterstwo.

A) Źródłem dziecięctwa Bożego jest łaska chrztu św. Jest to więc 
łaska wspólna wszystkim ochrzczonym. Co zatem jest tu specyficzne-
go dla braci zakonnych? Otóż już Jezus dokonał bardzo wymownego 
porównania: Każdego, kto słów moich słucha i wypełnia je, można po-
równać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale 
(Mt 7, 24). Bez mocnego fundamentu nie postawi się trwałej budowli! 
A dla brata zakonnego taką skałą do budowy swego życia, jako osoby 
konsekrowanej, jest dobrze i silnie ukształtowana osobowość ludzka, 
a więc jego „świeckość”, z której, jako ze swego naturalnego środowi-
ska, wyłonił się - pod wpływem działania Ducha Świętego - stan ludzi, 
którzy zapragnęli zbudować na swoim człowieczeństwie głębsze życie 
duchowe. Dotyczyło to nawet, gdy chodzi o ten skalny fundament, głowy 
widzialnego Kościoła, tj. Piotra, skoro Jezus, zwracając się do niego, 
rzekł: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój 
(Mt 16, 18). Świadomość zatem swojej „świeckości” winna towarzy-
szyć nieustannie bratu zakonnemu, stanowiąc integralny element jego 
specyficznego powołania, będącego czymś zupełnie nowym i trwałym. 
Ta bowiem „świeckość” jest dla braci zakonnych naturalnym pomostem 
między Jezusem a Jego ludem. Pozostając zwykłymi ludźmi, złączeni 
z nimi właśnie przez tę cechę, są oni zarazem bliscy Chrystusowi przez 
fakt Jego wcielenia, dzięki któremu stał się On Człowiekiem, aby być 
dla tego ludu Pośrednikiem u swojego Ojca (Hbr 9, 15). Bracia zakonni 
zaś, jako współpracownicy w zbawczym dziele Jezusa, cieszą się – jak 
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stwierdza Sobór - godnością dzieci Bożych z nowego i szczególnego 
tytułu, […] aby […] uwolnić się od przeszkód, które mogłyby [ich] od-
wieść od gorliwej miłości i od doskonałego kultu Bożego, i jeszcze ściślej 
poświęca się służbie Bożej34. 

Ten przeto pierwszy przejaw samoświadomości brata zakonnego 
to przede wszystkim otwartość na ludzką rzeczywistość, widzianą jed-
nak oczyma Boskiego Zbawiciela. Stąd to życie konsekrowane braci, 
upodabniając się do Chrystusa, ma stanowić głęboką harmonię z Jego 
słowami i czynami, na miarę człowieka obdarzonego przez Ducha 
Świętego właściwymi sobie darami. „Świeckość” zatem, tzn. w dużym 
stopniu rzeczywistość ludzi wierzących, dzięki której brat zakonny jest 
im bliski, na wzór samego Jezusa, który, jak każdy człowiek: czynił 
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52), nie 
uchylając się od trudów i trudności życia codziennego (Mt 4, 2; Mk 6, 
31), jest punktem wyjścia dla dalszego budowania swojej osobowości, 
aby dojść do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni 
Chrystusa (Ef 4, 13). Poprzez ten wysiłek bracia zakonni towarzyszą 
Jezusowi w Jego drodze ewangelizacyjnej i charytatywnej, podczas któ-
rej odkrywają ciągle świadomość siebie, dokonują wyborów, ponoszą 
ciężary, a także doświadczają niezrozumienia w pełnieniu podjętej przez 
siebie misji na rzecz doczesnego i wiecznego dobra człowieka, by mu 
nieustannie otwierać bramy ku nieprzemijającemu szczęściu. W tym 
zaś uwrażliwianiu ludzi na nadprzyrodzoność, Chrystus powołuje sobie 
pomocników, którymi są m. in. bracia zakonni, w których samoświado-
mości winna mieścić się i druga ich cecha, a mianowicie: konsekracja 
zakonna.

B) Otwarcie się na ludzi, na wzór Chrystusa, jakby w wymiarze 
horyzontalnym, u brata zakonnego jest ściśle związane z wymiarem 
wertykalnym, tzn. otwarciem się na transcendentnego Boga, od które-
go zależy wszelkie stworzenie, powołane przez Niego do istnienia. Stąd 
to „świeckość”, oparta na godności dziecka Bożego, jest tylko dobrym 
fundamentem, na którym dopiero jest budowana zakonna konsekracja, 

34 Tamże, 44.
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także braci zakonnych. Dlatego są oni jak wszyscy ochrzczeni, ale ich 
„świeckość” jest już zawarta w formie publicznej konsekracji, wyraża-
nej poprzez złożenie dozgonnej profesji zakonnej. A ten drugi aspekt 
powołania upodabnia ich już w sposób całkiem szczególny do Pana 
Jezusa. To przede wszystkim On, będąc nieustannie otwarty na swego 
Ojca, był z Nim zawsze zjednoczony (J 10, 30), pełnił Jego wolę (J 4, 
34) i udawał się na miejsca odosobnione, aby się modlić (Mt 14, 23; 26, 
36; Łk 9, 18). Oto atmosfera, w jakiej ma się poruszać i brat zakonny, 
aby - jako wybraniec Boży – nosić w sobie głęboką świadomość swojej 
konsekracji. Szczególnie bowiem bracia zakonni są wezwani, aby żyć 
ciągłym otwarciem się na Boga, w poczuciu, że to całe ich poświęcenie 
trwania w swoim stanie jest wyrazem Jego ojcowskiej dobroci. Dlatego 
też są zakorzenieni w swej zakonnej konsekracji, a ich codzienny rytm 
modlitwy i działania nie stanowi już li tylko wartości powszednich prak-
tyk, lecz nabiera barw życia, które w całości staje się ciągłym dialogiem 
z Ojcem, a przez to i między wszystkimi braćmi w Kościele i w Insty-
tucie. Wszystko to wymaga niezwykłej czujności oraz wrażliwości na 
głos wewnętrzny i bardzo delikatny, który Duch Święty posyła do ich 
serc, a przy tym nie są oni wolni od zgiełku zsekularyzowanego świata, 
w którym przychodzi im żyć, składając na Chrystusowym ołtarzu dar 
modlitwy i owoce swojej cichej, a zarazem niezbędnej pracy. 

Toteż świadomość swej konsekracji zakonnej jest nieodzownym 
elementem autentyzmu prowadzonego życia. Ona wprost uskrzydla bra-
ta zakonnego, kiedy w niej trwa. Pozwala mu bowiem otwierać się na 
działanie w nim Chrystusowego Ducha, który przychodzi mu z pomocą, 
także w chwilach zmagań i słabości, których nie brak i u osób konse-
krowanych, i przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić słowami (Rz 8, 26). Nadto, dzięki świadomości swej konsekracji 
zakonnej brat jest zdolny ustrzec się ryzyka pewnego profesjonalizmu, 
który czyha na niego z racji jego obowiązków, jeśliby je sprowadził tylko 
do ich płaszczyzny horyzontalnej, zaniedbując stronę wertykalną swojej 
konsekracji. Tylko wtedy, kiedy obie linie tworzą krzyż, jest na nich Jezus 
i wówczas tak modlitwa, jak i praca, przyczyniając się do uświęcenia 
osobistego, stają się zarazem służbą we własnym Instytucie i w Ko-
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ściele dla społeczności, wśród której Opatrzność wyznaczyła braciom 
ich misję głosicieli i świadków Pana. A dokonuje się to właśnie przez 
zdrową duchowość, której sami bracia są pierwszymi twórcami, co ma 
miejsce zwłaszcza podczas ich formacji ciągłej, którą Kościół obecnie tak 
akcentuje, dostrzegając w niej środowisko posoborowej odnowy35. Z tej 
przeto racji w mariańskim Dyrektorium bardzo słusznie się zaleca: Bracia 
nie powinni być bezpośrednio po nowicjacie przeznaczeni do bardziej 
odpowiedzialnych i uciążliwych prac i obowiązków w Zgromadzeniu, 
albo poza nim, lecz w dostosowanych do tego domach Zgromadzenia 
lub poza Zgromadzeniem mają otrzymać formację tak duchową i inte-
lektualną, jak również zawodową i apostolską, stosownie do zdolności 
umysłowych i osobistych przymiotów każdego36. Świadomość bowiem 
życia konsekracją zakonną stanowi także dla brata moc inspirującą do 
Chrystusowego dynamizmu, aby być ciągle dyspozycyjnym, jak Jezus, 
w tym, co należy do Ojca (Łk 2, 49), który będąc samą Miłością, jest 
źródłem prawdziwego braterstwa, jakie wnosi w każdą wspólnotę zakon-
ną Chrystus, czego też nie może zabraknąć w życiu braci zakonnych, 
jako trzeciego elementu ich samoświadomości, służącej realizacji tego 
specyficznego powołania.

C) Współczesna bowiem epoka, choć zewnętrznie niby dąży do 
globalizmu, to w rzeczywistości dominuje w niej skrajny indywidu-
alizm, usiłujący podporządkować sobie wszystko, łącznie z człowie-
kiem. Wprawdzie zaznaczył się on w pewnej formie już u matki synów 
Zebedeuszowych, która prosiła Pana o wyróżnienie dla nich (Mt 20, 
20-23), to zasadniczo jest on obcy zbawczemu orędziu Jezusa. To On, 
wprowadzając braterstwo do utworzonej przez siebie wspólnoty Dwu-
nastu, polecił je wszystkim swoim wyznawcom. Braterskie wspólnoty 
tworzyły pierwotny Kościół, organizując się w pewne konieczne struk-
tury administracyjne. Trzymając się idei braterstwa, z czasem tworzyły 
się również wspólnoty tych, którzy zapragnęli prowadzić głębsze życie 
religijne. Już samo określenie „brat”, występujące w całej Biblii aż 1060 

35 RdC 15.
36 D 169.
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razy, jest wyrazem woli Jezusa, który, posługując się nim bardzo często, 
mówił: a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8). Owszem, jakby z natury 
rzeczy, właśnie „brat” jest otwarty na wspólnotę, a przez to „na drugiego 
i na jego inność”37. A to otwarcie, z kolei, wymaga od braci zakonnych 
szczególnego kształtowania swego charakteru we współpracy z Bożą 
łaską, która czyni z nich jednego ducha i jedno serce (por. Dz 4, 32). 
Stąd służba braterska jest misją fundamentalną we wspólnocie, której 
źródłem i szczytem jest Eucharystia38. Jedynie z niej można czerpać 
na tyle sił, aby móc w pełni naśladować nazaretańskie ukrycie Jezusa, 
a zarazem stawać się, jak Apostoł Narodów, wszystkim dla wszystkich 
(1 Kor 9, 22). Stąd to owa zachęta Chrystusa: Uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29), stanowiąca, zwłaszcza dla 
brata zakonnego, życiowy motyw (leitmotiv), który musi rozbrzmiewać 
zdecydowanie w jego sercu. Potrzeba mu bowiem wielkodusznej miłości 
Chrystusa, aby we wszystkich swoich wymiarach stawał się prorokiem 
paschalnej, a więc radosnej posługi wobec innych, by mogli czuć się 
nawzajem braćmi. Z tym jednak związany jest wysiłek, aby samemu czuć 
się dzieckiem Bożym, bratem Syna Bożego i umiłowanym uczniem Du-
cha Parakleta, podejmując – w imię Chrystusa – służbę braciom. Zatem 
siła brata zakonnego tkwi bardziej w jego braterstwie, jako takim, niż 
w tym, czego dokonuje. To ostatnie jest tylko konsekwencją pierwsze-
go. Dlatego też, jako prorok braterstwa, w każdej sytuacji, w której go 
postawi Opatrzność Boża, brat zakonny, trwając w zjednoczeniu z Bo-
giem i będąc we wspólnocie z braćmi, przystępuje z prawdziwą ochotą 
do pełnienia swojego posłannictwa. W tym tkwi jego wielki wymiar bra-
terstwa, który przejawia się w jego dyspozycyjności i służbie drugiemu. 
Jest to niezbędna cząstka jego wkładu w dzieło samego Kościoła oraz 
Instytutu, do którego z woli Bożej należy. A wszystko to dokonuje się 
dzięki umiejętności odczytywania zbawczego orędzia Jezusa, który stał 
się jednym z nas, pragnąc jedynie pełnić wolę swojego Ojca. Dlatego też, 
aby właściwie ukierunkować brata zakonnego, w mariańskim Dyrekto-

37 RdC 15.
38 SC 10.
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rium zostało postanowione: Każda prowincja powinna mieć moderatora 
braci […], posiadającego odpowiednie zalety, którego zadaniem będzie 
kierowanie specjalną formacją i kształceniem braci w okresie co naj-
mniej trzech lat po pierwszej profesji39. Wszak ta duchowa wrażliwość 
brata zakonnego doprowadza go do postawy zbliżonej do Chrystusa, 
aby, jak On, nie szukać tego, co czyni go po ludzku wielkim w oczach 
społeczeństwa, któremu służy, ale do tego, co czyni go autentycznie 
wielkim w oczach samego Boga. Wówczas to z Jezusem przepasuje się 
on ręcznikiem, posługując potrzebującym, z Jezusem naucza w Jego 
nazaretańskim stylu, pochylając się nad każdym, który takiego gestu 
oczekuje. Oczywiście, niełatwo jest przyjąć tę ewangeliczną postawę 
ostatniego miejsca, ponieważ wokół niego wszystko się rozpiera, aby 
zająć odpowiednią pozycję, aby coś znaczyć, aby być kimś. Dlatego, nie 
tylko w społeczeństwie, ale nawet i wśród wiernych Kościoła niełatwo 
jest zrozumieć zakonnika, który wybiera to, co w ich oczach wygląda 
jakby było nieco mniejsze. Tymczasem w świetle wiary, a przecież ta 
winna tu być decydującą, zakonnik, który wybiera wymiar „brata”, wy-
biera wymiar autentycznie Chrystusowy w aspekcie służby. Zachodzi tu 
więc dla brata zakonnego konieczność wewnętrznej pewności swojej 
wyjątkowej drogi, jako woli samego Boga. Tę zaś pewność osiąga się 
jedynie w nazaretańskiej szkole Jezusa. Stąd to bycie bratem zakonnym 
wymaga wielkiej cnoty oraz pełnej świadomości i wewnętrznej wolno-
ści, aby pozostać sobą, nie mając żadnych kompleksów, ani cichego 
pragnienia bycia kimś innym. Jest to pokusa, jaka zagraża w każdym 
stanie, kiedy nie akceptuje się swojego powołania, do którego wezwał 
nas Pan, dając w nim szansę do zdobycia swego ostatecznego celu, 
którym jest zbawienie, osiągane przez własne uświęcenie. Dlatego to, 
przede wszystkim, jak inni, także brat zakonny ma dążyć do tego, by 
nie tylko zrozumieć, ale i pogłębiać samoświadomość swego powołania 
we własnym Instytucie oraz w Kościele, jako Chrystusowej wspólno-
cie Ludu Bożego, wewnątrz której istnieją i powstają nowe wspólnoty 
zakonne, a ich ostateczną więzią jest więź z Chrystusem. To bowiem 

39 D 170.
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z miłości do Niego osoby ochrzczone i powołane, poprzez składaną 
profesję, zobowiązują się do życia we wspólnocie, w której – według 
Jego praw i rad – przebiega życie wewnętrzne danej wspólnoty. Ona 
to zatem, mając ukierunkowanie chrystocentryczne, winna starać się 
o personalistyczne traktowanie każdego ze swoich członków. Taki jest 
bowiem wymóg nauczania posoborowego, w którym bardzo wyraźnie 
pojmuje się wspólnotę jako stan życia braterskiego bazującego właśnie 
na relacjach międzyosobowych, albowiem sam Stwórca, powołując istotę 
ludzką do istnienia na swój obraz, stworzył ją do wspólnoty. W takiej to 
perspektywie należy postrzegać wspólnotę zakonną, która jest głęboko 
zakorzeniona w realizację zbawczych planów Boga wobec człowieka. 
Z tej racji osoba konsekrowana, a więc i brat zakonny ma w swej wspól-
nocie większą współodpowiedzialność, która z konieczności włącza go 
w siebie, jako jednego z jej twórców, a nie tylko biernych wykonawców 
poleceń władzy. Te zaś znaczące zmiany posoborowe domagają się du-
żej samoświadomości, zwłaszcza od brata zakonnego, który znalazł się 
w nowej roli w swojej wspólnocie. 

Ożywione przeto i jakościowo na nowo rozumiane Chrystusowe 
braterstwo ma na uwadze kształtowanie wspólnoty zakonnej przede 
wszystkim jako wspólnoty osób, razem, a przecież każdy ze swoim 
wkładem, budującej jedno Ciało, którym jest Kościół (Ef 4, 12). Spo-
iwem łączącym poszczególnych budujących jest najpierw wspólnota 
z samym Bogiem, a przez nią wspólnota z Kościołem, która wytwarza 
jedność w wielości, jaką się charakteryzuje każda wspólnota zakonna. 
Przynosimy bowiem do Instytutu ze sobą bogactwo różnych przeżyć 
i doświadczeń. Natomiast właściwy mu profil, nadany przez Założyciela, 
domaga się od wszystkich pewnego ujednolicenia w realizacji swego po-
wołania, na wzór pierwotnej gminy chrześcijańskiej, którą ożywiał jeden 
duch i jedno serce, ale zarazem z umiejętnością wzajemnego dzielenia 
się wszystkim, kim się jest, i co się posiada (Dz 4, 32. 44-45). 

Stawiane dzisiaj bratu zakonnemu przez nauczanie posoborowe 
wymagania, kładą mocny nacisk na pielęgnowanie przez niego nie-
zbędnej dla realizacji jego powołania samoświadomości tych właśnie, 
omówionych tutaj elementów, a mianowicie: godności dziecka Bożego, 
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otwarcia się na drugiego człowieka, konsekracji zakonnej jako całkowitej 
przynależności do Chrystusa oraz wynikającego stąd Chrystusowego 
braterstwa, aby w ten sposób mógł on, w odnowionej rzeczywistości 
Kościoła i swego Instytutu pozostać jednak tym, kim Bóg chce go 
zawsze mieć. 

Dopiero w oparciu o te podstawy można ustawiać samo posłannic-
two brata zakonnego, któremu poświęcimy naszą obecną refleksję.

3. Posłannictwo brata zakonnego

Człowiek, powołany do istnienia przez Stwórcę, otrzymuje też od 
Niego zadania do wypełnienia. Tak jest od pradziejów ludzkości (Rdz 
l-2). Z czasem te ogólne zadania: administrowania i zagospodarowania 
wszechświata (Rdz l, 28; 2, 15) nabierały bardziej specyficznych wymia-
rów. Stąd to w odniesieniu do pewnych grup ludzi, obdarzonych specjal-
ną misją, zaczęto określać je jako posłannictwo. Toteż już w Starym Te-
stamencie jest mowa o posłannictwie patriarchów, proroków i mędrców 
Izraela, których posyłał Bóg do swego ludu. Jednego zaś z przywódców 
tego ludu, Mojżesza, któremu Bóg powierzył misję uwolnienia Izraelitów 
z niewoli egipskiej, scharakteryzuje później św. Łukasz jako tego, który 
był potężny w słowie i czynie (Dz l, 22). Posłannictwo bowiem oznacza 
zlecenie komuś do przekazania orędzia słowem, a także wypełnienia 
zadania czynem. Na płaszczyźnie zaś religijnej jest to służba Bogu przez 
posługiwanie ludziom.

Tak też to ujmuje Nowy Testament. Na wzór starotestamentowych 
proroków (Iz 6, 8) Bóg zleca zbawcze posłannictwo wobec człowieka 
swemu umiłowanemu Synowi, a naszemu Zbawicielowi, Jezusowi 
Chrystusowi. Posłannictwo bowiem wiąże się też bardzo ściśle z poję-
ciem pośrednictwa. Stąd też św. Paweł powie o Chrystusie: Jeden jest 
Pośrednik między Bogiem a ludźmi (l Tm 2, 5). To On, Jezus, w którym 
zostało wypełnione całe posłannictwo starotestamentowych heroldów 
woli Bożej (Mt 5, 17), świadomy swej misji, ustawicznie odwoływał 
się do swojego Ojca, by wskazywać na jej źródło (J 8, 42). Jezus więc 
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nie traktuje swego posłannictwa jako osobistego wyróżnienia, ale jako 
służbę (Mt 20, 28).

W tym też duchu pośle apostołów i uczniów, aby kontynuowali 
Jego posłannictwo w świecie (J 17, 18nn), tzn. aby głosili Dobrą Nowinę 
i uzdrawiali (Łk 9, 1). Owszem, Jego posłannictwo jest fundamentem 
dla autentycznego wysłannika, któremu zostało ono zlecone (Łk 10, 1). 
Wszyscy podejmujący powierzone sobie zadanie stają się robotnikami 
posłanymi przez Pana na ogromne pola pracy (Mt 9, 38). Stąd posłan-
nictwo tych ludzi jest ściśle związane z misją samego Jezusa, a zatem 
ma ono charakter - w pełnym tego słowa znaczeniu - służebny. I w tym 
właśnie duchu, choć różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden [jest] 
Pan (1 Kor 12, 5), któremu chce służyć brat zakonny we wszystkich 
braciach i siostrach Ludu Bożego, albowiem ma on nieść wszędzie świa-
dectwo nauki Pana (Dz l, 8) poprzez swoje codzienne życie.

Tak oto, w oparciu o żywą wiarę, wysuwa się jako główne posłan-
nictwo służebne brata zakonnego. Przede wszystkim to sam Jezus całe 
swoje życie uznawał za posłannictwo Sługi, nawiązując do czterech 
Pieśni o Słudze Jahwe z proroctwa Deutero-Izajasza (Iz 42, 1-9; 49, 1-
7; 50, 4-9; 52, 13-53, 12). Mimo że Jezus jest Panem i Nauczycielem 
(J 13, 12-15), to wśród swoich uczniów jest On jak ten, kto służy (Łk 22, 
27). Źródłem zaś tego posługiwania ludziom jest miłość. Ona właśnie 
- i tylko ona - nadaje służbie Jezusa godność i decyduje o jej wartości 
(J 14, 31).

Chrystusowe dzieło zbawienia podjęte z miłości, do którego reali-
zacji wobec każdego człowieka mają się przyczyniać ludzie posyłani 
przez Pana, obejmuje także nieustanne odnawianie całego porządku 
doczesnego zgodnie z wolą Stwórcy40. Tutaj też stoi otworem całe pole 
działalności posłannictwa służebnego braci zakonnych. To oni, w imie-
niu posłannictwa Kościoła, wierni duchowi swoich Założycieli, mają 
doskonalić w duchu Jezusa Chrystusa porządek spraw doczesnych (Dz 
6, 1-4). Jest to przeogromne pole działania, na ten porządek składają się 
bowiem różne dziedziny życia, które obejmują całokształt ludzkiej eg-

40 AA 5.
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zystencji. Jego rozwój i postęp, zamierzony przez samego Stwórcę (Rdz 
l, 28nn), ma podlegać takiemu ukierunkowaniu, aby stawał się pomocą 
w osiągnięciu przez człowieka ostatecznego celu.

Niestety, w ciągu ludzkich dziejów porządek rzeczy doczesnych 
doznawał przeróżnych dewiacji, aż do oddalania się od Stwórcy, a na-
wet usiłowania, aby Go wyeliminować całkowicie, przypisując wszelki 
postęp jedynie geniuszowi ludzkiego rozumu. Stąd to również za naszych 
dni - stwierdza Sobór Watykański II w swoim Dekrecie o apostolstwie 
świeckich - wielu ludzi przeceniając postęp nauk przyrodniczych i tech-
niki skłania się jakby do ubóstwiania rzeczy doczesnych, stając się 
raczej ich niewolnikami niż panami41. Tymczasem to osoba, zgodnie 
z wolą Stwórcy (Rdz l, 26. 28), ma mieć prymat nad rzeczami, o czym 
często przypominał Jan Paweł II. Otóż w tym niełatwym zadaniu Ko-
ścioła, który ma czuwać nad prawidłową hierarchią wartości, łącznie 
z porządkowaniem spraw doczesnych, według nakazu Pana (Mt 6, 
33), jest miejsce na konkretne włączenie się braci zakonnych ze swoją 
służebną misją. Oni to bowiem na wzór swojego Mistrza i Brata, który 
przyszedł, aby służyć innym (Mt 20, 28), mają w tym zadaniu Kościoła 
swoje szerokie pole działania w służbie miłości. To właśnie jej służebne 
dzieła Kościół uznaje za swój obowiązek i niezbywalne prawo42. Stąd 
jest on zawsze obecny w prowadzeniu dzieł miłosierdzia, mających na 
celu niesienie pomocy w różnych ludzkich potrzebach, które nieustannie 
się pojawiają w nowych formach43. I tu Kościół bardzo liczy na braci 
zakonnych, doceniając znaną ich służebną postawę. Jej fundamentem 
jest zgodność ich życia z żywą i szczerą wiarą, dzięki której i oni stają 
się solą ziemi i światłością świata (Mt 5, 13). Przez swoje pełne zaan-
gażowanie w powierzone sobie zajęcia bracia zakonni, zwłaszcza przez 
swoją bezpośredniość i prostotę serca, pociągają ludzi do umiłowania 
prawdy i dobra, a przez to do Chrystusa i Jego Kościoła. Żyjąc braterską 
miłością, która stanowi dla nich skuteczny bodziec do udziału w pracy 

41 Tamże, 7.
42 Tamże.
43 Tamże, 12.
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i cierpieniu swych braci, niepostrzeżenie, lecz nieustannie przyczyniają 
się do otwierania serc ludzkich na wolne działanie zbawczej łaski Jezusa 
Chrystusa.

Toteż bracia zakonni, naśladując swego Boskiego Mistrza przez 
wypełnianie swego posłannictwa czynem, winni się starać, aby głosić Go 
bliźnim także i słowem. Dzisiejszy bowiem człowiek, nastawiony dość 
krytycznie do oficjalnych przemówień, zwłaszcza przez tzw. „mówców 
zawodowych”, otwiera jeszcze swe serce na rozmowy bardziej „swoj-
skie”, które przebiegają w atmosferze większej bezpośredniości. Dzięki 
takiemu wzajemnemu dialogowi, przenikniętemu duchem szczerego 
braterstwa, Jezus, który - jak sam zapewnił - jest obecny pośród gro-
madzących się w Jego imię (Mt 18, 20), może łatwiej dotrzeć do serc 
ludzkich, przenikając je od wewnątrz urokiem swojej wszechogarniającej 
miłości.

Przepowiadanie bowiem to przede wszystkim głoszenie - na wzór 
proroków - zbawczej woli Bożej. W jej rozpowszechnianiu wśród całej 
rodziny ludzkiej Bóg, pragnący nawiązać z nią dialog, z konieczności 
musi to czynić przez swoich wysłanników, którymi są m.in. bracia zakon-
ni. Już jednak starotestamentowi prorocy pozostawili swoje świadectwa 
o trudnościach w wypełnianiu tego posłannictwa (np. Jr 1, 6). Owszem, 
spośród nich wszystkich, wymawiających się od tego zadania, jedynie 
prorok Izajasz natychmiast wyraził swoją gotowość, mówiąc Panu: Oto 
ja, poślij mnie (Iz 6, 8). Bóg zaś, znając trudności tych, którym powierza 
swoją misję, zapewnia każdego z nich, że będzie z nim przy jej realizacji 
(Jr l, 8-10).

Najdoskonalej zaś wypełnił swoje posłannictwo wobec woli Ojca 
Jego umiłowany Syn. Jezus bowiem nie tylko ogłosił zbawcze orędzie 
Boże odnoszące się do człowieka, ale On sam jest treścią tego orędzia. 
To właśnie Chrystus ukazał, w jaki sposób każdy człowiek może dać 
Ojcu Przedwiecznemu właściwą odpowiedź, na którą On cierpliwie 
oczekuje, szanując dar ludzkiej wolności. Bóg, licząc na jej dobrowol-
ne otwarcie się, pragnie zarazem dać możliwość spotkania się z Jego 
Dobrą Nowiną (Dz 8, 25-39). Z tej przeto racji zbawcze orędzie Jezusa 
musi być przepowiadane wszystkim narodom (Mt 28, 18 i Mk 16, 15). 
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I tutaj brat zakonny, odczytujący zbawczą wolę Bożą, podobnie jak 
heroldowie w świecie starożytnym, a prorocy w Starym Testamencie, 
wypełnia swoje zadanie, obwieszczając żywym słowem Dobrą Nowinę 
Chrystusa tam, gdzie Opatrzność Boża go posyła. Tak bowiem czynił 
Jezus, największy z heroldów, głosząc „ewangelię Boga”, kiedy nastała 
pełnia czasu (Ga 4, 4).

Jakże sposobny jest obecny czas, również dla brata zakonnego, by 
realizować zbawcze posłannictwo słowa, zagłuszane wokół człowieka. 
Współczesny bowiem człowiek, nastawiony coraz bardziej w swoim 
codziennym życiu na zajmowanie postawy konsumpcyjnej, wprawdzie 
z oporami, ale jeszcze przyjmuje słowo Dobrej Nowiny od jej auten-
tycznego świadka, dostrzegając go w bracie zakonnym, na którego zdaje 
się patrzeć z pewnym podziwem. Prawda słowa głoszonego przez niego 
przemawia jeszcze mocniej, kiedy ten przekaz jest poświadczony ży-
ciem. Wtedy całe życie świadka staje się przepowiadaniem. Dzieje się 
tak dlatego, że dzisiejszy człowiek stroni od wszelkiego ideologicznego 
namawiania, natomiast potrafi się jeszcze zatrzymać, kiedy usłyszy za-
proszenie do otwarcia się na zbawcze orędzie Chrystusa. To właśnie sam 
Jezus, nie tylko uważał siebie za herolda zbawczego słowa Bożego, ale 
przede wszystkim zapraszał On do królestwa swego Ojca.

Zachęta ta, kierowana zawsze w sposób bardzo delikatny (Mt 12, 
20), była zwrócona do wszystkich ludzi bez wyjątku (Mt 22, 1-10). Jezus 
zaprasza ich do wolności dzieci Bożych, do autentycznej miłości bliź-
niego w Bogu Ojcu. Przy tym zaproszenie to ma formę dialogu, a więc 
rozmowy, która z konieczności wymaga czynu i słowa osób przemawia-
jących. Zaproszenie więc do przyjęcia zbawczego orędzia Jezusowego 
musi być dziś przekazywane przez konkretne życie posłanego. Toteż 
zasadniczo w dobie posoborowej właśnie poprzez dialog, poświadczony 
życiem przepowiadającego, może najłatwiej nastąpić przyjęcie zaprosze-
nia. Ponieważ zaś człowiek jest dzieckiem swojej epoki, dlatego trzeba 
posługiwać się środkami wyrazu w niej używanymi, aby móc skutecznie 
dotrzeć do ludzi sobie współczesnych. Również i tu wzór pozostawił 
nam sam Jezus (Mt 13, 1nn).
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Posłannictwo brata zakonnego oznacza kontynuację zbawczego 
czynu Jezusa i stwarzanie warunków do jego realizacji. W ten przeto 
sposób Chrystusowe dzieło przekazywania słowem i czynem zbawcze-
go orędzia Bożego człowiekowi jest nadal prowadzone przez ludzkie 
dzieje, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy 
(l Tm 2, 4).

Ta wymowna posoborowa troska o stan braci zakonnych ze strony 
Kościoła trwa. Jej zewnętrznym przejawem są m.in. rozważania na temat 
„eklezjalnych posług tego stanu”.

Sugestię taką wysunął Jan Paweł II, a podjął ją już Synod w 1986 r. 
Stąd pojawiło się pragnienie, aby także dla braci zakonnych - na wzór 
lektoratu i akolitatu - wprowadzić ustanowienia w różnych posługach. 

Sięgnąć by tu można do pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Już 
bowiem u początków Kościoła jest mowa o takich posługach. Wybija 
się tu posługa świadectwa (martiria, Dz 22,18) na rzecz zbawczego 
orędzia Jezusa w pogańskim i judeo-chrześcijańskim środowisku. Po-
sługę tę pełnił świadek (martyr), który jako taki głosił naukę Bożą (Łk 
24, 48; Dz 1, 8. 22; 2, 32; 1 P 5, 1). W ramach posług mieściła się też 
służba przy kulcie, oprócz kapłańskiej (Łk 1, 23; Hbr 8, 6); istniała też 
posługa w formie zbiórki darów dla głodujących (2 Kor 9, 12-13), jak 
również posługa dla Apostołów (Flp 2, 30), oraz posługa wiary (Flp 
2, 17). Natomiast najbogatsza zakresowo była diakonia, obejmowała 
bowiem każdą posługę (Dz 6, 4), a w szczególności: przygotowywanie 
posiłków (Łk 10, 40), pomoc materialną, zwłaszcza żywnościową (Dz 6, 
1; 11, 29 itd.). A wywodzą się one jeszcze ze Starego Testamentu. Oprócz 
bowiem kapłanów, do posługi przy świątyni jerozolimskiej byli wyzna-
czeni lewici. Istniały ich cztery kategorie: odźwierni (ostiariusze), którzy 
obsługiwali drzwi, altarzyści, którzy byli wyznaczeni do bezpośredniego 
posługiwania przy ołtarzu, śpiewacy, do których należało wykonywanie 
śpiewów liturgicznych oraz sędziowie. Natomiast przy powstałych na 
diasporze synagogach funkcjonowały dwie posługi: hazana, tj. ceremo-
niarza, dbającego o porządek podczas nabożeństw liturgicznych oraz 
kantora, zajmującego się śpiewem. 
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W nawiązaniu do tych starożytnych posług istniały w Kościele do 
Soboru Watykańskiego II cztery, tzw. święcenia niższe, a mianowicie: 
ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat, z których po Soborze pozostawio-
no tylko dwa z nich, tj.: lektorat i akolitat, określając je jako ustanowienie 
w posłudze, a więc funkcje niezwiązane ze święceniami. Już powyższa 
różna terminologia w ciągu dziejów, zawierająca różne funkcje, wydaje 
się domagać zdefiniowania samego określenia „posługa” oraz podania 
jej cech.

Sam rzeczownik „posługa” jest tłumaczeniem z greckiego „dia-
konia” i wskazuje na rzeczywistość służby, związanej bezpośrednio 
lub pośrednio z kultem, zgodnie z zasadą Pawłowo-ignacjańską, aby 
wszystko czynić na większą chwałę Bożą. W sposób szczególny była 
to w Biblii przede wszystkim posługa słowa, przy czym diakonią, jako 
taką, jest sam Chrystus, albowiem to On przyszedł na świat, aby służyć 
wszystkim (Mt 20, 28). Już podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus służył 
swoim uczniom, a obmywając im nogi, polecił, by Go naśladowano 
(J 13, 12-15). 

Podłożem zaś dla posług, jako takich, jest biblijna idea służby Bogu 
i ludziom. W całej pełni została ona zrealizowana przede wszystkim 
w Jezusie Chrystusie, Słudze Jahwe. Była to prawdziwa służba miłości 
(J 14, 31). Dlatego posługę eklezjalną uważa się za kontynuację posługi 
Jezusa. Posługa zatem, przy dzisiejszym rozeznaniu posoborowym, to 
uczestnictwo w zbawczej misji Chrystusa. 

Posługa taka, rodząc się z otrzymanego przez brata zakonnego od 
Boga powołania jest darem Bożym, a zatem ma charakter nadprzyro-
dzony. To pierwsza cecha eklezjalnej posługi. Ze względu zaś na swoją 
treść oraz zawarty w niej cel charakteryzuje się eklezjalnością. Trzecią 
jej cechą jest pewnego rodzaju stabilność, co do jej istoty, choć może 
przybierać, jak to już widzieliśmy, dość różne formy, najczęściej dykto-
wane przez samo życie. Wreszcie dzięki temu, że jest uznawana przez 
Magisterium Kościoła, staje się sprawą publiczną.

Jak się jednak okazało, niełatwy ten problem nasunął Ojcom Sy-
nodalnym szereg pytań, a wśród nich nas interesujące: czy można by 
ustanowić jeszcze nowe posługi, odnoszące się, między innymi, także 
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do braci zakonnych? Tym bardziej, że wydaje się, jakby w zakresie re-
guł każdego Instytutu wszystko już zostało ustalone. Tymczasem życie 
przynosi różne nowości. Toteż zainteresowani ewentualnymi swymi 
posługami, bracia zakonni sprawę uważają jeszcze za otwartą i starają 
się, zwłaszcza we Włoszech, problem ten studiować w aspekcie teolo-
giczno-eklezjalnym, dostarczając powoli materiału eksperymentalnego 
do Kongregacji Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego. Dlatego sami bracia zakonni zachęcają się do podejmowania 
inicjatyw na tym polu, które uważają za korzystne w duchu współpracy 
w misji Kościoła, którym kieruje Duch Święty. On też wzbudza w nim 
ciągle nowe charyzmaty i otwiera nowe horyzonty dla posług życia 
konsekrowanego. 

Oczywiście, w różnych posługach eklezjalnych mają swój udział 
wszyscy wierni ochrzczeni i bierzmowani, jako uczestnicy kapłaństwa 
powszechnego. Natomiast uczestnictwo brata zakonnego przysługuje mu 
nadto z nowego, specjalnego tytułu, jakim jest poświęcenie się służbie 
Bogu i Jego czci, przez ślubowanie rad ewangelicznych w Kościele 
i w swoim Instytucie44. Dzięki bowiem swemu szczególnemu powoła-
niu, brat zakonny otrzymuje jaśniejsze światło w podejmowaniu różnych 
posług dla wypełniania wielorakiego posłannictwa Kościoła w ramach 
charyzmatu swojego Instytutu. To światło pozwala mu spojrzeć na każdą 
jego posługę od wewnątrz i zapytać się: jaka ona jest, czy nią żyje i jak 
ją sprawuje? Posługa brata zakonnego domaga się od niego nie tylko 
przemadlanej aktywności, ale i poczucia odpowiedzialności wobec Ko-
ścioła i swojego Instytutu. Z tej racji to brat zakonny jest bardziej niż 
inni wierni podmiotem posług eklezjalnych, jako sługa powołany przez 
Pana do świadczenia o zbawczym orędziu Jezusa Chrystusa wśród Ludu 
Bożego. 

Jak już wyżej wspomniano, posług eklezjalnych było kilka i to 
różnego rodzaju. Choć obecnie pozostawiono tylko posługę lektoratu 
i akolitatu, to jednak Nauczycielski Urząd Kościoła kontynuuje rozwa-
żania nad tym tematem.

44  Por. LG 44.
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Najpierw, zgodnie z możliwościami danymi przez Kościół, władze 
danego Instytutu zakonnego są kompetentne przedstawiać swoich braci 
do ustanawiania w posłudze lektoratu i akolitatu, by mogli oni wejść 
w bezpośredni kontakt ze słowem Bożym i Eucharystią jako ci, którzy 
stają się ich przekazicielami dla wiernych.

Owszem, Ojcowie synodalni (1986 r), nawiązując do słów Jezusa, 
który stwierdził: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi (Dz 1, 8), zasuge-
rowali dla braci zakonnych ustanowienie w posłudze świadectwa. Jako 
uzasadnienie dla tej posługi powołano się na znany przykład z życia 
św. Franciszka z Asyżu. On to, zwracając się do jednego ze swych bra-
ci, zachęcił go: „Idźmy głosić Chrystusa”! Po obejściu ulicami miasta 
bez żadnego słowa, powrócili do klasztoru. Franciszek, zapytany przez 
owego brata: „Ojcze, a kiedy wygłosimy kazanie”, odpowiedział: „Już 
to uczyniliśmy swoim zachowaniem, dając przez nie świadectwo”. 
Zaiste, posługa świadectwa swego życia i postępowania to autentyczna 
droga przepowiadania Bożego orędzia zbawienia. Owszem, zwłaszcza 
słowa służą do przemawiania, ale ich owocność uzależniona jest przede 
wszystkim od łaski Bożej i od świadectwa przemawiającego, tzn. zgod-
ności słów z jego życiem (Mt 7, 21; 1 Kor 3, 6). A w obecnej dobie 
rozwiniętych środków przekazu i dla brata zakonnego otwierają się 
liczne, nowe sposoby dawania swego świadectwa Panu, także poprzez 
różne środki medialne, zgodnie z charyzmatem swojego Instytutu, co 
jest już udziałem mariańskiego brata zakonnego. Oczywiście, wiąże 
się to z fachowym przygotowaniem, bazującym na otrzymanych od 
Boga talentach. To właśnie brat zakonny ma tu dość wyraźny priorytet, 
ze względu na łatwiejszą możliwość spotkania się z innymi w szkole, 
w różnych grupach kościelnych, w wydawnictwie, w otoczeniu, w jakim 
Opatrzność go postawi, świadomy swojej nowej posługi świadczenia, 
także wobec coraz bardziej laicyzującego się świata, będącego pod 
silnym wpływem mass mediów, kształtujących jego świadomość i styl 
bycia. Przepowiadane w ten sposób przez braci zakonnych słowo jest 
w stanie dotrzeć do znacznej liczby osób, dotykając ich wnętrza, ponie-
waż przepowiadający jest na usługach samego Ducha Świętego, który 
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działa w ludzkich sercach. Owszem, świadomość posiadania takiej posłu-
gi z ustanowienia Kościoła, w imieniu którego to czyni, wyzwoli w bracie 
zakonnym moc i siłę do przezwyciężenia trudności, których zapewne 
mu nie braknie w wypełnianiu tej posługi. Dzięki posłudze świadectwa 
brat zakonny może wspaniale pełnić funkcję animatora modlitewnych 
ruchów parafialnych i grup modlitewnych, co wymaga również odpo-
wiedniego przygotowania, zwłaszcza poprzez dostosowane studium 
psychologiczno-socjologiczne i filozoficzno-teologiczne, by uniknąć 
niekorzystnej improwizacji, a stanąć przed uczestnikami z właściwym 
kompendium wiedzy i wewnętrznego świadectwa.

Następnie, wspominając benedyktyńską gościnność, podsunięto 
myśl o ustanowieniu posługi gościnności. Ta piękna praktyka sięga 
swymi korzeniami starożytności ludów Wschodu. Już w społeczeństwach 
koczowniczych stanowiła ona niepisane prawo, a gościa obdarzano nie-
zwykłym szacunkiem, uważając, że jest on pod szczególną obroną bó-
stwa. Podobnie była ona traktowana przez Greków i Rzymian. Uznawano 
ją jako przejaw filantropii (Dz 28, 2). Gościnność przeniesiona też została 
do bardzo charakterystycznych zwyczajów starotestamentowych (Rdz 18, 
1-8; 1 Sm 25, 8). Owszem, pielęgnowana była ona i w Nowym Testa-
mencie (Łk 10, 38-40). Zwyczaj ten zachowywał także sam Jezus (Mk 2, 
15; J 13, 1nn), a kiedy nie doznał posługi w domu Szymona faryzeusza, 
zwrócił mu na to uwagę (Łk 7, 44-46). Przejęty został również przez 
pierwszych chrześcijan, jako coś stałego i polecanego (Rz 12, 13; Hbr 
13, 2; 1 P 4, 9). W naszym przypadku dotyczyłaby ona zwłaszcza braci 
furtianów, a więc dawnego ostiariatu, oraz portatorów, tj. obsługujących 
stoły (Dz 6, 2). We współczesnej bowiem konsumpcyjnej i przesadnie 
zindywidualizowanej rzeczywistości powrót do tej cnoty, przyczyniają-
cej się do dobrych wzajemnych relacji międzyosobowych, wydaje się 
ze wszech miar uzasadniony, a tym bardziej pielęgnowany przez osoby 
konsekrowane, które same są świadome swojej gościnności w domu Bo-
żym wobec przybywających do niego. Jest to bowiem posługa, poprzez 
którą także brat zakonny ukazuje gościnne oblicze Chrystusa wołającego: 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja 
was pokrzepię (Mt 11, 28). 
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Na razie, jedynie przykładowo, byłyby to posługi tak eklezjalne, jak 
pozaeklezjalne, które w praktyce już bracia zakonni wykonują, z tym 
że te drugie nie są jeszcze ustanowione przez Kościół, który, jak widać, 
czyni wiele w tym kierunku.

Już bowiem pośrednio poruszył tę sprawę Paweł VI w adhortacji 
Evangelium nuntiandi, dostrzegając w posługach braci zakonnych służ-
bę w budowaniu Królestwa Bożego. Owszem, wielce przyczynił się do 
tego również Jan Paweł II, poświęcając temu dużo uwagi, m. in. w swej 
adhortacji Christifideles laici, gdzie nalega na zajęcie się tą sprawą przez 
odpowiednie czynniki kościelno-zakonne45. 

Gdy zaś chodzi o ustanowienie w posłudze lektoratu i akolitatu, 
choć jeszcze nieśmiało, to już jednak zostały podjęte pierwsze inicjaty-
wy w niektórych Instytutach zakonnych wobec swoich braci. A jak jest 
z ich wykonywaniem?

We wspomnianej adhortacji Christifideles laici Jan Paweł II pisze: 
Zbawczą misję Kościoła w świecie realizują nie tylko ci, którzy czynią 
to na mocy święceń, ale także wszyscy świeccy, którzy na mocy Chrztu 
i specyficznego powołania uczestniczą - każdy w sobie właściwym stop-
niu - w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa46. Otóż, 
bracia zakonni, naznaczeni właśnie swoim szczególnym powołaniem, 
są dostrzegani przez Kościół, z zachowaniem swojego stanu, jako ci, 
na których czekają zupełnie nowe zadania, w związku z omawianymi 
posługami, jakie przyjdzie im wypełniać tak w Kościele, jak i w swo-
ich Instytutach47. W pierwszym przypadku, po otrzymaniu ustanowienia 
w posłudze lektora i akolity, mogą wykonywać już w pełni posługę ob-
jawionego Słowa, udzielania chrztu, rozdzielania Komunii św., czy też 
modlitw liturgicznych, zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego48. To 
jednak w niczym nie powinno zachwiać tożsamości stanu brata zakon-
nego, do którego został powołany przez Pana żniwa. Ustanowienia te 

45  ChL 4.
46  Tamże, 23.
47  VC 60.
48 KPK, kan. 230, §3.
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bowiem nie pochodzą z mocy święceń, a więc nie są sakramentem, lecz 
są tylko delegacją, udzieloną przez prawowitą władzę Kościoła. 

Natomiast wspomniana wyżej przykładowo posługa świadectwa 
i posługa gościnności są realizowane przez braci zakonnych już we wła-
snych Instytutach, gdzie powinni doznawać ich tam przybywający. Obie 
te posługi, mając na razie charakter hasłowy, z konieczności będą musiały 
być studiowane pod względem teologicznym, zanim, coraz bardziej pre-
cyzowane, przybiorą swój ostateczny kształt. Cenny tu będzie również 
wkład samych braci zakonnych, którzy już w jakimś stopniu żyją nimi 
w codziennej praktyce, jako osoby konsekrowane. To On, Bóg, posłał 
swego Syna na świat, który najpierw wypełniał wobec ludzi posługę 
świadectwa (J 18, 37) oraz posługę gościnności (Łk 14, 15nn), czego brat 
zakonny ma być również naśladowcą. Owszem, są to posługi aktualne, 
zwłaszcza w tych czasach, kiedy ludzie bardziej cenią sobie świadków 
niż nauczycieli, a gościnność jest ujmowana raczej w kategoriach biz-
nesu do załatwiania spraw marketingowych. Tymczasem już sam Jezus 
zwrócił uwagę na tę wcale niebłahą różnicę, by ukazać właściwą głębię 
gościnności, stwierdzając: odpłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych (Łk 14, 14). Ten Chrystusowy motyw, który w swej 
istocie rozciąga się na każdą posługę podejmowaną przez osoby konse-
krowane, stanowi, także dla brata zakonnego, wspaniałą pobudkę do ich 
realizowania tak w Kościele, jak i we własnym Instytucie, zgodnie z jego 
charyzmatem. Wymaga to odpowiedniej i całościowej formacji: ludzkiej, 
duchowej, teologicznej, duszpasterskiej i zawodowej49, o czym jest też 
mowa, jak już wspomniano, w mariańskim Dyrektorium. Dlatego, tak 
Paweł VI50, jak i Jan Paweł II51 usilnie zachęcają do solidnego studium 
nad posługami dla braci zakonnych w służbie budowania Chrystusowego 
królestwa na ziemi na różnych płaszczyznach, obejmujących całokształt 
ludzkich zmagań w dążeniu do zdobycia celu ostatecznego, którym jest 
zbawienie. 

49 PC 60.
50 EN 23.
51 VC 60.
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52 Tamże, 98-99.

W tym studium nad precyzowaniem tego, co zasadniczo w praktyce 
już częściowo istnieje, oraz nad nowymi formami różnych posług ekle-
zjalnych braci zakonnych, miejsce inspiracyjne – jak u początków dzia-
łalności apostolskiej – zajmuje, oczywiście, Duch Święty, o którym Jezus 
powiedział: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy (J 14, 26), a to oznacza zapewnienie 
Kościoła o dalszym zgłębianiu prawd zawartych w zbawczym orędziu 
Jezusa. Ostatecznie bowiem to Duch Święty jest duszą całego naszego 
posługiwania dla Ludu Bożego. Stąd to posługi eklezjalne braci zakon-
nych ukazują się tu jako część wspaniałego budulca właśnie w nowej 
ewangelizacji, o którą Jan Paweł II sam zabiegając, zachęcał też bardzo 
i innych, a wśród nich niewątpliwie i braci zakonnych52, aby wspólnie 
czynić świat coraz bardziej Bożym i prawdziwie ludzkim.

4. Zakończenie

Tak oto w świetle posoborowego spojrzenia oraz w duchu odnowio-
nych Konstytucji mariański brat zakonny ma na dziś jasne dyrektywy dla 
swojej modlitwy i pracy w Kościele i w swoim Zgromadzeniu. Instytu-
cje te bowiem, zakorzenione w przeszłości, z której czerpią niezmienną 
prawdę z Bożego objawienia, są zarazem otwarte na przyszłość, wycho-
dząc jej naprzeciw, jak to czynił Boski Mistrz, Jezus Chrystus. 

Trzymając się tych wytycznych w praktyce życia, mariańscy bracia 
zakonni mogą więc aktualizować swoje powołanie, spełniając wymogi 
przyjętych na siebie dobrowolnie i świadomie zobowiązań, aby uświę-
cając siebie, pomagali w uświęceniu Bożemu Ludowi, do którego posyła 
ich dziś Pan.
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Postęp i odnowienie w życiu duchowym, owocność pracy apo-
stolskiej, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy są w mariańskich 
konstytucjach1 zachętą do podjęcia wysiłku formacji stałej. Wskazania 
te korespondują ze współczesnymi dokumentami Kościoła dotyczącymi 
życia konsekrowanego, które mocno akcentują potrzebę formacji stałej. 
Formacja jest tym terminem i rzeczywistością, wokół której organizuje 
się szereg kapituł, zgromadzeń, spotkań, konferencji i sympozjów. Tym 
przedsięwzięciom towarzyszy zasadniczy cel, jakim jest analiza obecnej 
sytuacji formacyjnej w poszczególnych zgromadzeniach, jak również 
ufne spoglądanie w przyszłość, albowiem od formacji zależy przyszłość 
życia konsekrowanego w Kościele. Tak jednoznaczne stwierdzenie za-
chęca do podjęcia refleksji dotyczącej potrzeby formacji stałej, jak rów-
nież na temat podmiotów, które mają czynnie uczestniczyć w procesie 
formacyjnym. 

1. Określenie formacji stałej

Konstytucje mariańskie mówią o postępie w życiu duchowym, cią-
głym i nowym doskonaleniu się, poddawaniu się poważnym przemyśle-
niom, kontynuowaniu studiów, gruntownym przyswajaniu i uprawianiu 
specjalnej dziedziny wiedzy lub sztuki2. Z punktu widzenia semantycz-
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 1 K 196-199.
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nego pojawia się bogate słownictwo dla określenia i zdefiniowania 
formacji stałej jako procesu dynamicznego, życiowego, twórczego, 
nieustannego, otwartego i doskonalącego. Istnieją określenia tego typu 
co: stały postęp, nieustanna odnowa, ciągłe i progresywne dojrzewanie, 
nieustanne nawracanie się, nieustanny rozwój, ciągły proces kreatywny, 
nieustanna rewizja modeli życia, proces wzrostu, droga życia, stopniowa 
podróż duchowa, głęboka wewnętrzna integracja, twórcza wolność, życie 
coraz doskonalsze, nieustanny i otwarty proces, przyswajanie, integracja, 
w drodze jako pielgrzymi i obcy, uwaga na Osobę Ducha Świętego i Jego 
uświęcające działanie.

Przechodząc do definicji opisowej, należy zauważyć, że formacja 
stała jest to proces osobistej i wspólnotowej odnowy oraz odpowiednio 
dostosowanych środków, dzięki czemu w aktualnie istniejących warun-
kach osoba konsekrowana stale zdobywa umiejętność życia własnym 
powołaniem. Jest to kształtowanie pojedynczych osób i wspólnot w taki 
sposób, aby życie zakonne stawało się coraz bardziej zgodne z Ewange-
lią, konkretnym charyzmatem, duchowością. Ma uwzględniać wymogi 
miejsc i czasów, w których jest realizowana.

Formacja stała jest procesem, dlatego nie odnosi się do prostych ak-
tów lub momentów w życiu pojedynczych osób i wspólnot, jak również 
nie redukuje się do niektórych inicjatyw, ale musi tworzyć mentalność, 
która nie tylko obejmuje dostosowanie treści, ale cały zakonny sposób 
odniesienia się do Boga, człowieka i świata.

Formacja stała jest wymogiem wynikającym z samej natury po-
wołania i konsekracji zakonnej, ponieważ ze względu na ograniczenia 
ludzkiej natury osoba konsekrowana nigdy nie będzie mogła stwierdzić, 
że w pełni ukształtowała w sobie nowego człowieka, który w każdej ży-
ciowej sytuacji doświadcza w sercu tych samych uczuć co Chrystus. 
Dlatego formacja stała jest swoistą asystencją, kooperacją i pomocą dla 
wzrostu duchowego i ludzkiego podczas całego życia. Jest procesem 
twórczej wierności powołaniu i konsekracji zakonnej. 

Formacja stała lub ciągła jest procesem ogarniającym całą osobę 
i całą wspólnotę pod względem duchowym, intelektualnym, apostolskim 
i zawodowym, w zależności od charakteru danego instytutu. Nie spro-
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wadza się ona do pewnego zestawu wykładów czy lekcji, lecz wymaga 
metodycznej wymiany doświadczeń duchowych i apostolskich. To 
wszystko zaś powinno być dostosowane do osób już dojrzałych oraz 
mieć charakter praktyczny i życiowy. Mówi o tym nawet Kodeks Prawa 
Kanonicznego, który podkreśla konieczność gorliwego kontynuowania 
formacji duchowej, naukowej i praktycznej przez każdą osobę konsekro-
waną do końca życia, albowiem nikt nie może zaniechać starań o własny 
wzrost ludzki, religijny, o rozwój powołania zakonnego czy kapłańskiego, 
jak również żadna z osób konsekrowanych nie może polegać wyłącznie 
na sobie i samodzielnie kierować własnym życiem. Na żadnym etapie 
życia osoba ta nie może uznać, że osiągnęła taką pewność i gorliwość, 
iż nie musi się szczególnie troszczyć o zachowanie wierności. 

Zgłębiając wskazania Jana Pawła II w Pastores dabo vobis oraz 
wnikając w naturę formacji stałej, można stwierdzić, że nie jest ona po-
wtórzeniem formacji początkowej, zwykłym jej przypomnieniem, czy 
też poszerzeniem o wskazania praktyczne. Formacja stała przynosi nowe 
treści i prowadzona jest nowymi metodami. Ten doniosły i zintegrowany 
proces, zakorzeniony w formacji początkowej wymaga na kolejnych eta-
pach pewnych przystosowań, aktualizacji i zmian, które nie mogą jednak 
przerywać ani osłabiać jego ciągłości. Treści przedstawione w adhortacji 
apostolskiej3 pozwalają stwierdzić, że formacja początkowa i formacja 
stała nie są niczym innym, jak kontynuacją realizacji powołania. Za-
równo jedna, jak i druga zawiera wymóg nieustannego nawracania się, 
jak również wierność własnemu życiu konsekrowanemu w konkretnych 
sytuacjach codziennego życia. 

Te słowa Jana Pawła II można przyjąć jako opisowe określenie 
formacji stałej. A mianowicie formacja stała zakorzeniona jest w for-
macji początkowej, co daje jej niezbędną ciągłość w oparciu o nowe 
doświadczenia, powierzone obowiązki, sprawowanie posłannictwa, 
zwiększa odpowiedzialność za siebie i swoje powołanie, rozwija doj-
rzałość osobową, chrześcijańską i zakonną, posługując się właściwymi 
metodami dostosowanymi do różnych etapów życia. 

 3 PDV 11.



Istnieje termin, w którym formacja początkowa i stała spotykają się. 
Tym terminem, który określa możliwość kontynuowania formacji osoby 
konsekrowanej przez całe życie jest „docibilitas”. Termin ten oznacza 
otwarcie osoby konsekrowanej na naukę, którą niesie ze sobą życie i do-
świadczenie, na naukę i wychowanie przez innych, przez każdą sytuację 
egzystencjalną. „Docibilitas” wskazuje na postawę i możliwość bycia 
nauczanym, czyli otwarcie osoby konsekrowanej na formację, naucza-
nie, kształcenie. „Docibilitas” jest to duchowa przenikliwość związana 
z pewnym wyraźnie określonym nastawieniem, które wykracza poza 
pasywną postawę osoby konsekrowanej. „Docibilitas” przeniesione na 
obszar formacji stałej oznacza:

- zaangażowanie osoby konsekrowanej, pierwszego podmiotu pro-
cesu formacyjnego, w sposób pełny i aktywny;

- pozytywną postawę w stosunku do rzeczywistości. Postawę po-
jednania z własną historią i postawę wdzięczności za nią, jak również 
postawę zaufania w stosunku do innych;

- wewnętrzną wolność i głębokie otwarcie na wszelkie przejawy 
prawdy i piękna, które osoba konsekrowana spotyka wokół siebie, cie-
sząc się z tego, co prawdziwe i piękne;

- zdolność do spotkania tego, co inne; zdolność do bogatych i owoc-
nych relacji (czynnych i biernych) z obiektywną rzeczywistością, włą-
czając w to gotowość na formowanie przez tę rzeczywistość.

Zakreślona wizja związana z obecną sytuacją wymaga, aby osoba 
konsekrowana była zdolna do „uczenia się uczenia”, czyli życia w stanie 
formacji stałej. Tak rozumiana formacja jest zdolnością zastosowania tego, 
co zostało wyuczone, do kolejnego uczenia się. Wewnętrzny stan stałego 
otwarcia na formowanie się w życiu i poprzez życie jest celem zarówno 
formacji początkowej, jak i stałej. Można powiedzieć, że w tym punkcie 
formacja początkowa otwiera drogę i spotyka się z formacją stałą. 

2. Potrzeba stałej formacji 

Obecne czasy są naznaczone dużymi zmianami wokół pojęcia 
i ograniczeń procesu formacji. Szczególnie nie jest już do utrzymania 
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wizja formacji, która kończy się wraz z ukończeniem cyklu studiów. 
W tej optyce cel byłby osiągnięty wraz z profesją wieczystą lub świę-
ceniami kapłańskimi. Przeciwnie, dzisiaj droga formacyjna towarzyszy 
osobie zakonnej we wszystkich fazach jej egzystencji i doświadczenia. 
Ta nieprzerwana ciągłość wynika z samej istoty osoby konsekrowanej, 
w jej nieuniknionym związku ze światem, i w jej radykalnej potrzebie 
wierności, tak własnej przeszłości, jak też własnej teraźniejszości. Osoba 
konsekrowana, będąc pierwszym podmiotem formacji, jest wezwana do 
wyrażania w ciągu całego swojego życia tej postawy formacyjnej z wielu 
ważnych motywów i stosownie do wielu wymogów. 

2.1. Wymogi natury antropologicznej

Pierwszy wymóg i motyw formacji stałej jest natury antropologicz-
nej, a uwzględnia on fakt, że osoba konsekrowana jest bytem historycz-
nym, który spełnia się w procesie dojrzewania i wzrostu. Dlatego nigdy 
nie może być rozumiana jako rzeczywistość statyczna, ani jako byt kom-
pletny i ukształtowany raz na zawsze, wręcz przeciwnie, dla zrealizowa-
nia własnej tożsamości zakonnej zmuszona jest podejmować nieustanny 
wysiłek wzrostu i odnowy duchowej. Własna tożsamość wskazuje na 
motywy osobiste, które mają swoje źródło w dwóch aspektach, wśród 
których pierwszy wskazuje na konieczność przezwyciężenia osobistych 
frustracji, drugi zaś na obronę własnego powołania. Gwałtowne i głębo-
kie zmiany, które można zaobserwować w społeczeństwie, w sposobie 
myślenia, w Kościele, w życiu zakonnym wymagają osobistej odnowy 
i przystosowania. Ten życiowy wymóg kreuje dwie postawy, z których 
pierwsza charakteryzuje się zrozumieniem i koniecznością formacji stałej, 
aby móc angażować się z entuzjazmem do pracy apostolskiej w tej nowej 
rzeczywistości. Druga postawa wiąże się z ucieczką od jakiegokolwiek 
zaangażowania i zamknięcia się w sobie, co rodzi postawę frustracji 
i niezadowolenia. 

Obrona własnego powołania wiąże się ze świadomością daru Boże-
go, jakim jest powołanie, który realizuje się w całkowitym poświęceniu 
własnego życia na rzecz Królestwa Bożego, Kościoła i drugiego czło-
wieka. Przychodzą chwile w życiu osoby konsekrowanej, kiedy nie ma 
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ona odwagi i ochoty wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem, czuje się 
zmęczona i sfrustrowana, nie widzi potrzeby czynienia ofiary z własnego 
życia, a samo powołanie traci swój sens. Jest to wynik kresu osobistego 
zrealizowania się. Dlatego zadaniem formacji stałej jest pomóc w nowej 
ocenie wartości i animować od strony psychicznej i duchowej, zaprasza-
jąc do nieustannej odnowy.

2.2. Wymogi natury chrześcijańskiej

Drugi motyw przemawiający za formacją stałą związany jest 
z wymogiem natury chrześcijańskiej, a podkreśla on, że ze chrztem 
św., który włącza w tajemnicę Chrystusa i Kościoła, osoba konsekro-
wana uczestniczy w wydarzeniach historiozbawczych i zyskuje nowy 
dynamizm duchowego nawrócenia i kroczenia w kierunku doskonało-
ści chrześcijańskiej. To duchowe nawrócenie wyraża się w nieustannym 
wzroście i rozwoju cnót teologicznych, i w naśladowaniu Chrystusa (por. 
Ef 4, 13n) oraz obraniu drogi nigdy całkowicie nie zamkniętej do pełni 
dojrzałości chrześcijańskiej pod wpływem Ducha Świętego.

Formacja dotyczy płaszczyzny teologicznej i teologii wiary. Wiara 
ma podwójną strukturę: rozwojowo-dynamiczną i historyczno-doświad-
czalną. Wiara to powolne pielgrzymowanie, podczas którego odkrywa 
się zawsze coś nowego, nieprzewidzianego. Wiara to doświadczenie 
Boga, które codziennie staje się coraz bogatsze i prowadzi aż do końca 
życia. Doświadczenie zaś poddawane jest próbom, które dają szansę 
umocnienia wiary.

Do wiary dochodzi się jedynie na drodze ciągłej formacji. Bardziej 
niż o akcie wiary, który jest statyczny i zamknięty w sobie, powinno się 
mówić o ciągłej formacji przynależności człowieka wierzącego do Boga. 
Chrześcijanin jest powołany do tego, aby w swoim konkretnym i jedynym 
życiu dojść do miary wielkości według pełni Chrystusa (Ef 4, 13). Ciągła 
formacja wiary realizuje się w formacji stałej osoby konsekrowanej.
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2.3. Wymogi natury powołaniowo-zakonnej

Wymóg natury chrześcijańskiej w formacji stałej zostaje pogłębiony 
i ukierunkowuje na następny motyw, który wiąże się z powołaniem do 
życia zakonnego. Konstytucje stwierdzają, że wszyscy bracia powinni 
cenić formację duchową, która przyczynia się do postępu w życiu zakon-
nym4. Powołanie zakonne zakłada radykalne przylgnięcie do Chrystusa 
i Jego misji, co niesie w sobie specyficzny dynamizm stałego poszu-
kiwania i nieprzerwanego wzrostu, który chroni osobę konsekrowaną 
od wszelkiego zasklepienia i czyni zdolną do żywego i prawdziwego 
świadectwa o Królestwie Bożym w tym świecie.

Ogólne powołanie zakonne konkretyzuje się w określonym zgro-
madzeniu i duchowości, dlatego dochodzimy tu do motywu fundamen-
talnego formacji stałej, który wiąże się z wymogiem natury powołanio-
wo-zakonnej. W ramach duchowości zakonnej ważne są dwie inspiracje 
do podjęcia formacji stałej, a którymi są: nawrócenie i wcielenie. Przez 
nawrócenie rozumie się proces oczyszczania od zła, żeby zbliżyć się do 
Boga. Proces ten jest „permanentny”, albowiem trwa przez całe życie, 
bazuje na Ewangelii, która programowo koresponduje z nawróceniem: 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Osoba konsekrowa-
na winna uczynić z permanentnego nawrócenia ideał życia. 

Wcielenie staje się wydarzeniem centralnym, które ma swoje odnie-
sienie do życia zakonnego. Konkretyzuje się w kontemplacyjnej miłości 
Osoby Chrystusa Boga-Człowieka, przeradzającej się dzięki łasce w moc 
wcielania w sobie Słowa, umożliwianie na nowo rodzenia się Go we 
własnej duszy i życiu. Moc inkarnacyjna daje możliwość wcielania się 
Słowa w życie innych osób, społeczeństw i wspólnot, które dają poznanie 
walorów ewangelicznych i stają się świadkami nowej „formy życia”. 
W tej perspektywie formacja stała nie jest tylko „nawróceniem do Boga”, 
ale również w konsekwencji tego, szukaniem możliwości do niesienia 
Chrystusa ludziom, na wzór Maryi. Aktualizacja tego maryjnego planu 
stawia konieczność wcielania na nowo Ewangelii w aktualną rzeczy-

 4 K 199.
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wistość. Dzieło to wymaga nieustannego odczytywania znaków czasu, 
życiowego kontaktu z ludźmi i kulturą, w której żyją.

2.4. Wymogi natury charyzmatycznej

Powołanie do życia zakonnego konkretyzuje się w określonej ro-
dzinie zakonnej. Tym, co rozróżnia poszczególne Zakony i Instytuty, jest 
charyzmat. Trzeba podkreślić, że życie konsekrowane nie powstaje dla 
zrealizowania idei wymyślonej przez człowieka, lecz jest odpowiedzią 
na konkretne zapotrzebowanie czasu i konkretne potrzeby Kościoła. 
Duch Święty ingeruje i swoimi sposobami nie dopuszcza, by zniknęła 
w Kościele jakaś istotna wartość. Charyzmat jest więc kolejnym uprzy-
wilejowanym wymogiem formacji stałej, rozumianej jako wzrost życia 
w płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej. Poprzez konsekrację zakonną 
stworzona zostaje szczególna komunia pomiędzy osobą konsekrowaną 
i Bogiem, a w Nim – pomiędzy członkami wspólnoty. Jej podstawą jest 
komunia w Chrystusie określona poprzez niepowtarzalny pierwotny cha-
ryzmat. Więź z Założycielem i przekazanym przez niego charyzmatem, 
który kontynuowany, pogłębiany i rozwijany przez pokolenia staje się 
podstawowym czynnikiem budującym życie zakonne. Odnowiona mi-
łość do Założyciela domaga się zainteresowania własnym specyficznym 
charyzmatem. Z tego rodzi się potrzeba ciągłego studiowania własnych 
początków i historii. Poznawaną własną tradycję trzeba przełożyć na 
język dzisiejszych zachowań. W tę przestrzeń wchodzi formacja stała.

Pogłębione zrozumienie charyzmatu jako zadanie formacji stałej 
pozwala osobie konsekrowanej uzyskać jasny obraz własnej tożsamo-
ści, wokół której łatwiej jest budować jedność i komunię. Umożliwia 
ona również twórcze dostosowanie się do nowych sytuacji, co stworzy 
pozytywne perspektywy dla przyszłości. Co więcej, charyzmat kreśli 
przed osobą konsekrowaną określony zarys planu Bożego, przedstawia 
mu konkretny projekt do realizacji. Osoba konsekrowana odpowiada, 
czyni postanowienie, wybiera drogę realizacji charyzmatu, przemienia się 
według tego projektu, staje się w pewien sposób nowym człowiekiem. 
Troska o tożsamość charyzmatyczną pozwala uniknąć ogólnikowości, 
która jest prawdziwym niebezpieczeństwem dla życia zakonnego.
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2.5. Wymogi natury historycznej 

Następny wymóg ma naturę historyczną. Podkreśla on przyspie-
szone zmiany naukowo-techniczne i socjalno-polityczne w obecnych 
czasach5. Zmiany te zmuszają osoby zakonne do ustawicznej przemiany 
kulturalnej, dalszego kształcenia umysłu6 i do zmiany mentalności tak, że 
kto się nie znajduje w tej postawie otwartości, tj. w stanie stałej formacji, 
łatwo może stać się anachronicznym, czyli pozostać poza rzeczywistym 
światem, w którym powinien żyć. 

Drugi aspekt wymogu natury historycznej formacji stałej wiąże się 
z historycznym faktem Soboru Watykańskiego II i z jego konsekwen-
cjami dla Kościoła i dla życia zakonnego związanymi z rozwojem 
biblistyki, teologii, nauk moralnych, duchowości, historii Kościoła 
i historii dogmatów. Stąd Konstytucje zachęcają, aby nie zaniedbywać 
kształcenia i pilnego oddawania się kontynuowaniu studiów. Rodzi się 
więc potrzeba głębiej przeżywanego życia duchowego i takiego przy-
gotowania kulturalnego, które pozwoli lepiej i w sposób pełny odpo-
wiedzieć w świetle Ewangelii i nauki Kościoła na powołanie i właściwe 
rozumienie współczesnego świata. Podejmowane studia specjalistyczne 
winny pilnie zważać na ogólne dobro Zgromadzenia i Kościoła7. Prze-
konanie, że Bóg powołuje codziennie i ciągle, sprawia potrzebę dawania 
nowej odpowiedzi, co wymaga wewnętrznej wrażliwości na poruszenia 
Ducha i uwzględnienia „znaków czasu”. 

Szczególne „znaki czasu” są udziałem Europy Środkowej, w tym 
Polski. Zmiany aktualne nie prowadzą do sytuacji sprzed czasów ko-
munizmu. Dawne formy już minęły. Zdaje się, że minęły też czasy 
konstruowania wielkich budowli. Chociaż pewne zjawiska powtarzają 
się, to jednak historia nigdy się nie cofa, posuwa się ciągle do przodu. 
Zbyt wiele osób konsekrowanych nie potrafi podjąć potrzebnych ak-
tualnie zadań, bo nie posiada do tego uzdolnień, technicznego przygo-
towania albo po prostu – duchowego fundamentu. Do tej pracy trzeba 

 5 Tamże, 196.
 6 Tamże.
 7 Tamże, 197.
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cierpliwości historycznej i stałej formacji we wszystkich płaszczyznach. 
Konstytucje zalecają, aby poza formacją doktrynalną i praktyczną, 
związaną z obowiązkami każdego, gorliwie przyswajali sobie również 
kulturę duchową, korzystając z wszelkiej okazji do zapoznania się ze 
współczesnymi ważniejszymi osiągnięciami wiedzy, zwłaszcza w zakresie 
życia duchowego8.

Wymóg natury historycznej domaga się większego zainteresowania 
człowiekiem i jego historią oraz wyczulenia na wolę Bożą objawioną 
w „znakach czasu”, co powoduje, że nie ma odrzucenia świata i naiw-
nego przyjęcia wszystkiego, co światowe, ale rodzi się „ewangeliczna 
sympatia”, która wyraża się przez otwartość, co jednocześnie wymaga 
rozpoznania w świetle wiary.

2.6. Wymóg nieustannej odnowy

Przemiany w życiu konsekrowanym w pierwszych latach po Sobo-
rze Watykańskim II często są porównywane z działaniami wojennymi. 
Związane to było ze zmianami stanowisk i przestawianiem hierarchii 
wartości. Zrezygnowano z pozycji cenionych przez osoby konsekrowane, 
które okazały się być zbyt sztywne wobec nadchodzących zmian. Robiło 
to wrażenie anarchii. Z drugiej strony zaobserwować można było pewną 
euforię i naiwny optymizm w stosunku do tego, co nowe i jeszcze nie 
sprawdzone. Historia pokazała, że trudności nie znikają przez zmianę 
niektórych praw i struktur. Istota problemu znajduje się w samym czło-
wieku. Odkrycie tej prawdy, że wszelki kryzys ma swoje źródło w czło-
wieku, pozwala położyć nacisk na osobiste nawrócenie, na skierowanie 
się ku wartościom, dla których żyje się i dla obrony których tworzy się 
struktury. W taki prosty sposób przechodzi się od „zmiany” do „odno-
wy”. Właściwie rozumianej odnowie winno towarzyszyć fundamentalne 
przekonanie, że życie konsekrowane nie jest wyborem czegoś, ale Kogoś. 
Jest wyborem, który angażuje całe życie osoby konsekrowanej i każe 
widzieć śluby jako oddanie siebie Chrystusowi, dzielenie z Nim swojego 

 8 Tamże, 199.
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życia i udział w Jego zbawczej misji. Odnowie ma towarzyszyć świado-
mość, że życie konsekrowane ma być żywym świadectwem świętości 
Kościoła, która dzisiaj wyraża się przede wszystkim poprzez ubóstwo 
osobiste i wspólnotowe, uczestnictwo w życiu ubogich, autentyczne życie 
wspólnotowe i wspaniałomyślną, pokorną służbę.

2.7. Formacja i zbawienie

Następnym ważnym wymogiem formacji stałej jest zbawienie, któ-
re nieodłącznie związane jest z Kościołem - szczególnym uczestnikiem 
procesu formacji stałej. Życie zakonne rozwija się w Kościele, przez Ko-
ściół i na jego służbę. Kościół jest uczestnikiem, który wywiera znaczący 
wpływ na przebieg procesu formacyjnego, on jest sprawcą formacji stałej. 
To oddziaływanie sprawcze Kościoła dotyczy różnych przestrzeni, wśród 
których jest przestrzeń zbawienia, albowiem Kościół rozumiany jest jako 
narzędzie zbawienia i jedności z Bogiem oraz między ludźmi, jawi się 
jako lud Boży pielgrzymujący przez świat. Ten lud Boży, ustanowiony 
przez Chrystusa we wspólnocie życia, miłości i prawdy, jest ubogacony 
przez Ducha Świętego mnogością darów i charyzmatów, potrzebnych 
do wzrostu i odnowy tegoż Kościoła. Formacja stała zwraca uwagę na 
zobowiązanie życia powołaniem we wszystkich okolicznościach życia. 
Te okoliczności życia determinowane są między innymi wiekiem, któ-
ry nieuchronnie przynosi choroby, cierpienia, poczucie nieużyteczności, 
kiedy zbliża się spotkanie z Panem. 

Formacja stała jest w pierwszej kolejności dziełem Ducha Świętego, 
natomiast Sobór Watykański II mocno zaakcentował zbawczą obecność 
Ducha Świętego w Kościele i świecie, która leży u podstaw charyzma-
tycznej struktury Mistycznego Ciała. To Duch Święty, zamieszkujący 
w Kościele jako w swej świątyni, prowadząc dzieło formacji stałej jed-
noczy cały mistyczny organizm we wspólnocie i posłudze, utrzymuje 
go w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawiając. Ta stała, dynamiczna 
i zbawcza obecność Ducha Świętego pozwala mówić o formacji stałej 
jako procesie zbawczym w Kościele.
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Zbawiać nie oznacza tutaj po prostu przekazywania prawdy lub 
obiektywnych informacji o Bożej lub ludzkiej rzeczywistości, ani wypeł-
niania funkcji określonych jako apostolskie. Życie zakonne zbawia przez 
dawanie egzystencjalnego świadectwa o wartościach duchowych i escha-
tologicznych. Życie konsekrowanego jest już w przypadku każdej osoby 
konsekrowanej wizerunkiem niebieskiej oblubienicy, znakiem Królestwa 
Bożego, świadectwem panowania Boga nad historią i przemijalnością 
obecnego czasu, zapowiedzią przyszłej chwały zmartwychwstania, 
a wreszcie znakiem eschatycznej doskonałości, do której zmierza cały 
Kościół. Wspólnota zakonna poprzez wysiłek formacyjny ma ukazywać 
nową Jerozolimę, przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3), czyli przyszłą 
wspólnotę zbawionych. 

3. Podmiot formacji stałej

Podmiotami i adresatami formacji stałej są osoby konsekrowane 
i wspólnoty. Z tego względu rozwija się ona na dwóch płaszczyznach, 
a mianowicie na płaszczyźnie osobistej i płaszczyźnie wspólnotowej. 

3.1. Osoba 

Formacja stała jest rzeczywistością zindywidualizowaną, albo-
wiem osoba konsekrowana jest stale zapraszana do dawania konkretnej 
odpowiedzi wobec nowych sytuacji i wezwań. Osoba ludzka jest dziś 
zewsząd zagrożona. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że człowiek 
zatraci swój rys osobowy. Z jednej strony jest niebezpieczeństwo za-
gubienia się w masie, z drugiej zaś - niebezpieczeństwo wyizolowania 
się. Do tego dochodzi jeszcze niebezpieczeństwo od strony różnych 
ideologii (marksizm, liberalizm, kapitalizm, totalitaryzm, globalizm), 
które dokonują zamachu na wolność człowieka, proponując i działając 
na rzecz jedności redukującej człowieczeństwo, wprzęgając je w służbę 
własnej wizji świata. Ten kontekst stawia przed osobami konsekrowa-
nymi odpowiednie wymagania formacji stałej, która ma przyczynić się 
do formowania osób w prostocie i radości życia, we wzajemnej służbie 
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i posłuszeństwie przenikniętym miłością; formować osoby zdolne do 
życia w wolności i poczuciu krytycyzmu wobec panujących ideologii. 
Jan Paweł II podkreśla, że podmiotem formacji jest osoba w kolejnych 
fazach swojego życia, natomiast celem formacji jest cały człowiek, po-
wołany, aby szukać Boga i miłować Go z całego swego serca, z całej 
duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwp 6, 5), a bliźniego swego jak 
siebie samego (por. Kpł 19, 18; Mt 22, 37-39). 

Miłość do Boga i drugiego człowieka jest potężną siłą, która może 
być nieustannym źródłem natchnienia na drodze dojrzewania i wierności. 
Osoba pozostaje w centrum formacji na wszystkich jej etapach, albowiem 
człowiek-osoba jest pierwszym autorem i pierwszym odpowiedzialnym 
za własną pełną realizację, staje się on swego rodzaju protagonistą oso-
bistego rozwoju. 

Słowo protagonista w tej koncepcji nie ma na celu podkreślenia 
aspektu przewagi czy wybijania się nad innych, ale dawanie biblijnego 
sensu swojemu sposobowi myślenia, obecności, życia i bycia w świecie. 
W języku biblijnym w nawiązaniu do tekstów z Księgi Rodzaju człowiek 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26) swoim życiem 
ma uzewnętrzniać w świecie panowanie Boga (por. Rdz 2, 20). 

 Właściwa organizacja formacji stałej, biorąc pod uwagę osobę 
jako podmiot formacji, winna zmierzać do bycia we wszystkich swych 
elementach:

a) humanistyczną, czyli zmierzającą do promocji całej osoby, reali-
zującej w pełni swoje powołanie;

b) personalistyczną, czyli szanującą wartość i godność człowie-
ka, liczącą się z wolnością osoby ludzkiej, rozumiejącą i doceniającą 
oryginalność i niepowtarzalność każdej osoby. Konsekwencją tego jest 
wymagane zindywidualizowanie procesu formacyjnego;

c) całościową czy inaczej totalną; jako wymiar antropologiczny ro-
zumiana jest w dwóch aspektach, które jednocześnie tworzą dwa modele 
interpretacji formacji: 

- po pierwsze, w odniesieniu do osoby formacja musi obejmować 
całą osobę, w każdym aspekcie jej indywiduum, a mianowicie serce, 
rozum, wolę, pamięć, wyobraźnię, zmysły, pragnienia itp. Oprócz tego, 
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żeby być totalną musi brać pod uwagę wszystkie pola życia chrześci-
jańskiego i konsekrowanego w ich wymiarach: ludzkim, kulturalnym, 
zawodowym, duchowym i duszpasterskim, zwracając uwagę na harmo-
nijną integrację wszystkich jej aspektów.

- zasada totalności odnosi się do drugiego modelu interpretacji for-
macji, a mianowicie tego, który odnosi się do życia wewnętrznego osoby 
jako podmiotu formacji. Formacja stała zakłada radykalne nawrócenie 
całej osoby i nakłada zadanie formacyjne przez całe życie, co jednocze-
śnie pociąga za sobą stosowanie metod nie tylko pedagogicznych, ale 
i teologicznych, szczególnie w odniesieniu do konsekracji, która sama 
w sobie jest formacją prowadzącą do formowania człowieka nowego 
w płaszczyźnie zarówno duchowej, jak i psychologicznej. 

d) wyzwalającą, czyli zmierzającą do uczynienia osoby ewangelicz-
nie wolnej, zdolnej do odpowiedzialnego zagospodarowania i używania 
wolności;

e) braterską, albowiem osoba konsekrowana ma specjalne powoła-
nie do życia we wspólnocie. Z tego względu organizacja formacji stałej 
musi podjąć rozważenie tego faktu nie tylko co do treści, ale też co do 
struktur i metod formacji. Każda osoba przez całe życie jest równocze-
śnie tą, która jest formowana, i która formuje, ponieważ zawsze może 
sama czegoś się nauczyć i nauczyć innych. Zasadę tę należy uznać za 
przewodnią w formacji stałej. Każda osoba, dana przez Boga wspólno-
cie, przynosi jej radość i jest zarazem pobudką, aby inni odnawiali się 
w duchu swojego powołania. 

3.2. Wspólnota

Wspólnota jest podmiotem i narzędziem formacji w takiej mierze, 
w jakiej pozwala każdemu ze swych członków wzrastać w wierności 
Bogu, zgodnie ze swoim powołaniem i charyzmatem. Osoby konse-
krowane w ramach formacji mają razem jasno określić racje istnienia 
i podstawowe zadania wspólnoty, a swoje wzajemne kontakty przepoić 
prostotą i zaufaniem, opierając przede wszystkim na wierze i miłości. 
W tym celu wspólnota buduje się każdego dnia pod wpływem Ducha 
Świętego, pozwalając się osądzać i nawracać słowu Bożemu, oczyszczać 
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przez pokutę, budować przez Eucharystię, ożywiać dzięki przeżywaniu 
roku liturgicznego.

Wspólnota powstaje i trwa nie dlatego, że osoby czują się szczęśliwe 
razem dzięki podobnym poglądom, charakterom i dążeniom, lecz dla-
tego, że Chrystus zgromadził je i utrzymuje w jedności dzięki wspólnej 
konsekracji i dla wspólnej misji w Kościele, zaś pokój i radość paschalna 
wspólnoty są zawsze owocem śmierci samego siebie i przyjęcia daru 
Ducha Świętego (por. J 12, 24; Ga 5, 22). Radość przynależenia do 
Chrystusa na zawsze jest owocem Ducha Świętego, nie dającym się 
z niczym porównać. Osoby konsekrowane ożywione tą radością, którą 
Chrystus zachowuje nawet w czasie prób i doświadczeń, mogą z ufnością 
spoglądać w przyszłość. W tej mierze, w jakiej radość ta promieniuje ze 
wspólnoty, jest ona dla wszystkich świadectwem, że forma życia, jaką 
osoby wybrały, pomaga im przez potrójne wyrzeczenie zawarte w pro-
fesji zakonnej do jak najpełniejszego życia w Chrystusie.

Formacja stała, definiując wspólnotę i określając jej istotę, stwierdza, 
że osoby konsekrowane dane sobie wzajemnie przez Boga i obdarzane 
różnymi darami winne odnosić się jedne do drugich z życzliwością. Dla-
tego, gdziekolwiek gromadzą się w imię Jezusa, niech starają się tworzyć 
jedno serce i jedną duszę (Dz 4, 32), dążąc zawsze do coraz większej 
doskonałości, a jako prawdziwi uczniowie Chrystusa winni miłować 
się wzajemnie i serdecznie, jeden drugiego ciężary dźwigając i znosząc 
słabości. Ćwicząc się wzajemnie w miłości Bożej i wspólnotowej mają 
starać się dawać dobry przykład sobie i innym oraz przezwyciężać własne 
namiętności i skłonności. 

Wspólnota zakonna jako wspólnota osób ma swoje źródło w Jezusie 
Chrystusie, który objawił prawdę o Bogu Jednym w Trzech Osobach. 
Chrystus, przekazując tajemnicę Trójcy Świętej, naucza, że Bóg jest jed-
nością Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego wzajemnie odniesionych do 
siebie. Jezus Chrystus w pełni objawiając tajemnicę Trójcy Świętej mówi: 
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam [...] - Ducha 
Prawdy [...] A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy (J 14, 16. 17. 26). Podkreślając jed-
ność Osób, naucza: Wszystko, co ma Ojciec jest moje (J 16, 15), W owym 
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dniu poznacie, że Ja jestem w moim Ojcu (J 14, 20), zaś w Modlitwie 
Arcykapłańskiej jednoznacznie podkreśla tę swoją jedność z Ojcem: Aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (J 17, 21). 
Osoby konsekrowane, jako członkowie Chrystusa, w obcowaniu brater-
skim powinni wzajemnie się wyprzedzać w okazywaniu czci (por. Rz 
12, 10), jeden drugiego brzemiona nosząc (por. Ga 6, 2). Skoro bowiem 
miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 
5), wspólnota zakonna, jako prawdziwa rodzina zgromadzona w imię 
Pana, cieszy się Jego obecnością (por. Mt 18, 20). Miłość zaś jest wy-
pełnieniem prawa (por. Rz 13, 10) oraz węzłem doskonałości (por. Kol 
3, 14). Jedność wspólnotowa daje świadectwo przyjęcia Chrystusa (por. 
J 13, 35; 17, 21) i jest źródłem wielkiej siły apostolskiej. 

W ramach podejmowania wysiłku formacji stałej należy wydobyć 
elementy, które mają wpływ na jedność i komunię we wspólnocie.

a) Pierwszym i zarazem fundamentalnym elementem jest Osoba 
Jezusa Chrystusa, który tworzy prawdziwą wspólnotę i dla zgromadzo-
nych w Jego imię jest obecny jako ośrodek jedności. Wspólnota powstaje 
i trwa dlatego, że Chrystus zgromadził osoby i utrzymuje je w jedności. 
Przyczyną sprawczą zaistnienia wspólnoty w znaczeniu komunii oraz 
przyczyną trwania jej w jedności jest Jezus Chrystus. On obdarza nad-
przyrodzonym darem powołania zakonnego, wzywając w ten sposób do 
pójścia za sobą. On sprawia, że osoby trwają w łasce powołania i według 
niej żyją. Tak więc życie i formacja osób zakonnych polega na radosnym 
wstępowaniu w ślady Chrystusa (sequela Christi), ubogiego i pokornego, 
by przez Niego w Duchu Świętym byli prowadzeni do Ojca. Zebrani 
w imię Pana, obdarzeni łaską powołania tworzą wspólnotę zakonną. 
Z tej prawdy wynika, że głównym elementem duchowym wspólnoty, 
elementem kształtującym jedność we wspólnocie jest formacja do na-
śladowania Chrystusa. Stąd też każda pojedyncza osoba i cała wspólnota 
jest zobowiązana do nieustannego wpatrywania się w Chrystusa i uczenia 
się od Niego życia we wspólnocie i dla wspólnoty. 

b) Formacja stała ma pomóc osobom konsekrowanym, aby w aktu-
alnie istniejących warunkach stale zdobywały umiejętność życia własnym 
powołaniem według Ewangelii. Ewangelia dla osób konsekrowanych jest 
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podstawą życia i działania, dzięki niej przez Ducha Świętego poznają 
one Chrystusa i z wiarą przyjmują Jego czyny i słowa, które dla nich 
są duchem i życiem. Ewangelia znajduje się na początku naśladowania 
Chrystusa, ale nie przestaje być tym samym w życiu dojrzałym. Dlatego 
w jej świetle buduje się całe życie zakonne w wymiarze wspólnotowym, 
dokonuje się rewizji życia i odczytuje znaki czasu. Ewangelia staje się 
pokarmem dającym wzrost miłości, albowiem osoby zjednoczone wiarą 
w Boga Ojca, karmione zarówno przy stole słowa Bożego, jak i Euchary-
stii, miłując się wzajemnie, stają się dla świata znakiem rozpoznawczym 
uczniów Chrystusa. 

c) Bóg, który daje i gromadzi osoby konsekrowane w jedną rodzi-
nę jest miłością (por. 1 J 4, 8). Bóg stworzył człowieka do miłości, zaś 
w życiu zakonnym osoby są powołane do miłości doskonałej9, do której 
zdążają drogą rad ewangelicznych. Miłość jest elementem kształtują-
cym jedność we wspólnocie. Dlatego też gdziekolwiek osoby konse-
krowane gromadzą się w imię Jezusa, są zobowiązane tworzyć jedno 
serce i jednego ducha (por. Dz 4, 32), dążąc zawsze do coraz większej 
doskonałości. Doskonałość i miłość we wspólnocie na wzór prawdzi-
wych uczniów Chrystusa osiągana jest przez życzliwość, wzajemne 
dźwiganie ciężarów, znoszenie słabości, przezwyciężanie namiętności 
i złych skłonności. Miłość we wspólnocie stawia wymagania, aby roz-
wijać wzajemne zaufanie, zrozumienie i szacunek, podtrzymywać się 
w chwilach trudności i zniechęcenia, z prostotą okazywać sobie własne 
potrzeby, służyć chętnie własnymi zdolnościami oraz praktykować po-
słuszeństwo przeniknięte miłością, przyjmować upomnienie braterskie 
wraz z wysiłkiem nawracania się. 

d) Osoby konsekrowane na drodze wspólnego kroczenia do Ojca 
otrzymują dar Eucharystii, która je umacnia i ożywia wspólnotę. Spra-
wowanie i adoracja Eucharystii, „szczytu i źródła” całej działalności 
Kościoła jest bowiem podstawą komunii umysłów i serc, niezbędnej 
dla wzrastania we wspólnocie. Od niej zatem trzeba zacząć wszelką 
formację stałą do ducha wspólnoty.

 9 Por. PC 1.
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e) Komunia miłości stawia bardzo konkretne wymagania. W pierw-
szej kolejności należy tworzyć we wspólnocie klimat rodzinny, prosty 
i radosny, w którym każda osoba mogłaby się w sposób wolny urzeczy-
wistniać. Wzorcem życia rodzinnego jest Rodzina z Nazaretu, bardzo 
podobna do rodziny zakonnej. Momentem scalającym tę Rodzinę jest 
powołanie Jezusa, Maryi i Józefa w zbawczym dziele Ojca. Ta Rodzina 
cała jest ześrodkowana na Jezusie Zbawicielu i Jemu podporządkowana. 
Jednoczy ją jedna miłość Boża.

f) Następnym czynnikiem tworzącym ducha jedności we wspólnocie 
jest wzajemna wymiana myśli, doświadczeń i wyjawianie swoich po-
trzeb. Duch zrozumienia i szczerego szacunku winien przenikać wszyst-
kie osoby. Dokument o życiu braterskim stwierdza, że nowe struktury 
władzy, wyłaniające się z odnowionych Konstytucji, wymagają zwięk-
szonego uczestnictwa osób. Pojawiły się nowe sposoby podejmowania 
problemów, oparte na dialogu wspólnotowym, współodpowiedzialności 
oraz na zasadzie pomocniczości. Instytut zakonny w swojej strukturze 
centralnej nie zamierza organizować wszystkiego z góry, ale raczej ma 
dodawać odwagi i mocą swojej władzy czynić struktury bliższe osobie, 
zachęcając do przejęcia inicjatywy w formacji stałej. 

g) Zasada pomocniczości, obecna w formacji stałej, pomaga 
zrozumieć, że nie można dzielić wspólnoty na odpowiedzialnych 
i wykonawców. Proces formacyjny ma uzmysłowić, że wszyscy we 
wspólnocie mają czuć się współpracującymi i współodpowiedzialny-
mi. Czynna formacja stała wymaga współpracy i odpowiedzialności, 
albowiem każda osoba przez całe życie jest równocześnie tą, która jest 
formowana, i która formuje, ponieważ zawsze może sam czegoś się 
nauczyć i nauczać innych. Zasada ta jest przewodnią w całej formacji 
stałej i należy wprowadzać ją w życie. 

h) Podobna do zasady pomocniczości jest zasada uczestnictwa. 
Formacja stała jest faktem wzrostu i dojrzewania. Wzrost i dojrzewanie 
następują wtedy, gdy poszczególne osoby i wspólnoty przezwyciężają 
tendencje do tworzenia zamkniętego świata, uczestniczą natomiast w do-
świadczeniu innych. Nikt nie może dojrzewać sam - jedni potrzebują 
drugich. W czasie, który tak bardzo podkreśla znaczenie samourzeczy-
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wistniania się, a równocześnie szuka nowych modeli współżycia, to 
otwarcie się na innych i ta zdolność uczestnictwa są źródłami ubogacenia 
duchowego i kulturalnego, jak również służą do przezwyciężania roz-
paczliwej sprzeczności, która czasem wydaje się zawierać w dwusłowie 
osoba-instytucja.

Zasada uczestnictwa jest szczególnie ważna ze względu na pod-
miot formacji, którym jest dorosła osoba konsekrowana. Ona nie chce 
być traktowana jak przedmiot działania i obróbki formacyjnej innych, 
ale pragnie być świadomym uczestnikiem i współprotagonistą formacji 
stałej. Związana jest z tym nowa intuicja dotycząca koncepcji osoby 
i świadomość posiadania zdolności do uczestnictwa w różnych momen-
tach działalności formacyjnej własnej, jak i innych. Również programy 
formacyjne, wybór środków formacyjnych, etapy formacji winny być 
dyskutowane i oceniane wspólnie. 

i) Formacja stała w wymiarze wspólnotowym ma kreować „mental-
ność wspólnoty” wyrażającej się w dyspozycji: do słuchania, do dialogu, 
do przyjmowania, do wspólnoty, do służby, do przebaczenia, do współ-
pracy, do komunikacji osobowej. Mentalność ta winna być ożywiana 
miłością solidarną, darmową i ofiarną. 

4. Zakończenie

Celem formacji stałej jest zapewnienie świeżości i aktualności wła-
snego charyzmatu, wcielanego w życie przez nieustanną odnowę osobistą 
i odpowiednie przystosowanie struktur. Aby ten cel osiągnąć, osoba kon-
sekrowana musi pamiętać, że formacja stała jest faktem egzystencjalnym, 
który nieustannie angażuje i obejmuje człowieka w ciągu całego życia. 
Ten fakt sprawia, że formacja musi trwać nieustannie. Formacja stała 
ostatecznie nie jest niczym innym niż stałym, dynamicznym i twórczym 
odnawianiem się w powołaniu. To dynamiczne i twórcze odnawianie się 
rozumiane jest jako swoisty rodzaj młodości ducha, który nie przemija 
z czasem, ale na kolejnych etapach życia osoba konsekrowana znajduje 
dla siebie nowe zadania, właściwy sposób życia, służenia i miłowania.
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„Za Chrystusa i Kościół” – tak brzmi naczelne hasło-program oży-
wiające ducha i całą instytucjonalną strukturę Zgromadzenia Księży 
Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Każdy 
chrześcijanin i – przede wszystkim – każdy duchowy syn Niepokalanej, 
Matki Chrystusa i Matki Kościoła – marianin, wie dobrze, że aby wypeł-
niać swoją misję: w jej wymiarze ludzkim, chrześcijańskim i zakonnym, 
potrzebne jest głębokie, wewnętrzne, osobiste zakorzenienie w tajemnicy 
życia wspólnotowego. Teologiczna bowiem perspektywa Zgromadzenia 
wyznacza jeden właściwie, podstawowy kierunek: z Kościołem, w Ko-
ściele i przez Kościół1 być bratem dla brata, to znaczy – używając nieco 
innych, głęboko eklezjalnych, na wskroś ewangelicznych słów – dobro-
wolnie odpowiadać na wszystkie wezwania, które są dowodem Bożej 
miłości; radośnie podejmować obowiązek wspólnego życia i świadczenia 
w życiu doskonałej miłości jako przełożony wspólnoty i jako jej członek; 
przynosić autentyczne owoce łaski chrztu świętego. 

Wszystko to mocą nowej i szczególnej konsekracji2, konsekracji bę-
dącej swoistym dopełnieniem i kontynuacją owej pierwszej konsekracji 
– poprzez chrzest, oddawszy się Chrystusowi i Jego Kościołowi przez 
profesję rad ewangelicznych3. Tak zatem, owe wewnętrzne, duchowe 

Jerzy Tupikowski CMF

Przełożony – człowiek ducha
i jego rola w kształtowaniu życia wspólnoty

 * Ks. dr Jerzy Tupikowski CMF, adiunkt przy Katedrze Filozofii Systematycznej 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 1 K 2.
 2 Tamże, 1.
 3 Tamże.
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„ramy” życia i misji Zgromadzania Księży Marianów określa i porządku-
je jedna Droga: Chrystus – Syn Maryi Niepokalanej, Kościół – Jego Mi-
styczne Ciało i Braterska Wspólnota – „duchownych i świeckich”, którzy 
szerzą chwałę Bożą i dążą do ewangelicznej doskonałości4. Spójrzmy 
więc w kształt wewnętrznego piękna wspólnoty, w jej wyzwania, które 
ona niesie, a jakie pojawiają się przed każdym przyczyniającym się do 
jej wzrostu, przede wszystkim zaś przed tym, któremu powierzono dar 
i zadanie bycia jej przełożonym. 

1. Teologiczne tło życia wspólnotowego

Osobiste powołanie, dar konsekracji i apostolska misja marianina, 
podobnie jak każdej osoby zakonnej, nie dokonuje się w jakiejś nieokre-
ślonej, teologicznej i życiowej przestrzeni, bowiem jej naturalnym, chary-
zmatycznym podłożem jest wspólnota5. Z racji zatem swojego osobistego 
powołania, marianin odtwarza w swoim życiu wspólnotę życia apostol-
skiego z Chrystusem i wraz ze swoimi współbraćmi naśladuje pierwotny 
Kościół wyznawców Chrystusa, którzy mieli jedno serce i jedną duszę6. 
Pierwszym zatem i zarazem niczym niezastąpionym spoiwem, budulcem 
wspólnoty jest miłość: miłość wobec Pana Boga oraz miłość względem 
braci. Jest ona pierwszym darem-charyzmatem Ducha Świętego; jest 
gwarantem osobistej i wspólnotowej przynależności do Jezusa Chrystusa, 
i jako taka znamionuje Jego prawdziwych uczniów. 

Taka więc wspólnotowa i wspólnototwórcza apostolska miłość kreu-
je, konstytuuje od wewnątrz kształt wspólnoty, jest jej wytłumaczeniem 
i zarazem sprawdzianem jej autentyczności. To właśnie w tym kontekście 
Konstytucje z wielkim naciskiem podkreślają, aby każdy marianin-prze-
łożony, który jest przede wszystkim dla drugich bratem, pielęgnował 

 4 Tamże.
 5 Teologia życia wspólnotowego jako istotnego signum distinctivum życia zakonnego ma 

dość bogatą literaturę. Zob. m.in.: cały numer monograficzny – „Życie Konsekrowane” 
(1998) nr 3.

 6 Por. K 91; 95.
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w sobie wzajemną miłość braterską, która jest duszą życia wspólnego 
i wszystkiego, co się dzieje w Zgromadzeniu7. Musi on zarazem czuć, 
że to właśnie na jego barkach spoczywa ta wielka odpowiedzialność za 
„wnętrze” wspólnoty: za „myśli, serce i uczynki” jej członków, których 
„upomina” „i pobudza do dobrego”8. 

Zasygnalizowany wyżej fundament życia wspólnotowego odnajduje 
swoje uzasadnienie w szerszym kontekście teologicznym. Człowiek jest 
stworzony do życia we wspólnocie9. Jest to na tyle naturalna nisza jego 
egzystencji, że tylko pośród ludzi (czyt.: braci), innych osób (braci), może 
się rozwijać, osiągać dojrzałość, budować swoją świętość10. 

Natura człowieka ma charakter na wskroś społeczny (relacyjny). 
Tuż obok niego rozciąga się drugi istotny wymiar – płaszczyzna wiary11. 
Wiara jest przekazywana przez innych ludzi, jest zapośredniczana, ko-
munikowana przez wspólnotę wierzących12. Potwierdza to wyraźnie św. 
Paweł: chrześcijaninem jest się tylko we wspólnocie wiary (zob. Ef 2, 
19-21). Należy pamiętać zatem, że zostaliśmy osobiście powołani przez 
Jezusa Chrystusa, aby żyć we wspólnocie z Nim oraz z innymi, by dzie-
lić Jego styl życia i posłannictwo13. Chrystus jest „wodzem i wzorem” 
dla wszystkich, całego Zgromadzenia i każdego jego członka z osobna. 
Jako Dobry Pasterz jest On także niedoścignionym wzorem dla każdego 
przełożonego14.

Przełożony pamięta zawsze o jednym: wspólnota posiada swoje 
jedyne zakorzenienie w Chrystusie. To On – jako jedyny – potrafi jed-
noczyć jej członków. Jedność wspólnoty jest zawsze dziełem Chrystusa. 

 7 Tamże, 94; por. Tamże, 101.
 8 Tamże, 94; por. S. Ozimek, Biblijne uzasadnienie życia konsekrowanego. Od „Perfectae 

caritatis” do „Vita consecrata”, „Quaestiones Selectae” 14(2002) 131-132.
 9 Zob. T. Koczwara, Zarys teologii życia konsekrowanego, Warszawa 1997, 59-63.
10 Zob. CCA 39.
11 Zob. A. Bazielich, Ku doskonalszej miłości, Warszawa 1986, 92-102.
12 Zob. P. Krakowczyk, Wspólnota jako znak jedności, „Życie Konsekrowane” (1997) nr 

1, 16-17; D. Wider, Nieustanne wzrastanie. Ze stałej formacji zakonnej zagadnienia 
wybrane, Kraków 1998, 127-128.

13 Por. K 4-5.
14 Por. Tamże, 5.



Wspólnota to korelacja różnych osób, zbiór różnorodnych darów, cha-
ryzmatów osobistych wypływających z tego samego, fundamentalnego 
daru Bożego, jakim jest sam Jezus Chrystus i Jego misja w świecie. 
Wspólnota jest odblaskiem i zarazem żywą cząstką Mistycznego Ciała 
Jezusa Chrystusa. Kościół jest wspólnotą-komunią osób zjednoczonych 
wokół Niego. Tutaj właśnie odnajduje swój pełny blask owo mariańskie: 
„Za Chrystusa i Kościół”15, gdyż to on właśnie jest Królestwem Bożym na 
ziemi i Oblubienicą Chrystusową16. Najgłębszym, najwspanialszym wy-
razem tej komunii jest Eucharystia, a więc żywy Jezus. Życie braterskie 
– przypominają Konstytucje – objawia się i urzeczywistnia szczególnie 
w Eucharystii, która jest znakiem jedności i węzłem miłości17. 

W takim zatem kontekście życia wspólnoty mariańskiej należy 
podkreślić, że posiada ona dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza z nich 
wynika z faktu „modelowania” jej samej, jej natury i teologicznego, 
charyzmatycznego sensu na wzór wewnętrznego życia Trójjedynego 
Boga, doskonałej Trójcy Osób Boskich, a zatem zadaniem wspólnoty 
zakonnej jest uczestnictwo w życiu Ojca i Syna, i Ducha Świętego18. 
Druga funkcja skupia swoją uwagę na dawaniu świadectwa bogactwu, 
bezmiarowi łaski, jaka rozlewa się w członkach wspólnoty. Istota bowiem 
życia wspólnotowego nie leży w prostym, fizycznym byciu „razem”, ale 
w skuteczności, przejrzystości świadectwa dawanego Ewangelii19. 

Rodzi się tutaj konieczny wniosek: jedność wspólnoty-komunii 
jako priorytetowy obowiązek jej przełożonego, wspólnoty, której cen-
trum stanowi Chrystus Pan – Posłany przez Ojca – Namaszczony przez 
Ducha Świętego, wskazuje bezpośrednio na jej wymiar misyjny; nie 
jako jakiś „techniczny”, symboliczny, czy nawet teologiczny dodatek, 
ale jako jej najgłębszy sens, taki, bez którego po prostu przestaje być 

15 Tamże, 13.
16 Tamże, 7.
17 Por. Tamże, 69; por. także A. Kiejza, „Łamanie chleba” – formacyjny wymiar Euchary-

stii we wspólnocie, „Życie Konsekrowane” (1999) nr 2, 47-51.
18 Por. VC 17-19, także S.M. Alonso, La vida consagrada. Sintesis teologica, Madrid 

2000, 300-302.
19 Por. P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, Wrocław 2000, 61nn.
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sobą20. Ostatecznie więc, wyrażenie „wspólnota” jest synonimiczne z na-
zwą „misja dla Królestwa Bożego”, którym jest Kościół, misja wobec 
całego świata21. 

W tym miejscu szczególnego znaczenia nabiera apel Konstytucji 
Zgromadzenia, które, mówiąc o jego misji, podkreślają, że jest ona moż-
liwa w braterskiej jedności, angażując tutaj żywą i mocną wiarę, gorącą 
miłość i braterską jedność, wypływającą nieprzypadkowo z wewnętrznej 
uległości wobec przełożonych22. Wspólnota jest dzieleniem życia wiecz-
nego z Ojcem, Synem i Duchem Świętym; jest modlitwą i Eucharystią; 
jest dzieleniem wiary, nadziei i miłości. A ta głęboka «koinonia» jest 
podstawą dzielenia dóbr i stylu życia23. 

Wszyscy razem więc – przypominają Konstytucje Zgromadzenia 
– winni dołożyć starań, aby żyć we wspólnocie tajemnicą jedności ca-
łego Kościoła, czując się głęboko zjednoczeni ze wszystkimi członkami 
Ludu Bożego, nie tylko z racji wspólnie przeżywanego chrześcijaństwa, 
lecz szczególnie przez swój styl życia zakonno-apostolskiego tak, aby 
relacje z hierarchią24, z innymi zakonnikami, z wiernymi chrześcijanami 
i ze wszystkimi ludźmi pozostawały zawsze wyrazem nadprzyrodzonej 
i braterskiej miłości, jaką Chrystus rozlewa w Kościele i ofiaruje wszyst-
kim ludziom25.

Życie wspólnotowe marianów odpowiada na życzenie Ojca Odno-
wiciela, by naśladować życie apostolskie, to znaczy iść za Chrystusem, 
który gromadzi wokół siebie w braterskiej miłości swoich apostołów. Bł. 
Jerzy Matulewicz, zbierając wokół siebie współpracowników, aby podjąć 
wspólną realizację tego, czego nie mogli czynić pojedynczo w służbie 
Słowa, gromadzi przez miłość prawdziwą rodzinę, która cieszy się obec-
nością Pana i ukazuje Jego przyjście. Z tej jedności wypływa wielka siła 
apostolska. Wspólne powołanie do apostolatu i pragnienie naśladowania 

20 Por. K 7-11.
21 Tamże, 9.
22 Por. Tamże, 12.
23 E.R. Falardean, Religious life is a communion, „Review for Religious” (1984) nr 1, 68.
24 Por. K 7.
25 Por. Tamże, 223; por. LG 3, 7, 44; PC 6; CCA 58-59. Zob. RdC 28-29.
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we wszystkim Jezusa Chrystusa stworzyło wśród członków rodzącej się 
na nowo wspólnoty zakonnej tego samego ducha i poczucie braterstwa. 
Wspólnota życia i posług prowadziła ich spontanicznie do poddania się 
władzy i pewnym wspólnotowym normom26.

Reflektując Konstytucje, można odkryć naturę i różnorakie dobra 
życia wspólnotowego: braterską, prawdziwą jedność, wspólnotowy 
kierunek misji i władzę w doskonałej praktyce miłości według rad 
ewangelicznych, całkowitą wspólnotę dóbr, wspólnotowy porządek 
życia; wszystko to celem doskonalszego, bardziej owocnego i skutecz-
niejszego posługiwania apostolskiego. 

Istotną praktyką oraz wyrazem doskonałego braterstwa w Chrystusie, 
której stróżem jest przełożony wspólnoty – człowiek ducha, jest wspólno-
towa modlitwa jako nieodłączna część mariańskiego życia wspólnotowe-
go27. Wspólnotowa celebracja Eucharystii i modlitwa liturgiczna zajmują 
pierwsze miejsce i powinny być docenione wśród członków wspólnoty 
w takiej mierze, w jakiej pozwala i doradza apostolskie powołanie oraz 
roztropna ocena panujących warunków. Inne wspólnotowe akty poboż-
ności, zgodnie z tradycją i apostolskim charakterem Instytutu są również 
ważnym środkiem pobudzania do wspólnotowej miłości i wzmacniania 
życia oraz skuteczności apostolskiej wspólnoty28.

Konstytucje podkreślają, że styl funkcjonowania wspólnoty winien 
odpowiadać wymogom wspólnotowym i osobistym jej członków w taki 
sposób, aby był skuteczną pomocą wierności wszystkich osób i skutecz-
nym narzędziem zapewniającym jedność życia w duchu wspólnotowym, 
środkiem, który pobudza do braterskiej miłości, do wzajemnej troski, 
pomagając sobie w realizacji zakonno-apostolskiego powołania29.

W procesie budowania relacji braterskich potrzebna jest nieustan-
nie ponawiana świadomość, że każda osoba z osobna odpowiada na 
Boże wezwanie, dokonuje wyboru w postaci wolnej, radośnie przyjętej 

26 Por. K 1-2, 223.
27 Por. Tamże, 74-76; por. CCA 21nn.
28 Por. K 35, 65-69, 78.
29 Por. Tamże, 223; por. także S. Urbański, Wspólnota zakonna miejscem życia braterskiego 

w miłości, „Życie Konsekrowane” (1996) nr 3, 53-62.
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konsekracji poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo; wszystko to 
dokonuje się w „kontekście” szerszym – we wspólnocie, w Kościele. 
Tak więc, życie każdego marianina jest życiem w ciągłej relacji, relacji 
łączącej tych, którzy złożyli tę samą profesję, dzielą te same ideały 
świętości, konsekracji w służbie Chrystusowej misji. Z tego właśnie 
powodu życie zakonne ze swej natury jest życiem we wspólnocie, jest 
życiem braterskim, jest życiem zapowiadającym życie przyszłe, jest 
życiem prorockim30. 

Dla pogłębiania jedności wspólnoty konieczne wydaje się, aby miała 
ona jedną „duszę” i jedno „serce”, na wzór wewnętrznego życia Trójcy 
Świętej. Bowiem wspólnota zakonna jest sama w sobie rzeczywistością 
teologalną i przedmiotem kontemplacji; jako „rodzina zgromadzona 
w imię Pana”, jest ze swej natury miejscem, gdzie doświadczenie Boga 
powinno w szczególny sposób osiągać swoją pełnię i udzielać się in-
nym31. Tchnieniem, mocą scalającą wspólnoty jest – Duch Święty, dany 
Kościołowi Pocieszyciel. To On jest wspólnym „biciem Serca Ojca 
i Syna”, To On z Serca Ojca przenika do Serca Syna i z Serca Syna do 
Serca Ojca32. 

Stąd też jedynym „motywem” braterstwa jest Chrystus („serce” 
wspólnoty) oraz posyłający Go Ojciec w Duchu Świętym. Braterstwo, 
choć posiadające liczne analogie do braterstwa w innych ludzkich wspól-
notach, grupach, jest braterstwem popartym konsekracją33. Wspólnota 
zakonna, jako wyraz Kościoła, jest owocem Ducha i uczestnictwem 
w komunii trynitarnej. Stąd każdy zakonnik musi się czuć współodpowie-
dzialny za życie braterskie we wspólnocie, aby ukazywało ono w sposób 
jasny jego przynależność do Chrystusa, który wybiera i powołuje braci 
i siostry, by żyli razem w Jego imię34. 

30 Por. CCA 54-57.
31 Por. A. Garachana, Przełożony – człowiek ducha. Temat do refleksji i modlitwy dla 

superiorów, tł. A. Bartyzoł, Warszawa 2001, 4-6. 
32 Por. S.M. Alonso, La vida consagrada..., 315-316.
33 Por. K 22.
34 CCA 71.
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Ewangeliczny „kształt” wspólnoty, jej „jakość” i wewnętrzne piękno 
zawsze jest sumą, wypadkową „jakości” konkretnych ludzi. Wspólnota 
zakonna jest środowiskiem braterskiej komunii, która ma się kierować 
w życiu charyzmatem leżącym u podstaw jej powstania; jest częścią or-
ganicznej wspólnoty całego Kościoła35. Nie ma bowiem wspólnoty jako 
takiej, istnieje tylko wspólnota żywych ludzi, osób konsekrowanych: 
czystych, ubogich, posłusznych, pełnych miłości i pokory, życzliwości, 
wyrozumiałości, otwartości36. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ bez 
„żywej wspólnoty” nie ma autentycznej konsekracji oraz misji. 

Podkreślają to bardzo mocno Konstytucje. Marianie powodowani 
miłością winni nie tylko wiernie zachowywać śluby ewangeliczne, które 
złożyli, lecz także całe swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne układać we-
dług Ewangelii37. Na tym tle należy skonstatować, że wspólnota z natury 
swojej jest wspólnotą, która jest ewangelizowana – stale się odnawia, 
odświeża swoje wewnętrzne „oblicze”, ale jest też wspólnotą, która 
ewangelizuje – przedłuża misję-posłanie Jezusa Chrystusa. 

2. Przełożony – człowiek Ducha we wspólnocie duchowej

We wspólnocie mariańskiej tak właśnie rozumianej, posługa przeło-
żonego jest posługą „duchową”, tzn. pochodzi od Ducha Świętego i jest 
na służbie duchowej animacji38. Zgodnie z tym, co zostało zaznaczone 
wyżej, pierwszą funkcją przełożonego zakonnego jest prowadzenie 
wspólnoty ku jej celom, według jej natury „duchowej”. Jako narzędzie 
Ducha Świętego, przełożony ma pomagać wspólnocie i każdemu z jej 
członków być i wzrastać według Ducha. Wszystkie inne aspekty typu 
organizacyjnego, profesjonalnego, materialnego itd. mają być podpo-
rządkowane i ukierunkowane na tę „duchową animację”.

35 Tamże, 2.
36 Por. K 12.
37 Tamże, 22; por. CCA 44-46.
38 Por. MR 13.
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Aby umieć prowadzić innych w Duchu, trzeba najpierw samemu 
dać się prowadzić przez Ducha. Dlatego przełożony musi stać się czło-
wiekiem modlitwy, przyjąć postawę słuchania i uległości Duchowi Świę-
temu. Wychodząc od doświadczenia swojego ubóstwa, od świadomości 
tego, że Duch jest darem Ojca, ma modlić się, by otrzymać światło i być 
prowadzonym przez tegoż Ducha. Ma to być modlitwa prośby i słucha-
nia39. Konstytucje usilnie w tym kontekście przypominają: przełożeni 
powinni dawać współbraciom zarówno w modlitwie, jak i w działaniu 
przykład życia głęboko zjednoczonego z Bogiem40.

Przełożony nie tylko ma pytać innych o to, co należy czynić, ale 
ma także w swoim wnętrzu szukać rady Ducha Świętego. Ma mieć czas 
(jak nikt inny we wspólnocie), aby być sam na sam i trwać na słuchaniu 
Ducha. Postawa ta prowadzi ku prawdziwemu duchowemu rozeznaniu, 
a nie wprowadza w czysto ludzkie, a tym bardziej wywodzące się z ka-
prysów kryteria; usytuowuje na linii Bożego działania, Jego zbawczej 
woli wobec wspólnoty i braci41.

Uważne i szczere słuchanie prowadzi do posłuszeństwa, do uległo-
ści42. Tym, który w pierwszej kolejności ma mieć serce poddane natchnie-
niom Ducha Świętego jest przełożony, przezwyciężając przy tym pokusę 
traktowania siebie jako ostatecznej „instancji” w rozstrzyganiu spraw, 
w ten bowiem sposób tworzyłby „wspólnotę psychologiczną”, według 
swoich pragnień, a nie w posłuszeństwie Słowu i Duchowi Świętemu. 
Niech przełożeni starają się pomagać współbraciom w umiejętności łą-
czenia własnej inicjatywy z pokornym i doskonałym posłuszeństwem43. 

Owo „poddanie” obejmuje w sobie również wysiłek ascetyczny, 
wyzwolenie z tego wszystkiego, co deformuje lub zastępuje głos Ducha, 
co stoi na przeszkodzie dyspozycyjności wobec Niego. Chociaż otrzy-
maliśmy posługę władzy, to jednak nie zanikają w nas ani motywacje, 
ani kryteria, ani reakcje, sądy czy też przywiązania „cielesne”, dlatego 

39 Por. K 62.
40 Tamże, 222.
41 Por. Tamże, 223.
42 Por. Tamże, 221.
43 Tamże.
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uwypukla się potrzebę wielkiego oczyszczenia, aby stać się przejawem 
ożywiającego działania Ducha.

Zaznaczymy teraz dwie funkcje tej posługi w uległości Duchowi 
Świętemu.

2.1. Ożywiać dar Zgromadzenia

Narodziliśmy się z Kościoła przez Ducha Świętego i za pośrednic-
twem Założyciela, jako dar dla tegoż Kościoła44. Żyć swoim powołaniem 
oznacza zatem przyczyniać się do przeżywania „oryginalnego” doświad-
czenia Ducha45, pogłębiać go i rozwijać w harmonii ze wzrastającym 
stale Ciałem Chrystusa46.

Przełożony może współpracować z Duchem Świętym w charyzma-
tycznym ożywianiu członków wspólnoty za pomocą duchowego naucza-
nia. Nie jest to nauczanie o charakterze naukowym, abstrakcyjnym, nie 
usiłuje przyczynić się do rozwoju nauki, lecz raczej życia, doświadczenia 
Ducha. Ma tłumaczyć charyzmat jako dar Ducha udzielony Kościoło-
wi. Z kolei, w odniesieniu do odpowiedzialności względem osób, ma 
pomagać im zintegrować ów dar z życiem, przemieniając równocześnie 
duchowe nauczanie w prawdziwe kierownictwo duchowe, w ewange-
licznych ramach zaznaczonych przez Założyciela. Jest to funkcja o du-
żej odpowiedzialności, którą należy realizować w praktyce, w szczerej 
harmonii z nauczaniem Kościoła47 i Zgromadzenia48.

W tym znaczeniu ożywiać wspólnotę oznacza przede wszystkim 
pomagać jej członkom w procesie identyfikowania się i przyjmowania 
w sposób pełny własnego powołania. Uznając zaś, że powołanie jest 
zarazem współ-powołaniem, a charyzmat sam przez się – wspólnotowy, 
ożywianie wspólnoty polegać będzie też na świadczeniu pomocy w utoż-
samianiu się z własnym Zgromadzeniem49. Przełożony, by mógł wypełnić 

44 Por. Tamże, 7.
45 Por. ET 11.
46 MR 11.
47 Por. MR 13a; K 57.
48 Por. K 60-62.
49 Por. Tamże, 62, 95.
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50 Tamże, 63.
51 MR 11.
52 Por. K 37-38.

dobrze tę misję, musi być człowiekiem doświadczającym Boga w chary-
zmacie swojego instytutu. Nie wymaga się od niego w tym względzie tak 
pełnego doświadczenia, jakie posiadał sam Założyciel czy Odnowiciel, 
ale przynajmniej takiego, które odpowiadałoby spełnianej przez niego 
funkcji we wspólnocie; ma wzbudzać to doświadczenie u innych, niejako 
„zarażając” ich nim oraz być wzorem poprzez przejrzystość swojej posta-
wy. Niech przełożeni kierują wspólnotą z szacunkiem należnym zarówno 
osobie ludzkiej, jak i godności chrześcijańskiej każdego ze współbraci, 
pobudzając ich słowem i własnym przykładem do dobrowolnego posłu-
szeństwa i do zbiorowego wysiłku dla wspólnego dobra50.

„Żyć” nie oznacza „zachowywać”, ale „wzrastać”. Charyzmat nie 
jest „relikwią”, lecz życiowym darem, który należy rozwijać w harmo-
nii ze wzrastającym wciąż Ciałem Chrystusa51. Przełożony musi zatem 
pomóc wykryć pewnego rodzaju sytuacje zastoju we wspólnocie, aby 
ją ponownie pobudzić do życia; sytuacje próby i beznadziejności, aby 
utwierdzić ją w wierze; sytuacje sprzyjające rozwojowi, aby je wyko-
rzystać. Od przełożonego zależy bowiem, chociaż nie tylko od niego, by 
wspólnota nie popadała w ospałość, lecz wzrastała w Duchu52.

2.2. Posługa na rzecz jedności i różnorodności charyzmatycznej

Przełożony nie jest jedynym animatorem wspólnoty, ani też jedy-
nym, który otrzymuje inspiracje od Ducha Świętego, czy też cieszy się 
posiadaniem wszystkich darów. Dlatego też jego posługa ma przyczyniać 
się do odkrycia jedności i różnorodności darów Ducha, udzielanych dla 
wspólnego dobra. W tym przypadku przełożony może stać się skutecz-
nym narzędziem Ducha Świętego, umiejąc oceniać, uwierzytelniać, 
potęgować i ukierunkowywać różne dary poszczególnych członków 
wspólnoty.

Aby pomóc w tym aspekcie swoim braciom, przełożony potrzebuje 
umiejętności duchowego „wglądu”, aby dostrzegać ich problemy, oraz 
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miłości, aby umieć właściwie oceniać wszystkie sytuacje. Ma doceniać 
dary, które Ojciec złożył w sercach braci z jego wspólnoty. Co więcej, ma 
radować się z bogactwa tych darów. Zazdrość lub lęk stają się blokadą 
dla wielorakich źródeł, którymi działa Duch Święty dla zbudowania 
wspólnoty. Mówiąc o czynniku „duchowym” w spełnianiu roli przełożo-
nego, odnosimy go nade wszystko do Osoby Ducha Świętego, czyli tym 
samym do tego, co jest najbardziej realne, radykalne i całkowite. Jeśli 
brakuje Ducha: nie ma miłości, tylko pragnienia; nie ma komunii, tylko 
rozbicie; nie ma misji, tylko wykonywanie funkcji; nie ma wzrostu, tylko 
organizowanie struktur; nie ma życia, tylko śmierć; nie ma pokrzepienia, 
tylko dominacja. Duch mieszka w nas! Nie lękajmy się! Ciągle prośmy: 
Przyjdź, Duchu Święty!
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