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WPROWADZENIE
Teologia duchowości, jako „subiektywna strona dogmatyki” – jak nazwał ją
kiedyś Hans Urs von Balthasar1 – jest pełnoprawną nauką teologiczną, jednak nie
oderwaną od realnego życia chrześcijańskiego. Przeciwnie, oparta na doświadczeniu duchowym, bacznie śledzi nauczanie Kościoła i jest wrażliwa na wszystko, co
składa się na egzystencję chrześcijanina. Jako nauka o życiu duchowym, które na
mocy Misterium Paschalnego Chrystusa jest owocem współpracy z Duchem Świętym, działającym w ochrzczonym, teologia duchowości – tak jak cała teologia –
chce stale być w służbie Kościoła.
Nie inaczej jest z rodzimą teologią duchowości. Odpowiadając na współczesne
wyzwania, przed jakimi staje Kościół w Polsce i zwyczajne duszpasterstwo parafialne, podejmuje ona bieżące zagadnienia i problemy i poddaje je metodycznej
refleksji naukowej. Z tej racji Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości,
w kontekście przygotowywanego programu formacji i studiów teologicznych
w polskich seminariach duchownych, w Warszawie na UKSW dnia 12 I 2019 r.
zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową nt. „Kultura powołania”. Natomiast w związku z przyjętym ogólnopolskim programem duszpasterskim na lata
2019-2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w Archidiecezjalnym Wyższym
Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniach 21-22 VI 2019 r., w ramach
dorocznego zjazdu Stowarzyszenia, odbyła się druga tym roku ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Eucharystia źródłem i szczytem życia duchowego”. Na jej
zakończenie uczestnicy udali się w pielgrzymce do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce.
Materiały z tych konferencji naukowych oraz inne studia wchodzą w skład
bieżącego tomu rocznika „Duchowość w Polsce”. Otwiera go druga część unikatowego traktatu o doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej († 1911),
a zamyka bibliografia zawartości rocznika za dziesięć lat jego istnienia. Pomiędzy
nimi w kilkunastu artykułach dominuje tematyka związana z duchowością eucharystyczną. Wśród autorów jest też kilku młodych naukowców. Rozpiętość tematyki poruszanej w bieżącym numerze rocznika oraz jego bogactwo treści potwierdzają nie tylko naukowy charakter teologii duchowości w Polsce, ale także jej
———————
1 „Spiritualität ist die subjektive Seite der Dogmatik”. – H. Urs von Balthasar, Verbum Caro,
Einsiedeln-Freiburg 1990, s. 227.
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służebny charakter zarówno wobec konkretnego człowieka i chrześcijanina, jak
również całego Kościoła i społeczeństwa w Polsce.
W trosce o stałe podnoszenie naukowego poziomu naszego periodyku i dostosowywanie jego formy do wymagań ewaluacyjnych, zaprosiliśmy do Rady Naukowej czterech zagranicznych wybitnych specjalistów w zakresie teologii duchowości. Prof. dr Emilio José Martínez González – hiszpański karmelita bosy – jest
profesorem na Papieskim Wydziale Teologicznym im. św. Teresy od Jezusa i św.
Jana od Krzyża, potocznie zwanym „Teresianum”. Prof. González, były wikariusz
generalny zakonu karmelitów bosych, jest specjalistą w zakresie doktryny terezjańskiej. Zajmował się także duchowością Mahatmy Ghandiego. Wykładowcą na
tej uczelni jest również angielski karmelita bosy prof. dr Iain Matthew, autor
książki pt. The Impact of God (1995), tłumaczonej na kilka języków. Do grona
członków Rady Naukowej naszego periodyku zaproszenie przyjęli ponadto o. prof.
dr Francisco Javier Sancho Fermín OCD z Centro Internacional Teresiano Sanjuanista przy Universidad de la Mística w Avila oraz o. prof. Juan Antonio Marcos
OCD z Universidad Pontificia Comillas. Prof. Sancho Fermín specjalizuje się
w duchowości karmelitańskiej. Między innymi współpracował przy wydaniu dzieł
wszystkich św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Z kolei prof.
Rodríguez, od lat zajmujący się mistyką karmelitańską, jest redaktorem czasopisma „Revista de Espiritualidad” i członkiem Rady Naukowej periodyku „Teresianum”.
Stopniowo poszerzamy także grono recenzentów. Dołączyła do nich s. dr.
Sofija Irena Osmjanska, karmelitanka Dzieciątka Jezus, Łotyszka, która pracuje
w Instytucie Nauk Religijnych w Rydze. Specjalistyczne studia w zakresie duchowości odbyła na UKSW, gdzie uzyskała doktorat.
Można mieć nadzieję, że ta współpraca i wymiana międzynarodowa przyniesie
wiele korzyści intelektualnych oraz wzajemnego ubogacenia się w odkrywaniu
tajemnic życia duchowego.
Obecny tom rocznika „Duchowość w Polsce” jest dziesiątym z kolei, dlatego
na końcu została zamieszczona bibliografia zawartości wszystkich tomów.
W imieniu Zarządu PSTD oraz Rady Naukowej dziękuję wszystkim autorom opublikowanych tekstów za owocną współpracę i zapraszam do współtworzenia
tą drogą polskiej teologii duchowości katolickiej.
Na koniec wypada życzyć Czytelnikom, aby lektura niniejszego tomu, który
biorą do rąk, była treściwym pokarmem duchowym oraz intelektualnym.
Lublin, Św. Jana od Krzyża, 2019.
Ks. prof. zw. dr hab. Marek Chmielewski
Wiceprezes PSTD
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Bł. Marcelina DAROWSKA*
KARTKI
(część druga)2
Przedmowa
Oryginalność treści obu części „Kartek”
znajduje swój odpowiednik w samoistności ich formy.
Co do treści panuje między utworem M. Marceliny a dziełami św. Jana od
Krzyża najzupełniejsza zgodność. Zauważył to znakomity teolog-mistyk, o. Jacek
Woroniecki OP i dał temu wyraz w następujących słowach: „Dzieł jego (św. Jana
od Krzyża), M. Marcelina zdaje się nie znała, bo w jej czasach nie były jeszcze
uzyskały szerszego rozpowszechnienia, ale jako typ umysłowości był on jej bardzo
bliski… U szczytu rozwoju ducha ludzkiego… wszystkie dusze zbiegają się w rozumieniu żądań Bożych i dzięki temu wydają wspólny ton, po którym się poznaje
czy naprawdę czerpały ze wspólnych „źródeł Zbawiciela”. Otóż ta jedność podstawowego tonu w tym, co śpiewało w tych dwóch duszach – założycielki Niepokalanek i wielkiego odnowiciela Karmelu, jest całkowita i to jest też niemałym
powodem prawowierności i trwałej wartości doktryn wyłożonych w niniejszej
———————
*

Bł. Marcelina z Kotowiczów DAROWSKA (1827-1911) – założycielka Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP, mistyczka oraz wybitna wychowawczyni dziewcząt i kobiet. Pozostawiła liczne pisma o treści ascetyczno-mistycznej, zakonodawczej i pedagogicznej, o łącznej objętości ponad 25 tysięcy stron maszynopisu w 143 tomach, przechowywanych w Archiwum Zgromadzenia w Szymanowie. Składają się na nie między innymi: teksty autobiograficzne, Pamiętnik,
publikowany tutaj traktat pt. Kartki, kilkanaście serii rekolekcji dla zakonnic i wychowanek szkół
niepokalańskich, a także ponad 11 tysięcy listów.
2 Na publikację Kartek udzieliła zgody matka Maria Wawrzyna od Ducha Świętego Wiesława
Chwedoruk, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny, w rozmowie telefonicznej z redaktorem tomu dnia 19 VIII 2018 r. Część pierwsza tego
dzieła została opublikowana w „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 13-71. W trosce o zachowanie oryginalności dzieła pozostawiono własną, nieregularną interpunkcję autorki oraz jej słownictwo i składnię. Przedmowę do drugiej części Kartek stanowi komentarz s. M. Benwenuty od Niepokalanego Poczęcia NMP (Tarnowskiej), pierwszej badaczki mistyki Błogosławionej.
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pracy” (Przedmowa do książki s. Benwenuty Tarnowskiej, Asceza życia zakonnego
według wskazań M. Marceliny, Kraków 1950).
Słownictwo i nomenklatura św. Jana od Krzyża były M. Marcelinie nieznane,
toteż w II-ej części Kartek podział stanów życia mistycznego oraz ich określenia
są jej własne. Czasem dla poparcia swoich wyrażeń, sięga M. Marcelina do słownictwa św. Teresy i cytuje z wydań francuskich, które znała, powiedzenia potwierdzające jej osobiste pojęcia.
Język, który M. Marcelina miała na swe usługi, był dla tego rodzaju pojęć,
które ona oddać chciała, narzędziem nieodpowiednim. Pod jej piórem ze sztywnego, niewyrobionego, stawał się on giętki i barwny. Ale niejednokrotnie stwarzała
słowa lub istniejących w swoisty sposób używała. Nic w tym dziwnego. Oryginalna literatura nasza filozoficzna, ascetyczna, a tym bardziej mistyczna była tak
uboga, że narzędzie to nie miało się kiedy wyrobić. Używa więc Matka w sposób
sobie właściwy słów, które przy coraz większym rozwoju filozoficznego słownictwa mają dziś inne, czasem wręcz przeciwne znaczenie. Np. słowo „osobistość”
bierze Matka w znaczeniu pierwiastka ujemnego, pysznego „ja” wciskającego się
w każdą czynność oraz w jakim dziś używa się słowa indywidualność. I przeciwnie przez „indywidualność” oznacza Matka duchową odrębność stanowiącą szlachetną a konieczną właściwość każdej rozumnej istoty; dziś określamy to jako
„osobowość”. „Ludzkość” w języku ascetycznym Matki wyraża właściwości naszej natury, uczuć czysto ludzkich, przyrodzonych, zaprawionych zmysłowością.
Dlatego każe się „ludzkości” wyzbywać. Słowo „natura” nawet bez bliższego
określenia, użyte jest prawie zawsze przez nią w znaczeniu zepsucia spowodowanego grzechem pierworodnym, w czym zgodna jest z autorem Naśladowania
(ks. III, rozdz. 54).
W drugim tomie swego dzieła Les trois âges de la vie interieure o. GarrigouLangrange OP, zabierając głos w sprawie słownictwa mistyków, tłumaczy, iż język
ich ukształtowany na Piśmie św. jest nieraz metaforyczny i różni się od ścisłego,
scholastycznego języka teologów. Różnice te znajdujemy i u M. Marceliny.
W ascezie swojej żąda Matka „śmierci sobie”, „wyniszczenia siebie”, w czym
znów spotyka się ze św. Janem od Krzyża, a opiera na św. Pawle, chcąc umarzania
starego człowieka i wszystkich jego objawów. Przestrzega zaś przed „własną czynnością” czyli przed źle pojętą gorliwością, która dąży do przeprowadzenia czegoś
na własną rękę.
Przy czytaniu pism M. Marceliny utrudnieniem być może nie tylko samorodne
słownictwo, ale nadto jej zwięzły styl. Trzeba się w niego wczytać, z nim zapoznać, aby łatwo ujmować głębię myśli w nim zawartą. Przyczyną tej niezwykłej
u kobiet, czasem aż nadmiernej zwięzłości, jest mentalność Matki logiczna, ścisła
oraz wykluczanie wyobraźni – jak to zauważył jej kierownik o. H. Kajsiewicz CR
– z pism traktujących o życiu wewnętrznym, a tym bardziej o wspólnym życiu
duszy z Bogiem. Świadomie unikała zbędnych słów, nie wyrażających możliwie
najdokładniej rzeczy duchowych, Bożych; sama cierpiała bardzo nad niemożno-
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ścią oddania ich ludzkim językiem i odczuwała wspólnie z wszystkimi mistykami
głęboki ból z powodu dysproporcji między przejściami wewnętrznymi a ludzkim
słowem, nie mogącym ich oddać w całej rzeczywistości i prawdzie.
Bogactwo tych przeżyć mistycznych własnych oraz wymagania ascetyczne,
jakie jej stawiał w duszy głos Boży dla Zgromadzenia nowopowstającego, domagały się przelania na papier. „Pierwszy raz na ziemiach polskich – pisze o. Woroniecki, do zdania którego jeszcze raz się odwołujemy – łaski mistyczne połączyły
się z głęboką kulturą umysłową, która pozwoliła Matce Marcelinie zdać sobie
sprawę z tego, co się w jej duszy dzieje i jędrnym językiem to opisać. Pierwszy raz
język polski został użyty do oddania tajemniczej mowy Boga do człowieka, do
opisania tego, tak trudnego do ujęcia w słowa ludzkie obcowania człowieka
z Bogiem w największych tajnikach tej duszy”.
S. M. Benwenuta od Niepokalanego Poczęcia NMP

Bł. Marcelina DAROWSKA
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4. lipca 1877. Triest. Jäger – Ferdinandeo.
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I. O stosunku duszy z Bogiem
Człowiek stworzony przez Boga i dla Boga, od Boga wszystko biorący i zależny, Bogu podobny – Boga potrzebuje. On się w duszy jego odbija a jakkolwiek
po upadku pierwszych rodziców, echem osłonionem, dla samej niekiedy niejasnym, ona go przeczuwa, szuka i zwraca się ku Niemu jakby natury swej pędem.
I stosunek z Bogiem zadatkiem wieczności, podstawą istnienia człowieka.
Stosunek ten stanowi byt każdego stworzenia, jak życia chrześcijanina.
Widzimy go ogólnym i przyrodzonym, szczególnym, nadprzyrodzonym i nadzwyczajnym.
Ogólnym jest, bo obejmuje wszystko co stworzone, jako prawo wiążące Boga
z arcydziełem ręki Jego, Stworzyciela ze stworzeniem, Dawcy bytu z istniejącym,
Pana ze sługą. Przyrodzonym – bo z natury rzeczy wypływa. Nie byłoby stworzenia, gdyby nie było Stworzyciela; nie byłoby życia, gdyby nie było Źródła żywota,
a biorący istnienie, byt, wedle myśli i woli Dającego, zależny jest od Dającego
i z tej zależności od początku do końca tworzy się stosunek. Stosunek ten przyrodzony odczuwa w duszy w sposób szczególny człowiek, dziecko Boże, na obraz
i podobieństwo Boże stworzony, któremu wieczność z Bogiem przeznaczeniem.
Pewnik niezłomnej siły, Istoty Wyższej, Sprawcy wszystkiego, Dawcy życia,
w dnie duszy jego złożony; wewnętrzna potrzeba Boga zwracająca ją ku Niemu,
jak roślinę z słońca życie czerpiącą ku słońcu – sprawia, że poganin, nieoświecony
łaską wiary, wytwarza sobie Boga wedle kierunku, rozmiaru pojęć i wyobrażeń
swoich i koniecznością pociągu serca cześć Mu oddaje, wyrazami żalu, próśb,
wdzięczności i hołdu wypowiada potrzeby i uczucia swoje. – Wszystkiemu co
stworzone przeznaczeniem chwalić Boga: chwali Go kwiat barwą i wonią swoją,
ptak pieniem swoim, pszczółka pracowitością, spełniając zadanie swe z woli Jego
– chwalą góry i doliny, morza i potoki, pięknem, majestatem i użytecznością
swoją; chwalą Go w sposób nieporównanie wyższy, bo duchowny, istoty wolne
i rozumne; ale póki ich łaska Boża do stanu nadprzyrodzonego nie podniesie, i one
nie wychodzą z tego stosunku ogólnego i przyrodzonego; chwali wszechstworzenie istnieniem swoim, a jakkolwiek zniżone w swym charakterze klęską, która
z winy człowieka wszystko dojęła, wszelkie przeznaczeniu swojemu, które z myśli
Bożej wytrysło, odpowiada, a przez to brzmi nieporównaną pełnią chwały, wznosząca się przed tron Stwórcy Najwyższego od stworzenia całego, ze wszystkich
jego krańców i od początku wieków na wieczność całą.
Szczególny stosunek, to osobny wyraz myśli i woli Bożej względem każdej
istoty, dający każdej osobny charakter, osobne zadanie i miejsce; to osobna łaska
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Pana w duszy, wykazująca osobną jej, choćby na jednej ogólnej drodze, drożynę,
osobne Jego względem niej wymaganie, a stąd osobne i szczególne jej obowiązki.
Bóg zawsze ten sam, innym jest w każdym stworzeniu, innym w każdej duszy.
Zwierzę i roślina ma myśl Jego w sobie, ma wolę Jego, a z niej zadanie osobne
wedle rodzaju swego – i te koniecznym prawem, bezwiednie i biernie, stosownie
do charakteru istoty swojej, spełnia. Człowiek, stworzenie najdoskonalsze na
ziemi, jedno Bogu podobne, duszą nieśmiertelną, wolną wolą i władzą rozumu
obdarzone, a z zasług Chrystusowych życie łaski czerpiące, zna Boga swego, umie,
może z wiedzą, z dobrą wolą i miłością porozumieć się ze Stwórcą swoim, schwytać odcienie działań i upodobań Jego, im odpowiadać. I stosunek między Bogiem
a człowiekiem każdym nie już tylko jest osobny, ale nadto nadprzyrodzony, bo nie
z samego naturalnego porządku, ale z łaski płynący. Rozliczność onych odcieni
działań Bożych w każdym człowieku czyni rozmaitość w ludziach, tak nieporównanie malującą wszechmoc, nieograniczoność bogactwa władzy, mądrości Boga,
Pana wszechświatów. Ten Bóg, miłośnik stworzeń swoich każde innym stwarza,
każdemu co innego daje, każdemu inaczej się udziela, do każdego inaczej
wewnętrznie i zewnętrznie przemawia, a wszystko zgodnie z tą myślą swoją, którą
w nie złożył, a z dobrem każdego. I każde wedle tego, czym jest, głos Jego rozumie
i przyjmuje. Biada temu, które poznać Go nie chce, słyszeć i rozumieć przestanie!
O stosunku duszy z Bogiem bezpośrednim i nadzwyczajnym, całkowicie duchowym i nadprzyrodzonym, chciałabym szerzej pomówić z wami, najdroższe
Siostry moje. Wszelki stosunek Boga Ducha z duszą duchową nazwać by można
z jednej strony duchowym i nadprzyrodzonym: duchowym, bo jest stosunkiem
Ducha z duchem; nadprzyrodzonym, bo w obecnym porządku Opatrzności człowiek przyrodzonymi siłami do głębszego stosunku z Bogiem wznieść się nie może;
ale z drugiej strony stosunek ten przychodząc przez wszystko, co się Panu za środek do niego użyć podoba, przychodząc przez rzeczy zewnętrzne i zmysłowe,
będąc porządkiem rzeczy wedle ich natury, często przybiera charakter zewnętrzny
i nadprzyrodzonym ściśle nie jest.
Wszelki też stosunek z Bogiem jest jakoby bezpośredni: boć Bóg wolą swoją
wszelką istotę stwarza, utrzymuje, a w dnie każdej duszy obraz swój jako piętno
jej przeznaczenia złożywszy, przebywa. Wszakże pozwalamy sobie posługiwać się
tym wyrażeniem w określeniu stosunku głębszego, nadzwyczajnego Boga z duszą,
w którym to dusza, nie już tylko łaskę, światło, pomoc Bożą otrzymuje, ale Boga
samego czuje, i w którym On działa na nią nie przez zmysły i środki zewnętrzne,
ale duchem na ducha, dojmuje głębię po za zmysłami, dojmuje Sam bezpośredni,
jakoby osobiście.
Stosunek bezpośredni i nadzwyczajny między Bogiem a duszą nie jest ani
ogólnym, ani koniecznym nawet w porządku nadprzyrodzonym: jest łaską, przechodzącą wszelkie naturalne racje. Jest jakby fantazją Bożą: wodospadem z nadmiaru miłości. Wszakże Bóg tak doskonale logiczny we wszystkich sprawach swoich, że i tu działanie szczególnej miłości Jego bez szczególnej przyczyny nie bywa.
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Przyczyną: potrzeba następstw tu i w wieczności, jakie łaski nadzwyczajne jedno
przynieść mogą.
Czy uświęcić się bez łask nadzwyczajnych nie można?… Czy one niezbędnym
warunkiem doskonałości, świętości naszej?… Nie. Granicą doskonałości, do jakiej
dążyć mamy, dojść powinniśmy – to pojęcie, rozumienie onej, dane nam wolą
Bożą wedle myśli Bożej w nas złożonej, która rozmiarem istoty naszej. Tej granicy
– tej myśli Bożej – nikt nie przekroczy. Przewodnicy, nie rozumiejący jej w duszach, które prowadzą, i chcący je wznieść po za nią, o rozbicie je tylko przyprawić
mogą. Warunkiem dojścia czyli uświęcenia naszego – wierność. Ono pojęcie, rozumienie szczytu dla nas doskonałości, zarysowuje się zwykle jakby pierwszym
całkowitym szkicem w pierwszej epoce życia naszego nadprzyrodzonego z Bogiem, a rozwija się rozświeca, dopełnia całe życie. Przy wysiłku największym
i najpełniejszym, to jest: przy wierności najdoskonalszej dusza dalej pójść niezdolna, a dobiec tylko do tej mety i dosięgnąć tej granicy z całą łaską jej przeznaczoną jedno może. Ta granica postawiona jako mur niezłomny, nie przetnie nigdy
jej polotu, nie powstrzyma w drodze, ale dojęta u kresu pielgrzymki, otworzy jej
podwoje nieba, uniesie na miejsce przed wieki dla niej naznaczone a doskonale jej
odpowiednie, i ziszczenie myśli Bożej w Boga na wieczność ją wchłonie.
Tu przychodzi drugie zapytanie: czy dusze, przeznaczone na stosunek nadzwyczajny z Bogiem, doskonalsze są z przyrody swej od wszystkich innych, wyższe
we wszystkim od drugich?… – W znaczeniu ogólnym, ludzkim – nie. Zapewne,
ogólnym prawidłem jest zastosowanie naczynia do tego, co ma zawierać. I dusze,
którym Bóg pełniej ma się udzielać, które przeznaczone żyć z Nim bliżej, znać Go
doskonalej, muszą mieć na sobie piętno łaski Jego wyciśnięte, muszą mieć władze
zdrowo utworzone, zdolne rozwoju, elastycznej, że się tak wyrażę, natury, tj. dające się rozciągnąć łaską na przyjęcie darów, jakie im zgotowane, a dotknięcie
Boże oczyszcza je, udoskonala, podnosi nad nie same, po nad to, czym są w sobie,
czym by bez tego były. To cel, to owoc konieczny (bez niewierności) działań
Bożych w duszy. Ale Pan wybrał na Apostołów swoich nie wielkich w rozumieniu
ludzkim: nie mędrców i filozofów, zdumiewających wyższością umysłu: nie znakomitych, głęboko odczuwających piękno, artystów; nawet nie ludzi, odznaczających się świętością żywota; ale prostych, zwykłych, bez nauki i błyszczących przyrodzonych darów, rybaków; łaską bezpośrednią powalił Szawła prześladowcę,
skruszył serce Magdaleny jawnogrzesznicy, a przemawiał z podobną miłością do
wszystkich swych wybranych: Franciszka z Asyżu, Germaine Cousin, Bonne
Armelle itd., jak do Teresy, Jadwigi wysoko urodzonych, Kazimierza Królewicza,
Ludwika Króla itd. – i świętość była owocem dla jednych, jak dla drugich Jego
zbliżenia się, bezpośredniego z Nim stosunku. Owszem, powiedziałabym, Pan podoba sobie wielkie dzieła swoje przeprowadzać przez maluczkich, bo wszechmoc
i cud miłości Jego jeszcze w nich widoczniejsze, bardziej przemawiające i większe
stąd zbudowanie, większa chwała Jego.
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Nie już tylko z nieśmiałością, ale jakby z przerażeniem, jakkolwiek z wielkim
spokojem, dotykam stron duszy niedojętych, Bogu tylko w całej prawdzie znanych, a bardziej jeszcze dla nędznego stworzenia niedojętych działań Bożych; tak
bardzo czuję szczególne moje niedołęstwo, a z niskości mojej przeglądam wysokość, niedostępność dla mowy ludzkiej tych ostatnich. Cóż robić! Powiem co i jak
mi Bóg da, kiedy wola Jego, abym mówiła, gotowa zamilknąć, gotowa zniszczyć
com powiedziała na pierwszą najmniejszą wskazówkę tej najświętszej woli Jego.
Panie! Oby Cię wszystko pochwaliło: ubóstwo i nędza nasze i Twoje zniżanie się
do nas, Twoje miłosierdzie! Oby słaba i licha praca moja, do której przystępuję
w uczuciu odpowiadania wymaganiu Twemu, nie stracę czasu, szkodę, ale jaki taki
pożytek mnie i drugim przyniosła. Święć się Imię Twoje, bądź wola Twoja tu,
wśród nas na ziemi, jak w niebie!
II. Przedświt i wschód słońca
Spójrzmy na duszę przed zetknięciem się z Panem, a do takowego, do zapoznania się z Nim bezpośredniego, przeznaczoną.
Ona śpi. Nocne cienie roztaczają skrzydła swe nad nią. Ale ten sen ciężki, nie
unicestwiający, a skrzydła te lekkie, przejrzyste, nie czarną bezdenną, ale mgłą
powłóczystą tylko tajemniczą ją obejmują. W śnie – marzenia. Marzenia nieokreślone, a pierś wznoszące przeczuciem i pragnieniem: złotobarwne, jak pierwsze
brzaski jutrzenki, dzień słoneczny zapowiadające.
Dusza przebywa drogę, która na tę epokę jej udziałem z woli Bożej, albo
z winy własnej, z niewierności.
Czyni – w prąd czynu ujęta. Czuje pełnię uczucia w sercu, wszystko obejmującą. Służy, poświęca się daje. A nie wziąć dla siebie nie może. Pełnia i pustka –
miłość i niechęć – to jej wnętrze. Czasem zalśni jej jakaś iskra z prawdy, mignie
błyskawicznie odblask jakiś z góry; lecz ona ich nie ujmie, nie zrozumie w całości
nie zatrzyma się na wszystkie strony, chce się nasycić, a głód tylko czuje i pragnienie jej niczym ugasić się nie daje.
Wszyscy ją wielbią, podziwiają, najszczęśliwszą zowią. Ona jedna gardzi
sobą, bo nicestwo swoje, nicość w sobie czuje:, nie narzeka na nic, lecz wzdycha.
A dusza przeczuwa, łaknie bez wiedzy swej i uznania i wyciąga ramiona ku nieujętemu. Niekiedy szczęśliwa, ale czuje, że to szczęście nie potrwa, że nie dla niej,
że inne ją czeka.
Inna w stagnacji, w bezczynności, w oczekiwaniu mimowolnym Nieokreślonego, tęskni i usycha. Życie jej się dłuży, celu nie widzi, a cel przeczuwa. Jaki?…
Gdzie?… to przed nią zakryte. Zapełnia dnie swoje wszystkim, co się przedstawia,
a próżnię tylko czuje. Poddana i cicha, korzy się w swej nieużyteczności, a zaradzić jej niezdolna. Nie czuje się z ziemi, nie widzi nieba: tego nie dojmuje: mgłą
dla niej zakryte… tamta jakby istocie jej nieodpowiednia: wydaje się sobie niby
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ową roślinką, co exhalacją innych roślin żyje, a zakorzenić się sama nigdzie nie
może i przechodzi niczego nie dotykając i nic nie zostawiając po sobie.
Niekiedy dusza w tej czczości i niedostatku tego czegoś, czego niewymowną
i niewytłumaczoną czuje potrzebę, rzuca się w wir świata: w nim szuka jakiegoś
żywiołu, co by ją nakarmił. Stworzona do szczęścia, do posiadania i używania,
potrzebą niezłomną, bo właściwą istocie swojej, z natury i przeznaczenia jej płynącą, goni za szczęściem, szczęścia pożąda. Szuka wrażeń, w olśnieniu swym za
szczęście je biorąc, rzuca się w odmęt i… niesmak tylko znajduje. I gardzi sobą:
czuje, że szał ten jej niegodzien; gardzi wszystkim, bo wszystko tylko zmysły dosięga, niecnie wnika głębiej, duszy nie dojmuje; wszakże się bawi, albo raczej chce
bawić, upoić, zapełnić wnętrze albo stłumić, nie czuć tego, co na dnie jej duszy
zawsze żyjące.
Ale ręka Boska jej strzeże: dotknąć nie daje tego, co by ją pokalało. Wśród
świata, kał świata jej nie dojmuje: bo dusza jej z piętnem Bożym na sobie złego
nie chce, złem się brzydzi, w sobie z nieokreślonym ale niestartym ideałem piękna,
ten ideał chce ująć, ziścić, posiąść, z nim się zlać jednym. Rada by kochać przeczuwając, że w miłości właśnie raj na ziemi, niebo; ale wszystkich w Nieobjętym
kochać nie umie, a jednego z pomiędzy ludzi kochać nie może. Serce jej ani przylgnąć tam, ani się zadowolić – nie w stanie: czuje, że to jej nie wystarczy, że dla
niej za małe. A gdzie to wielkie, które przeczuwa, którego pragnie?… I wśród
zabaw, uciech, niby rozkoszy, jak się z wnętrza jej przedziera, łza by spłynęła,
gdyby jej było wolno.
Inna znowu z kłębem namiętności w sobie w nieprzeniknionej tajemnicy
w udziale natury wziętych, leci z ich prądem pochwyconym ręką szatana.
Wszystko w niej wre i wszystko błotem zbryzgane. Chcenie to dokonanie; dokonanie – to grzech, zbrodnia. Ale łaską równie tajemniczą obraz Boży w dnie tej
duszy nietknięty, pokładem tylko namiętności, jakby koniecznym z prawa przyrody, przyćmiony – a władze duchowe, z tejże samej natury nie już tylko silne,
zdrowe, bogate, ale jakby cudem tej łaski w szczycie swym niedojęte zepsuciem.
Tu już nie złotopióre marzenia we śnie niewinności, ale sen twardy, noc czarna
i horyzont brzemienny burzą i gromami. Ale Bóg w tej duszy jakoby niewinnej
w przewadze złego natury, jest: a On wszechmocny, nieograniczony w miłości,
a żyjący: z Nim śmierci nie ma.
Rzućmy jeszcze okiem na tę dziecinę z przejrzystą źrenicą, jakby niebios
błękity odzwierciedlającą, z myślą na czole, z uśmiechem na ustach: wszystkim
dziatkom podobna, a różna – czym?… Któż wypowie! Igra niby jak wszystkie;
słucha – lepiej od wszystkich; kocha jak żadne; swobodna jak ptak w powietrzu,
a patrzy gdzieś głęboko, chociaż nic nowego oczętom się jej nie przedstawia. Czy
ona więcej od drugich rozumie, czy dowcipniejsza, bystrzejsza, chciwsza nauki
lub zabaw, ciekawsza, wszystko odkryć chcąca; co znamieniem dzieci zdolniejszych?… Nie. Ona niczego nie szuka: do niej wszystko mówi, a serce się jej rozpiera i przyjmuje… niemo a pełno odpowiada. Duszyczka jej ukołysana miłością,
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jakby skrzydłami aniołów, upieszczona uśmiechami nieba i ziemi, czuje poza tym,
co widzi; kocha nad to, co każą i żyje wedle bogactwa w niej złożonego. Każdy
obłoczek, sunący po niebios sklepieniach, każda gwiazdka tajemniczo w błękitach
światło swe kąpiąca, każdy kwiatek z niezliczonymi odcieniami barw swoich,
z różnością kształtów, z nektarami woni, i cicha mróweczka i pszczółka o lśniących skrzydełkach, stworzonko Boże; bogactwa krajobrazów, przepych firmamentu mają pieśń swą osobną, która niewymownym echem w niej odtętnia,
w którą ona się wsłuchuje i bezwiednie z nią łączy – i chwali, kocha, wielbi. O, bo
całe jej serduszko miłością; miłość wszystko jej odsłania i przedsmak nieba przynosi. Czy ona rozumie?… czy chce czegokolwiek dla siebie?… Nie. Ona śpi –
nawet bez marzenia; ale przeczuwa w objęciach mgłą okrytych – Oblubieńca,
który, gdy czas nadejdzie, sam ją przebudzi, sam objawi, co przeczuwała, sam odsłoni zdrój, słowo, co w pełnym świetle dopiero w wieczności przed wybranymi
Jego stanie.
I oto czas nadchodzi. Czas oznaczony – dla czego kresem tułactwa w mgłach,
duszy; czemu ta chwila, nie inna, wschodem dla niej, słońca?… To jeszcze tajemnicą. Wiara tylko nas uczy, niekiedy przyszłość wykaże, że ona jedną, jedyną na
to nowe duszy narodzenie; każda inna nie miałaby wszystkich stron odpowiednich,
nie byłaby przyniosła wszystkich korzyści, nie przygotowała wszystkich owoców,
jakie były przeznaczone. Tu nie ma ani wcześniej ani później, jak nie było dla
„niech się stanie”, które świat z chaosu wyprowadziło i światło mu dało.
Chciałabym spojrzeć na Pana w tym Jego osobnym zadaniu w stosunku do
duszy, w tym jakby nowym jej stworzeniu w stosunku do Niego. Ale Jego nie
objąć, nie określić, nie ująć w formę słów, w granicę skutków. Z nocy wychodzi
promień – z ciemności dla oka ludzkiego nieprzeniknionej – światło. To spojrzenie
Pana Wszechświata, Nieskończonego, Niepojętego; spojrzenie miłości w duszę na
wskroś ją przejmujące. Ona Go poznaje, widzi, czuje całym uczuciem istoty swojej, całą odczuwa prawdę Piękna nieporównanego, które odtąd jej skarbem, życiodajnym dobrem. Świat nowy odkrył się jej oczom. To ten przeczuwany, ten do
którego dusza wzdychała: to źródło ożywcze, pokarm nasycający, morze błogości,
szczęścia nie będącego na ziemi. Czasem nie spojrzeniem, lecz dotknięciem On
się objawia, dotknięciem niczemu niepodobnym, nieporównanym, jakby iskrą
elektryczną przemieniającym stan istoty, przenoszącym ją w świat ducha i Ona
tam z Nim Niewysłowionym porozumiewa się, a w tym porozumieniu – we dwoje
stają się jakby jednym. I nowe rozpoczyna się życie, pełne, bogate, przepaście
obejmujące. Niekiedy to ani spojrzenie, ani dotknięcie, lecz słowo z ust Jego
wpada w głąb duszy – prawdę wnosi, prawdą zalewa, druzgoce starego człowieka,
stwarza nowego. I w zdroju prawdy omyty, ukorzony, złamany, na proch starty –
rodzi się Panu na wieczne z Nim życie. W szkielecie, bez maski staje przed nim
marność świata, nikczemność zmysłowości, bezwstyd płochości, ohyda grzechu –
i dusza kona z żalu, odżywa miłością. I pieśń nowa chwały i uwielbienia z wtórem
aniołów wznosi się do nieba. – Czasem to jeszcze co innego: to promień ze słońca
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prawdy, nagły i błyskawiczny, przez rozum przedziera się do duszy, wykrywa
Ukrytego, rozświetla prawdę, w jej świat wprowadza. Gdzie prawda, tam miłość:
ona tajemnicą prawdy: nie poznać jej bez ukochania; – nie ukochać bez oddania,
poświęcenia jej życia. I dusza z bezczynnej stanie się heroicznie czynną; z ciemnej
– jasną; z powierzchownie dotykającej – głęboką; z przeczuwającej i marzącej –
mądrą. Bo słońce do wnętrza przyjąć – to jakby się w słońce zamienić.
I jeszcze bywa inaczej. Atmosfera Boża, wonna i aksamitna, łagodna i cicha,
obejmująca i przenikająca, jak zefir z nieba spływa na duszę, utula ją Nieobjętym,
upieszcza, wprowadza w podwoje nieba i daje w przeobfitym zniszczeniu przeczucia więcej niż pragnąć umiała. I w objęciach miłości ona obumiera sobie
i światu, a pełna życia w Życiodawcy, woskiem się staje w ręku Oblubieńca: na
wszystko gotowa, wszystko jej dobre, nie trudem, nic jej nie zwycięża, a wszystko
do zwycięstwa prowadzi. Kocha i jest kochaną – i to w nią wlewa nadludzką siłę,
moc i wytrwałość.
Czasem pocałunkiem Pan zbudzi uśpioną i na skrzydłach miłości z Sobą do
nieba wzniesie. I ona oczy otworzy, poczuje jak słodki jest Pan, z Nim frunie po
nad ziemię, wszystko rzuci, boć wszystko bez wartości już dla niej – i już jakby
nie tu, a tam… zaczną życie we dwoje. A w tym życiu tajemnice, w tym życiu
bogactwa, przepychy, a z niego potoki i na świat łaski, ubłogosławienia. – Czasem
na koniec jakby wszystko razem było: i spojrzenie, i dotknięcie, i atmosfera,
a w ten słowo, światło, pocałunek; i wszystkie z nich skutki, owoce, następstwa
w duszy. Bóg Panem, daje gdzie chce, co i jak chce. Niekiedy podoba sobie, zamiast dzielić dary, całą garścią sypać je na stworzenie swoje, zalać strumieniami
łaski, ukochać stokrotną miłością, wybrać wśród wybranych, tu z nią nierozdzielnie się połączyć, jakby chciał za wszystkie stracone dusze posiąść ją tu i na wieczność. Mowa nasza o Nim to jakby nieuszanowanie, zuchwalstwo, jakby śmieszność i głupota. Promień jego, gdy nam dane, przyjąć w siebie możemy; oddać Go
– niepodobna: nie oświetlić promieniem z nas Niedojętego; wszystko, co o Nim
powiedzieć możemy, tylko cień na Niego rzuca, bardziej Go jeszcze kryje.
Korzymy się w tej naszej niemocy i lichocie, a miłością ją spłacajmy.
Czy w takim objawieniu się Pana może być złudzenie?… Nie. Szatan go nie
przewidzi, natura nie dosięgnie, a niemi niedoścignione, niedojęte, czyste jak niezaprzeczone.
III. Ranek – albo wiosna życia wewnętrznego i treść dalszego
Co charakterem dzieciństwa, co jego urokiem?… – Nieświadomość, prostota,
niewinność, ufność i spokój. Dziecko nie zna siebie, nie zna złego; gdyby je nawet
czyniło – nie grzeszy, bo go nie rozumie, bo nie ze złej woli, wśród niego niewinne
i czyste. Ono spokojne w objęciach swej Matki, bo ufa i kocha, chociaż bezwied-
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nie. Ono ją zna, a jakkolwiek znajomość ta niedoskonała, jakby instynktowna,
obejmuje całą istotkę jego – wystarcza do stosunku miłości, do szczęścia.
Podobnie jest z duszą przebudzoną przez Pana, odrodzoną dla Niego. Ona
dzieckiem. Nie zna siebie. Wszystko w niej, jako jej przyrodzone, więc niedoskonałe, lecz ona nie rozumie tego. Ona nie myśli o sobie, nie bada, nie zgłębia, nie
sądzi; ona używa Tego, który się jej daje. Złego nie chce, bo ono Jemu – Temu,
który się jej odkrył, który ją pochwycił – przeciwne. Złego nie czyni – bo nie może:
ona jest z Nim – ze Świętością. Za pięknem leci – bo pięknem On. Zna Go jak
dziecko matkę: poczuciem niewymownym, jakby widzeniem wewnętrznym. Zna
Jego dotknięcie, Jago głos, Jego wymaganie, Jego uśmiech… i surowe spojrzenie.
Niemi żyje. Ach! Czy to życie?… Nie. To wstęp do życia. Życie na ziemi – to nie
używanie: ale to ofiara, cierpienie, śmierć sobie.
A Pan, ten Czarodziej duszy, zda się nie pamiętać, z kim ma do czynienia: nie
pamiętać, że ta dusza mała, drobniuchna, licha w sobie, a nieoczyszczona. Jak On
się może tak do takiej zbliżać?… Ach, bo Wszechwiedzący: nie widzi jej tym,
czym dziś jest, ale widzi, jaką być ma, jaką będzie: widzi ją w ziszczeniu swej
myśli w niej. Bo mądry: zna środki najodpowiedniejsze do celu i we wszechmocy
swojej ich używa; bo miłością – więc kocha, co kochać może, więc daje, aby mógł
kochać. Prześciga teraźniejszość – patrzy w wieczność – i do niej prowadzi. A jak
miłośnie!… Żadna najczulsza Matka nie przejdzie Go w przewidywaniu potrzeb
dziecka swego, w zabezpieczeniu go, w otoczeniu wszystkim, co mu służyć może.
Wszystkie miłości: Ojca, brata, Oblubieńca, Pana, Stworzyciela i Odkupiciela
– w Nim w jedną miłość zlane: On wszechmiłością. I ta dusza to czuje: nie rozumie, nie sądzi, ale dnem istnienia swego odczuwa i tonie w tej prawdzie. To jej
wiosna – wiosna kwiecista, wonna, pogodna – o perłowej rosie, o złotobarwnych
promieniach słońca.
Wtedy zaczyna się kształcenie, wychowanie duszy. Pan Mistrzem.
Siostry moje, my, których z woli Jego, praca nad dziećmi, nad duszami, zadaniem, patrzmy: jaka cierpliwość Jego, jaka długomyślność, jaka wytrwałość, jak
mądrość, bo jaka miłość!… Patrzmy i uczmy się: wszak On nam wzorem: nie dojdziemy do Niego, nie połączymy się z Nim na wieczność, aż się staniemy Jemu
podobne. A toć połączenie jedynym celem życia naszego!
Pierwszy akt Pana w duszy odkrycie jej… jak słodki jest! – słodki nad wszystkie słodycze ziemskie. Te przy Nim nikną dla niej – owszem, zamieniają się w gorycz. Następnie On się jej poznać daje: uchyla zasłonę, kryjącą Jego przymioty,
Jego tajemnice i staje przed nią coraz jaśniejszy. Dalej – stopniowo i z niewysłowioną ostrożnością, duszę samą z cieni ją słoniących wyprowadzać zaczyna, samą
z sobą zapoznaje. Jeśli blask Jego od słońca świetniejszy, od słońca gorętszy,
olśniłby i spalił, gdyby padł cały na biedną lepiankę z gliny – przepaść własnej jej
nędzy tak czarna a bezdenna, że widok jej w rozpacz by ją wtrącił. Stąd ta oględność Pana, ta Jego troskliwość.
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Wtedy zaczyna się jej praca. On sam ją w tę nieznacznie wprowadza i ta z woli
Jego płynie. Dusza wyminąć jej nie może, owszem: wyminąć by nie chciała: ślepa
niewolnica miłości, ona na wszystko gotowa, byleby stać się godniejszą miłości
Jego, byleby tej odpowiedzieć.
Praca nie kończy się aż z życiem, bo grunt nasz w materii swej ten sam do
śmierci, a Chrystus Pan powiedział: Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz w niebiesiech doskonały jest – więc kresu pracy na doskonałość nie ma. Wszakże w niej
się nie stoi na miejscu, a przechodzi ze stopnia na stopień. Naprzód zaprzestajemy
grzeszyć; wyrzekamy się występków, błędów, win z wiedzą popełnionych, nałogów i złych przyzwyczajeń. Te zwykle z pierwszym objawieniem się Pana,
z pierwszym Jego dotknięciem duszy – ustają; jeśli się ona jeszcze dopuści
upadku, to chyba z podchwycenia, z podejścia szatańskiego: złe dla niej z wiedzą
niemożebnym się stało. (Mówię o duszy wiernej; niewierność ze złej płynąca woli
przetrąciłaby szczególny stosunek z Bogiem i ten by ustał). Potem biedaczka spostrzegać zaczyna słabe w sobie strony, dotąd jej nieznane; dochodzi ręką Pana do
zrozumienia właściwości natury, ludzkości; dojmuje niedoskonałość i jej roztoczenie w czynach swoich, w całej swej istocie. Następnie Pan zaświeci duszy pochodnią cnót nadprzyrodzonych, zawoła do wyjścia z siebie, z natury, a do przyobleczenia się w nadludzkie, w Boże, które On łaskami swymi jak rosę niebieską
spuszcza w dno jej istoty i obraz swój w niej odtwarza. Pociągnięta, ujęta, rozpłomieniona, zrywa wszystkie nitki z ziemią ją wiążące, pali i niszczy wszystko
za sobą, aby nie była w możności zwrócić się, odzyskać co rzuciła. Tnie życie
w sobie, kraje serce, rozdziera wnętrzności z bólem lub bez bólu w szale miłości
i wznosi się ponad wszystko co ludzkie, jak ptak lotna w tym akcie; bo u szczytu
widzi Pana. On ją czeka, otwiera ramiona, spragniony z nią połączenia.
Lecz tu jeszcze nie koniec. Nie tu wypoczynek. To tylko odetchnienie, zaczerpnięcie sił na resztę podróży, na wyżyny pod niebiosa.
Dusza zerwała ze światem, ze wszystkim co jej bliskie, drogie, miłe; lecz
szczep żyżni ludzkości uniosła w sobie. Ziemi pod jej stopami nie ma, a jest jeszcze rdzeń siebie nie z Pana, nie jedno z Nim, ale jej własny, głęboko w niej przechowany, natury przyrodzonej, choć w nadprzyrodzoną przemienionej. Ona jeszcze w szczelinach nadprzyrodzonych, w których miłość piękna, cnoty, stosunku
z Bogiem, szczęścia ze zbliżenia się z Nim – żyje sobie, ona jeszcze ostatecznie
sobie nie umarła! I Pan ją opuszcza, zostawia samą w pustyniach Sahary, w ciemnościach Tobiaszowych, na bezdrożach nieznanych, w ogniach złości szatańskiej.
Opuszcza – choć kocha wszechmiłością i trzyma silniej, niż gdy tulił w objęciach.
Lecz ona tego nie czuje. Czuje tylko brak wszelkiej pomocy – sieroctwo; widzi
noc. Bóle trawią duszę, trawią całą istotę. Z początku woła, jęczy, wyciąga ręce –
wzywa wiernego wiernym (bo wiarołomstwa Jemu, niewierności nie czuje). Ale
wierzy, że On sprawiedliwy, wierzy, że miłosierny dla wszechstworzeń, choć
miłości Jego dla siebie, tej miłości, która życiem jej była, już nie czuje ani widzi.
Walczy z bólem – i… poddaje się woli Pana. I miłuje prawo i władzę Jego nad
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sobą, miłuje karę, na którą nie wątpi, że zasłużyła; miłuje cierpienie. A oto już nic
nie czuje. I cierpi, że nie czuje, lęka się o swą miłość dla Niego. Na koniec skuta
z wolą Jego, nią szczęśliwa, szczęścia nie znając, traci siebie. Nim żyje, życia nie
czując – Nim ukrytym, będącym, ale nie dla niej, mówiącym przez wszystko, ale
nie do niej. O Nim w dnie swej duszy przeświadczona – lecz bez Jego znaku.
Wszystko w niej zgrzybiałe, a zasobne; wszystko zimne, a ogniste; wszystko ogołocone, a pełne, wszystko żywotne… a śmierć w całej ludzkości! Już nie używa –
cierpi i raduje się tym, co Boże, szczytem duszy, bez kropli pokarmu, bez kropli
pociechy wśród pociech nawet dla człowieczeństwa. Ten ogień czyśćca, to zniszczenie, ta śmierć wśród życia przyjęta wolą, sercem, duszą objęte, trwają póki się
Panu podoba. A potem… wedle tego, jak Mu się podoba i albo niebo się zniża na
ziemię, obejmuje duszę, upromienia ją właściwościami swymi, aby światu poświęciła jeszcze, dla jego zbudowania i pożytku, jak tego widzimy przykład w życiu
św. Katarzyny Sieneńskiej i innych świętych – albo Pan ją zabiera do Siebie, w tajemnice niebieskiej wieczności, na wieczny spoczynek, na wieczną ucztę, na
wieczną chwałę, o której św. Paweł powiedział: Ani oko ludzkie nie widziało, ani
ucho nie słyszało, ani rozum nie pojął, co Pan zgotował miłującym Go!
IV. (O różnych drogach dusz)
Cośmy wyżej zarysowały, jest tylko ogólnym porządkiem, ogólnym, powiedziałabym, prawem w przebiegu życia duszy z Panem. Dróg jest wiele, w każdej
niezliczone odcienie; stąd nieskończona rozmaitość w duszach, w stosunku z nimi
Boga, w działaniach Jego wewnętrznych i zewnętrznych na nie, niezliczone stopnie w łaskach i wymaganiach Jego. Bóg jest ten sam zawsze, a różny w każdej
duszy… bo nieskończony w sobie; rozmaitość dusz, z których każda stworzona na
tenże sam obraz i podobieństwo, na tychże samych prawach, z tejże samej miłości,
do tego samego końca, a z osobnej myśli Jego, jest niejako odbiciem tej nieskończoności Bożej. Nadto dusze wolną obdarzone wolą, różnymi zasobami i siłą, niejednakowo odpowiadają działaniom Bożym, co znowu niemało wpływa na dzieje
żywota ich ziemskiego – a wszystko, co w tej mierze (o tajemnicach duszy) powiedzieć można, jest jakoby ziarnkiem piasku z bezdennym oceanie, jakoby jedną
gwiazdką z bezmiernego widnokręgu niebios.
Niekiedy dusza od dzieciństwa postawiona wolą Bożą na twardej drodze nagiej wiary, która jej słoni poczucie Boga, uczucie miłości dla Niego. Powołana
jednak do wyższej doskonałości, przechodzi jakoby własną siłą, w znojach oschłości, bez rosy ożywczej uczułej łaski, wszystkie stopnie pracy doczesnej pielgrzymki. Nie zna promieni wiosennych, zapałów młodzieńczych, rozkoszy owoców jesieni, a wszakże dochodzi do ostatniego rezultatu duszy wypieszczonej
w objęciach łaski, wykarmionej jej słodyczami, dochodzi do śmierci sobie, do
połączenia z Bogiem. Ta sama bowiem łaska, która tę ostatnią cudownie raniła
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i upieszczała na przemian, tłoczyła i wznosiła pod niebiosa – tamtą niewidocznie,
tajemna i ukryta, podtrzymywała i prowadziła. Pan Ten sam, pełen miłosierdzia
i wszechmocy, łaski i miłości, chociaż inny w każdej, stosownie do Swej myśli,
woli i celów.
Droga rozumu i woli ma inną znowu cechę, inny charakter: tam nie kwiaty, jak
na drodze serca, ale drogie kamienie. Kwiaty zachwycają swym pięknem, upajają
wonią, lecz wnet opadają: zatrzymać ich, utrwalić – niepodobna: życie ich z Pana,
wedle myśli Jego. I łask na serce spływających, serce przejmujących, krzeszących
ognie uczucia – nie zatrzymać, nie uwiecznić… jedno praca nad praca nad nabyciem cnót, których odblask łaski te do serca wniosły, które ich owocami stać się
powinny.
Drogie kamienie nie nikną nam w ręku, ale całej pracy rąk naszych potrzebują,
aby się w drogocenne klejnoty zamienić. Łaski, działające na rozum, dwojakiego
są rodzaju: albo to iskry mądrości Bożej, bezpośrednio duszy na cele myśli Bożej
udzielane: czy to błyskawicznie do niej się przedzierające, czy potokami światłości
zalewające ją, prądem prawdy wywracające błędy rozumu ludzkiego, lub spokojnym, błogim światłem rozpędzające jego cienie, wnoszące skarby wiedzy i mądrości na użytek wedle woli Bożej; – albo to praca umysłu naszego, oświeconego
łaską, łaską spotęgowanego we władzach swych i za ich pośrednictwem dochodzącego do prawdy. Gdzie praca nasza osobista, tam z jednej strony pole do rozwoju cierpliwości i wytrwałości, pot krwawy trudu i znoju, a więc pole szerokie
do zasługi, z drugiej niebezpieczeństwo cenienia siebie, przywiązania się do
prawdy jako do swej własności, bo do owocu swej pracy. Działanie bezpośrednie
łaski jakiegokolwiek rodzaju druzgoce zapory, znosi ciemności, przenika Bogiem,
prawdą: w niej widzimy Jego źródłem wszelkiego piękna i dobra, siebie nicestwem, nędzą. Pole do pracy niemniej jednak pozostaje, ale to nie praca żmudna
i powolna dochodzenia, sprawdzania, doświadczenia, lecz praca zniszczenia
w sobie działania łaski wedle jej wymagań, przemienienia żywota naszego, przemienienia w łaskę, że tak powiem, całej istoty naszej.
Udzielanie się Boże, łaski bezpośrednia, najczęściej płyną drogą serca lub
rozumu, a przez te dopiero dotykają wolę; wszakże drogą duszy może być przeważnie droga woli, a to wtedy, gdy wola rządzi, włada innymi władzami, nad nimi
panuje i przeważnie duszę prowadzi, pierwsza dojęta działaniem łaski.
Niekiedy jak kwiat, co w jednym poranku rozkwita, więdnie i opada, wypiwszy wszystkie krople rosy, wyzionąwszy wszystkie wonie, przekraśniawszy
wszystkie barwy, tak dusza w poranku życia błyśnie promieniem pełnej łaski,
zaświeci w aureoli wszystkich cnót w jednym akcie miłości streszczającym
wszystkie zasługi i ledwo ziemi dotknąwszy do nieba uleci, niezmordowana trudem życia, owoc z niego uniesie i stanie u celu, w przybytkach Pańskich. Szczęśliwa! – powiemy. Szczęśliwa zaiste; lecz każda wedle siebie najszczęśliwsza
w wieczności, gdy w niej ziszczona myśl Boża.
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Do tego samego celu dochodzi inna, trudem długich lat życia, w cierpieniach,
pracach, ofiarach przebytych. Cała jedną raną od walk wewnętrznych, od biczów
długoletnich przeciwności losu, przedziera się przez ciężkie konanie i śmierć krzyżową i staje krwawym potem i łzami boleści oblana u wrót wieczności, do których
tamta, strzelista i jasna, jak gołębica wzleciała, i one się na przyjęcie ich jednakowo otwierają. Bo Bóg Panem i dróg, i dusz i nagród, teraźniejszości i wieczności
– wszechwidzący, wszechmiłosny, wszechsprawiedliwy, a tu na ziemi niezgłębiony.
Jednym powierzone wielkie myśli Boże, stwarzające dzieła na losy ludzkości
wpływające. Drugich przeznaczeniem życie ciche, ukryte, Panu tylko znane. Tam
światło łaski odsłania tajemnice Boże, stawia wymagania Pana jako prawo niezłomne, a z nim wlewa mądrość i siłę w dusze z siebie małe, słabe, niezdolne
wznieść się nad ogół stworzeń: łaska bowiem wierna jest: Wymagaj, Panie – mówi
św. Augustyn – bo gdy wymagasz – dasz! I dusze te, łaską prowadzone, łaską spotęgowane, jakby przetworzone w inne istoty wedle potrzeb sprawy Bożej, roztaczają takowe, stawiają jakby bezwiednie, a mądrze, potężnie, a bez ludzkiej pomocy. I co małym było, wielkim się staje i chwałę Panu przynosi. Tu znowu życie
modlitwy, nieznane światu: ciche łzy, ciche cnoty, ciche czyny z łaski płynące
w tajemnicy z Panem. On ich źródłem, twórcą i jedynym świadkiem, a wartości
ich przed Nim nikt tu nie zmierzy ani zrozumie.
Napotykamy niekiedy także dusze pod działaniem bezpośrednim Bożym, prowadzone drogą wyobraźni, która władzą osobną nie jest, ale stroną władz, ujmującą przedmioty, prawdy, w formę, w uczucie i myśli. Czy obrazom wyobraźni
wierzyć można? Można je uważać za prawdziwe?… Nie obrazy i działanie wyobraźni, ale łaskę Bożą, zlewającą się na dusze przez wyobraźnię, uszanować należy.
Bóg Panem jest „Duch Święty tchnie, kędy chce”. Jeśli dotknąć może serca dając
mu poczucie prawd najgłębszych, wprowadzając je w świat miłości i tą z sobą
cudownie łącząc; jeśli działa na rozum, odkrywając mu tajemnice mądrości swojej,
czyż nie ma mocy przez wyobraźnię dać duszy poznać to co Mu się podoba? Władze nasze są drogą, narzędziem, formą – a Bogu wszystko dobre, czegokolwiek
bądź użyć zechce. Droga wyobraźni najśliższa jednak, najniebezpieczniejsza, na
niej najtrudniej zachować doskonałą czystość działań Bożych, to jest ustrzec je od
przymieszki ludzkości naszej. Jeden krok fałszywy, jedno poddanie się samowolne
prądowi swemu naturalnemu wyobraźni, a szatan całe ma pole działania i duszę
obłędem obejmie. Bez wielkiej czystości intencji i pokory, bez wielkiej trzeźwości
i czujności, a zasobu zdrowego rozsądku, ona w ciągłym niebezpieczeństwie,
zagrożona ciągle rozbiciem.
Czy dusze, prowadzone drogą jednej władzy, otrzymują łaski jednego tylko
rodzaju, tj. czy inne w nich władze nie bywają nigdy bezpośrednio dojęte działaniem?… Owszem, powiedziałabym, że się nie zdarza, aby Bóg działał w sposób
ściśle systematyczny, niewolniczy, trzymał się jednej formy, jednego środka.
Panem jest: i jak wszystkim martwym, zewnętrznym, tak całą naszą moralną
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i duchową istotą samowładnie rozporządza. Nie zdarza się więc, aby dusza prowadzona drogą rozumu, nie miewała niekiedy łask, poruszających przede wszystkim
serce, a mająca drogę serca, nie otrzymywała iskier, naprzód oświecających rozum, a następnie dopiero rozpalających serce. Wszakże wtedy zwykle one dotknięcia łaski bocznymi, że tak powiem, płynące strugami, inny mają charakter i nie
ćmią głównego duszy. Pewnikiem jest, że gdzie wielkie bogactwo łaski, wylewającej się chociaż przez jedną głównie władzą, tam władze inne nie słabną wobec
tamtej, ale przeciwnie: potęgują się jej siłą i przychodzą do harmonijnej równowagi, która stanowi piękność istoty.
Dlaczego na drogach nadzwyczajnych tak dużo pięknych początków, tak mało
szczytnych, zapowiedzianych przez nie końców?… Głównym powodem tego, że
ci nawet, którzy opuszczają wszystkie dobra świata dla Boga, rzadko kiedy siebie
całkowicie się wyrzekają, z sobą ostatecznie zrywają: osobistość ich w charakterze
im właściwym żyć nie przestaje i wciska się w stosunek z Bogiem. Pan zazdrosny
jest, współzawodnika nie znosi i jeśli się ten całkowicie z pola nie usunie, Pan
duszę opuści, samą zostawi. I z najbogatszego zasiewu, z najpiękniejszego
wschodu nie ma dojrzałego plonu, nie ma zbioru. Nie małym także utrudnieniem
pomyślności w pracy na drogach nadzwyczajnych – brak przewodników istotnie
doświadczonych, mądrych, Bożych. Wszakże dusza prawdziwie pokorna bezpieczna wśród największych niebezpieczeństw, bo Pan zawsze z nią; On jej zginąć
nie da: żadna najnieumiejętniejsza i najnieczystsza nawet ręka, żaden podstęp szatański nie uwiedzie jej, z drogi dobrej, z drogi łaski sprowadzić nie zdoła. Ten Bóg,
któremu ona jedynie ufa, nikomu duszy jej skazić nie da, sam jej mimowolne błędy
naprawi i koniecznie w ostatnim rezultacie swoje w niej i przez nią przeprowadzi.
O bądźmy przede wszystkim i do końca pokornymi!
V. O następstwach łask w duszy
Niektórzy mniemają, że łaski nadzwyczajne tak są tylko odrębne od duszy, ale
jakoby związku żadnego z nią nie mające, że mogą spływać najobficiej na zepsutą,
pełną nędz, nieczystości i wad. Drudzy przeciwnie: wymagają doskonałości bez
cienia od istoty, nawiedzanej łaskami szczególnymi, i gdy w niej dostrzegą najmniej coś niezgodnego ze świętością, wątpią zupełnie o prawdziwości łask onych.
W jednym i drugim cały jest błąd. Bóg dojmuje działaniem swym szczególnym, łaską nadzwyczajną stosownie do woli i upodobania swego duszę niewinną
i pokalaną osobistym zepsuciem, gdy to zepsucie nie przetrawiło jej do dna, nie
zatarło całkowicie na niej cechy dzieci Bożych: podobieństwa z Bogiem. Żadna
doskonale czystą nie jest po upadku pierwszych rodziców; każda skalana grzechem pierworodnym, nosi w sobie zaród złego, z którego wszelkie jego rodzaje
rozwinąć by się mogły. Ale są dusze szczęśliwe, wybrane Pana, które szczególną
opieką Jego od przyjścia na świat, osłonione przed wszystkimi niebezpieczeń-
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stwami, uszły zepsuciu świata, nie rozwinęły onego zarodu złego w nich będącego,
nie pokalały się żadnym osobistym ciężkim grzechem i wyniosły z ognistych lat
młodości i rdzy wieku późniejszego nietkniętą szatę dziecięcej niewinności. Inne
przeciwnie: jak fala rozhukanego morza przerzucane z jednej przepaści złego
w drugą, zdaje się przedstawiać uosobienie upadku człowieka, dla którego potępienie właściwym porządkiem, konieczną sprawiedliwością.
Ale Bóg jeden przenika skrytości serc naszych, zgłębia dno duszy i ojcowskie
oko Jego odkrywa niekiedy i w tych nieszczęsnych ślad pierwotnej czystości –
podobieństwa z Sobą, rdzeń nietknięty zgnilizną, iskrę na żywot wieczny. Mądrość
Jego zgłębia siłę w nich ukrytą, siłę na plon, widzi, co dźwignią być może – i oto
Stworzyciel, Zbawca, Wszechmoc i Miłość przedwieczna, cudami rządząca, cuda
czyni, aby nie dać zginąć duszy.
Łaska więc szczególna bezwzględnie tknąć może duszę sprawiedliwą i duszę
pogrążoną w grzechach. Lecz inaczej dotyka każdej: inaczej dziewiczej, tkliwej na
każde jej poruszenie, inaczej zagłuszonej namiętnościami, zatwardziałej pod grubą
skorupą grzechu. Pierwszej dość spojrzenia Pana, aby cała stajała jak śnieg pod
promieniem wiosennego słońca, aby przejrzała prawdę, aby ją sercem i ramionami
objęła. Na drugą potrzeba błyskawic i gromów, aby się światło do niej przedarło,
aby się dała w skamienieniu swym wstrząsnąć i powalić. I On, Dobry Pasterz,
odpowiednimi drogami szuka owiec swoich i zbłąkane środkami stosownymi dla
każdej wydostaje z przepaści, dźwiga z upadku, wkłada na ramiona swoje i do
owczarni doprowadza.
Pierwszym następstwem łaski, która w jakikolwiek sposób do dna duszy dojęła, zerwanie jej ze złem… nawrócenie. Zdarzały się przykłady nawet z żywotach
świętych, że dusza długim nałogiem skuta z grzechem, osłabła w siłach pomimo
odsłonienia się przed nią Pana, pomimo poznania Go, zakosztowania słodyczy
Jego, przejrzenia prawdy, pomimo pragnienia utrzymania się na dobrej drodze –
jeszcze upada: bo szatan, przywykły do panowania nad nią, nie tak łatwo wyrzeka
się swej zdobyczy, a przenikliwy, przebiegły, umie skorzystać z najodpowiedniejszej chwili, aby na nią uderzyć albo ją podejść, w złe wtrącić i władzę nad nią
odzyskać. Miłosierdzie Boże nie wyczerpuje się tym nowym upadkiem, owszem:
pośpiesza z nowym ratunkiem ku biednemu rozbitkowi: przymnaża łaski, która
wlewa nową moc w upadłą nie ze złej woli, ale z wycieńczenia sił, powiedziałabym: z nieszczęścia – i póty to powtarza, póki ona odrodzona, spotęgowana, nie
stanie niezachwianie na drodze woli Bożej.
Inaczej się dzieje z duszami niewiernymi wskutek złej woli po pierwszym nawróceniu, z duszami, które podobając sobie w złem, licząc na siebie, pewne
w pysze swej dostatecznej łaski w końcu życia, aby odzyskać utracone dobra,
z pełną wiedzą i całkowitą wolą na złe przystają. Tych z pewnością łaska szczególna po raz drugi nie dotknie, te tępiejąc z każdym dniem więcej w sumieniu
swoim, czarniejszymi staną się niż były poprzednio przed zetknięciem się
z Panem, jak czarniejsza noc po błyskawicy.
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Jak tylko nastąpiło całkowite nawrócenie i dusza po jakiejkolwiek przeszłości
cała w objęcia się Boże rzuciła i stanął między nią a Bogiem stosunek zabopólnej,
nowej, szczególnej miłości, wymagania Jego będą te same, bezwzględnie: czy ona
powróconym, marnotrawnym synem, czy tym dobrym i wiernym, który nigdy
domu Ojca swego nie opuszczał. Te same… a wszakże różne w niezliczonych
stopniach i odcieniach każdej duszy, jak każda w sobie różna od drugich, bo „wiele
jest mieszkań w domu Ojca Mojego”, wedle rozmaitości mieszkańców do nich
przeznaczonych.
Po nawróceniu dusza, nie przemieniona w naturze swojej, a tylko nowa w woli,
a stąd jakby przetworzona w charakterze. Póki działanie w niej Pana trwa uczule
i łaska ją zalewa, ona w prostym następstwie, w pierwszej szczególnej epoce oddania się swego Bogu, natury nie czuje. Wzniesiona łaską nad nią, łaską objęta,
słodka słodyczą Jego, łagodna, miłosna, mądra i silna, leci za natchnieniami łaski,
czyni szlachetnie dobro nie spostrzegając nawet, że ono często okupione ofiarami
i bólem – i gdyby ten stan trwał zawsze, zapomniałaby, że ma naturę, naturę zepsutą, oporną, która jakkolwiek przetrącona, w kąt – że tak powiem – zepchnięta,
zniża jej istotę, zawsze część jej stanowiąc.
Ale stan ten dziewictwa po nawróceniu, bo bezgrzeszności, długo nie trwa. Nie
trwa, bo groziłby nowym niebezpieczeństwem: zapomnieniem nędzy, przyrodzonej istocie ludzkiej, nieznajomością siebie, olśnieniem sobą. I Ojciec Niebieski
w pieczołowitości Swej dla duszy ten stan sztuczny zresztą, z łaski płynący, przykróca. Lecz łaska nie przesuwa się bez śladu! Jeśli jedno jej dotknięcie do dna
niekiedy wstrząsa duszę, nawraca ją i daje siły na nowe życie – to dłuższe pozostawienie duszy pod bezpośrednim działaniem Bożym rozpocznie koniecznie jej
przemienienie do gruntu. Pierwszym niechybnym następstwem dłuższego stosunku z Panem: prawda w duszy: ona uczuwa niewymownie a całą siłą swej istoty:
10 że wszystko, co stworzone, małe i marne i żadne wielkości świata już jej nie
znęcą wszystkie dla niej, co wielkość istotną Boga zajrzała, niczym. 20 uczuwa, że
On Jeden Piękny i Jego jednego kochać zdolna. 30 czuje się mniejszą od najmniejszego – prochem, nicestwem, nędzą, ale szczęśliwą… bo Jego. Spokój jej niezachwiany, bo nie z tego świata. I tak: pycha w niej powalona; dążenie do czegokolwiek, choćby najwyższego na ziemi – niemożebne (bo nie ma racji). Panowanie
zmysłów rozbite, bo piękno duchowe ducha nad poziom tych podniosło i człowieczeństwo, z ich sieci wyzwoliło. I prawda stwarza w nas nowego człowieka, nowe
życie nadprzyrodzone rozpoczyna.
Gdzie tych następstw nie ma, gdzie one nie przerobiły rdzennie charakteru duszy, nie było (śmiem stanowczo twierdzić) istotnego, bezpośredniego, głębszego
działania Pana w duszy, nie było łask nadzwyczajnych, rzeczywistych. Musiała
być gra wyobraźni, z niej złudzenia, albo szatan ze swymi ułudami, lub na koniec
po łaskach Pańskich zaszła niewierność, która ślad ich w duszy zatarła i tym koniec
położyła. Obok niewierności w trzech wyrażonych punktach, tj. obok dążenia do
wielkości tego świata, cenienia ich dla siebie, rozważnego przypuszczenia jakie-
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gokolwiek interesu osobistego – obok wylania serca na stworzenie niezgodne
z łaską stanu, a także cenienia, ukochania ze swobodnym przyzwoleniem siebie,
łaski nadzwyczajne, stosunek bezpośredni z Panem, stosunek szczególnej miłości
Jego w żaden sposób ostać się, być nie może, jak niemożebne jest połączenie ognia
z wodą i trwania ich z sobą, bez zniszczenia jednego z tych dwóch żywiołów.
Nadto działania nadzwyczajne łaski w duszach to jakby promienienie się
w nich Boga, a Bóg Świętością. Świętość Boża – to coś nad nasze pojęcie: to doskonałość wszechstronna, to duch mocy, mądrości, miłości, to piękno najwyższe.
Piękno – to doskonała harmonia, zgodność niczym niezachwiana, niczym nie zaćmiona. Więc w duszy, w której Pan zagości i siebie roztacza, musi być pewna
doskonałość, pewne piękno; musi być zgoda, ład, tak we władzach wewnętrznych,
jak w czynach zewnętrznych – nie ma chaosu, nieporządku, sprzeczności. Władze
w jakichkolwiek są z siebie rozmiarach, muszą dojść do zdrowia, do równowagi
i siły, czyny muszą być prawe, zacne, logiczne.
Jak z jednej strony prawdą jest, że skrytości serca naszego Bogu tylko są znane
i wedle tych sądzeni będziemy – tak z drugiej nie bez prawdy powiedziane zostało:
„Po owocach poznacie drzewo”. Wedle celów Bożych być muszą łaski i z łask
owoce. – Zdarza się niekiedy spotkać dusze, które się czują powołane do wielkich
dzieł Bożych i lata żyją niby pod działaniami nadzwyczajnymi. Wszakże nie tylko
nie mają jasnego pojęcia wymagania Bożego co do tego dzieła i nie widzą jasno
zadania swego, drogi, jakiej się jąć mają dla przeprowadzenia myśli Bożej, ale nie
widzi się w nich przymiotów niezbędnie towarzyszących przeprowadzeniu dzieł
Bożych: spokoju, mądrości i siły, które piętnem posłannictwa Bożego, i onej
czystości w zasadach i woli, nieodzownego warunku w duszach, aby działo Boże
poruczone im być mogło. Zawieszenie łaski, brak światła przy cnotach może być
tylko przejściowym, czasem próby, epoką przedwstępną.
O pierwszych, ogołoconych z cnót, to samo powtórzyć się musi co się powiedziało powyżej: wyobraźnia, wszystko wytwarzająca lub wszystko podnosząca,
albo szatan, coraz przemożniejszą i zuchwalszą władzą świat opanowujący, źródłem nadzwyczajności, które błędnie za Boże są wzięte, albo na koniec niewierność ważna a ukryta nie dopuszcza przejrzeć prawdy wymagań Bożych i tych spełnić. Prawdy tam i porządku doskonałego z pewnością nie ma i o takowe przede
wszystkim starać się należy ze ścisłością i surowością, które przy łasce Bożej jedne
wyprowadzić mogą z błędnego labiryntu te bardzo biedne dusze a postawić je na
dobrej drodze.
Śmiemy więc twierdzić w ostatecznym rezultacie, że łaski nadzwyczajne
nawiedzając dusze kładą w nich koniecznie podwalinę na cnoty nadprzyrodzone,
i gdzie tego nie ma, tam jest – jeśli nie fałsz, kuglarstwo, to obłęd jakiegokolwiek
rodzaju umysłowy lub duchowy, albo na koniec niewierność.
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VI. Dalszy ciąg poprzedniego
Przedstawiwszy, jak dusza pod działaniem łaski złego chcieć nie może, jak nią
przemieniona w woli, stała się jakby inną w charakterze, różną z tym czym była
poprzednio – przypatrzmy się temu, cośmy na początku wyrzekli: „po nawróceniu
w naturze swej jednak przemienioną nie jest”.
Natura – to grunt, w którym złożone pierwiastki z grzechu pierworodnego.
Natura nierozdzielna z nami: jest w nas, póki my jesteśmy; wszakże powoli przetwarzać się może, w godzinę śmierci dojść do przeistoczenia powinna, to jest
będąc ziemią na chwasty, stać się powinna potem sam kwiat wydająca.
Zepsucie natury prostym następstwem grzechu pierworodnego, porządkiem
rzeczy po upadku człowieka. Po takowym – powstanie, a więc praca i cierpienie,
bo oczyszczenie i zasługi, koniecznym również w prostym porządku, warunkiem
zbawienia w zasługach Krwi Chrystusowej Łaska podnosi ducha: oświeca rozum,
zapala serce; utwierdza ku dobremu wolę, sieje dobre ziarno w gruncie, często
wszelki czyn nasz wyprzedzając; praca z łaską wyrywa chwasty rosnące w naturze,
które by to dobre ziarno zagłuszyły; cierpienie miłosne ściąga nową łaskę która
deszczem, dającym wzrost dobremu ziarnu. I żniwo się przygotowuje, dzieło
dokonywa.
Tymi chwastami są wszelkiego rodzaju złe skłonności wrodzone, wedle
charakteru osoby. Na takowy wszystko wpływa: stan rodziców moralny i fizyczny
w chwili jej poczęcia, natura w nich, łaska, cnoty, zasługi lub występki, przekleństwo lub błogosławieństwo im towarzyszące, planeta, pod którą dziecko na świat
przychodzi, pora roku, kraj narodowość itd., itd. Następnie rozmaite wpływy na
dzieciństwo, na rozwój, młodość i dojrzewanie dopełniają człowieka. Wszystko
w nim ma przyczynę, ma racje; wszystko następstwem, porządkiem, chociażby
cały nieporządek wytwarzało. A wszystko przychodzi mu z łaską odpowiednią
i gdyby się nam samym utrudnieniem, przeszkodą do doskonałości wydawało,
na środek ku niej, na środek do zbawienia przeznaczone, gdy nie z naszej winy
pochodzi.
Właściwości natury naszej są więc pomimo nas, niezależne od nas, poruszenia
ich uprzedzają wolę naszą, a tak są niekiedy z nią sprzeczne, przeciwne wyższej
naszej istocie, że się stają tej najcięższym krzyżem. Dwa zakony czuję w sobie –
powiada św. Paweł – i każdy człowiek, złego nie chcący, ten podwójny zakon znać
i dźwigać w sobie musi.
Przed całkowitym, pełnym oddaniem się Panu cała nasza istota opanowana
naturą, jakby cała w nią zamieniona, chce tego, co jej odpowiada, cierpi nad tym,
co jej przeciwne, cierpi z powodu upokorzeń, zawodów do ludzi, niepowodzeń
materialnych, dolegliwości fizycznych, jęczy znosząc jarzmo trosk, trwóg, pożądań, niepokojów. Po nawróceniu całą wolą połączona z wolą Bożą, tych ostatnich
nie zna, ale właściwością ludzkości cierpiętliwej odczuwa pierwsze, nie tracąc
spokoju i swobody ducha. Cierpi zaś tylko na każdy, chociażby najlżejszy objaw
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zepsucia natury (miłości własnej, zazdrości lub zemsty, niecierpliwości, wstrętu
do cierpienia, pragnienia ulgi, pociechy, zwrotu na siebie itd.), mogący się udzielić
całej istocie, widząc niebezpieczeństwo obrażenia Boga, niepodobania się Jemu,
poświęcenia woli Jego sobie, przeszkodę w doskonałym z Nim połączeniu. I całego trzeba heroizmu, aby siebie wesoło dźwigała, aby w wielkiej ufności w Bogu
nie pamiętała o przepaści przed nią otwartej, w wielkim upokorzeniu znajdowała
całe szczęście; potrzeba wielkiej obfitości łaski, aby o sobie zupełnie zapomnieć
(zawsze nad sobą czuwając) i swobodnie w Bogu utonąć mogła.
Walka z tymi nieustannymi niekiedy objawami natury, przetrącaniem ich stanowczym w pierwszym poruszeniu, nie osłabia stosunku duszy z Panem, nie sprzeciwia się w niej działaniu Jego, łaskom nadzwyczajnym; owszem, zdarza się, że
po boju zaciętym z nieprzyjacielem wewnętrznym, kiedy dusza na wskroś przebolała nieczystością swoją, Pan przybywa miłośniejszy i hojniejszy, niż był gdy
w pokoju zostawała, jak gdyby jej chciał wynagrodzić to złe, które w niej pomimo
niej, a takim dla niej umartwieniem.
Poddawanie się zepsuciu natury w jakimkolwiek jego charakterze oddala nas
od Boga, umniejsza Jego łaskę, zaciemnia nam drogę, osłabia władze nasze, a podkopując i wichrząc miłość obopólną zrywa nareszcie stosunek z Panem, położyć
musi koniec wszelkim szczególnym łaskom, ze szczególnej miłości płynącym.
Czyny więc nieczyste, do których skłonienie się woli niezbędne, chociażby
w myśli tylko dokonane, tam być nie mogą, gdzie Bóg panuje i gdzie się takowe
widzi w długim paśmie; równie też, gdzie nie ma życia nadprzyrodzonego, nieodzownego z przebywaniem Pana w duszy, tam z wszelką pewnością nie ma stosunku z Nim doskonałego. Poruszenia zaś natury sprzeczne z doskonałością, przeciwne woli naszej, przez nas przetrącone, pojawić się mogą dłuższe nawet lata,
przy łasce i miłości Jego szczególnej. Mogą się zdarzać same upadki z podchwycenia nawet, dopuszczone na większe duszy upokorzenie, a więc na rdzenniejsze
jej oczyszczenie, doskonalsze spojenie ze Zbawicielem, z którego jedno siła na
pokonanie złego i wytrwanie w dobrem, z którego korona łask wszystkich na
ziemi: śmierć sobie, ten szczebel doskonałości, zaślubiny wieczyste rozpoczynający.
Pod silnym działaniem łaski, powiedzieliśmy, nie czuje się żądeł natury. Gdy
się takowa skryje, natura wyraźnie się zarysowuje, pokusy wszelkie stają się silniejsze, albo przynajmniej liczniejsze. Szatan w łatwiejszym w tej porze przystępie
do niej, pobudza ją do pokalania duszy, zniechęcenia jej, doprowadzenia do upadków, rozwinięcia w niej złego, zagłuszenia łaski, złamania sił, a na koniec otrzymania zwycięstwa. Pan na te pokusy pozwala, aby się wszystko złe wydostało
z gruntu i sam zaród jego wykorzeniony został, a dusza upokorzona i oczyszczona,
utwierdziła się na drodze doskonałości, nabyła cnót przeciwnych pokusom, ubogaciła się zasługami i łaską Jego, a same przymioty w niej naturalne, wrodzone,
przetworzyły się w nadprzyrodzone. Po tej epoce walki zwycięsko przebytej ze
wszelkiego rodzaju skażonymi skłonnościami natury, to pasmo trudności z nią
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jakby wyczerpane, przecięte – ustaje. Bywają jeszcze od czasu do czasu objawy
wewnętrzne tych zarodów w niej złego, niekiedy wystrzeliwujące chwilowo (stosownie do charakteru, temperamentu osoby) aż na zewnątrz, ale i te się stają coraz
rzadsze i słabsze. To co się pojawiło co dzień i częściej, błyska co kilka tygodni,
co kilka miesięcy, raz na rok, na koniec co lat kilka, jakby tylko dla utrzymania
pamięci, żeśmy zawsze, przy całej łasce Pana a pracy z naszej strony – tym samym
w gruncie: zepsuciem. Na koniec to złe nie tylko już nie śmie stanowczo stawać,
ale nawet wyraźnie się zarysowywać, a dusza z rzadka jedno od czasu do czasu
w sobie, poczuwa, że bez łaski Bożej mogłoby być… Jest ono w gruncie jej jak
owa strzałka roślinna w ziemi złożona, która jeszcze istnieć nie przestała, ale nie
podlewana karmiącymi wodami siły nie ma, aby móc się rozróść i plon wydać.
Chociażby tlała w nas resztką jakąś życia, umiera ciągle i zginie niechybnie ostatecznie w godzinę śmierci naszej, a ślad jej istnienia będzie tylko świadectwem
właściwości natury ludzkiej i owoców łaski Bożej.
VII. Dotknięcie Boże
Pierwszym promykiem łaski szczególnej, przechodzącej granicę łask zwykłych, jest dotknięcie Pana duszy.
Dotknięcia mnogie są rodzaje, jak niezliczone w nich stopnie siły.
Nie mówię tu wcale o poruszeniu wewnętrznym sumienia, które trącając, że
się tak wyrażę, duszę, budzi ją z uśpienia, ostrzega, zwraca jej uwagę, wzrusza
obawą, żalem, do zmiany życia prowadzi itd.
Chcę mówić o działaniu Bożym, które rozumiemy pod wyrazem „dotknięcie
Pana”.
Jak Bóg jest niewysłowiony, nie ujęty w żadną formę, dla tego tylko zrozumiały, komu znany – temu znany, komu się odkryć chce – tak i dotknięcie Jego
we właściwościach swoich jest nie do oddania. Pod nim, w jednej błyskawicznej
chwili, moc jakaś z niczym nie dająca się porównać, w sobie jedyna, silna
a łagodna, słodka a czysta, upajająca a trzeźwa, błoga nad wszelki wyraz, rozlewa
się w całej naszej istocie, wnika w nią i przejmuje na wskroś całą. A wnosi to, co
wnieść chce. Powiedziałabyś: „Pan jest!” i w tym wyraziłabyś wszystko. Bo to On
taki. On jeden. Nikt podobnie.
Może być dotknięcie obecności Bożej. Bóstwa albo człowieczeństwa Pana
Jezusa, Ducha Świętego, Trójcy Przenajświętszej. Jedno jakby muśnięcie lekkiego
wiatru, jakby woń kwiatu dolatująca z daleka, nagle a delikatnie, wszakże przejmujące, odbijające się w całej naszej istocie; drugie głębokie, ujmujące potężnie
istotę naszą, naginające ją wedle woli Bożej, wyciskające na niej myśl swoją,
jakkolwiek zawsze każde jednosekundowe.
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W dotknięciu obecności Bożej poczuwamy, że Bóg jest, że obecny jest dla
mnie, jest w tej sprawie jest moim świadkiem, moim sędzią. Uczuwamy się pod
Jego opieką, w Jego mocy, przed Nim.
Dotknięcie Bóstwa Pana Jezusa działa głównie na duszę, a rozlewa się na
wszystkie władze, wszystkie w nadprzyrodzony charakter, duszę w Boga, w świat
jej odpowiedni wprowadza, wszystko wznosi, święci, łączy w sposób niewymowny z Bogiem.
Charakter dotknięcia człowieczeństwa Zbawiciela, mniej niedostępny dla naszej ludzkości, mniej duchowy; w poprzednim ta nic nie otrzymuje, przeciwnie:
wyniszcza się, umarza; tu ma całe doskonałe szczęście. Ono działa szczególniej na
naszą osobę, najszczególniej na nasze serce, odgrywa je od stworzeń, rozmiłowuje
w Panu, z Nim brata.
Dotknięcie Ducha Świętego wnosi jakby przewiewem właściwości Jego w różnych odcieniach darów Jego, stosownie do wymagania Bożego względem duszy.
Zapala ją miłością albo oświeca światłem Jego mądrości, daje moc, wiedzę itd.
Także niezmiernie duchowe, a pociechą przenikające duszę. Ona się poczuwa
przybytkiem Pana, na chwałę Jego przeznaczoną – wszystko co doczesne maleje,
niknie dla niej, na niczym ludzkim nie śmie się opierać.
O dotknięciu Trójcy Przenajśw. mało śmiem powiedzieć. Porównałabym je
z dotknięciem obecności Bożej, z tą różnicą, że tamta ogólniejszy ma charakter,
świadczy nam o Bogu ogólnie bez wyróżnienia osób, gdy w tym ostatnim uczuwamy wszystkie trzy Osoby Boże, a pełniejsze jest, bogatsze, bardziej znaczące.
Wszelkie tak jest nagłe a chwilowe, że w następstwie dopiero przypatrzeć się im
można, w samym trwaniu – niepodobna, bo samo trwanie dotknięcia Bożego jest
takie, jak samo słowo wyraża: jak okamgnienie, jak błysk. Zdarza się spotykać
takie określenie działania Pańskiego: „Pod dotknięciem Pana pochłaniającym
i obejmującym duszę całymi dniami, przemieniła się wewnętrznie i zewnętrznie”
itd. W tym może nie być nic niewiernego, ale tam działanie nazwane dotknięciem,
a my tu mówimy o dotknięciu właściwym, w ścisłym znaczeniu wyrazu, rodzaju
łaski.
Cel tych dotknięć najmiłośniejszy: doprowadzenia duszy do tego, co Bóg dla
niej zamierzył, a do czego by nie doszła bez tych cudownych pomocy. Pan ich
udziela zwykle duszom, powołanym do wyższej doskonałości, do spełnienia ważnych zadań, a nie obfitującym w pomoc ludzką. Daje, bo one odpowiadają drodze
duszy, myśli Jego, należą do bezpośredniego z nią stosunku.
Taki jest cel ogólny; celów szczególnych każdego dotknięcia nie zliczyć, nie
objąć, a niekiedy w naszym ograniczonym pojęciu rządów Boskich na tym biednym świecie – nie zrozumieć. Tyle ich jest, ile dotknięć.
Skutki dotknięć są nadzwyczajne, jak ich charakter. Łaski te wnoszą do duszy
wedle celów Bożych, to, co Bóg zamierzył, w sposób rychły, jasny, stanowczy,
pełniejszy niż wszelkie książki, nauki, przewodnicy dać by zdołali, a przy szczególnych wedle myśli Bożej owocach, jakby na dnie tych wszystkich, jest koniecz-
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nie zrozumienie wymagania Bożego, odwaga, hart, siła, poznanie Pana Jezusa,
zbliżenie się z Nim, zawiązanie stosunku, wdzięczność, miłość. Oto jakby odbicie
w duszy dotknięć Bożych. Wedle wierności duszy i dalszego jej odpowiadania
łasce ona się albo zaciera, słabnie albo wysuwa niekończącym się pasmem błogosławionych następstw.
Na wstępie powiedziałam, że dotknięcie Boże jest początkiem łask nadzwyczajnych. Tu dodam, że zdarza się wszakże, że inne łaski tę poprzedzają, równie
jak to, że i w późniejszych epokach stosunku bezpośredniego z Bogiem ono powtórzyć się może, owszem, zwykle się powtarza. Zawsze jednak właściwością jest
pierwszym epok, w których to dusza potrzebuje dowodów szczególnych miłości
Bożej, aby sama miłością zagorzała, potrzebuje ostrzeżeń nadzwyczajnych, aby
rozumieć mogła na każdą chwilę wymagania Pana i utrzymać się zdołała na drodze
nadprzyrodzonej doskonałości, na którą wola Jego ją zawezwała. Niekiedy
dotknięcia te się zdarzają i pod koniec życia na drodze onej, pomimo ustalonego
stosunku między duszą a Bogiem, a to wtedy zwykle, gdy nadzwyczajne okoliczności wymagają nagłych i niezwykłych wskazówek woli Bożej, aby przyniosły
owoce, których Pan żąda.
Szatan dotknięć Bożych naśladować nie może; zdaje mi się, że ich wcale nawet
nie wychwytuje, bo nadto wewnętrzne, duchowe i bezpośrednie (directement) roztaczają wpływ Bogu tylko właściwy, którego by zły duch dać wcale nie zdołał.
Natura może przynieść coś podobnego: może dać jakieś tknięcie instynktowe,
magnetyczne albo zmysłowe – lecz kto pierwszych zaznał, pozna się bez żadnej
trudności na tych drugich i ułudzić się nie da.
Doświadczenie tu najpewniejszym sędzią.
VIII. O światłach wewnętrznych
Wnętrze istoty ludzkiej ma cały swój świat. Jak świat fizyczny pełen jest życia
i bogactw, które Bóg Stworzyciel jedno zna w całości, obejmuje wiedzą, pamięcią
i miłością – tak świat ducha ludzkiego pełnią jest niezgłębioną tworów, działań
Bożych, z których każde życiodajne w stosunku do duszy, a wszystkie nie obliczone w rozmaitości, w rysach i odcieniach. Ta strona stworzenia Bożego, ten
świat duchowy, jakby bliższy Boga, który Duchem jest, jakby wytryskiem z dna
istoty Jego, a może być uboższym, niższym albo mniej cudownym?… Badacz najściślejszy przyrody, odkrywający coraz nowe w niej tajemnice, w końcu pracy
całego życia swego przychodzi do przekonania, że tysiące jeszcze tajemnic pozostało przed nim nieodsłonionych, że znając jakoby nie znał tego świata fizycznego,
zewnętrznego, dotykalnego. Cóż powiedzieć o znajomości naszej wnętrza ludzkiego, duszy ludzkiej, okiem i zmysłami niedojętej, samą naturą swoją wyższej
nad całą resztę istoty naszej, dla niej prawie niedostępnej, pomimo że ta dusza
w niej mieszka, żyje, z nią jedno stanowiły?!
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Istota ludzka, ubogacona trzema władzami w naturze i nad naturze, to jest
w tym, co na świat z sobą przyniosła w człowieczeństwie grzechem pokalanym
i co w niej łaska, zdobyta przez Boga-Człowieka Zbawiciela stworzyła, nie
dosięga tajemnic Bożych, stosunku uczuciowego, żywego z Bogiem, w zwykłym,
właściwym sobie stanie. Królestwem jej – wiara w stosunku do Boga, do życia
przyszłego. Wierzyć powinna we wszystko, co Kościół do wierzenia podaje, tym
żyć, na tym opierać wszystkie swe czyny, a to jej drogą do zbawienia będzie;
z wiary bowiem płynie bojaźń i pragnienie… cześć i miłość; wiara daje cel, siłę,
osłodę. Władze ludzkie mają całe piętno upadku; jakkolwiek piękne w sobie, bo
na podobieństwo Boże stworzone, słabe są, ułomne, zdolne zbłąkania. Serce ludzkie, ubogacone uczuciem, Boga nie poczuje bez łaski szczególnej, Boga wedle
sprawiedliwości, jedynie, nade wszystko nie ukocha. Ono ku sobie zwrócone, siebie bezwiednie we wszystkim szuka i sobą się kala. Umysł ludzki, to studnia bezdenna myśli, z której wnioski, kombinacje, badania, sądy, prace i odkrycia, a na
koniec całe nowe niby stają dzieła… a te niekiedy całe życie człowieka pochłonąwszy, spożywszy, wyniszczywszy zasoby jego, wyczerpawszy zdrowie i siły,
w końcu wykazują się jednym błędem, nic światu ani duszy nie przynoszącym!…
Wola, ten ster człowieczy, o dwie skały się rozbija: o słabość i namiętność, których
człowiek jakby uosobieniem. A czymże to dosięgnąć Niedoścignionego, Niedojętego, Najwyższego, Najduchowniejszego?…
Wszakże Bóg podoba sobie niekiedy tę istotę, którą dla siebie na wieczność
stworzył, zbliżyć jakoby nowym cudem z sobą, jeszcze na ziemi, z jej świadomością, z nią się porozumiewać, z nią żyć we wspólności, w podziale. A na to Mu
potrzeba nie tylko bardziej wewnętrznie, niż przez same dzieła swe zewnętrzne
przed nią się odsłonić, ale ją podnieść do siebie.
Jednym ze środków dzielniejszych ku temu to światła wewnętrzne, te iskry
mądrości Bożej, wyprowadzające z ciemności i obłędu umysł ludzki, wyświecający prawdę, podnoszące do niej człowieka.
Nie chcę tu mówić o świetle czyli jasności we władzach, towarzyszącej duszy
w stanie łaski, podnoszącej się w miarę doskonałości duszy, wedle stopnia w niej
łaski. Mówię o rodzaju łaski, zwanym światłem wewnętrznym. Tu znowu nie
wyliczyć rodzajów, stopni, odbłysków.
Światło wewnętrzne, jak wszystko, co spływa na nas ze szczególnej i nadzwyczajnej łaski, bezpośrednio z Boga, przychodzi nam bez żadnej naszej pracy, bez
żadnego naszego udziału, przychodzi nagle samo z siebie, to jest z Pana, który
światłością; przejmuje jądro władz naszych samowładnie i skutecznie. Nigdy
dosięgnięcie prawdy najdłuższą pracą i siła potęgi rozumu ludzkiego nie sprosta
głębokości, przenikliwości, wierności, wszechstronności w przejęciu tej w sposób
nadprzyrodzony z łaski. Gdyby uczeni, mędrcy świata znali i pamiętali, że wszystkie ich badania, cała nauka nie da im w takiej pełni, w takim bogactwie tego, co
przynosi niekiedy prostaczkowi jedno dotknięcie w jakikolwiek bądź sposób łaski,
mniej by cenili wielkości swoją, mniej by się wzbijali w pychę, zrozumieliby
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prawdę i wartości słów owych: Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości
Jego, a wszystko wam będzie przydane!
Niekiedy ta iskra, to błyskawica, światło jedno chwilowe, a to co dojmuje,
wyświeca z nieporównaną jasnością, dokładnością, przenikliwością, jak żadne nasze dociekania, badania, jak żadne książki, nauki, mistrzowie. Powiadam: „to, co
dojmuje” – pada ono bowiem na całość przedmiotu albo na jedną stronę jego; czasem w samo dno jego wnika, wszystkie tajemnice odsłania, czasem znowu całość
powierzchnią tylko obejmuje i rozświeca, stosownie do myśli, upodobania, do
celów Bożych. Bywają znowu całe strugi światła, zalewające duszę, kąpiące ją,
przenikające i przetwarzające, i jest się jakby w światłości przedwiecznej, w królestwie prawdy. Niekiedy to tylko mgnienie światełka, a dostateczne, aby dusza
poznała swój błąd albo wymagania Pana, aby na drodze Jego postawioną została.
Wszystko dla biednego człowieka nie już tylko na tamtym świecie, w nieznanej mu z goła wieczności, ale tu, na tym doczesnym, pełne tajemnic. Władze jego
ujęte w prawo natury zniżonej w następstwie grzechu, mają swoją granicę; posłannikami i współpracownikami władz są zmysły, zmysły dojmujące powierzchnie
tylko przedmiotów, a wszędzie, we wszystkim co stworzone jest myśl Boża,
wszystko ma swoją prawdę, dno. Otóż światła te po większej części nie mają za
przedmiot rzeczy nadzwyczajnych, nieznanych, wyższych nad wszelką władzę
ludzką, ale one wyświecają głąb, dno nie dojęte dla zmysłów i dla władz człowieczych tego, co nam podane prawem ogólnym nauki Kościoła, wiedzy ludzkiej,
przyrody. Może przykładem jaśniej się wytłumaczę:
Katechizm nas uczy, że Bóg stworzył świat ze wszystkim, co na nim istnieje.
Wierzymy w to, wiemy o tym i wątpliwości przeciwko temu nie mamy. Ale gdy
promyk światła z łaski Bożej wniknie do duszy i odsłoni przed jej duchem Tego
Boga, niezależnego, niezmierzonego w majestacie swoim i nie potrzebującego niczego w wielkości swej pełnej i wszechstronnej, tego Boga miłości, której właściwością wylewać się i dawać. Boga wszechmocy, który wszystko: niebo ziemię
i morze, istoty niezliczone, różnorodne, doskonałe i piękne każdą z myślą Jego
osobną, każdą z zadaniem, z użytecznością, z osobnym celem stwarza i utrzymuje,
obejmuje pamięcią, opieką i pieczołowitością – kiedy ta prawda, stara jak świat,
a zawsze nowa, w całej światłości Bożej odsłoni się przed duszą, jak błyskawica
ją przejmie, przeniknie na wskroś, zaleje… człowiek ten, który ją znał poprzednio
i był zimny, nieczuły… staje się jakoby nowym: rozumie… uwielbia… kocha…
potrzebuje zawdzięczać, dawać… zaczyna żyć dla tego Boga, bo wtedy dopiero
po raz pierwszy… zobaczył Go… poznał, poczuł, czym jest w stosunku do
Niego…
A to wszystko, co powiadam na oddanie tego światła wewnętrznego wnoszącego prawdę do duszy, jest niczym. Jak nie oddać woni, słodyczy, jak nie oddać
miłości, która jednak najwszechmocniejszą potęgą, tak nie oddać właściwości
Boga stającego w duszy.
Popatrzmy jeszcze:
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Nauka doskonałości, mistrzowie jej, uczą nas, co to pokora. Rozum ją pojmuje,
uznaje, coraz bardziej myślą i zastanowieniem dopełnia: wola do jej nabycia dąży,
praca wykuwa. Aż tu w jednej chwili Pan wewnętrznie z przybytku prawdy cnotą
tą w duszy zaświeci: i w jednym błysku rozświetlą się w niej wszystkie jej strony,
roziskrzy cała jej ukryta piękność; dusza ją pozna do dna we wszystkich właściwościach i oto już ona w nią wszczepiona, owszem, zakorzeniona w przepaściach
niezgłębionych ducha: a jakkolwiek praca nie przestaje być potrzebna, rodzaj
pracy się zmienia: już nie badasz, nie dochodzisz, nie przygotowujesz roli, nie
zasiewasz, bo to zrobione; ale strzeżesz od kąkolu, od ptaków, które rozchwytują,
od skwarów słonecznych, które wyniszczają, a ziarno najpiękniejsze, najżywotniejsze, ręką Bożą zasiane, rdzennie i bogate w plon się rozrasta…
Pytasz siebie: dlaczego wszyscy ludzie nie wychodzą z ręki Bożej jednakowymi?… Nauka ci to szeroko tłumaczy, rozum pracowicie i z trudnością nagina
się do uznania sprawiedliwości. A oto jedna iskra światła Bożego odsłania ci całą
tajemnicę: nieobjętą rozmaitość dzieł Bożych, dopełniającą ich bogactwa, odbijającą wszechmoc mądrość i majestat Boży, logikę całego stworzenia, przyczyny
i następstwa proste, konieczne, więc zawsze słuszne i sprawiedliwe a mądre i miłosierne – prawo natury wchodzące w myśl Bożą itd. I nie badasz już ani silisz się
na wiarę, ale świadomość prawdy jest w tobie i tyś przekonana jak o tym, że żyjesz,
bo siebie widzisz i czujesz, masz tego dowody jasne i niezaprzeczone.
Nie, nikt nie obejmie owoców świateł Bożych: to, co stanowi przedmiot pracy
nieraz całego życia człowieka, jak już powiedziałam, objęte jest, wyświecone
jedną chwilą światła z łaski i daje głębszą, rzetelniejszą, rdzenniejszą znajomość
prawdy, niż wszystkie razem wzięte najuczeńsze badania i prace rozumu ludzkiego.
Czy światło nadzwyczajne nie może trwać stale?… Nie, takie trwanie światłości nadludzkiej właściwością tylko wieczności, życia jakie Bóg w królestwie
Swoim przygotował Swoim sprawiedliwym. Następstwo świateł, prawda, jaką one
do duszy wnoszą, jakkolwiek na podwalinę życia jej z Bogiem położona, ćmi się
nawet, słabnie, a niekiedy bez niewierności a w epokach próby duszy, ogołocenia,
ciemności, zakryć się może zupełnie. Porządek w tym, o ile wiem, jest taki:
Celem tych świateł nadzwyczajnych w duszy jest zbliżenie jej, jak widziałyśmy z Bogiem, stosunek z Nim najbliższy, doskonalszy, synowski, bratni. Następstwem ich w duszy – mądrość. W niej dusza inaczej Boga widzi, a więc inaczej
zna. Zdolna jest (w pewnym stopniu) rozumieć Go w nim samym, w wymaganiach
Jego względem niej, dzielić z Nim nie tylko to, co jej, ale to, co Jego. Otóż jest
epoka, w której światła te są, że tak powiem w porządku dnia: epoka prowadząca
do tego stosunku z Panem. Gdy cel już osiągnięty, gdy dusza doszła do tego, czego
on chciał dla niej, wtedy musi nastąpić oczyszczenie duszy z tego, co w niej jeszcze niedoskonałe, co z niej samej do działania łaski się przymieszało, musi być
wypłacenie za te przecenne, niezasłużone, darmo dane dary. A tym zasłużenie na
nie. Tego wymaga sprawiedliwość. I nadchodzi epoka prób wewnętrznych wszel-
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kiego możliwego, stosowanie do woli Bożej, rodzaju. Po tej, jeśli ją dusza wiernie
przetrwała, przechodzi w stan spokojniejszy, jednostajniejszy, który jakoby ową
zimą, która widzi nagromadzone do spichrzów owoce prac wszystkich części roku,
wszystkich, epok życia. I wtedy jakoby w odblasku wszystkich świateł otrzymanych poprzednio, a bardziej jeszcze w następstwie stałego połączenia z Panem, do
którego dusza doszła, a o którym mówić będziemy osobno, staje się w duszy światłość stała, jakby dzień ciągły, bez nocy, prawdę jasno i wyraźnie w pewnych jej
granicach trzymających przed jej oczyma.
Czy szatan nie ma przystępu do świateł wewnętrznych?…
Owszem: nie tylko ten zwodziciel, nieprzyjaciel Boga i duszy, ale i ludzkość
nasza wcisnąć się w nie może.
Rozum nasz ruchliwy jest, czynny, rączy – a bierność, obezwładnienie, drugie
nawet miejsce w czynie wstrętne mu, przeciwne jego naturze, jego wrodzonej
pysze;
on umie uprzedzić wolę naszą i odkrycia jakiejś strony prawdy, nowego w niej
odcienia z jego działania możemy wziąć błędnie za światło nadprzyrodzone. Czym
rozum z natury bystrzejszy, przenikliwszy, lotniejszy, tym większe niebezpieczeństwo, łatwiejsze złudzenie. Wyobraźnia nie małą także grać może rolę na tym polu
nadzwyczajności. Lotna, bogata w obrazy, płodna w uczucia, bez wiedzy częstokroć naszej chwyta tajemnice dna istoty naszej, nasze pojęcia i uczucia i strojna
z siebie w niezwykłe barwy, podszyta właściwą ludzkości miłością własną, a niekiedy pędzona wpływem złego ducha zawsze przeciwnego prawdzie i czystości,
słoni się dziwną zręcznością w pozory nadzwyczajności i przeprowadza to co
schlebia, dogadza naturze naszej. Nie zdarza się prawie, aby na drodze nadzwyczajnej duszy nie stanął i szatan, nie udawał anioła światłości, nie próbował duszy
podejść, w błąd wprowadzić albo pokalać, doprowadzić do niewierności, do rozbicia, czy to podnosząc fałszywymi błyskami działanie Boże, aby pozorem wielkości wzbić duszę w pychę, czy wytwarzając złudnie wymagania Boże, aby nimi
wykoleić duszę z drogi woli Bożej i w przepaść rozpaczy ją wtrącić. A światła,
które jako duch niegdyś światłości, w mocy jego pozostały, wybornym mu do tego,
najodpowiedniejszym powiedziałbym źródłem.
Jak poznać, rozróżnić światło Boże od złudnych? Ze źródeł nieczystych,
piekielnych, albo naturalnych?
Głównie poznać je po następstwach. Np. światło wewnętrzne wyświeca mi nędze moje, moje grzechy. Jeśli to światło jest z Boga, pomimo całego najgłębszego
upokorzenia, jakie wnosi do duszy, usilnia ją, ukrzepia, daje całą odwagę do pracy,
cały zapał do niej, całą ufność w miłosierdzie Boże, w Bożą pomoc. Jeśli jest
z szatana, przybija dusze, zniechęci ją, odejmie odwagę, rozbudzi uczucie zwątpienia, rozpaczy.
Nadto światła z Boga mają sobie właściwe cechy. Są koniecznie logiczne,
zgodne z sobą, wszystkie razem wzięte czynią całość jednego ducha, czystą
i mądrą.
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Niekiedy źle zrozumiane, źle tłumaczone przez dusze nawet najlepsze, dobrej
woli władz nie przynoszą tego, czego się one spodziewały; ale to, co przyniosą,
będzie doskonalsze, zgodniejsze z celem, mądre. Wykazując nam jakąkolwiek
prawdę wnoszą światłość do wnętrza naszego, przede wszystkim nas samych,
naszą istotę w prawdzie nam stawiając: widzimy siebie tym, czym jesteśmy:
samym nicestwem, nędzą, czymś całkiem od łaski na nas spadającej odrębnym,
zdolnym najlepsze popsuć, najdzielniejszem nie odpowiedzieć; widzimy, ze to
światło, jakiekolwiek ono jest, chociażby najobfitsze, jest tylko okruszyną prawdy,
więc bogactwo z niej nasze chociażby dla nas wielkie, w sobie, wobec prawdy
wszechrzeczy, źródła jej, Boga, jest odrobina, a jakim bądź ono jest, my nie przestajemy być w sobie czym byliśmy: nicością, która się tylko przy świetle uwydatnia. I pokora prostym, koniecznym towarzyszem, prostym koniecznym następstwem dla duszy wiernej tego, jak każdego innego Bożego w niej działania.
Następstwa świateł są od nich samych cenniejsze: one powtarzając się w duszy
pozostawiają w niej swój promień na jej władzach: czynią te doskonalszymi, dają
jej mądrość. Stąd jasne widzenie prawdy staje się właściwym.
Światła z natury, z władz przyrodzonych, są niczym w przyszłości i nic nie
przynoszą, chyba stratę czasu, o ile się nim zajmujemy. Z szatana, przeczą koniecznie jedne drugim, a wnoszą za sobą do duszy zamęt, zadowolenie i pychę. Anioł
upadły zachował w pewnym stopniu właściwości duchowe Anioła światłości:
duchem pozostał i ma przenikliwość, która i prawdę dojmuje, o ile mu Pan na to
pozwala.
Pozorami dobrego łudzi nieostatecznie zepsutych albo słabych i niemądrych,
a w niepokorze chciwych nadzwyczajności. Przebiegły, podstępny, mistrz w złości, w zepsuciu, zna wszystkie tych strony, rysy, odcienie, właściwości; odgaduje
więc w człowieku zamiary, plany występne, najskrytsze myśli i grzechy, prześciga
go w przewidywaniu następstw, chwyta prawdę w przyszłości i kuglarz najzręczniejszy, gra nadzwyczajności, działa na wyobraźnie i namiętności i za ich pośrednictwem swoje przeprowadza. Niepewność, przy całej jaskrawości, dwuznaczność, sprzeczności i chaos nieodłączne z jego światłami, a w ostatnim ich rezultacie, po zawodach, które koniecznie muszą dusze spotkać, upadek na duchu,
zaciemnienie, rozpacz.
Światła więc nadzwyczajne koniecznie poddawano być powinny pod sąd światłego, doświadczonego przewodnika, a posłuszeństwo jemu ocali duszę od obłędu
własnej natury, od władzy szatańskiej.
IX. O uczuciach wewnętrznych, duchowych
a w szczególności o uczuciu obecności Bożej i o Bożej atmosferze
Uczucia właściwością są serca. Jeśli szatanowi najprzystępniejsze światła, to
ludzkości – uczucia. Bóg, Pan wszechstworzenia, działa samowładnie, gdy chce,
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przez jedno i drugie: wnosi światła, wzbudza uczucia i wtedy tylko one czyste
i doskonałe.
Wszystko co nam przychodzi drogą zmysłów, na szczególną ostrożność zasługuje, szczególnej wymaga baczności. I tak np. słodycz w ustach, gorąco w sercu
przy Komunii św., łzy obfite, omdlewanie ze współczucia dla cierpień Zbawiciela,
z miłości dla Niego jakkolwiek bywają z łaski, najczęściej są naturalne, a mogą
być nawet i z szatana. Najpewniejszym środkiem ustrzeżenia się podstępów i złudzeń: nie zwracanie uwagi na te rozmaite wrażenia i przypadłości wewnętrzne, nie
zatrzymywanie się wcale nad nimi, trzymanie się trzeźwe, w świętej obojętności
wobec nich. Jeśli rzecz z działania Bożego, to się jej tym nie przetnie, a wkrótce
ona się dopełni innymi rysami, które pochodzenia jej udowodnią; jeśli zaś naturalna lub szatańska, to ustanie, bo i naturze i szatanowi najwstrętniejsza obojętność, lekceważenie: duszę tym ich przyjmującą opuszczają i na inne pole próby
swoje przenoszą.
Niepewnego charakteru są także uczucia prorocze, przenikanie wnętrza drugich, tajemnic ludzkich. Istota ludzka przystępna jest wrażeniom, pociągom, pragnieniom, wtedy nawet, gdy wolą do Boga zwrócona; jest w niej siła magnetyczna,
przekraczająca wiedzę, panująca niekiedy nad przestrzenią; jest instynkt zmysłowy, dający przeczucia, ostrzeżenia. Wiele objawów do nie wytłumaczenia
w prostym porządku rzeczy, z ich źródeł pochodzi i bez pewnych powodów nie
należy im dawać doniosłości wyższej, brać za działanie mistyczne Boże. Śledzenie
w sobie czy w drugich nadzwyczajności jest najniebezpieczniejsze a niemądre
i niepokorne: Bóg w duszy pieczęcią jest działań w niej się przeprowadzających.
Aby osądzić, czy nadzwyczajności są z Boga lub nie, potrzebowałabym – jeśli nie
znać z bliska osoby – to przynajmniej z nią się zetknąć; jeśli nie wchodzić w szczegóły jej życia, to przynajmniej objąć okiem całość jego: drogę duszy, stosunek
z Bogiem, ją w tym stosunku. Wszystko poświadczy, albo wszystko zaprzeczy.
Jednym z najprawdziwszych działań na serce, z najnieomylniejszych uczuć
jego jest uczucie obecności Bożej, czy to obejmującej jednolicie całą Świętość,
Bóstwo Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela, czy jednej z osób Trójcy Przenajświętszej. Druga Osoba stała się Człowiekiem, zbliżyła się z nami, z nami zbratała, w szczególny sposób udziela się nam na tym padole tułactwa ludzkiego; najczęściej też słyszeć się zdarza o obcowaniu wewnętrznym Pana Jezusa, BogaCzłowieka, jakoby to przywiązanym było do osoby Jego. Jak tego uobecnienia
dowieść? czym je zatwierdzić?… Niczym! A jednakże dusza czująca je wie, że to
On jest. On do niej przychodzi, dla niej to pewniejsze od tego, co ręką dotyka, co
widzi oczyma przed sobą. O, bo ta obecność, jak z niej uczucie, jest nieporównana
i nic jej nie zanaśladuje: dusza ją czuje, serce czuje, ona je przenika, przejmuje
sobą niewymownie a potężnie i do niej bym zastosowała te słowa Zbawiciela:
Znam swoje i znają mię moje. Dusza zna Pana, całą istotą odczuwa przyjście Jego,
kogo innego za Niego nie weźmie, bo kto inny Nim się stać nie potrafi, kto inny
nie zdoła przybrać Jego właściwości ani dać duszy tego, co jej od Niego przycho-
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dzi. On jest jeden jedyny. Tu się szatan ani natura nie wciśnie, bo to przechodzi ich
moc.
Co obecność Boża w duszy czyni?… Oczyszcza ją, odwiązuje od stworzeń,
rozmiłowuje w Panu, z Nim zbliża, łączy, wlewa siłę, odwagę, męstwo, szczęście.
Niekiedy to nie Pan Jezus, ale Matka Najświętsza, albo święci Pańscy dają
nam uczuć obecność swoją, a czasem aniołowie i dusze zmarłych nawet, każde
wedle charakteru swego, a chociaż w tym uobecnianiu nie widzi się, jest pewność
wewnętrzna obecności i rozróżnia się jednych od drugich mimo woli, jakby się
odróżniało z zawiązanymi oczyma przejście z dobrze ogrzanego salonu do podziemia, z takowego pod szerokie i słoneczne niebo.
Może to zabawnym się wyda co powiem: uważam, że obecność Pana Jezusa
przynosi nieobliczalne owoce duszy, a w szczególności: uszlachetnia ją, podnosi,
ubogaca darami. Matka Boża jest nam szczególną pomocą czy to w trudnościach
położenia, w przezwyciężeniu pokusy, w dźwiganiu pracy, krzyża, czy w przebłaganiu Boga, w przejrzeniu prawdy, w spełnieniu obowiązku. Świętych – z nimi
zbliża, stwierdza to ich obcowanie z nami, zachęca, ukrzepia. Aniołów – roztacza
niewysłowioną słodycz, oczyszcza, podnosi nad zmysły, uduchawia. Dusz zmarłych – ostrzega, pociąga do modlitwy, uczy. A wszystko, rozumie się, w niezliczonych barwach, rysach, odcieniach, stosownie do myśli i celów Bożych, do drogi
i rozmiaru duszy. Wszystko kanałami łaski i miłości Pana, który wszelkimi możliwymi przyrodzonymi i nadprzyrodzonymi i nadzwyczajnymi środkami pracuje
nad doprowadzeniem duszy do Nieba na wieczność.
Do objawów Bożych w duszy, na których bez złej woli zawieść się trudno,
należy Atmosfera Boża ogólnie wzięta, albo Ducha Świętego i atmosfera Anielska.
Szatan się nawet nie porywa, aby ją zanaśladować, bo wytrącony sprzed oblicza Pana, w niełasce Bożej, nie zna jej; wyobraźnia nie wytworzy nic, co by przy
zdrowym, jasnym rozumie za tę wziąć się mogło. Co jest ta atmosfera w sobie?…
tego nie oddać, jak nie oddać atmosfery fizycznej; powiedzieć można: powietrze
z morza, albo powietrze z ziemi i t.d., ale aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, co
jest powietrze, atmosfera, a jak je bliżej określić, jeśli wyraźnego przymiotu nie
ma?… Tym bardziej nie do wypowiedzenia jest to, co z ducha spływa, a żadnej
formy, barwy, smaku, żadnego ludzkiego przymiotu nie posiada. Powiedziałabym
o atmosferze Bożej równie jak o anielskiej: ona zdradza obecność Boga, obecność
aniołów, wieje z nieba, niebem przenika, jego ma smak, koloryt; ale to wszystko
są przenośnie, literalnie brać się nie może. Ona podnosi nad ziemię, z niebem
łączy, upaja głównie gdy z Ducha Świętego spływa, a wytrzeźwia ze wszystkiego,
co ludzkie, zmysłowe; upieszcza ogałacając, miłością przejmuje zabijając ludzkość. I w tym, jak we wszelkim innym działaniu Bożym, są stopnie: niekiedy to
jakoby powiew zefiru z krain nadziemskich, budzący człowieka w uśpieniu zmysłowem, przypominający mu istnienie lepszego świata. Innym razem to siła zwycięska, powalająca zmysły, wznosząca duszę nad nie, wprowadzająca ją w świat
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inny, niż ten, który jedno znała, w którym tonęła. A wszystko nie do ujęcia, raczej
znać się daje w skutkach, niż w rysach jakichkolwiek wyrazistszych.
Słyszałam o jednej młodej osobie z powołaniem zakonnym w duszy, rzuconej
w odmęt świata, w salony brzmiące muzyką, iskrzące światłami i czarującymi
przepychami strojów. Otoczona, schlebiana, sama ze wszystkimi właściwościami
młodości, byłaby prawdopodobnie pochwycić się i upoić dała złudnymi ponętami
świata. Ale atmosfera anielska, spuszczona miłością Pana Jezusa, spłynęła, owiała
duszę jakby niebiańskim obłoczkiem, zmysły ukoiła, ducha podniosła i noc jej
zeszła jakby w objęciach oblubieńczych, słoniących od wszystkiego złego, Pana
wszechświata, wobec którego wszystko co stworzone małe, mdłe i odrażające.
I dusza wyszła z zasadzki czystsza, bardziej uduchowiona, bardziej należąca do
Boga.
Atmosfera jest jakby obecnością dalszą, tą kryjącą, a przynoszącą jej właściwości. Bywa wtedy, gdy dusza już obeznana z Panem.
Wszystko co mówię jest słabe; ale dusze, które tego zaznały, zrozumieją, co
wypowiadam, dla obcych temu i rozumienie niekonieczne.
Niekiedy przedmiotem łaski, przychodzącej nam przez serce, jest to samo, co
światła działającego przez umysł; w tym ostatnim rozum zostaje oświecony, przyjmuje iskrę prawdy i roztacza ją na całe wnętrze człowieka. W pierwszym serce
poczuwa prawdę, jednocześnie ona się w nie wszczepia, a z niego udziela innym
władzom. I tak przyjść nam zarówno może znajomość jakiej prawdy lub cnoty
przez rozum jak przez serce. Jaką drogą pełniej?… bezwzględnie tam, gdzie
silniejsze działanie Boże. Co przyniesie obfitsze owoce?… to znowu zależy od
doskonalszej wierności naszej. Śmiem tylko twierdzić, że droga serca, która drogą
miłości (miłość Boża rozlana jest w sercu – św. Paweł, Rz 5, 5) prostym porządkiem rzeczy wola Boża cokolwiek bądź nam przynosząca prościej wnika do duszy,
obejmuje ją, przetwarza, swoje w niej przeprowadza.
Jak się we wszystkich tych łaskach trzymać?… Pokornie, wdzięcznie, z uszanowaniem jakby wobec Pana a bez siebie. Czuć się ich niegodną, nie gonić za
nimi, lecz jeśli przez przewodników zatwierdzone, odpowiadać im, iść za nimi
i trzymać się ich, nie upajać się nimi a wyciągać korzyść na którą dane i tę wiernie
w duszy przechowywać, samymi łaskami się nie zajmując.
X. O objawieniach
Działanie, przez które Bóg odsłania duszy czy to tajemnice Jego samego dotyczące, czy szczególne względem niej wymagania swoje, których by sama z siebie,
ze zwykła łaską pojąć nie zdołała; czy prawdy zakryte dla ogółu, czy na koniec
przyszłość w mgłach nieprzeniknionych dla oka ludzkiego pogrążoną – zwiemy
objawieniem.
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Jaka jest różnica między światłem wewnętrznym a objawieniem, kiedy obu
skutki są podobne?
Cała jest różnica: po pierwsze w przedmiocie, po drugie w celu, po trzecie
w charakterze, w naturze rzeczy, po czwarte w stanie duszy wśród działania.
1. Przedmiotem światła rozjaśniającego rozum nasz, jest prawda, która znana
nam, ale której całkowicie przeniknąć nie jesteśmy w stanie. W objawieniu przedstawiona nam jest rzecz obca albo nowa, niedojęta dla ludzkości, której nie bylibyśmy zgoła znali bez tego zwiastowania Bożego. Np. Bóg daje światło Najśw.
Pannie na zrozumienie marności świata w wieku, w którym inne dzieci, zaledwie
rozwijać się zaczynają w pojmowaniu rzeczy zwykłych. Tu światło właściwością
jest przeobfitej łaski, obejmującej przeczystą duszę Niepokalanie Poczętej.
Następnie w ślubach, jakie Maryja składa Bogu ofiarując się Mu w świątyni, światło wewnętrzne daje pełne zrozumienie cnoty ubóstwa, posłuszeństwa, czystości.
Tu już mądrość Boża tryska na przeniknięcie prawdą rozumu, na odsłonięcie jej
dna tych cnót. W jedenaście lat później anioł objawia Maryi wolę Bożą, aby się
stała Matką Chrystusową, objawia Jej Tajemnicę Wcielenia za przyczyną Ducha
Świętego. Przedmiotem tego objawienia „Zwiastowaniem” zwanego jest tajemnica niepojęta dla rozumu ludzkiego, chociażby najświetlejszego i najbogatszego
łaską, tajemnica nowa, nieznana nikomu, cudowna.
2. Celem świateł wewnętrznych jest podniesienie duchowe człowieka: uczynienie z ciemnego, nie rozumiejącego rzeczy Bożych, mądrego. Celem objawienia
jest odkrycie mu tajemnicy niezgłębionej, wymagania Bożego nadzwyczajnego,
niekiedy powierzenie mu szczególnej myśli Bożej, dzieła Bożego, o którym by bez
tego nigdy ani pomyślał.
3. Światło jest z łaski, z przymiotu Bożego: z mądrości; objawienie przychodzi
bezpośrednio z Boga samego albo przez Jego aniołów. Objawieniu towarzyszy
koniecznie atmosfera Boża z tchnienia Bożego, albo atmosfera anielska uduchowniająca człowieka, czyniąca go jakoby podobnym Bogu, aniołom, podnosząca go
nad siebie, wcielająca go, że tak się wyrażę, w niebo; jest chociażby chwilowe
podniesienie ducha nad zmysły, zawieszenie tych chociaż jednostronne.
4. Objawienie dojmuje duszę, działa na nią; światło działa na rozum, a przez
pośrednictwo jego wpłynąć może na duszę. I to czyni czwartą w samym stanie
duszy wśród działania tych dwóch łask różnicę.
Oto jaka mi się przedstawia różnica między światłem a objawieniem.
Pomiędzy wszystkimi objawieniami, których mam jakiekolwiek pojęcie, najrdzenniejszym w stosunku do duszy, najgłębszym, najcenniejszym dla niej: objawienie się jej Boga samego. Jak to się staje?… nikt nie wypowie. On się odsłania,
odkrywa, udziela się, wylewa, przejmuje Sobą. Dojęta w samym dnie swoim, nad
zmysły wzniesiona, ona pierwszy raz czuje siebie tym jądrem, którego dojąć nie
mogła w zwykłym porządku natury zmysłami i władzami ludzkimi. I wtedy staje
się dla niej jakoby nowe stworzenie; w pierwszym… dusza się bezwiednie dla
siebie wcieliła, istota stała się fizycznie; w drugim… stała się duchowo; nie istnieć
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i wegetować, ale żyć zaczęła; w pierwszym otrzymała zarys podobieństwa
z Bogiem, w drugim to podobieństwo używotniło się, dało inne rozmiary, inną
doniosłość jej władzom, jakoby ducha w niej stworzyło; dało poznanie Stworzyciela, Boga Ducha, Boga prawdziwego we wszystkich podanych nam przez
Kościół tajemnicach, prawdziwego w duszy – położyło jakoby podwalinę, początek na połączenie jej z Nim w wieczności. Ona się w owej chwili, w chwili objawienia się Boga, Bogu narodziła, stała się Jego tu, Jego na wieczność. Nie, wszelkie wyrażenia ludzkie nie dadzą poznać w całości prawdy tego nowego narodzenia
duszy; trzeba go doświadczyć, aby zrozumieć, co się kryje pod tymi prostymi
wyrazami, jakich używam. Spójrzmy na Szawła w pierwszej epoce swego życia;
spójrzmy nań po objawieniu się mu Boga Odkupiciela, a nabierzemy wyobrażenia
o skutkach w duszy tego rodzaju łask Bożych.
Objawienie się Boga duszy zostawia na niej niezatarte piętno: ono nie niknie
(o ile pojmuję) w niebie, a ogniwem będzie między nią a Bogiem; nie zatarłoby
się w piekle, gdyby z nim dusza w piekło popadła. Nadto, dusza Go w próbach
najcięższych tego żywota, nie zapomni, bo ono ją stworzyło w tym drugim życiu
i ona i wśród prób w tym stworzeniu trwa, ma w sobie życie z niego, życie
z Bogiem; jeśli go nie czuje, to za nim tęskni, jeśli nie tęskni, to cierpi, że nie
tęskni, co wszystko dowodem istnienia w niej tego drugiego stworzenia, dowodem
życia Bogiem duszy. Wszakże i w objawieniach różne są stopnie; najlżejsze tracą
swój właściwy charakter a stają się światłami wewnętrznymi.
W historii jednej znanej mi duszy, takie widziałam przykłady objawień Bożych. Osoba ta od dzieciństwa pod działaniem łaski ukrytej, nie odsłoniętej jeszcze
przed nią, Boga przeczuwała, do Niego się zwracała zawsze i wszędzie, we wszystkich wypadkach życia, do Niego jakoś jakby wśród ciemnej nocy po nieznanej
drodze dążyła. Serce jej pełne było, pełne przeczuciem piękna, miłości, pełne
uczuciem we mgle, że się tak wyrażę. Aż tu raz wśród jego wezbrania, w świątyni
gdzie ukryty jako Bóg i człowiek w postaci pokarmu, Pan nagle stanął w niej,
jasny, światły, wielki, potężny, i miłosny, dobry a piękny wszystkimi pięknościami… i rzekł jej: Jam jest! I ciemności pierzchły – przeczucia w pewność,
w rzeczywistość się zmieniły – ona Go przejrzała… poznała takim, jakim jest…
i przepadła dla siebie… przepadła dla stworzeń… Jemu się w teraźniejszości na
wieczność (ufać trzeba) narodziła, chociaż małą, ubogą i bardzo była lichą. I już
odtąd żyje. Następnie, Pan chciał mieć z niej sługę, chciał mieć narzędzie do
sprawy swojej. I niedługo potem, kiedy jak dziecko tuliła się do nóg Jego, Nim
Jednym zajęta, On podniósł zasłonę… pokazał jej myśl Swoją… wezwał do wprowadzenia w czyn, w życie, do wykonania… I życie się jej przemieniło: opuściła
dom, ojczyznę, najbliższych sobie – i poszła Mu służyć; przyłożyła ręki do pługa,
ujęła za środki nieznane, jakie wskazywał, aby Wolę Jego przeprowadzić. A On ją
wiernie w tym wspomagał, jak Ojciec dziecko za rękę prowadził i dał to uczynić,
czego z siebie ani znała ani rozumiała.
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W pierwszym: objawienie się Boga duszy; w drugim Bóg jej objawia myśl
Swoją, powierza działo Swoje.
Czy dusza dojęta łaską objawienia może być Bogu niewierna?… Upadek, rozbicie zawsze człowiekowi możliwe póty, póki na tym padole nędzy w ułomności
rodzajowi swemu właściwej i nikt ostatecznie powiedzieć nie może, że zbawienia
pewien, jakkolwiek każdy ufać powinien, że z łaską Bożą do zbawienia dojdzie.
Objawienie woli Bożej jest powołaniem do życia doskonalszego, zakonnego, albo
do dzieła Bożego. Niewierność powołaniu jest niestety wypadkiem niezmiernie
często się zdarzającym. Przy objawieniu się pełnym Boga samego duszy niewierność zupełna, tj. stanowcze odwrócenia się od Boga, jest jakoby niepodobne: bo
On ją Sobą przeniknął i w niej pozostał niezatarcie. Mogą być tylko błędy słabości
z nieoczyszczenia, stosownie do epoki życia, do dojrzałości duszy. Podania niosą,
że św. Magdalenie Pan Jezus trzy razy wewnętrznie się objawił, a za trzecim dopiero nawrócenie jej było doskonałe. Nie wątpię, że to ostatnie dopiero objawienie
się jej Pana było pełne w sobie, przeistaczające istotę grzesznicy, przynoszące
pełne owoce.
Dlaczegoż są takie stopnie w objawieniach Bożych? Wola Boża jedynym tego
tłumaczeniem, a przyczyn tych nie zbadać, nie pojąć słabemu człowiekowi.
Czy szatan w objawienia wcisnąć się może?… Nie, tak jak mu niepodobna
wcisnąć się w Boga. Po nich może się na nie targnąć wzbudzając w duszy jakieś
wątpliwości i trwogi, ale to będzie tylko pokusą, przy wierności nie trudną do
powalenia, tak prawda działania Bożego jasna. Mogą być objawienia z szatana, ale
cechy tych, charakter tak inny, że gdyby nawet dusza nieznająca działań Bożych,
w niedoświadczeniu szatańskie wzięła za Boże, to ledwo nie każdy trochę światlejszy przewodnik rozezna podstęp bez trudności. Odbiciem dotknięcia szatana
w duszy pycha, zamęt, zatwierdzenie w sobie, przywiązanie do nadzwyczajności;
– Pana w jakikolwiek bądź w niej sposób: pokora, swoboda, gotowość do posłuszeństwa. Straszniejsza przy objawieniach człowiekowi własna jego działalność,
która tak natychmiast po nich nastąpić może, że człowiek może ją wziąć za jedno
z nimi i stąd do prawdy domieszać błąd, wytworzyć całość niedoskonałą, błędną.
O tym w dalszym ciągu szerzej mówić będziemy.
XI. O słowach wewnętrznych i spojrzeniach
Uniż, 20 sierpnia 1882 r.
Do łask, które do rzędu poprzednich zaliczyć można, należą słowa wewnętrzne
i spojrzenia Boże.
Przypatrzmy się trochę jednym i drugim, zaczynając od pierwszych.
Bóg mówi do duszy, mówi przez wszystko, albo raczej: wszystko duszy mówi
o Bogu, Jemu daje świadectwo tym życiem w sobie, właściwym każdemu stwo-
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rzeniu, które na każde wylane z ręki Jego, a niczym zanaśladowanym i zastąpionym być nie może. Ale mowa Jego osobista, że tak powiem,, ma swój osobny charakter, osobny wyraz wybitny, stanowczy: spada w dno duszy jak złote ziarno na
nową siejbę w jej roli, przejmuje duszę sobą to jest Bogiem i tym, co do niej przez
ono ziarno wnosi, a wnosi wolę Jego albo raczej z niej prawdę, stawia prawo, kładzie podwalinę, uczy. Niekiedy to są wyrazy, które lubo niedojęte zmysłem
słuchu, brzmią w duszy jasno jeden po drugim, jakby dźwięk miały. Niekiedy bez
brzmienia wnoszą tylko do niej słów znaczenie, lecz na oddanie tego, tych tylko
a nie innych wyrazów użyć można.
Pierwsze żywotniejszy i przenikliwszy mają charakter: przychodzą zwykle
niespodzianie, bez wiedzy naprzód duszy, bez żadnego z jej strony przygotowania,
ryją się w niej nie zatarcie; przynoszą zwycięstwo wedle zamierzenia swego. Zwykle wiele ich w życiu nie naliczyć, ale tych, co były, nie zapomnieć. Siła w nich
jednak ma niezliczone stopnie, znowu stosownie do Woli Bożej, do potrzeby
i drogi duszy. Jam jest, który jest rzekł Bóg do Mojżesza. I Mojżesz poznał Go
i stał się Jego szczęśliwym niewolnikiem, a zajaśniał blaskiem nadludzkim, który
go wyróżniał między wszystkimi śmiertelnikami.
A tak, jak tego słowa: Pójdź za mną dość było z ust Pana Jezusa, aby rybacy
opuścili sieci swe, domy rodzinne i w nich obowiązki i stali się nieodstępnymi
towarzyszami Zbawiciela, nie mającego wtedy gdzie by głowy skłonić, tak dość
było tego „pójdź za mną, ja cię poprowadzę”, wyrzeczonego w głębi duszy jednej,
zawezwanej (jak słyszałam) do dzieła Pańskiego, aby poszła wszystko rzuciwszy,
i szła za Nim po nieznanej sobie drodze i iść nie przestała całe życie. A dzieło rosło
w jej rękach nieumiejętnych, niedoświadczonych, słabych i niezgrabnych. Taka
jest moc słowa Bożego. We wszystkich tych przykładach dość było brzmienia paru
zgłosek, aby się wielkie rzeczy stały, aby nastąpiła zmiana wewnętrzna, rdzenna
i całkowita, i wyrosły owoce Woli Pana na zewnątrz. O jakiż On wszechmocny
i cudowny! rola istoty naszej kamienista, dzika i niepłodna w sobie, pod rosą słowa
z ust Jego, przetwarza się jakby na nowo stworzona i wydaje, co On chce i rozkazuje. Dlaczego Bóg tak samo nie czyni ze wszystkimi duszami; dlaczego nie dotyka w ten sposób, nie przemienia wszystkich, nie uświęca wszechwładzą
Swoją?… Bo nie byłoby logiki i sprawiedliwości. Prawo jest jedno dla całego
świata; gdy są przyczyny, muszą być i następstwa. Bóg jednak, aby świat nie runął
w wywrocie Myśli Jego, która mu podwaliną, a na którą się targa, aby mu dać to,
co czystsze i wyższe nad niego i mieć cały szereg błogosławionych następstw,
dźwigających świat, przywracających mu równowagę, przyświecających mu
i wprowadzających na dobrą drogę część ludzkości dobrej woli wykolejonej
zepsuciem ogółu – przechodzi prawo ogólnego porządku, czyni nowe cuda jawne
czy ukryte, stwarza co chce mieć i przeprowadza myśl Swoją tymi stworzeniami.
Niesprawiedliwości nie ma – owszem, jest sprawiedliwość… a obok niej całe przeobfite miłosierdzie.
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Bywa niekiedy, że cała obfitość mowy Pańskiej wylewa się na duszę czy to
pogrążoną w modlitwie, czy w pracy dla Boga wedle stanu swego. Mową tą Pan
uczy duszę, jak uczył św. Katarzynę Sieneńską, daje jej wiedzę, umiejętność, mądrość. Czasem to cała obopólna rozmowa. Niekiedy znowu z tej mądrości Pańskiej
spływa obfitość myśli i słów we wnętrze duszy i od niej wylewa się w modlitwie
lub pracy na chwałę Bożą z drugimi duszami. Tu już nie On mówi, lecz ona, ale
ona z Niego; albo raczej On sam przez nią, co jakby jednym z tej spójni ducha
i sprawy, w spójni dwóch miłości.
Czasem znowu słowa Pańskie przybierają dźwięk głosu i przez zmysł słyszenia wchodzą w serce człowieka. Takimi były słowa do Samuela, którymi Pan
objawił jemu, a przez niego Helemu wymagania Swoje. Form nie zliczyć,
a wszelka, której Pan użyć zechce, dobra.
Czy szatanowi dostępne są słowa wewnętrzne, czy natura ich nie dosięga?…
W Boże – nic obcego, nieczystego nie wejdzie, ale obok Bożego wszystko stanąć może we wnętrzu człowieka, przystępnym tak dobremu, jak złemu duchowi,
z siebie ciemnym i mętnym – i w tym wnętrzu jego wpływ z jednego i drugiego
ducha, może się z sobą zmieszać bez złej nawet woli naszej i niedostrzeżenie dla
nas. Formę szatan naśladuje wybornie; to co czysto duchowe w duszy, ogólnie, bez
szczególnego pozwolenia Bożego, tajemnicą dla niego. I tak działania wewnętrznego, wnoszącego tylko znaczenie słów do duszy, on nie chwyta – i jakby go nie
znał; lecz nie obce mu słowo wyraziste czy to wewnętrzne, czy w brzmieniu
zewnętrznym się objawiające, i za tymi goni, przekrzywiając je swoimi, albo
wpływ z nich ujmując i swój z nim mieszając (mówię o wpływie na zmysły i władze człowieka). Duch nieczysty, wytrącony sprzed oblicz Bożego, nie pamięta (?)
jakby nigdy nie znał właściwości ducha Bożego, a więc i niezdolny nadać ich sobie. Słowo Boże przenika całą istotę ludzką, wlewa w nią spokój, jasność, siłę
i jakby balsam umarzający wszystkie nędze i bóle. Słowo szatana puste jest i bez
echa; zrobić może wrażenie na zmysły, chwilowo rozbudzić namiętność, poruszyć
pychę; ale z przebrzmieniem nic w duszy (zacnej) nie zostawi. Dusza cokolwiek
doświadczona albo przewodnik z jakąkolwiek znajomością duchów bez trudności
rozróżni w niej słowo Prawdy Przedwiecznej od słowa starego kłamcy.
Natura zręczna i przebiegła, a niekiedy rozskrzydlona wpływem istotnego
działania łaski, przybrać może barwę charakteru Pana i łudzić duszę pozorem nadzwyczajności w tych dłuższych z Nim niby rozmowach, w tych jej wylewach przed
Nim niby z nadzwyczajnej łaski. I bierzemy bez złej intencji swoje poczciwe za
Jego własne i osobiste, co zawsze niezdrowe, bo karmiące miłość własną, gdy nie
ma łaski, jaka towarzyszy istotnemu działaniu Bożemu.
Tu niezbędna trzeźwość i pokora, a z niej prostota, która wszystkiemu dając
właściwe miejsce wniesie czystą pociechę do duszy, da jej wdzięczność dla Pana
za to samo, co w prawdziwym postawione charakterze dobre w sobie i z łaski jest
Jego równie jak nadzwyczajności, jakkolwiek mniej od nich wysokie, a więc i niej
schlebiające przyrodzonej pysze człowieka.
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Źródłem tu wciśnięcia się natury w stosunek z Bogiem będzie niechybnie chociażby bezwiedne szukanie nadzwyczajności, wysilanie się na modlitwę wyższą.
Istotnie, najwyższa z nas samych, bo Boga dosięgająca, jest wszelka modlitwa
szczera, gorąca i pokorna z miłującego serca w jakiejkolwiek bądź formie płynąca.
Po rodzaju łask, które w słowa obejmuję, dodałabym jeszcze dwoistość znaczenia wyrazów. Wszystko co stworzone podwójne jest: zewnętrzne, widoczne dla
oka ludzkiego i pod formą ujętą kryjące jakieś swoje wnętrze. Człowiek ma ciało
i duszę, formę ludzką ukształtowaną widocznie i pod nią ducha, dla niego samego
tajemnego, niezgłębionego. Ptak ma kształt sobie właściwy, lecz jest w nim i coś
ukrytego: jakiś światek wewnętrzny, którego domyślać się zaledwie możemy. Tak
samo ma formę swoją zewnętrzną kwiat, roślina, ale ich życie, myśl w nich Boża,
całe moralne ich w świecie stworzenia znaczenie, niedokładnie nam znane. Podobnie też słowa mowy ludzkiej mają swoje zewnętrze tj. swoje brzmienie, dojęte dla
ucha ludzkiego i swoje znaczenie ogólnie przyjęte – i mają pod tym przepaścistość
znaczenia, że tak się wyrażę, znaną tylko Bogu, a zapewne aniołom i wybranym
Jego w chwale wiekuistej. Otóż to wewnętrzne znaczenie słów odsłania się, niekiedy przed nami na ziemi, pochłania nas swoją głębokością, łączy niewymownie
z Bogiem, trzyma w jakimś świecie nieznanym światu zewnętrznemu, w sferach
(dans les parages) świata innego, wtajemniczając duszę w tajemnice Boże, ukryte
w myślach oddźwięczających się mową. Wszystko co tu mówię wydaje mi się tak
słabe i nie oddające rzeczy, że nie wchodząc w wyjaśnienia powiem krótko: ten
mię zrozumie, kto zna własnym doświadczeniem.
To zrozumienie wewnętrznego znaczenia słów daje człowiekowi wiedzę, która
jakoby prawdą, mądrością – i człowiek uczuwa się nią przeniknionym.
Spojrzenia Boże są trojakie:
10 Spojrzenie łaski, tj. uczucie żywe, żeśmy pod spojrzeniem Bożym; 20 strzał
spojrzenia Pana nagle przeszywający nam serca lub duszę; 30 spojrzenie porozumienia i miłości w zamianie spojrzenia z nami.
Dusza wierna, czuwająca nad sobą z miłości dla Boga, pamiętająca zawsze na
obecność Jego, dla Niego wszystko czyniąca, z łaski Bożej szczególnej wejść
może pod spojrzenie Pana i pod nim trwać z tejże łaski niekiedy godziny, dnie
i noce całe, całe epoki, to jest czując je nad sobą pod nim, jakby pod skrzydłem
anioła usypia, ono ją budzi i ukrzepia, ono pomaga jej w pracach, koi w cierpieniach i prześladowaniach, daje siłę w trudnościach żywota, towarzyszy wśród
wszystkiego, co życie stanowi. Zawsze rozkoszne a czyste, roztaczające spokój
i jak promień słoneczny rozświetlające ciemności doczesnej pielgrzymki.
Spojrzenie takie jest jakby jedną stroną połączenia duszy z Panem, które
stanem szczególnej łaski Jego, a nad którym może nam przyjdzie osobno się
zatrzymać. Spojrzenie to, jak wszystko nie trwa czas dłuższy, choćby jaskrawej
barwy cudu nie miało, jest szczególnie cenne, bo powoli, nieznacznie a prawdziwie wznosi człowieka nad wszystko co ziemskie, przetrawia go w zepsutej jego
naturze, przetwarza w duchową istotę.
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Szatan nie dojmuje tego rodzaju łaski. Wyobraźnia przy nieoczyszczeniu
duszy, znającej już spojrzenie łaski, może się rzucić na wytworzenie czegoś
w podobieństwie do niego, ale bez owocu z wysiłku wkrótce upadnie w uczuciu
niemocy i jak dym nic po sobie nie zostawi.
Strzał spojrzenia Pana – to jakby promień źrenicy Jego, przedzierający się
nagle do serca lub duszy człowieka, na wskroś je przejmujący, wnoszący w dno
ich prawdę dla niego zakrytą, a zwykle z nim samym mającą związek. Łaska ta
najczęściej ma miejsce w epokach próby, zaciemnienia, upadku na duchu, kiedyśmy w wątpliwościach ciężkich i gryzących: czy opuszczenie, w jakim się czujemy, nie jest skutkiem ciężkiego grzechu, w następstwie którego obraz Boży
zatarty na duszy naszej, ona przed Bogiem umarła? czy w sercu naszym nie pozostała już jakakolwiek iskierka miłości Bożej? Wtedy Pan ciska z przenajświętszych
oczu Swoich jeden strzał na dno znękanej duszy i w błyskawicy tego spojrzenia
człowiek dostrzega w sercu swym miłość, która właśnie cierpienia przyczyną –
tysiące tajemnic przed nim się odsłania… i oto już wie, że kocha… kocha Stwórcę
swego, kocha i to cierpienie w zrozumieniu jego natury. Albo to spojrzenie jak
anioł światłości przeniknie duszę i ona poczuje w sobie Boga swego, w Nim życie
swe na wieczność rozpoczęte. Pierzchają trudności – dusza jakby odrodzona –
z umarłej, pełna życia i siły, z zimnej, lodowatej, rozpłomieniona ogniem miłości.
Czasem w tym spojrzeniu światło, czasem miłość Pana dla duszy, a wszystko, jako
Jego, pełne niebiańskich właściwości słowami nie dojętych, pełne błogosławionych następstw.
Spojrzenie porozumienia w zamianie ze spojrzeniem powiedziałabym
błyskiem jest duszy naszej w odpromienieniu jej miłości, ma swój osobny charakter. Trwa chwilę, ale długie w następstwie, które jakby łuną słoneczną na niebie,
co pożegnało słońce. Tu dwie miłości wybiegają ku sobie i z sobą się zlewają
w obopólnym spojrzeniu, przed sobą wzajemnie dno istoty swej odsłaniając.
Dusza daje się cała – Pan na tyle, na ile ona znieść z łaską Jego zdoła.
Pan początkiem, Pan dawcą, krzesicielem – bierze, co w duszy wzniecił, a ona
oddając jakby mimowolnie, siłą miłości, chyża, skrzydlata jak gołębica, wznosi się
w darze Jego ku Niemu.
Chwila krótka, ale ze sfer niebiańskich, jakby iskra z płomieni, którymi goreją
anieli. Szczęściem duszy nie tylko, że wzięła, otrzymała, że daje, lecz że On od
niej przyjmuje, że się rozumieją, przenikają. Tu już świat i dla wyobraźni niedostępny.
XII. Widzenia (visions), duch proroctwa, czytanie w duszach
Powiedzmy jeszcze słówko o widzeniach, którym jedno z pierwszych miejsc
w zjawiskach drogi nadzwyczajnej przyznają.
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Na trzy rodzaje bym je podzieliła: 1. Widzenie wewnętrzne, duchowe;
2. widzenia umysłowe (przez pojmowanie); 3. widzenia zewnętrzne.
Jak Bóg jest jeden, tak jedną jest prawda; lecz jak Bóg jest niezmierzony,
wszystko obejmujący, tak prawda będąc we wszystkim, przechodzi rozciągłością
swoją umysł ludzki, mający w naturalnym porządku swoją granicę. Znać prawdę
we wszystkim, co istnieje: duchowo, moralnie, umysłowo i fizycznie nie jest dane
człowiekowi. Najuczeńsi długie lata, niekiedy najdłuższe życia trawią nad zapoznaniem się z jedną stroną, z jedną gałęzią przyrody, nauki, tj. szukają w jednej
z wielkim mozołem prawdy i dochodzą do nieomylnego przekonania, że dna jej
nie dosięgnęli! Uczeni nieukami na tym padole upadku.
Co prawdą na ziemi?… Myśl Boża we wszystkim, co stworzone, co istnieje,
co postanowione, co przyjęte. A jaką jest ta myśl we wszechstworzeniu?… gdzie
prawda, jaką jest ona?… Któż wie? kto zaręczyć może?… Ta niepewność jedną
jest z najboleśniejszych stron żywota ludzkiego. Jedyną Arką prawdy na ziemi,
gdzie ona pewna i nieomylna – Kościół: bo w nim złożona nauka Chrystusa, której
Sam Bóg źródłem, bo Bóg sam zaręczył nam za prawdziwość Kościoła, prawdziwość i nieomylność przyrzekł mu do końca wieków. Całą trudnością dla biednej,
upadłej i zaciemnionej ludzkości odnalezienie prawdy, tj. myśli Bożej we wszystkim, wedle światła, jakie nam Kościół podaje, zrozumienie jej pełne i trzymanie
się wierne we wszystkich sprawach, pracach i czynach życia naszego.
Nie wielcy tego świata prawdopodobnie są najmędrszymi przed Panem
wszechwiedzy, ale malutcy, pokorni, w prostocie ducha przyjmujący naukę
Kościoła, tej ślepo, bezwzględnie wierzący, tą żyjący prosto i wiernie. Tym podoba
się niekiedy Panu dać pojmowanie rzeczy tak jasne, jakby wyższym światłem
oświeceni byli i zacność czyni ich we wszystkich sprawach mądrymi.
Niekiedy jednak zdarza się, że Pan chce w sprawie Myśli Swojej narzędzia
oświeconego, rozumiejącego Jego Myśl, zamiary, cele, Jego upodobanie i wymaganie, i ku temu używa, gdy środków zwykłych nie dosyć, działań Swych bezpośrednich na duszę.
Jednym z takich są widzenia. Widzenie wewnętrzne, duchowe jest prawie nieokreślone. Duch Boży daje duchowi ludzkiemu widzenie Boga czy to w osobie,
czy w przymiotach, w działaniach, albo widzenie natury, działalności aniołów,
widzenie dusz, albo tej cnoty, tej prawdy, jakiej Pan chce dla duszy, na którą działa.
Niekiedy ona to otrzymuje w chwili ujętej; innym razem niewiadomo kiedy…
jakby intuicją wlane, ale jest cały owoc z łaski. A co pokazane było duszy, tak dla
niej jasne, wyraźne, jakby je widziała (jakby widziała to, co widzieć się nie daje)
i pozostaje w jej wnętrzu jakby w widzeniu. Jest więc widzenie jakkolwiek bez
żadnej formy. Widzenie takie może się otrzymać w zachwycie, w podniesieniu nad
zmysły i władze, lecz jakkolwiek ono samo w sobie nie jest nigdy zmysłowe, może
się także dokonać w osobie, której cała zewnętrzna istota ludzka istota, jest w stanie jakby naturalnym, albo w chwili podniesienia nadzmysłowego tak krótkiej, że
go ona sama nie schwyciła, a pozostał w niej tylko owoc, rdzeń rzeczy samej.
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W widzeniu umysłowym widzimy władzą nadprzyrodzoną umysłu, wzrokiem
ducha: czy to osobę Pana Jezusa, czy świętych Jego, czy aniołów, w formie określonej, jakkolwiek nie zawsze zarysowanej wyraźnie. Niekiedy stają oni przed
nami tak jasno, jakbyśmy ich zmysłami dojmowali, innym razem wiemy tylko, że
tak jest; w ten sposób przedstawia się czasem duszy cała historia, cały dramat z dalekiej przyszłości lub z innego świata: ostrzega, uczy, wskazuje drogę. Warunkiem
prawdziwości tych przejść jest: 1. sam charakter rzeczy, jakie przedstawiają: ich
logiczność, użyteczność, nowość; 2. istotne podniesienie ducha osoby; 3. trzeźwość jej umysłowa i moralna. W żywotach świętych niezliczone przykłady widzeń
tych spotykamy.
Wyobraźnia, która jedną ze stron najczynniejszych naszego umysłu, szeroką
ma działalność na tym polu łaski Bożej. Osoby wyobraźniowe powinny pokornie
wierzyć, skoro ich widzenia nie mają stanowczego charakteru objawienia Bożego,
że wszystko, co im się przedstawia, jest ich własne. Jeżeli to je pobudza do gorętszej pobożności, do gorliwszej pracy nad sobą, mają prawo ufać, że jakkolwiek
własne, jest z łaską Bożą, a więc łaską. Ale nie powinny czynić z tego cudu przed
sobą ani przed drugimi, nie polegać na tym stanowczo, nie rządzić się tym bez rady
spowiednika. Wszakże niech trwogi nie mają. Widziałam osoby długimi laty podlegające widzeniom wewnętrznym, które miały cechę wyobraźniowości z domieszaniem się nawet szatana, wciskającego się wszędzie, gdzie tylko najmniejszą
szczelinę dla siebie dostrzega; osoby te jednak przy zacności charakteru i dobrej
woli, jakimi obdarzone były, przy pracy wiernej wedle wskazówek przewodnika,
biorącej górę nad naturą, chciwą nadzwyczajności, przedzierały się bez zwichnięcia do wyższej doskonałości, która celem istotnym wszystkich łask nadzwyczajnych. Widziałam niestety, drugie, łaknące pociech i wielkości, doprowadzone
drogą widzeń wyobraźniowych do obłędu umysłowego, który pokrył obłęd moralny, a może z miłosierdzia Bożego umniejszył winę tych nieszczęśliwych przed
Panem.
Widzenia z prawdziwej łaski Bożej mają swoją odrębną, sobie właściwą
atmosferę. Tak jak woń dowiedzie, że są róże w pokoju, chociażby się ich nie
widziało, tak ta woń duchowa, którą „atmosferą” nazywam, dowiedzie udzielanie
się nieba ziemi: łaski Pana wpływającej w duszę. Atmosfera ta, czysto duchowa,
niewymownie a zdrowo ją przeniknie zmysłów jej nie dotykając, podniesie ponad
wszystko co ludzkie, lepszą, pokorniejszą koniecznie uczyni. Bez tego następstwa,
bez wpływu moralnego na duszę, widzenia są dziełem wyobraźni.
Przychodzą na koniec wizje zewnętrzne przedstawiające przedmioty w formie
wyraźnej, dotykalnej. I te mogą być najprawdziwiej z Boga, z cudownej łaski Jego.
Św. Antoniemu i św. Stanisławowi Kostce ukazało się Dzieciątko Jezus, dało się
ująć w ręce, mówiło, upieszczało swoich wybranych. Podobnie św. Teresa w widzeniu miała sobie pokazaną rękę Pana Jezusa, a piękno tej nad zmysły ją unosiło.
Przykładów podobnych zjawień w żywotach świętych nie zliczyć. A mógł że by
być cień wątpliwości o ich prawdziwości, gdy całe życie tych uprzywilejowanych
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Bożych było zdrowe i jasne, za święte przez Kościół po najściślejszych badaniach
uznane? Zjawienia osobiste w duchu i ciele lub w formie ciała mieszkańców nieba
mają tę że samą cechę Boskości jak tamte, o których poprzednio mówiłyśmy: swój
wpływ duchowy nie do naśladowania, niedostępny ani wyobraźni ludzkiej, która
może nam przedstawić, jakoby uobecnić to, czego nie ma, przynajmniej co nie jest
przed nami – ani szatanowi, jakkolwiek ten włada środkami zewnętrznymi (o ile
Bóg na to pozwala), a najzręczniejszy kuglarz, wszystko co dojmie, przedrzeźniać
umie. Powiadam: przedrzeźniać, bo chociaż formę zewnętrzną najściślej zanaśladować potrafi, nie dojmie strony duchowej, która gruntem cudów, więc przedrzeźnieniem są one jego nadzwyczajności.
I tu znowu, niestety, niezliczone można by przedstawić przykłady. Słyszałam
całą jakby długą historię jakoby św. Antoniego, opiekującego się młodą osobą,
towarzyszącego, służącego jej najwierniej; a ów św. Antoni był wydelegowanym
posłańcem piekła dla uwiedzenia i zbłąkania niewinnej duszy. Słyszałam o szatanie, przybierającym postać spowiednika, to przełożonej, aby zachwiać w ufności
dusze podwładnych, doprowadzić do nieporządku całe zakonne zgromadzenie.
Opowiem malutki przykład, wykazujący różnicę widzeń z łaski Bożej a ze złego
ducha. Pewna pobożna a młoda jeszcze osoba, dla szatana niepewna jeszcze
utwierdzeniu swym na czystej, Bożej drodze, a mająca już jakiekolwiek doświadczenie w działaniach Bożych, zatopiona była w modlitwie w jednym z kościołów
rzymskich. Dusza jej potrzebowała Boga i właściwym sobie pędem wznosiła się
ku Niemu. Zdaje się, że Pan miłośnie patrzał na to jej garnięcie się do Niego, bo
dobrze jej tak było. Wtem, w jednej chwili zobaczyła górę Oliwną. Wieczór był,
cisza dokoła, wśród gór i drzew oświetlonych bladym światłem księżyca. Postać
smukła, otulona szafirowym płaszczem, klęczała u wejścia groty i zdawała się zanurzona w modlitwie. Miał to być Pan Jezus. Wszystko było śliczne, pociągające.
Ale w tej chwili, nie wiem, czy to anioł stróż tej duszy, czy zdrowy jej rozsądek
tknął ją różnicą tego zjawiska z każdym zbliżeniem się Pana przez nią zaznanym:
we wszystkich dotąd obecność Jego całą ją przejmowała, napełniała niewymowną
błogością; tu przeciwnie: z wielkim swym zdziwieniem czuła się jakby zimniejszą,
oschlejszą nie swoją. Poruszeniem szybszym od wyrozumowania uczyniła znak
krzyża świętego – a w tejże chwili ów samozwaniec, postać klęcząca niby Syna
Bożego powstała… i jakby zdmuchnięta… znikła… W ruchu powstania spadł
kaptur, który osłaniał głowę – i zaświeciła mózgownica czarna, bezwłosa, jakby
murzyna, i nasza pobożna pani poznała, że to był szatan.
Widzenia mogą też być magnetyczne. Są osoby tak pełne tej siły nie dość jeszcze znanej i wytłumaczonej w człowieku, że nią przenikają najdalsze przestrzenie
jak najskrytsze tajemnice, jakoby widzenie ich mając. Magnetyzm ani nam grzechem, ani zasługą i mądrością. Prostota, trzeźwość i pokora ustrzeże duszę od
wszelkich niebezpieczeństw w nadprzyrodzonych jak w przyrodzonych zjawiskach.
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Z magnetyzmu także wypłynąć może dar proroctwa. Co się przejrzy, zobaczy
w przyszłości siłą jego, to się i wypowie, a sprawdzenia się takich przepowiedni
okrywa niekiedy najfałszywszą sławą osobę bez winy jej lub z winą. Bez winy,
gdy mimo woli, prawem własności natury dojęła tajemnicę przed drugimi zakrytą
i tę z prostotą, bez myśli i intencji wypowiedziała, nie szukając żadnego osobistego
interesu. Z winą – gdy tym darem swoim świeci przed drugimi cudowny im charakter nadając, bałamuci łatwowiernych i otacza siebie aureolą świętości. W ostatnim razie szatan nie omieszka przyłączyć się do siły przyrodzonej magnetyzmu
w człowieku i z nim wspólnie działać.
To samo zupełnie da się powiedzieć o darze czytania w duszach.
Ale też i ze szczególnej łaski Bożej dusza może otrzymać dar proroctwa
i z niego czy to w podniesieniu, czy jakby naturalnie przedzierać się przez czas,
przestrzeń i zasłony kryjące wypadki, tajemnice te przenikać i stosownie do woli
Bożej wypowiadać. Podobnie z łaski przenikać może wnętrza ludzkie, czytać
w nich wszystko najskrytsze i najgłębiej złożone, znać je lepiej, niż ci, do których
one należą. Łaska ta nie bywa ogólną i stałą: Bóg ją daje w szczególnych potrzebach, kiedy chce i w stosunku do tych, dla których pragnie szczególnej pomocy,
szczególnych następstw, pracy, modlitwy albo wpływu. Wypływa zaś najczęściej,
jakoby w prostym porządku rzeczy, ze stosunku bliskiego, ścisłego, poufnego
duszy z Panem, w podziale z Nim prac Jego około dusz i miłości dla nich. Pokora
i słonienie tego, co Bóg w duszy naszej sprawuje, konieczne dla jej spokoju
wewnętrznego i zewnętrznego. Szatan szczególną nienawiścią nienawidzi dusze,
objęte bliższym stosunkiem z Panem i nie mogąc dojąć ich wnętrza, doprowadzić
do upadku i rozbicia moralnego, stara się z największym i niezmordowanym
wysiłkiem splątać ich kroki, przymnożyć trudności, odrzec z dobrej sławy i wiary
u ludzi, aby tym sposobom umniejszyć owoców ich pracy. Pochwytuje więc ich
słowa prorocze, przekręca je i frymarczy, albo składa im w ust to, co z nich nigdy
nie wyszło, aby z wykazaniem się nieprawidłowości okryć je hańbą, obryzgać błotem. Przy pokorze roztropność dla dusz prowadzonych drogami nadzwyczajnymi
potrzebniejsza niż dla ogółu ludzi, nie ze względu na nie same, bo im wszystko
dobre! lecz ze względu na sprawy Boże, na honor, że się tak wyrażę, służby
Pańskiej.
XIII. Szał miłości – porywy (ravissements)
Jak mówić o tym, na co słów nie ma?… jak dotykać tego, od czegośmy w porządku naturalnym rzeczy przepaścią nędzy naszej oddzieleni?…
Powiem, co mi Pan da powiedzieć, bo czuję, że chcę, abym mówiła – mówiła
z niskości swojej, jakby mówił ślepy z przyrody, który we śnie tylko ujrzał barwy
tęcz, zdroje światła, światy obrazów. Mówić będę prosto, językiem swoim, nieu-
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miejętnym, słabym i bezbarwnym, ludzkim i zmysłowym o rzeczach duchowych,
niebiańskich, chyba aniołom samym odpowiednich.
Człowiek ma serce. Serce w nim, to ognisko na miłość. Uczeni i święci nawet
twierdzą, że miłość jest w woli. Tak – rozumiem: w woli, o ile ta naszą: chce
kochać, będę kochać (czyniąc wedle miłości) i kocham. To akt mej woli. To droga
do miłości, do zasługi: bo tym jest człowiek, czym wola jego, a miłość wartością
człowieka, więc i zasługą. Taka miłość odbiciem człowieczeństwa, bo piętnem
pracy, wysiłku, niemocy i wszechmocy. Tym jestem, pomimo nicestwa mego,
czym chcę być. Chcę lecieć za prądem zmysłów i namiętności… lecę; chcę być
uczciwym – jestem; przetrącając wszystko przeciwne temu; chcę kochać – czynię,
żyję wedle prawa miłości, wedle woli przedmiotu miłości mojej – i zaliczonam do
miłujących. O jakżeś Ty dobry, Panie, że nam dajesz wyjście z nędzy naszej i niedołęstwa, że to, co nasze, co w mocy naszej, dać nam może w zasługach Twoich
wszystko, co do zbawienia niezbędne! Wola nasza w moc śmierci Zbawiciela,
może nam dać tę miłość, która warunkiem nieba. Ale w wieczności ta miłość taka
nie zostanie: zasługi jej z ziemi zleją ją z miłością tajemniczą, na którą, nie ma
w mowie ludzkiej wyrazów, bo ona nie z ziemi, ale z nieba, nie właściwością człowieczą, ale Bożą) o której św. Augustyn tak się wyraził: Ten tylko rozumie, co miłość, kto kochał! – której źródłem miłość przedwieczna. I oto taka miłość w niebie
obejmie całą naszą istotę i goreć będzie wiecznym, nieugaszonym ogniem, z tą
przedwieczną się kojarząc, na chwałę wiekuistą Boga na wysokościach.
Człowiek istotą tajemniczą nie tylko w duszy swojej duchowej, niedojętej
dotykalnie, nieokreślonej, lecz nawet w całym organizmie fizycznym, który siedliskiem tej duszy. Po znakach, poruszeniach które w sobie chwytamy, wnioskujemy i dochodzimy do przekonań o sobie. Otóż widzimy na tych danych się opierając, że jak rozum ma swoją przystań w mózgu ,który natura pomieściła w głowie,
tak serce niezaprzeczalnie studnią uczuć, przeznaczone jest na siedlisko miłości
(tej miłości tajemniczej, nieokreślonej). Któż nie spostrzegł, że zmęczenie wskutek
długiej i mozolnej pracy umysłowej albo mnogich różnorodnych zajęć, wytężających pamięć, rozrzucających myśl na rozliczne strony, poczęło się w głowie, zanim się udzieliło reszcie istoty naszej?… Kto nie poczuł drgnienia serca, ściśnięcia
jego albo przepełnienia uczuciem w rozmaitych chwilach życia?… w sercu, jak
głos w górach, wszystko się odbija i wyraźne poczucie mamy, że sercem czujemy,
sercem kochamy, sercem żyjemy. Ach bo życie – to miłość; ona czynnikiem, ona
siłą, ona duchem w człowieku!
Miłość więc, nie ona wytworzona wolą, ale przychodząca nam bez nas, jest
w sercu. Serce jest duchowe i zmysłowe, czyli przyrodzone i nadprzyrodzone
w charakterze swoim. I miłość jest z łaski, z miłości przedwiecznej, albo z natury,
niekiedy nawet z szatana, wtedy zawsze nieczysta i grzeszna.
Pismo św. niezliczone razy wspomina o sercu i śmiem twierdzić, że nie w przenośni, jak mi to dowodzono, ale mówi o nim jako o głównej władzy istoty ludzkiej,
albo przez serce rozumiejąc miłość. I tak znajdujemy w Jeremiaszu (31, 33):
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Na sercu ich napiszę zakon mój! – I rzekł Pan do mnie: nie mam serca dla ludu
twego. W Przyp. (4-23): Wszelką strażą strzeż serca twego, albowiem z niego żywot
pochodzi. – Zawiodę ją na puszczę i będę mówił do serca jej. – Przyjdź, Duchu
Święty, napełń serca Twych wiernych i ogień miłości w nich zapal. – Boże, któryś
serca swych wiernych światłem Ducha Świętego nauczył… (modlitwy kościelne).
– Miłość Boża rozlała się w sercach naszych przez Ducha Świętego… (Rz 5, 5).
Albowiem sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia… (Rz 10, 10). –
I rzekł Filip: jeżeli wierzysz ze wszystkiego serca (Dz 8, 37). – Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają (z Ośmiu Błogosławieństw) – Synu, daj
mi serce swoje itd. Kościół przyjął i zatwierdził objawienia, jakie św. Małgorzata
otrzymała od P. Jezusa o Sercu Jego; pochwala i rozpowszechnia nabożeństwo do
tego Najświętszego Serca. Św. Małgorzata w prostym znaczeniu przyjmuje te
objawienia o Sercu Zbawiciela, latami rozmyśla o nim, na nim stosunek swój
z Panem opiera. Miałoby to być złudzeniem, błędem?… Miały by być złudzeniem,
błędem niezliczone działania Boże na serce, których tylu świętych i wiernych Pańskich doświadczyło?… Nie, przypuścić tego nie mogę, czuję, że mi przypuszczać
nie wolno; wolę nie bawiąc się w uczoność, która mi obcą, nie wierząc ślepo
sprzecznie z uczuciem i doświadczeniem, brać rzeczy jak mi się one przedstawiają,
jak je widzę, rozbiór ich mądrzejszym od siebie całkiem zostawiając. Mówię słabo,
nieumiejętnie, lecz nie wytwarzam z siebie, a powtarzam prawdę wedle tego, jak
ją widzę. Gdyby za prawdę uznane nie było, a osądzone fałszem czy błędem, sama
za takie je przyjmę; ale co innego albo inaczej jak mówię, mówić bym nie potrafiła.
U wielu dusz, które znam z bliska miłość w sercu się narodziła. Łaska uprzedziła wolę, wskrzesiła płomyk miłości w sercu; serce ją poczuło i rozgrzało…
a wola ujęła w prawo i wedle tego żyć nakazała.
Otóż w następstwie tego długiego pasma łask, długiego stosunku z Bogiem
serce doświadczeń zaczyna szałów miłości. Ogień w nim długo tlejący, długo
ukryty, jakby podziemny, wybucha, obejmuje całą istotę i cała w szale nadprzyrodzonym, unoszącym ją po za granice ludzkiej rozwagi, ludzkiego rozumu, ognista
w mowie i spojrzeniu, cała pragnieniem i cała płomieniem zapala wszystko, czego
dotyka, leci do czynu, do ofiar, wyciąga ramiona do krzyża – cierpi, że nie cierpi,
że z cierpienia umrzeć nie może. Niekiedy znowu z wulkanem w sobie, który wre
i do aktów heroicznych, do śmierci męczeńskiej dusze by doprowadził, szał ten
nie dojmuje jej powierzchni: i wszystko z Panem w tajemnicy, jakby w ramy
żelazne czy lodowe spokoju na zewnątrz ujęte.
Szał miłości jest nadprzyrodzony, duchowy, wskaże serce uczule a nawet
fizycznie nim dojęte. To ono czuje, to ono gore. Osoba, która mi dała zapoznać się
ze wszystkimi nadzwyczajnościami, to jest objawami nadprzyrodzonymi działań
łaski, o których mówię, fizycznego ognia w sercu nie zaznawała: na drodze jej
bowiem wszystko miało charakter czysto duchowy. Wszakże niektóre święte Pańskie i takowego niezaprzeczenie doświadczały. U św. Katarzyny Genueńskiej
ogień miłości, gorejący w sercu tak rozpalał wszystkie jej członki, że gdy wkładała
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ręce w zimną wodę, woda stawała się wrzącą. Złudzenie tu, przy zdrowej woli
i rozumie, niepodobne. Szatan mógłby się wcisnąć w to, co fizyczne, gdyby Bóg
chciał go dopuścić do duszy, żyjącej istotną miłością. Niemożebne jest aby się
targnął na działanie duchowe, bo go nie zna, nie rozumie.
Niekiedy szał miłości poprzedza porwanie w duchu, jakoby takowe rozpoczyna. Jakkolwiek i szał jest darem Bożym i ma charakter nadprzyrodzony, za poryw wzięty być nie może. Pierwszy jest działaniem we władzy, jest uczuciowym;
drugi jest w duchu, w podniesieniu nad zmysły i władze. W pierwszym jest silne
poczucie naszego ja: to ja, moim sercem kocham Boga, kocham do zapomnienia
o wszystkich prawach rozumu ludzkiego, o wszystkich względach i przepisach
towarzyskich. Angela z Foligno, uniesiona szałem miłości, z wezbrania serca krzyczała, wydawała odgłosy, malujące prąd w niej uczucia, a bezwzględnie, że tym
zwraca oczy ludzkie na siebie, ściąga krytykę.
W porywie – Duch Boży jak błyskawica dojmuje duszę rozpłomienioną miłością i na skrzydłach ją swoich unosi. Miłość Przedwieczna spływa ku tej miłości
stworzonej, pochwytuje ją, pochłania, z sobą zlewa. Dusza traci świadomość serca
swego, świadomość siebie: staje się jedno… Miłością: jest w świecie miłości,
w zdroju miłości, jest miłością i ponad sobą (tj. swoim człowieczeństwem)…
ponad ziemią… używa niewymownym używaniem.
Oto jak w ogólnym znaczeniu, w ogólnym charakterze rozumiem porwanie.
Niekiedy jednak, w przybliżeni do Istności najwyższej, do Piękna niewymownego,
wśród porywu dusza ma świadomość niedostateczności miłości swojej, przeszkody w niej więzów ciała, którymi skuta, jakkolwiek ponad ciało w tej chwili
wzniesiona. I rodzi się w niej pragnienie śmierci, potęgujące się w chwili powrotu
całej jej istoty do stanu normalnego. Takowe pragnienie jako niepokorne, z naszej
duchowej pożądliwości, a nie z woli Bożej, gdy ta nas na ziemi pozostawia,
powinno być przetrącone.
Porywy przechodzą niekiedy bez szału miłości poprzednio, a po czynie heroicznym dla miłości Bożej, po dotkliwej ofierze z tego, co było jeszcze drogim dla
serca. Czasem znowu, jakoby w prostym porządku charakteru stosunku Boga z duszą, w prostym porządku jej drogi i epoki takowej, jakby bez osobnej racji, miłość
Pana, nieznająca granicy ni prawa dla siebie, spływa na duszę i sprawuje porwanie.
Pan chcieć może skutków jego i nie liczy się ze stworzeniem, a daje bez miary
wedle myśli Swojej, którą chce używotnić w nowy sposób na ziemi.
Porywy rozciągają wpływ swój i na własności ludzkie istoty naszej, niekiedy
na samo ciało: zawieszają zmysły i władze przyrodzone, niekiedy unoszą ciało
w powietrze, albo je przenoszą z miejsca na miejsce, nadając mu właściwości ciała
chwalebnego, jak to widzimy w żywotach Świętych Pańskich. Św. Teresa i św. Jan
od Krzyża w rozmowie o Bogu miłością porwani, wzlecieli nad ziemię. Św. Paweł
porwany był do trzeciego nieba nie wiedząc, czy tam był z ciałem, czy tylko
duchem (Maria d’Agreda).
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Niekiedy w następstwie porwania albo w skutek podniesienia duchowego,
które trwa czas dłuższy, z rodziny jest, że tak powiem, porywów, lecz porywem
nie jest, ciało otrzymuje rączość i lekkość jakoby nie dotykało ziemi, i to dniami
całymi przeciągać się może.
Co przynoszą porywy?… Dają duszy znajomość miłości: przenikają ją
Bogiem, przetrawiają właściwości ludzkie, odrywają od ziemi, wszystko, co stworzone, staje się dla niej osobiście – niczym. Porywy zwykłe długo nie trwają, ale
długie po sobie zostawiają w duszy promienie. Stopnie są w nich niezliczone.
Tylko zewnętrznie szatan je zanaśladować może.
Jak się po nich trzymać?… Pokornie a wdzięcznie: nic mniej naszego, jak poza
granicą władz naszych. U Boga wszystko proste: daje, komu chce, bezwzględnie
na niegodność.
Wiecie, moje ukochane Siostry, co mi się wydaje szałem miłości i porwaniem
u Pana Jezusa, porwaniem nie do nieba, nie w Boga, ale ku ziemi, ku ludziom?…
Komunia św., Sakrament Eucharystii!
XIV. O zachwytach (extase)
Zachwyt – to objęcie Boże.
W widzeniu moim istoty ludzkiej, wszystko w niej troiste. I tak troiste życie:
życie natury, życie nadprzyrodzone z łaski, i życia ducha, życie Boże… Boga
samego w duszy. Podobnie władze przyrodzone, ludzkie, władze nadprzyrodzone,
wedle łaski, i władze ducha. Na koniec zmysły zwierzęce, to jest takie, jakie spostrzegać się dają w zwierzętach; zmysł nadprzyrodzony, tj. zmysł na rzeczy Boże,
i zmysły duchowe, na ujecie tego, czego tamte nie dojmują: rzeczy górnego świata.
Widzę te trzy sfery różnie najwyraźniej. W zachwytach ani śladu nie już tylko
pierwszych, lecz ustają drugie, a żyją tylko pełnym życiem, ostatnie. Te nie działają same, ale odbierają wrażenia. W niższych wszakże stopniach zachwytu nie są
one całkiem bez czynu, zdają się najzupełniej nie pamiętać o reszcie istoty swojej,
tak jakby do niej nie należały; ta jednak ma z nimi, ze szczytem swoim, związek,
i działania jego w niej, jakby w bardzo oddalonym zwierciadle, mają pewne odbicie, tj. ona wie jakoś o nich.
W zachwycie Bóg obejmuje duszę całą, podnosi nad ludzkość, nad świat zmysłowy, przenosi ją w krainy nadziemskie, w Siebie, daje się jej, w sobie zanurza,
zalewa światłością, cuda w niej przeprowadza, odkrywa tajemnice prawdy, tajemnice przedwieczne, niezmienne w sobie, będące, bez początku i końca. Pan je odsłania o tyle, o ile Mu się podoba przed stworzeniem swoim i ono je przyjmuje
tym szczytem istoty swojej, pokrewnym Bogu, w sposób, jak jej to dane. Rozumie,
uczuwa, widzi, słyszy, dotyka – a czasem tylko odbiera biernie, duchem, bez żadnego czynu, na co nie ma wyrazu (jest jej dane, dane jej duchowi, który siebie
nie zna, a zna Boga… jest weń wlane…). Działanie Ducha na ducha samego jest

60

Bł. Marcelina DAROWSKA

wyższe nad wszystko mi znane, nie mogące się ująć w żadne słowa mowy ludzkiej,
najpełniejsze właściwościami i owocami.
Niekiedy – powiedziałabym, najczęściej – władze i zmysły duchowe nie są tu
wyraźne, a zlewają się z sobą jakoby w jedno. W określeniu tego, co zachwyt przyniósł, zdarza się powiedzieć: widziałam… było mi pokazane… itd. I nie wie się
z pewnością, czy się widziało, czy wiedziało, lub czuło; powiedziałabym, że było
jedno, drugie i trzecie. W zachwycie jest się w Bogu, a w Bogu jest wszystko:
światłość prawdy, pełność mocy i miłości, więc się na wszystko: wiedzę i widzenie, uczucie jakoby dotknięcia, posiadanie, pełność życia i w bezczynie cały czyn,
bo owoc z niego.
Popatrzmy na duszę w zachwyt wchodzącą, w zachwycie.
Ona się modli, ona przed Panem; myślą, sercem, duszą w Panu. Cała jej istota
w uspokojeniu, u stóp Jego, pod Jego panowaniem. On ją przenika łaską Swoją
i w skutek tej ona się czuje w prawdzie bytu swego; czuje się nicestwem… czuje
się nędzą… zepsuciem; zepsucie rozpostarte w całej jej istocie… wnika we
wszystkie jej poruszenia i czyny… upokorzenie ściera ją na proch przed Panem
wszechwładzy, wszechświętości, przed Bogiem! wdzięcznością i miłością przenika… I oto zniszczona tym upokorzeniem, jakby przestała być…
I ten pył ziemi, ten atom istności, podoba się Bogu w tym nicestwie swoim.
Pan wszechstworzenia, skinieniem woli swej zawiesza prawo natury, wyzwala
ducha spod władzy ludzkości i daje mu przystęp do Siebie, aby poznał początek
swój i przeznaczenie. Właściwości człowieczeństwa przestają go krępować. Właściwości Boże przenikają na wskroś i dusza, ujęta w zachwyt, rącza jak gołębica,
wzlatuje ku Oblubieńcowi. Podwoje niebieskie otwierają się przed nią i w Tym,
który jest, dają jej używać, co On jej przygotował. Jak w tym długo pozostaje?…
nie wiem!… Stosownie do woli Pana niekiedy krótką chwilę, która ją więcej nauczy niż lata mozolnej pracy ludzkimi władzami; niekiedy całe godziny, które jej
się krótką chwilą wydadzą; niekiedy dni całe, jak się tego spotykają przykłady
w żywotach świętych Kościoła. Czasem to schwycenie przez Boga nagłe i od
pierwszej chwili całkowite; czasem stopniowo obejmujące; czasem w martwość
wprowadza ciało, czasem w zawieszeniu tylko trzyma władze i zmysły. Dusza
przestaje te czuć, a żyje pełnością życia, jakiej przedtem nie znała, zanurzona
w źródle żywota i prawdy, światłości i szczęścia.
Stopniowo władze ludzkie zaczynają wychodzić jakby z uśpienia, z martwości, i wracają do zwykłego ruchu. Tchnienie Boże, które trzymało duszę w zachwycie jakoby w objęciach Bożych, zwolna się usuwa i dusza wraca we właściwości
swoje ludzkie, cała jeszcze pod wpływem przejścia, przez które Pan ją przeprowadził. Teraz ostrożności! bo cała otchłań przed nią niebezpieczeństwa. Tu niewytrzeźwienie, że się tak wyrażę, z atmosfery górnych sfer, plątające jej baczność; tu
działalność władz przyrodzonych, wyobraźni w szczególności; tu szatan zazdrośnik, spostrzegający coś nadzwyczajnego a przechodzącego władzę jego, pragnie
z następstw przynajmniej łaski dla niego niedojętej duszę okraść i tę pokalać.
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I wtedy to ona, bez złej nawet woli i świadomości, ująć może coś z natury, z tych
przyrodzonych władz swoich, jak pszczółki czynnych i brzęczących, z szatana nawet, przebiegłego i zamaskowanego, i przydać albo przymieszać do przejścia
z istotnej łaski, wziąć swoje i szatańskie nawet, za Boże! Albo na koniec po wyjściu ze stanu podniesienia ludzkimi władzami swymi ujmuje zewnętrznie to, co jej
łaska była odsłoniła, inne temu sama, bez złej woli, nadaje znaczenie i błędnie
drugim przedstawia! (przykład św. Wincentego Fereryusza w objawieniu o końcu
świata).O przepaści nędzy i ułomności ludzkiej, kiedyż ponad nią będziemy!!!
Taki mimowolny obłęd źródłem bywa nieskończonych trudności i cierpień dla
duszy najbardziej prawej w sobie, zmarnowania łask i potrzebnych z nich następstw, podejrzeń i niesprawiedliwych o niej sądów drugich. Jakiej tu trzeba znajomości duszy i dróg wewnętrznych, jakiej ostrożności, mądrości i doświadczenia
w przewodnikach! Iluż z nich stało się przyczyną zwichnięcia dusz najlepszych
przez nieumiejętność oddzielenia kąkolu od czystego ziarna; braniem stanowczym
wszystkiego za Boże albo przetrąceniem działań Bożych, obwinianiem o winę
tam, gdzie jej nie było. Często tego się spotykają przykłady i nie potrafiła bym
dosyć zalecać wam, najmilsze Siostry moje, pokory i baczności na drogach nadzwyczajnych i ostrożności w wyborze przewodników. Powiadom to do przełożonej, prowadzonej drogą nadzwyczajną, potrzebującej dla siebie rękojmi bezpieczeństwa w przewodnictwie, a także do podwładnych przełożonej, nie znającej
dróg wyższych. Ona sama ułatwić powinna tym podwładnym swoim znalezienie
potrzebnej pomocy czy to w spowiedniku zwyczajnym, czy nadzwyczajnym,
w konieczności i w innym kapłanie, doświadczonym w rzeczach Bożych. Podwładne i w tym zdać się powinny zupełnie na przełożoną, którą z macierzyńską
troskliwością usłuży im i w tej trudności.
Ale chodźmy dalej:
Czy szatan wcisnąć się może w zachwyty?… Może w ich zewnętrze, nie tylko
w sposób powyżej wyrażony, ale w bardziej jeszcze straszny, zdolny jest uwikłać
duszę fałszywymi nadzwyczajnościami z pozorem łask najwyższych.
Gdy dusza utwierdzona nie jest w pokorze a chciwa wielkości, szatan jest jej
panem na drodze nadzwyczajności, tak niejasnej w sobie, nieokreślonej prawem:
daje wszystko, co przynoszą zachwyty na zewnątrz; wewnętrznie… nic: tam
pustynia Sahary, ciemności piekielne, cierpienia potępieńców! Widziałam dusze
pod działaniem szatańskim godzinami pogrążone w nieruchomej kontemplacji,
skamieniałe cieleśnie jakby w zachwycie; słyszałam o podniesionych w górę
i latających, mówiących bez żadnej nauki wszelkimi językami i otoczonych
zewnątrz światłością, a u wszystkich podobno były początki Boże?… Czemu tę
zmianę przestraszną przypisać?… Pysze, która z gruntu swego (w tym zawsze ma
swe ziarno) nie wytrącona stanowczo, przedziera się w charakterze pokusy do
władz, dochodzi do woli, rozbudza pożądanie łask znakomitych, wielkości, usprawiedliwione zaćmionym już rozumem; szatan podchwytuje materiał na dzieła
swoje, zręcznie je przeprowadza, usłużnie dopomagając biednemu szaleńcowi,
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rozbudzając w nim namiętności, które wkrótce wszystko, najczarniejsze nawet
zbrodnie do celu prowadzące, przed nim usprawiedliwią. Widziałam przebolesne
przykłady złego kierownictwa rozzmysłowionych duchowo przewodników, które
wykoleiło duszę z drogi Bożej, odwróciło od pracy rdzennej, oczyszczającej, wtrąciło w chorobliwość umysłową, w przepaść nieczystości ducha i piekących cierpień. Cechą duszy pod panowaniem szatana: przywiązanie do działań jego, rozkosz w nich pomimo przestrasznych udręczeń, mąk i goryczy, ubezwładnienie
woli. Dlatego też wyzwolenie spod tej władzy pełnej oszustwa, fałszu i tyraństwa
bez cudu miłosierdzia Bożego, niepodobne.
Pokora przygotowuje duszę do objęć Pana w zachwycie, pokora owocem
będzie tego z Nim zbliżenia. Prostym i nieodzownym następstwem tej znakomitej
łaski: widzenie siebie w prawdzie jakby w słońcu wobec Boga nieobjętego
w Swym majestacie chwały, potęgi i świętości, a więc uczucie najgłębszego upokorzenia, najgorętszej wdzięczności za to zniżenie się Jego do nas. Wtedy raz jeszcze szatan wściekły z zazdrości i nienawiści, ciska na duszę strzały śmiałe i ostre,
przenikliwe lub chytre, podstępne, aby ją ogołocić z przecennych owoców łaski
lub je przynajmniej skalać. Myśli lub uczucia zadowolenia, cenienia siebie, jako
naczynia wybranego łask Bożych – istotę uprzywilejowaną itd. jak błyskawice
przelatywać będą przed jej oczyma. Dusza ani oglądać się powinna na te zamachy
wrogiego ducha, a trwać niezachwianie w owej prawdzie, którą jej łaska przyniosła. Anioł Stróż podtrzyma i zakorzeni uczucie tej w sercu, skoro w nim dobrą wolę
i pragnienie wierności znajdzie. I dusza wyjdzie z tego ostatniego ognia próby
zwycięsko, z korzyściami w całej swej istocie, które niezatartym będą piętnem
szczególnego zbliżenia z nią Pana. Jakkolwiek szczęśliwość nieodłączna jest
stroną istotnych, prawdziwych, czystych udzielań się Boga i dusza musi tak być
z nią objętą, przeniknioną, że cierpienie ziemskie (ze strat, chorób, prześladowań)
mocy nad nią nie ma, śmierć sama byłaby bez żądła a męczeństwo pociechą. Cierpienie ulgą dla rozmiłowanego serca, bo wylaniem miłości, którą ono wezbrane;
wskaże ani tymi łaskami najpiękniejszymi w sobie, ani szczęśliwością z nich swoją
delektować się nie powinna, by szatan znowu przystępu do niej nie miał, nie wionął zepsutym duchem zmysłowości duchowej. Niech się trzyma trzeźwo, nie
zatrzymując się na słodyczach i rozkoszach, pamięta o wymaganiach Pańskich,
w czyn je swój wprowadza, całym życiem im odpowiada a zapomina o sobie,
jakby nie istniała. To jedno zdrowe, czyste, i bezpieczne.
Oto co powiedzieć umiem w ogólnym zarysie o tym rodzaju łask Pańskich.
Słowa św. Pawła: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało itd. przychodzą
mi na pamięć, gdy porywy, zachwyty mam w myśli. Niech uwielbiony i błogosławiony będzie przez wszystkie stworzenia i po wszystkie wieki Bóg, tak niezmierzony w wielkości swojej jak w swym miłosierdziu!
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XV. O udzielaniu się przymiotów Pana Jezusa
o przepaściach Bożych i stałym połączeniu
Pierwsze poruszenia łaski rozbudziły duszę z uśpienia, dały jej rozumieć siebie, tj. że jest istotą nie tylko obdarzoną zmysłami i władzami, żyjącą zewnętrznie,
ale mającą w sobie życie wewnętrzne, mającą w sobie duszę duchową, bliższą
Bogu, tej istocie niedojętej, duchowej, która nie tylko nas stworzyła, lecz nadto
utrzymuje nasze istnienie, jest zawsze i we wszystkim dla nas. W podobnym-że
pierwszym zarysie, że się tak wyrażę, dały jej zrozumienie Boga. Dotąd wierzyła,
że On jest; sam rozum jej wykazywał, że musi być Stworzyciel, kiedy są stworzenia, musi być wszechmocny i mądry, kiedy taki świat dziełem Jego. Tu – w tych
łaskach, już nie samym rozumem i obowiązkiem, ale poczuciem wewnętrznym,
niezależnym od woli i rozumu, doszła do przeświadczenia, że Bóg jest – i poznała,
że niewymownie słodki.
Pierwsze też dotknięcie Boże przyniosły duszy szczęście nowe, którego przedtem wcale nie znała.
Następne działanie Boże odsłaniać jej zaczęły świat wewnętrzny, powiedziałabym, całe światy nieznane jej dotąd, a pochłaniające pięknem swoim, swoimi
bogactwami. W nich dusza oglądać zaczęła tajemnicę stworzenia, prawdę, poznawać bliżej Boga i siebie. Bóg jest pięknem i miłością, a więc uszczęśliwieniem.
I dusza, mimo że stosunek z Panem przyniósł jej wymagania Jego, a więc pracę
nieraz trudną, mozolną, umartwiającą, krwawą nawet, która dużo ja kosztowała,
bo pociągała za sobą bolesne ofiary, czuła się coraz szczęśliwsza, owszem, używała błogości nowych, rozkoszy niewysłowionych, które ją oderwały od wszystkich ludzkich, tak że te nie już tylko niższymi się wydawały obok tamtych, ale
nawet stawały się dla niej wstrętnymi, skoro życiem wyższym nad zwierzęce i naturalne żyć zaczęła. Natura jej wiele miała do zniesienia; widziała, że straciła
pierwszorzędne miejsce; wiedziała, że co jej odpowiadało, co jej przyczyniało zadowolenia, pociechy, używania, było w pogardzie, było przetrącone. Wszakże
skrzętna i praktyczna natura i w łaskach znaleźć umiała jakiś pokarm dla siebie:
szczęście duszy było tak wielkie, że nim cała istota objęta była; w istocie jest
i człowiek z naturą, więc i jej się coś dostawało; nadto, ona małym zadawalać się
umie: gdy to małe wyższego jest rodzaju, esencjonalne, to ją posila. I tak widziała
panią swoją, duszę, objętą łaskami wyższymi, dla niej niedostępnymi, i myślała
sobie: to moja dusza, do mnie należąca, używa tego, czego inne nie znają i posiada
to, czego inne nie mają. Przyswajała sobie, o ile mogła, ukradkiem czy podstępnie,
dary duszy i choć ją nieraz umartwiały, ceniła je dla siebie, była z nich, chociaż
skrycie, dumną – i to nie dopuszczało śmierci głodowej.
Łaski, w których Bóg odsłania duszy Siebie, przypuszcza ją do Siebie, tak ją
z Nim łączą, takim nierozerwalnym ogniwem oddania się Mu i miłości z nim
skuwają, że wszystko co ludzie traci moc nad nią: ona cała w Bogu, w Nim na
wszystko, On dla niej wszystkim. Wtedy sama ofiara dla niej ustaje, a natura,
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przetrącona w kąt, nie ma już siły ani bronić się i spekulować, ani skarżyć się
i jęczeć, nawet w prostracji władz wszystkich, w ubezwładnieniu jakby cierpieć
przestała. Dusza zaparła się jej, zdeptała ją dla miłości Bożej, poza nią żyje
Bogiem. W Nim nie pamięta, czy jest lub był ból jaki, albo nie.
Lecz tu nie chodzi o samą tylko naturę. Z tą skończywszy… mamy jeszcze
inne zwycięstwa do przeprowadzenia. Jest nadnatura: ja w stosunku do Boga, jest
Bóg sam w stosunku do duszy.
Gdzie są prawdziwe działania Boże i z niego łaski, tam być muszą i ogołocenia
wewnętrzne i oschłości i pokusy i wszego rodzaju nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne trudności, przeplatające łaski. Bolesne to i ciężkie: bo czym łaski większe, tym dotkliwszy brak ich, zawieszenie stosunku z Bogiem, a takowe konieczne,
niezbędne dla czystości duszy (by się w niech nie rozmiłowała, w niech nie utonęła) i dla jej zasługi.
Nie mieć nic, a mieć Boga – to jakby mieć wszystko; ale przy oderwaniu się
od wszystkiego, nie mieć Boga, to jakby z życiem w sobie, dającym poczucie
i rozumienie, wrócić do nicestwa! Przepaść bólu. Oto co po porywach i zachwytach w najwyższym szczeblu dusze czeka. W epoce łask tych duszy się zdawało,
że nie tylko ona bierze od Boga najcenniejsze dary Jego miłości, ale ona Mu też
daje: bo cała płonąca miłością wzlatywała w Jego objęcia, tnąc bezwzględnie
wszystko, cokolwiek jeszcze wiązało ją z ziemią; bo w Niego wpatrzona, wszystko
dla Niego czyniła; bo w skwarze uczucia oddała Mu się na wszystko, na męczeństwo duszy i ciała, z przeświadczeniem w dnie duszy i sumienia, nie już tylko
serca, że z łaską Jego, której wierzy i ufa, nie cofnie się przed nim, wytrwa do
końca. A oto teraz – nie tylko Pan się odwrócił, zamilkł, zasłonił, jakby przestał
być dla niej; ale ona cała inna… ona człowiekiem… człowiekiem bez skrzydeł,
z sercem bez uczucia… i jakby duszy w sobie nie miała!…
W tej epoce wieki się przeżywa… choćby ona krótko trwała. Biedna istota
dźwiga się na każdy krok woli Bożej w pocie czoła; ma tylko swój brud, swoją
nędzę i niemoc w sobie i przed sobą; dla Tego Boga, którego kiedyś znała, w którego pragnie wierzyć, walczy z nimi, ściera je, jakby bez zębów kamienie gryzła…
Dochodzi na koniec po długich walkach, bolesnych konaniach, do tego, że dusza jej przestaje być dla niej: ona z niej całkowitą czyni Panu ofiarę; nie myśli
o niej w stosunku do siebie, staje się zimną, obojętną, jakoby okrutną dla niej,
z zupełnym zaparciem się złożywszy ją w Bogu i tylko dla Niego czuwając nad
nią z surową ścisłością. Na tym nie koniec: ona się jeszcze Boga samego wyrzeka
dla siebie, Tego Boga znanego jej, słodkiego, miłującego, uszczęśliwiającego
niewymownym szczęściem – tj. ona czyni dla Boga ofiarę z Boga: z Jego łask,
z miłosnego z Nim stosunku, który był jej życiem. I oto już jakoby z życiem skończyła: nie jest dla siebie, poza sobą żyje dla Boga samego, Jego wolą, Jego prawem, zawartym w Kościele. Przesuwa się przez ten padół ziemski… Niekiedy
mimowoli pyta siebie: czy ja żyję?… czym trupem na ziemi, bez teraźniejszości
i przyszłości?… To wszystko jedno! Bóg Bogiem niedojętym w swym majestacie,
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w swej chwale. On jest. Tego jej dosyć. Kocha sprawiedliwość cokolwiek ona jej
przyniesie tu i w wieczności, bo tylko sprawiedliwość we wszystkim widzi.
O, wtedy dopiero dusza dawać zaczyna! (bo daje czysto, bez siebie). W początkach tej epoki były przerwy w ciemnościach, a w nich nowy rodzaj łask,
nieznanych jeszcze duszy albo znanych już poprzednio; w innym tylko ujęciu.
Pan Jezus zapoznaje dusze z wnętrzem człowieczeństwa swego, w świat jego
wprowadza. Wciela ją w tajemnice swojej miłości i swoich cierpień. – Odsłania
jej przepaść swoich przymiotów, dzieli z nią swoje bóle, z serca swego w jej serce
przelewa uczucia, jakby dotykalnie, jeśli tak rzec można. I łączą się z sobą bratnio
w niewymowny sposób. W porywach i zachwytach Pan unosił duszę do Siebie i na
chwilę cudownie, mocą swoją, której nikt wewnętrznie zanaśladować nie zdolny,
jakby ją przetwarzał, aby z Sobą zbliżyć. Po chwili ona cała upojona niebiańską
szczęśliwością, powracała do właściwego sobie bytu i jak wygnanka nieba
w tęsknocie, chociaż miłośnie poddana woli Bożej, zatrzymującej ją na ziemi, na
niej dokonuje żywota. Wróciła ta sama ze szczepem tylko na latorośl sfer niebiańskich. – Tu, w tej samej łasce, o której wspomniałam, wszystko, co człowiecze
w istocie, pozostało w normalnym swym stanie, poza granicą jego Pan Jezus, Bóg
– Człowiek, daje duszy bratniej Sobie, swoje: czyni ją powiernicą, przyjaciółką,
jakoby skarbnicą swoją, jako na przyjaciółce polega na niej, ufa jej, w nią składa
skarby swoje. Już się wzajemnie znają, wzajemnie sobie ufają. I ona nabiera w jakimś najbledszym odcieniu, wedle miary ludzkości, przymiotów Jego. Kocha sercem Jego, które w jej się serce wylało (na ile ono objąć go mogło), pojmuje Jego
mądrością, którą jakoś zrozumiała, widzi wedle prawdy w Nim będącej, która jej
zaświeciła, nienawidzi złego, wedle sprawiedliwości najmiłosierniejszego Pana,
która się jej odsłania, cieszy się i cierpi Jego pociechą i Jego bólem. Wśród tego
poznała rdzennie człowieka we właściwościach jego, w przepaściach nicestwa,
nędzy, zepsucia, poznała ludzkość; ale to nie razi jej serca, nie wywoła niechęci,
nie wyziębi za nią modlitwy, bo ona już kocha sercem Tego, który Bogiem będąc
umywał nogi uczniom, lubo wiedział, że jeden Go zdradzi, drugi się zaprze – który
umarł za krzyżujących Go i mających się potępić!
Dziwne! wśród łaski tej natura nic już nie otrzymała: kropla pokarmu jej nie
spadła i życia w niej nie wywołała!
Następnie bywa coś jeszcze innego. Duch Boży sprowadza duszę w przepaści
Boże. Władze ludzkie ich nie dojmują, dusza duchem w nich zatopiona, jak kropla
w morzu rozpływa się i niknie, czując tylko właściwości tych wód: przestaje być
w tym, który Jeden jest. Czasem to przepaść Boża, Boga Niedojętego, Nieobjętego, Niewysłowionego. Czasem to tylko przepaść Mądrości Bożej albo Bożej
Miłości albo wszechmocy, sprawiedliwości itd. itd. Ale tyle tylko istota ludzka
zapamiętać i wyrazić umie. Wszakże ona coraz więcej zna Boga, do Niego należy,
powiedziałabym: kocha, wielbi Boga, gdyby to kochanie i wielbienie nie przestawało być dla niej w mikroskopijnej swojej małości wobec Niewymownego,
Nieskończonego, niebem i ziemią nieobjętego!
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Dusza wyszedłszy z przepaści zapomina, że istnieje… pełna Bogiem. Nim
żyje. Wszystko dla niej małe, Bóg wielki we wszystkim, najmiłosierniejszy,
godzien miłości wszechświata, wszechstworzeń… A stan ogołocenia, a gromy
i pociski tylko się zwiększają dla jej człowieczeństwa… biją w nią… a jakby nie
dojmowały… Ono może cierpi, lecz dusza nie dba o to, jakby o cierpieniu jego nie
wiedziała. Bóg, będący przed nią, jej wystarcza i podtrzymuje czyn, życie… życie
bez życia na ziemi… ale wszakże ona czuje, że to życie…
Wtedy, to stworzenie Boże, ta istota dochodzi do stałego w dnie duszy połączenia z Bogiem swoim, bez przypływów i odpływów łaski wyraźnych, bez wyraźnej obfitości i ogołocenia, oschłości w modlitwie. Czuje Boga nie tylko jako
będącego, ale czuje Go dla siebie, dla siebie ziarnka prochu, nicestwa i nędzy;
czuje Go w sobie, czuje, że ona cała dla Niego, ale się i nad tym nie zatrzymuje.
Płomieni ognistych w sercu jej nie ma: bo wszystko, co z ludzkości żywiołem na
ogień, przetrawione; jest tylko żar utajony na zewnątrz, warstwa nieszkodliwego
popiołu, niegasnący nigdy, jest w następstwie połączenia, spotęgowanie woli
(w Bogu złożonej). Pokusy, trudności dla niej ustały: nie żeby ich być nie mogło,
lub nawet nie było wcale, owszem, być muszą, bo rdzeń zepsucia tkwi do śmierci
w gruncie naszym, bo szatan świadom tego, a władający (o ile mu Bóg pozwala)
mocami zewnętrznymi, nie zmienił się zgoła. Ale pierwszy, ujarzmiony pod jej
nogami, siły nie ma nią zawładnąć i jakby być przestał; król zaś piekła, po niezliczonych porażkach straciwszy nadzieję zwycięstwa, aby siebie nie narażać na
nowe przegrane, a duszy nie przyczyniać nowych zasług, na nią nie śmie się już
targnąć, a tylko, bardziej niż kiedykolwiek pałający nienawiścią, rzuca się na jej
sprawy, czyny, na wszystko, co jej Bóg do przeprowadzenia powierzył, robi
wszystkie możebne wysiłki, aby je popsuć, splątać, wywrócić, a przynajmniej
owoce z nich umniejszyć, pokalać – i posługuje się w tej pracy na podkopywanie
i rozwalenie budynku, który Bóg ku chwale Swej wznosi, wszystkim co mu się
jako narzędzie odpowiednie przedstawia: ludźmi pysznymi, zawistnymi, złej lub
tylko nieczystej woli, albo słabymi i nie rozumiejącymi; posługuje się nawet
samymi żywiołami przyrody w sobie niewinnymi. Dla duszy z Bogiem połączonej,
która jakby już osobnego życia nie miała, wszystko dobre; ona dalej sięga… dla
siebie niczego nie pragnie, jak niczego się nie obawia; prosi Pana, aby co Jego
nietknięte ocalało i myśl się Jego wedle Jego woli i upodobania spełniła. Tylko to,
co Boże, dla niej ważne. Jak połączenie jej z Bogiem stałe, tak stałe widzenie siebie
w prawdzie, dawniej w promieniach łaski błyskającej, A z tej prawdy stałe w niej
uczucie, że nic tak srogiego, okrutnego na ziemi nie ma, co by dla niej sprawiedliwością nie było; tylko niewytłumaczone, niezmierzone miłosierdzie Boże czyni,
że Bóg na ziemi, ludzie wśród siebie, cierpliwie ją znoszą; że każdej chwili jeszcze
po tylu łaskach Boga utracić by Go zdolna, gdyby ją odstąpił, a każda jej, w przekonaniu drugich najlżejsza niewierność, zbrodnią przed nią cięższą od wszystkich
grzechów świata. Łaski Boże wyryły się w duszy tej, odkupionej Krwią Chrystusa,
nie zatarcie; wszakże Kościół ich nie uznał, ona by sama uznać ich nie chciała
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i spokoju by nie straciła: bo Bóg w Sobie być nie przestaje i nie przestałby być dla
niej, jak ona dla Niego, poza wszystkimi łaskami. Nadto ma Go wyrytego w sobie;
nadto z Nim połączona, jakoby w jedno zlana miłością, aby cokolwiek bądź rozłączyć ją z Nim mogło. Wierzy niezachwianie w to, co Kościół do wierzenia podaje, strzeże jego nauki, jego przepisów w duszy swej, władzach i czynach swoich;
jako jednej prawdy pewnej i nieomylnej na ziemi – i to jej wystarcza. Pociechy,
rozkosze ustały dla niej i nie wracają więcej nigdy, jakby im ona niedostępna już
była. Cierpi dużo, bo widzi świat w prawdzie w stosunku do Boga, widzi go wobec
Niego; ale nic też jej spokoju i jakiejś szczęśliwości niedostępnej dla natury, dla
człowieczeństwa, dojąć nie może. W ostatnim rezultacie… dusza wie, przez co
przeszła, co od Boga otrzymała; ale nie wie, jakie jej trzymanie się jest i było, jak
Bogu odpowiedziała; nie wie, czy przekleństwa, czy błogosławieństwa godna.
Składa ubóstwo swoje w skarbie zasług Chrystusowych, ufa zwycięstwu śmierci
Zbawiciela. Żyje w unicestwieniu swym przed Bogiem, w czuwaniu nad sobą,
w pracy, jaką Bóg jej podaje, pokornie, wyczekując wyzwolenia z nędzy swej,
z więzów ciała, i połączenia doskonalszego z Bogiem, który ją stworzył dla Siebie
i ofiarą Krwi Swej odkupił, aby ją posiadł.
Czy w tym stanie są stopione?…
— Myślę, że niezliczone; mówię, zdaje mi się, o najniższych jaki… źle znam,
w ciasnocie i nieczystości swojej, z 30-letniego stosunku z duszami. A pragnę dla
siebie i dla Was, Siostry moje najdroższe, jednego: pokornej wierności łasce, jakąkolwiek ta jest dla duszy, zawsze dostatecznej do zbawienia każdego i wszystkich.
Oto szkic prawd nagi i suchy; słówko z morza tajemnic wewnętrznych drogi
niezwykłej, źle ujętych, nędznie rozumianych, ale podanych Wam z serca. Oby
posłużyło Wam ku większej miłości, Bogu na ziemi i w niebie ku większej chwale!
Amen.
W dzień Wniebowzięcia 1882 r.
Fiume, villa Burgstaller.

THE SHEETS
(The second part)
Bl. Marcelina Darowska († 1911), Polish mystic, educator and founder of the
Congregation of Sisters of the Immaculate Conception of Most Holy Virgin Mary,
left a great collection of her writings about a spiritual life, all above on religious
spirituality. The Sheets are one of the most important writings.
Their second part is a brave and first of its kind in Polish language attempt to
describe various mystical states and events, starting from the simplest forms e.g.:
sensory (touch) contacts, interior light, feelings of God’s presence, atmosphere
of God, revelations; through internal words, looks, predictions, visions, heart’s
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reading and love’s madness etc., up to trances and imparting of God’s attributes
in the peak of the mystical experience.
All these descriptions and analysis of the mystical life, founded on her personal
experience, are characterized by precision and infused knowledge, comparable
with saint Theresa the Great.
Keywords: mystical experience, mystical phenomena, mystic life, union with
God, spiritual transformation.
Słowa kluczowe: doświadczenie mistyczne, zjawiska mistyczne, życie mistyczne, zjednoczenie z Bogiem, przeobrażenie duchowe.
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Ks. Stanisław SUWIŃSKI
PODJĘCIE DECYZJI
NA DRODZE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA
– KIERUNKI ROZWOJU
Obecnie rozeznawanie powołania zagubiło się w takich określeniach, jak:
samorealizacja, kariera, samospełnienie. A wśród przyczyn kryzysu powołania
można wymienić nie tylko demografię, sceptycyzm intelektualny wobec wiary czy
negatywny wizerunek Kościoła, ale nade wszystko brak właściwego rozumienia
etosu służby i poświęcenia dla drugiej osoby. Ktoś, kto nie chce służyć, nigdy nie
znajdzie powołania. Kłopot z rozeznaniem powołania wynika z tego, że my nie
chcemy służyć, a jeśli chcemy służyć, to wybieramy najczęściej służbę wyłącznie
sobie.
Powołanie, zwłaszcza do służby w Kościele, nie jest ingerencją Boga w wolność człowieka; nie jest też „uwięzieniem go”, ani nałożonym ciężarem. Jest to
inicjatywa, poprzez którą Bóg wychodzi na spotkanie i zaprasza do wejścia we
wspaniały projekt życia, którego uczestnikami pragnie uczynić powołanych. Tym,
kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest Bóg. Ten,
który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc najwłaściwszym
Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji. Bóg jest obecny
w swoim słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie
z Biblią. Papież Benedykt XVI napisał o pomocy młodym ludziom w rozeznawaniu ich powołania: „W młodości pojawiają się nieodparte i szczere pytania na
temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te
pytania tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. […] Powinniśmy pomóc
młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby
było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” (VD 104).
———————
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1. Rozeznawanie jest procesem

Rozeznawanie duchowe nie jest stosowaniem w sposób mechaniczny jakiejś
metody, by rozwiązywać osobiste czy wspólnotowe problemy narzucane nam
przez życie, ale jest doświadczeniem nawrócenia w tych okolicznościach, w których Pan Bóg stawia zarówno cały Kościół, jak i każdego człowieka. Rozeznawanie duchowe, choć liczy się z ludzką roztropnością, jednak z nią się nie utożsamia.
W rozeznawaniu chodzi przede wszystkim o szukanie woli Bożej, która objawia
się zarówno przez nasze natchnienia wewnętrzne, pragnienia czy niepokoje, jak
również przez znaki zewnętrzne – „znaki czasu”. Nierzadko rozeznanie duchowe
przekracza ludzką roztropność, ponieważ Bóg powołuje człowieka także do dokonywania dzieł, które wydają się być „głupstwem” dla mędrców tego świata,
o czym pisze św. Paweł: „Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga
w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić
wierzących” (1 Kor 1, 21).
W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości Gaudete et exsultate papież
Franciszek pyta: „Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?”. I udziela następującej odpowiedzi: „Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności
rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić”
(nr 166). Rozeznanie własnego miejsca w świecie jest trudne i wymagające. Niekiedy dotyczy całego przyszłego życia. Na przykład, młoda chrześcijanka zakochała się w muzułmaninie i musi zdawać sobie sprawę z tego, że jej miejsce
w świecie i kulturze diametralnie się zmieni. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nie
zostawała z tym sama, ale by miała pomoc ze strony rodziny i odpowiednich
instytucji.
Czym jest rozeznawanie? To proces, na który składają się czynniki: poznać,
zrozumieć, wybrać, zaakceptować i działać. Jeśli człowiek prawidłowo rozeznaje
swoje miejsce w świecie, kulturze i cywilizacji, będzie to pomocą w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej. Rozeznawanie to dojrzewanie do podjęcia
decyzji. Czym zatem jest decyzja? To pewnego rodzaju wybór między kilkoma
możliwościami (dobrze rozeznanymi); to świadome rozstrzygnięcie w sytuacji
wyboru.
Przed młodym człowiekiem stoi świat pełen wyborów. „Świat z całą swoją
różnorodnością przypomina rynek tysiąca możliwości. Uwodzą nas media i reklama, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Obiecują niekończące się szczęście
– lecz tylko w świecie marzeń lub przestrzeni wirtualnej. W końcu dochodzi do
tego, że chcemy mieć wszystko, co jednak – to wiemy na pewno – jest niemożliwe.
Musimy więc wybierać”1.
———————
1

S. Kiechle, Jak podejmować decyzje?, Kraków 2007, s. 35.
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Rozeznawanie duchowe to wewnętrzne przekonanie o tym, że Duch Boży działa
w sercu każdego ochrzczonego poprzez uczucia i pragnienia, które wiążą się z ideami, obrazami i planami. To także szukanie pomocy, ponieważ ludzkie serce, z powodu swej słabości i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte – pociągają je różne, a nawet
sobie przeciwstawne bodźce. Rozeznawanie jest potrzebne, gdyż życie narzuca konieczność podjęcia decyzji, bo nie można się wahać w nieskończoność.
Można powiedzieć, że rozeznanie jest sztuką życia, której nieustannie trzeba się
uczyć. Odpowiada też dynamice duchowej życia, przez którą dana osoba czy wspólnota stara się rozpoznać i przyjąć wolę Boga w konkretnych warunkach swojej sytuacji zgodnie z tym, co pisał św. Paweł: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” (1 Tes 5, 21). A tej sztuki trzeba się uczyć. Jak uczyć się sztuki rozeznawania? – Należy cechować się odwagą; mówić sobie samemu prawdę. Jak wychowywać do rozeznawania? – Odejść od pokusy schowania się za sztywnymi regułami, za obrazem wyidealizowanej wolności; odsłonić się, wyjść z kręgu własnych
przekonań i uprzedzeń; otworzyć na zrozumienie tego, w jaki sposób Bóg mówi do
nas, dzisiaj, w tym świecie, czasie, momencie oraz jak mówi do mnie teraz2.
Rozeznanie, będące wrażliwością na rozpoznanie głosu Ducha Świętego
i przyjęciem Jego wezwania, jest zasadniczym elementem stylu życia Jezusa.
„Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22).
To wydarzenie zainaugurowało ziemskie posłannictwo Jezusa i objawiło, że jest
On Synem Ojca napełnionym Duchem Świętym. Ale św. Jan Ewangelista podpowiada, że to także zadanie każdego chrześcijanina: „Umiłowani, nie dowierzajcie
każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie” (1 J 4, 1). Święty Jan zachęca tutaj do nieufności
wobec naszych odczuć, pragnień, upodobań, natchnień, i poleca badanie źródeł ich
pochodzenia. Możemy przyjmować i realizować tylko te nasze odczucia, natchnienia i pragnienia, które „są z Boga”. Toteż istotą rozeznawania duchowego jest odszukiwanie przez człowieka znaków działania Boga w historii świata, jak również
w historii każdego ludzkiego życia. To właśnie wierność każe Bogu ciągle na nowo
potwierdzać swoją miłość do człowieka poprzez znaki. Natomiast wierność człowieka Bogu każe mu te znaki odczytywać jako przejawy Jego odwiecznej miłości,
przyjmować je i wcielać w życie.
2. Sumienie w rozeznawaniu i decyzji
Głos sumienia wytycza drogę do prawdziwego człowieczeństwa, a przez to do
właściwego rozwoju duchowego. Bóg przemawia przez głos sumienia, aby nikt na
———————
2 Franciszek, Przemówienie do seminarzystów Kampanii „Nazywajcie rzeczy po imieniu”,
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-do-seminarzystow-nazywajcie-rzeczy-po-imieniu,437096 [17 XI 2019].
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drodze życia nie przestał być człowiekiem takim, który „według Boga jest stworzony” (Ef 4, 24) i przez to nie potępił się na wieki. Sumienie staje się więc szansą
duchowego i moralnego rozwoju człowieka. Bóg stworzył człowieka jako istotę
przeznaczoną do pełni swego rozwoju. Trend rozwojowy jest poniekąd jak DNA
w samej strukturze jego istoty, toteż człowiek od samego początku swej historii
starał się nieustannie rozwijać i ubogacać największą z otrzymanych wartości –
osobiste życie. Jego duchowo-moralna aktywność zmierzała do ubogacenia i rozwoju życia. Rozwój osobowy człowieka stanowi skomplikowany proces, który
wymaga od niego otwarcia się na czynniki rozwojowe, wymaga zdolności rozeznawania i podejmowania odważnych decyzji, znajomości granic swoich możliwości i ograniczeń. Na tej rozwojowej linii kształtuje się jego niepowtarzalna
ludzka tożsamość3.
Bóg przemawia do serca, by wskazać na centralny punkt życia wewnętrznego
osoby, w którym słuchanie słowa, jakie Bóg nieustannie do niej kieruje, staje się
kryterium oceny życia i decyzji (por. Ps 139). Serce człowieka należy do podstawowych pojęć biblijnych, a oznacza ludzkie sumienie4 – podstawowy i osobisty
wyznacznik osobowego rozwoju. Serce jest miarą rzeczywistej wartości człowieka. Według niego ocenia Bóg. Toteż człowiek jest zobowiązany kierować się
w życiu sercem, to znaczy sumieniem. Cały zatem osobowy kształt w swym najgłębszym założeniu skierowany istotowo ku rozwojowi człowieka rozstrzyga się
w sumieniu. Jak poucza Katechizm Kościoła katolickiego: „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być
posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania
i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem… Człowiek
bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo… Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem,
którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (nr 1776).
Sumienie posiada nie tylko ten, kto wierzy w Boga, ale każdy człowiek świadomy siebie ma sumienie; każdy nosi w sobie dyspozycję, aby urzeczywistnić siebie i być w pełni tym jednym, jedynym człowiekiem, jakim Bóg go zamierzył,
choćby tego faktu nie przyjmował do wiadomości. W Liście do Rzymian św. Paweł
zastanawia się, czy poganie, którzy nie znają prawdziwego Boga i Jego religii,
będą musieli kiedyś zdać rachunek ze swego życia na sądzie Bożym. Apostoł odpowiada, twierdząc, że „od winy wymówić się nie zdołają” (Rz 1, 20), albowiem
mają treść Zakonu „wypisaną w sercach”, którą „poświadcza ich sumienie” (Rz 2,
———————
S. Rosik, Sumienie jako wyznacznik osobowego rozwoju człowieka, „Roczniki Filozoficzne”
28(1980), z. 2, s. 106.
4 Pojęcie „sumienie” zwykło się w języku greckim określać słowem syneidesis, a w języku
łacińskim conscientia. W Piśmie Świętym Starego Testamentu można odnaleźć kilkakrotnie termin
syneidesis, przy czym oznacza ono zarówno dyspozycję i funkcję sumienia (np. Mdr 17, 10), jak i poszczególne sfery władz człowieka (intelektualną, wolitywną, emocjonalną). W Nowym Testamencie
syneidesis bywa tożsame z pojęciem „serce” (por. Mt 6, 21-24; Łk 11, 35; 1 J 3, 20; Dz 15, 8-9).
3
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14-15). W tym kontekście sumienie jest więc wewnętrzną, ale nie autonomiczną
normą ludzkich czynów. Podlega bowiem wyższej normie, którą stanowi wola
Boża, wyrażona w prawie naturalnym i objawionym. Obiektywna wola Boża
dzięki sumieniu zostaje osobiście przyswojona i staje się wyznacznikiem moralności subiektywnej w podejmowaniu decyzji.
O chrześcijańskiej koncepcji sumienia czytamy w Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym: „Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem
i sanktuarium człowieka, w nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu” (GS 16). Sumienie podlega kształtowaniu. By dotrzeć
do najgłębszego wymiaru sumienia, ważna jest troska o życie wewnętrzne, obejmująca przede wszystkim czas milczenia, modlitewną kontemplację i słuchanie
słowa Bożego, wsparcie, jakie daje praktyka sakramentalna i nauczanie Kościoła5.
Kształt sumieniu nadaje regularne praktykowanie dobra, sprawdzane w rachunku
sumienia. Chodzi w nim nie tylko o rozpoznanie grzechów, ale także o dzieła Boga
w naszym codziennym doświadczeniu. Dzieło sumienia, w jego dążeniu do poznania możliwego dobra, na podstawie którego można odpowiedzialnie podejmować
decyzje, rozeznajemy także dzięki pośrednictwu Kościoła. Można zatem mówić
o sumieniu kościelnym6.
Sumienie należy wychowywać drogą wolności i prawdy, postępując drogą
prawdy: „Bóg przez nasze sumienie podaje nam prawdę, którą mamy przyjąć i za
którą mamy iść. A iść za prawdą – to kosztuje”7. Widać z tego wyraźnie, że w sumieniu człowiek dokonuje syntezy wolności i prawdy, która jest zdolna w pełni afirmować jego godność przez to, że uzdalnia go do postępowania w duchu odpowiedzialności za siebie, bliźnich i świat, czyli ostatecznie do czynienia dobra, a także
czyni go posłusznym wobec Boga i upodabnia do Niego. W Katechizmie Kościoła
katolickiego czytamy: „Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje
cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i
dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca” (nr 1784).
3. Praktyka rozeznawania i decyzji
W rozdziale dziewiątym posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus vivit
zostało postawione praktyczne pytanie o to, jak rozpoznać swoje powołanie.
———————
5 M. I. Rupnik, Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe, „Zeszyty Formacji Duchowej”
2009, nr 42 (zima), s. 36.
6 R. Faricy, Dar kontemplacji i rozeznania, Warszawa 1989, s. 69-72.
7 P. Góralczyk, Prawo moralne a sumienie w encyklice „Veritatis splendor”, „Studia Theologica
Varsaviensia” 32(1994), nr 1, s. 43-46.
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Papież Franciszek odpowiadając na nie, jasno określa wkład osoby rozeznającej:
„Wyrazem rozeznawania jest wysiłek wkładany w rozpoznawanie własnego powołania. Jest to zadanie, które wymaga przestrzeni samotności i ciszy, ponieważ
jest to bardzo osobista decyzja, której nikt inny nie może za nas podjąć: «Chociaż
Pan przemawia do nas na bardzo różne sposoby, podczas naszej pracy, poprzez
innych ludzi i w każdej chwili, nie można pominąć milczenia dłuższej modlitwy,
potrzebnej, aby lepiej postrzegać ten język, by zinterpretować rzeczywiste znaczenie natchnień, które naszym zdaniem otrzymaliśmy, aby uspokoić lęki i scalić całe
nasze życie w Bożym świetle»” (nr 283).
Najważniejszym momentem w rozeznawaniu jest ten, kiedy można powiedzieć, że oto nadszedł właściwy moment dla podjęcia decyzji. Jak można ten moment znaleźć, jak go poczuć? Kiedy moja decyzja „dorosła” dojrzała na tyle, że
przedłużanie namysłu, dalsze trzymanie decyzji otwartą byłoby bezużyteczne albo
nawet szkodliwe? Na te kwestie można dać tylko bardzo ogólną podpowiedź,
ponieważ ów właściwy moment zależy od rozmaitych czynników w rozeznawaniu
powołania: od znaczenia czy też wagi problemu, który domaga się podjęcia decyzji
(zakon czy kapłaństwo diecezjalne); od wewnętrznego stanu osoby w danym momencie (przed czy po maturze); od jej cech i sposobów zachowania (rozmawianie
o pójściu do kapłaństwa czy skrywanie tego); nie bez znaczenia jest też jej sytuacja
życiowa oraz styl życia; w końcu ów moment zależy także od jej postawy względem Boga. Osobie, która ma skłonność do spontaniczności, trzeba poradzić, aby
nie śpieszyć się, by pozwoliła decyzji „dorastać”, dojrzewać (por. Mt 13, 30),
pozwolić się „prowadzić” Duchowi (J 16, 13). Komuś, kto jest raczej skłonny do
zwlekania, ociągania się, przeciwnie, należy poradzić: zdecyduj, inaczej „zgnije,
zepsuje” się twoja decyzja, jak przejrzały owoc (por. Mt 8, 22) i stracisz możliwość
dobrego wyboru8.
Punktem wyjścia jest zadanie, aby siebie samego w jakiejś mierze znać. Dzięki
temu można wiedzieć, z kim ma się do czynienia w sytuacji, kiedy trzeba podjąć
decyzję. Do tego dochodzi fakt, że o właściwym momencie na decyzję można
mówić tylko w połączeniu z przedstawieniem i wyjaśnieniem tego, co nazywa się
u św. Ignacego „rozeznawaniem duchów”. Rozeznawanie z istoty swej jest ukierunkowane na decydowanie, a duchowo ugruntowane decydowanie wyrasta
z duchowego rozeznawania. Już św. Paweł mówi w swoim Pierwszym Liście
do Koryntian (12, 10) o tej „zdolności rozróżniania duchów” i w swoich listach
często daje co do tego wskazówki (zob. Rz 8, 15; Flp 1, 9; 2, 5; 1 J 4, 1-3). Decyzję
winny poprzedzać takie kwestie, jak: znać siebie, tak dobrze jak to możliwe; patrzeć na siebie z „miłującą uwagą”, szczerze, ale jednak bez lęku, najlepiej oczami
Boga; zdać sobie sprawę, że Bóg na mnie patrzy z wielką przychylnością i jasno———————
8 Franciszek, Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona podczas nabożeństwa różańcowego „Maryja wzorem słuchania, podejmowania decyzji, działania” (31 V 2013), https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/papiez-franciszek-maryja-wzorem-sluchania-podejmowania-decyzji-dzialania,253704 [17 XI 2019].
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ścią; co mogę i co chcę, jak się zachowuję i jak reaguję, taki jaki jestem z moimi
zdolnościami i moimi granicami; kim jestem, z moimi mocnymi i słabymi stronami. To wydaje się być najlepszą bazą do tego, aby rozpoznać, czego Bóg chce
od człowieka, jakiej decyzji wyczekuje9.
4. Etapy rozeznawania powołania
Jak już wspominano wyżej, rozeznawanie do decyzji jest procesem. Ów proces
można przedstawić za pomocą kilku etapów.
Etap 1. Zbieranie i uświadamianie sobie informacji o swoim powołaniu:
– osoba, która pragnie realizować powołanie, przygląda się dotychczasowej
drodze swego życia, by odszukać w niej elementy działania Boga, które świadczyłyby o Jego wezwaniu;
– poddanie się modlitwie, zdanie się na Ducha Świętego. To etap „wchodzenia
w samego siebie”, odkrywania prawdy o sobie, uznawania swego grzechu i własnej niegodności, jak również uświadamiania tożsamości dziecka Bożego, zobaczenia Jego darów i działania we własnej historii życia;
– uporządkowanie własnego życia według nauki Chrystusa, z uwzględnieniem
osobistych możliwości, aktualnych problemów. Powinien w tym towarzyszyć spowiednik, kierownik duchowy.
Etap 2. Analiza zebranych danych, wyciągnięcie wniosków:
– czas pracy duchowej, rozmyślania, medytacji, modlitwy;
– rozeznający podejmuje współpracę z kierownikiem duchowym. Wraz z nim
powoływany może podjąć cykl rozmyślań nad swoim powołaniem w świetle
Ewangelii i tradycji życia duchowego;
– pyta sam siebie i pyta Boga, jakie są racje, by odpowiedzieć na powołanie
„tak” i jakie są racje, by odpowiedzieć „nie”;
Etap 3. Wybór wstępnych rozwiązań:
– etap wstępnych decyzji, który zakłada możliwość popełnienia błędu. Następuje ocena wartości, która uznaje dobro wyboru bądź prowadzi do zdemaskowania
pozornego dobra;
– potrzebna jest wewnętrzna wolność wobec podejmowanej decyzji. Warto, by
także na tym etapie osoba rozeznająca zasięgnęła opinii osoby odpowiedzialnej za
powołania, stałego spowiednika bądź kierownika duchowego.
Etap 4. Podjęcie ostatecznej decyzji powołania:
– pójście drogą rad ewangelicznych, życie kapłańskie/konsekrowane;
– zrezygnowanie z myśli o tym i podjęcie dalszego trudu poszukiwania
własnego powołania życiowego;
———————
9

Ch. Theobald, Rozeznawanie powołania, Poznań 2013, s. 47.
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– człowiek rozeznający powinien mieć odwagę podjęcia decyzji, która staje
się swoistym ryzykiem;
– decyzja kosztuje wiele wyrzeczeń, domaga się przepracowania swojego
dotychczasowego stylu życia.
Etap 5. Pewność decyzji:
– pewność decyzji oznacza zaufanie Bogu i sobie;
– jest to jednocześnie pewnego rodzaju ryzyko, które człowiek w sposób
wolny podejmuje;
– wybór drogi życiowej jest wyborem dynamicznym, wyborem, który jest ciągle aktualizowany;
– wraz z elementem zaufania Bogu występować powinien element wierności
podjętemu wyborowi.
Etap 6. Łaska powołania:
– powołanie jest zawsze łaską, aby ją zatem odczytać, trzeba wejść w „logikę”
łaski, przestrzeń wiary, otworzyć się na Bożą miłość;
– modlitwa jest przestrzenią spotkania z Chrystusem, Dawcą powołania. Jest
niezbędna, aby człowiek był prawdziwie otwarty na Ducha Świętego;
– chodzi o stanięcie w prawdzie przed Bogiem oraz postawienie sobie i odpowiedzenie z otwartością oraz szczerością serca na pytania dotyczące: przeszłości
– „co się zdarzyło?”, teraźniejszości – „jak jest?”, oraz pytania, które wybiega
w przyszłość – „co dalej?”.
5. Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli
Od dłuższego już czasu stanowią one dla rozwoju duchowego całą duchową
pedagogię, której zadaniem jest między innymi pomoc w podejmowaniu życiowych decyzji. W zasadach fundamentu (por. ĆD 23) akcent położony jest na stawanie się człowiekiem wolnym. Skoro dary spotykane na świecie są przeznaczone
dla człowieka, aby pomagały w osiąganiu celu, do jakiego jesteśmy stworzeni
(chwała Boża), to „trzeba stawać się ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy
w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest zakazane lub nakazane” (ĆD 23). Ćwiczenia wskazują
na cel rozeznawania, którym jest stawanie się wewnętrznie wolnym. Droga ta nie
jest łatwa. Stąd ten proces stawania się coraz bardziej wolnym dokonuje się
w odprawiającym Ćwiczenia od fundamentu aż do kontemplacji, pomocnej do
uzyskania miłości, kiedy oddaje Panu Bogu siebie samego i własną wolność
modląc się: „Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją…” (ĆD 234).
Św. Ignacy proponuje dwa kroki na drodze ku wolności.
Pierwszy – poznawanie siebie i tego, co jest we mnie nieuporządkowane,
zwłaszcza nieuporządkowanych uczuć. Im bardziej uczę się kontaktu ze sobą,
z moimi uczuciami i motywacjami; tym bardziej staję się wolny i nie pozwalam,
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aby to, co nieuporządkowane, miało wpływ na moje decyzje. Każdy, kto wszedł
na tę drogę ku wolności, zauważa, że jest ona długa, niełatwa i ciągle aktualna.
Wyjątkową pomocą na tej drodze jest rachunek sumienia, którego uczy św. Ignacy
zaraz na początku rekolekcyjnej drogi (por. ĆD 43).
Drugi krok – droga do wewnętrznej wolności nie jest tylko owocem mobilizacji i pracy danego człowieka. Jest ona bardziej owocem spotkania z żywym
Bogiem, owocem doświadczenia Jego niepojętej miłości. Przez grzech, gubiąc się
w przeżywaniu własnej wolności, odchodzimy od Pana. Doświadczając przebaczenia od miłującego Boga, ponownie pytam w rozmowie pod krzyżem: „Co powinienem czynić dla Chrystusa?” (ĆD 53). Owocem tej drogi przemiany i nawrócenia staje się coś podobnego do doświadczenia wolności, o którym św. Paweł
napisał: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi
wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6, 12).
Ćwiczenia wprowadzają na drogę „od – do”. Można powiedzieć, że na etapie
fundamentu i pierwszego tygodnia rekolektant dochodzi do coraz wyraźniejszej
„wolności od” tego wszystkiego, co w nim nieuporządkowane (uczucia). Kolejne
etapy rekolekcyjnej drogi będą okazją do kształtowania w sobie „wolności do”
tego, co bardziej i więcej (magis) pomaga iść za Chrystusem na drodze osobistego
powołania.
Święty Ignacy pisze o trzech porach (sytuacjach) dla dokonywania wyboru
(ĆD 175-178).
Pierwsza pora polega na jasnej intuicji czy poznaniu duchowym, kiedy bez
większych wątpliwości jesteśmy przekonani, że mamy podjąć określoną decyzję10.
Takie doświadczenia poznania są nam dawane raczej w wyjątkowych okolicznościach i wymagają od nas podstawowego rozeznania. Nie z powodu niedowierzania Bożej interwencji, ale raczej z powątpiewania co do trafności odczytania działania Pana.
Druga pora – doświadczamy wyraźnych poruszeń duchowych, pocieszenia czy
strapienia. Wtedy na bazie rozeznania tych poruszeń i rozeznania działających duchów należy dochodzić do decyzji, jakie mamy podejmować. Takiego rozeznawania uczymy się wtedy, gdy dostrzegamy to wszystko, co dzieje się w naszym wnętrzu, w uczuciach i duchowych poruszeniach. Im bardziej potrafię to dostrzegać
i oceniać, ku czemu jestem prowadzony, tym bardziej mogę mieć nadzieję, że odkryję Boże prowadzenie i Jego światło. Znaczną pomocą w trafnym rozpoznaniu
tego wszystkiego są wskazania zawarte w regułach o rozeznawaniu duchów, jakie
św. Ignacy zamieszcza w książeczce Ćwiczeń (por. ĆD 313-336).
Trzecia pora (spokojna) – dotyczy takiej sytuacji, kiedy nie doświadczamy wystarczająco wyraźnych poruszeń duchowych, a trzeba dokonać jakiegoś wyboru.
Należy wtedy posługiwać się „naturalnymi władzami”, czyli głównie zdolnością
———————
10 Przykładem tego jest powołanie Szawła w drodze do Damaszku, kiedy spotkał się z Chrystusem w bardzo wyraźny sposób i to On podpowiedział mu, co ma dalej czynić (por. Dz 9, 1-6).
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do racjonalnego badania racji przemawiających „za” i „przeciw” poszczególnym
możliwościom. Zastanawiamy się, pamiętając o celu życia i szukając Bożego
światła, posługując się rozumem oświeconym wiarą, i dochodzimy do decyzji.
Rodzi się jednak pytanie, którą porę (sytuację) wybrać? Doświadczenie
duchowe pokazuje, że przy podejmowaniu decyzji najczęściej stosujemy kombinację drugiej i trzeciej pory. Bierzemy pod uwagę zarówno uczuciowe poruszenia,
jak i argumenty; dopuszczamy do głosu osobiste upodobania i opory związane
z każdą z opcji oraz rzeczowo badamy ich wady i zalety. Obie płaszczyzny
powinny się uzupełniać, wpływać na siebie i wzajemnie potwierdzać11. Podjętą
decyzję czy dokonany wybór należy ofiarować Bogu w modlitwie i czekać na
potwierdzenie, „jeśli to jest ku Jego większej służbie i chwale” (ĆD 183). Tym
potwierdzeniem będzie zazwyczaj wewnętrzny pokój.
6. Rozeznawanie i podjęcie decyzji do kapłaństwa
W hermeneutyce religijnej i teologicznej powołanie oznacza „misję”, jaką
człowiek otrzymuje od Boga, lub szczególne „zadanie” do wykonania w swoim
życiu (np. kapłan powołany na kapelana). Powołanie ujmuje się przede wszystkim
jako odpowiedź człowieka na wezwanie Boga, który „proponuje” człowiekowi
podjęcie spełnienia tej misji. W takim ujęciu w powołaniu kapłańskim czy osób
konsekrowanych uczestniczą trzy strony:
– wzywający Bóg,
– wybrany wolny człowiek,
– powołująca go wspólnota (Kościół).
Wprawdzie to sam Bóg jest dawcą powołania, jednak Jego wola spełnia się
w Kościele i przez Kościół, i uwidacznia się w darach natury oraz łaski, dzięki
którym człowiek uzyskuje możliwość i moralne prawo do przyjęcia kapłaństwa
czy życia konsekrowanego12.
A. Preorientacja
Ważne jest pytanie o preorientację młodych ludzi związaną z zainteresowaniem, decyzją i wyborem powołania jako swego przyszłego stylu życia oraz służby
Bogu i Kościołowi:
A) Preorientacja o powołaniu (1970). Piotr Taras, pallotyn, pisze, że znaczenie
ma tu wykształcenie rodziców (pragnienie kapłaństwa występuje częściej u synów,
których rodzice mają wykształcenie podstawowe) i zamożność rodziny (im wyższa stopa zamożności, tym później pojawia się u syna myśl o kapłaństwie). Z ba———————
11
12

s. 47.

S. Kiechle, Jak podejmować decyzje?, s. 65.
F. Prado, Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, Poznań 2018,
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dań ks. Tarasa wynika, że po wojnie 57,5% polskich alumnów pochodziło ze średnio zamożnych rodzin, a jedynie 2% stanowili klerycy z rodzin bardzo zamożnych.
Wpływ ma również religijność rodziców i rodzeństwa powołanych – im głębsza
wiara i stała więź z parafią, tym częściej pojawia się zainteresowanie kapłaństwem
i życiem zakonnym. Także prestiż księdza w rodzinie – aż 91,8% powołań zostało
wzbudzonych w rodzinach darzących księży zaufaniem i widzących w nich autorytet, natomiast krytyka księży opóźniała zainteresowanie stanem kapłańskim
i myśl o pójściu w ich ślady. Także inne czynniki miały wpływ: czytanie książek
oraz czasopism o profilu religijnym i kościelnym (20%); kazania i homilie poświęcone kapłaństwu i życiu zakonnemu (19%); modlitwy w parafii w intencji nowych
powołań duchownych (34%); osobista refleksja młodego człowieka nad ważnymi
problemami i potrzebami Kościoła (15%); refleksja nad własnym życiem (12%)13.
B) Preorientacja (2000). Ksiądz profesor Krzysztof Pawlina podjął badania
socjologiczne wśród 925 nowo przyjętych alumnów do wszystkich wyższych
seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce w 2000 r. W ogólnym ujęciu myśl o powołaniu podejmowali w:
dzieciństwie – 10%,
szkole podstawowej – 46,6%,
szkole średniej – 33,6%,
po maturze – 7,6%,
innych okolicznościach – 2,2%.
Największy odsetek alumnów swoją pierwszą myśl o kapłaństwie podjął między 15. a 18. rokiem życia, niezależnie od miejsca zamieszkania – na wsi czy
w mieście14.
C) Preorientacja (2005). Z badań o. Andrzeja Postawy wynika, że alumni
salezjańscy swoją pierwszą myśl o kapłaństwie podjęli w następujących okresach
swego życia, w:
dzieciństwie – 7%,
szkole podstawowej – 45,8%,
szkole średniej – 37,3%,
po maturze – 4,2%,
na studiach – 2,8%,
innych okolicznościach – 2,8%.
Wskaźniki te są jednak różne we wszystkich trzech seminariach duchownych
(Łódź, Ląd nad Wartą, Kraków) należących do Towarzystwa Salezjańskiego.
Wskaźniki pierwszej myśli o kapłaństwie są zależne w pewnym stopniu od środowiskowego pochodzenia alumnów – wiejskiego i miejskiego. W dzieciństwie myśl
ta pojawiła się u 5,3% mieszkających na wsi i 7,7%, mieście; w szkole podstawo———————
13 P. Taras, Społeczne uwarunkowania i motywy wstąpienia do zakonnego seminarium duchownego, Poznań-Warszawa 1972, s. 35-36.
14 K. Pawlina, Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2002, s. 34-38.
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wej – odpowiednio 52,6% i 43,3%; w szkole średniej – 36,8% i 37,5%; po maturze
– na wsi brak, w mieście 5,8%; na studiach – na wsi brak, w mieście 3,8%;
w innych okolicznościach – 5,3% i 1,9%.
Z badań tych wynika, że to w mieście, a nie na wsi obecnie liczniej pojawiają
się u młodych mężczyzn myśli, pragnienia i zainteresowanie życiem kapłańskim
oraz zakonnym, czyli w odmiennych proporcjach, niż miało to miejsce w latach
60. i 70.15.
Przymioty kapłańskie wpływające na preorientację, to:
a) przymioty charakteru: wytrwałość (90%), posłuszeństwo (88,5%), cierpliwość (79,8%), wyrozumiałość (77,5%), skromność (76,1%), pracowitość (65,8%),
odwaga (63,6%), pewność siebie (39%);
b) przymioty intelektualno-duchowe: pobożność (92,5%), oczytanie (69,7%),
inteligencja (54,9%);
c) zdolności: umiejętność przemawiania (90,9%), zdolność nawiązywania
kontaktów (67,3%), zdecydowanie w działaniu (62,1%), zdolności przywódcze
(42,6%), zdolności wokalne (33,3%), znajomość języków obcych (32,2%), przedsiębiorczość (31,3%), gust estetyczny (15%), znajomość obsługi komputera
(8,9%);
d) przymioty fizyczne: zdrowie (23,4%), sprawność fizyczna (6,6%), wygląd,
prezencja, uroda (6,4%)16.
B. Czas rozeznawania
Proces rozeznawania i podejmowania decyzji o wstąpieniu do seminarium
trwa średnio 3,5 roku. Rozbieżności u poszczególnych kandydatów w kwestii
rozeznawania były bardzo duże, sięgały bowiem od jednego miesiąca do 20 lat.
Trwanie przy myśli o powołaniu, od momentu pierwszej myśli o kapłaństwie
do momentu decyzji o jej urealnieniu, wynosiło:
do jednego roku – 21,8%;
od jednego roku do 2 lat – 24,4%;
od ponad 2 do 3 lat – 12,8%;
od ponad 3 do 4 lat – 12,5%;
od ponad 4 do 5 lat – 11,6%;
dłużej niż 5 lat – 16,8%17.
Rozeznawanie i decyzje podejmowane w przełomowych momentach życia
osobistego powinny być naturalną konsekwencją nieustannego szukania woli
———————
A. Postawa, Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne, Kraków 2005, s. 11-12.
16 K. Pawlina, Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2002, s. 248-250.
17 Tamże, s. 193-194.
15
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Bożej we wszystkich doświadczeniach życiowych. Oczywiście, tak rozumiane
rozeznawanie wymaga od człowieka wewnętrznego zaangażowania i czasu. Uczeń
Jezusa, który pragnie na wzór swojego Mistrza zawsze pełnić wolę Ojca, winien
nieustannie mobilizować się poprzez środki ludzkie i duchowe, jakie posiada do
swojej dyspozycji: modlitwę osobistą, refleksję, kierownictwo duchowe czy też
inne duchowe rozmowy.
W rozeznawaniu duchowym kierownictwo posiada wymiar towarzyszenia
w rozwoju wiary. To sam Duch Święty angażuje się, aby przez pomoc przedstawiciela Kościoła objawić rozeznającemu wolę Boga. Wspólna duchowa wrażliwość
na Boga, zarówno u kierownika duchowego jak i u człowieka dokonującego rozeznania, sprawia, iż razem odkrywają jeden niepowtarzalny plan, który Stwórca
nosi w swoim Sercu dla każdego człowieka. Odkrywać mogą wspólnie, ale zgodzić się na ten plan i podjąć decyzję przyjęcia go może tylko sam rozeznający
człowiek. Rozeznanie duchowe jest wówczas wyrazem dojrzałości wiary. Rozróżnić to, co pochodzi od Boga, a co od nieprzyjaciela Boga i ludzi, odkryć wśród
tylu różnych głosów (ludzi, własnych namiętności) głos Boga, to wszystko wskazuje na głęboką postawę wiary. Tylko ten, kto wsłuchuje się w Słowo Boże, by
ciągle na nowo mu odpowiadać; tylko ten, kto ciągle szuka Boga, który pierwszy
nas szuka – ten będzie zdolny rozpoznać działanie Boga w swoim życiu.
Tak podjęty problem rozeznawania powołania i dochodzenia do podjęcia decyzji może wydać się czymś nowym. Nowością dla takich osób będzie jednak
tylko teoretyczne opisanie procesu rozeznawania powołania. Człowiek głębokiej
wiary niemal odruchowo odkrywa znaki działania Bożego i przyjmuje je jako
wyraz Jego miłości. Ale do tego dochodzi się nieraz długo i mozolnie, pośród
wewnętrznych walk i poszukiwań.

MAKING A DECISION ON THE WAY OF THE DISCERNMENT
OF THE CALLING-DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
In the contemporary world there are many reasons for the vocational crisis,
including demography, intellectual scepticism towards faith or the negative image
of the Church, but first and foremost there is the lack of the proper understanding
of the ethos of service and sacrifice towards the other person. The one who does
not want to serve will never find the calling. The problem with the discernment of
the calling results from the fact that we do not want to serve, and if we do, we often
choose service for one’s own benefit. The calling, especially the one to ministry in
the Church, is not God’s interference in human freedom; neither is human “imprisonment” or imposed weight. It is thus an initiative through which God comes to
meet a human being and invite him or her to enter a glamorous life project, which
He wishes the called to participate in. It is God who has a plan for our lives and
knows what we really need.
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The author of the article describes the above problem in several points: at first,
he describes the discernment of the calling as a process; then he presents consciousness and its role in shaping a decision; based on the apostolic exhortation
Christus vivit, he recalls practical instructions of the Church concerning the calling; afterwards, he discusses several stages of the discernment of the calling; he
points out Ćwiczenia duchowe (Spiritual exercises) as an effective tool for the discernment of the calling; as the last point, he presents directions of the discernment
of the calling to the priesthood.
Keywords: the calling, discernment, making a decision, consciousness, spiritual development.
Słowa kluczowe: powołanie, rozeznawanie, podjęcie decyzji, sumienie,
rozwój duchowy.
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Lidia WRONA CM
„JAKIMI MAMY BYĆ…?” (DD 4, 1)
DAR KOBIETY DLA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Temat kobiety w Kościele jest bardzo aktualny i dyskutowany, choć trzeba powiedzieć, że proces systematycznego odczytywania jej roli w Kościele jest dosyć
powolny.
Niniejszy artykuł w nakreśleniu perspektyw nawiązuje bezpośrednio do
Synodu biskupów poświęconego ludziom młodym, który odbył się w Rzymie
w październiku 2018 r. Sięga zarazem do nadal aktualnego przesłania kobiet, które
znacząco przyczyniły się do rozwoju refleksji na temat roli oraz misji kobiety
w Kościele i świecie.
1. Temat kobiety w dokumentach synodalnych
Instrumentum laboris przywołuje koncepcję geniuszu kobiecego, wyrażając
uznanie dla kobiet oraz ich wkładu na rzecz wychowania człowieka. Podkreśla
również potrzebę większego ich zaangażowania w towarzyszenie młodym
ludziom na drodze życia duchowego1. Z dużą większą siłą temat kobiety pojawia
się jednak w kontekście obecnych we współczesnym świecie różnych form
dyskryminacji. Mówi się o tym zjawisku również w odniesieniu do Kościoła2. Jak
———————
 Dr Lidia WRONA CM – ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana
w Rzymie. W późniejszym czasie ukończyła również Trzyletnie Studia Podyplomowe z zakresu
antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii na „Ignatianum” w Krakowie. Jest tłumaczem
języka hiszpańskiego. Pracę doktorską nt. Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia w pismach
św. Teresy od Jezusa obroniła w 2016 r. na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
ORCID 0000-0001-9308-0457.
1 Por. Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży, https://episkopat.pl/instrumentum-laboris-synodu-nt-mlodziezy/, nr 122 i 133 [28 XII 2018].
2 „Szczególną uwagę RP [Spotkanie przedsynodalne: 19-24 III 2018 – przy. L. W.] zwróciło na
formy dyskryminacji młodych kobiet, nawet w środowisku kościelnym: „Powszechnym problemem
w społeczeństwie jest to, że kobiety nie zawsze mają równe szanse. Odnosi się to także do Kościoła”
(RP 5). Dlatego młodzi pytają „gdzie kobiety mogą się realizować w Kościele i społeczeństwie?”
(RP 5), mając świadomość, że „Kościół może podejść do tych problemów w szczerej debacie
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podkreśla Instrumentum laboris, ludzie młodzi domagają się wzmocnienia roli kobiet w kształtowaniu Kościoła, który w 70. punkcie tego dokumentu określa się
mianem bardziej relacyjnego3.
W dokumencie końcowym przypomina się natomiast o szczególnie ważnej
roli, jaką kobiety pełnią w osobistym rozwoju ludzi młodych4, tj. roli matki. Jest
ona oczywiście postrzegana w szerokiej perspektywie udziału i współpracy kobiet
w różnych procesach formacyjnych młodych pokoleń5. Również w tym dokumencie temat kobiety wybrzmiewa w nawiązaniu do konieczności budowania bardziej
relacyjnego Kościoła – mowa o jego synodalności6. Coraz wyraźniej zauważa się
w Kościele potrzebę uaktywnienia większej współodpowiedzialności, a także
większej otwartości na dialog. Synod zdaje się nie lekceważyć, a wręcz uznawać
słuszność głosu młodych, którzy – jak czytamy w punkcie 55. – domagają się
„większego uznania i dowartościowania kobiet w społeczeństwie i w Kościele.
Brak głosu kobiecego i spojrzenia z perspektywy kobiecej zubaża dyskusję i pielgrzymowanie Kościoła, pozbawiając rozeznanie cennego wkładu”7. W związku
z tym „Synod zaleca uświadomienie wszystkim, jak pilna jest nieunikniona zmiana myślenia na temat komplementarności między kobietami a mężczyznami –
również na podstawie refleksji antropologicznej i teologicznej”8.
Warto postawić pytanie, skąd i dlaczego w młodych ludziach rodzi się chęć
walki o miejsce i rolę kobiet w Kościele oraz społeczeństwie? Czy jest to jedynie
efekt coraz bardziej szerzącej się fali feminizmu (często bardzo agresywnego), na
obecność którego pierwszą i niemal automatyczną reakcją jest strach i ofensywa?
———————
i z otwartością na różne idee i doświadczenia” (RP 5)”. – Instrumentum laboris, nr 48. „Gniew młodzieży w obliczu szerzącej się korupcji, rosnącej nierówności strukturalnej, pogardy dla ludzkiej
godności, łamania praw człowieka, dyskryminacji kobiet i mniejszości, zorganizowanej przemocy,
niesprawiedliwości nie wydaje się być brany pod uwagę w odpowiedziach KE [Konferencja Episkopatu / Konferencje Episkopatów – przyp. L. W.]. Zdaje się, że we wspólnotach chrześcijańskich brakuje miejsca na omawianie tych problemów”. – Tamże, nr 128.
3 „Kolejny wniosek dotyczy wprowadzenia stylu dialogu w obrębie i na zewnątrz Kościoła:
młodzi ludzie uważają za konieczne zajęcie się pewnymi głównymi kwestiami naszych czasów,
takimi jak uznanie i wzmocnienie roli kobiet w Kościele i w społeczeństwie”. – Tamże, nr 70.
4 „Nigdy wcześniej nie było tak wielkiej potrzeby przewodników duchowych, ojców i matek
z głębokim doświadczeniem wiary i człowieczeństwa, a nie tylko przygotowanych intelektualnie.
Synod pragnie, aby nastąpiło ponowne odkrycie w tym obszarze także wielkiego twórczego bogactwa życia konsekrowanego, w szczególności żeńskiego oraz osób świeckich, dobrze uformowanych
osób dorosłych i ludzi młodych”. – Por. Dokument końcowy Synodu Biskupów nt. „Młodzi, wiara
i rozeznawanie powołania” (polskie tłumaczenie), https://episkopat.pl/dokument-koncowy-synodubiskupow-mlodzi-uczestnikami-i-wspoltworcami-zgromadzenia/, nr 97 [28 XII 2018]; Także nr 33.
5 Por. tamże, nr 163.
6 Por. tamże, nr 118, przyp. 1.
7 Por. tamże, nr 55.
8 Por. tamże.
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Czy nie jest to może wynik naturalnej obserwacji zachodzących zmian społecznych, na które ludzie młodzi są szczególnie wrażliwi?
2. Obraz kobiety we współczesnym życiu społecznym
Wyniki badań socjologicznych9 przeprowadzanych w społeczeństwach
zachodnich wskazują na rosnącą i coraz bardziej znaczącą rolę kobiety w życiu
społecznym, czemu, jak się okazuje, nie przeszkadza rola matki, która nadal oceniana jest najwyżej spośród wszystkich pełnionych przez kobietę ról. W Polsce
poziom kształcenia wśród kobiet wzrasta szybciej aniżeli wśród mężczyzn.
Zmiany mentalnościowe, jakie w ostatnich dziesięcioleciach zaszły w życiu społecznym, wyprowadzają ją z cienia mężczyzny. Kobieta, nastawiona ze swej natury na oddanie się drugiemu człowiekowi, nadal chce mu służyć, ale nie chce „być
służącą”. Można to zaobserwować choćby w zmieniającym się modelu rodziny,
który coraz wyraźniej opiera się na zasadach partnerstwa. Tym, co w sposób szczególny wyróżnia kobietę jest fakt, że role, jakich się podejmuje są rolami więziotwórczymi10. Dotyczy to również przestrzeni zawodowej w zmieniającej się sytuacji kobiet na rynku pracy. Kobieta nie patrzy na nią tylko i wyłącznie jako na
obszar autorealizacji, ale zazwyczaj jest ona wyrazem jej współodpowiedzialności
za rodzinę, przy czym kobieta widzi w niej również szansę na kształtowanie szerszej rzeczywistości społecznej.
Pomimo powszechnej znajomości cech, jakie kobieta uobecnia w życiu społecznym i zawodowym11 oraz wzrastającej świadomości siły, jaka tkwi w jej podejściu do życia, liczne stereotypy nieustannie sprzyjają postawom dyskryminacji
oraz niesprawiedliwości wobec kobiet. W obliczu tej rzeczywistości ludzie młodzi,
co podkreślają dokumenty synodalne, oczekują od Kościoła zdecydowanej postawy zaangażowania w krzewienie kobiecej godności. Widzą w tym dla Kościoła
———————
9 Por. A. Kotlarska-Michalska, Społeczne role kobiet, „Edukacja Humanistyczna” 2011, nr
1 (24), s. 25-35; A. Sadowska, Kobiety w biznesie w Europie, „Studia Ekonomiczne” 2006, nr 37,
s. 325-330. Ciekawe wyniki badań statystycznych na temat sytuacji kobiet w Polsce można odnaleźć
na stronie Głównego Urzędu Statystycznego – http://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html;
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kobiety-w-polsce,4,1.html. [15 VII 2018].
10 Por. A. Kotlarska-Michalska, Społeczne role kobiet, s. 25-35.
11 Wyniki badań dotyczące zaangażowania kobiet na rynku pracy pokazują, że rzadziej walczą
one o stanowiska, tym samym są mniej konfliktowe i bardziej komunikatywne; szybciej odczytują
stany emocjonalne innych osób, mają większą niż mężczyźni umiejętność osiągania kompromisu,
posiadają większą skłonność do współpracy, mają silniejsze postawy prospołeczne, chętniej podejmują się nowych zadań, dosyć szybko adaptują się do nowych sytuacji i zasad na rynku pracy, stawiają na rozwój, mają silne poczucie odpowiedzialności za potomstwo, co sprawia, że starają się być
dobrymi pracownikami, by nie stracić pracy. – Por. A. Kotlarska-Michalska, Społeczne role kobiet,
s. 36.
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ogromną szansę12. Nie chodzi tu tylko o jego bogatą refleksję, świadectwo uznania
bogactwa, jakie w jego życie wniosło doświadczenie wielu kobiet, ale o zdecydowany zwrot w kierunku Ewangelii i chrystoformizację13 tego aspektu życia. Synod, w dokumencie końcowym, przyznaje bowiem, że „wypracowane refleksje
domagają się wdrożenia”14. To zaś powinno się dokonać „poprzez dzieło odważnego nawrócenia kulturowego i zmiany codziennej praktyki duszpasterskiej”15.
Najprostszą zatem, a zarazem najbardziej wymagającą drogą zaangażowania
na tym polu zdaje się być niezmiennie droga powrotu do Chrystusa. I aby potwierdzić ów kierunek przywołajmy przesłanie św. Teresy z Ávila, która jako pierwsza
z kobiet została włączona przez papieża Pawła VI do grona doktorów Kościoła.
3. Kobieta w oczach mistyczki
Jedną z cech terezjańskiej osobowości, która stała się elementem dynamizmu
całego życia Teresy od Jezusa, była prawda. Radykalna potrzeba jej poznania, odkrycia prawdy o Bogu i o sobie samej, po wielu latach poszukiwań przywiodła ją
do Chrystusa16. Teresa zaznacza jednak bardzo kategorycznie, że prawda, o której
mówi, nie jest równoznaczna z intelektualną formą poznania. Dla niej prawda jest
raczej fundamentem wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji. Taka klasyfikacja
owej wartości uprawnia ją do stwierdzenia, które odnajdujemy w Księdze życia.
Pisze: „[…] wolałabym, aby osoba, która [wchodząc na drogę modlitwy], nie zaczyna od prawdy, w ogóle [na nią] nie wchodziła”17. Mając na uwadze, że dla Teresy od Jezusa modlitwa jest relacją przyjaźni z Bogiem możemy przeczytać to
sformułowanie również w następujący sposób: wolałabym, aby osoba, która
[wchodząc w relację przyjaźni z Bogiem,] nie zaczyna od prawdy, w ogóle [w nią]
nie wchodziła.
———————
12 „Młodzi ludzie są zazwyczaj bardzo wyczuleni na walkę z korupcją i na kwestię dyskryminacji. W szczególności RP stwierdza z przekonaniem, że «Kościół może odegrać istotną rolę w zapewnieniu, aby ci młodzi ludzie nie byli wykluczeni, ale czuli się zaakceptowani» (RP 5), wskazując jako
pierwszy obszar zaangażowania krzewienie godności kobiet”. – Por. Instrumentum laboris, nr 158.
13 Por. T. Paszkowska, Chrystoformizacja, LDK, s. 123-124.
14 Por. Dokument Końcowy Synodu Biskupów…, nr 148.
15 „Szczególnym obszarem w tym względzie jest obecność kobiet w organach kościelnych na
wszystkich szczeblach, także w funkcjach odpowiedzialności oraz udział kobiet w kościelnych procesach decyzyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu roli posługi święceń”. – Tamże.
16 W Księdze życia pisze: „Została we mnie prawda o tej boskiej Prawdzie […] odciśnięta [we
mnie] […]. Zrozumiałam, czym jest chodzenie duszy w prawdzie przed samą Prawdą […]. Zrozumiałam wielkie prawdy na temat tej Prawdy […]. Prawda, o której mówię, sama pozwoliła mi się
zrozumieć, sama w sobie jest Prawdą, nie ma początku ani końca. Wszystkie inne prawdy zależą od
tej, jak wszystkie inne miłości od tej miłości…”. – Życie, 40, 3-4.
17 Życie, 13, 16.
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Prawda kształtowała również refleksję Teresy na temat kobiety w Kościele
i świecie. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że z jednej strony współczesna
jej epoka nie sprzyja kobietom, z drugiej zaś – nie zwalnia jej z odpowiedzialności
za Kościół, w którym żyje. Ta świadomość sprawia, że w swych pismach Teresa
stosuje zabieg odwołania się do subiektywnego „ja”, któremu pozwala się wypowiadać tylko w przebraniu skromności i poddania. Jak przekonuje J. A. Marcos –
znawca terezjańskich strategii retorycznych – był to efekt poszukiwania pośrednich dróg uznania społecznego, dzięki któremu mogłaby zyskać posłuch u mężczyzn, potencjalnych odbiorców swych opinii18.
Wyraziła swe przekonania między innymi w Drodze doskonałości, dziele,
które w zamyśle jej spowiedników miało być jedynie zbiorem porad na temat życia
duchowego, przeznaczonym dla wspólnoty kobiet konsekrowanych. Jak się jednak
okazuje, dzieło kładzie solidne i zdrowe fundamenty życia opartego na posłuszeństwie Ewangelii i krytycznym doświadczeniu świata19. Zostało ono poddane wielokrotnej i wnikliwej cenzurze. Pozorna zgoda Teresy na rygorystyczne cięcia tekstu nie zmienia jednak jej wewnętrznego przekonania, na którym opiera swą krytykę społeczeństwa. Odważnie mu wypomina: „Wystarczy, że jestem kobietą, aby
mi na samo wspomnienie skrzydła opadły…”20.
Świadomość rzeczywistości wcale jej nie przeszkadza w tym, aby znacznie
wykroczyć poza obszar tematu, na jaki pozwolono jej się wypowiedzieć. Używa
języka oraz kategorii życia duchowego, by podjąć głęboką refleksję na temat ludzkiej egzystencji we współczesnym jej świecie. Doświadczenie Boga czyni ją pokorną, otwiera na prawdę życia i budzi pragnienie zaistnienia tak w świecie ,jak i
w Kościele w zupełnie nowy sposób, oparty na prawdzie, wolny od jakichkolwiek
uwarunkowań21.
Doświadczenie prawdy w osobistej relacji z Bogiem pobudza ją do odważnego, a równocześnie bardzo ryzykownego zabrania głosu w obronie kobiet. Ów
głos na kilkaset lat został wymazany – dosłownie. Mowa o słynnym tekście, który
dziś określany jest mianem terezjańskiej apologii kobiet. Ale zanim do niego nawiążemy, zwróćmy uwagę na kilka innych tekstów, w których Teresa daje świadectwo zrozumienia, w jakim świecie żyje, jak ów świat patrzy na kobietę i jak to
się ma do wymagań Ewangelii.
Święta z Àvili daleka jest od abstrakcyjnych dedukcji. J. A. Marcos zauważa,
że „abstrakcyjnemu czy też spekulatywnemu dyskursowi, Teresa przeciwstawia
swój ‘egzystencjalizm’ oparty na konkretnych rzeczywistościach, które stanowią
———————
18 Por. J. A. Marcos, Mística y subversiva: Teresa de Jesús. Las estrategias retóricas del discurso
místico, Madrid 2001, s. 32-38.
19 Por. S. Canistrà, El Camino de perfección para el hombre y la Iglesia de hoy, w: El libro de
la Vida de santa Teresa de Jesús. Actas del I Congreso Internacional Teresiano, red. F. Javier Sancho,
R. Cuartas Londoño, Burgos 2011, s. 26.
20 Życie, 10, 8.
21 Tamże, s. 28-29.
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również oparcie dla jej mistycznego doświadczenia. Doświadczenie przechodzi
w autentyczny argument jej autorytetu i to w taki sposób, że raz po raz, nachalnie
powtarzany termin ‘doświadczenie’ staje w opozycji do teorii najbardziej wykształconych mężów”22. Przykładem tego jest choćby list do jednego z karmelitów,
w którym odnosi się do jego pewności rozeznania sytuacji jednej z sióstr. Pisze:
„Spodobało mi się ojca stwierdzenie, że widząc tę [siostrę] od razu ojciec pozna,
co to za osoba. Nas, kobiety, nie tak łatwo jest poznać! Wiele lat je spowiadają,
a potem sami się dziwią jak mało zrozumieli”23. W innym liście wyznaje: „Mam
doświadczenie tego, czym jest bycie wielu kobiet razem. Niech nas Bóg zachowa!”24. Ironiczny ton zwątpienia w faktyczne możliwości adresata cytowanego
listu jest wyrazem dojrzałego już dystansu do bardzo trudnego doświadczenia Teresy, zapisanego w Księdze życia, gdzie wyznaje: „Nie znalazłam mistrza, tzn. spowiednika, który by mnie rozumiał, choć go szukałam przez dwadzieścia lat”25.
Dzieła św. Teresy od Jezusa zdają się sugerować, że poczuła się dogłębnie zrozumiana i przyjęta, jako kobieta, tylko w doświadczeniu osobistej relacji z Chrystusem. To ona kształtowała w niej niepodważalną pewność własnej godności oraz
wartości wszystkiego, co jako kobieta może dla Niego zrobić w tym konkretnym
momencie historycznym, który bardzo ograniczał możliwości jej działania. Z tego
też doświadczenia wyrasta jej ogólna myśl o miejscu kobiety w świecie i jej roli w
głoszeniu Ewangelii. Teresa, jak zauważa M. Herráiz, „niezdolna do życia pojęciami i poruszania się w abstrakcyjnym świecie, okazuje się kobietą
głęboko ludzką. Cała jej natura woła o realną, fizyczną i żywą obecność osoby”26,
a zatem również jej spojrzenie na życie, także życie duchowe, dalekie jest od abstrakcji. Przekonał się o tym nawet sam Jan od Krzyża biorąc udział w swego rodzaju konkursie literackim, w którym Teresa przyjęła rolę jurorki. Niekwestionowany mistrz życia duchowego przedstawiał w nim całkowitą rezygnację ze świata,
jako warunek osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem. Sposób, w jaki jego wywód skomentowała Teresa, z pewnością zaskoczył nie tylko jego samego. Napisała: „Niech
mnie Bóg broni od tego rodzaju ludzi; [to znaczy] tak wysoko uduchowionych, że
wszystko, o czymkolwiek [chciałoby się] z nimi porozmawiać, będą naciągać do
kontemplacji doskonałej”27. Z właściwą sobie ironią wyjaśnia: „Drogo by nas
kosztowało, gdybyśmy nie mogli szukać Boga zanim nie umrzemy dla świata. Nie

———————
Por. J. A. Marcos, Mística y subversiva: Teresa de Jesús…, s. 32-38
Santa Teresa de Jesús, Epistolario, red. L. Rodríguez Martínez, T. Egido, Madryt 1984 2,
s. 304, nr 7. [Tłum. własne].
24 Tamże, s. 141, nr 6. [Tłum. własne].
25 Życie, 4, 7; por.: Życie, 22, 3; 30, 1. 6; 28, 14; 40, 8.
26 Por. M. Herráiz, Modlitwa, historia przyjaźni, tłum. L. Wrona, Kraków 2015, s. 146.
27 Por. Santa Teresa, Obras completas, red. T. Álvarez, Burgos, 200212, s. 1398. [Tłum. własne].
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była umarłą ani Magdalena, ani Samarytanka, ani kobieta kananejska kiedy Go
odnalazły”28.
Postawa Jezusa rodzi w Teresie pewność, że nastawienie społeczeństwa
i współczesnego jej Kościoła wobec kobiet jest błędem, pomyłką i nieporozumieniem. Mówi o tym we wspomnianej wcześniej apologii, której tekst nie jest ani
manifestem sprzeciwu wobec świata, ani pochwałą kobiet. Jego adresatem jest
Chrystus. I mimo, iż jest to po prostu treść modlitwy wyrażona w słowach skargi,
okazuje się niebezpieczny, podejrzany i na pewno bardzo niewygodny.
Gdyby nie ubóstwo Teresy, mógłby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Ocalał
dzięki temu, że nie stać jej było na kupno drogiego wówczas atramentu – przygotowywała go sama. Dobry atrament robiono z białego wina, Teresa mogła go robić
tylko na bazie wody. Do przygotowanej starannie mikstury dodawała więc dużą
dawkę opiłek metalu, które tak długo ubijała aż się rozpuściły. Tym właśnie atramentem zapisała strony pierwszej, bardzo mocno ocenzurowanej, redakcji Drogi
doskonałości.
Oczywistym było, że żaden cenzor nie zaakceptuje tekstu, który przytoczymy.
Natychmiast został wykreślony w taki sposób, aby nie można było przeczytać ani
jednej litery. Posłużono się w tym celu bardzo dobrym atramentem, więc nie mogli
go odczytać ani kolejni cenzorzy, ani nawet sama Teresa, kiedy zabierała się do
drugiej, poprawionej redakcji dzieła. Skreślony fragment pozostaje więc tajemnicą
na około 400 lat. Po tak długim czasie, tlenek wydzielający się z owych opiłek
metalu zaczął się przebijać przez wykorzystany do zamazania niepożądanego tekstu dobry atrament. Dzięki temu, z woli Opatrzności Bożej, można odczytać oryginalny tekst Teresy od Jezusa bez potrzeby używania żadnej zaawansowanej technologii. Oto on:
„Panie mojej duszy, Ty – żyjąc na ziemi – nie gardziłeś kobietami. Zawsze je
raczej wspierałeś i [okazywałeś im] dużo miłosierdzia. Odkrywałeś w nich bardzo
dużo miłości i o wiele większą wiarę aniżeli u mężczyzn. Była nią przecież Twoja
najświętsza Matka. […] Panie, czy nie wystarczy, że świat trzyma nas w zamknięciu… żebyśmy jawnie niczego, co ma jakieś znaczenie, nie mogły dla Ciebie zrobić, [żebyśmy] się nie ośmieliły powiedzieć prawdy, którą opłakujemy w ukryciu?
[Czy na dodatek jeszcze] Ty miałbyś nie wysłuchać tak słusznej prośby? Znając
Twoją dobroć i sprawiedliwość, nie wierzę w to. [Ty] jesteś sędzią sprawiedliwym,
a nie jak sędziowie [tego] świata, synowie Adama – sami mężczyźni, dla których
nie ma w kobiecie takiej cnoty, która nie byłaby podejrzana. Tak, mój Królu, przyjdzie taki dzień, kiedy się okaże kto kim jest [naprawdę]. Nie mówię za siebie, bo
świat już zna moją marność i cieszę się, że jest powszechnie znana. [Mówię], bo
widzę, że wobec tego, co się dzisiaj dzieje, odrzucanie silnych i szlachetnych dusz
– nawet jeśli należałby do kobiet – jest czymś niedorzecznym”.
———————
28

Tamże.
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Pewność, której źródłem jest kontemplacja życia Chrystusa, popycha Teresę
do tego, aby rzucić swym współsiostrom, kobietom szesnastowiecznej Hiszpanii,
wyzwanie. Pisze: „Siostry moje w Chrystusie! To nie jest czas, by rozmawiać
z Bogiem o sprawach nieistotnych”. „Świat płonie. Pojawia się mnóstwo oskarżeń
przeciwko Chrystusowi. Jak mówią [niektórzy]: raz jeszcze chcieliby Go skazać”29. „Jakimi [zatem] mamy być, aby w oczach Boga i świata nie uważano nas
za zbyt zuchwałych?”30. W tym oto miejscu pojawia się pytanie, które odnajdujemy w tytule. Teresa nie pyta: co mamy robić? W co się zaangażować? Odwołuje
się do tożsamości kobiety i pyta: jakimi mamy być?
4. Spojrzenie na tożsamość kobiety
Odpowiedzi na to pytanie, oprócz samej Teresy, udzielają kolejne pokolenia
wychowywanych przez nią kobiet. Na szczególną uwagę zasługuje bliższa nam
historycznie, z pochodzenia Żydówka, nawrócona ateistka, filozof, patronka
Europy, Edyta Stein, w Karmelu: Teresa Benedykta od Krzyża. Przywołuje owo
pytanie, by uporządkować to, co w kwestii natury kobiety nie powinno podlegać
żadnej dyskusji. Skupia się na powołaniu właściwym tylko jej samej.
Komentując tekst z Księgi Rodzaju podkreśla element, który w zamyśle Boga
niejako determinuje sposób bycia kobiety w świecie. Ona jest tą, która towarzyszy
drugiemu. „Nie jest [bowiem] dobrze, żeby mężczyzna był sam”31. Jest częścią
życia drugiego. I nie dlatego, że ten drugi o to prosi, czy dlatego, że się na to
decyduje. To Bóg ją stawia w tym miejscu32.
Drugim elementem, który w przekonaniu Edyty charakteryzuje powołanie
właściwe kobiecie jest wymiar jej macierzyństwa. Z fizjologicznego punktu widzenia zakłada ono o wiele bliższy aniżeli ojcostwo kontakt z nowym życiem.
Między matką a kształtującym się w niej dzieckiem istnieje głęboka i ścisła więź.
Ona w naturalny sposób, bez słów, nawiązuje z nim relację. Potrafi odczytywać
jego stany po ruchach. Wie, kiedy są wyrazem poczucia bezpieczeństwa i radości,
a kiedy rodzą się z niepokoju czy też sytuacji zagrożenia. Ona słyszy to, czego nie
słyszy nikt. W sposób naturalny, niemal instynktowny chroni życie. Co więcej,
intuicyjnie potrafi wyczuć potrzeby drugiego, ponieważ oprócz analitycznego, czy
———————
Droga doskonałości, 1, 5.
Tamże, 4, 1.
31 Por. E. Stein, Determinación vocacional de la mujer, w: E. Stein, Obras selectas, red. F. J.
Sancho Fermín, Burgos 1997, s. 91-100. [Tłum. własne].
32 „Kobieta dana jest mężczyźnie, ażeby mógł zrozumieć siebie, i wzajemnie mężczyzna jest
dany kobiecie w tym samym celu. Mają potwierdzać wzajemnie swoje człowieczeństwo, zdumiewając się nad jego dwoistym bogactwem” napisze św. Jan Paweł II w swej Medytacji na temat bezinteresownego daru. – Por. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/medytacja_08021994.html [08 I 2019].
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też konceptualnego sposobu poznania, została wyposażona w jeszcze jeden, intuicyjny. Kobieta nie potrzebuje słów. Słyszy i działa. Macierzyński wymiar jej osobowości uzdalnia ją do wytrwałości i wytrzymałości nie tylko wobec bólu rodzenia, ale każdego bólu, z jakim przyjdzie jej się zmierzyć, również bólu egzystencjalnego.
Macierzyństwo wpisane w byt i naturę kobiety określa sposób, w jaki wchodzi
ona w relacje z otaczającym ją światem. Potrafi spojrzeć na człowieka całościowo,
bo takiego go poznaje od początku, w jego jedyności, wyjątkowości, ale równocześnie w całości nosi go w sobie. Stąd posiada również zdolność, by go zintegrować, jednym spojrzeniem, gestem i dobrocią złożyć w całość. Stąd, patrząc na wymiar macierzyństwa w najszerszym jego kontekście, Edyta podkreśla: „Wszędzie
tam, gdzie kobieta pomaga człowiekowi zrozumieć jego drogę do celu, w wymiarze cielesnym, psychicznym czy duchowym – jest matką. W ten sposób towarzyszy człowiekowi, aby «nie był sam»”33.
Oba, podkreślane przez Edytę Stein elementy natury kobiety, ukierunkowane
są w sposób szczególny i wyjątkowy na jej zdolność budowania, pielęgnowania
i rozwijania relacji z drugim. Jednym słowem – do budowania komunii. I do tego
właśnie w swym projekcie dąży Teresa od Jezusa. Wnikliwa obserwacja rzeczywistości świata i Kościoła owocuje następującym wnioskiem, który staje się równocześnie głównym rysem terezjańskiego charyzmatu. Pisze: „Nie mając żadnej
możliwości uczynienia czegoś w służbie Bożej na chwałę Pana, gdyż jestem kobietą, i to jeszcze nędzną, tym gorętsze poczułam w sobie i dotąd czuję pragnienie,
skoro Bóg ma tylu nieprzyjaciół, a tak niewielu przyjaciół, aby tych niewielu przynajmniej prawdziwymi byli Jego przyjaciółmi”34. Z odwagą i stanowczością zachęca więc swoje siostry: „Bądźcie przystępne. Do tego stopnia, by wszystkie
osoby, które was spotkają, uwielbiały z wami rozmawiać, żyć w ten sam sposób,
i tak samo jak wy, spotykać się z innymi. Nie bójcie się być tym, kim jesteście. Im
bardziej święte, tym bardziej towarzyskie”35.
Przekonanie Teresy o sposobie jej bycia w świecie ma swoje źródło w doświadczeniu osobistej, żywej relacji z Chrystusem – Bogiem i Człowiekiem, który
wprowadza ją w tajemnicę Trójcy Świętej, wewnętrznego życia Boga. Obraz
Boga, jaki się przed nią jawi, to Wspólnota, Komunia, relacja Osób zamieszkujących głębię ludzkiego bytu, zwróconych ku sobie nawzajem i równocześnie całkowicie skoncentrowanych na osobie ludzkiej. Mówiąc zatem: „Nie bójcie się być
tym, kim jesteście”, Teresa pragnie obudzić w kobiecie jej naturalną zdolność budowania relacji, głębokich więzi, przyjaźni, której świadectwo odwoływać będzie
do objawionego przez Jezusa Chrystusa obrazu Boga.
———————
Por. E. Stein, Determinación vocacional de la mujer…, s. 93 [tłum. własne].
Droga doskonałości, 1, 2.
35 Tamże, 4, 7 [tłum. własne].
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Wielu współczesnych teologów podnosi dziś kwestię konieczności pilnego
zaangażowania w przekazanie współczesnemu człowiekowi prawdziwego oblicza
Boga. Znany hiszpański teolog, J. C. R. Garcia Paredes, przywołując biblijną koncepcję Przymierza, pisze: „W naszych czasach mówi się o «zaćmieniu Boga»,
o epoce «post-religijnej», o «kryzysie Boga», o przysłonieniu, bądź zaciemnieniu
oblicza Boga, zarówno w sferze osobistej, jak i publicznej, o widmie «ateizmu
wewnętrznego». Wydaje się zatem, że nawet jeśli Bóg nie zapomniał o swoim
Przymierzu, to zapomniała o nim – albo nie zwraca na nie uwagi – ogromna część
ludzkości […]. Przymierze pokazuje, że nasz Bóg nie jest bogiem anachoretą, zamkniętym w sobie, ukrywającym się, hermetycznym i nieosiągalnym. To Bóg,
który już u samych początków wyszedł z Siebie, by stworzyć nowe przestrzenie,
a także nowe byty, z którymi chciałby podtrzymywać relację i zawrzeć przymierze”36.
Joseph Ratzinger, jeszcze zanim został papieżem z naciskiem podkreślał:
„Wielu mówi o Bogu. W imię Boga głosi się także nienawiść i dopuszcza się przemocy”37, dlatego „bezzwłocznie należy doprowadzić współczesnego człowieka do
odkrycia prawdziwego oblicza Boga”38. Ono z kolei, jak zauważa R. Woźniak, „ma
swoją ontologiczną rację w relacyjnym życiu Boga, jest niczym innym jak relacją:
relacyjny Bóg dzięki objawieniu wchodzi w relację ze światem, a świat zostaje
przyjęty, niejako zinterioryzowany w życiu Boga”39.
Zdaje się zatem, że chodzi o zwrot w kierunku teologii trynitarnej. O tym, jak
bardzo jest on ważny, sugeruje odważna myśl innego, hiszpańskiego teologa
A. Guerry, który uważa, że chrześcijaństwo posunęło się do zaskakujących granic
w akcentowaniu monoteizmu. Mówiło bowiem przede wszystkim o jednym Bogu,
tzn. o tym, co w Bogu jest jednością. Według autora, jest to raczej postawa judaizmu aniżeli chrześcijaństwa. Nie boi się nawet stwierdzić, iż jest to przede wszystkim postawa islamu. Obie te religie są radykalnie monoteistyczne, natomiast
chrześcijaństwo bez najmniejszych wątpliwości jest trynitarne. Często, jak pokazuje historia, do monoteizmu jako źródła swej myśli, struktur i działania odwoływały się dyktatury. Religijny i polityczny monoteizm był używany dla uprawomocnienia dominacji, począwszy od starożytnego kultu imperatora, przechodząc
przez bizantynizm, aż do ideologii siedemnastowiecznego absolutyzmu i dwudziestowiecznych dyktatur. Przejście z monoteistycznej teokracji do dyktatury poli———————
36 J. C. R. Garcia Paredes, Przymierze i trzy rady. Urok życia konsekrowanego, Kraków 2017,
s. 17-18.
37 Por. J. Ratzinger, Nie jest to daleka opowieść. Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na
czuwaniu modlitewnym 20 VIII 2005 r. wieczorem na kolońskich błoniach Marienfeld, w: J. Ratzinger
– Benedykt XVI, Odkryć oblicze Boga. Wybór myśli, red. W. Sapalski, Kraków 2006, s. 11.
38 Por. J. Ratzinger, Szukajcie zawsze Jego oblicza, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
(28 VIII 2005), w: tamże, s. 5.
39 R. Woźniak, Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań
2012, s. 329-330.
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tycznej jest czymś relatywnie prostym i przekonującym: jako że jest jeden Bóg,
jest jeden przywódca, od którego zdaje się pochodzić nie tylko każdy początek, ale
on sam staje się niepodważalnym jego źródłem. Dużo trudniej natomiast uprawomocnić dyktaturę, odwołując się do Trójcy. Doktryna trynitarna, rozwijająca się
jako teologiczna doktryna wolności, zwraca się bowiem ku wspólnocie ludzkiej,
gdzie nie ma miejsca ani na dominację ani na poddanie. Tutaj nie ma już jednej
Osoby, ale trzy. Mamy zatem przed sobą rodzinę, a nie „kwaterę dowodzenia”.
Stąd, jak podkreśla A. Guerra, tak istotna jest zmiana perspektywy i zaakcentowanie Trójcy w życiu chrześcijańskim40.
W świetle tego, o czym mówi Synod, jesteśmy dziś wezwani, jako wspólnota
Kościoła, by towarzyszyć kobiecie w jej wychodzeniu z cienia, aktywowaniu jej
więziotwórczych ról, zarówno w życiu społecznym jak i w życiu Kościoła. Skoro
Bóg postawił ją obok mężczyzny, aby mu towarzyszyła obecnością, refleksją
i właściwym sobie spojrzeniem na rzeczywistość, to – parafrazując słowa Teresy
od Jezusa – niedorzecznością byłoby odrzucać tę obecność. Kobieta tworząc i pielęgnując relacje, niemal w naturalny sposób świadczy o relacyjności Boga.
Współczesny świat potrzebuje świadectwa o Bogu. Mówiąc o zmianie perspektywy, warto podkreślić, że nie chodzi tu jedynie o zwrot w znaczeniu intelektualnym. Akcentowana przez Synod konieczność nawrócenia kulturowego oraz
zmiany codziennej praktyki duszpasterskiej zdaje się sugerować, że chodzi o zdecydowany zwrot egzystencjalny i mentalnościowy. Chodzi o świadectwo wiary w
Boga, który jest wspólnotą Osób. Jak poprzez miłosierdzie względem drugiego
jesteśmy świadkami miłosiernego Boga, tak tylko we wspólnocie równych osób,
poprzez relacje nacechowane szacunkiem, godnością i wolnością, staniemy się
świadkami Boga, który jest wspólnotą Osób. I w tym świadectwie najprawdopodobniej to kobieta odegra dziś rolę decydującą.
„WHAT SHOULD WE BE LIKE…?” (P 4, 1)
WOMEN AS A GIFT FOR THE CONTEMPORARY WORLD
There were high expectations related to the synod concerning the youth. The
youth who is the present of the Church, as Pope Francis noted, encounters various
bad situations. The Church can not overlook them. Pope notes: false cult of youth
and appearance, proposing spirituality without God, uprooting from native culture
and tradition. It was noticed that violence and the exploitation of young people
in many places are just a few difficult situations that happen to young people. The
Pope, writing to the young in a very direct way, reminds them of three great truths,
———————
40 Por. A. Guerra, Presencia de la Trinidad en el Hombre (Cuadernos BAC, 85), Madrid 1985,
s. 5-7. [Tłum. własne].
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which everyone should hear many times in his or her live. He encourages young
people to experience God, who gives them love infinitely, Christ, who lives and
saves them, and the Holy Spirit, who makes them capable of accepting this wonderful truth.
Keywords: woman, gift, st. Teresa of Jesus, synod.
Słowa kluczowe: kobieta, dar, św. Teresa od Jezusa, synod.
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JAKA DUCHOWOŚĆ
DLA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY?
Wskazania papieża Franciszka
zawarte w adhortacji Christus vivit
Młodzież jest nie tylko przyszłością świata, ale również jego teraźniejszością
(por. ChV 64), dlatego jako przedmiot troski duszpasterskiej Kościoła zajmuje ona
ważne miejsce w jego refleksji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 15. Zgromadzeniu Ogólnym Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Analiza owocu tego zgromadzenia w postaci posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka pt. Christus vivit może dostarczyć pewnych wskazówek w kontekście duchowości dla samej młodzieży jak również dla zaangażowanych w jej formację. Oczywiście nie chodzi w niniejszym artykule o całościową
odpowiedź na postawiony problem w tytule, ale raczej o wyakcentowanie niektórych cennych uwag papieża i zaaplikowanie ich w duchowości.
Franciszek w swoich wystąpieniach bardzo często używa różnych obrazów,
aby swój przekaz uczynić jasnym i zrozumiałym. Prawidłowość tę można zauważyć także w jego adhortacjach czy encyklikach. Język obrazów wydaje się adekwatny w odniesieniu do młodzieży, która żyje w świecie Facebooka, YouTube,
Snapchata, gdzie obraz odgrywa zasadniczą rolę. W analizowanej adhortacji papież przytacza obraz drzewa, zwracając szczególną uwagę na jego korzenie. Obraz
ten papież odnosi do sytuacji próby odcinania ze strony współczesnej młodzieży
korzeni społeczno-kulturowych, rodzinnych i religijnych. Ten właśnie obraz
drzewa w niniejszym artykule posłuży jako szkielet do zaprezentowania pewnych
wskazań duchowych dla współczesnej młodzieży.
Zagadnienie zostanie omówione w trzech punktach. Na początku zostaną wyjaśnione pojęcia, następnie zostanie zarysowana sytuacja młodzieży. Na końcu
znajdą się wskazówki duchowe papieża adresowane do młodzieży.
———————
* Ks. mgr lic. Tomasz KOŁODZIEJ – prezbiter diecezji rzeszowskiej, wyświęcony w 2012 r.;
doktorant teologii duchowości na KUL; członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości;
ORCID 0000-0003-0568-8724.
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1. Uściślenia terminologiczne

Termin „duchowość” w niniejszym artykule używany jest w rozumieniu chrześcijańskim, czyli jako życie w Chrystusie pod natchnieniem Ducha Świętego1.
Każdy człowiek jako osoba rozumna i wolna posiada życie wewnętrzne, które stanowi jego niepowtarzalne bogactwo. To życie wewnętrzne w sposób intuicyjny
odróżniamy od zewnętrznej aktywności. Gdy w życiu wewnętrznym osoba angażuje się w poszukiwanie transcendencji różnie pojmowanej (Absolutu czy jakiejś
najwyższej Wartości) wówczas możemy mówić o duchowości. Tak rozumianą
duchowość należałoby dookreślić odpowiednim przymiotnikiem. Jeżeli to odniesienie realizowane jest w stosunku do Trójosobowego Boga, który objawił się
w swoim Synu Jezusie Chrystusie wówczas mówimy o życiu duchowym w ścisłym znaczeniu. Takie zatem życie duchowe jest wyłącznym przywilejem osób,
które przyjęły chrzest w Kościele katolickim2.
Terminy te są dziś bardzo popularne i szeroko stosowane, także w kontekstach
niereligijnych3, dlatego ich wyjaśnienie w tym miejscu wydawało się być koniecznością.
Również termin „młodzież” wymaga pewnego uściślenia. Jak zauważa sam
papież, o młodzieży nie można mówić abstrakcyjnie, za tą nazwą bowiem kryje
się konkretny młody człowiek i jego życie (por. ChV 71). Młodzież, jak podkreślają niektórzy badacze, stanowi kategorię złożoną, gdyż można ją różnie interpretować w zależności od kontekstu. Rozpatrując młodzież na tle biologicznym, będzie się zwracać uwagę na zmiany zachodzące w organizmie. Na tle psychologicznym należałoby przyjrzeć się młodzieży z perspektywy jej dojrzewania psychicznego, intelektualnego czy emocjonalnego. Można na młodzież patrzeć także pod
kontem społecznym jako na pewną grupę społeczną, która jest zobligowana do
nabywania konkretnych umiejętności społecznych i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu danej zbiorowości. W podejściu kulturowym będzie się patrzeć na
młodzież jako na grupę, która funkcjonuje w swojej specyficznej kulturze odmiennej od tej, w której funkcjonują osoby dorosłe4.
Również Kościół chcąc zrozumieć młodzież, po to by dotrzeć do niej ze zbawczym orędziem, uwzględnia wszystkie te konteksty dodając jeszcze jeden, a mianowicie religijny. Ważnym wydaje się także określenie ram wiekowych. Synod
swoją refleksję podjął nad osobami od 16 do 29 roku życia (por. ChV 68).
———————
Por. M. Chmielewski, Duchowość, LDK, s. 229.
Por. M. Chmielewski, Wielka księga duchowości katolickiej, Kraków 2015, s. 10-11.
3 Por. W. J. Harrington, Duchowość biblijna. Jak wzrastać duchowo dzięki Biblii, tł. P. Borkowski, Warszawa 2018, s. 5.
4 Por. L. Myszka, Autoidentyfikacje współczesnej młodzieży – przyczynek do dyskusji na temat:
Młodzież, czyli kto?, „Kultura – społeczeństwo – edukacja” 2013, nr 2(4), s. 144.
1
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2. Wykorzeniani – współczesna sytuacja młodzieży
W postawionym pytaniu tego artykułu poszukiwane są wskazania duchowościowe dla współczesnej młodzieży. Każda epoka ma swoją specyfikę, dlatego należy przyjrzeć się pokrótce sytuacji i środowisku młodego człowieka żyjącego
współcześnie. Papież w adhortacji zwraca uwagę, na to że młodzieży proponuje
się budowanie przyszłości bez korzeni (por. ChV 179). Przy tym równoczesnym
podcinaniu korzeni podaje się im wiele błędnych i destrukcyjnych ideologii. Do
tych destrukcyjnych propozycji możemy zaliczyć: fałszywy kult młodości i wyglądu, duchowość bez Boga, uczuciowość bez wspólnoty i zaangażowania na
rzecz osób cierpiących, lęk przed ubogimi postrzeganymi jako istoty niebezpieczne, a także wiele innych fałszywych ofert, które proponują, by młodzi uwierzyli w rajską przyszłość, zawsze jednak odkładaną na przyszłość (por. ChV 148).
Wydaje się, że niektóre wymieniane przez Ojca Świętego zagrożenia mają
swoje źródła w postmodernizmie. Choć papież używa tylko terminu „ideologia”,
to jednak da się zauważyć pewne konotacje tych trendów z ponowoczesnością.
Młody człowiek nie jest wolny od wpływów postmodernizmu, a może nawet bardziej podatny na nie, niż dorośli. Globalizacja, która uczyniła świat bardzo małym,
sprawia, że te wpływy są widoczne wszędzie, nie tylko w zachodniej kulturze.
Odrzucenie metafizyki, a także obiektywnej prawdy i jakichkolwiek pewników,
relatywizm moralny, synkretyzm, zacieranie granic, przesuwanie bądź całkowite
odrzucenie autorytetów, wydają się przenikać w różnych postaciach do świata
młodych, którzy są na etapie poszukiwania własnej tożsamości5.
Papież stara się przekazać pozytywny obraz młodego człowieka jednocześnie
uwrażliwiając na to, że sporządzanie przez dorosłych katalogów porażek i niedoskonałości młodzieży nie jest właściwą postawą. Mówienie o ludziach młodych
pozytywnie wydaje się słusznym i dającym szansę dorosłym na dialog z nimi (por.
ChV 66). Lepiej jest zatem – według papieża – mówić o pewnych sytuacjach, które
przydarzają się młodym, niż o ich złych stronach. Również postulat uważniejszego
słuchania ludzi młodych przez Kościół, zwłaszcza przez Jego pasterzy, jest dobrym kierunkiem duchowej troski (por. ChV 65).
Świat XXI wieku dostarcza wiele zagrożeń i trudności, które nie omijają młodzieży6. Wielu ludzi młodych jest poddawanych naciskom ideologicznym i wykorzystywanych. W licznych przypadkach skutkuje to indywidualizmem, wrogością
i nieufnością wobec wszystkich. Osoby takie stają się łatwym „łupem projektów
dehumanizujących i destrukcyjnych, opracowanych przez ugrupowania polityczne
lub potęgi gospodarcze” (ChV 73). Marginalizacja i wykluczenie społeczne
———————
Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla
chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 10-19.
6 Por. M. Ostrowski, Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych
Dni Młodzieży, „Polonia Sacra” 20(2016), nr 4(45), s. 7.
5
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z powodów religijnych, etnicznych czy ekonomicznych, to kolejna trudna sytuacja, jaka dotyka wielu młodych (por. ChV 74). Postrzeganie tradycji rodzinnej jako
opresyjnej, przed którą należy uciec, tak mocno promowane przez globalną kulturę, pozostawia młode osoby bez punktów odniesienia. W innych przypadkach
można zauważyć nawet wzajemną obcość pomiędzy młodymi a dorosłymi. Brak
umiejętności przekazania przez dorosłych, zwłaszcza w rodzinie podstawowych
wartości, a nawet przyjmowanie przez starszych młodzieżowego stylu życia
odwraca relacje międzypokoleniowe (por. ChV 80). Źródeł zanegowania bądź
zamiany autorytetu – jak podkreśla wielu badaczy – możemy doszukiwać się
w postmodernizmie7.
Bardzo mocne odziaływanie we współczesnym świecie środowiska cyfrowego
na wszystkich ludzi, to kolejna sytuacja, na którą uwagę zwraca papież. Nie chodzi
już tylko o używanie Internetu jako narzędzia komunikacji, ale o cyberprzestrzeń
w której ogromna liczba ludzi, zwłaszcza młodych jest stale i codziennie zanurzona. Poza wieloma pozytywnymi stronami Internetu papież zauważa, że jest to
często obszar samotności, manipulacji, eksploatacji, a także przemocy w różnych
jej wymiarach. Biskup Rzymu podkreśla, że rozprzestrzenianie fake news jest wyrazem kultury, która zatraciła poczucie prawdy i nagina fakty do partykularnych
interesów (por. ChV 86-90). W tym zjawisku również możemy odnaleźć ślady
postmodernistycznych wpływów.
Analizując sytuację współczesnej młodzieży, papież pisze także o migracji na
świecie. Określa to zjawisko mianem paradygmatu naszych czasów. Migracja dotyczy również młodego człowieka i w wielu przypadkach sprzyja wykorzenieniu
kulturowemu i religijnemu8. Wyjazd młodego człowieka powodowany różnymi
przyczynami ze swojego środowiska jest powiązany z zerwaniem lub ograniczeniem kontaktu ze wspólnotą, nie tylko rodzinną, społeczną, ale i kościelną (por.
ChV 91-94).
Oczywiście nie są to wszystkie negatywne sytuacje, jakie przydarzają się
współczesnym młodym ludziom. Zagadnienie jest zbyt szerokie, aby dało się
go omówić w kilku zdaniach. Franciszek także analizując dokument końcowy
synodu, ograniczył się to podania tylko kilku owych trudnych rzeczywistości. Te,
które odnajdujemy w adhortacji, musiały szczególnie dotknąć Ojca Świętego,
gdyż w mocnych słowach przekazuje, że Kościół nie może nad tymi trudnymi,
w wielu przypadkach tragicznymi w skutkach sytuacjami nie płakać (por. ChV 75).
Bardzo szeroko pojęte środowisko życia człowieka nie pozostaje bez znaczenia dla jego duchowości. Dlatego analizowanie tych wszystkich czynników wpływających na młodzież jest uzasadnione. Sam papież zauważa, że pojęcie „młodzież”
———————
Por. M. Chmielewski, Postmodernizm, LDK, s. 686.
Por. XV Ogólny Synod Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument
końcowy, 147.
7
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jest abstrakcyjne, i w gruncie rzeczy nie istnieje coś takiego jak „młodzież”, ale
konkretni ludzie w określonym wieku i środowisku swojego życia (por. ChV 71).
3. Wskazania duchowościowe dla młodzieży
W obraz drzewa, który przytacza papież można wpisać pewne duchowościowe
wskazania, zawarte w omawianym dokumencie. Jeżeli współcześnie młodzi ludzie
narażani są na wykorzenianie – co zostało w pewnym stopniu zarysowane w poprzednim punkcie – to należałoby zapytać, jakie korzenie proponuje Kościół młodzieży? Gdzie zapuścić korzenie swojego życia, aby rozwijało się w nim życie
duchowe? Jak podkreśla papież w adhortacji drzewo, aby mogło obficie owocować, a także oprzeć się niesprzyjającym warunkom zewnętrznym musi posiadać
głęboko zapuszczone korzenie (por. ChV 179). Potrzeba zatem silnych korzeni,
fundamentów, na których można zbudować życie duchowe (por. Mt 13, 6; Łk 6,
46-49).
Wśród różnych sytuacji, jakie przydarzają się młodym, papież wymienił
zagrożenie duchowością bez Boga. Jest ona związana z trendem, który badacze
określają jako „nowa duchowość”9. Ludzie młodzi zazwyczaj wykazują zainteresowanie duchowością, lecz niekiedy idą w tych poszukiwaniach w złych kierunkach10. Należy zatem ciągle na nowo wskazywać młodym na wielką wartość
chrześcijańskiej duchowości, która realizuje się w odniesieniu do Boga objawiającego się jako Ojciec, Syn i Duch Święty11. Dlatego w centrum papieskiego przesłania do młodych znajdują się trzy wielkie prawdy, które należy według papieża
wiele razy w swoim życiu usłyszeć. Są to prawdy związane z Bogiem osobowym
objawiającym się jako Trójca Święta. Chodzi zatem o doświadczenie Boga Ojca,
który nas kocha, Jezusa, który żyje i nas zbawia, oraz Ducha Świętego, który przygotowuje, otwiera serca na te prawdy i je w nim podtrzymuje (por. ChV 130).
Miłość jako podstawowa potrzeba człowieka, jest równocześnie najpiękniejszym motywem i największym motorem działania osoby. Człowiek pragnie miłości i jej poszukuje. Osoba w prawdziwej miłości, która obejmuje miłość do samego
siebie oraz miłość do drugiego człowieka i do Boga, wyraża samą siebie i transcenduje siebie12.
Papież pragnie, aby młodzi doświadczyli Boga, który ich kocha. Zachęca, aby
się zatrzymali, spróbowali uciszyć wszystkie wewnętrzne głosy oraz krzyki i trwali
———————
9 Por. M. Chmielewski, Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości.
Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 161.
10 Por. XV Ogólny Synod Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy, 49.
11 Por. M. Chmielewski, Duchowość, LDK, s. 229.
12 Por. M. Jankowska, Miłość jako najpełniejszy sposób wyrażania siebie, „Fides et ratio” 2010,
nr 3(3), s. 30.
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w Jego objęciach miłości (por. ChV 115). Podczas przemówienia na otwarcie
Światowych Dni Młodzieży w Panamie papież wskazał, że miłość Boga nie narzuca się, nie przytłacza. Jest to miłość, która nikogo nie marginalizuje, nie ucisza
i nie milczy, nie upokarza i nie zniewala. Jest to miłość codzienna, dyskretna
i respektująca. Jest to miłość wolności i dla wolności, która leczy i uwzniośla.
Miłość, „która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach,
o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie, to miłość, która się nie
pyszni, która się nie puszy, pokorna miłość, która daje się innym zawsze z wyciągniętą ręką”13.
Miłość Boga wyraża się na wiele sposobów. Wiele odcieni miłości Boga do
człowieka możemy odnaleźć w Biblii. Czasami jest ona podobna do miłości kochających rodziców, którzy bawią się ze swoimi dziećmi (por. Oz 11, 4). Innym
razem jest to miłość matki, która kocha swoje dziecko i nie może nigdy o nim
zapomnieć i go porzucić (por. Iz 49, 15). Niekiedy miłość Boga przybiera odcień
zakochanego, który tatuuje ukochaną osobę na swojej dłoni, aby zawsze o niej
pamiętać (por. Iz 49,16). Jest to także miłość odwieczna (por. Jr 31,3) i zauważająca nasze piękno (por. Iz 43,4). W końcu papież podkreśla, że miłość Boga nie
jest smutna, ale jest czystą radością (por. So 3,17; ChV 114).
Doświadczenie Chrystusa zbawiającego człowieka całkowicie za darmo, to
druga wielka prawda, jaką papież kieruje do młodych. Opisana wcześniej miłość
Boga najpełniej objawiła się w dziele zbawienia. Bóg przez Syna przedstawił się
jako Miłość. W krzyżu Chrystusa, na którym dokonało się zbawienie, każdy młody
może odkryć swoją wartość. Papież pisze do młodych: „Młodzi kochani przez
Pana, ile jesteście warci, jeśli zostaliście odkupieni cenną krwią Chrystusa” (ChV
122). Okres dorastania jest czasem poszukiwania swojej tożsamości i udowadniania wartości. Dlatego tak często człowiek w młodym wieku daje się zwieść i staje
się niewolnikiem dziwnych idei. Doświadczenie zbawienia pozwala przekonać
siebie, że człowiek nie ma ceny i nie jest na aukcji, jest wolny (por. ChV 122).
Osobista relacja z Chrystusem jest bardzo mocno obecna w nauczaniu papieskim skierowanym do młodzieży14. Gdyż – jak stwierdził Benedykt XVI – „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (DCE 1). Papież Franciszek podkreśla ciągłą aktualność Jezusowego odkupienia i zachęca młodzież do patrzenia
na Jego krzyż, a nawet do przylgnięcia do niego. Jezus, który żyje, nie jest tylko
dobrym przykładem z przeszłości, jakimś wspomnieniem. Jezus jest Tym, kto
———————
13 Franciszek, Przemówienie podczas ceremonii powitania i otwarcia Światowego Dnia
Młodzieży w Panamie, https://niniwa.org/2019/01/28/wszystkie-przemowienia-papieza-franciszkaz-panamy-do-mlodych/#przem4 [20 V 2019].
14 Por. M. Ostrowski, Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych
Dni Młodzieży, „Polonia Sacra” 20(2016), nr 4(45), s. 8-9.
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napełnia nas swoją łaską, wyzwala nas i przemienia, leczy i umacnia, „to Ktoś, kto
żyje” (ChV 124). Przesłanie o Jezusie, który żyje, wydaje się kluczowe dla papieża, gdyż jest to również pierwsze zdanie adhortacji i tym samym jej tytuł. Kontemplacja Jezusa zmartwychwstałego, szczęśliwego, przepełnionego radością
może stać się dla osób w młodym wieku źródłem nadziei i gwarancją, że dobro
będzie znajdować sobie drogę w ich życiu (por. ChV 126-127).
Trzecia prawda, którą chce papież przypomnieć młodym dotyczy Ducha Świętego, który daje życie. Aby można było przyjąć wcześniej wymienione prawdy
i nimi żyć w codzienności potrzebne jest działanie Ducha Świętego. To On przygotowuje i otwiera serca, podtrzymuje doświadczenie zbawienia i pomaga wzrastać w radości. To właśnie On jest źródłem najlepszej młodości.
Codzienne przyzywanie Parakleta jest niezbędne, aby wspaniała wieść o Bogu
kochającym i zbawiającym, nieustannie się odnawiała w sercu wierzącego. Przyjmowanie Ducha Świętego sprawia, że coraz bardziej człowiek wchodzi w serce
Chrystusa, czego skutkiem jest napełnianie się Jego miłością, światłem i mocą
(por. ChV 130-131). Zwracając się w bezpośredni sposób do młodych papież
wskazuje im prawdziwe źródło, gdzie mogą znaleźć to czego poszukują. Duch
święty może zmienić życie i nadać mu lepszy kurs. Jeśli młody człowiek poszukuje miłości, intensywności, namiętności, to znajdzie to wszystko przyzywając
Ducha Świętego. Nie znajdzie tego wszystkiego w rozpuście wykorzystując
innych, czy gromadząc przedmioty i rozpaczliwie goniąc za sprawami tego świata.
„Ta miłość Boga, która ogarnia namiętnie całe życie jest możliwa dzięki Duchowi
Świętemu” (ChV 132).
Te trzy prawdy, przypominane młodym przez papieża Franciszka, mogą stanowić zachętę do budowania duchowości chrześcijańskiej jako odpowiedź na proponowaną im coraz częściej duchowość bez Boga. W dzisiejszym świecie pomimo
rozległych procesów laicyzacji można zauważyć potrzebę duchowości o czym pisał św. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte (por. nr 33). Młodzi którzy odczuwają głód duchowości często szukają jej poza Kościołem, korzystając z różnych ofert, które nie prowadzą ich do doświadczenia osobowego Boga
objawiającego się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Ukazanie im piękna i głębi duchowości chrześcijańskiej wydaje się dziś ważnym zadaniem Kościoła katolickiego.
Posynodalna adhortacja Christus vivit papieża Franciszka, która jest owocem
wsłuchiwania się Kościoła w głos młodych ukazując piękno młodości zawiera
wiele duchowych wskazań. Z przykładu młodych postaci biblijnych, a szczególnie
młodej Maryi i samego młodego Jezusa, jak również świętych i błogosławionych,
których papież przywołuje, można czerpać wiele wskazówek do życia duchowego
oraz przeżywania własnej młodości i odkrywania powołania. Młodość, która jest
błogosławionym czasem dla człowieka ale i dla Kościoła oraz świata jest również
czasem bardzo cennym, a nie tylko przejściowym. Jest darem, który można wyko-
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rzystać albo bezużytecznie zmarnować. Młodość można przeżywać pięknie i owocnie kiedy pozwoli się, aby ją oświecała wspaniała wieść płynąca z Ewangelii.
W artykule została podjęta refleksja nad wskazaniami duchowymi dla młodzieży, która żyje we współczesnym czasie i zmaga się z wieloma problemami.
Artykuł nie jest więc wyczerpującą analizą papieskiego dokumentu, ale próbą
wyłonienia z całości kilku myśli papieża, w celu dostrzeżenia tego głosu, który
wydaje się, że ostatnio nieco przycichł.

WHAT IS THE SPIRITUALITY FOR CONTEMPORARY YOUTH?
Indications of pope Francis included in the exhortation Christus vivit
There were high expectations related to the synod concerning the youth. The
youth who is the present of the Church, as Pope Francis noted, encounters various
bad situations. The Church can not overlook them. Pope notes: false cult of youth
and appearance, proposing spirituality without God, uprooting from native culture
and tradition. It was noticed that violence and the exploitation of young people
in many places are just a few difficult situations that happen to young people. The
Pope, writing to the young in a very direct way, reminds them of three great truths,
which everyone should hear many times in his or her live. He encourages young
people to experience God, who gives them love infinitely, Christ, who lives and
saves them, and the Holy Spirit, who makes them capable of accepting this wonderful truth.
Keywords: spirituality, youth, threats, spirituality without God, love of God.
Słowa kluczowe: duchowość, młodość, zagrożenia, duchowość bez Boga, miłość Boga.
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EUCHARYSTIA W ŻYCIU DUCHOWYM
Eucharystia od dwóch tysięcy lat jest w centrum życia Kościoła. Przez nią
Chrystus uobecnia tajemnicę swej zbawczej śmierci i zmartwychwstania, czyli
istotę i sens życia chrześcijańskiego. W świetle Chrystusa chrześcijanin odkrywa
tajemnicę wiary i samej rzeczywistości ziemskiej. Jako pielgrzym, chrześcijanin
nie zawsze jest w stanie zrozumieć wydarzenia, które dzieją się wokół niego –
w jego życiu osobistym, wspólnotowym czy też w wymiarze całego świata.
Czasem stają się one dla niego powodem zwątpienia czy trwogi, a nawet oddalenia, m.in. od Boga i wspólnoty Kościoła1. Również w życiu osobistym wielu czuje
się zawiedzionymi lub przytłoczonymi kłopotami codziennymi. Wszystkim
potrzeba Bożego światła płynącego z Eucharystii na cały rozwój duchowy.
1. Życie podporządkowane Duchowi
Duchowość chrześcijanina, to po prostu przejawy życia Ducha Świętego
w nim: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”
(1 Kor 3, 16). Nie może więc życie duchowe chrześcijanina być niczym odmiennym. Ochrzczony człowiek jest najpierw przede wszystkim chrześcijaninem,
a jeśli tak, to jest także świątynią Ducha. Podobnie jak wszyscy inni wierzący wyznaje, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych” (Mt 4, 4) – to wyzwanie dla rozwoju życia duchowego. Sakramentalną przestrzenią, w której całe Boże błogosławieństwo (słowa i chleba) staje się
udziałem człowieka, a człowiek „na nowo” staje się czcicielem Ojca, jest celebracja Eucharystii. Właśnie potrzeba odnawiania relacji z Bogiem, nieustannego stawania się poniekąd „kapłanem” całego swego życia i całego stworzenia, warunkuje potrzebę sakramentalnej celebracji Eucharystii. Celem tej celebracji jest nasza
ostateczna – eschatologiczna przemiana, „aż dojdziemy wszyscy razem do jedno———————
1

Por. R. Rak, Eucharystia w życiu chrześcijańskim, Katowice 1984, s. 155.
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ści wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary
wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13).
Duchowość, to otwarcie się na życie w tajemnicy Ducha Świętego. Duch
Święty działa w świecie od początku. Jest On obecny przy stwarzaniu świata; namaszcza Mojżesza i wszystkich proroków; prowadzi Izrael przez namaszczonych
przez Niego i poddanych Mu sędziów, proroków i królów; poucza i prowadzi
autorów ksiąg świętych; dokonuje cudów i znaków przez proroków; zstępuje na
Maryję, by stała się matką Dawcy Życia; jest wszędzie tam, gdzie rodzi się życie
i królestwo Boże. Za Jego przyczyną Jezus przyjmuje ludzkie ciało, otrzymuje
moc głoszenia słowa, które uwalnia i uzdrawia. W mocy Ducha Świętego Chrystus
wypędza złe duchy, uzdrawia i dokonuje cudów. W mocy i obecności Ducha Świętego dokonuje się ofiara krzyża i Chrystus jest zjednoczony z Ojcem. W Jego mocy
dokonuje się zmartwychwstanie i wszystko po zmartwychwstaniu: Duchem Świętym zostają namaszczeni apostołowie, zostaje ochrzczony Kościół, są odpuszczane
grzechy, dokonuje się odnowienie ludzi. Te wszystkie dary, które otrzymuje współcześnie człowiek, przygotował Jezus Chrystus w sobie, będąc – jako Osoba Trójcy
– w stałej komunii z Ojcem i Duchem2.
Duchowi należy życie podporządkować. W Liście do Galatów św. Paweł pisze:
„Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5, 25). Kiedyś zapytali
mnie studenci: w którym momencie liturgii eucharystycznej jest obecny Duch
Święty? Odpowiedziałem: w każdym! Zdumieli się… Myśleli, że tylko w czasie
tzw. epiklezy wyrażającej prośbę do Ducha Świętego o uświęcenie darów oraz
osób przyjmujących dary. To pytanie uświadomiło mi, jak bardzo zapomnieliśmy
o Duchu Świętym i Jego stałej obecności w życiu duchowym – codziennym. Eucharystia, w czasie której otrzymujemy dar jedności i miłości, nie tylko że nie jest
czymś odrębnym od duchowego życia, ale jest szczytem i źródłem prawdziwego
życia w Bogu. W świecie panuje logika grzechu, podziałów i egoizmu, diabelskiej
podejrzliwości i nieżyczliwości, natomiast w czasie Eucharystii otrzymujemy życie Jezusa, Jego absolutną rezygnację z tego, co dzieli ludzi od Boga i ludzi między
sobą. Dopiero gdy zobaczymy ciągłość pomiędzy działaniem Ducha Świętego
w naszej duszy, w codziennym życiu, a Jego działaniem w Eucharystii, w czasie
której pokonuje On wszelkie podziały i bariery mentalne, kulturowe, środowiskowe i czyni nas ze zbieraniny jednością – Kościołem, dopiero wówczas dostrzeżemy piękno Bożej obecności w rozwijaniu w nas życia duchowego.
Duch Święty jest najważniejszym Darem Chrystusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Każdy z nas otrzymał Go indywidualnie w chrzcie świętym i dlatego na Eucharystię idziemy nie jako obcy, lecz jako namaszczeni. Przez cały czas
trwania liturgii Duch Święty nas poucza, oczyszcza naszą miłość, przemienia nasze oczy skażone widzeniem świata innym niż widzenie ewangeliczne. Duch
Święty działa cały czas, ale dopiero w trakcie przeistoczenia daje nam łaskę zjed———————
2

Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 2, Lublin 1974, s. 174-175.
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noczenia (komunii) z Chrystusem, abyśmy otrzymali Jego wzrok, słuch, Jego serce
zdolne do ofiary i czystej miłości. Jeśli kochamy Chrystusa, Duch Święty daje nam
zrozumienie Jego wewnętrznego życia oraz udziela mocy Jego serca w pokonywaniu ducha podziału i nieprzyjaźni, grzechu i śmierci. Wszelka przemiana, która
dokonuje się w czasie Eucharystii oraz wszelka przemiana, która dokonuje się
w życiu duchowym poza Eucharystią, jest dziełem Ducha Świętego.
2. Eucharystia uobecnia misterium paschalne
W Eucharystii jest całość misterium paschalnego. Przychodząc na Mszę świętą
spotyka się chrześcijanin ze słowem Bożym i darami ofiarnymi, które w odpowiednim czasie zostają przemienione mocą samego Chrystusa w Jego Ciało i Krew.
Uczestniczenie w Eucharystii przenosi wierzącego człowieka w uroczystość Ostatniej Wieczerzy i całą tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Tę rzeczywistość określa się pojęciem Eucharystii, ponieważ ona skłania do wielkiej
wdzięczności za dar Chrystusowego odkupienia. Eucharystia jest jedyną celebracją liturgiczną, która sakramentalnie uobecnia całość misterium paschalnego Chrystusa, a tym samym wszystkie misteria życia Jezusa, całe Jego życie. Ustanowienie
w przededniu męki i śmierci Eucharystii jako narzędzia nieustannej aktualizacji
Jego dzieła zbawczego w Kościele i sakramentalnego udzielania jego owoców stanowi pierwszy i najważniejszy motyw jej ciągłego sprawowania w Kościele.
Eucharystia jest miejscem najpełniejszego na ziemi zjednoczenia Boga z człowiekiem, a zarazem przemiany człowieka i świata3.
Eucharystia stanowi największe dobro Kościoła i jest jego najcenniejszym
darem4. Warto w tym zakresie odwołać się do nauczania św. Jana Pawła II, iż
„Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako
jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach
historii” (EdE 9).
Dobro płynące z tajemnicy paschalnej, uobecnianej w Eucharystii, podkreślali
autorzy Ewangelii: św. Łukasz i św. Jan. W pierwszej z nich Jezus wypowiada
słowa: „Bardzo pragnąłem spożyć z wami tę właśnie Paschę, zanim będę cierpiał”
(Łk 22, 15). Tymi słowami zainaugurował celebrację swojej Ostatniej Wieczerzy
i ustanowienia Najświętszej Eucharystii5. Wyszedł na spotkanie tej godziny, pragnąc jej. Jezus – jak komentuje te słowa Benedykt XVI – „w swoim wnętrzu oczekiwał tej chwili, w której odda siebie samego swoim uczniom pod postaciami
chleba i wina. Oczekiwał tej chwili, która stanie się w pewien sposób prawdzi———————
3 Por. S. Czerwik, Duchowość Eucharystii, „Biblioteka Kaznodziejska” 97(2002), t. 149, s. 4;
K. Wójtowicz, Duchowość eucharystyczna w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, passim.
4 Por. J. Kopeć, Eucharystia centrum i szczytem życia Kościoła, w: Eucharystia – Misterium –
Ofiara – Kult, red. J. Kopeć, Lublin 1997, s. 5.
5 Por. K. Hołda, Eucharystyczna Ofiara, Warszawa 1981, s. 175.
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wymi godami mesjańskimi: przemienienie darów tej ziemi i stawanie się jedno ze
swoimi, aby przemienić ich i w ten sposób zainaugurować przemianę świata”6.
Święty Jan, mówiąc o Ostatniej Wieczerzy, opisuje: „Było to przed Świętem
Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Słowa te są tak
ważne, że komentarzem do nich Benedykt XVI rozpoczyna posynodalną adhortację Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła.
Oznaczają one, że jest ona „darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie,
objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka” (nr 1).
W Eucharystii objawia się największa miłość, ta, która przynagla do oddania życia
za przyjaciół swoich (por. J 15, 13). Umiłowanie do końca, o którym mówi Ewangelista, wiąże się najpierw z gestem nieskończonej pokory obmycia nóg uczniom,
następnie śmiercią na krzyżu i w końcu darem ciała i krwi (por. SCr 1). W geście
obmycia nóg możemy widzieć Eucharystię jako miejsce miłowania nas do końca,
w którym Jezus uniża się przed każdym człowiekiem, włączając go w swój krzyż
i uwielbienie (por. EM 6; KKK 1325)7.
Z tajemnicy paschalnej wyłania się ofiara krzyża, czyli śmierć Chrystusa; jest
to jedyna i ostateczna ofiara za zbawienie świata. Jest ona złożona raz jeden, a jednocześnie na stałe. W niej spotykają się dwie ofiary: Ojca, który wydaje swojego
Syna dla zbawienia ludzi, oraz Syna, który „dobrowolnie i z miłości ofiaruje […]
swoje Bycie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo”
(KKK 614). Krzyżowa ofiara Chrystusa zawiera w sobie całość Jego życia. Jest
tym, co się działo w sercu Zbawiciela, w Jego Bosko-ludzkiej świadomości i nie
można jej ujmować tylko jako „krew przelaną”, na wzór przelewanej krwi „nieświadomego” baranka. W ofierze Jezusa Chrystusa łączy się żertwa ofiarna i kapłan, świadoma miłość Ojca i miłość braci. Ta miłość nadaje ofierze Chrystusa
wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą. W ofierze
krzyżowej Jezus zastępuje swoim posłuszeństwem nasze – zapoczątkowane
w Adamie – nieposłuszeństwo, a co więcej – dokonuje wynagrodzenia za nasze
winy i zadośćuczynienia Ojcu za nasze grzechy8.
Jezus spełnia swoją ofiarę na krzyżu. Na pytanie, co sprawia, że żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich
ludzi i ofiarować się za wszystkich, Katechizm Kościoła katolickiego odpowiada:
„[…] istnienie w Chrystusie Boskiej Osoby Syna, która przekracza i równocześnie
———————
6 Benedykt XVI, Homilia wygłoszona w Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej
w Bazylice św. Jana na Lateranie, dnia 21 IV 2011 r., https://www.radiomaryja.pl/kosciol/homiliawygloszona-w-wielki-czwartek-podczas-mszy-wieczerzy-panskiej-w-bazylice-sw-jana-na-lateranie/
[17 XI 2019].
7 Por. J. Miarek, To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, Warszawa
1978, s. 160.
8 Por. J. Buxakowski, Jezus Chrystus – osoba i czyn (Teologia prawd wiary, t. V), Pelplin 2000,
s. 270-301.
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obejmuje wszystkie osoby ludzkie oraz ustanawia Go Głową całej ludzkości,
umożliwia Jego ofiarę odkupieńczą za wszystkich” (KKK 616). Ofiara Chrystusa
ma charakter uniwersalny – obejmuje wszystkich ludzi, ale też osobowy – jest
zbawieniem i odkupieniem człowieka w jego bycie indywidualnym. Ofiara życia
Jezusa przyniosła zbawienie ludzkości nie tylko w znaczeniu moralnym i wzorcowym, ale głównie w znaczeniu rzeczowym i przedmiotowym.
3. Eucharystia daje życie
Eucharystia jest największym cudem świata, bo Bóg zniża się do nas, abyśmy
my mogli się Go uchwycić i odpowiedzieć Mu swoją miłością. Co więcej, Duch
Święty daje nam zdolność kochania Ojca taką miłością, jaką miał Chrystus na
krzyżu. Eucharystia jest dlatego wspólnym dziełem Ducha Chrystusowego i człowieka. To prawdziwy kult w Duchu i Prawdzie! Zobaczmy, jaka wymiana darów
dokonuje się we Mszy Świętej: Duch Chrystusa, który w nas mieszka, prowadzi
do przemiany nie tylko darów chleba i wina, ale i ofiarującego te dary. Duch przemienia nas wewnętrznie, daje nam wolność kochania tego, co kocha Chrystus. Dlatego w tajemnicy Eucharystii – jako sakramencie przemiany – połączone są tajemnice: Krzyża, Zmartwychwstania i posłania Ducha Świętego.
Eucharystia jest sercem dającym życie i podtrzymującym to życie w rozwoju
duchowym9. Jest jakby tętniącym sercem, dającym życie całemu mistycznemu
ciału Kościoła: organizmu społecznego, opartego całkowicie na duchowej, ale zarazem konkretnej więzi z Chrystusem, bo – jak stwierdza apostoł Paweł – „jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy
z tego samego chleba” (1 Kor 10, 17). Bez Eucharystii Kościół po prostu by nie
istniał. To Eucharystia czyni ze wspólnoty ludzkiej tajemnicę komunii, zdolną do
niesienia Boga światu i świata do Boga. Duch Święty, który przemienia chleb
i wino w Ciało i Krew Chrystusa, przemienia także tych, którzy je przyjmują
z wiarą, w członków Ciała Chrystusa, tak iż Kościół jest rzeczywiście sakramentem jedności ludzi z Bogiem i między sobą10.
Msza święta stanowi fundament życia duchowego, bo w niej kształtuje się
prawdziwe chrześcijańskie życie. Jest więc szkołą życia chrześcijańskiego i chrześcijańskiej świętości. Tak więc jej rola nie ogranicza się do tego, co robimy w kościele. Cel Mszy świętej nie dopełnia się w trakcie jej sprawowania – jej cel sięga
poza kościół. Osiągamy go w czułej miłości i służbie drugiemu człowiekowi, przez
co służymy Bogu. Człowiek, który służy człowiekowi dlatego, że ma w sobie
Chrystusa, jest z Chrystusem wobec Ojca, tak jak Chrystus jest przy ołtarzu wobec
———————
9 Por. P. Schäfer, Eucharystia źródłem życia, w: Eucharystia źródłem życia, red. S. Grzybek,
Kraków 1987, s. 205.
10 Por. E. Mitek, Eucharystia w katolickim wychowaniu, Wrocław 1998, s. 66.
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Ojca. To wtedy każdy z nas, żyjąc na co dzień Mszą świętą, żyje na co dzień Chrystusem. Uświęca Jego obecnością cały czas swojego życia, wszystkie lata, wszystkie sytuacje życiowe, w których przychodzi mu zająć stanowisko; uświęca wszystkie układy społeczne, w których jest; uświęca swoją pracę, swój odpoczynek,
swoją chorobę i swoją śmierć. Wszystko, co człowiek ma, czym dysponuje – to
wszystko jest odniesione do Chrystusa. On zaś przez swoją obecność, najpierw na
ołtarzu, a później w nas, wszystko w nas uświęca i odnosi do Ojca na Jego największą cześć. Człowiek więc, który zbliża się do Chrystusa z wiarą, nadzieją
i miłością – przez sakrament Eucharystii – uczestniczy w Jego świętości, w Jego
życiu i niejako upodabnia się do Niego11.
Ciągle uczymy się życia Eucharystią. Pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie byli
znakiem nowego stylu życia. Żyli bowiem w braterstwie i oddawali we wspólne
władanie swoje dobra, aby nikt nie był ubogi (por. Dz 2, 42-47). Skąd wypływało
to wszystko? Z Eucharystii, to znaczy od Chrystusa zmartwychwstałego, rzeczywiście obecnego wśród swoich uczniów i działającego mocą Ducha Świętego.
Również w następnych pokoleniach przez wieki Kościół, mimo ograniczeń i błędów ludzkich, nadal jest w świecie siłą komunii. Mamy na myśli zwłaszcza okresy
najtrudniejsze, próby. Co oznaczała, na przykład, dla krajów poddanych reżimom
totalitarnym możliwość odnalezienia się na niedzielnej Mszy św.?! Jak mawiali
starożytni męczennicy z Abiteny: Sine Dominico non possumus – bez Dominicum,
czyli niedzielnej Eucharystii nie możemy żyć. Jednak pustka, stworzona przez źle
pojętą wolność, może być jeszcze groźniejsza, dlatego wspólnota z Ciałem Chrystusowym jest lekiem rozumu i woli, aby znaleźć smak prawdy i dobra wspólnego.
Eucharystia jest centrum życia. Sprawowanie Eucharystii, wielkiej tajemnicy
wiary, stanowi centrum życia chrześcijańskiego zarówno dla całej społeczności
ludu Bożego, jak i dla poszczególnych jej wspólnot. W tej tajemnicy Kościół pouczony przez Ducha Świętego stara się z dnia na dzień ją zgłębić i pełniej nią żyć
(por. EM 25). Wtajemniczenie w misterium Eucharystii prowadzi bowiem ucznia
Pana do wewnętrznego zjednoczenia z Nim, by z Jego odkupienia czerpać
„pokarm” oraz moc dla życia duchowego i pracy apostolskiej. Dlatego ci, którzy
zawierzyli Zmartwychwstałemu, kształtowani przez słowo Boże i posileni przy
stole Ciała Pańskiego, uczą się składać Bogu dzięki i ofiarować Mu samych siebie
za pośrednictwem Chrystusa, doskonaląc się z każdym dniem w zjednoczeniu
z Mistrzem i między sobą (por. SC 14. 48).
Eucharystia jest także szczytem modlitwy chrześcijańskiej. Uczestnicząc
w Eucharystii, w niezwykły sposób żyjemy modlitwą, jaką wznosił Jezus i którą
nieustannie wznosi za każdego, aby zło, które wszyscy napotykamy w życiu, nie
zwyciężyło i działała w nas przekształcająca moc śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. W Eucharystii Kościół odpowiada na polecenie Jezusa: „to czyńcie na
moją pamiątkę” (Łk 22, 19; por. 1 Kor 11, 24-26); powtarza modlitwę dziękczy———————
11

Por. W. Świerzawski, Eucharystia Chrystusa i Kościoła, Kraków 1982, s. 111.

Eucharystia w rozwoju duchowym chrześcijanina

113

nienia i błogosławieństwa, a wraz z nią słowa przeistoczenia chleba i wina w Ciało
i Krew Pańską. Eucharystia jest pewnego rodzaju uniesieniem w tę chwilę modlitwy, nieustannie nowym zjednoczeniem z modlitwą Jezusa. Od samego początku
Kościół rozumiał słowa konsekracji jako część modlitwy dokonywanej wraz
z Jezusem; jako centralną część uwielbienia wypełnionego wdzięcznością,
poprzez którą owoc ziemi i pracy człowieka zostaje nam na nowo dany przez Boga
jako Ciało i Krew Chrystusa, jako darowanie się nam Boga w otwierającej się
miłości Syna12. Uczestnicząc w Eucharystii, karmiąc się Ciałem i Krwią Syna
Bożego, łączymy naszą modlitwę z modlitwą Baranka Paschalnego w Noc Ostatniej Wieczerzy, aby nasze życie nie zagubiło się, pomimo naszych słabości i niewierności, ale uległo przekształceniu13.
4. Formacja ku Eucharystii
Eucharystia jest centrum formacji „nowego” człowieka. W niej urzeczywistnia
się akt największej miłości Chrystusa – oddanie życia. Akt ten domaga się odpowiedzi z naszej strony. Jest nią nasze współofiarowanie. Teksty liturgiczne często
to wyrażają, wzywają nas do składania w ofierze samych siebie w odpowiedzi na
czyn Boga, który samego siebie wydał za nas. Tak rozumiana i przeżywana
Eucharystia ciągle wyzwala w nas właśnie wysiłki samowychowawcze, które
w swej istocie polegają na tym, żeby przyjąć taką formę życia, by posiadać siebie
w dawaniu siebie, czyli żyć miłością. To urzeczywistnia się w Eucharystii i to ma
mieć przedłużenie w naszym życiu, we wszystkich sytuacjach i okolicznościach.
Tak pojęta Eucharystia staje w centrum całego procesu wychowania nowego człowieka14. Katechizm Kościoła katolickiego zachęca zwięźle: jak pokarm cielesny
służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie (nr 13941395). Chrystus dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas do uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń, sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim. Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje
nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu
Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim
przez grzech śmiertelny15.
Ważne miejsce w procesie rozwoju życia chrześcijańskiego ma przygotowanie
do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii. Tym najczęściej zajmuje się kate———————
Por. J. Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, część II, Kielce 2011, s. 141.
Por. Benedykt XVI, Katecheza wygłoszona na audiencji ogólnej, Watykan 11 I 2012 r. –
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_11012012.html [17 XI 2019].
14 Por. F. Blachnicki, Eucharystia pokarm na śmierć i życie, Kraków 2004, s. 77.
15 Więcej o Eucharystii w Katechizmie Kościoła katolickiego zob. nr. 1322-1419.
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cheza szkolna i parafialna, która dostosowana do wieku i etapu rozwojowego, ma
wychowywać w kierunku bardziej świadomego i czynnego uczestnictwa we Mszy
świętej oraz w życiu całego Kościoła. Zadaniem katechezy przygotowującej do
Pierwszej Komunii świętej powinno być nie tylko pouczenie o prawdach wiary
związanych z Eucharystią, lecz także przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania, aby katechizowany „wszczepiony całkowicie w Ciało Chrystusa mógł
brać razem z ludem Bożym czynny udział w Eucharystii, uczestnicząc w uczcie
Pańskiej i we wspólnocie braci”16.
Istotnym wskazaniem w formacji eucharystycznej jest moment przyjmowania
Komunii świętej, który nie ma pozostawać jedynie na płaszczyźnie czystego
znaku, ale powinien mieć także swoje konsekwencje w życiu chrześcijanina.
Powinien:
• być wyrazem najwyższego stopnia naszej decyzji uczynienia z woli Ojca
naszej woli;
• przyczyniać się do tego, by Jego słowo przenikało nas jak miecz obosieczny,
aby wszelkie zło, które jest ukryte w sercu człowieka, zostało zniszczone w ofierze
Boga;
• odnawiać bezwarunkową i stałą wierność naszego poświęcenia się Bogu
w Duchu Świętym w codziennym życiu;
• reprezentować codzienny wysiłek, by nasza ofiara coraz bardziej upodabniała
się do ofiary Chrystusa na krzyżu17.
Eucharystia jest darem skutecznym, który przenika całe życie tam, gdzie jesteśmy i gdzie żyjemy w łączności z innymi. Ona jest darem kochającego nas Boga.
Ten dar działa w nas skutecznie na tyle, na ile my jesteśmy gotowi jego siłą otwierać się w wolności dzieci Bożych, by być posłuszni woli Ojca w naszym obecnym
istnieniu dla innych. Współsprawowanie Eucharystii jest chrześcijańskim posłannictwem i siłą życia. Podobnie jak chrzest, tak też i Eucharystia jest darem Boga,
który należy przeżywać naśladując Chrystusa, pamiętając o tym, że On wydał się
za nas samych i w tym swoim wydaniu stale nam się ofiarowuje18.
Eucharystia formuje na drodze rozwoju duchowego ku dziękczynieniu. Tej postawy trzeba się bowiem uczyć ciągle od nowa. Wyzbyć się obojętności, która
traktuje wszystko jako oczywiste. Nie ma bowiem nic oczywistego ani w naszej
codziennej egzystencji, ani w wiecznym przeznaczeniu. Wszystko, co mamy,
czym jesteśmy i czego się spodziewamy, dał nam Bóg19. Każde nasze tchnienie
jest darem Jego miłości, każda chwila istnienia jest łaską i przynosi z sobą niezliczone i niezmierzone dary od Boga samego. Być wdzięcznym, to uznawać miłość
———————
16 Cz. Krakowiak, Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży, część I, „Wiadomości
Archidiecezji Lubelskiej” 66(1992), s. 404-410.
17 Por. K. Baron, Eucharystia celebracją paschalnego misterium, Warszawa 1994, s. 117.
18 Por. P. Schäfer, Eucharystia źródłem życia, s. 205.
19 Por. J. Grześkowiak, Liturgia dziś, Katowice 1982, s. 287.
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Boga nie tylko dlatego, że coś dla nas uczynił, lecz po prostu dlatego, że jest; to
składać Mu dzięki nawet za to, że możemy Mu dziękować; to codzienne dziękczynienie całym życiem.
Wychodząc po niedzielnej Mszy świętej z kościoła, chrześcijanin może wrócić
do niego, kiedy chce. Tak jak rozesłanie daje człowiekowi odchodzącemu od
eucharystycznego stołu pewne zadania do spełnienia, tak samo powrót do sprawowanej Eucharystii, do stołu Pańskiego, do ołtarza ma też pewien konkretny cel.
Msza święta jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, dlatego nie chodzimy do kościoła (jak do kina – od czasu do czasu), ale uczestniczymy w wydarzeniu za każdym razem jedynym i niepowtarzalnym. Z Eucharystii bierze początek każdy twórczy czyn ludzki, stąd bierze początek inspiracja do heroizmu i świętości, nawet do męczeństwa, radykalnie pojmowanego świadectwa danego Chrystusowi. Kiedy więc człowiek wraca do niedzielnej Eucharystii, to wraca po to,
aby dojść do źródła – życia wiecznego. Ale wraca również po to, aby zostać jeszcze
raz „porwanym” z tym wszystkim, co niesie w sobie: ze swoim pragnieniem,
bólem, samotnością, swoim cierpieniem i swoją radością, swoją tęsknotą za
prawdą – aby być porwanym przez Chrystusa, który z krzyża zmartwychwstaje,
aby dawać na nowo życie20.
Formacja eucharystyczna inspiruje życie chrześcijanina do świętości. Benedykt XVI nauczał: „Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości
i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych
uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej! […].
Świętość zawsze miała swoje centrum w sakramencie Eucharystii. Dlatego jest
rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę,
by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. […]. Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do
niej osobiście, aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem” (SCr 94).
Praktyczną formą uczenia się pobożności eucharystycznej jest adoracja. Przez
nią rozumiemy cześć oddawaną Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba
eucharystycznego. Zwykłą formą adoracji jest przyklęknięcie na jedno kolano:
przy podejściu do ołtarza z Najświętszym Sakramentem, przed Komunią świętą
i przed odejściem od ołtarza; uklęknięcie na podniesienie, przyklęknięcie przy
przechodzeniu przed tabernakulum poza Mszą świętą oraz klęczenie podczas prywatnej modlitwy. Uroczystą formą adoracji jest wystawienie Chleba eucharystycznego w monstrancji i towarzyszące temu ceremonie (por. MND 25). Szczególnymi
zaś formami adoracji są: nabożeństwo czterdziestogodzinne i tzw. adoracja wieczysta, czyli stałe wystawienie Chleba eucharystycznego w niektórych kościołach
lub kaplicach oraz bezustanne adorowanie. Uroczystą formą adoracji jest procesja
teoforyczna w dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej
Uroczystością Bożego Ciała. To święto „rozszerzone na cały Kościół łaciński
———————
20

Por. W. Świerzawski, Eucharystia Chrystusa i Kościoła, Kraków 1982, s. 110.
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przez papieża Urbana IV w roku 1264, z jednej strony stało się odpowiedzią wiary
i kultu na błędy […] dotyczące tajemnicy obecności Chrystusa w Eucharystii,
a z drugiej, było ukoronowaniem ruchu gorącej pobożności eucharystycznej”21.
Procesje teoforyczne są świadectwem wiary chrześcijańskiej, przedłużają
sprawowanie Eucharystii w sposób, w którym wierni składają publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Uroczystość
Bożego Ciała przez wieki inspirowała w ludzie Bożym formy pobożności eucharystycznej. Święty Jan Paweł II w liście na Rok Eucharystii zachęcał, by uroczystość Bożego Ciała z tradycyjną procesją była przeżywana szczególnie żarliwie:
„Wiara w Boga, który poprzez Wcielenie stał się naszym towarzyszem drogi, niech
będzie głoszona wszędzie, a zwłaszcza na naszych ulicach i pośród naszych
domów; niech to będzie wyrazem naszej wdzięcznej miłości i niewyczerpanym
źródłem błogosławieństwa” (MND 18).
Na formację eucharystyczną mają wpływ owoce duchowe Eucharystii:
1. Zjednoczenie z Bogiem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Moment przyjęcia Komunii świętej prowadzi do
pełnego zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa. To czas, kiedy Bóg nas uświęca
i włącza nas do rzeczywistości królestwa Bożego;
2. Bliska relacja z Jezusem: „A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza” (Mt 9, 36-38). Tworzenie
i pielęgnowanie prawdziwie bliskiej relacji z Jezusem jest bardzo ważne. Możemy
robić to na wiele sposobów: poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, pomoc
potrzebującym, ale również poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Tajemnica męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa przybliża nas do Niego i objawia
nam niesamowitą siłę miłości i miłosierdzia;
3. Ożywienie duchowe: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53).
Eucharystia przypomina nam o zmartwychwstaniu i w ten sposób sama przynosi
nam nowe życie. Częste uczestnictwo we Mszy świętej daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, czego tak bardzo nam nieraz
brakuje;
4. Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele
członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy
razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem
dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5). Komunia Święta jednoczy nas z Ciałem i Krwią
Chrystusa. To ona współtworzy wspólnoty, jednoczy, tworzy z nas Kościół,
w którym jesteśmy braćmi i siostrami;
5. Świadomość ubóstwa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Eucharystia pokazuje nam,
———————
21 Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności
ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, nr 160.
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jak niewiele posiadamy, jak mało możemy uczynić bez Jezusa Chrystusa. Jednak
samo przyjmowanie Komunii świętej może przynieść nam niewiele. Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z uczynkami, z pomocą bliskim, chorym i potrzebującym, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa dalej (por. DC 2);
6. Oczyszczenie z grzechów powszednich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz
ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Przyjęcie Komunii świętej i wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają nasze grzechy powszednie. Jezus przychodzi ze swoją
obecnością, miłością i miłosierdziem i czyni naszą duszę czystą;
7. Ochrona przed grzechem śmiertelnym: „Powiadam wam: Tak samo w niebie
większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,
7). Komunia święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Nieraz nie przyjmujemy Komunii ze względu na grzechy powszednie, czujemy się
nieczyści. Tymczasem Komunia ochrania nas przed kolejnymi złymi uczynkami
i myślami, na które możemy być bez niej bardziej podatni. Bliskość Jezusa
wspomaga nasze działanie i prowadzi nas ku właściwie podjętym decyzjom;
8. Duchowe pocieszenie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Eucharystia, osobiste spotkanie
z Jezusem, przynosi prawdziwe ukojenie i pocieszenie. Kiedy potraktujemy ją jak
spotkanie z przyjacielem, z którym możemy o wszystkim porozmawiać, wyżalić
się, opowiedzieć o swoich troskach, to spojrzymy na Mszę świętą zupełnie inaczej.
Msza święta i przyjęcie Komunii mogą stać się osobistym spotkaniem z Kimś, kto
chce nas pocieszyć, dodać sił i ochoty do zmagania się z codziennymi problemami;
9. Centralny punkt naszego życia: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,
6). Bardzo łatwo możemy określić priorytety, którymi kierujemy się w życiu.
Warto sobie o nich przypominać w codziennej modlitwie, podczas czytania Pisma
Świętego i uczestnictwa w Eucharystii. Święty Augustyn powtarzał: „Gdzie Bóg
jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Idąc za tą
myślą, uczyńmy Boga głównym punktem odniesienia w naszym życiu;
10. Pojednanie: „A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 32). Kiedy otwieramy się na
Boga tacy, jacy jesteśmy, to On otacza nas swoją miłością i miłosierdziem. Msza
święta prowadzi do pojednania, ponieważ przynosimy na nią swoje słabości, problemy i grzechy, chcąc je wszystkie oddać Panu Bogu i pozwolić się prowadzić.
Również cuda związanie z Eucharystią rozwijają życie duchowe, zwłaszcza
pielgrzymujących do „cudownych miejsc”. Kościół zna ponad 130 cudów związanych z Eucharystią. Zdarzają się w chwilach zwątpienia w rzeczywistą obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podczas prób profanacji, ale także jako
nagroda za wiarę i miłość. Za pierwszy tego rodzaju cud uważa się wydarzenie
w klasztorze w Lanciano we włoskiej prowincji Chieti nad Adriatykiem w roku
750. Pewien mnich benedyktyński z kościoła San Legonziano w Lanciano, powątpiewający w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii świętej, zobaczył w cza-
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sie Mszy świętej, że po słowach konsekracji Hostia stała się kawałkiem ciała,
a wino – krwią. W Polsce w 2009 r. miał miejsce cud eucharystyczny w Sokółce.
Postać kształt półkola o nierównych brzegach i jest brunatno-czerwona – tak wygląda Cząstka Ciała Pańskiego, która objawiła się w Sokółce na Hostii. 3 X 2011
r. odbyło się uroczyste umieszczenie przemienionej Hostii w kaplicy Matki Bożej
Różańcowej w kościele św. Antoniego. Tam można adorować ją codziennie22.
W historii Kościoła znane są także cuda zwane postami eucharystycznymi. Osoby,
które ich doświadczają, przez długi czas, niekiedy przez całe lata, żyją nie przyjmując pożywienia, a ich jedynym pokarmem jest codzienna Komunia św.
Jedną z pierwszych osób, która doświadczyła postu eucharystycznego, a o której zachowały się historyczne dokumenty, jest wiejska francuska dziewczyna
Alpais, żyjąca na początku XIII wieku. Po wielu ciężkich chorobach została sparaliżowana, a jej jedynym pokarmem pozostawała codzienna Eucharystia. Przybywali do niej liczni pielgrzymi, także z książęcego rodu, a Kościół oficjalnie zbadał
i uznał ten cud. Po śmierci Alpais została beatyfikowana.
W naszych czasach osobą, która przez kilkadziesiąt lat żywiła się wyłącznie
Eucharystią, była słynna francuska mistyczka Marta Robin (1902-1991). Całe
życie spędziła w swej rodzinnej wiosce – Châteauneuf-de-Galaure koło Lyonu. Od
dzieciństwa była pobożna i pogodna. W wieku 16 lat zachorowała na zapalenie
mózgu. 15 X 1925 r. w akcie zawierzenia całkowicie oddała się Bogu. W 1926 r.
została sparaliżowana, od 1928 r. nie mogła spać ani przełykać, nie jadła więc nic
i nic nie piła. Przez 51 lat jedynym jej pokarmem była raz w tygodniu Eucharystia.
2 X 1930 r. otrzymała stygmaty – znaki męki Chrystusa na swym ciele: na stopach,
dłoniach, boku i czole. Co tydzień przeżywała w swoim ciele i w duszy mękę
Jezusa Chrystusa. W lipcu 1942 r. straciła wzrok.
Marta Robin odegrała niezwykle ważną rolę w najnowszej historii Kościoła
francuskiego. Była duchową przewodniczką wielu znanych postaci, liderów powstających w tym kraju nowych wspólnot katolickich. Bezpośrednio z jej inspiracji powstały „Ogniska Miłości” (Foyers de Charité).
Z pobożnością eucharystyczną związane bywają dary nadzwyczajne. Niektórzy święci otrzymali dar łez za grzechy własne lub z powodu cierpień Jezusa Chrystusa. Podczas Eucharystii płakali ku uwielbieniu Boga i dla wynagradzania
za grzechy. Najbardziej znana spośród nich jest św. Klara († 1253). Inny święty,
Feliks z Cantalice († 1587), płakał tak bardzo podczas Mszy świętej, że nie mógł
recytować modlitw mszalnych. Oprócz daru płaczu, święci wyróżniani byli za
swoją niezwykłą miłość do Chrystusa w Eucharystii świetlistymi aurami, ognistą
łuną i ekstazą. Cuda te były udziałem m.in. św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Ekstazie, jaką przeżywają święci adorując Najświętszy Sakrament,
niekiedy towarzyszyła lewitacja, czyli unoszenie się w powietrzu. Święty Józef
z Copertino († 1663), którego niemal codzienne lewitacje były bogato udokumen———————
22
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towane, został patronem podróżujących w powietrzu. Dar lewitacji wzbudza
u świadków podziw, ale także strach, niekiedy także o życie świętej osoby. Sami
lewitujący zazwyczaj wspominali to zjawisko jako łagodne unoszenie się. Jedynie
św. Teresa z Ávili wyznała, że jej własne lewitacje wywoływały w niej również
bojaźń przed niezwykłą siłą i mocą Boga, który „nie zadowala się przyciąganiem
ku sobie tylko duszy, lecz pragnie także i ciała”23.
Odnowione spojrzenie na Eucharystię i jej znaczenie w życiu duchowym może
pomóc w przezwyciężeniu niechęci współczesnego człowieka wobec tego daru
miłości Boga do człowieka i świata. Człowiek współczesny, zapatrzony w siebie,
chce spotykać się z Bogiem bez pośrednictwa. Uważa, że Bóg jest obecny w lesie,
w górach i nie chce szukać go w tłumie ludzi w świątyni. Żeby odpowiedzieć na
jego trudności, nie wystarczy stwierdzić, że w Eucharystii jest obecny Bóg, lecz
trzeba zauważyć, że jest w niej obecny Człowiek – Jezus Chrystus, to znaczy Bóg,
który stał się człowiekiem, a Eucharystia służy nie tylko spotkaniu z Bogiem, ale
zjednoczeniu z Nim, a także otwarciu się ku ludziom w wierze i we wspólnocie
Ciała Chrystusa.
To, co przed nami… także jako wyzwanie duszpasterskie. O znaczeniu Eucharystii i świętowania niedzieli w życiu duchowym chrześcijanina ma przypominać
rozpoczynający się od Adwentu nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce
na lata 2019/2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Program będzie koncentrował się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej (pierwszy rok), Eucharystii
jako tajemnicy celebrowanej (drugi rok) i Eucharystii jako tajemnicy posłania
i chrześcijańskiego świadectwa (trzeci rok). Pierwszy rok programu realizowany
będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć
będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju
Chrystusa”. Celem programu duszpasterskiego jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój duchowy życia chrześcijańskiego. Ma
on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie
i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej.
Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, ma także
motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako wartości kulturowospołecznej i religijno-rodzinnej.

EUCHARIST IN THE SPIRITUAL LIFE
Eucharist constitutes the centre of the life of the Church. It is the Eucharist
through which Christ makes the mystery of his saving death and resurrection pre———————
23 Benedykt XVI, Św. Teresa od Jezusa - nauczycielką wiernych wszystkich czasów, audiencja
generalna 2 II 2011, https://www.niedziela.pl/artykul/1397/Sw-Teresa-od-Jezusa-nauczycielka
[17 XI 2019].
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sent, and this is the essence and meaning of Christian life. In the light of Christ,
a Christian discovers the mystery of faith and earthly reality itself. As pilgrims,
Christians are not always able to comprehend events around them – in their spiritual development, in the life of a community or in the dimension of the whole
world. The author of the article describes the above problem in several points:
at first, he introduces the foundation of spiritual life, that is founding one’s life on
the Holy Spirit; then, the author presents the essence of Eucharist included in the
Paschal Mystery; he emphasizes the fact that the Eucharist is life and gives life
to Christians; he also indicates the need of Christian formation towards the Eucharist and the ways of devotional Eucharistic life and its spiritual fruit.
Keywords: Eucharist, Holy Spirit, Paschal Mystery, spiritual life.
Słowa kluczowe: Eucharystia, Duch Święty, misterium paschalne, życie
duchowe.
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Małgorzata PAGACZ USJK
EUCHARYSTIA JAKO OFIARA
W ŻYCIU OSÓB KONSEKROWANYCH
Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, w której Odkupienie przeżywane
jest w sposób aktualny. W niej Ofiara Jezusa staje się Ofiarą Kościoła i wydaje
owoce pojednania oraz zbawienia. Msza święta stanowi nie tylko wspomnienie
Ofiary złożonej raz na zawsze na krzyżu, lecz tę Ofiarę również uobecnia. W każdej Eucharystii Kościół włącza się w Ofiarę swojego Pana, a wierzący są wezwani,
by przyłączyli się do niej przez osobistą ofiarę.
Każdy ochrzczony uczestniczący w Eucharystii, łączącej go ze Zbawicielem
oddającym swoje życie, nie może nie składać siebie wraz z Chrystusem w ofierze
Ojcu Niebieskiemu. Postawa ta odnosi się tym bardziej do osób, które poprzez
konsekrację poświęciły się Bogu całkowicie na własność. Życie zakonne, będące
drogą naśladowania Jezusa, jest dążeniem do doskonałej miłości i udziałem
w krzyżu Chrystusa w świetle Jego zmartwychwstania.
1. Życie konsekrowane złożeniem Bogu wszystkiego w ofierze
Osoba konsekrowana, odpowiadając na wezwanie do wyłącznej miłości Chrystusa i służby Jemu w Kościele, zawierza Bogu i poświęca się całkowicie Jemu
oraz Jego zamysłowi zbawienia. Powołanie do życia konsekrowanego jest
wyłączną inicjatywą Boga, który oczekuje od tych, których wybrał, odpowiedzi
w postaci zupełnego oddania się Jemu. „Doświadczenie tej bezinteresownej miłości Boga jest tak głębokie i silne, że człowiek czuje się zobowiązany odpowiedzieć
na nie bezwarunkowym poświęceniem Mu własnego życia, złożeniem w ofierze
wszystkiego – teraźniejszości i przyszłości – w Jego ręce” (VC 17). Jan Paweł II,
———————
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idąc za św. Tomaszem z Akwinu, zaznacza, że totalny charakter ofiary – składanej
przez osobę konsekrowaną i stanowiącej o jej tożsamości – można porównać do
prawdziwej ofiary całopalnej (por. VC 17).
Chrystus oczekuje od osób konsekrowanych, by poświęciły Mu się całkowicie
– mają wyrzec się wszystkiego (por. Mt 19, 27), by pozostawać w zażyłości z Nim
i iść za Nim dokądkolwiek pójdzie (por. Ap 14, 4). Życie konsekrowane jest „życiem ofiarnej miłości, konkretną i wielkoduszną służbą” (VC 75) na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28). Wymaga
zaparcia się siebie, które można zrozumieć jedynie w świetle tajemnicy krzyża
Chrystusowego. Praktyka rad ewangelicznych zawiera w sobie rys ogołocenia,
który jest chrystocentryczny. Jezus wielokrotnie wskazuje na krzyż jako warunek
wstępowania w Jego ślady – zaproszenie „Pójdź za Mną” łączy z wezwaniem: „Jeśli
kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż
swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23).
U początku życia monastycznego mnisi zostali nazwani „niosącymi krzyż”
(por. VC 6), a – zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II – umiłowanie
krzyża to jeden z najważniejszych środków prowadzących do odnowy życia zakonnego (por. PC 25). „Wszystkie zakony biorą początek z krzyża: tam, gdzie Jezus
oddaje ducha (aby tchnąć go po Zmartwychwstaniu w swój Kościół), wypływa
wszelka łaska bezwarunkowego naśladowania. Dlatego wszystkie zakony muszą
się stale na nowo reformować pod krzyżem, patrząc bezpośrednio na Ukrzyżowanego” – pisze Hans Urs von Balthasar1. Osoby konsekrowane świadczą o wierności Chrystusowi, jeżeli idą Jego drogą. Bóg wybawił ludzkość od grzechu przez
swoją miłość, która objawiła się najpełniej w Ofierze Syna na Kalwarii. Życie konsekrowane posiada wymiar paschalny, jest zespolone z tajemnicą krzyża Chrystusa
(por. VC 24)2.
Osoby konsekrowane przez zanurzenie w śmierć Zbawiciela, dokonane w miłości zupełnego oddania, pragną być napełnione duchem ofiary, do której wzywa
św. Paweł słowami: „Proszę was […], abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą,
świętą” (zob. Rz 12, 1). Ofiara jest wpisana w istotę życia konsekrowanego, a dodatkowo ma ona charakter totalny. Konsekracja „w całkiem szczególny sposób
jednoczy nierozdzielnie i wiecznie człowieka wierzącego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa i sprawia, że żyje on tym «nowym życiem» (Rz 6, 4), owocem
Odkupienia”3. Paschalny wymiar życia konsekrowanego wyraża się w codziennym trudzie wierności Bogu i otrzymanemu od Niego powołaniu oraz w trwałym
przeżywaniu stanu nawrócenia. Życie konsekrowane jest dynamizmem, nieustan———————
H. Urs von Balthasar, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991, s. 427.
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Turynie: „Paschalny wymiar konsekracji zakonnej”, 13 IV 1980, w: tenże, O życiu zakonnym. Przemówienia – Listy apostolskie –
Instrukcje, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań-Warszawa 1984, s. 93-97.
3 Tamże, s. 94; por. tenże, Wymiary życia konsekrowanego, 26 X 1994, w: Życie konsekrowane
w nauczaniu Jana Pawła II, red. Cz. Drążek, Kraków 1996, s. 34; RD 7.
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nym wzrastaniem dla Boga. Charakteryzuje się wrażliwością na natchnienia
Ducha Świętego, zupełną dyspozycyjnością wobec Boga, zmysłem współodczuwania z Kościołem i umiejętnością rozpoznawania znaków czasu4. Niekiedy prowadzi
do wierności aż po złożenie daru z własnego życia w męczeństwie (por. VC 86).
Pomimo różnorodnych form życia konsekrowanego, jego istota pozostaje zawsze niezmienna: „wyraża się w radykalnym darze z siebie składanym z miłości do
Pana Jezusa, a w Nim – do każdego członka ludzkiej rodziny” (VC 86). Najpełniejszym przejawem całkowitego złożenia Bogu wszystkiego w ofierze jest praktyka rad ewangelicznych. W ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa osoba
konsekrowana wyznaje absolutny prymat Boga i – z miłości do Pana Jezusa – oddaje Mu siebie zupełnie na własność. Rady ewangeliczne wskazują na prawdziwą
wolność od siebie i od stworzeń, która prowadzi do ofiarnego tracenia swego życia
ze względu na Chrystusa i Jego królestwo.
2. Znaczenie Eucharystii w życiu osób konsekrowanych
Eucharystia – zawierająca całe duchowe dobro Kościoła, samego Chrystusa,
który poprzez swoje Ciało ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie
ludziom – jest sercem życia kościelnego, a zarazem życia konsekrowanego (por.
VC 85), stanowiącego integralną i nieodłączną część Kościoła. „Czyż osoba powołana do tego, by przez profesję rad ewangelicznych uczynić Chrystusa jedynym
sensem swojego istnienia, mogłaby nie dążyć do nieustannego pogłębiania komunii z Nim poprzez codzienny udział w sakramencie, który Go uobecnia, w ofierze,
która odnawia Jego dar miłości złożony na Golgocie, i w uczcie, która daje pokarm
i siły pielgrzymującemu ludowi Bożemu?” (VC 85) – pyta św. Jan Paweł II. Niezastąpiona wartość Eucharystii w życiu konsekrowanym wynika z istoty tego
sakramentu oraz z doniosłości powołania do całkowitego poświęcenia się Bogu
przez profesję rad ewangelicznych.
Z samej swej natury Eucharystia jest centrum życia każdego rodzaju wspólnoty osób konsekrowanych (por. VC 95; RDC 26). Osoba konsekrowana, ilekroć
uczestniczy w Eucharystii – najważniejszej modlitwie Kościoła, w której zmartwychwstały Pan daje siebie samego, w swoim słowie, w swoim Ciele i w swojej
Krwi – odnawia całkowity dar z siebie, złożony Bogu w profesji. Jest wezwana do
totalnego ofiarowania siebie i do zupełnego utożsamienia się z Nim. Eucharystia
jest Ofiarą – Zbawiciel składa ją Ojcu, a zarazem przyłącza do siebie osobę
poświęconą Mu na własność, która ofiarowuje się i jest ofiarowana.
Konsekracja posiada strukturę Eucharystii – osoba konsekrowana składa całkowity dar z siebie, który jest zespolony z Ofiarą eucharystyczną (por. RDC 26).
We Mszy świętej urzeczywistnia się w pełni to, do czego osoby konsekrowane są
———————
4

Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Turynie, s. 94-95.
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powołane z racji swej konsekracji: zażyłość z Chrystusem, upodobnienie się do
Niego, całkowite utożsamienie się z Nim (por. RDC 26). Dzięki mocy płynącej
z Najświętszej Ofiary i za sprawą łaski Bożej, osoba konsekrowana pragnie realizować słowa św. Pawła z Listu do Filipian: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim” (Flp
3, 8-9). Wchodzi na drogę ofiary i wyrzeczenia, przyjmując w sobie tajemnicę
Kalwarii, ponieważ wierzy Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu.
Dostrzega, że poprzez umieranie sobie Chrystus uzdalnia ją do głębszego odrodzenia5.
Współczesne nauczanie Kościoła zaznacza konieczność ofiarniczego poświęcenia w życiu konsekrowanym. Jan Paweł II wskazuje, że dla osoby mającej powołanie „głównym celem procesu formacyjnego jest przygotowanie człowieka do
całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa w służbie misji”
(VC 65). Równocześnie osoba konsekrowana „nigdy nie będzie mogła stwierdzić,
że w pełni ukształtowała w sobie nowego człowieka” (VC 69), który potrafiłby
miłować Boga i bliźniego całkowicie bezinteresownie. Eucharystia jest zaś miejscem i wydarzeniem, dzięki któremu człowiek uczy się budowania więzi opartych
na Chrystusie, gdyż właśnie z komunii z Jezusem eucharystycznym można czerpać
moc do miłowania i przebaczania, do tworzenia duchowości komunii koniecznej
do podjęcia dialogu miłości, który dziś jest szczególnie potrzebny (por. RDC 6).
Osoby konsekrowane – według słów papieża Benedykta XVI skierowanych do
młodych konsekrowanych – mają stawać się „żywymi ołtarzami, na których
ofiarna miłość Chrystusa uobecnia się jako natchnienie i źródło duchowego
pokarmu dla każdego napotkanego […] człowieka”6.
Uczestnicząc w Eucharystii, wierzący składa siebie w ofierze wraz z Chrystusem. Jeżeli osoba konsekrowana każdego dnia bierze udział w Eucharystii i codziennie słyszy słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje”, to nie może nie uczynić
ich też swoimi. Są one bowiem wezwaniem, aby – na wzór Jezusa – żyć tym samym
oddaniem siebie Bogu w służbie braciom i siostrom. „Każde sprawowanie liturgii
musi stawać się okazją do odnowienia zobowiązania oddawania życia jedni za drugich poprzez wzajemne przyjmowanie siebie i przez służbę” (RDC 26). Aby sprawować w prawdzie Eucharystię, trzeba czynić to, co uczynił Jezus7. I podobnie –
———————
Eucharystia ukazuje, że „tylko to, co zostało ofiarowane Bogu, jest przeistoczone i ponownie
darowane w Komunii jako przemienione”. – F. Jalics, Rekolekcje kontemplatywne, tłum. J. Bolewski,
Kraków 2007, s. 109. Dzięki Eucharystii człowiek pozwala wypełniać się Bogu miłością tak, iż to
nie on sam żyje, lecz Chrystus w nim, a ponadto – w pewnym sensie – nie on sam wykonuje działania,
lecz Chrystus w nim. „Tylko ten, kto umarł, może zmartwychwstać. Tylko ten, kto wszystko oddał,
może przyjąć wszystko”. – Tamże.
6 Benedykt XVI, Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem w Sydney: „Bądźcie znakiem
odnowy dla ludu Bożego”, 19 VII 2008, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj,
Kraków 2009, s. 250. „Największe skarby, jakie dzielicie z innymi młodymi ludźmi – wasz idealizm,
wielkoduszność, czas i energia – to prawdziwe ofiary, które składacie na ołtarzu Pana”. – Tamże.
7 Zob. R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie, tłum. A. J. Zębik, Warszawa 2008, s. 30.
5
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aby uczestniczyć prawdziwie we Mszy świętej, nie można nie dawać siebie
w darze. „Kto miłuje Boga, Ojca wszystkich, winien miłować bliźnich, w których
rozpoznaje braci i siostry” (VC 77) – stwierdza Jan Paweł II. Eucharystia jest zaś
źródłem i szczytem życia i działalności apostolskiej (por. RDC 26).
Zdolność do składania siebie w ofierze, która umacnia się w Eucharystii, jest
nieodłącznym elementem życia konsekrowanego. „Czyż nie zachodzi jakaś tajemnicza konieczność związku między wyrzeczeniem a radością, ofiarą a wielkodusznością, między karnością a wolnością duchową?” (ET 29) – pyta osoby konsekrowane papież Paweł VI. Przypomina im, że utrapienia, które ich spotykają, stają się
okazją do znoszenia ich razem z Jezusem i do ofiarowania Bogu Ojcu wszystkich
trudności i niesprawiedliwości, które cierpią inni członkowie Mistycznego Ciała
Chrystusa. Jedynie Ofiara Zbawiciela może nadać właściwy sens wydarzeniom w
życiu człowieka. Osoby konsekrowane są wezwane, by patrzeć w świetle wiary
i doświadczać prawdy o krzyżu w perspektywie zmartwychwstania Jezusa.
Powinny – wiedząc, że Kościół cierpi – „nosić w swych sercach to cierpienie
Kościoła i same być ukrzyżowane tak, jak Chrystus jest ukrzyżowany w tych
duszach, które dla Jego chwały i dla Jego Imienia cierpią mękę świata”8. Osoba
konsekrowana idzie drogą, którą pierwszy przeszedł Zbawiciel, a zatem nie może
nie doświadczać choć części tego ciężaru, który był udziałem Pana.
Eucharystia utwierdza osoby konsekrowane w postawie ciągłego składania
siebie w ofierze, ponieważ ona stanowi zadatek przyszłej chwały i jest sakramentem nadziei paschalnej. Każda osoba poświęcona Bogu na własność jest zaś znakiem eschatologicznym, ponieważ przyjmuje już na ziemi taki stan życia, który
będzie udziałem wszystkich w niebie, zgodnie ze słowami Chrystusa o tym, że
w niebie nie będzie się ani żenić ani za mąż wychodzić (por. Mt 22, 30), gdyż
wszyscy będą miłować Boga bezpośrednio. Osoby konsekrowane stanowią, zarówno we wspólnocie ludu Bożego, jak i wobec świata, żywy znak przyszłego
wieku. Ponadto są przekonane, że komunia z Jezusem, którą przeżywają jako pielgrzymi w doczesności, jest zapowiedzią ostatecznego spotkania w dniu, w którym
będą podobni do Pana, bo ujrzą Go takim, jakim On jest (por. 1 J 3, 2). Ich nadzieja
znajduje już w pewnej mierze swe urzeczywistnienie w Najświętszej Ofierze.
„Eucharystia jest doczesnym przedsmakiem wieczności, jest Boską obecnością
i komunią z nią; jako pamiątka Paschy Chrystusa z samej swej natury wnosi
w ludzkie dzieje łaskę. Otwiera na Bożą przyszłość; będąc komunią z Chrystusem,
z Jego Ciałem i Krwią, jest uczestnictwem w życiu wiecznym Boga” (EdE 75).
Jest celebrowana w oczekiwaniu na powrót Zbawiciela, na którego przyjście wskazują – choćby jedynie swoim istnieniem – osoby konsekrowane.
Uczestnicząc w Eucharystii, w osobie konsekrowanej pogłębia się świadomość, że jej życie ma wartość jedynie o tyle, o ile zostaje ofiarowane: nie tylko
———————
8 Paweł VI, Do Kamedułek: „Na Górze Przemienienia”, 23 III 1966, w: tenże, Charyzmat życia
zakonnego. Przemówienia i dokumenty, red. A. Żuchowski, T. Sułowska, Warszawa-Poznań 1974,
s. 104.

Małgorzata PAGACZ USJK

126

podczas Mszy świętej, lecz właśnie w codziennych wydarzeniach, spotkaniach
i doświadczeniach. Błogosławiony Pierre Claverie, dominikanin i męczennik,
zamordowany w Algierii w 1996 r. przez ekstremistów islamskich, beatyfikowany
8 XII 2018 r., zwracając się do sióstr zakonnych, tak komentuje znaczenie postawy
ofiarowania siebie: „Oddać się Bogu, lecz również oddać się innym to ruch ofiarowania, który prowadzi do Paschy i komunii dzieci Bożych. Zakłada to w nas
samych walkę z instynktem posiadania, a w społeczeństwie konieczność zatrzymania wyścigu za bogactwem i dobrobytem”9. Bezinteresowny dar z siebie jest
także wyrazem ślubu ubóstwa. Ten, kto rozumie, że jest obdarowany, staje się
wolny od potrzeby posiadania. Dominikanin stwierdza następnie: „Jeśli wszystko
otrzymujemy jako dar Boga, nic nie możemy zatrzymać i wszystkim musimy się
dzielić. Ofiara jest konsekwencją tego daru nieustającej miłości, którym jest stworzenie przez Boga”10. Osoba konsekrowana żyje nadzieją przemieniającej mocy
zmartwychwstania i dlatego może oddawać siebie w darze miłości: wie, że chociaż
niszczeje człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się
z dnia na dzień (por. 2 Kor 4, 16).
Ofiara z siebie składana w życiu konsekrowanym musi przejawiać się w zaangażowaniu całej osoby w służbie Dobrej Nowiny. Błogosławiony Pierre Claverie
wyjaśnia siostrom zakonnym w rozważaniach rekolekcyjnych dotyczących Eucharystii, że ofiarować siebie Bogu podczas Mszy świętej to „być chlebem, którym
Bóg chce nakarmić złaknionych miłości na całym świecie”11. Zwraca się do rekolektantek: „Oddajemy się Bogu do dyspozycji, mając otwarte ręce, gotowi oddać
to, co je wypełnia, lecz również gotowi bez wahania oddać samych siebie, by Bóg
dokończył dzieła dla nas, w nas i poprzez nas”12. Prawdziwym nieszczęściem i porażką osoby konsekrowanej byłaby sytuacja, gdy okazałoby się, że nigdy nie ofiarowała siebie, że dawała jedynie odmierzając, kalkulując i czekając aż zostanie jej
odpłacone. Taka postawa byłaby sprzeczna nie tylko z istotą Eucharystii, ale także
z Ewangelią, która pokazuje, że ten, kto chce zachować swe życie, straci je, ponieważ nie będzie zdolny wyjść poza siebie. „Człowiek jest tym bardziej sobą, im
bardziej jest dla drugiego. Przez to tylko dochodzi do siebie, że odchodzi od siebie.
Staje się sobą tylko przez kogoś drugiego”13 – stwierdza kardynał Ratzinger.
Nierozerwalny związek pomiędzy Eucharystią a życiem doskonale rozumie
i pokazuje św. Urszula Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która w swych Rozmyślaniach pisze: „Jedzcie me
siły, bo są do waszej dyspozycji, chce wam służyć nimi. Bierzcie i jedzcie moje
zdolności, moją umiejętność, jeśli wam nią mogę być użyteczna. Bierzcie i jedzcie
———————
P. Claverie, Oddać życie, tłum. B. Stefaniak, Poznań 2005, s. 67.
Tamże.
11 Tamże, s. 63.
12 Tamże.
13 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1996, s. 227.
9
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moje serce, niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia życie wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas, niech będzie do waszej dyspozycji. Weźcie mnie, choćby to było dla
mnie ciężkie, jam wasza, jak Jezus-Hostia jest mój”14. Postawa ta ukazuje owoc
przeżycia miłości eucharystycznego Chrystusa, autoformacji na Jego wzór, wyrażający się w życiu w miłości bliźniego. Tym samym św. Urszula pokazuje, jak
czerpać z najcenniejszego źródła świętości, jakim jest Ofiara krzyża i zmartwychwstanie Chrystusa obecne w Eucharystii. Słowa „Bierzcie i jedzcie” nie mogą nie
być formułą życia dla wyzwolonych z egoizmu osób konsekrowanych.
Pójście za Chrystusem drogą rad ewangelicznych oznacza dla osoby konsekrowanej co najmniej dwie rzeczy: wymiar krzyża (przeżycie ofiary, poświęcenia,
niepowodzenia, cierpienia, niezrozumienia, pogardy czy nawet prześladowania)
oraz doznanie wielkiej pociechy trwania przy Zbawicielu, doświadczanie głębokiej radości w służbie Chrystusowi15. Połączenie w jedno tych pozornych sprzeczności możliwe jest wyłącznie na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a znajduje swoje wypełnienie właśnie w Eucharystii, w której Chrystus nadal miłuje
człowieka aż do końca, aż po dar z własnego Ciała i swojej Krwi (por. SCr 1).
3. Fundament postawy składania siebie w ofierze
w życiu konsekrowanym
U początku każdej decyzji złożenia się w ofierze stoi Duch Święty, który
w łonie Trójcy Świętej jest dawaniem się Ojca Synowi i Syna Ojcu16. Postawa
składania siebie w ofierze w życiu osób konsekrowanych ma również swoje zakorzenienie w pewności bycia miłowanym przez Zbawiciela i w wierze w życie
wieczne, którego osoby konsekrowane są żywymi znakami. Istotą chrześcijańskiej
ofiary jest miłość, a nie cierpienie czy przemoc. Ci, którzy należą do Boga w sposób wyłączny, dostrzegają wyraźnie miłość, która „skłoniła Chrystusa do złożenia
daru z siebie i do najwyższej ofiary krzyża” (VC 42) oraz odpowiadają na nią,
dając Mu całych siebie. Są wezwani do miłowania w Bogu tak, jak Jezus umiłował,
aż po dar z własnego życia (por. CN 21). Osoba konsekrowana jest zdolna do ofiary
i poświęcenia, ponieważ ma podstawową pewność, że jest nieskończenie kochana
przez Zbawiciela (por. CN 22). „Nic tak jak krzyż Chrystusa nie może potwierdzić
w sposób pełny i ostateczny tej pewności oraz wolności, która z niej wypływa”
(CN 22). Świadomość i doświadczenie miłości Zbawiciela sprawia, że osoba
konsekrowana może zapominać o sobie i składać siebie w darze miłości na wzór
Jezusa. Zdolność do ofiary i poświęcenia jest odzwierciedleniem autentycznej
———————
U. Ledóchowska, Rozmyślania, t. 2, Pniewy 2000, s. 47.
Zob. Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieństwa, osób konsekrowanych i seminarzystów
w Mariazell: Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia, 8 IX 2007, w: Benedykt XVI
do osób konsekrowanych, s. 149.
16 Zob. R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie, s. 43.
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więzi z Chrystusem i owocem kontemplacji Jego miłości17. Życie chrześcijańskie,
niezależnie od rodzaju powołania, jest uczestnictwem w miłości Chrystusa, w Jego
miłości do Ojca i braci, która zapomina o sobie. Osoba konsekrowana, a tym
bardziej zakonna, poprzez praktykę rad ewangelicznych pragnie dążyć do miłości
doskonałej (por. PC 1).
Osoba konsekrowana jest zdolna do składania siebie w ofierze poprzez swoje
szczególne zakotwiczenie w wieczności. Może tracić swoje ziemskie życie dla
Chrystusa, ponieważ wie, że On daje jej życie wieczne. Eschatologiczne wychylenie życia konsekrowanego sprawia, że ofiarowanie siebie jest czymś jak najbardziej zrozumiałym i spójnym ze specyfiką tego życia. Zdolność do składania siebie
w ofierze przez osoby konsekrowane jest sprawdzianem, czy ich życie nie utraciło
swego nadprzyrodzonego charakteru, czy nie zagubiło wiary, nadziei i miłości jako
cnót teologalnych. Osoby konsekrowane dają świadectwo, że nadzieja życia
wiecznego jest pewna i pod żadnym względem nie może zostać zastąpiona poszukiwaniem jedynie tego, co ziemskie, przywiązaniem, pragnieniem przyjemności,
posiadania czy chęcią zyskania własnych korzyści. Życie konsekrowane musi być
nadprzyrodzone, ponieważ nie może mieć innego fundamentu. W przeciwnym
razie nie byłoby życiem prawdziwej, bezinteresownej ofiary składanej z miłości
do Chrystusa.
Podstawowa pewność, że jest się nieskończenie kochanym przez Chrystusa
oraz wychylenie eschatologiczne życia konsekrowanego sprawiają, że ci, którzy
oddają się Bogu całkowicie na własność nie mogą nie utrzymywać w sobie żywej
gotowości do znoszenia cierpienia z Chrystusem. Ta gotowość współcierpienia
z Panem jest w rzeczywistości jedynym warunkiem pójścia w ślady Mistrza z Nazaretu, zgodnie ze słowami Ewangelii: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,
23)18. Od tych, którzy chcą zostać uczniami Jezusa, Zbawiciel na początku wymaga tylko gotowości do cierpienia, a nie – jak mogłoby się wydawać – miłości
do Boga i do bliźniego19. Osoby konsekrowane są zaś powołane do naśladowania
Pana Jezusa bardziej z bliska.
4. Składanie siebie w ofierze we współczesnym kontekście
Postawa składania siebie w darze, umacniana i kształtowana w Eucharystii,
napotyka także na różnego rodzaju przeszkody spowodowane wieloma czynnikami. Niektóre z nich są ponadczasowe, inne zaś charakterystyczne dla współcze———————
17 Ponadto bazuje na współpracy z łaską. Jest także następstwem zaparcia się siebie, podejmowania świadomego wysiłku przekraczania siebie – wyzbywania się egoizmu na rzecz miłości Bożej.
18 „Świętość polega jedynie na gotowości cierpienia” (św. Teresa z Lisieux) – Cyt. za: C. de Meester, Z pustymi rękami. Posłannictwo Teresy z Lisieux, tłum. Z. Nosalewska, Kraków 1990, s. 76-77.
19 Zob. F. Jalics, Rekolekcje kontemplatywne, s. 158-165.
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sności. Uniwersalną przyczyną zachwiania postawy ofiarowania siebie i poświęcenia są tendencje egoistyczne i lęk przed dawaniem siebie braciom i siostrom
(por. CN 22). Droga ofiarniczego poświęcenia jest naprawdę wąska. Zawsze i
stnieje niebezpieczeństwo, że w osobach dojdzie do głosu „natura «starego człowieka», który z jednej strony pragnie wspólnoty i jedności, ale nie zamierza i nie
ma ochoty zapłacić za nie ceny osobistego wysiłku i poświęcenia” (CN 21). Taki
stan rzeczy jest skutkiem grzechu pierworodnego, który sprawia, że w człowieku
istnieje wiele złych skłonności. Dlatego konieczne jest przebycie długiej drogi prowadzącej od starego człowieka (który skłonny jest zamykać się w sobie) do człowieka nowego (który oddaje się innym na wzór miłości Chrystusa) (por. CN 21).
Ważną przyczyną, dla której dochodzi do współczesnego zagubienia świadomości wartości ofiarowania siebie (nie tylko w życiu konsekrowanym), jest niewłaściwe lub zawężone pojmowanie Eucharystii. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia zwraca uwagę, że „czasami spotyka się bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy Eucharystii” (EdE 10), ogołacające ją z wymiaru ofiarniczego,
a sprowadzające jej znaczenie jedynie do zwykłego braterskiego spotkania. Podobnego zdania jest Joseph Ratzinger, który stwierdza, że zdarza się, iż dochodzi
do infantylizmu pastoralnego degradującego liturgię katolicką do rangi towarzyskiego wydarzenia20. Taka sytuacja prowadzi do zapominania o Ofierze Jezusa
Chrystusa – który oddał siebie aż do ostatniej kropli krwi, aż do ostatniego uderzenia serca – a w konsekwencji również do zatracenia postawy bezinteresownego
poświęcenia i oddania siebie w służbie Bogu i bliźnim.
Podobnie papież Franciszek przestrzega osoby konsekrowane przed zapominaniem o Jezusie Ukrzyżowanym: „Niech wasze życie będzie godne krzyża Jezusa
Chrystusa. Zakonnice, kapłani żyjący duchem świata są karykaturą, są nieprzydatni […]. Utracili pamięć o Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym, naszej jedynej
chlubie”21. Ten, kto traci z oczu perspektywę krzyża, kto nie kontempluje Jezusa
konającego, staje się nieczuły oraz pozbawia się wrażliwości na Boga i na człowieka; nie jest zdolny do poświęcenia ani do składania siebie w ofierze. „Ten, kto
chodzi bez krzyża, kto buduje bez krzyża i wyznaje Chrystusa bez krzyża, nie jest
uczniem Pana, lecz człowiekiem światowym, który nie zrozumiał orędzia chrześcijańskiego” (Rall 6). Osoby konsekrowane nie będą zdolne do poświęcenia, jeżeli nie
podejmą wysiłku „przyswojenia sobie logiki Jezusowego krzyża, która jest logiką
wychodzenia z siebie i czynienia z siebie daru, logiką miłości”22. Eucharystia jako
———————
20 Zob. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary. Z ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia
Vittorio Messori, Kraków-Warszawa 1986, s. 104.
21 Franciszek, Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami: „Nie
zapominajcie o przeszłości”, 6 VI 2015, OR 36(2015), nr 6, s. 12.
22 Franciszek, Homilia podczas Mszy św. dla seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek: „Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach”, 7 VII 2013, OR 34(2013), nr 9, s. 46; por. M. Pagacz, Życie
konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Kraków 2019, s. 237-238.
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uobecnienie śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela pozwala nie tylko zachować
żywą pamięć o Ofierze Chrystusa, ale także trwać w zjednoczeniu z Nim.
Tendencje we współczesnej kulturze i społeczeństwie nie sprzyjają właściwemu rozumieniu i przyjęciu postaw ofiary i poświęcenia. Dzisiejsza kultura nadmiernie ceni subiektywizm oraz dążenie do osobistej realizacji. Uznanie znajduje
człowiek niezależny, zdolny sam osiągać swoje cele, pewny siebie indywidualista
(por. RDC 24-25; VC 43)23. Ponadto współczesna kultura jest hedonistyczna,
cechuje ją materialistyczna żądza posiadania oraz błędne pojmowanie wolności
(por. VC 88-91), oddzielające „tę fundamentalną ludzką prerogatywę od jej konstytutywnej więzi z prawdą i normą moralną” (VC 91; por. VS 31-35). Akcentuje
się tolerancję i swobodę oraz możliwość niczym nieskrępowanego zachowania.
W obecnych czasach „ukształtowała się szczególna wrażliwość na kwestię wolności” (VS 31), która niekiedy prowadzi do tego, że w niektórych nurtach myśli
współczesnej do tego stopnia podkreśla się jej znaczenie, że „czyni się z niej
absolut, który ma być źródłem wartości” (VS 31). Takie wzorce osobowe przenikają również do życia konsekrowanego, które jednak nie może być oddzielone od
tajemnicy krzyża i ofiary.
Osoby konsekrowane mają być w świecie wyraźnym znakiem Ewangelii,
potrzebującej ludzi, którzy niczym ziarno potrafią umrzeć dla siebie samych (por.
RDC 25), by żyć dla Boga, przeciwstawiając się mentalności obecnego wieku.
Przez swoją postawę – pełną ofiarnej miłości i wskazującą, jak najpełniej wykorzystać swoją wolność – dają impuls do przemiany współczesnego człowieka.
Benedykt XVI zwraca się do osób konsekrowanych: „Wobec indywidualizmu
i relatywizmu, prowadzących do tego, że człowiek staje się dla siebie jedyną
normą, wasze braterskie życie zdolne poddać się kierownictwu, a więc gotowość
do posłuszeństwa, potwierdza, że realizację samych siebie składacie w ręce
Boga”24. Osoba konsekrowana potrafi tracić i ofiarować siebie, bo wie, że jej życie
jest pod opieką niezniszczalnej mocy miłości Boga.
Eucharystia jako sakrament jedności z Chrystusem, jest również sakramentem
jedności eklezjalnej i jedności pomiędzy wspólnotami osób konsekrowanych. Postawa składania siebie w ofierze w ich życiu, która wypływa z codziennego uczestnictwa w Eucharystii, ma znaczenie dla różnych społeczności. „Wspólnota osób
konsekrowanych, która przeżywa tajemnicę paschalną, ponawianą każdego dnia w
Eucharystii, staje się świadkiem komunii i prorockim znakiem braterstwa w podzielonym i zranionym społeczeństwie” (RDC 26). Udział w Najświętszej Ofierze nie
może nie łączyć się z miłością do Boga i do człowieka, z przebaczeniem i pojednaniem, które zarazem stają się świadectwem dawanym przez wspólnoty zakonne.
———————
Por. Benedykt XVI, Przemówienie do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej: „Kościół
i świat potrzebują Waszego świadectwa”, 10 XII 2005, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych,
s. 46.
24 Tamże.
23

Eucharystia jako Ofiara w życiu osób konsekrowanych

131

Eucharystia stanowi nie tylko wspomnienie Ofiary złożonej na krzyżu raz na
zawsze, lecz ta Ofiara staje się ponownie aktualna, odnawiając się w sposób sakramentalny. W encyklice Ecclesia de Eucharistia św. Jan Paweł II pyta: „Cóż
większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam
miłość, która posuwa się «aż do końca» (zob. J 13, 1) – miłość, która nie zna
miary” (nr 11). Osoby konsekrowane – wezwane do naśladowania Chrystusa również w Jego oddaniu się w ofierze Ojcu i do doskonałej miłości – wypełniają swoje
powołanie na drodze rad ewangelicznych. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa są urzeczywistnieniem całkowitego złożenia siebie w darze Bogu, a każda
Eucharystia – z której nie można usunąć wymiaru ofiarniczego – umacnia to totalne oddanie. Osoby konsekrowane, żyjące w sposób szczególny w perspektywie
eschatologicznej, zanurzone w wieczności Boga, chcą tracić swoje życie dla Chrystusa, bo wierzą, że On obiecuje im życie wieczne; stąd płynie wolność oddawania
swego życia w darze.
Eucharystia, w której centrum stoi Chrystus i Jego Ofiara dla zbawienia świata,
jest miejscem, gdzie osoba konsekrowana jednoczy się z Jezusem i odnawia całkowitą przynależność do Niego, pragnąc odpowiadać na Jego miłość bezinteresownym darem z siebie w służbie Bogu i braciom. Najświętsza Ofiara przynagla
ich, by niczego nie przedkładali nad miłość do Chrystusa oraz udziela im łaski, by
w swoim życiu potrafili żyć poświęceniem, a w ten sposób stawali się znakiem
komunii i jedności we współczesnym świecie, w którym często zwycięża indywidualizm i dążenie do samorealizacji. Osoby całkowicie poświęcone Bogu, żyjące
eucharystyczną miłością Jezusa, oddają Jemu całych siebie, by On mógł przedłużać w nich swoją misję.

EUCHARIST AS SACRIFICE
IN THE LIFE OF CONSECRATED PERSONS
The article presents the significance of the Eucharist in the life of consecrated
persons. The consecrated life, being a way of following Christ, means striving for
perfect love and participating in the Cross of Jesus in the light of His resurrection.
Vows of chastity, poverty and obedience are to be understood as the total gift for
God and each Eucharistic liturgy, containing the dimension of absolute sacrifice,
confirms this total devotion. Consecrated persons, living in the eschatological perspective, are ready to lose their life for Christ, because they believe that He promises
them eternal life – this very fact gives them the freedom to offer their life as a gift.
Keywords: Eucharist, consecrated life, sacrifice.
Słowa kluczowe: Eucharystia, życie konsekrowane, ofiara.
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EUCHARYSTIA
W ŻYCIU DUCHOWYM ŚWIECKICH
W tak sformułowanym zagadnieniu, na tyle zresztą szerokim, że można się
pokusić jedynie o próbę aspektowego naszkicowania jego problematyki, głównym
przedmiotem jest Eucharystia. Ona też będzie stanowiła rdzeń treści odpowiedzi
na stawiane problemy. Zagadnienie zostanie omówione w czterech punktach.
W każdym z nich będą zawierały się odniesienia do Eucharystii jako fundamentu
i zwornika życia duchowego.
1. Życie duchowe i jego aspekt eucharystyczny
Całkowita ontologiczna i moralna zależność człowieka-stworzenia od BogaStwórcy nakazuje przyjęcie przez tego pierwszego pewnego systemu postaw i zachowań, których celem jest oddanie czci Bogu, sprawiedliwie Mu się należącej.
Całość tego systemu postaw nazwiemy życiem duchowym, przypisując mu dwa
podstawowe elementy. Przede wszystkim, w sensie obiektywnym, jedynym źródłem tego życia są Osoby Trójcy Świętej, które udzielają człowiekowi skutecznej
łaski do jego prowadzenia. Drugą składową, subiektywną, jest charakter ludzki
życia duchowego. To człowiek jest bowiem podmiotem rozwijania i pielęgnowania takiego życia, którego pierwszym celem jest doprowadzenie do trwałej relacji
z Bogiem, potem do coraz większego jej wzmacniania aż – w granicy – do osiągnięcia zjednoczenia z Nim na ziemi, a pełnego – w wieczności. Będzie ono zatem,
w ujęciu praktycznym, aplikacją treści wiary o wspólnototwórczym Bożym planie
powszechnego zbawienia do procesu rozwoju doskonałości i świętości człowieka.
Systematyczna teologiczna definicja życia duchowego będzie miała zatem charak———————


Dr Leszek WIANOWSKI ‒ dr nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej (Politechnika Krakowska, 1998), licencjusz teologii duchowości (UKSW, 2012), adiunkt na Uniwersytecie
Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu, wiceprezes Klubu Inteligencji
Katolickiej w Radomiu. Główne obszary zainteresowania naukowego: duchowość monastyczna,
karmelitańska i ignacjańska.
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ter trynito- i eklezjocentryczny, i będzie można sformułować ją następująco: „Życie duchowe jest to życie w Chrystusie według Ducha Świętego pojmowane jako
twórcza współpraca człowieka z Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej na mocy
Misterium Paschalnego, którego owocem jest odwzorowanie w sobie postaw
Chrystusa w procesie przebiegającym w przestrzeni Kościoła”1. Dla naszego
zagadnienia w tej definicji istotne są dwa elementy.
Po pierwsze, życie w Chrystusie – jako synonim życia duchowego – posiada
własną dynamikę, wynikającą z zakotwiczenia w Misterium Paschalnym, którego
eucharystyczny wymiar nie podlega dyskusji. Wielkoczwartkowa Jezusowa aklamacja krwawej ofiary na Golgocie z uobecnieniem na Ostatniej Wieczerzy jeszcze
nieuwielbionego Jego Ciała, przechodzi w wielkanocną anamnezę i stałe uobecnianie w postaciach eucharystycznych zmartwychwstałego, a więc – wszechobecnego – Jezusa w Jego Ciele uwielbionym. Ten aspekt powoduje, że Eucharystia
jako uobecnienie ze wszystkimi nadprzyrodzonymi i zbawczymi konsekwencjami
Ofiary Wielkiego Piątku, może odbywać się zawsze i wszędzie i jest – nazwijmy
to – „powszechnie dostępna” jako źródło życia duchowego.
Po drugie, anamnetyczno-uobecniający popaschalny fakt Eucharystii istnieje
i dynamicznie przebiega, rozdzielając zbawcze skutki, w przestrzeni Kościoła,
który z woli Jezusa jest zwyczajnym i jedynym miejscem konsekracji i współofiarowywania Bogu wszystkich osobowych konsekwencji Misterium Paschalnego.
To w Kościele kapłan przeistacza chleb i wino, odpowiadając na pierwszą część
nakazu Jezusa, a następnie ogół wiernych – warto zwrócić uwagę, że w większości
świeckich – spożywa konsekrowane Postacie, dokonując ich zniszczenia, czyli
składając w taki sposób ofiarę uwielbienia i dziękczynienia, analogicznie do wyniszczającej prawdziwe fizyczne ciało Jezusa ofiary w Wielki Piątek. Przyjmujący
Komunię świętą realizują tym samym drugą część Jezusowego przedpaschalnego
nakazu, przyjmując w ten sposób wszystkie uświęcające i zbawcze konsekwencje
tego faktu. Jest to dla osób świeckich najważniejszy sposób rozwoju i wzmacniania swojego życia duchowego. Nie ma oczywiście żadnej wątpliwości, że również
dla pozostałych stanów życia w Kościele.
2. Kto to jest świecki?
Gdyby komplementarność i tożsamość były jedyną cechą stanów życia w Kościele, to byłyby one nierozróżnialne, a ich relacja do Eucharystii i duchowe skutki
płynące z jej działania byłyby takie same. Doświadczenie duchowe i elementarna
obserwacja wskazuje jednak, że pomimo komplementarności każdy stan ma swoisty dla siebie i dystynktywny sposób realizowania skutków działania sakramentu
Eucharystii, czyli ma różną i odrębną eucharystyczną duchowość, co konsekwent———————
1

M. Chmielewski, Życie duchowe, LDK, s. 975.
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nie oznacza, że tak samo ze swojej natury działająca Eucharystia oddziaływuje
swoim sakramentalnym charakterem i mocą uświęcania na różne aspekty i okoliczności poszczególnych stanów życia w Kościele, w tym stanu świeckiego.
Nauczanie soborowe i posoborowe, a także niektóre dokumenty wcześniejsze,
naświetlają status i rolę świeckiego w doczesnym świecie, a mówiąc dokładniej
i szerzej – w Bożej ekonomii zbawczej. Świecki zatem jest to ktoś, kto należy do
wspólnoty Ludu Bożego, ale nie należy do hierarchii kościelnej. To prawne i poprawne, ale negatywne i wysoce niewystarczające określenie laika, musiało zostać
zatem uzupełnione o pozytywny element teologiczny, czego dokonał Sobór Watykański II. Według jego nauczania, stan pełnoprawnego członka Ludu Bożego
zawdzięcza świecki swojej konsekracji chrzcielnej, włączającej go w Kościół
i uprawniającej do korzystania z wszystkich środków i narzędzi, w tym oczywiście
z Eucharystii, służących do zbawienia, do którego jest bezwzględnie powołany
(por. LG 31. 33). Ten ostatni aspekt wskazuje na to, że świeccy ze swej istoty nie
są wyłączeni z prorockiej, ale – co jest szczególnie ważne dla naszego tematu –
również królewskiej i kapłańskiej funkcji, które sprawują – jak wszyscy – w Ludzie
Bożym, stanowiąc notabene dziewięćdziesiąt kilka procent jego ogółu.
Dystynktywną cechą tak określonego członka Ludu Bożego jest jego świecki
charakter (por. LG 31). Objawia się on w specyficznym dla niego zadaniu, jakim
jest szukanie i budowanie w świecie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi oraz kierowanie nimi po myśli Bożej. Świecki żyje w świecie
pośród jego spraw i zadań, w bliskiej łączności z innymi ludźmi i pośród nich. Jego
locus vitae i okoliczności działania to zwyczajne warunki codziennego życia rodzinnego, społecznego i religijnego, z których Bóg go powołuje, aby przyczyniał
się „od wewnątrz” do uświęcania świata przykładem swojego własnego życia
przenikniętego duchem cnót teologalnych i nakazami Ewangelii. Przywilej świeckiego, to możliwość uświęcania sektorów życia niedostępnych innym stanom.
Tylko on może bowiem uświęcać życie małżeńskie, ekonomiczne lub polityczne.
Do tego uświęcania nie potrzebuje on pozwolenia, misji lub mandatu – wystarczy
świeckość. Świecki żyje więc w świecie nie dlatego, że zabrakło dla niego miejsca
w seminarium albo z braku skutecznego rozeznania, małoduszności lub lenistwa,
ale dlatego że świeckość jest powołaniem zamierzonym przez Boga dla wykonania
Jego konkretnej woli jako stały, odrębny i oryginalny stan życia i uświęcania się
w świecie.
Zadaniem świeckiego jest consecratio mundi, czyli wyłączenie świata spod
władzy świata – nie jest to tautologia ani błąd językowy – i przekazanie go pod
władzę Bogu, co w sensie ścisłym, tak naprawdę, jest aktem oddania suwerennemu
Właścicielowi Jego prawdziwej własności, czyli aktem sprawiedliwości. Atutem
katolików świeckich są w tym procesie możliwości ewangelizacyjne. Działając jak
biblijny zaczyn (por. Mt 13, 33; Łk 13, 21), od środka, w świecie i w Kościele,
przez słowo i świadectwo mają oni możliwość transformowania rzeczywistości
doczesnej, czyniąc ją podobną do rzeczywistości zawartej w odwiecznych Bożych
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planach. Dzieło uświęcania świata jest więc w swej istocie sprawą głównie ludzi
świeckich2.
3. Jaki aspekt Eucharystii jest istotny?
Eucharystia jest tak dominującym i „przytłaczającym” elementem życia chrześcijańskiego, że brak respektowania wymogów jej duchowości może prowadzić
do poważnych konsekwencji w życiu wewnętrznym. Jej konieczność i odrębność,
zarówno samej Eucharystii jako zbawczego faktu, jak i związanego z nią rozwoju
duchowego, uwarunkowana jest bowiem jej miejscem oraz sposobem jej aktualizacji w zbawczym planie Bożym.
Podstawą duchowości eucharystycznej są jej dwie składowe. Pierwszą, jest
prawdziwa, rzeczywista i substancjalna obecność Jezusa w konsekrowanych
Postaciach chleba i wina, z czym związany jest moment przeistoczenia, drugą
natomiast jest jej charakter ofiary – raz złożonej Bogu Ojcu przez Jezusa i stale
uobecnianej i składanej w liturgii Mszy świętej, a w sposób praktyczny realizowany w Komunii świętej wiernych. Taki jedyny i niepowtarzalnie chrystocentryczny charakter Eucharystii powoduje, że staje się ona w ten sposób źródłem
dynamicznego i kreatywnego życia duchowego człowieka. Obecność Jezusa nastawia bowiem azymut życia ludzkiego na życie z Bogiem i w Bogu, prowadząc
do nawiązywania z Nim coraz mocniejszych relacji aż do pełnego zjednoczenia.
Te dwa spojrzenia na Eucharystię, czyli konsekracyjny i komunijny, pozwala zatem dotknąć fundamentalnej tajemnicy, że Jezus eucharystyczny przebywa w człowieku, który przez to zostaje w Niego zanurzony i predestynowany do przeżywania dynamicznej mistycznej więzi z Nim. Eucharystia jest bowiem najbardziej
intensywnym i najdoskonalszym sposobem udzielania się Boga człowiekowi,
umożliwiając Mu w tymże człowieku najdoskonalszy sposób działania.
W aspekcie ofiarniczo-komunijnym eucharystyczny Jezus jest ofiarowany
przez kapłana i współofiarowany przez wiernych jako realna ofiara dziękczynna
i wielbiąca, jednocześnie zaś pozostaje w Eucharystii-sakramencie jako ofiara
uświęcająca. Stąd „Msza święta i Komunia święta oddają chwałę Bogu i równocześnie przyczyniają się do rozwoju życia duchowego”3.
Ofiara Jezusa, jedyna i skuteczna, złożona za wszystkich ludzi, miała na celu
umożliwienie, otwarcie drogi do nawiązania przez człowieka relacji z Bogiem. Jej
uobecnienie wskazuje wiernemu świeckiemu aktualną w każdej chwili możliwość
wejścia w tę relację. Wspólne spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa łączy chrześcijanina relacją osobowo-osobową z tymże Chrystusem, a spożywanie przez każ———————
Por. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-wspólnoty. Studium
teologiczno-pastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009), Lublin 2010, s. 112.
3 W. Gałązka, Eucharystia w życiu duchowym chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red.
S. Urbański, W. Gałązka, Warszawa 2012, s. 260.
2
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dego wiernego tego samego Ciała powoduje między nimi horyzontalne podobieństwo, stanowiące podstawę tworzenia eucharystycznej wspólnoty, czyli miejsca
inicjacji, propagacji i terminacji – przez śmierć – doczesnego życia duchowego.
Spożycie i tym samym zniszczenie ofiary odbywa się na uczcie, której Msza
święta jest najprawdziwszym znakiem. Prawdziwe przenikanie się w tym momencie Jezusa i człowieka, a tym samym prawdziwa w wiernym chrześcijaninie obecność Syna Bożego, tworzy aktualną jedność między Bogiem i człowiekiem, co
stanowi potężne nadprzyrodzone zdynamizowanie jego życia duchowego. Tu widać też od razu, na ile pochodną życia duchem eucharystycznym jest wystrzeganie
się grzechu ciężkiego, a przy dalszym rozwoju tego życia – wystrzeganie się również grzechów powszednich, co stanowi ważną praktykę ascetyczną, czyli środek
do osiągnięcia świętości. Myśl bowiem o możliwości stworzenia warunków do
zderzenia Jezusa z grzechem, zwłaszcza ciężkim, musi spowodować w mentalności wierzącego człowieka po prostu odrazę. Przeżycie takiej konstatacji na płaszczyźnie rozumu i woli musi zatem spowodować, przynajmniej zawiązkowo, jego
duchową transformację ku pełniejszemu rozpoznawaniu woli Bożej oraz pragnieniu i czynieniu dobra a odrzucaniu grzechu i okoliczności do niego prowadzących.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na paschalny charakter Eucharystii, który ma
wielkie znaczenie w życiu duchowym człowieka świeckiego. Miłość paschalna
Jezusa wypływała z Jego kenozy. Całkowite oddanie się swemu Ojcu na ofiarę
całopalną dla Jego uwielbienia i chwały, musi zatem wskazywać człowiekowi zasadniczy kierunek jego życia duchowego. Dlatego naśladowanie miłości paschalnej Jezusa jako element ascezy ma prowadzić chrześcijanina do przyjęcia analogicznej postawy wyrzeczenia się i uniżenia, objawiającej się w postawie pokory,
wielkoduszności i męstwa, czyli w postawie permanentnego oddawania swojej
osoby Bogu w każdym aspekcie jej własnej doczesnej egzystencji w świecie. Jest
to możliwe tylko przy przeniesieniu akcentu z człowieka jako centrum pysznej
sekularystycznej autarkii na Boga, który wszystkim rządzi i od którego wszystko
zależy. Nie trzeba dodawać, że człowiek świecki, zanurzony w światowe tendencje
do utylitaryzmu i samowystarczalności, również duchowej, musi wykazać szczególną czujność, aby nie ulec takim tendencjom. To oddanie Bogu siebie i swojej
bytowej znikomości „stanowi jedyny i największy dar, a zarazem jest najwyższym
wyrazem miłości chrześcijanina do Boga oraz oznacza postawę całkowitego
otwarcia się na działanie Chrystusa i Jego miłosną obecność”4. Konsekwencją
przyjęcia i wewnętrznego wyrażenia zgody na taką transformację jest coraz intensywniejsze przenoszenie akcentów z własnej osoby na Osobę Boga, koncentrowanie się na Jego udzielaniu się z zapominaniem o sobie i coraz doskonalsze uzgadnianie własnej woli z wolą Bożą, co powinno zaowocować coraz skuteczniejszym
wypełnianiem jej we wszystkich codziennych sprawach w łączności z paschalnym,
a więc – eucharystycznym posłuszeństwem Jezusa wobec swego Ojca.
———————
4

Tamże, s. 266.
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Podsumowując ten punkt trzeba stwierdzić, że Eucharystia w swoim uświęcającym działaniu, nakładając się na powszechne powołanie człowieka do świętości,
jako pokarm dla życia nadprzyrodzonego buduje coraz głębszą zażyłość z Bogiem.
Jest to szczególnie istotne w skądinąd duchowo niebezpiecznym środowisku życia
człowieka świeckiego. Wytrwałość i wierność na tej drodze powoduje, że Chrystus
napełnia wtedy duszę człowieka miłością, oraz systematycznie przekształca ją
w siebie i przebóstwia. Tego „hagiogennego” aspektu Eucharystii nie sposób
pominąć w sytuacji, gdy jest on w sposób zwyczajny dostępny dla ludzi świeckich
a jednocześnie niezbędnie konieczny dla jego rozwoju na drodze do świętości.
4. Praktyka świeckiego eucharystycznego życia duchowego
Życie duchowe ma prowadzić świeckiego do świętości, którą można zdefiniować jako zgodność woli ludzkiej z Wolą Bożą. Zanim zatem zostaną omówione
w zarysie elementy praktyki życia duchowego świeckich opartego o Eucharystię,
w świetle powyższej definicji świętości warto zwrócić uwagę na jeden istotny fakt.
Taki – nazwijmy to „eucharystyczny” – sposób oddawania czci Bogu i wielbienia
Go został expressis verbis nakazany przez Jezusa5. Jest zatem Jego Wolą, co oznacza, że sprawowanie Eucharystii według takiego sposobu jest przez Niego nakazane i chciane. Zatem sam fakt sprawowania tego sakramentu jest już aktem spełnienia Jego Woli, posłuszeństwa Mu, i jako takie jest zasługujące na drodze do
świętości, niezależnie od wszystkich innych związanych z tym aktem nadprzyrodzonych skutków. Ze względu natomiast na rangę przedmiotu Jezusowego nakazu,
posłuszeństwo Jemu w tym względzie ma szczególną duchową wartość. Właśnie
posłuszeństwo Bogu, którego żąda On od człowieka we wszystkich okolicznościach kontaktu ze Sobą, jest jedną z zasadniczych składowych skuteczności życia
duchowego.
Przechodząc ściśle do problematyki eucharystycznej duchowości świeckich
i elementów jej praxis należy zacząć od stwierdzenia zawartego w encyklice
Dominus et Vivificantem, że zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym,
będące sednem życia duchowego, dokonuje się głównie dzięki owocnemu przeżywaniu Eucharystii (por. nr 60).
Można się w związku z tym zastanawiać i dziwić, że Bóg za to, co uczynił
człowiekowi, to znaczy za odpuszczenie grzechów i odkupienie, żąda tak niewiele,
to znaczy, aby podszedł on do ołtarza i przyjął konsekrowany „kawałek opłatka”.
Może stać się to oczywiście przedmiotem refleksji, adoracji i zachwytu, ale nie
można zapominać, że tak naprawdę jest to „czubek” przysłowiowej „góry lodo———————
5 „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało
moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy,
mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. – Łk 22, 19-20.
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wej”. Ten bowiem akt wymaga wielu różnych uwarunkowań duchowych, które
dotykają żyjącego Eucharystią człowieka świeckiego.
Z nich pierwszym i głównym jest, najogólniej rzecz biorąc, dyspozycja człowieka do takiego osobowego i osobistego aktu przyjęcia Ciała Chrystusa, który to
stan per se jest pochodną i wynika z całej duchowości człowieka i płynących z niej
postaw. Do takich postaw należą, po pierwsze, posłuszeństwo i podporządkowanie
się Bogu jako Stwórcy i Panu; po drugie, związana z tym postawa ofiarnicza, to
znaczy ofiarnika jako pochodna kapłaństwa powszechnego i ofiary, czyli indywidualnego oddania się Bogu i – po trzecie, uświadomienie sobie realnej obecności
Jezusa w Eucharystii, co prowadzi do równie realnego przeżywania na płaszczyźnie aktów rozumu i woli faktu odwoływania się do Jego obecności w codziennych
okolicznościach dnia.
Ten trzeci element wymaga choćby elementarnego naświetlenia. Świecki nie
jest bowiem zakonnikiem, dla którego ślubowanie rady ewangelicznej posłuszeństwa daje rękojmię duchowego bezpieczeństwa. Nie jest też kapłanem urzędowym, który to samo bezpieczeństwo widzi w posłuszeństwie wobec swojego
biskupa. Świeckiemu, oprócz posłuszeństwa – czasami różnej jakości – świeckim
przełożonym, tak naprawdę w świecie pozostaje tylko Eucharystia i prawdziwie
w niej obecny Jezus Chrystus, z Którym powinien uzgadniać swoje aktualne decyzje i Któremu ma i chce być posłuszny we wszystkich okolicznościach życia,
realizując różne swoje świeckie profesje. Na marginesie należy dodać, że formacja
do permanentnego stosowania takiej postawy w życiu codziennym, choćby przez
pryzmat posługi i posłuszeństwa swojemu kierownikowi duchowemu, jest trudna
i długotrwała. Dla jej nabycia, stałego wzmacniania i pielęgnowania będzie ona
wymagała od człowieka świeckiego wielu aktów przełamywania własnej woli
i wyrzeczeń.
Te różne świeckie zajęcia, realizowane przez świeckich z racji ich świeckiego
powołania, jak budowanie różnych wspólnot w świecie, życie małżeńskie i rodzinne, praca zawodowa, działalność polityczna, społeczna i kulturalna, są – ściśle
rzecz ujmując – wszystkie oparte na tworzeniu więzi międzyludzkich, do czego
pierwszorzędnym narzędziem jest Eucharystia, stanowiąca konstytuujący element
i „narzędzie więziotwórcze” dla ludzi połączonych wyznawaniem prawdziwej
obecności w niej Jezusa i karmiących się tym samym Jego Ciałem. Można więc
odnaleźć wspólny mianownik tych ściśle świeckich działań, które mają swoje
źródło w życiu i eucharystycznej duchowości człowieka świeckiego. Są to:
1. Odwołując się do encykliki Mediator Dei Piusa XII trzeba powiedzieć, że
„wszyscy wierni muszą uświadomić sobie, że ich najwyższym obowiązkiem i największym zaszczytem jest brać udział w Ofierze Eucharystycznej i to nie w sposób
opieszały, niedbały, z myślą czym innym zajętą i roztargnioną, ale w sposób tak
gorliwy i czynny, by zjednoczyli się jak najściślej z Najwyższym Kapłanem, aby
wraz z Nim i przez Niego składali tę Ofiarę i wraz z Nim siebie ofiarowali oraz
niech odtwarzają pokorne poddanie umysłu i niech Majestatowi Bożemu składają
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adorację, cześć, uwielbienie i dziękczynienie. Od wiernych jest nadto wymagane,
by przybrali niejako postawę ofiary, by zaparli się siebie według przykazania
Ewangelii, by oddawali się dobrowolnie i chętnie uczynkom pokuty, odrzucili
swoje grzechy i czynili za nie pokutę. Wreszcie wymagają one, byśmy ponieśli
wraz z Chrystusem śmierć mistyczną na Krzyżu. Łatwo zauważyć, że te wymagania dotyczą również stanu świeckiego, dlatego świecki musi poddać je refleksji
i albo uwewnętrznić, albo – odrzucić”6. Komentarzem do tych słów będzie jedno
zdanie: każdy świecki – i nie tylko – ma życie na to, aby te zachęty skutecznie
wcielać w codzienność;
2. Wspólnototwórczy charakter Eucharystii powoduje budowę relacji osobowoosobowych w różnych okolicznościach życia świeckiego;
3. Uświęcający charakter Eucharystii, czyli jej aspekt przedmiotowy i narzędziowy jako środek do świętości, udzielający łaski Bożej, a następnie – jej aspekt
podmiotowy i relacyjny, który wpisując wiernego we wspólnotę wielbiących
Boga, na pierwszym etapie chroni go łaską przed popełnieniem zła, co pociąga za
sobą wewnętrzny imperatyw, aby czynności świeckie wykonywać dobrze, nie zaciągając grzechu. Ten „antygrzechowy” charakter Eucharystii, z pewnością nie
wystarczający do pełnego opisania jej istoty, niewątpliwie jednak istnieje jako element eucharystycznej duchowości świeckiego tak specyficznej, jak specyficzny
jest sam przedmiot życia świeckiego.
Życie eucharystyczne umacnia człowieka do czynienia dobra w wybranym
przez niego powołaniu, także w powołaniu do życia świeckiego. To ogólne stwierdzenie oznacza zrozumienie rangi Eucharystii i płynące z niej natchnienia Ducha
Świętego, przynaglające do podejmowania odpowiednich działań. W praktyce
oznacza to takie działanie świeckiego, które z bardzo dużą dokładnością odpowiada Bożemu planowi w najbardziej zindywidualizowanych i specyficznych
warunkach życia codziennego.
Eucharystyczny związek świeckiego z Chrystusem pozwala mu partycypować
i odnosić się do Jego teandrycznych funkcji realizowanych w misji wobec świata.
Świecki zatem ma obowiązek działania prorockiego, kapłańskiego i królewskiego
we własnym środowisku, w sposób specyficzny i proporcjonalny do możliwości
apostolskich. I nigdy nie jest z tego obowiązku zwolniony, tak jak nie jest zwolniony ze świadczenia o Jezusie Chrystusie, będąc wzmacniany Jego łaską płynącą
z Najświętszego Sakramentu.
A. Aspekt prorocki świeckiego eucharystycznego życia duchowego
Świeccy mają więc udział w prorockiej funkcji Chrystusa, a Konstytucja
Lumen gentium (nr 12. 35) wskazuje konsekwencje tej partycypacji. Mają więc oni
———————
6 Pius XII, Encyklika „Mediator Dei” o liturgii (z 30 XI 1947), nr 28; por. W. Słomka, Świętość
na świeckiej drodze życia, Poznań-Warszawa 1981, s. 150-152.
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szerzyć „żywe o Bogu świadectwo przede wszystkim przez życie wiary i miłości,
i składając Mu ofiarę chwały, mają ujawniać swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów” (LG 12). Działający Duch Święty, udzielany przez
Jezusa przyjmowanego w Eucharystii, „rozdziela szczególne łaski, przez które
czyni świeckiego zdatnym i gotowym do podejmowania rozmaitych dzieł lub
funkcji mających na celu odnowę i rozbudowę Kościoła” (LG 12). Odpowiadając
na łaskę, świecki z pomocą słusznego osądu ma wnikać w treść objawionego słowa
i coraz pełniej stosować je w życiu, dając w ten sposób świadectwo swoim postępowaniem dążenia ku dobru.
Świecki jest prorokiem przez udział w Bosko-ludzkim życiu Jezusa. Wszystkie
okoliczności jego doczesnej egzystencji, a jest ich wiele, stanowią dogodne miejsce takiego profetycznego działania. Już w samej, najbardziej charakterystycznej
dla świeckiego formie życia, czyli w małżeństwie, kryje się ogromna ilość możliwości czynienia dobra, wykonywania aktów miłości, wierności, sprawiedliwości,
życzliwości lub zaparcia się siebie, przy czym żaden z tych i podobnych aktów nie
jest możliwy bez obecności łaski czerpanej z Eucharystii. Eucharystia, a więc zarówno częsta Msza święta z przyjęciem Komunii świętej, jak wspólna adoracja lub
indywidualne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, daje możliwość indywidualnego nawiązywania osobowych relacji z Jezusem, co jest źródłem dynamiki nadprzyrodzonego działania świeckiego w życiu codziennym. Duchowa tężyzna i hart
ducha w przełamywaniu przeciwności w wypadku małżeństw żyjących Eucharystią pomaga leczyć niedomagania duchowe innych małżeństw, słabszych duchowo,
przez przykład ewangelicznego życia, ale również przez modlitwę wspólną i wstawienniczą, aplikację Mszy świętych czy apostolstwo dyskretnego pokazywania
wzorców zachowań małżeńskich i rodzinnych.
W praktyce oznacza to pielęgnowanie takich elementów życia, jak zgodność
z zasadami wiary odnośnie do życia małżeńskiego, odrzucanie naturalizmu a szukanie transcendencji, obdzielanie się coraz bardziej nadprzyrodzoną miłością,
czyli stałe nastawienie na chęć i czynienie sobie wzajemnie dobra z zapomnieniem
o sobie, w końcu zaś – dynamiczne i mężne demaskowanie zła. Takie postawy bez
eucharystycznej więzi z Osobami Trójcy Świętej są albo niemożliwe, albo będą
karykaturalne i karłowate. Natomiast z drugiej strony, takie postawy mają również
promieniować na społeczności większe, które poprawne małżeństwa, poprzez
swoją łagodność, cierpliwość i pokorę, mają za zadanie przynajmniej zaniepokoić,
a później leczyć obecne w nich paradoksy świata owocujące paradoksami i niespójnościami obecnymi we własnym małżeńskim powołaniu.
Patrząc jeszcze szerzej, świecki ma poznawać mechanizmy świata i podporządkowywać ich działanie sposobom życia Bożego. Nie jest przy tym destruktorem i totalnym niszczycielem. Przecież eucharystyczny Chrystus, o którego opiera
się świecki, przyszedł, aby zbawiać, a nie potępiać (por. J 3, 17). Dlatego świecki
nie kwestionuje aktywności ani autonomii działania świata, ale chroni go przed
możliwymi grzechami, pokazując ich źródła. Ich rozpoznanie jest jednak możliwe
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jedynie w obliczu Boga, a więc ostatecznie przed tabernakulum. To ostatnie stwierdzenie wynika zresztą wprost z przypadłościowego sposobu istnienia świata, które
jest niemożliwe bez Boga i poza Bogiem.
B. Aspekt kapłański świeckiego eucharystycznego życia duchowego
Świeccy mają udział również w kapłańskiej funkcji Chrystusa. Każda forma
kapłaństwa, również świeckich, ujmowana jest w związku z Osobą i kapłaństwem
Jezusa Chrystusa obecnego realnie i substancjalnie w Eucharystii. To kapłaństwo
wynika z ontologii Syna Bożego, czyli ze zjednoczenia w Jego Osobie natury Boskiej i ludzkiej oraz z misji, czyli z posłania Go na świat dla przekazania objawienia o Bogu Ojcu i oddania życia na krzyżu za prawdziwość jego treści. Natomiast
wydarzenia Ostatniej Wieczerzy każą widzieć w Chrystusie również KapłanaPośrednika między Bogiem a ludzkością. Tylko bowiem „w sobie samym Jezus
Chrystus może dać Boga ludziom i ludzi wznieść do Boga”7. Gwarantem zaś takiej
jedyności i trwałości kapłaństwa Chrystusowego jest wieczność i niezbywalność
unii hipostatycznej oraz niepowtarzalność i niezmienność krwawej ofiary Misterium Paschalnego tak w fakcie uobecnienia, jak i skutkach.
W takim Chrystusie, Kapłanie i Pośredniku, lud, stanowiąc królestwo kapłanów, składa przez Niego duchowe ofiary. W związku z tym konstytucja Lumen
gentium wskazuje temu ludowi, a więc również świeckim, różne zadania wynikające z jego funkcji kapłańskiej. Mają oni zatem przez właściwe chrześcijaninowi
uczynki składać ofiary duchowe i głosić moc Boga. Przez modlitwę i wspólne
chwalenie Boga mają samych siebie składać na ofiarę, a wszędzie mają głosić
świadectwo o Chrystusie i Jego przyjściu. Uświęcający świeckiego akt królewskiego kapłaństwa to współdziałanie w ofiarowaniu Eucharystii i przyjmowanie
sakramentów. Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, składają Bogu Boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie. W ten sposób zarówno przez składanie
ofiary, jak i przez Komunię świętą, wszyscy biorą właściwy sobie udział w czynności liturgicznej (por. LG 10-11)8. Oczywiście, słowa te w całej rozciągłości dotyczą ludzi świeckich. Z tych słów wypływają też wskazówki dla ich życia, takie
jak konieczność modlitwy i dziękczynienia, nieodzowność świadectwa życia świątobliwego, praktykowanie zaparcia się siebie i czynnej miłości – wszystko zaś
powinno odbywać się w przestrzeni łaski, której źródłem jest Eucharystia.
Kapłaństwo świeckich wiąże się z Chrystusową Ofiarą krzyża, dlatego Eucharystia jest zwornikowym elementem jego istnienia i funkcji. Stąd też wypływa
praktyka kapłańskiego życia świeckich opartego na Eucharystii (por. LG 11)9. Najważniejszym aktem takiego sposobu życia jest współofiarowywanie jako dopeł———————
Tamże, s. 140.
Por. tamże, s. 143.
9 Por. tamże, 145.
7
8
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nienie ofiary życia ludzi świeckich, stanowiąc per se o wartości tych ofiar. Jezus
w swoim Kościele zachęca zatem ludzi świeckich do wszelkiego dzieła szlachetnego i doskonałego, aby Bóg był wielbiony, a ludzie zbawieni. Toteż wszystkie
uczynki ludzi świeckich, „modlitwy, apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek, a nawet utrapienia życia, stają się
duchowymi ofiarami, składanymi Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz
z ofiarą Ciała Pańskiego” (LG 34).
Duchowe współofiarowywanie pojawia się w życiu świeckim – małżeńskim
i rodzinnym. Małżeństwo niesie ogromną ilość okoliczności, które mogą być tracone jako przedmiot ofiary duchowej, gdy nie będą wykonywane w przestrzeni
działania łaski płynącej z Eucharystii. Regularne życie tym sakramentem w procesach i aktach życia małżeńskiego uświęca je, tworząc Kościół domowy, apostołujący słowem i przykładem, w przestrzeniach życia codziennego, bardzo często niedostępnego kapłanom, gdzie małżonkowie stają się współpracownikami łaski.
Życie zawodowe jest również miejscem, gdzie świecki może zrealizować
swoją funkcję kapłańską przez czynną miłość i łagodność w relacjach z bliźnimi,
praktykę cnót i czynienie różnorodnego dobra. Przestrzeń życia świeckiego, zawodowego i społecznego, można zatem traktować jako ołtarz, na którym świecki
składa swoje duchowe ofiary, nierzadko okupione wielkim bólem i trudem, przez
które wielbi Boga i zbawia świat. Na współpracę z Jezusem we współzbawianiu
świata i uwielbianiu Ojca dają tu świeckiemu szansę wszystkie prozaiczne uczynki
codzienności. Wartość wielbiąca i ofiarna takich aktów płynie z przesłanek transcendentnych. Musi zatem być stan łaski i uległość natchnieniom Ducha Świętego,
co wymaga uznania transcendencji Boga i poddania się Jego woli.
Owocność działań kapłaństwa człowieka świeckiego uwarunkowana jest jego
więzią z Jezusem przez Eucharystię. Sakramentalne, a więc pełne jego uczestnictwo w ofierze Mszy świętej warunkuje pogłębienie i udoskonalenie składanej
przez niego ofiary, udzielając im przez to nadprzyrodzonej łaski do życia i działania zgodnie z wymaganiami płynącymi z ofiary złożonej z Chrystusem i Kościołem. Realizuje się to przez udział w niedzielnej celebracji eucharystycznej, która
jest dla wszystkich warunkiem podtrzymywania więzi z Chrystusem, gdyż udziela
łaski do pełnienia właściwych czynów i stanowi fundament dla skutecznej aktywności świeckich. Wypływająca stąd, nawiązywana osobiście z Jezusem, niepowtarzalna forma zażyłości, bliskości i więzi, stanowi podstawę odkrywania w codziennym działaniu Jego woli, co ostatecznie skutkuje stopniowym wzrostem w świętości.
C. Aspekt królewski świeckiego eucharystycznego życia duchowego
Świeccy mają w końcu udział również w królewskiej funkcji Jezusa. Królewska funkcja świeckich ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie, który nie tylko
uobecnia Królestwo w sobie, w swoich słowach i dziełach, ale sam jest Głową
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Kościoła i Królem wszechświata. Ma zatem związek z Jego Synostwem oraz posłannictwem. Jezus jest Królem, bo jest Bogiem (por. J 12, 44-50), a w Jego Królestwie mogą przebywać tylko Jego uczniowie (por. Mt 13, 37-41). Kościół, mimo
że są w nim sprawiedliwi i grzesznicy, jest Kościołem Chrystusa, gdyż stał się on
już teraz w Chrystusie uczestnikiem życia tego Królestwa10. Te elementy stanowią
fundament przypisania świeckim uczestnictwa w królewskiej godności Jezusa.
Partycypacja w królewskości Jezusa uprawnia człowieka świeckiego do głoszenia prawdy i do służby. Prawda nie jest tylko samym poznawaniem Boga, człowieka i świata w ich wzajemnych relacjach, ale także adekwatną i komplementarną
do tego poznania postawą służby w miłości, czyli oddaniu samego siebie ludziom
w celu zaktualizowania w nich Bożych zamiarów na wzór suwerennego oddania
się Jezusa swojemu Ojcu i ze względu na Niego. Stąd królewska funkcja Jezusa
poszerza się o Jego relacje do ludzi i zaangażowanie w ich życie. Dlatego najpełniejsza manifestacja królewskości Chrystusa dokonała się w Misterium Paschalnym, ponieważ ofiara krzyża przyniosła nie tylko pełną prawdę o Bogu i stworzeniu, ale i pełnię miłości Jezusa do Ojca i do człowieka.
Dynamizm życia człowieka w Królestwie Bożym polega na coraz doskonalszym upodobnieniu się do Chrystusa we wszystkich tajemnicach Jego życia.
Wprowadzeniem do królewskiej godności człowieka jest chrzest święty, włączający do Królestwa i dający udział w prerogatywach Syna Bożego. „Udziałem tego
ludu stała się godność i wolność synów Bożych, w których sercach mieszka Duch
Święty. Prawem jego stało się nowe przykazanie miłowania na wzór Chrystusa,
celem zaś Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga i mające
się dalej rozszerzać aż do eschatologicznego dopełnienia […]. Ustanowione przez
Chrystusa dla wspólnoty życia, miłości i prawdy, używany jest również przez
Niego za narzędzie zbawienia wszystkich i posłany jest do całego świata” (LG 9).
Znakiem królewskości człowieka będzie zatem udział w przekształcaniu świata
według zaleceń Jezusa, czyli tak naprawdę naśladowanie Go. Stąd dominium świeckiego będzie miało charakter duchowy i moralny, który wynikać będzie z zapierania
się samego siebie (por. Mt 16, 24) i dążenie do świętości życia (por. J 6, 69).
Ważnym elementem królewskiej postawy świeckiego, oprócz ascetycznej
walki z grzechem i dążenia do Boga, jest misja do rozwoju Królestwa. Bóg bowiem „również za pośrednictwem wiernych świeckich pragnie rozszerzać swoje
królestwo prawdy, świętości i miłości”. Wierni powinni zatem „poznawać naturę
całego stworzenia, jego wartość i przeznaczenie do chwały Bożej”, co stanowi element prawdy, jak również „przez świeckie dzieła dopomagać sobie wzajemnie do
bardziej świętego życia duchem Chrystusowym w sprawiedliwości i pokoju”, co
stanowi element miłości. Do takiej misji świeccy są powołani w sposób szczególny, gdyż „dzięki swej kompetencji w umiejętnościach świeckich i przez swą
działalność uwzniośloną wewnętrznie łaską Chrystusową, winni oni przyczyniać
———————
10

Por. tamże, s. 156.
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się do tego, aby dobra stworzone doskonalone były dzięki ludzkiej pracy, technice
i cywilizacji społecznej zgodnie z przeznaczeniem, jakie im wyznaczył Stwórca,
i z oświeceniem, jakie przyniósł Chrystus”. Jednocześnie mają oni „uzdrawiać
istniejące na świecie warunki, jeżeli one gdzieś skłaniają do grzechu, aby wszystko
sprzyjało praktykowaniu cnót” (LG 36).
Królewskość jest zatem darem i zadaniem, do którego spełnienia Bóg uzdalnia
swoją łaską. Jej źródłem jest Eucharystia, która nie tylko jest środkiem wspomagającym skuteczną walkę z grzechem; nie tylko miejscem spotkania z Jezusem
i nawiązywania z Nim bliskich relacji, ale jest także źródłem działania Ducha
Świętego, dodającego mądrości i męstwa dla prowadzenia owocnej misji rozszerzania królestwa Jezusa na ziemi. I przeciwnie, każdy akt idolatrii, każdy akt
zmiany azymutu życia człowieka ku czemuś lub komuś innemu niż Bóg, natychmiast wyłącza go z tej królewskiej godności, a poddaje wpływowi jakiegoś zniewolenia. Stad tak istotnym znakiem królewskości świeckiego jest odwrócenie się,
a potem walka z grzechem, który ze swej istoty jest brakiem prawdy i zafałszowanym obrazem relacji.
Miejscem aktualizacji królewskiej funkcji świeckiego są ludzkie społeczności
ze wszystkimi sposobami życia i relacjami w nich zachodzącymi. W najprostszej
z nich – w małżeństwie funkcja królewska powinna przejawiać się panowaniem
nad grzechem i wzajemną służbą w miłości. Drogą do takiej postawy jest wspólne
odnoszenie się do Boga przez pogłębione, to znaczy – nie ograniczające się jedynie
do bardzo ważnej komunii świętej – życie eucharystyczne. Jego skutkiem w codzienności powinna być pamięć o zaleceniach Jezusa i stosowanie ich podczas
działania w ciągu dnia, poprzez szukanie Jego woli i unikanie tego, czego On nie
chce. Częste wzajemne czyny miłości są również afirmacją królewskości współmałżonka, będąc nie wyłącznie aktami ciała, ale całego człowieczeństwa w jego
rozumności i wolności, do czego właśnie potrzebna jest łaska.
Nakaz poprawności moralnej i świadczenia miłości nie ogranicza się jednak
jedynie do małżeństwa i rodziny. W innych społecznościach ta postawa jest od
świeckiego wymagana również mimo nieuniknionych przeszkód emocjonalnych
lub uczuciowych z tym związanych. Nie powinny one jednak powodować jej zarzucenia. Świecki ma bowiem działać tak, aby osoba ludzka była zbawiona, a społeczeństwo – odnowione (por. LG 3). Oznacza to ostateczne wyzwolenie od
wszystkiego, co zniewala, i zwrot ku wolności relacji z Bogiem, w ramach których
pozwoli On zobaczyć rzeczywistość w jej prawdziwym transcendentnym wymiarze. To nadprzyrodzone działanie niemożliwe jest do zapoczątkowania i realizacji
bez łaski czerpanej z Eucharystii.
Świecki jest szczególnie powołany, by przez swą działalność, udoskonalaną
łaską Chrystusa, pomagał sobie i innym w urzeczywistnianiu świętości życia
i przekształcaniu świata według myśli Bożej (por. LG 36). Tworzenie takich struktur i relacji wymaga postawienia siebie wobec prawdy o Bogu i stworzeniu oraz
o wzajemnych relacjach między nimi. Tu jest miejsce przeżycia hierarchicznego
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pierwszeństwa człowieka wobec świata stworzonego, który stanie się poprawny
tylko po uznaniu Boga jako Pierwszego we wszystkim oraz pełni życia w Nim, co
znów jest niemożliwe bez Jego łaski.
Na zakończenie należy podkreślić, że realizacja tych wszystkich trzech funkcji: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej stanowi dla świeckiego przestrzeń dążenia i osiągania świętości a czyny, płynące z dobrze pojętych tych funkcji, są składowymi tej świętości, czasami niewielkimi z niemałym trudem wywalczanymi
przez świeckiego w życiu codziennym. Z drugiej jednak strony, rozwój życia duchowego jest procesem długotrwałym, dlatego spodziewanie się natychmiastowych dobrych skutków płynących z choćby najgłębszego i „uduchowionego”
eucharystycznego nastawienia, zwłaszcza przy dawniej letnim stosunku do niej,
jest niczym nieuzasadnione. Duchowość wymaga bowiem nie tylko cierpliwości
i czasu, ale również systematycznego pielęgnowania, ponieważ zaniedbywanie jej
aktów natychmiast oddala człowieka od wyznaczonego celu, jakim jest wzrost
w doskonałości.
Epistemologiczna uczciwość i zwyczajna obserwacja codzienności każe czasami myśleć, że część przedstawionych w artykule tez i spostrzeżeń zahacza niemal o niemożliwość i utopię. To prawda. Jako świecki doświadczam tego dość
często. Z drugiej jednak strony wszyscy wierzymy w transformującą i chrystoformizującą moc Eucharystii, jej skuteczność i dynamikę, bez czego zarówno mówienie o niej, jak i podejmowanie jakichkolwiek prób życia nią, skazane byłoby z góry
na niepowodzenie jako wykonywanie czynów nie mających podstawy w rzeczy
ani – co ważniejsze – w przekazanym depozycie wiary. Jestem jednak pewien, że
wiara w nieskończenie nadprzyrodzoną proweniencję Eucharystii – potrzebna
w życiu duchowym nie tylko człowiekowi świeckiemu – pozwala skutecznie przełamywać intelektualne i duchowe przeszkody na drodze życia eucharystycznym
przesłaniem i płynącymi z niego nakazami.
Na zakończenie chciałbym wskazać na jeszcze jeden element eucharystycznej
duchowości świeckich. Jest on, co prawda, pochodną głównego nurtu refleksji, ale
– sądzę – że jest istotny. Świecki bowiem to taki człowiek, który nie jest w stanie
przeistoczyć opłatka w Ciało Chrystusa. A jest Ono przecież bezwarunkowo ważne
przede wszystkim dla życia wiecznego, ale również dla każdej, skierowanej ku
wieczności a pochodzącej od Jezusa, formy życia duchowego prowadzonego
w doczesności. Jako świecki chcę zatem – w imieniu świeckich – podziękować
kapłanom za sprawowanie Eucharystii, za wielokrotnie powtarzane akty przeistoczenia i szafowania. Jest bowiem moim najgłębszym przekonaniem, że cnota
wdzięczności jest również istotną i dystynktywną składową eucharystycznej
duchowości człowieka świeckiego.
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EUCHARIST IN THE SPIRITUAL LIFE OF THE LAITY
In the spiritual life of a layperson Eucharist has a subjective dimension. The
dynamism of this life results from its being anchored in the Paschal Mystery and
from the Church’s mission to consecrate and co-offer. In the realization of this
mission, lay people participate personally, carrying out their prophetic, royal and
priestly functions in a specific way. They fulfill their task of bringing the world
under God’s rule, living in it in the midst of their affairs and creating bonds between people, for which the Eucharist is a very good means. The Eucharist glorifies
and gives God’s grace and includes the faithful in the community of worshippers.
The lay person’s participation in the prophetic function of Christ consists in his or
her apostolate through the testimony of faith and love by learning about the world
and subjecting it to God’s activity.
Such person fulfills the priestly secular function by performing Christian
works, making spiritual sacrifices and proclaiming God’s power. He or she fulfills
the royal function by proclaiming the truth and living in its service. Their goal is to
become more and more like Christ in all the mysteries of his life. The environment
of secular involvement comprises human communities with all modes of existence
and the relationships present in them. A layperson carries out his or her secular
functions first of all in marriage and professional work.
Keywords: spirituality, Eucharist, layperson, laicity.
Słowa kluczowe: duchowość, Eucharystia, świecki, świeckość.
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EUCHARYSTIA
W ŻYCIU DUCHOWYM STUDENTÓW
W homilii podczas Mszy świętej sprawowanej na zakończenie Światowych
Dni Młodzieży w roku 2005, papież Benedykt XVI przybliżał młodym doniosłe
znaczenie Eucharystii w rozwoju duchowym młodego człowieka, mówiąc:
„Drodzy przyjaciele! Nie dajcie się odwieść od udziału w niedzielnej Eucharystii
i pomagajcie ją odkrywać również innym. Ponieważ z niej płynie radość, której
potrzebujemy, musimy koniecznie nauczyć się coraz lepiej rozumieć jej głębię,
musimy nauczyć się ją kochać. […] Odkrywajmy głębokie bogactwo liturgii
Kościoła i jej prawdziwą wielkość: nie urządzamy święta dla samych siebie, lecz
przeciwnie, to żywy Bóg, On sam, przygotowuje dla nas święto”1.
1. Wychowanie do życia Eucharystią
Pierwszym miejscem poznawania Boga i Kościoła jest rodzina. W jej przykład
codziennego życia w sposób naturalny włączają się dzieci, ucząc się od rodziców
szacunku względem Boga i wartości chrześcijańskich, w jakich są wychowywani.
To na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania ich, nie tylko w aspekcie kulturowo-społecznym, ale także przekazując im wartości Ewangelii2. Wspólna modlitwa całej rodziny w „domowym wieczerniku” oraz uczestnictwo w niedzielnej
Eucharystii czy nabożeństwach, a także rozmowy o Bogu i wyjaśnianie bogatej
———————
* Mgr Emilia TOKARZ – absolwentka teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
tamże kontynuuje kształcenie na kursie ad licentiam. ORCID: 0000-0002-0572-5727.
1 Benedykt XVI, Eucharystia musi być centrum waszego życia. Msza św. na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży, 21 VIII 2005, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/zakonczeniesdm_21082005.html [19 IV 2019].
2 Por. S. Suwiński, Wychowanie dziecka do życia Eucharystią, „Ateneum kapłańskie”
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148

Emilia TOKARZ

symboliki liturgii, dają dziecku nieocenione wsparcie, dzięki któremu może ono
w kolejnych latach swego życia rozwijać się duchowo3.
Zdobywając solidne fundamenty życia i miłości w rodzinie, dzieci kontynuują
swe odkrywanie Boga w liturgii Kościoła, a także we wzajemnych relacjach rodzinnych. Również dzięki systematycznej katechezie szkolnej, której nadrzędnym
celem jest doprowadzenie katechizowanych do zjednoczenia i komunii z Jezusem
Chrystusem4, dzieci poznają zasady funkcjonowania we wspólnocie wierzących.
W pewnym sensie zwieńczeniem tego pierwszego procesu poznawczego jest świadomie i uroczyście przyjęta Pierwsza Komunia Święta. Nie powinna ona być przeżywana jako kolejna okazja do rodzinnego zjazdu czy ofiarowania bogatych prezentów dziecku, ale winna stawać się sposobnością do głębszej refleksji całej rodziny nad obecnością i znaczeniem życia eucharystycznego w rodzinnej wspólnocie. Podobne znaczenie ma także formacja dziecka zmierzająca ku sakramentowi
bierzmowania, aby poprzez rodzinę, jej wsparcie i troskę widziało ono sens i znaczenie kontynuacji procesu wychowania ku życiu eucharystycznemu.
Dziś z przykrością należy stwierdzić, że jest to jeden z zaniedbanych podstawowych elementów troski w rodzinie, gdy młodzież w tym czasie czuje wewnętrzny
opór i zbuntowanie względem oczekiwań i wymagań ze strony rodziców5.
Młody człowiek po egzaminie maturalnym staje wobec nowych wyzwań jakimi są: wybór uczelni, kierunku studiów oraz zmierzenie się z dojrzałością wiary.
Szczególnym miejscem rozeznania życia w otoczeniu akademickim jest sama
uczelnia, ale także środowiska, które pozwalają młodemu człowiekowi odnaleźć
sens życia, powołania i realizacji pragnień. Doskonałym miejscem pogłębiania formacji ludzkiej oraz religijnej studentów są duszpasterstwa akademickie, których
działanie jest mile widziane przy każdym uniwersytecie6.
2. Eucharystia w duszpasterstwie akademickim
Duszpasterstwa akademickie sprzyjają integracji i poczuciu wspólnoty osób,
które znalazłszy się same pośród nieznanych im ludzi, odczuwają niepewność
przyszłości. Odnalezienie tzw. swojego miejsca w nowym środowisku oraz wspólnoty, która okaże wsparcie i przybliży do poznania Jezusa Chrystusa, jest niezwy———————
Por. J. Bagrowicz, Katechetyczny i eklezjalny wymiar formacji eucharystycznej, „Teologia
i człowiek” 20(2012), s. 3-4.
4 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2002, nr 21-22.
5 Por. A. Noworyta, Eucharystyczna świadomość młodzieży, Kraków 2015, s. 93.
6 Por. Jan Paweł II, Zadania duszpasterstwa akademickiego. Spotkanie z biskupami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo akademickie. 25 IX 1999, nr 4, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/–
jan_pawel_ii/przemowienia/d_akademickie_25091999.html [16 IV 2019].
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kle ważne w kształtowaniu życia duchowego studenta7. Naprzeciw oczekiwaniom
studentów wychodzą środowiska duszpasterstwa akademickiego. Osoby należące
do takich duszpasterstw postępują w rozwoju duchowym dzięki wspólnej modlitwie, ale nade wszystko wspólnie przeżywanej Eucharystii8.
Można powiedzieć, że ofiara Mszy świętej stanowi centrum spotkań wspólnoty duszpasterstwa. W jej oprawę i przygotowanie czynnie włączają się studenci
wykonując czytania, modlitwę powszechną czy przygotowując dary ofiarne oraz
dbając o porządek i piękno miejsca celebracji Eucharystii. Pełnienie wyznaczonych funkcji liturgicznych przez członków duszpasterstwa sprzyja budowaniu
odpowiedzialności za całe zgromadzenie oraz umożliwia odkrycie wyjątkowego
znaczenia Misterium Chrystusa mającego miejsce na ołtarzu, wyrywa z częstego
poczucia rutyny i bierności towarzyszącej uczestnictwu w sprawowanym kulcie9.
Msza święta celebrowana we wspólnocie pozwala także studentom doświadczyć żywego Słowa Bożego – tego, co Bóg poprzez Pismo Święte mówi tu i teraz.
Stosowna homilia wygłoszona przez duszpasterza, któremu powierzono opiekę
nad grupą, przybliża w sposób przystępny niełatwe zagadnienia teologiczno-pastoralne lub ukazuje przykłady ludzi żyjących miłością do Boga, a która uzdolniła
ich do heroicznego życia i pokonania przeszkód na drodze ku życiu wiecznemu.
Obok formacji zorganizowanej, jaką stanowią duszpasterstwa akademickie
czy coroczne nauki rekolekcyjne, studenci poszukują także indywidualnych form
pogłębiania swojej wiary. Jeden ze środków uświęcenia swego życia i powierzania
go Bogu stanowi praktyka codziennej adoracji Chrystusa w postaci eucharystycznej. To przed Najświętszym Sakramentem student może otworzyć swoje serce, podzielić się wszystkimi radościami i smutkami z Synem Bożym, który jak Dobry
Pasterz przygarnia wszystkich do siebie. Nawet krótka chwila spędzona w ciszy
przed tabernakulum w drodze na uczelnię lub między zajęciami, pozwala młodej
osobie odetchnąć od zgiełku świata i natłoku spraw doczesnych oraz doświadczyć
wsparcia Bożej Miłości.
3. Życie eucharystyczne studentów
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W komfortowej sytuacji życia akademickiego znajdują się studenci wydziałów
teologicznych, gdyż z zasady posiadają oni na swoim wydziale kaplicę. Przykładem może być tutaj zorganizowane wokół kaplicy na WT UMK Duszpasterstwo
Akademickie „Źródło”. W tym miejscu, na rozpoczęcie dnia jest sprawowana
———————
7 Por. D. Błasiak, Duszpasterstwo akademickie jako środowisko społeczno-kulturowe. Proces
stawania się członkiem grupy od „oni” do my”, Katowice 2003, s. 53.
8 Por. R. Pomianowski, Z badań nad psychologicznymi aspektami przynależności religijnej młodzieży z ośrodków duszpasterstw akademickich, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 3(1978), s. 132.
9 Por. J. Bagrowicz, Katechetyczny i eklezjalny wymiar formacji eucharystycznej, s. 95.
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Msza święta, która przypomina akademickiej społeczności o najważniejszej Osobie, która jest Mądrością i Prawdą. Formacja intelektualna na Wydziale ma służyć
ustawicznemu pogłębianiu wiary i przybliżeniu młodego człowieka do Misterium
Boga Żywego. Mając osobistą relację z Chrystusem można też konsekwentnie dawać o Nim świadectwo innych. Kaplica wydziałowa i obecny w niej Najświętszy
Sakrament stanowią zatem dla zgłębiających teologię „laboratorium wiary”, gdzie
można odkrywać drogi ku przyszłości. Na Wydziale Teologicznym UMK kaplica
jest praktycznie dostępna przez cały dzień, co stanowi wspaniałą okazję do nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, tak przez profesorów jak i studentów.
Umocnieni przyjęciem do serca Chrystusa w sakramentalnym znaku młodzi
ludzie mogą odważnie głosić w swoim środowisku rodzinnym, akademickim czy
miejscu pracy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Eucharystia w takim wymiarze powołania młodego człowieka stanowi niezastąpione źródło uświęcenia życia chrześcijańskiego oraz jest środkiem do pogłębiania relacji z Jezusem, a także dbania
o chrześcijański styl życia (por. MND 24-25). Ci młodzi ludzie stają się często
posłanymi do ewangelizacji swoich rówieśników, do budowania kultury opartej na
Prawdzie i Miłości, do dawania współczesnemu człowiekowi świadectwa o radości, jaka płynie z eucharystycznej więzi z Jezusem.

THE EUCHARIST IN SPIRITUAL LIFE OF STUDENTS
The Eucharist is the centre of the Church’s life. The sacrament instituted by the
Son of God in the Cenacle over two thousand years ago gathers the Faithful of all
states. The Church, whose mission is to proclaim the Good News of salvation,
cares for meeting the Eucharistic Christ, especially for young people who are on
the path of discerning their calling and place in society and in the community of the
People of God. They want to continue and deepen their spiritual formation, initiated in the family home and at school catechesis. There are specialized ministries,
to meet the expectations and religious needs of academic youth. Students can
develop their spiritual life there, participate in the celebration of the Holy Mass,
and deepen their religious knowledge.
The article is an attempt to show the importance of the Eucharist in the
students’ lives and the functioning of academic ministry on the example of the
“Source” Pastoral Community, operating at the Faculty of Theology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.
Keywords: Eucharist, students, academic pastoral care, youth, Church.
Słowa kluczowe: Eucharystia, studenci, duszpasterstwo akademickie, młodzież, Kościół.
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Marta KOWALCZYK*
PRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII
WEDŁUG PRAKTYK RELIGIJNYCH
BŁ. DOROTY Z MĄTÓW (1347-1394)
Według przekazu Jana z Kwidzyna (1343-1417) zawartego w Liber de festis,
czyli Księdze o świętach1, rozwój życia duchowego bł. Doroty z Mątów (1347-1394)
opierał się przede wszystkim na Eucharystii, częstym przyjmowaniu Komunii
świętej, spowiedzi oraz na modlitwie kontemplacyjnej. W swoim życiu mistyczka
starała się postępować tak, aby być miłą Panu, którego uważała za Oblubieńca
swojej duszy i dostąpić chwały życia wiecznego. Przygotowywała się duchowo do
każdego święta liturgicznego, poszcząc i wykonując znane w XIII wieku praktyki
religijne. Życie bł. Doroty może stanowić także i dziś źródło inspiracji dla pragnących pogłębić swoje relacje z Bogiem.
1. Praktyki oczyszczające duszę przed spotkaniem z Chrystusem
Urodzona w Mątowach Wielkich, zamieszkująca przez niemal 20 lat w Gdańsku przy ul. Długiej 64, a zmarła jako rekluza w Kwidzynie, bł. Dorota z Mątów
przygotowywała się do obchodów każdego święta liturgicznego, do czego nawiązuje tytuł dzieła Jana z Kwidzyna, czyli Liber de festis. Z Żywota Doroty wynika,
że wśród wielu form działań, podejmowanych przez mistyczkę w celu oddania czci
Chrystusowi, wyróżniają się praktyki pobożnościowe, takie jak: posty2, piel———————
* Dr hab. Marta KOWALCZYK – dr hab. teologii, absolwentka Instytutu Kultury Chrześcijańskiej
i UWM w Olsztynie, profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Jest diecezjalnym
referentem do spraw nauki, członkiem komisji historycznej I Synodu Diecezji Elbląskiej. Autorką
książek z dziejów historii i duchowości kobiet m.in.: Życie i myśl religijna św. Mechtyldy von Hackenborn (Poznań 2011), Święta Brygida Szwedzka i jej przesłanie religijne w świetle objawień
zawartych w „Revelationes” (Górna Grupa 2015), Święta Julianna od Bożego Ciała (Kraków 2017),
Bł. Dorota z Mątów (Poznań 2018). ORCID 0000-0001-7373-2227.
1 Księga o świętach Mistrza Jana z Kwidzyna. Objawienia błogosławionej Doroty z Mątów,
tłum. J. Wojtkowski, Olsztyn 2013.
2 Dorota, nawet będąc dzieckiem, w dniach postnych nie jadła nabiału, a gdy skończyła 11 lat
starała się przez trzy dni w tygodniu żyć o chlebie i wodzie. Jak pisze jej spowiednik: „Kilka zaledwie
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grzymki3, przygotowanie do dni świątecznych, częsta spowiedź i Komunia święta
oraz umartwienia i ćwiczenia, które dążąc do wyniszczenia ciała, wskazywać
mogą na tendencje gnostyczne4. Najbardziej szokujące dla współczesnego czytelnika mogą być opisy rozjątrzania ran. Nawiązująca do średniowiecznych idei doloryzmu praktyka, polegała na otwieraniu gojących się ran i sprawianiu, przy użyciu
różnych środków (np. pokrzyw lub skorup orzechów) tak, że stawały się one bardziej dokuczliwe i bolące5. Praktyk tych nie zaniechała Dorota nawet w okresie
ciąży, co dziś może budzić dezaprobatę. W Żywocie napisano: „Pobudzana miłością, zaniedbując troskę o swe ciało, nie szczędziła sobie trudów, zarówno wtedy,
gdy bliska była porodu, jak wówczas gdy karmiła dzieci. […] I tak nawet w połogu
nie zaprzestawała postów, biczowania, umartwień ciała, karceń i utrapień, a w połogu wcale nie miała spokoju w swym domu, to z powodu wielu tam pracujących,
to z powodu płaczących dzieci, to z powodu dolegających boleści, to także z powodu męczących prac. […] Gdy nie pozostawała w jednym miejscu ćwicząc się,
oraz chłostami i haczykami biczów się nękając, wtedy modliła się i nawiedzała po
odpusty różne kościoły, albo ubogich, albo chodziła na kazania, Mszę lub Msze,
płacząc, zawodząc, opłakując grzechy swoje i innych”6.
Według spowiednika, z umęczających i kaleczących ciało praktyk Dorota zrezygnowała na wyraźne polecenie Chrystusa, który mówił jej: „Ty nie powinnaś odtąd
karcić swego ciała biczując lub kalecząc, lecz ja sam chcę to czynić. I nie musisz
powściągać siebie surowością karcenia, bo ja sam chcę powściągając kierować tobą
i mieć w tobie swoją wolę. Lecz jeżeli zechcesz pokrzepić twe ciało, trzeba je lekko
odżywiać i tak starannie opiekując się doglądać, jakbyś doglądała chorego, który
z powodu ciężkiej niemocy tylko trochę może przyjąć pokarmu. I nie musisz troskać
się, że ciało twoje z lekkiego odżywienia stanie się swawolne, a duch krnąbrny”7.
———————
razy w półroczu na pociechę ciału spożywała jedno jajko. Mięso jadała rzadko”. – Jan z Kwidzyna,
Żywot, tł. J. Wojtkowski, Lublin 2012, II, 6, a-h.
3 Dorota z Mątów chętnie pielgrzymowała do różnych miejsc wraz z mężem oraz samotnie. Była
w Akwizgranie i na wielkim Jubileuszu Roku 1390 w Rzymie. Małżonkowie razem wybrali się do
Finsterwalde (Einsiedeln). Dorota pieszo udała się z Gdańska do Kwidzyna, gdzie 2 V 1393 r. została
zamurowana w katedrze kwidzyńskiej. – Por. Żywot, III, 9, d-i; Kalendarium.
4 Zdarzało się, że Dorota nocną porą wyciągała ramiona na sposób krzyża i tak stojąc dręczyła
się aż do osłabienia. Nocami na pamiątkę męki Pana „to rzucała się na twarz, to się podnosiła, to na
jeden, to na drugi bok się chyliła, to stojąc, to chodząc, to siedząc, to na kolanach się czołgając, to na
rękach pełzając, to trzymając całe ciało w powietrzu na czole i palcach nóg, to ręce składając na
krzyż przed sobą, to z tyłu przy grzbiecie jakby związane trzymając rzucała się na twarz swoją”.
Według bp. Juliana Wojtkowskiego praktyki powyższe mogą stanowić ważny dla ludowej religijności dowód wczesnego (pierwszego?) pouczenia o pierwotnej postaci dzisiejszej Drogi Krzyżowej.
I to na długo przed kartuzem Janem Justem Landsbergiem († 1539), który uchodzi za pioniera tego
nabożeństwa. – Por. Żywot, II, 5, a-w; II, 22, a-g.
5 Tamże, II, 23, a-g.
6 Tamże, II, 31, a-b, l-m; II, 32, d.
7 Tamże, VII, 5, b-c.
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Wzywał ją też do tego, by gromadziła i mnożyła dobre uczynki8, prosiła w modlitwie za grzesznikami9, przygotowywała się duchowo do dni świątecznych10 i nie
miała w relacji z Oblubieńcem żadnego pośrednika11. Według przekazu Jana z Kwidzyna, Chrystus polecił też Dorocie, żeby pracowała dla dobra życia wiecznego nie
tylko dla siebie, ale i dla innych (modląc się za nich, zbierając jałmużnę i opiekując
się chorymi)12. To wszystko wraz ze szczególną czcią dla Męki Pańskiej, która na
obszarze Państwa Zakonnego krzyżaków wynikała m.in. z posiadania przez nich,
a przywiezionych z Ziemi Świętej, relikwii Krzyża świętego13 oraz pragnieniem
Pana, miało niejako zagwarantować życie wieczne i obcowanie z Serafinami14.
———————
Tamże, III, 8, h.
Księga o świętach, 39; por. tamże, 66.
10 Mówił jej Pan: „Ubierz pustelnię otwierając obrazy świętych, przygotuj tron a na nim poduszkę, przygotowując miejsce dla mego Ducha Świętego, i włóż na swoją głowę czepiec oraz weź
płaszcz, tak się pozbieraj i przygotuj, jak byś w to święto miała wejść do kościoła przy ludziach”. –
Księga o świętach, 64.
11 Tamże, 39.
12 Tamże, 69.
13 W roku 1237 Krzyżacy pod wodzą mistrza krajowego Hermanna von Balka założyli Elbląg.
Zamek, w którego kaplicy znajdowały się początkowo relikwie Krzyża Świętego, zbudowali w latach
1251-1309. Był on siedzibą krzyżacką aż do przeniesienia siedziby wielkiego mistrza Zakonu z Wenecji do Malborka, co nastąpiło 14 IX 1309 r. Relikwie czczone były w kaplicy zamkowej w ozdobionym drogimi kamieniami i perłami relikwiarzu do 1454 r., kiedy elblążanie poddali miasto królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Zamek zburzono, a relikwie przeniesiono do
kościoła św. Mikołaja (obecnie katedra elbląska), gdzie znajdują się do dziś – umieszczone w pięknej
gotyckiej niszy po prawej stronie głównego ołtarza.
W latach 1309-1457 zamek w Malborku służył jako siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, zaś w latach 1457-1772 jako rezydencja królów Polski. Od 1466
r. był siedzibą władz Prus Królewskich, a od roku 1568 siedzibą Komisji Morskiej. W 1772 r. został
zajęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773-1804. Zrekonstruowano
go w latach 1817-1842 i 1882-1944, zniszczono w roku 1945, i ponownie rekonstruowano od 1947
r. W czasie wojny trzynastoletniej zamek dzięki inicjatywie Andrzeja Tęczyńskiego herbu Topór został sprzedany w roku 1457 królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi za kwotę 190 tysięcy
florenów (to jest około 660 kg złota) przez czeskiego dowódcę najemników Ulryka Czerwonkę, który
posiadał zamek w zastawie w zamian za zaległy żołd, z którego wypłatą zalegał Zakon. Król Polski
triumfalnie wjechał na zamek w dniu 7 VI 1457 r. Od tej pory, aż do 1772 r., była to jedna z rezydencji
królów Polski.
Nawiązanie do męki i śmierci Jezusa Chrystusa można znaleźć w kaplicy św. Panny Marii malborskiego zamku, gdzie około 1310 r. wybudowano celę z Grobem Chrystusa. Ku czci Krzyża Świętego od czasów wielkiego mistrza Wernera von Orseln (1324-1330) obchodzono szczególnie uroczyście to liturgiczne święto. – M. Kowalczyk, Bł. Dorota z Mątów, Poznań 2018, s. 145; M. Duczmal,
Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996, s. 383; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2009, s. 95, 105, 359; J. Bardach,
Kazimierz Jagiellończyk, w: Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1978,
s. 298; M. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk, Warszawa 1978, s. 66-69; M. Biskup, K. Górski,
Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987, s. 141.
14 Księga o świętach, 40, 116.
8
9

154

Marta KOWALCZYK

2. Rachunek sumienia i spowiedź
przygotowaniem bezpośrednim do Eucharystii
Za cechy wyróżniające duchowość Doroty z Mątów trzeba uznać przede
wszystkim drobiazgowe wręcz rachunki sumienia, szczery – niemal pełen rozpaczy – żal za grzechy i częstą spowiedź, co w XIII wieku zalecali m. in. kaznodzieje
dominikańscy oraz rozwijający się w Europie ruch devotio moderna. Jan z Kwidzyna zaświadczał, że Dorota „w małżeństwie bardzo często, w końcu co dnia, nie
tylko raz, lecz niekiedy więcej razy dziennie spowiadała się, zgodnie z tym, że jej
sumienie nawet w najlżejszych grzechach doznawało wyrzutów”15. Czynności te,
które współcześnie uważane są za przejaw sumienia nazbyt skrupulatnego, uważała rekluza za niezbędne i pozwalające na godne stawanie przed Panem, z którym
pragnęła być w bliskiej relacji.
Jej spowiedziom często towarzyszyły strumieniami wylewane łzy, o które – ze
względu na zaniedbania wobec dążącego ku wieczności życia w świętości – domagał się Chrystus-Oblubieniec16. Ważną rolę oprócz spowiedzi, spełnia w tej drodze także konieczność dokładnego przemyślenia własnego życia oraz codziennych
czynności, w celu odpowiedniego przygotowania do tego sakramentu przez rachunek sumienia. Owocem dobrego rozeznania i uzdrowienia duszy jest uwolnienie
od zranień, które tkwią jak drzazgi w pamięci, umyśle i woli17.
Wyjaśnienia odnośnie do częstości spowiedzi bł. Doroty dostarcza wizja,
w której Chrystus nakazywał jej, aby powiedziała Janowi z Kwidzyna: „Bardzo
się lękam, że nie mam siedmiu cnót, które gdybym miała w pełni, zdaje mi się, nic
nie stałoby duszy na przeszkodzie. Po pierwsze, bardzo się lękam, że usta moje nie
mają pełnej prawdy. Po drugie, lękam się, że nie mam obcowania pełnego miłości.
Po trzecie, że mojego serca nie zdołam mieć zawsze pełnego Bóstwa. Po czwarte,
że Pana Boga nie zdołam wystarczająco miłować. Po piąte, że samego Pana Boga
nie zdołam duchowo urodzić, wykarmić, kąpać, ogrzewać, spowijać oraz wszystko
i każde z osobna duchowo mu spełniać, co Matka jego umiłowana cieleśnie mu
świadczyła i duchowo spełniała. Jego bowiem należy kąpać w gorącym łez wylewaniu, karmić mnożeniem dobrych czynów, z wielkiej miłości wykonywanych,
ogrzewać żarem gorącej miłości, i spowijać czystym sercem z wielkimi umileniami, błaganiami oraz prawdziwymi o nim rozmowami. Po szóste, bardzo się
lękam, że dobrodziejstw i łask uczynionych mi darmowo przez Pana nie zdołam
wychować, wyżywić i do należytego doprowadzić wzrostu. Po siódme, że wobec
umiłowanej Matki Pana nie zdołam być dość pobożna i przyjazna, ani miłować jej
tak wielką miłością, jaką przeze mnie słusznie powinna być miłowana”18.
———————
Żywot, II, 7, b.
Księga o świętach, 90.
17 Tamże, 46.
18 Tamże, 28.
15
16
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Spowiedź swoją bł. Dorota z Mątów kończyła słowami: „Błagam cię najukochańszy Panie abyś raczył wybaczyć mi poszczególne grzechy, czy świadomie,
czy nieświadomie popełnione!”19. Miało to niejako gwarantować, że w razie niedostrzeżenia przez nią jakiegoś popełnionego grzechu lub zła, otrzyma łaskę przebaczenia od Chrystusa.
3. Eucharystia pokarmem duchowym
Bł. Dorota z Mątów – choć w średniowieczu wymagało to specjalnego pozwolenia władz kościelnych – starała się przyjmować Komunię świętą codziennie20.
Była to wówczas sytuacja szczególna, ponieważ według obowiązujących na obszarze państwa zakonu krzyżackiego norm, krzyżacy zalecali przyjmować Komunię świętą siedem razy w roku: w Wielki Czwartek, na Wielkanoc, Zielone Świątki,
Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie oraz w święto
Matki Boskiej Gromnicznej, co koresponduje z zapisami zawartymi w Księdze
o świętach i Żywocie bł. Doroty z Mątów21.
Z tęsknoty za możliwością przyjęcia Ciała Chrystusa pod postacią chleba
wynikało również szczególne nabożeństwo bł. Doroty z Mątów do Najświętszego
Sakramentu. Wart odnotowania jest tu fakt, że Krzyżacy już w roku 1300 obchodzili święto Bożego Ciała, które na Warmii jeszcze do 1415 r. nie było uznawane
za obowiązkowe22.
———————
Tamże.
Oficjał Henryk vom Stein w 1391 r. zarzucił Dorocie, że błądzi w wierze, śmieje się i płacze
w kościele i w związku z tym zapewne jest winna odstępstwa, za co groziła wówczas śmierć na
stosie. W konsekwencji proboszcz Rose, który był doktorem prawa kanonicznego, od dnia 23 VII
1391 r., zakazał Mikołajowi z Pszczółek udzielać jej co niedzielę Komunii Świętej. Jednak – jak
wspomniał Jan z Kwidzyna – już 14 IX 1391 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Dorota
została do Komunii świętej dopuszczona. Dlatego można wnioskować, że już dłużej oskarżenia nie
były przeciw niej podtrzymywane. Wstawił się za nią Mikołaj z Pszczółek, który przedłożył opinię
o jej doświadczeniach wydaną właśnie przez Jana z Kwidzyna. – Por. Żywot, III, 26.
21 Por. M. Kowalczyk, Bł. Dorota z Mątów, s. 163-164; M. R. Górniak, Krzyżacy. Formacja
zakonna, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 66. Zob; Żywot, III, 14, d, f; III, 15, a;
III, 16, a; Księga o świętach, 12, s. 46-47; 15, s. 51; 121.
22 Dużą rolę w rozwoju czci do Najświętszego sakramentu miały objawienia św. Julianny z Cornillon (ur. 1193), cud eucharystyczny, który wydarzył się w 1263 r. w Bolesnie, kiedy według przekazów hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić, oraz sprzeciw wobec idei francuskiego filozofa i teologa Berengara z Tours, który kwestionował rzeczywistą obecność
Jezusa Chrystusa we Mszy świętej. Wydarzenia te wpłynęły na wezwanie do corocznych obchodów
Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało) i organizowania specjalnych procesji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w bulli Transiturus, którą w 1264 r. zatwierdził dla całego
kościoła papież Urban IV. Na ziemiach polskich obchody Bożego Ciała zainicjował w 1320 r. biskup
krakowski Nanker. – M. Kowalczyk, Święta Julianna od Bożego Ciała, Kraków 2017, s. 97. O czci
dla Najświętszego Sakramentu na obszarze państwa krzyżackiego zaświadcza też istniejący do dziś
kościół Bożego Ciała w Elblągu, do którego w średniowieczu przybywali licznie pielgrzymi. –
19
20
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Można więc powiedzieć, że Eucharystia była pokarmem bł. Doroty z Mątów,
a mówiąc obrazowo – uskrzydlała jej duszę. Jak relacjonował Jan z Kwidzyna,
zdarzało się, że po przyjęciu Eucharystii wskutek głębokiego zjednoczenia duszy
z Chrystusem kwidzyńska rekluza była tak ogniem miłości roztopiona, iż dusza jej
przemieniona została na obraz i podobieństwo Boże. Wówczas to według jej spowiednika: „Pan Jezus przychodząc przez Sakrament do duszy oblubienicy wciągał
jej wolę i pragnienie, a ona głęboko zanurzała się w przepaść Boskości i przybierała Boże podobieństwo, tak jak wosk pieczęcią głęboko tłoczony przyjmuje wygląd pieczęci, i jak kropla wody wlana do wina traci smak, barwę i zapach wody
i przechodzi w wino, a także jak rozżarzone żelazo staje się bardzo podobne do
ognia, jakby zostało wyzute ze swej natury”23.
Po przyjęciu Eucharystii Dorota praktykowała modlitwę uwielbienia. Zwracała się wówczas do Chrystusa-Oblubieńca wprost, adorowała Go i niekiedy prosiła o pomoc w osiągnięciu duchowego z Nim zjednoczenia. Mówiła: „Mój najukochańszy Panie, najlepszy mój Panie, pokarmie mej duszy, potrzebo mego ciała,
całe me zbawienie, cała ma nadziejo, całe pragnienie moje, pociecho duszy mojej
i zbawienie życia mego, nakarm i orzeźwij mnie, bardzo bowiem łaknę i pragnę
ciebie. Niczego bowiem dobrego nie mogę skądinąd niż od ciebie osiągnąć”24.
Wśród darów, które Chrystus ofiarował mistyczce przez przyjście swoje w Sakramencie, spowiednik Doroty wymienia „wzrost miłości i radości, a także gromadę
różnorodnych dóbr duchowych”25.
Obawiając się niewłaściwego przygotowania do Eucharystii, Dorota uzyskała
pocieszenie w słowach Chrystusa: „Kiedy Ojciec mój niebieski i ja i Duch Święty
wspaniale w tobie działamy, mając w tobie tak wielkie działanie, że nie zdołasz
modlić się, wtedy nie musisz troskać się, byś przygotowała się na święto albo
Sakrament Eucharystii”26.
Z tej racji, gdy ktoś miewa problemy ze skupieniem, z modlitwą, nie powinien
bać się ciszy. To w ciszy Bóg działa. Ważne tylko, by dusza była otwarta na jego
słowa i działanie. Z tego właśnie powodu w życiu duchowym Doroty z Mątów tak
ważną rolę spełniał rachunek sumienia oraz szczery żal za grzechy, który towarzyszył częstym spowiedziom.
Czego więc potrzeba? Trzeba tylko, aby z wiarą i miłością, nawet w najgorszych życiowych upadkach, kiedy uczyniło się źle, dusza w wielkim pragnieniu,
podobnie jak kwidzyńska pustelnica, z nadzieją wołała do Pana, mówiąc: „Ojciec
———————
M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga. Z problematyki społeczno-religijnej, Elbląg 1996, s. 24, 79;
M. Kowalczyk, Bł. Dorota z Mątów, s. 164.
23 Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie, tł. J. Wojtkowski, Olszyn 2012, III, 27, s. 142.
24 Księga o świętach, 71.
25 Tamże, 21.
26 Tamże, 89.
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niech będzie uwielbiony, Syn niech będzie uczczony, a Duch Święty niech będzie
błogosławiony. A współwychwalona niech będzie Dziewica, Matka miłosierdzia”27. Wówczas przyjdzie oczyszczenie i ulga. Chrystus w sakramencie ołtarza
otworzy skarbiec swego miłosierdzia i nie pozwoli zginąć duszy, za którą cierpiał
i oddał życie.
O tym poucza nas świadectwo życia bł. Doroty z Mątów, która jako żona,
matka, a potem wdowa i rekluza w katedrze w Kwidzynie28, karmiła się Ciałem
Chrystusa, co potwierdzają zawarte w Żywocie i Księdze o świętach relacje jej
spowiednika i kierownika duchowego Mistrza Jana.

PREPARATION FOR THE EUCHARIST
ACCORDING TO DOROTHEA OF MONTAU’S
RELIGIOUS OBSERVANCES
Johannes of Marienwerder presented Dorothy’s revelations and the story of her
life in the trilogy comprising of: Liber de vita venerabilis – 237 chapters telling
about the childhood, the marriage, raising children, pilgrimages and spiritual experiences; Apparitiones seu liber de festis – containing her sacred visions received
on feasts of the liturgical year and Septililium – concluding 7 treaties about mystical graces received by Dorothy and about her confessions of sins.
In the centre of her spiritual life is Jesus Christ. Eucharist, frequently receiving
the Holy Communion, the confession and the contemplative prayer are the essence.
The descriptions of visions of Blessed Dorothea of Montau, her experience of spiritual nuptials, experience of the “exchange of hearts”, prophecies, stigmas and
uplifting prayers prepared by the confessor, were also experienced by other mystics
of the late Middle Ages. Similar to Blessed Dorothea, who often used unacceptable
devotional methods (self-flagellation, wound irritation), other mystics of those
———————
Tamże, 72.
Istnieją przesłanki świadczące o tym, że Dorota jako rekluza była związana z krzyżakami
jakąś formą ślubów. Pewnym potwierdzeniem tej tezy mogą być informacje zawarte w aktach procesowych, gdzie wielu spośród 257 świadków pod przysięgą zeznało, że bł. Dorota była poddana
półrocznej próbie, o czym zaświadczył biskup pomezański Jan Mnich, a co było zgodne z ówczesną
formacją przeznaczoną dla osób wstępujących do Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie. Poza tym Dorota z Mątów spełniała także kryterium znajomości modlitwy Ojcze Nasz i Składu Apostolskiego oraz była posłuszna przełożonym. – M. Kowalczyk, Bł.
Dorota z Mątów, s. 159-161. Ponadto ludzie zwracali się do niej „Matka Dorota”. Jak pisze Piotr
Rychel: „Johannes nakłonił Dorotę do złożenia przyrzeczenia posłuszeństwa jego duchownemu kierownictwu do końca życia, co w średniowieczu miało również znaczenie poddaństwa zakonowi”. –
P. Rychel, Przeto Pan Bóg… dał Zakonowi memu i wszystkim ziemiom w granicach Zakonu leżącym,
Czcigodną Panią Dorotę, aby była wśród ludzi. O relacjach Doroty z zakonem krzyżackim, w: Beata
Dorothea Montoviensis, Prusiae Patrona. 40 rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. W. Zawadzki, Kwidzyn 2017, s. 48.
27
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times were characterized by behaviors which were more understandable and
acceptable back then than they are now.
For instance, Saint Mechtilde of Hackeborn and Saint Gertrude wore a hair
shirt, whereas Bridget of Sweden was lying on the table and prayed. The recluse’s
spiritual experiences (the recluse of Kwidzyn) define Blessed Dorothea of Montau,
as Christ’s beloved, as a member of the group of Great Mystics of the Church.
Dorothea’s feast day is celebrated on 25 June.
Keywords: Dorothy of Montau, Eucharist, recluse, mysticism.
Słowa kluczowe: Dorota z Mątów, Eucharystia, rekluza, mistyka.
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Ks. Tomasz KOŁODZIEJ
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
MIEJSCEM DOŚWIADCZENIA RADOŚCI
Szczęście jest powszechną potrzebą człowieka. Nierozerwalnie z dążeniem do
szczęścia związana jest radość z jego osiągnięcia i smutek z powodu jego braku.
Bóg, stwarzając człowieka, uzdolnił jego rozum i serce zarówno do prawdy jak
i do radości. Dlatego człowiek ma naturalne pragnienie poznania i posiadania
świata, jak również rozwoju i dążenia do szczęścia. Coraz większe pragnienie
posiadania, konsumpcyjny tryb życia, zaspokajanie swoich cielesnych potrzeb nie
daje jednak trwałej radości, lecz pogłębia coraz bardziej wewnętrzny smutek.
Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Gaudete in Domino napisanej 44 lata
temu zauważył, że chociaż człowiek posiada różnorakie zdobycze techniki dające
szeroki wachlarz rozrywki, to jednak nie zapewniają one trwałej i głębokiej radości. Radość ma bowiem inne źródło – jest duchowa. Dlatego żadne środki techniczne, wygoda, pieniądze, zabezpieczenie socjalne i materialne nie są gwarantem
radości, gdyż wielu posiadając to wszystko nadal podlega zniechęceniu, nudzie
i smutkowi. Może prowadzić to wszystko do lęku i rozpaczy, których nie usunie
pozorna wesołość, ani szaleńcza żądza przyjemności (por. nr 1-2).
Papież Franciszek w swoich adhortacjach: Evangelii gaudium oraz Gaudete et
exultate dostrzega we współczesnych ludziach smutek, który nie omija również
ludzi wierzących. Smutek uważa za wielkie niebezpieczeństwo współczesnego
świata. Rodzi się on w sercu chciwym i przyzwyczajonym do wygody, nieustannie
w sposób chorobliwy dążącym do przyjemności (por. EG 2).
Gdzie zatem szukać tego, czego świat dać nie może, a co jest pragnieniem
ludzkiego serca? Czy Eucharystia może być miejscem doświadczenia prawdziwej
i trwałej radości? W poszukiwaniu odpowiedzi na postawiony problem, zostaną
przeanalizowane trzy prawdy, które odnajdujemy w teologicznej refleksji nad Eucharystią. Prawdy te określają trzy terminy: obecność, świętowanie i miłość. Te
trzy słowa wiążą się również z trzema cnotami teologalnymi: wiarą, nadzieją i miłością.
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1. Biblijne podstawy radości

W Konstytucji dogmatycznej Dei verbum Ojcowie soborowi stwierdzili, że
duszą świętej teologii powinno stać się studium Pisma Świętego (nr 24). Należy
zatem w pierwszej kolejności spojrzeć na doświadczenie radości zawarte w świętej
Księdze. Oczywiście nie chodzi w tym miejscu o wyczerpującą analizę tego
zagadnienia w Biblii, gdyż jest ono zbyt szerokie. Zadaniem tej części niniejszej
refleksji jest raczej ukazanie, że radość jest powszechnym doświadczeniem na kartach Starego i Nowego Testamentu. W tekstach Pisma Świętego można odnaleźć
ogromne bogactwo różnych źródeł, z których płynie radość. Jest to doświadczenie,
które jest obecne w całej Biblii. Jednakże największe nagromadzenie tematu radości w Starym Testamencie znajduje się w Księdze Psalmów oraz u proroka Izajasza.
Autorzy natchnieni posługują się całym wachlarzem terminów do wyrażania doświadczenia radości. Używają takich słów hebrajskich jak: śimechah (radość) oraz
czasownika: simach (radować się, weselić się)1. Popularnym w Biblii słowem wyrażającym radość jest także termin: gil. Słowo to występuje dość często w psalmach
i zasadniczo używane jest do wyrażania radości mesjańskiej i eschatologicznej2.
Prócz wspomnianych terminów używanych w Starym Testamencie, można
wyróżnić także te, które wyrażają radość w Nowym Testamencie. Podstawowym
słowem jest grecki czasownik chairo (cieszyć się, radować się) oraz rzeczownik
chara (radość)3. Ponadto zostały użyte następujące greckie terminy: euphrosynē
(radość), agalliaō (być rozradowanym), agalliasis, synchairō, eudokeō4. Oczywiście to nie jest pełna lista używanych słów na określenie radości w Piśmie Świętym, jednakże już te przytoczone uzasadniają tezę, iż doświadczenie radości jest
mocno zakorzenione w biblijnej nauce.
W Starym Testamencie wyróżnić można zarówno radość Boga, jak i człowieka. Raduje się także całe stworzenie. Źródłami radości w Starym Testamencie
są: życie (por. Syr 30), miłość małżeńska, płodność (por. Rdz 21, 1. 6-7), narodzenie dziecka (por. Ps 113, 9), praca i korzystanie z jej owoców (por. Koh 8, 15),
zwycięskie bitwy. Wielkie interwencie Boga Jahwe, takie jak wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu oraz powrót po wygnaniu babilońskim, były powodem ogromnej
radości całego narodu. Także przymierze z Bogiem i wierne przy nim trwanie
———————
1 Por. S. Grzybek, Elementy konstytutywne biblijnej radości, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
32(1979) nr 5, s. 250.
2 Por. A. Ołów, Terminologia radości w Starym Testamencie, „Studia Teologiczne. BiałystokDrohiczyn-Łomża” 8(1990), s. 87.
3 Por. S. Grzybek, Elementy konstytutywne biblijnej radości, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
32(1979) nr 5, s. 251.
4 Por. K. D. Litwak, Joy, w: D. Mangum, D. R. Brown, R. Klippenstein, & R. Hurst (Eds.),
Lexham Theological Wordbook. Bellingham, Lexham Press 2014, w: https://lexhampress.com/product/45638/lexham-theological-wordbook [11 II 2020].
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wzbudzało w sercach ludu doświadczenie radości (por. Ps 119)5. Nierozerwalnie
z przymierzem związane są święta obchodzone przez Izraelitów. W świętach również wyrażała się radość całego narodu. To wewnętrzne doświadczenie znajdowało
swój wyraz w śpiewach, tańcach i procesjach. Zdaniem niektórych biblistów, im
większa radość świętowania tym większa ranga obchodzonego święta6. W Księdze
Ezdrasza można przeczytać opis radosnych obchodów święta przaśników: „Przez
siedem dni radośnie obchodzili święto przaśników, gdyż Jahwe rozradował ich”
(Ezd 6, 22; por. 2 Krn 30, 21). Także inne święta, jak: Święto Tygodni (por. Pwt
16, 11) czy Święto Namiotów (por. Pwt 16, 13-14) były obchodzone w radosnym
klimacie. Należy zaznaczyć iż ta radość wynikała z przekonania o szczególnej
obecności Boga wśród swego ludu podczas świętowania7. Starotestamentalne doświadczenie radości ma swoje najgłębsze źródło w Bogu, gdyż wszelkie dobro
jakie człowiek posiada i którym się cieszy, jest darem Jahwe. Izraelita doświadczając ulotności tego ziemskiego szczęścia tęsknił za radością trwałą, którą mógł
zapewnić tylko Bóg8. Wszystkie radości ziemskie są jedynie „cieniem” tej przyszłej, nieprzemijającej rzeczywistości, której początkiem miało być pojawienie się
Mesjasza zapowiadanego przez proroków (por. Iz 25, 9).
Ta zapowiadana i oczekiwana radość czasów mesjańskich znajduje swoje spełnienie w Nowym Testamencie. Jest związana z wcieleniem Syna Bożego. Już
w scenie zwiastowania i później podczas narodzin Jezusa w Betlejem, Ewangeliści
przekazują orędzie radości (por. Łk 1, 26-28; Łk 1, 28. 42; Łk 2, 10). Kardynał
Ratzinger, komentując te ewangeliczne sceny, napisał, że chrześcijaństwo zaczyna
się od radości9. Również ziemskiemu życiu Jezusa towarzyszyło doświadczenie
radości. Naturalna radość odzwierciedlała się w Jego przypowieściach, jak chociażby w tej o zagubionej owcy czy drachmie (por. Łk 15)10. Ewangeliści ukazują
Jezusa głoszącego radosną nowinę o królestwie Bożym oraz dokonującego cudów,
co było powodem radości dla słuchających Go. Mistrz z Nazaretu zapowiadał
także radość pełną (por. J 14, 13-15; J 16, 20-24). Ona towarzyszyła uczniom,
kiedy spotykali się ze Zmartwychwstałym Jezusem (por. Mt 28, 8; J 20, 19-20).
———————
5 Por. C. Lesquivit, M. F. Lacan, Oliwa, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. León-Dufour,
Poznań 1994, s. 845-846.
6 Por. P. Briks, Radość w liturgii Starego Testamentu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 53(2000)
nr 3-4, s. 148.
7 Por. R. Krawczyk, Radość życia w myśli Starego Testamentu, w: Światła prawdy Bożej. Księdzu
Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. Rocznicę urodzin, red. E. Szewc, Łódź 1996, s. 121-123.
8 Por. T. M. Dąbek, Radość owocem życia zgodnego z Bożym prawem według nauki Starego
i Nowego Testamentu, w: Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji
bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Majer, A. Wójcik, Kraków
2004, s. 59.
9 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu (Opera omnia, VI/2), Lublin 2015, s. 873.
10 Por. M. Ostrowski, Kościół wspólnotą radości i niosącą radość, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2006, nr 3, s. 198.
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W Nowym Testamencie radość to także jeden z owoców Ducha Świętego (por. Ga
5, 22-23). Duży wkład do biblijnej teologii radości wnosi również św. Paweł
Apostoł, który bardzo często pisze o tym doświadczeniu11.
Należy zatem stwierdzić, że objawienie Boże jest nierozerwalnie związane
z doświadczeniem radości. Z teologicznego punktu widzenia jej ostatecznym źródłem jest Trójjedyny Bóg, który objawił swoją miłość w Jezusie Chrystusie swoim
Synu. Odwieczny Syn Ojca, posyłając swojemu Kościołowi Pocieszyciela, zapewnia mu stały dostęp do radości, jako jednego z owoców życia w Duchu Świętym
(por. Ga 5, 22-23)12.
2. Bliska obecność Chrystusa
Liturgia eucharystyczna jest szczególnym miejscem obecności Chrystusa.
W soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w 7. punkcie jest zawarta
prawda, że Chrystus, aby urzeczywistnić wielkie dzieło odkupienia człowieka, jest
obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza jeśli chodzi o czynności liturgiczne.
Ojcowie soborowi przypomnieli, że Chrystus jest obecny w czasie liturgii w osobie
celebrującego, pod postaciami eucharystycznymi, w swoim słowie i we wspólnocie ludzi, którzy są zebrani w Jego imię na modlitwie. Wierzący w Eucharystii
doświadczają obecności Chrystusa w wyżej wymienionych wymiarach. Przyjrzenie się tym szczególnym „miejscom” obecności Zmartwychwstałego Pana pozwoli
na dostrzeżenie w nich źródła radości.
Aby dobrze zrozumieć prawdę, że Chrystus jest obecny w szafarzu świętej
liturgii, należy zauważyć na samym początku, że kapłan na mocy sakramentu
święceń działa in persona Christi Capitis. Ściśle rzecz biorąc mamy tylko jednego
Kapłana – Jezusa Chrystusa, natomiast wyświęceni słudzy ołtarza uczestniczą
w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Tę obecność Chrystusa w pełniącym
posługę, która wynika z kapłaństwa urzędowego, nie możemy rozmieć w ten sposób, że jest on wolny od ludzkich słabości (por. KKK 1548-1550). Powstaje zatem
pytanie: jak sposób celebrowania przez kapłana Eucharystii wpływa na dostrzeganie przez wiernych w jego osobie Jezusa Chrystusa? Z pewnością osobiste predyspozycje szafarza mogą pomagać, albo przeszkadzać w doświadczeniu przez wiernych radości ze spotkania Zmartwychwstałego. Nie należy sądzić w tym miejscu,
iż szafarz w czasie sprawowania liturgii ma robić wszystko, aby radośnie urzeczywistniać tę obecność Jedynego Najwyższego Kapłana, posuwając się do czegoś,
co nie jest zgodne z przepisami liturgicznymi i duchem chrześcijańskim. Zawsze
powinien mieć na uwadze, że liturgia nie jest jego prywatną własnością, lecz na———————
Por. W. G. Morrice, Radość, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G. F. Hawthorne, Warszawa
2010, s. 697.
12 Por. M. Kowalczyk, Teologiczny wymiar radości chrześcijańskiej, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 24(2004), nr 6, s. 27.
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leży do Kościoła. Z drugiej jednak strony głęboka świadomość samego celebransa
tego, że działa w osobie Chrystusa – Głowy, jak i osobista świętość oraz głębia
duchowa z pewnością wpływają na jego przeżywanie i sprawowanie Ofiary
eucharystycznej, co przekłada się także na uczestników świętych obrzędów.
Wyjątkowej obecności Chrystusa w liturgii doświadczamy pod postaciami eucharystycznymi. W Najświętszym Sakramencie jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie cały Chrystus. Dokonuje się to przez przemianę chleba
i wina w Ciało i Krew Chrystusa (por. KKK 1374-1375). Te prawdy, oczywiste dla
każdego wierzącego, ciągle na nowo muszą być przypominane. Święty Tomasz
z Akwinu – wspaniały piewca Eucharystii, komentując w kazaniu na Boże Ciało
zdanie zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa: „Bo któryż wielki naród ma
bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz” (Pwt 4, 7) – wyraża radość z faktu, że te
słowa Izraela osiągnęły swoją pełnię w Kościele. W Starym Testamencie widzimy
wprawdzie Boga, który przez swoje słowo wszedł w dialog z Mojżeszem i przybliżył się do ludu, jednak w Nowym Przymierzu przyjął ciało, sam stając się człowiekiem pośród ludzi i z nimi pozostał, a w tajemnicy Eucharystii powierzył się
naszym rękom i sercom. Radość wypływająca z tej bliskości przyczyniła się do
powstania Uroczystości Bożego Ciała.
Ta bliska obecność Chrystusa nie może pozostawać bez doświadczenia głębokiej
radości13. Ewangelista Jan, przekazując Kościołowi relację z wieczernika po wydarzeniach paschalnych, kiedy przychodzi do nich Zmartwychwstały Pan, mówi:
„Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20, 20). Kiedy zatem uczestnicząc w Eucharystii wierny po skończonej Mszy świętej wychodzi bez radości
w sercu, rodzi się pytanie o wiarę w obecność Jezusa i o spotkanie Go w czasie liturgii. Obecność tą nie da się pojąć zmysłami, ale poprzez wiarę (por. KKK 1381).
Eucharystia jest również szczególnym miejscem spotkania Jezusa w Jego słowie. Już sama struktura Mszy świętej, w której wyróżniamy dwie zasadnicze części: liturgię słowa i liturgię eucharystyczną wskazuje na wagę doświadczenia Boga
w Jego Słowie. Wszystkie teksty liturgiczne są przesiąknięte Słowem zaczerpniętym z Biblii (por. SC 24). Kościół nieustannie wezwany jest do głoszenia Ewangelii z radością, jest ona bowiem Dobrą Nowiną o zbawieniu, którego dokonał
Jezus Chrystus – Wcielone Słowo. Wchodząc w ten zbawczy dialog z Bogiem, wierzący mogą doświadczyć autentycznej radości, gdyż – jak zauważył papież Franciszek na początku swojej adhortacji Ewangelii Gaudium – „radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają,
żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki,
od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza” (nr 1).
Ostatnim wymiarem doświadczenia obecności Chrystusa w liturgii, jaki przytaczają Ojcowie soborowi, jest wspólnota modlących się ludzi. Prawda ta bierze
———————
13 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego (Opera
omnia, XI), Lublin 2012, s. 323.
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swój początek od słów Jezusa znajdujących się w Ewangelii św. Mateusza: „Bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).
Eucharystia jako najdoskonalsza forma modlitwy daje zatem pewność takiej obecności Jezusa pośród swoich uczniów. Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich,
które trwały na modlitwie w jedności i miłości oraz uczestniczyły we wspólnym
łamaniu chleba, odznaczało się radością. W IV wieku św. Augustyn przytacza zdarzenie, które wskazuje na radosne świętowanie przez pierwszych chrześcijan Wielkanocy. Opowiada on o niespokojnym śnie pogan w noc poprzedzającą Paschę.
Poganie byli niespokojni z powodu tego, czego mieli doświadczyć następnego
dnia. Mieli bowiem spotkać chrześcijan, z rozpromienionymi twarzami wychodzących po świętowaniu liturgii wielkanocnej. Wielu pogan pod wpływem takiego
doświadczenia nawracało się. Radość ze spotkania ze Zmartwychwstałym uwidaczniała się na twarzach ochrzczonych14.
Papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est napisał, że „u początku
bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (DCE 1). Najdoskonalszym spotkaniem z Jezusem, dostępnym dla każdego ochrzczonego tu na ziemi, jest Eucharystia. To wielowymiarowe spotkanie może nadać nową perspektywę życia każdemu wierzącemu, również w tym wymiarze radości, której człowiek współczesny
tak bardzo poszukuje.
3. Świętowanie życia
Jak stwierdził kardynał Joseph Ratzinger, podejmując refleksję nad liturgią
Kościoła, z samej swej natury liturgia ma charakter święta. Każde jednak święto
domaga się jakiegoś powodu świętowania, a także upoważnienia, którego biorący
w nim udział nie mogą sobie sami dać. Zasadniczym elementem święta jest również wolność, jako wyjście z rygorów codzienności. Świętowanie jest także wspólnototwórcze. Człowiek może okazać radość tylko wtedy, gdy świat i człowieczeństwo faktycznie dostarczają motywów radowania się. Tam gdzie pomija się pytanie
czy rzeczywiście świat i człowieczeństwo dostarczają powodu do radowania się,
tam świętowanie staje się jedynie maskaradą.
W kontekście świętowania musi się pojawić pytanie o śmierć, stwierdza Ratzinger. Kontynuując tę myśl kardynał zauważa, że świętowanie zakłada prawo do radości. Prawo to może być zasadne tylko wtedy, gdy święto może uporać się z problemem śmierci. W tym kontekście należy zauważyć, że to chrześcijaństwo daje
nam novum, które stanowi odpowiedź na wspólne pytania wszystkich ludzi. Ta nowość polega na tym, że to właśnie Zmartwychwstanie Jezusa daje prawo do radości.
———————
14 Por. A. Pronzato, Niesłychana wieść, w: Przesłanie Zmartwychwstania, red. G. Sztok, tł. J. Marecki, Kraków 2007, s. 87.
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Prawa tego szukała cała historia i w rezultacie nikt nie potrafił go dać poza Zmartwychwstałym Chrystusem. Należy zatem podkreślić, że Eucharystia jest w swej
istocie mysterium Pasche, czyli świętem zmartwychwstania. Z powyższej refleksji
wynika wniosek, że liturgia eucharystyczna, która urzeczywistnia mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Chrystusa jest miejscem doświadczenia głębokiej radości15.
Ona ma także wymiar eschatologiczny, a więc daje nam przedsmak nieba.
Wprowadza nas w komunię z tymi, którzy osiągnęli już radość życia wiecznego,
a do której uczestnicy liturgii zmierzają (por. KKK 1370-1372). Temu pragnieniu
szczęścia odpowiada cnota nadziei. Dzięki niej ochrzczony pragnie szczęścia królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa, którego spotyka w Eucharystii. Wieczerza Pańska jako zapowiedź „uczty
godów Baranka” (Ap 19, 9) w niebieskim Jeruzalem umacnia nadzieję wierzących
na uczestnictwo w chwale zbawionych, dając tym samym radość (por. KKK 1329).
4. Eucharystia – Sacramentum caritatis
Święty Tomasz z Akwinu nie uważał radości z osobną cnotę, ale za przejaw
i skutek miłości. Zatem miłość powinna prowadzić do radości16. Papież Benedykt,
pisząc o Eucharystii, bardzo mocno podkreśla jej wieź z miłością (por. SCr 5).
Człowiek ma ogromną wartość dla Boga, taką że On sam za niego cierpiał. Krzyż
jako symbol miłości Boga do człowieka stanowi samo centrum Ewangelii i jest
w rzeczywistości dobrą nowiną. Krzyż jest aprobatą naszego życia dokonaną przez
Chrystusa nie słowami lecz poprzez radykalny akt, który skłonił Boga do wcielenia
się, a wreszcie do zezwolenia na śmierć wcielonego Syna. Ten akt miłości Boga
do człowieka ujawnia również, jaką wartość ma dla Niego człowiek. „Kto jest kochany tak bardzo, że drugi utożsamia swe życie z miłością i nie potrafi już żyć bez
tej miłości; kto jest kochany aż do śmierci – ten nie ma wątpliwości, że jest kochany”17. Jeżeli Bóg tak nas kocha, to możemy być pewni Jego miłości. Krzyż,
jako znak miłości Boga do człowieka, jest radosną nowiną, która rzeczywiście
pozbawia dwuznaczności wszelkie inne radości i czyni je autentyczną radością.
W Eucharystii ochrzczony może doświadczać tej miłości Boga za każdym
razem kiedy z otwartym sercem otwiera się na ten dar Ducha Świętego. Każda
Eucharystia jest miejscem przyjmowania i wchodzenia w misterium miłości
Trójcy Przenajświętszej18. Związek radości z miłością jest zatem niezaprzeczalny.
Dlatego doświadczając miłości Boga płynącej z Eucharystii, ochrzczony przyjmuje również jej owoc, jakim jest radość (por. KKK 1829).
———————
Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii…, s. 363-365.
Por. STh II-II, q. 28, 4.
17 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa, tł. W. Szymona, Poznań 2009, s. 105.
18 Por. K. Guzowski, Duch Święty a Eucharystia. Strumienie nowego życia, Częstochowa 2014,
s. 16.
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Chrześcijaństwo w najgłębszym rdzeniu jest źródłem radości, jak również
zdolnością radowania się. W centrum życia duchowego każdego ochrzczonego
znajduje się Eucharystia jako źródło i szczyt życia Kościoła. Jeżeli zatem na liturgii eucharystycznej ochrzczony nie doświadcza radości, powstaje pytanie o świadomość i głębokość jej przeżywania, a głębiej sprowadza się ono do pytania
o wiarę. Ukazanie wymiaru radości w liturgii może być również odpowiedzią na
głębokie pragnienie współczesnego człowieka, który radości szuka w rozrywce
i konsumpcyjnym stylu życia, co i tak w konsekwencji prowadzi go do jeszcze
większego smutku. Oczywiście, wielkim błędem byłoby sprowadzanie celebracji
liturgicznej do poziomu zapewnienia kolejnej atrakcyjnej rozrywki. Świat dostarcza wielu takich możliwości i Kościół nie może w tym konkurować. W Kościele
wierni oczekują tego, czego świat dać nie może.
W powyższej refleksji został tylko zarysowany temat i podane pewne akcenty,
które nie są jedynymi. Z pewnością szerszy namysł teologiczny nad kwestią radości i jej źródeł byłby bardzo pożyteczny. Warto byłoby również wskazać na apostolski wymiar radości. Julien Green, kiedy był bliski nawrócenia, przed podjęciem
ostatecznej decyzji stał przy drzwiach kościoła i obserwował wychodzących po
Mszy świętej wiernych. Myślał sobie: jeśli ci ludzie rzeczywiście wierzą, to na
pewno wyjdą z rozpromienionymi twarzami, z rozświetlonymi oczyma, z ogniem
w sercach. Widział jednak tyko osoby przygnębione ze spuszczonymi oczyma
i bezdusznymi twarzami. Wtedy gorzko stwierdził: „Schodzą z Kalwarii i ziewając, opowiadają o tym, co widzieli”19.

EUCHARISTIC LITURGY
AS A PLACE WHERE YOU CAN EXPERIENCE JOY
Happiness is a universal human need. The pursuit of happiness is very much
associated with joy in achieving it and sadness in its absence. When God created
man He enabled his mind and heart to crave for both truth and joy. That is why
man has a natural desire to know and possess the world as well as to develop and
strive for happiness. The search for joy in entertainment and consumerism is the
wrong direction, which leads to sadness. A Christian can only find true joy in God.
The Eucharistic liturgy, which is the summit and source of the Christian’s spiritual
life, brings the believer closer to the source of joy. By participating in the Holy
Mass, the believer meets the risen Christ, who overcame death, thus showing God’s
great love for man. The Eucharistic liturgy as the ‘sacramentum caritatis’, where
we meet the living Christ, is a source of Christian joy.
———————
19

Por. A. Pronzato, Niesłychana wieść, s. 97.
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Aleksander POSACKI SJ*
CUDA EUCHARYSTYCZNE
I ICH ZNACZENIE DLA LUDZKOŚCI
Cuda eucharystyczne przyjmowały różnorakie formy. W wielu przypadkach
święte Hostie krwawiły lub przemieniały się w Ciało, a eucharystyczne wino,
w Krew Pańską – w widoczną Krew. Czasami Hostie unosiły się w powietrzu lub
były nienaruszone przez bardzo długie okresy czasu.
A jednak Eucharystia jest jedna i jedyna, a cudów eucharystycznych jest wiele.
Czemu służą cuda eucharystyczne? Z faktów wynika, iż pojawiały się one wtedy,
gdy Realna Obecność była poddawana w wątpliwość lub jeszcze częściej, gdy Najświętszy Sakrament był lekceważony, zaniedbywany, przyjmowany niegodnie czy
nawet bezczeszczony (np. cud w Santarem w Portugalii w roku 1266 czy cud
w Pateno we Włoszech w 1772 r.). Było to więc wyjście naprzeciw słabości ludzkiej z całym ryzykiem popadnięcia w jakiś materializm, zwłaszcza że materializacje czy też swoiste udowadnianie świata duchowego dokonuje się często w kontekście fałszywej religijności i fałszywej mistyki, jak: spirytyzm, magia, teozofia
czy fałszywe objawienia.
Wiele cudów eucharystycznych jest nam znanych z bogatych źródeł historycznych. Jeszcze większa ich liczba zachowała się do naszych czasów w ustnych przekazach i podaniach. Już pierwsze wieki chrześcijaństwa zostawiły nam pisma
i biografie świętych, zawierające opisy cudownych wydarzeń związanych z Eucharystią (jak np. świadectwo św. Cypriana z III wieku).
Św. Cyprian opisuje historię kobiety, która przechowywała u siebie Ciało Pańskie (co było wtedy dozwolonym zwyczajem), lecz przeszła na stronę herezji. Gdy
po pewnym czasie otworzyła skrzynię, w której przechowywana była Eucharystia,
———————
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z wnętrza buchnęły nagle płomienie ognia, co napełniło kobietę nie tylko strachem,
ale żalem i skruchą. W słynnym cudzie w Santarem pewna kobieta wyjęła Komunię świętą z ust i owinęła w welon, by zanieść Ją wróżce jako zapłatę za obiecany
ratunek. Wówczas Hostia zaczęła krwawić.
1. Ani magia, ani rytualizm
Duchowość to nie manifestacja jakiejś energii (będącej formą materii). Tak
chcą postrzegać duchowość niektórzy okultyści czy parapsychologowie, widzący
w Eucharystii jeszcze jedno promieniujące źródło życiodajnej energii obok tzw.
„czakramu wawelskiego”. Tymczasem duchowość nie da się znaturalizować, ani
zmaterializować w takim sensie, że wyeliminuje się specyfikę duchowości, choćby
poprzez poszukiwanie jej wymierności czy wymierzalności. Taka postawa to błąd
„duchowego materializmu”, który szerzy się bez umiaru w ideologii New Age,
chociaż już wcześniej spirytyzm zmaterializował świat ducha (V. Frankl).
Duchowość może się natomiast wcielać w materię, a to już jest zupełnie coś
innego. W przypadku Eucharystii trzeba by rzec jeszcze inaczej – to wolny Duch
Osobowy, Duch Boży, Jezus Chrystus wciela się w materię, bo tego chce, a nie
dlatego, że musi. Tajemnica Wcielenia określa tajemnicę Eucharystii. Jezus jest
realnie obecny we Mszy świętej nie dlatego, że takie są prawa konieczności, wynikające z zasad wspomnianej materializacji duchowości. Jest to tajemnica wolności i miłości Boga. Należy w to wierzyć, należy zaufać Bogu, który sam nam objawił taki rodzaj swojej obecności (por. 1 Kor 11, 24-25).
Jezus wciela się w Eucharystię, bo tego chce i trwa w niej, bo nam to obiecał
jakby w miłosnym wyznaniu. Jeśli ludzie tracą wiarę, jeśli sprzeniewierzają się tej
Bożej miłości wyrażonej w Tajemnicy daru Eucharystii, to wówczas Bóg, by ich
otrzeźwić czy obudzić, ukazuje Niewidzialne w widzialnym, z całym ryzykiem
takiego aktu, który może wcale nie jest jakiś wzorcowy, ale jedynie dopuszczony
przez Boga z racji słabości ludzkiej. Jest to akt Bożego miłosierdzia. Potwierdza
to wspomniany kontekst tzw. „cudów eucharystycznych”: kontekst wątpienia, lekceważenia, zdrady czy profanacji. Dla tych głównie powodów zechciał Zbawiciel
(choć może jeszcze dla innych, tylko Jemu znanych) w różnych okresach i okolicznościach ukazać ludziom swą obecność poprzez cuda eucharystyczne. Ale to
do nich jednak być może odnosi się Jego wypowiedź skierowana pierwotnie do
Tomasza Apostoła: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).
Nie należy więc wykorzystywać cudów eucharystycznych w powierzchownej
i fałszywej apologetyce rytualnego znaczenia Eucharystii lub nauczania jakiegoś
przesadnego lęku, który podszywałby się pod bojaźń Bożą. Nie chodzi więc
o zewnętrzny rytualizm, który zbliżałby się także do jakiejś magii. Nie jest to więc
problem przyjmowania Komunii na kolanach czy na rękę, choć intencją tych
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interpretacji jest ochrona wielkości, godności czy świętości Eucharystii, często
lekceważonej i profanowanej także dziś.
2. Cuda eucharystyczne u świętych
Eucharystia jednak to przede wszystkim zjednoczenie z Bogiem, które posiada
realny i materialny wymiar. To ofiara, ale także Komunia, która jest tej ofiary owocem i celem. Eucharystia, która jest darem, uzmysławia nam, że wszystko jest darem, usposabiając nas do wdzięczności (eucharistein – Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24)
i pokory – do tych podstawowych, ewangelicznych doświadczeń. Ta darmowość
daru Eucharystii promieniuje niekiedy w taki sposób, iż Bóg w Jezusie Chrystusie
obdarowuje często świętych czy też pobożnych ludzi cudami eucharystycznymi.
Nie mają jednak one charakteru wspomnianych materializacji i spektakularnych
wydarzeń, ale są formą daru wewnętrznego wglądu w Tajemnicę Eucharystii (często w formie ekstazy, jak u św. Franciszka Borgii czy św. Filipa Neri). Wiara świętych wtedy pogłębia się, gdyż pogłębia się ich zrozumienie tajemnic Bożych. Chodziło np. o głosy i wizje, które dotyczyły Tajemnicy Eucharystii, np. u św. Teresy
z Avila, która zrozumiała wiele w ten sposób z teologii Eucharystii, gdy chodzi
o jej błędne poglądy na temat rzekomego znaczenia wielkości Hostii.
Istnieją też cuda, które objawiają nie tylko znaczenie i godność Eucharystii,
ale także jej moc w świecie widzialnym, tj. władzę Boga nad stworzoną przez
Niego materią. Można by do tej kategorii zaliczyć np. cud eucharystycznego postu,
czyli pożywiania się wyłącznie Komunią świętą u św. Józefa z Cupertino
(powszechnie znanego z niezliczonych lewitacji), św. Anieli z Foligno, św. Róży
z Limy czy współcześnie u Marty Robin.
Często chodziło o realną Komunię świętą przyjmowaną z rąk Zbawiciela (św.
Klemens, św. Katarzyna ze Sieny) czy też podawaną rękami Aniołów (św. Bonawentura, św. Stanisław Kostka). Współcześnie należy przypomnieć także cud eucharystyczny Fatimy, w którym dzieci widziały krople Krwi spadające z Hostii do
kielicha, trzymanego przez Anioła Portugalii, który przyniósł dzieciom Komunię
świętą, tłumacząc ową wizję teologicznie: „Bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa, tak straszliwie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi! Wynagradzajcie za ich winy i pocieszajcie swego Boga”.
Jest jeszcze inny motyw takiego ukazywania tajemnicy Eucharystii. To znaczenie Eucharystii dla naszego zbawienia, o czym przypominała właśnie Maryja
w Fatimie przez Anioła, udzielającego dzieciom Komunii pod dwiema postaciami.
Ten fakt przypomniał naukę Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).
Można odwrócić ten pewnik wiary, zadając pytanie: co dzieje się z tym, kto
nie spożywa Ciała i nie pije Krwi, bo utracił wiarę w Realną Obecność? Bo głównie o wiarę tu właśnie chodzi.
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3. Akt czystej wiary
Cud Eucharystii wymaga zawsze wiary, czystej, bezinteresownej. Wierzę,
więc uznaję widzialne za Niewidzialne. Wierzę obietnicom Boga, bo zawierzyłem
Jego Miłości. Dlatego cud Eucharystii jest dla mnie owocny. Czy cuda eucharystyczne dają dowód na tę mistyczną przemianę, o której mówi sam Jezus, gdy
stwierdza, iż to „jest” Ciało Moje (por. Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24)? Nie, bo sam cud
– z teologicznego punktu widzenia – nigdy nie jest dowodem, ale tylko znakiem.
Taka jest logika tajemnicy Wcielenia. Cuda eucharystyczne są po prostu znakiem
skierowanym do wierzących ludzi, w którym jest tylko odrobinę więcej widzialności niż zwykle. Bóg to dopuszcza, byśmy w naszej słabości nie stracili wiary
w Niewidzialne; byśmy uwierzyli w Niewidzialne, a nie po to, by udowodnić
przedmiot naszej wiary. To dlatego Jan Paweł II, jeszcze jako arcybiskup Krakowa,
nawiedzając Lanciano we Włoszech (3 XI 1974 r.), miejsce słynnego cudu eucharystycznego z około 750 r., napisał: „Spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli,
pokładali nadzieję i miłowali”.
Wiara ma bowiem zawsze swoje próby, coraz to nowe, często niezliczone. Będziemy zawsze wystawiani na kolejną próbę, nawet jeśli w danym przypadku uda
nam się zwyciężyć. Im mniej pewności w sercu, tym więcej trzeba zewnętrznych
dowodów1. Zresztą kontekst konkretnych cudów eucharystycznych odnosił się
zawsze do konkretnych osób, które utraciły właśnie wewnętrzną pewność. Były to
najczęściej osoby, które wątpiły, czy nawet błądziły lub upadały. Ludzie ci, widząc
znak, doświadczali wewnętrznego widzenia Miłości Boga. Tak też było właśnie
w Lanciano, gdzie wątpiący zakonnik doświadczył widzenia cudu, a następnie
wewnętrznej, duchowej przemiany.
A jednak ilość zewnętrznych dowodów nie zawsze przechodzi w jakość wewnętrznej pewności. Często zresztą pewność maleje proporcjonalnie do zewnętrznej doskonałości dowodów. Doświadczenie wskazuje, że ludzie, którzy wpadli
w obsesję udowadniania wiary, są zawsze nienasyceni i bezskutecznie szukają coraz to nowych znaków. Kryje się często w tej postawie zwykły upór niewiary, co
wyraził z afektem Blaise Pascal: „Jak ja nienawidzę tego błazeństwa, aby nie wierzyć w Eucharystię! Jeżeli Ewangelia jest prawdą, jeśli Chrystus jest Bogiem, jakaż
w tym trudność?”2.
Czysta wiara i bezinteresowne zaufanie do Boga są niezbędne także dlatego,
że nawet jeśli można było wykorzystać osiągnięcia nauki i eksperymentalnie potwierdzić fakt chemicznej czy materialnej przemiany w cudzie eucharystycznym,
to nie jest to absolutny dowód na Bożą obecność. Prowadzono, na przykład,
———————
Por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku: psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego przez Virgiliusa Haufniensis, przeł. A. Djakowska,
Warszawa 1996.
2 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, nr 359 [402].
1
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rzetelne i szczegółowe badania ludzkiego Ciała i Krwi, które cudownie się ukazały
w czasie Mszy świętej w formie fizykalnej podczas słynnego cudu w Lanciano.
Do dzisiaj można zobaczyć zachowaną sieć naczyń tętniczych i żylnych czy tkankę
mięśniową właściwą mięśniowi sercowemu. Potwierdzono również prawdziwą
hematologiczną strukturę starożytnej Krwi z Lanciano. Jednakże w skomplikowanym świecie materii, który sam w sobie jest tajemnicą, jest możliwe wyjaśnienie
alternatywne, jeśli nie teraz to w przyszłości.
Niepewność pozostanie, jeśli liczymy na zewnętrzne dowody. Cuda dokonujące się w materii mają pobudzić cuda dokonujące się w sercu, w wymiarze duchowym, jak to właśnie stało się w Lanciano i w wielu innych miejscach. Chodzi
o to, by ponownie zaufać obietnicy Bożej, by znowu przejść do poziomu czystej,
bezinteresownej wiary. Jest to faktycznie prawdziwy cud, który może czynić wielkie cuda.

EUCHARISTIC MIRACLES
AND THEIR SIGNIFICANCE FOR HUMANITY
Eucharistic miracles taking place in matter are supposed to stimulate miracles
taking place in the heart, in the spiritual dimension, as it happened in Lanciano and
in many other places in the world. The idea is to trust God’s promise again, to go
again to the level of pure, selfless faith. It is actually a real miracle that can do
great miracles. Pure faith and selfless trust in God are also necessary because that
even if science could be used and could confirm experimentally the fact of chemical or material transformation in the Eucharistic miracle, this is not absolute proof
of God’s presence. For the amount of external evidence does not always entail the
quality of internal certainty. Often, however, certainty decreases in proportion to
the external perfection of evidence. Uncertainty will remain if we count on external
evidence. That is why the Miracle of the Eucharist, which always requires faith,
pure and selfless, remains more important than miracles. I believe, so I consider
the Visible Invisible. I believe God’s promises because I have entrusted myself to
His Love. That is why the miracle of the Eucharist is fruitful for me.
Keywords: Eucharist, Eucharistic miracles, faith, spirituality, magic.
Słowa kluczowe: Eucharystia, cuda eucharystyczne, wiara, duchowość, magia.
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WYDARZENIE EUCHARYSTYCZNE W SOKÓŁCE
DAREM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud największy
z możliwych – cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa. Na trasie pielgrzymowania do sanktuariów podlaskich, obok kościoła
Miłosierdzia Bożego z grobem błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Białymstoku czy znanych ośrodków kultu maryjnego w Świętej Wodzie i Różanymstoku, także sokólska Kolegiata stała się ważnym i coraz liczniej nawiedzanym
miejscem, które jest ściśle związane z tajemnicą Eucharystii.
Przedmiotem kultu stał się niezwykły Znak w postaci Cząstki, jaka zachowała
się z komunijnej Hostii. Tysiące wiernych przybywają z całego kraju, a nawet
spoza jego granic, żeby oddać najwyższą cześć Zbawicielowi, który pozostał
wśród nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Eucharystyczny cud w Sokółce,
tak jak inne eucharystyczne cuda, które miały miejsce w historii Kościoła, jest
znakiem szczególnego objawienia się wszechmocy Boga, który wzywa każdego
do nawrócenia, a równocześnie wychowuje i edukuje. Poprzez nadzwyczajne
znaki, jakimi są cuda eucharystyczne, Chrystus potwierdza, że w Eucharystii uobecnia się Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie; że pod postaciami chleba i wina
jest rzeczywiście obecny w swoim zmartwychwstałym, uwielbionym człowieczeństwie. Dzięki temu Znakowi, w którym kryje się zbawcze przesłanie i pomoc
duchowa dla nas wszystkich, kościół św. Antoniego w Sokółce stał się znanym
sanktuarium, gdzie ludzie doznają niezliczonych łask, o jakie z wiarą proszą Jezusa
Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
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1. Historia Wydarzenia Eucharystycznego w Sokółce
Niedługo po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, dnia 12 X 2008 r. sprawowano
w kościele św. Antoniego zwyczajną niedzielną Eucharystię. Podczas udzielania
Komunii świętej na jednej z Mszy świętych, kapłanowi wypadł z ręki Komunikant,
który znalazł się na stopniu prezbiterium. Zgodnie z przepisami liturgicznymi zabrudzona mała Hostia została umieszczona do vasculum, aby postać chleba uległa
rozpuszczeniu w wodzie, tracąc tym samym charakter Ciała Pańskiego. Po Mszy
świętej siostra Julia Dubowska, zakrystianka, na polecenia ks. Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii, przelała zawartość vasculum do innego naczynia
i umieściła je w sejfie znajdującym się w zakrystii kościoła. Warto zaznaczyć, że
siostra Julia jest zakonnicą ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii, którego szczególnym charyzmatem jest szerzenie czci do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po upływie tygodnia, siostra otwierając sejf poczuła
delikatny zapach przaśnego chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę
z rozpuszczającym się w niej Komunikantem, na środku którego widniała wypukła
plamka o intensywnej czerwonej barwie, przypominająca wyglądem skrzep krwi.
Siostra natychmiast powiadomiła o tym zdarzeniu księdza proboszcza. Zachowując dyskrecję i ostrożność bezzwłocznie poinformowano ówczesnego Metropolitę
Białostockiego, arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który przybył do Sokółki
wraz z innymi księżmi. Zalecił zabezpieczyć Komunikant oraz czekać i obserwować, co dalej będzie się z Nim działo1.
Dnia 29 października tegoż roku naczynie z Komunikantem przeniesiono do
kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebanii i decyzją arcybiskupa wyjęto go z wody
i położono na małym korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum. Do połowy stycznia 2009 r. fragment Komunikantu o zmienionej postaci w sposób naturalny zasechł i pozostał w formie zakrzepłej krwi. W tym czasie arcybiskup zlecił
poddać Komunikant badaniom patomorfologicznym, a 30 marca tegoż roku
powołał komisję kościelną do zbadania zaistniałych zjawisk. Pobrany fragment
Komunikantu zbadali, niezależnie od siebie, prof. dr hab. Maria Sobaniec-Łotowska i prof. dr hab. Stanisław Sulkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badania zostały dokładnie opisane i sfotografowane. Kompletną ich dokumentację złożono w Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Wyniki obu niezależnych
badań całkowicie się pokrywały. Okazało się, że struktura badanego fragmentu
Komunikantu jest identyczna z tkanką mięśnia sercowego człowieka jeszcze żyjącego, ale będącego w stanie agonii. Struktura włókien mięśnia sercowego i struktura chleba były ze sobą ściśle powiązane, w sposób wykluczający ich złączenie
za sprawą ludzkiej ingerencji2.
———————
Por. S. Gniedziejko, Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce, Warszawa 2012, s. 4.
Por. Komunikat komisji kościelnej z 14 X 2009 r., wydany przez Kurię Białostocką i podpisany
przez Kanclerza Kurii ks. Andrzeja Kakarekę, punkt 4.
1
2
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Liberalne i lewicowe media starały się zakwestionować wyniki badań patomorfologicznych Hostii z Sokółki, które przeprowadziło dwoje wybitnych naukowców z Białegostoku. Media te powoływały się na opinie i komentarze pseudoekspertów, którzy nie mieli żadnych merytorycznych podstaw, aby kompetentnie
wypowiadać się na temat tych badań. Pojawiały się zarzuty stwierdzające, że jest
to czyste działanie biologii, że owe czerwone zabarwienie komunikantu spowodowane jest działaniem bakterii „pałeczki krwawej”, czy nawet absurdalne oskarżenia o popełnieniu zbrodni, ponieważ zbadana przez naukowców próbka wskazywała na to, że jest tkanką mięśnia umierającego człowieka3.
Przeprowadzone badania dowiodły, że do konsekrowanego Komunikantu nie
została dołączona żadna inna substancja, lecz że Jego fragment przybrał postać
tkanki mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. Tego rodzaju zjawiska nie
wyjaśniają nauki przyrodnicze, natomiast nauka Kościoła mówi nam, że poddana
badaniom Hostia jest Ciałem samego Chrystusa na mocy Jego własnych słów
wypowiedzianych podczas Ostatniej Wieczerzy4.
Przez trzy lata Najświętszy Sakrament pod postacią Cząstki Ciała Pańskiego
mogli zobaczyć jedynie nieliczni kapłani. Jednak po zbadaniu sprawy i zasięgnięciu opinii specjalistów, życzeniem arcybiskupa Ozorowskiego było publiczne wystawienie Cząstki Ciała Pańskiego. Uznano, że najlepszym dniem dla tej uroczystości będzie 2 października. Data ta jest związana z corocznym przeżywaniem w
parafii nabożeństwa czterdziestogodzinnego oraz bliska rocznica beatyfikacji ks.
Michała Sopoćki. Zatem w tym dniu miała miejsce uroczysta Msza święta, na zakończenie której została ukazana Cząstka Ciała Pańskiego. Następnie przeniesiono
Ją wraz z Najświętszym Sakramentem do Kaplicy Matki Bożej Różańcowej w sokólskiej Kolegiacie. W uroczystości, której przewodniczył arcybiskup Edward
Ozorowski, uczestniczyło około 35 tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy5.
2. Wydarzenie Eucharystyczne
w kontekście Bożego Miłosierdzia
Trudno jest nie odczytać Znaku Eucharystycznego w Sokółce w kontekście
Bożego miłosierdzia. Czas, miejsce oraz okoliczności wydarzenia, są ściśle powiązane z postacią błogosławionego Michała Sopoćko oraz obrazem Jezusa Miłosiernego. Fakt, iż ten właśnie obraz znalazł się w tej świątyni, może być rozpatrywany
również w kategorii znaku, który odsłania swoje głębsze znaczenie w nowym
kontekście6.
———————
Por. M. Piotrowski, Antidotum na śmierć, Poznań 2019, s. 69.
Por. tamże, 5.
5 Por. S. Gniedziejko, Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce, s. 6.
6 Por. S. Strzelecki, Sokólski Znak Eucharystyczny, Białystok 2012, s. 46.
3
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Pan Jezus ukazując się niegdyś świętej Faustynie Kowalskiej, domagał się
namalowania swego obrazu, zawierające przesłanie orędzia miłosierdzia Bożego
(Dz. 47-48). Z żądaniem łączyła się obietnica: „Przez obraz ten udzielać będę
wiele łask dla dusz” (Dz. 570). Pierwszy tego rodzaju obraz został namalowany
w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego, na zamówienie księdza Sopoćki.
Także na zlecenie błogosławionego, artysta z Krakowa Ludomir Ślendziński namalował dwa obrazy miłosierdzia Bożego. Jeden z nich miał zostać podarowany
Ojcu Świętemu Pawłowi VI, drugi zaś miał wrócić do Polski i służyć za wzór do
malowania kultowych wizerunków tego typu. Tak się zdarzyło, że żaden z nich nie
trafił do Rzymu i musiały pozostać w Białymstoku. Przechowywane w domach
prywatnych, służyły grupie czcicieli miłosierdzia Bożego, którą ksiądz Sopoćko
przygotowywał do zadań apostolskich. Ostatecznie jeden z nich znalazł się w katedrze w Białymstoku, a drugi dziwnymi Bożymi drogami trafił do sokólskiego
kościoła i cieszy się wielkim kultem wiernych7.
Od kilkudziesięciu lat rozwija się w środowisku sokólskim nabożeństwo do
miłosierdzia Bożego. O tym, jak żywy jest to kult w Sokółce, świadczą liczne wota
przy obrazie Miłosiernego Zbawiciela. Sokólscy parafianie przez szereg lat modlili
się przed nim o beatyfikację księdza Michała Sopoćki, która miała miejsce 29 IX
2008 r., podczas gdy w parafii trwała czterdziestogodzinna adoracja eucharystyczna. Wierni wówczas czerpali obficie duchowe łaski ze źródeł Bożego miłosierdzia, jakim są sakramenty pokuty i Eucharystii. Na te właśnie sakramenty
wskazują promienie z obrazu, zgodnie z wyjaśnieniem, jakie Jezus sam podał Faustynie: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady oznacza wodę, która
usprawiedliwia dusze, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz”
(Dz. 299). Promienie miłosierdzia wskazują i otwierają najprostszą drogę do życia
pojednanego z Bogiem, bliźnimi i własnym sumieniem oraz do Komunii z Chrystusem8.
Parę tygodni później, niedaleko obrazu Jezusa Miłosiernego, miało miejsce
zdarzenie z Hostią, które jeszcze bardziej ożywiło i pogłębiło pobożność eucharystyczną. Niedługo potem Komunikant został przeniesiony do kaplicy na plebanii,
dedykowanej tajemnicy miłosierdzia Bożego. Potwierdza to wystrój kaplicy
z umieszczonym nad tabernakulum obrazem Jezusa Miłosiernego. Obok niego
wiszą obrazy Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. W niezamierzony sposób kaplica miłosierdzia Bożego stała się na 3 lata miejscem, gdzie
Znak eucharystyczny czekał na publiczne ukazanie Go tysiącom wiernych9.
Postulowana przez Jana Pawła II „wyobraźnia miłosierdzia” pozwala doszukiwać się tajemniczej więzi, łączącej z woli Bożej szereg wspomnianych wydarzeń,
tak iż składają się w spójną całość. Z całą pewnością te liczne znamienne momenty
———————
Por. Kolegiata św. Antoniego w Sokółce, s. 25.
Por. S. Strzelecki, Sokólski Znak…, s. 48.
9 Por. tamże, s. 39.
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uzupełniają się w przybliżeniu Bożego miłosierdzia duszom spragnionym i szukającym Boga w swym życiu. Religijne przesłanie zarówno obrazu Jezusa Miłosiernego, jak i znaku Cząstki, ukazuje inicjatywę i świadectwo działania miłosiernej
miłości Bożej, ogarniającej jednakowo świętych i grzeszników.
3. Duchowe owoce wydarzenia Eucharystycznego
Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce było niezwykłym przeżyciem dla
wszystkich wiernych i wywarło wielki wpływ na życie duchowe parafian oraz pozostałych mieszkańców. Kustosz Sanktuarium ksiądz Stanisław Gniedziejko sam
wskazuje na niezwykłe wyciszenie, skupienie, bardziej świadome uczestniczenie
w Eucharystii. Msza święta jest przeżywana przez wiernych z większym szacunkiem, namaszczeniem i zrozumieniem. Zwiększyła się frekwencja wiernych na
Mszach świętych, również ze względu na stale przybywających pielgrzymów.
Ożywiło się życie sakramentalne: przystępowanie do sakramenty pokuty (w tym
również z całego życia) i przyjmowanie Komunii świętej10.
Wraz z wystawieniem Cząstki Ciała Pańskiego do publicznej adoracji i wzrostem ruchu pielgrzymkowego zaczęły spływać od wiernych świadectwa o szczególnych znakach działania Bożego. Łaski te dotyczą wewnętrznych nawróceń,
uzdrowień fizycznych i duchowych, ocaleń z tragicznych wypadków, a osoby ich
doznające widzą w tym cudowną ingerencję Boga Eucharystycznego i Miłosiernego11. Analiza licznych wpisów w kilkunastu księgach, wśród których znajdują
się nie tylko prośby, ale również podziękowania za łaski otrzymane od Jezusa
obecnego w Eucharystii, oraz setek nadesłanych świadectw, pozwalają stwierdzić,
że sokólski Znak kształtuje u wielu ludzi bardziej refleksyjny sposób myślenia
o tym, co dzieje się na ołtarzu podczas każdej Mszy świętej, chroniąc przed spłyceniem i rutyną w przystępowaniu do Stołu Pańskiego. Podkreślił to w sposób
dosadny arcybiskup Edward Ozorowski 29 IX 2014 r. w kazaniu wygłoszonym
w Sokółce w trzecią rocznicę ukazania Cząstki do publicznej adoracji: „Eucharystii nie wolno lekceważyć, nie wolno na Nią zobojętnieć i wpaść w rutynę. Byłoby
to lekceważeniem Chrystusa, a w Nim Boga, wzgardzeniem daru miłosiernie nam
ofiarowanego”12.
W świadectwach wiernych można dostrzec pogłębione przeżywanie i rozumienie Eucharystii. Dostrzegają w Niej największy dar, że Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg jest jedynym źródłem miłości i życia. Dzięki tak rozumianej Eucharystii, jako jednoczenia się z Nim przez wiarę i miłość, odnajdują na nowo radość
———————
Por. S. Gniedziejko, Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce, s. 30.
Por. Świadectwa łask. Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce, Warszawa 2013, t. 2, s. 4.
12 E. Ozorowski, Celebrować, adorować, kontemplować, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji
Białostockiej” 42(2014), nr 3, s. 53.
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i sens życia. Także zauważalny jest wzrost wiary. Dla wielu Cud eucharystyczny
w Sokółce stał się czasem powrotu do ponownego uwierzenia, że w Eucharystii
jest sam Zbawiciel w swoim zmartwychwstałym i uwielbionym ciele. Podkreślają,
że koniecznym warunkiem owocnego uczestnictwa we Mszy świętej jest żywa
wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. „Jeżeli znaków i cudów nie
zobaczycie nie uwierzycie” (J 4, 48). Taka postawa wobec Eucharystii prowadzi
serca ludzi do przekonania o tym, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych, że
On może wyzwolić człowieka z najbardziej niszczących nałogów oraz uzdrowić
każdego ze wszelkich chorób duchowych, psychicznych oraz fizycznych. Dzięki
temu wydarzeniu eucharystycznemu w ludziach na nowo rodzi się wiara w uzdrawiającą moc Eucharystii. Takie otwarcie się na Bożą łaskę skutkuje w ich życiu
doświadczeniem cudownej przemiany serca czy licznych uzdrowień13.
W udokumentowanych świadectwach można zauważyć, że w licznych sercach
dokonuje się zbawienny proces nawrócenia przez słuchanie z wiarą Słowa Bożego,
które najskuteczniej przygotowuje i pomnaża owoce sakramentów pokuty i Eucharystii. Wielu odczuło żywsze niż dotąd pragnienie prawdy i dobra, życia w łasce
uświęcającej i zbawienia. Taki cud działania Bożej łaski w duszach ludzkich dokonuje się w ciszy i skupieniu, pozostając najbardziej osobistą tajemnicą żywej
wiary w duszy dotkniętej łaską Bożego miłosierdzia14.
Niewątpliwie widocznym owocem duchowym wydarzenia eucharystycznego
w Sokółce są nieustanne kolejki do konfesjonałów. Wielu pielgrzymów korzysta
z sakramentu pokuty podczas pielgrzymki do sanktuarium i doświadczają – jak
sami przyznają w pozostawionych wpisach w „księgach łask” – że był to moment
zwrotny w ich życiu. Wśród pielgrzymów, ale także wśród samych wiernych,
wzrasta świadomość tej korelacji między Bożym miłosierdziem udzielanym podczas spowiedzi a żywym uczestnictwem w Eucharystii. Ta postawa wpisuje się
w słowa św. Jana Pawła II, który przypomina, że „sakramenty Eucharystii i pojednania są ze sobą ściśle związane. Jeśli Eucharystia w sposób sakramentalny uobecnia odkupieńczą Ofiarę Krzyża, oznacza to, iż wynika z niej nieustanna potrzeba
nawrócenia, osobistej odpowiedzi na wezwanie, jakie św. Paweł skierował do
chrześcijan w Koryncie: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!»
(2 Kor 5, 20). Jeżeli więc chrześcijanin ma na sumieniu brzemię grzechu ciężkiego,
to aby mógł mieć pełny udział w Ofierze eucharystycznej, obowiązkową staje się
dlań droga pokuty, poprzez sakrament pojednania” (EdE 88).
Sakrament pokuty i Eucharystii stwarza możliwość osobistego spotkania się
z Chrystusem i uczestniczenia w Jego ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią, szatanem i grzechem. W Eucharystii, przyjętej z wiarą i czystym sercem, dusza ludzka
otrzymuje – jak pisze św. Jan Paweł II – „lekarstwo nieśmiertelności, antidotum
na śmierć” (EdE 18). Dlatego Eucharystia nie jest jednym z wielu cennych darów,
———————
13
14

Por. M. Piotrowski, Antidotum na śmierć, s. 91.
Por. Świadectwa łask…, s. 6.
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ale jest to dar największy, jaki człowiek otrzymuje od Chrystusa. W Eucharystii
Chrystus uczynił „dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (EdE 11).
Liczne świadectwa ukazują jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Wiele nawróceń, uzdrowień duchowych i fizycznych, poruszeń duchowych dokonywało się
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. W sanktuarium jest możliwość całodziennej adoracji Boga. Można zauważyć, jak parafianie i pielgrzymi wstępują
choć na chwilę do kościoła, aby adorować Go obecnego w Najświętszym Sakramencie, czerpiąc miłość Bożą z samego źródła, która przezwycięża każde zło,
leczy wszystkie rany serca i wyzwala z wszelkich zniewoleń. Święty Jan Paweł II
powiedział, że „całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji
eucharystycznej” (EdE 25). Świadectwa osób jasno wskazują motywacje i treść
modlitwy adoracyjnej, która opiera się na bezgranicznym zaufaniu i powierzeniu
Jezusowi całych siebie, ze wszystkimi słabościami i skłonnościami do grzechów,
aby doświadczyć duchowej przemiany, umocnienia wiary, wyzwolenia z wszelkich chorób duszy i ciała. Wydaje się, że cisza, skupienie, uważność, która jest
obecna w kościele pośród modlącego się ludu, pokazuje istotę adoracji, czyli
zatrzymania się z Nim, by jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por.
J 13, 25) i poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca15.
Nawiązując osobisty kontakt z Bogiem na modlitwie, przyjmując Go czystym
sercem w Eucharystii, adorując Go w Najświętszym Sakramencie, człowiek pozwala Mu, aby swoją miłością uwalniał każdego z egoizmu, uczył kochać i przez
ręce człowieka działał w świecie pogrążonym w niewoli grzechu i sił zła.
Trudno jest nie zauważyć owoców duchowych i wielu łask związanych z wydarzeniem eucharystycznym w Sokółce, a to one – jak mówił arcybiskup Edward
Ozorowski – zweryfikują owe nadprzyrodzone zjawisko podkreślając przy tym, że
„jeśli dzięki temu objawieniu wzmocni się wiara ludzi i cześć Najświętszego
Sakramentu, to będziemy mogli mówić o rzeczywistym cudzie”16.
Słuszne wydaje się stwierdzenie, że w tym, co się dzieje wokół nas, nie ma
przypadków, lecz tylko znaki, kryjące w sobie głębszą treść i przesłanie. Lud Boży,
dzięki zmysłowi wiary i łasce Ducha Świętego, rozpoznaje takie znaki Bożej obecności i działania w niektórych znamiennych wydarzeniach i zjawiskach. Sokólski
Znak eucharystyczny zwraca bezspornie uwagę na centralne miejsce Eucharystii,
dokładniej Jezusa Chrystusa, w życiu Kościoła i poszczególnych wiernych. Także
obecność obrazu Jezusa Miłosiernego oraz promieniujące przesłanie orędzia Bożego Miłosierdzia, nabierają w Sanktuarium Eucharystycznym w Sokółce szczególnej wymowy.
———————
15
16

Por. M. Piotrowski, Antidotum na śmierć, s. 127.
A. Kaszuba, Cud w Sokółce, Warszawa 2009, s. 8.
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Nigdy nie dowiemy się na tej ziemi, czy fenomen Hostii nie jest jedną z obiecanych łask, jakie spływają przez obraz Miłosiernego Jezusa.
THE EUCHARISTIC EVENT IN SOKÓŁKA,
A GIFT OF THE DIVINE MERCY
Every day, on every altar of the world, the greatest miracle is performed, the
miracle of changing bread and wine into the true Body and Blood of Jesus Christ.
Also the Sokółka Collegiate Church became an important and more and more
visited place, closely related to the mystery of the Eucharist. An unusual Sign in the
form of a Particle, which was preserved from the Communion Host, became the
object of worship.
It is difficult not to interpret the Eucharistic sign in Sokółka in the context
of the Divine Mercy. The time, place and circumstances of the event are closely
related to the figure of Blessed Fr. Michał Sopoćko and the image of Merciful
Jesus.
The Eucharistic Event in Sokółka was an extraordinary experience for all the
faithful and had a great impact on the spiritual life of parishioners and other residents. It is difficult not to notice the spiritual fruits and many graces associated
with the Eucharistic event in Sokółka.
Keywords: Eucharist, Eucharistic event in Sokółka, Divine Mercy, image
of Merciful Jesus.
Słowa kluczowe: Eucharystia, Cud eucharystyczny w Sokółce, Boże Miłosierdzie, Obraz Jezusa Miłosiernego.
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MARYJA ‒ „NIEWIASTA EUCHARYSTII”
Elementy mariologii eucharystycznej
W eucharystycznej wierze Kościoła, o której pisał Benedykt XVI w szóstym
numerze adhortacji Sacramentum caritatis (z 22 II 2007), postać Maryi odgrywa
ważną rolę, mimo iż nie dość jednoznacznie została ona wyeksponowana w tym
dokumencie. Związek Matki Bożej z tajemnicą Eucharystii, zwłaszcza w aspekcie
dogmatycznym i duchowościowym, był i jest przedmiotem licznych wypowiedzi
magisterialnych Kościoła oraz studiów teologicznych1. Sobór Watykański II stwierdził bowiem, że „jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza
u stworzeń rozmaite współdziałania, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle”
(LG 62). W pewnym sensie syntezą tej swoistej mariologii eucharystycznej jest
ostatni rozdział encykliki św. Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia (z 17 IV 2003)
pod znamiennym tytułem: „Niewiasta Eucharystii”. To poetycko brzmiące określenie, biblijnie i teologicznie uzasadnione przez papieża, jest inspirujące zarówno
dla mariologii, duchowości, jak i duszpasterstwa.
———————
 Ks. prof. zw. dr hab. Marek CHMIELEWSKI – prezbiter diecezji radomskiej, wyświęcony w 1983
r.; kanonik gremialny Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej; od 1988 r. pracownik naukowy KUL, od roku 2013 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i profesor
wizytujący na Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa);
w latach 2005-2016 prodziekan do spraw studenckich Wydziału Teologii KUL i członek Senatu
KUL; założyciel (2009-2017) Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości; członek zwyczajny
Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego w Krakowie; członek-korespondent Papieskiej
Międzynarodowej Akademii Maryjnej (PAMI) w Rzymie; przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego w latach 2017-2020; członek Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; doktor honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; zainicjował
i zredagował Leksykon duchowości katolickiej (Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002); autor ponad
320 artykułów naukowych i 30 książek z teologii duchowości; od 2003 r. w każdy czwartek prowadzi
cykl audycji „Duc in altum!” w Radio Maryja i TV Trwam (około 900 odcinków). Na tej podstawie
powstała książka pt. Wielka księga duchowości katolickiej (Wydawnictwo AA, Kraków 2015);
ORCID-0000-0001-7566-5071.
1 Zob. np. „Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny” 7(2005), nr 1 – w całości poświęcony
zagadnieniu „Eucharystia i Maryja”.
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Na długo przed wydaniem wspomnianej encykliki papież z Polski często zwracał uwagę na ścisły związek Maryi z tajemnicą Eucharystii. Na przykład w jednej
z katechez maryjnych (z 30 VII 1997), mówiąc o wyjątkowej roli Maryi, jaką odgrywa Ona w dziejach zbawienia i w Kościele, powiedział, że „po Pięćdziesiątnicy
Maryja nadal żyje w tej braterskiej wspólnocie, słucha nauczania Apostołów,
uczestniczy w modlitwie i w «łamaniu chleba», czyli w sprawowaniu Eucharystii
(por. Dz 2, 42). Ta, która żyła w ścisłym zjednoczeniu z Jezusem w nazaretańskim
domu, teraz żyje w Kościele w głębokiej komunii ze swoim Synem, obecnym
w Eucharystii”2.
Ta myśl papieża pojawiła się już 10 lat wcześniej w jego encyklice Redemptoris Mater (z 25 III 1987), w której napisał, że „pochwały wznoszące się ku Maryi
w każdym sprawowaniu liturgii eucharystycznej kształtowały wiarę, pobożność
i modlitwę wiernych. W ciągu wieków przeniknęły całą ich postawę duchową,
ożywiając głębokie nabożeństwo dla Najświętszej Matki Boga” (nr 32).
W innym miejscu tego dokumentu jeszcze raz podkreślił, iż „słusznie pobożność ludu chrześcijańskiego zawsze dostrzegała głęboką więź pomiędzy nabożeństwem do Matki Bożej i kultem Eucharystii: jest to godne podkreślenia tak
w liturgii zachodniej, jak wschodniej, w tradycji rodzin zakonnych, w duchowości
współczesnych ruchów, także młodzieżowych, w duszpasterstwie sanktuariów
maryjnych. Maryja prowadzi wiernych do Eucharystii” (nr 44).
Papieską myśl podjęła i rozwinęła wydana przez Kongregację do spraw Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów instrukcja pt. Rok Eucharystii. Wskazania
i propozycje (z 15 VIII 2004 r.). Czytamy tam, że spotkanie „Boga z nami i dla
nas”, jaką jest Eucharystia, zakłada obecność Dziewicy Maryi. Aby więc „głęboko
przeżywać celebrację eucharystyczną i czynić to w taki sposób, żeby pozostawiała
ona ślad w naszym życiu, nie ma lepszej drogi, jak «uczyć się» od Maryi, «Niewiasty Eucharystii»” (nr 5). Ta idea pojawia się już we wstępie do tego dokumentu,
gdzie czytamy, że „w szkole «Niewiasty Eucharystii» zaproszeni jesteśmy do «podziwu» wobec Misterium Ciała i Krwi Chrystusa i do troski o ożywienie gorliwości w całym Kościele”.
1. Mariologia eucharystyczna
Wszystko, co Kościół i współczesna teologia uczy o związku Maryi z tajemnicą Ciała i Krwi Pańskiej, upoważnia do mówienia o swoiście rozumianej mariologii eucharystycznej, czy też maryjnej duchowości eucharystycznej3. Można ją
syntetycznie przedstawić w kilku zasadniczych aspektach, ściśle ze sobą powiązanych: inkarnacyjnym, pasyjno-redempcyjnym, eklezjalnym, eschatologicznym
———————
Katechezy Ojca świętego Jana Pawła II. Maryja, Kraków-Ząbki 1999, s. 157.
Zob. P. Piasecki, Maryjna duchowość eucharystyczna, „Salvatoris Mater” 12(2010), nr 1-2,
s. 92-104.
2
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i liturgicznym. Prezentacji tych zagadnień dokonamy, przede wszystkim czerpiąc
obficie z nauczania ostatnich papieży: św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.
A. Aspekt inkarnacyjny
Mówiąc o inkarnacyjnym aspekcie mariologii eucharystycznej, w klimacie
którego pozostajemy szczególnie w okresie bożonarodzeniowym, można postawić
tezę, że skoro – jak przypomniał Sobór Watykański II – liturgia, a szczególnie
Eucharystia, jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła (por. SC 10. 14), zaś
Maryja jako Matka Boża i Matka Kościoła jest tą, którą za św. Janem Pawłem II
nazywamy „Niewiastą Eucharystii”, to – mówiąc słowami Benedykta XVI –
„w Najświętszej Maryi widzimy doskonałą realizację tego sposobu sakramentalnego działania, przez które Bóg dociera do ludzkiego stworzenia i angażuje je
w swoją zbawczą inicjatywę” (SCr 33).
Pierwszym aktem owego „sakramentalnego” działania było zwiastowanie
i wcielenie, dzięki któremu Maryja jako pierwsza z ludzi stała się uczestnikiem
misterium zbawienia. Zanim na mocy ustanowienia Eucharystii zaczęła się spełniać obietnica Chrystusa wyrażona w słowach: „Jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), to najpierw w Maryi Słowo Ciałem się
stało (por. J 1, 14).
Pomiędzy wcieleniem a eucharystycznym uosobieniem Odwiecznego Słowa
zachodzi więc daleko idąca analogia. Dał temu wyraz między innymi ks. Włodzimierz Sedlak († 1993), kapłan diecezji radomskiej, profesor filozofii przyrody na
KUL, który w jednej ze swoich książek napisał, że „Eucharystia to już drugie zbliżenie Syna Bożego do materii. Pierwsze było podczas inkarnacji w naturę człowieczego ciała”4. Skoro więc Maryja stale obecna jest w tajemnicy Chrystusa
i Kościoła – jak czytamy w tytule VIII rozdziału soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (z 21 XI 1964) – to jako aktywna współpracownica planów Bożej Opatrzności przy pierwszym wcieleniu, wciąż Nią pozostaje w macierzyński sposób przy każdej sprawowanej Eucharystii, będącej jakby
drugim „wcieleniem”5.
W tej perspektywie należałoby odczytywać słowa św. Ludwika Marii Grignion
de Montforta († 1716), wybitnego kaznodziei ludowego w Bretanii i Wandei, który
zasłynął z żarliwego nauczania o Eucharystii i Maryi. W dziełku pt. Tajemnica
Maryi stwierdził, że tą samą drogą, po której Bóg zszedł z wysokości nieba do
niskości mieszkańców ziemi, człowiek może wejść na wyżyny nieba, a jest to
droga Maryi6. O tym samym, choć innymi słowami, pisał św. Jan Paweł II w liście
———————
W. Sedlak, Technologia Ewangelii, Poznań 1989, s. 198.
Ojcowie Kościoła, np. św. Ireneusz z Lyonu, Eucharystię nazywają Incarnatio continua. – Zob.
B. Ferdek, Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia, „Salvatoris Mater” 7(2005), nr 1, s. 34-44.
6 Tajemnica Maryi, Poznań 1982, s. 23.
4
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apostolskim Mane nobiscum Domine, wydanym z okazji Roku Eucharystii
(z 7 X 2004 r.): „[…] w Sakramencie Eucharystii Zbawiciel, który dwadzieścia
wieków temu przyjął ciało w łonie Maryi, nadal ofiarowuje się ludzkości jako źródło Boskiego życia” (nr 7). W innym miejscu tego dokumentu czytamy: „Chleb
eucharystyczny, który przyjmujemy, jest niepokalanym ciałem Jej Syna: «Ave
verum corpus natum de Maria Virgine»” (nr 31)
Znamienne jest to, że od starożytności liturgia tym samym wyrażeniem Corpus
Christi określa zarówno Ciało eucharystyczne, Ciało mistyczne – Kościół święty,
jak i Ciało fizyczne zrodzone z Maryi Dziewicy (por. SCr 15). Dlatego też – stwierdza Benedykt XVI – „za każdym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej przystępujemy do sprawowania ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, kierujemy się również do
Tej, która w pełni łącząc się z ofiarą Chrystusa, przyjęła ją dla całego Kościoła”
(SCr 33). Ona bowiem „inauguruje uczestnictwo Kościoła w ofierze Odkupiciela”,
gdyż jako Niepokalana „bezwarunkowo przyjmuje dar Boży i w ten sposób jest
włączona w dzieło zbawienia. Maryja z Nazaretu, ikona rodzącego się Kościoła,
jest wzorem wskazującym, jak każdy z nas powinien przyjmować dar, jaki Jezus
czyni z siebie samego w Eucharystii” (SC 33).
Trzeba jeszcze nadmienić, że Maryja w tajemnicy Wcielenia w jakiś sposób
antycypowała wiarę eucharystyczną Kościoła (por. EdE 55). Mając na względzie
to, że w istocie Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem Boga w uobecnianych na ołtarzu Jego tajemnicach zbawienia, można za świętym papieżem
powtórzyć: „Jeśli Magnificat wyraża duchowość Maryi, to nic bardziej niż ta
duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucharystycznej. Eucharystia
została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym
magnificat!” (EdE 58).
B. Aspekt pasyjno-redempcyjny
Eucharystia, jak wiadomo, jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest więc Ofiarą (por. KKK 1330). W tym aktualizującym się w każdej sprawowanej Eucharystii samodarowaniu Jezusa – Syna Bożego Ojcu, a szczególnie w kulminacyjnym momencie Jego Paschy, była obecna Maryja. Zaświadczają o tym Ewangeliści i cała Tradycja Kościoła.
Temat współcierpienia Maryi (compassio)7 podczas składania arcykapłańskiej
ofiary Jej Syna zajmuje sporo miejsca również w cytowanej encyklice św. Jana
Pawła II Redemptoris Mater. Papież stwierdza tam między innymi, że przez swą
heroiczną wiarę, zestawioną z wiarą Abrahama, „Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu. […] U stóp Krzyża, Maryja uczestniczy
przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłęb———————
7 Zob. obszerne studium na ten temat: A. Rybicki, „Compassio Mariae” w chrześcijańskim życiu
duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej, Lublin 2009.
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sza w dziejach człowieka kenoza wiary. Przez wiarę Matka uczestniczy w śmierci
Syna ‒ a jest to śmierć odkupieńcza” (nr 18)8.
W poruszonym przez św. Jana Pawła II temacie udziału Maryi w zbawczej
męce Chrystusa można upatrywać w pewnym sensie aluzji do zgłaszanych dość
mocno za czasu jego pontyfikatu żądań różnych środowisk, zwłaszcza amerykańskich, aby Kościół ogłosił „piąty” dogmat maryjny. Jego przedmiotem miałaby być
prawda o Maryi „Współodkupicielce świata”9. Rozwiewając zasadność tego
rodzaju roszczeń święty papież wielokrotnie podkreślał, że to uczestnictwo Maryi
w odkupieńczej ofierze Jej Syna ma charakter uczestniczący i zarazem macierzyński, co nie tylko nie osłabia reguły wiary o Chrystusie Jedynym Odkupicielu człowieka i świata, ale wręcz ją wzmacnia10.
A zatem Maryja, zawsze obecna w tajemnicy Eucharystii choćby przez to, że
w Modlitwie eucharystycznej wymienia się Jej imię, nie występuje jako „Współodkupicielka” i nie przesłania sobą misterium odkupienia, lecz po macierzyńsku
do niego prowadzi i przybliża. Można powiedzieć, że w jakimś sensie swoją milczącą obecnością pod krzyżem, czyli w kulminacyjnym momencie ofiary swego
Syna, jeszcze bardziej wyostrza szczególną skuteczność zbawczą tej Ofiary.
Kościół bowiem jako wspólnota wierzących wraz z Nią i za Jej przykładem rozważa sprawowane misteria odkupienia i zachowuje je w swoim sercu oraz pamięci
(por. Łk 2, 19. 51).
C. Aspekt eklezjalny
W adhortacji Sacramentum caritatis Benedykt XVI pisze o Maryi, że w Niej
„znajdujemy najdoskonalszą realizację istoty Kościoła. Kościół widzi w Maryi,
«Niewieście Eucharystii» […] najbardziej wierną ikonę samego Kościoła i kontempluje Ją jako niezastąpiony wzór życia eucharystycznego” (nr 96).
Dopełniając i pogłębiając tę myśl odnośnie do obecności Maryi w misterium
Eucharystii, należałoby przytoczyć w całości ostatni rozdział encykliki św. Jana
Pawła II pt. Ecclesia de Eucharistia. Jednak ze względu na szkicowy charakter
podjętej tu refleksji ograniczymy się do przywołania jego niewielkiego fragmentu.
W numerze 53. encykliki czytamy, że „jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź,
jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią, w całym jej bogactwie, to nie
możemy zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze Kościoła. […] Maryja bowiem może
nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim
głęboko związana. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na ten
———————
Zob. R. E. Rogowski, Kenoza Maryi, „Salvatoris Mater” 2(2000), nr 1, s. 237-255.
Zob. W. Siwak, Problem „współodkupicielstwa” Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 5(2003), nr 3, s. 141-165; tenże, Ku pośrednictwu w Chrystusie. O soborowym przełomie
w mariologii, „Salvatoris Mater” 16(2014), nr 1-4, s. 37-53.
10 Zob. R. Kuczer, Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris
Mater” 7(2005), nr 1, s. 328-375.
8
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temat. W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie
mówi się o Maryi. Wiadomo jednak, że była Ona obecna wśród Apostołów, którzy
«trwali jednomyślnie na modlitwie» (Dz 1, 14), «w pierwszej wspólnocie zgromadzonej po Wniebowstąpieniu w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy». Tej obecności nie
mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych
pierwszego pokolenia chrześcijan, z gorliwością trwających «w łamaniu chleba»”
(Dz 2, 42)11.
Nie ma, jak zaznacza papież, jednoznacznych przesłanek biblijnych potwierdzających obecność Matki Bożej, gdy pierwsi chrześcijanie celebrowali „łamanie
Chleba”, a tym bardziej w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy został
ustanowiony sakrament Eucharystii. Nie można jednak wykluczyć – co sugeruje
św. Jan Paweł II – że jako Rodzicielka Syna Bożego i Matka Jego Mistycznego
Ciała, brała udział w celebrowaniu Eucharystii przez pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Jej obecność podczas takich celebracji musiała mieć znaczenie wyjątkowe. Czytelnym bowiem stało się to, że poczęte w Niej i z Niej narodzone Słowo
Wcielone uobecniało się w Chlebie i Winie. Gromadzący się na „łamanie Chleba”
Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa, skupiając się wokół Matki Chrystusa, lepiej
i pełniej to rozumiał oraz przeżywał.
Ponadto w cytowanym dokumencie św. Jan Paweł II pokazuje związek Maryi
z Eucharystią wychodząc od Jej wewnętrznej postawy. Zaznacza przy tym, że
„Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu”. Toteż „Kościół,
patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także
w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy” (EdE 53).
Realna więc obecność Matki Kościoła podczas sprawowania Eucharystii przez
pierwszych chrześcijan i Jej anamnetyczna obecność podczas każdej Mszy świętej,
w której wymieniane jest Jej imię, jak również podkreślona przez świętego papieża
Jej postawa adoracji i uwielbienia, stanowią wzór do naśladowania ze strony
wszystkich wierzących. Od Niej wierni uczą się postaw eucharystycznych. Słusznie więc zauważa Benedykt XVI, że Najświętsza Maryja towarzyszy nam „w tej
drodze ku Panu, który przychodzi. W Niej znajdujemy najdoskonalszą realizację
istoty Kościoła” (SCr 96).
Święty Jan Paweł II w wielkoczwartkowym Liście do kapłanów z 1979 r. –
przywołując ostatni rozdział soborowej konstytucji dogmatycznej Lumen gentium
‒ pisał o tym, że Kościół „wpatruje się w Maryję – Matkę Chrystusa, ponieważ
sam siebie również matką nazywa i matką być pragnie, rodząc dla Boga ludzi do
nowego życia” (nr 11). A czyni to głównie poprzez celebrowanie Eucharystii i kult
Najświętszego Sakramentu.

———————
11 Zob. P. Liszka, Maryja a Eucharystia w kontekście misterium Kościoła, „Salvatoris Mater”
7(2005), nr 1, s. 61-77.
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D. Aspekt eschatologiczny
Dogmat o wzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem do nieba,
uroczyście ogłoszony 1 XI 1950 r. przez Piusa XII bullą Munificentissimus Deus,
spina i dopełnia pozostałe główne maryjne prawdy dogmatyczne: o Bożym macierzyństwie, niepokalanym poczęciu i trwałym dziewictwie Maryi. Dobrze to oddaje
mszalna prefacja na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Matki Bożej, w której celebrans proklamuje, iż „dzisiaj została wzięta do nieba Bogurodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła
w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie
chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, która wydała na świat
Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia”. Maryja, przewidziana w planach Bożej
Opatrzności na Matkę Syna Bożego, stała się niepokalanie poczętą, a więc całkowicie zachowaną od grzechu pierworodnego. Pozostała również dziewicą przed
i po narodzeniu swego Syna. Jej wzięcie do nieba z duszą i ciałem jest zatem konsekwencją udzielonych Jej przywilejów, a zarazem ich dopełnieniem. Maryja
wniebowzięta jest eschatologicznym znakiem dla Kościoła, uczestniczy już
bowiem w tej pełni życia w zjednoczeniu z Bogiem, jakiego Kościół ma przedsmak w Eucharystii12.
Wzmiankuje o tym między innymi św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia
de Eucharistia, pisząc, że „ukierunkowanie eschatologiczne Eucharystii wyraża
i wzmacnia komunię z Kościołem zbawionych w niebie. Nie przypadkiem anafory
liturgii wschodniej i łacińskie modlitwy eucharystyczne przypominają z czcią
Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, Aniołów,
świętych Apostołów, Męczenników i wszystkich Świętych. Ten wymiar Eucharystii zasługuje na podkreślenie: gdy sprawujemy ofiarę Baranka, uczestniczymy
w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się z niezliczonym tłumem […]. Zaiste,
Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest promieniem chwały
niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii i rzuca światło na
drogi naszego życia” (nr 19).
Uwzględnienie Maryi w eschatologicznej perspektywie Eucharystii, pozwala
jeszcze pełniej rozumieć ją i przeżywać, jako „Chleb niebiański” i „zapowiedź
dóbr przyszłych”.
E. Aspekt liturgiczny
Uwzględnienie obecności Maryi w tajemnicy Eucharystii skłania do traktowania celebracji Mszy świętej jako antycypacji liturgii niebieskiej, co z kolei implikuje postawienie wysokich wymagań odnośnie do sposobu sprawowania świętych
obrzędów. Według tego, co znajdujemy m.in. w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału
———————
12 Zob. J. Królikowski, Wniebowzięcie Bogarodzicy Maryi a chrześcijańska perspektywa eschatologiczna, „Salvatoris Mater” 2(200), nr 4, s. 107-123.
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Rzymskiego oraz w instrukcji Redemptionis Sacramentum Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii (z 25 III 2004), w sprawowaniu świętych obrzędów należy dołożyć wszelkiej staranności, aby nadać jej piękną formę. Ten ostatni
dokument stwierdza między innymi, że „wszyscy, czy to szafarze wyświęceni czy
wierni świeccy, wypełniający swoje zadanie lub funkcję, niech czynią to wszystko
i tylko to, co do nich należy, oraz podczas samej celebracji liturgicznej, jak i podczas jej przygotowywania niech dbają, aby liturgia Kościoła była sprawowana
godnie i pięknie” (nr 44).
Tę myśl podejmuje także Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Sacramentum caritatis, gdzie czytamy, że uczestniczący we Mszy świętej wierni, polecając
Maryi, Matce Kościoła swoją egzystencję i swoją pracę, „starają się mieć te same
uczucia co Maryja, pomagają całej wspólnocie, by żyła jako ofiara żywa, miła
Ojcu. Ona jest tota pulchra, cała piękna, ponieważ w Niej świeci blask chwały
Bożej. Piękno liturgii niebieskiej, które powinno się objawić także w naszych zgromadzeniach, znajduje w Niej wierne odbicie. Od Niej winniśmy się uczyć, jak stawać się ludźmi Eucharystii i Kościoła, byśmy mogli, według słów św. Pawła, stawać się «nieskalani» przed obliczem Pana, tak jak On tego pragnął od początku
(por. Kol 1, 21; Ef 1, 4)” (nr 96).
Z kolei św. Jan Paweł II w encyklice eucharystycznej, medytując nad słowami
aklamacji Mysterium fidei!, pisze, że „jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która
przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości
Słowu Bożemu, to nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem
w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy,
które jest wypełnianiem Jego nakazu: «To czyńcie na moją pamiątkę!», staje się
jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez
wahania: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). Z matczyną troską,
poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: «Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino,
ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym
w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie
chleb życia»” (EdE 54).
Odwzorowanie postaw Maryi – „Niewiasty Eucharystii” skłania zatem do większej troski o wierność przepisom Kościoła odnośnie do sposobu celebracji i estetyki świętej liturgii.
2. Duchowość maryjna
czy maryjny wymiar duchowości katolickiej
Zarysowane aspekty obecności Maryi w misterium Eucharystii wskazują zarazem na różne wymiary duchowości eucharystycznej (por. MND 10), która ściśle
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wiąże się z duchowością maryjną. To rozróżnienie pomiędzy duchowością eucharystyczną a duchowością maryjną ma raczej znaczenie metodologiczne. Mamy
bowiem jedną co do istoty duchowość katolicką.
Rozumiemy przez nią życie duchowe, które – za św. Janem Pawłem II – można
określić jako życie lub styl życia na wzór Jezusa Chrystusa i w ścisłym zjednoczeniu z Nim dzięki Duchowi Świętemu oraz pod Jego wpływem (por. VC 93; PDV
19)13. Inaczej mówiąc, życie duchowe to właściwa dla każdego członka Kościoła
droga i sposób dążenia do świętości, określonej przez tegoż papieża jako „wysoka
miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (por. NMI 31). Wszelkie zatem dookreślenia duchowości katolickiej w rodzaju: duchowość eucharystyczna, pasyjna,
miłosierdziowa, maryjna itd., dotyczą nie tyle jej istoty oraz zasadniczego celu,
jakim jest powołanie do świętości, co przede wszystkim sposobu i środków tego
dążenia. Jeżeli więc ‒ jak w tym przypadku ‒ mówimy o duchowości eucharystycznej czy maryjnej, to nie stanowią one jakichś odrębnych stylów życia chrześcijańskiego na kształt różnych duchowości religijnych. Chodzi natomiast o zwrócenie uwagi na inne rozłożenie akcentów dogmatycznych, przeżyciowych i praktycznych.
Obserwując jednak duchowość i pobożność prezentowaną przez ogół wierzących Polaków, jak również takie czy inne działania pastoralne, można odnieść wrażenie, że polska maryjność, nazywana także pobożnością maryjną (czasem przesadnie uznawana za wyjątkową), żyje własnym życiem i czasem jakby równolegle
w stosunku do polskiej mariologii14. Ta ostatnia zaś ma nie tylko określoną fizjonomię metodologiczną, ale także uznany przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną w Rzymie (Pontificia Academia Mariana Internationalis = PAMI)
dorobek naukowy. Wystarczy wspomnieć, że istniejące od ponad 20 lat Polskie
Towarzystwo Mariologiczne od początku wydaje serię pt. „Biblioteka Mariologiczna” (23 tomy), zaś Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu, ściśle współpracujące z Polskim Towarzystwem Mariologicznym i PAMI, publikuje od roku 1999
znakomity Kwartalnik Mariologiczny „Salvatoris Mater” (50 tomów)15.
Oparta na Magisterium Ecclesiae i zakorzeniona w polskim kontekście historyczno-kulturowym mariologia z trudem jednak znajduje płaszczyznę porozumienia oraz współpracy z koryfeuszami polskiej maryjności, jakimi są między innymi
sanktuaria maryjne, a także różnymi inicjatywami, jak chociażby pielgrzymki,
przepowiadanie rekolekcyjne itd. Polska maryjność na poziomie duszpasterstwa
———————
13 Zob. obszerne moje studium na ten temat pt. Duchowość według Jana Pawła II. Studium na
podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka teologii duchowości, 3), Lublin 2013.
14 Zob. S. C. Napiórkowski, Matka Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Niepokalanów 1998, s. 155-172; tenże, „Marialis cultus” 30 lat później, w: Recepcja „Marialis cultus: w Polsce, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 39-53.
15 Zob. G. Bartosik, Mariologia w służbie Narodu, w: Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu (Biblioteka Mariologiczna, 22), red. M. Chmielewski,
Częstochowa 2018, s. 139-162.
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parafialnego i pobożności ludowej zdaje się być alternatywą dla innych stylów
dążenia do świętości w Kościele w Polsce.
Prostując te nieprawidłowości należałoby mówić nie tyle o duchowości maryjnej, co raczej o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. Wzorcza i pośrednicząca misja Maryi de facto przenika wszystkie obszary życia chrześcijańskiego do
tego stopnia, że ich pomniejszanie, a tym bardziej pomijanie, poważnie zubożyłoby nie tylko doktrynę katolicką, ale i życie Kościoła, spychając je wprost na
peryferia protestantyzującego pentekostalizmu, który coraz bardziej przenika
współczesne ruchy i wspólnoty w Polsce, skupiające głównie ludzi młodych16.
Nie wchodząc w różne subtelności metodologiczne, warto odnośnie do maryjnego wymiaru duchowości katolickiej przywołać dwie interesujące wypowiedzi
św. Jana Pawła II.
Na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie w dniu 10 XII
1988 r., papież powiedział, że „na polu duchowości, która budzi dzisiaj szerokie
zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia «wymiaru maryjnego» w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa”17. Kilka lat później w jednej z pierwszych katechez
środowych poświęconych Matce Bożej (15 XI 1995), Ojciec święty podkreślił, że
„maryjny wymiar Kościoła jest więc niezaprzeczalnie elementem doświadczenia
chrześcijańskiego ludu. Można go dostrzec w różnych przejawach życia wierzących, co świadczy o miejscu, jakie zajmuje Maryja w ich sercach. To niepowierzchowne uczucie, ale głębokie i świadome przywiązanie, zakorzenione w wierze,
każe chrześcijanom wszystkich epok uciekać się do Maryi, aby głębiej zjednoczyć
się z Chrystusem. […] Wszystko to dowodzi ‒ mówił dalej papież ‒ że wymiar
maryjny przenika całe życie Kościoła. Przepowiadanie słowa, liturgia, różne praktyki charytatywne i kultowe ‒ wszystko to wzbogaca się i odnawia dzięki więzi
z Maryją”18.
Kwestię tę podjęli mariologowie i teologowie duchowości skupieni wokół
PAMI. W dokumencie pt. Matka Pana. Pamięć ‒ obecność ‒ nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi (Watykan
2000)19, który stanowi syntezę współczesnej mariologii, znajdujemy stwierdzenie,
że „oba wyrażenia są prawidłowe: pierwsze, «duchowość maryjna», używana wielokrotnie przez Jana Pawła II, jest prostsza i bezpośrednio wskazuje na specyficzny
aspekt maryjny, który ma być uwypuklony; drugie wyrażenie, «maryjny wymiar
duchowości», jest bardziej złożone, podkreśla jedność duchowości chrześcijań———————
16 Zob. A. Kobyliński, Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, „Studia
Philosophiae Christianae” 50(2014), z. 3, s. 91-129; M. Górnicki, Pentekostalizacja i problem
heterodoksyjnych nurtów protestanckich, „Duchowość w Polsce” 19-20 (2017-2018), s. 251-265.
17 Jan Paweł II, Aktualność i zadania mariologii, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 3, s. 140.
18 Katechezy Ojca świętego Jana Pawła II. Maryja, s. 18. 20.
19 Integralny tekst dokumentu w: „Salvatoris Mater” 5(2003) nr 3, s. 311-398.
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skiej, podatne jest jednak na dalsze uszczegółowienia oparte na doświadczeniu
historycznym oraz ukazuje, że duchowość chrześcijańska, która bierze początek
od Chrystusa i do Niego stale się odnosi, ma w sobie wymiar maryjny, który nie
jest jednak czysto opcjonalny”20.
Mając na względzie wieloaspektowość związku postaci Najświętszej Dziewicy z Eucharystią, należy stwierdzić, że podjęcie tematu Eucharystii w ogólnopolskim programie duszpasterskim w latach 2019-202221 stwarza optymalną
płaszczyznę nasycenia polskiej pobożności maryjnej – nierzadko dość powierzchownej pod względem doktrynalnym, a niekiedy wręcz zapóźnionej (dziewiętnastowiecznej lub przedsoborowej) – rzetelną katolicką mariologią opartą o Objawienie Boże i wierną nauce Kościoła. Jest to zarazem sposobność do tego, aby
w szerszym zakresie uwzględniać maryjność we wszystkich obszarach życia duchowego Kościoła w Polsce, szczególnie wyczulonego na obecność Matki Bożej
w historii zbawienia i naszej historii narodowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu duszpasterzy, Polskie Towarzystwo Mariologiczne na zaproszenie Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski od kilku lat w zestawie pomocy do realizacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce zamieszcza tzw. zeszyt maryjny. Jego celem jest
ubogacenie polskiej maryjności posoborową mariologią. Opracowaniu zeszytu
maryjnego przyświeca troska o formowanie właściwych postaw mariotypicznych,
które – jak w przypadku wszelkich postaw ‒ można opisać przez wskazanie na trzy
zasadnicze jej wymiary: poznawczy (doktrynalny), aksjologiczno-przeżyciowy
i praktyczno-działaniowy. Innymi słowy, autorzy zeszytu maryjnego starają się nie
tylko o przekaz doktrynalny, a więc treści mariologiczne, ale także wskazują
w praktyce ich niezbywalność dla zdrowej chrześcijańskiej pobożności. Nie
można bowiem w sposób dojrzały przeżywać swojej wiary katolickiej, nie oddając
właściwej czci Matce Bożej. Tak samo nie można pogłębić kultu eucharystycznego
bez uwzględnienia w nim wymiaru maryjnego. Wzmiankuje o tym św. Jan Paweł
II w encyklice Redemptoris Mater, pisząc: „Słusznie pobożność ludu chrześcijańskiego zawsze dostrzegała głęboką więź pomiędzy nabożeństwem do Matki Bożej
i kultem Eucharystii: jest to godne podkreślenia tak w liturgii zachodniej, jak
wschodniej, w tradycji rodzin zakonnych, w duchowości współczesnych ruchów,
także młodzieżowych, w duszpasterstwie sanktuariów maryjnych. Maryja prowadzi wiernych do Eucharystii” (nr 44).

———————
Zob. przypis nr 181 do numeru 53 tegoż dokumentu.
Zob. R. Chromy, Eucharystia daje życie. Tematyka, założenia i cele programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, w: Wielka Tajemnica wiary. Program duszpasterski
Kościoła w Polsce na rok 2019/2020, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, [Katowice 2019],
s. 11-20.
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MARY – „WOMAN OF THE EUCHARIST”
Elements of Eucharistic mariology
In the Eucharistic faith of the Catholic Church Mary plays a very important
role. She is a splendid example of adequate attitudes toward the Eucharistic mystery. So that John Paul II in his encyclical Ecclesia de Eucharistia called Her the
“Woman of the Eucharist”. We can speak about an Eucharistic mariology, which
has a multidimensional shape: incarnative, passion-redemptive, ecclesial, eschatological and liturgical.
All these dimensions were explained in outline in this article on a basis of the
teaching of popes John Paul II and Benedict XVI.
Keywords: Mary, Eucharist, Catholic spirituality, Marian spirituality, Marian
dimension of spirituality, Eucharistic mariology.
Słowa kluczowe: Maryja, Eucharystia, duchowość katolicka, duchowość
maryjna, maryjny wymiar duchowości, maryjność eucharystyczna.
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Czesław PARZYSZEK SAC*
EUCHARYSTIA W PRZEŻYCIU NABOŻEŃSTWA
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
W ŚWIETLE OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że objawienie Matki Bożej
w Fatimie jest jednym z najdonioślejszych faktów we współczesnych dziejach
Kościoła, tym więcej, że treść objawień odnosi się do całej ludzkości1. Objawienia
Maryi w Fatimie wobec trójki dzieci trwały od 13 V do 13 X 1917 r. każdego
trzynastego dnia miesiąca z wyjątkiem sierpnia, kiedy objawienie miało miejsce
19 dnia tegoż miesiąca z powodu przetrzymywania małych wizjonerów w areszcie. Matka Boża wezwała w nich świat do pokuty i nawrócenia oraz do modlitwy
za grzeszników przestrzegając przed straszliwymi konsekwencjami trwania
w grzechu, tak w wymiarze doczesnym jak i wiecznym.
W widzeniu lipcowym dzieci doświadczyły wizji piekła, o czym Łucja, jedyna
z żyjących do niedawna wizjonerów opowiedziała na wyraźny rozkaz spowiednika
———————
*
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w Sekretariacie Fatimskim Warszawskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
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to Sanktuarium osobiście konsekrował św. Jan Paweł II w pierwszą sobotę miesiąca 1997 r.
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dopiero w roku 1940. Z tą wizją była jednak związana obietnica ratunku dla
grzeszników poprzez nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
1. Żądania Maryi o nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
W dniu 13 VII 1917 r., w trzecim widzeniu, Matka Najświętsza pokazuje dzieciom piekło, a następnie mówi do nich: „Widzieliście piekło, do którego idą
grzesznicy. Dla ratowania ich Pan chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Gdy ujrzycie pewną noc rozjaśnioną nieznanym
światłem, to wiedźcie że jest to wielki znak, dany wam przez Boga, że za liczne
grzechy świata zbliża się kara w postaci wojny, głodu, prześladowania Kościoła
i Ojca św. Aby temu zapobiec, żądam poświęcenia świata memu Niepokalanemu
Sercu i Komunii wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca”.
Dnia 10 X 1925 r. ukazała się Najświętsza Maryja Panna siostrze Marii Łucji
(jednej z trojga dzieci, którym objawiła się w Cova da Iria) i rzekła, pokazując
Serce otoczone cierniami: „Moja córko, przyjrzyj się memu Sercu otoczonemu
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przeszywają je w każdej chwili przez swe
bluźnierstwa i niewdzięczności. Ty przynajmniej staraj się pocieszać mnie i ogłoś,
że przyrzekam być obecną w godzinę śmierci z łaskami koniecznymi do zbawienia
tym, którzy przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć w ciągu 15 minut
rozmyślając tajemnice różańca – i ofiarują to wszystko w intencji wynagrodzenia”.
Biskup Leiria ogłosił dnia 13 V 1939 r. w tej sprawie: „Sama Dziewica święta
przez siostrę Łucję od Jezusa z Fatimy, raczyła nas pouczyć o nabożeństwie pierwszych pięciu sobót miesiąca, które ma na celu wynagrodzenie Niepokalanemu
Sercu Maryi za wszystkie obrazy i krzywdy wyrządzanie przez niewdzięcznych
ludzi. Nabożeństwo to obejmuje: spowiedź i Komunię świętą, odmówienie
różańca, rozmyślanie przez kwadrans o tajemnicach różańca, intencję wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Panny”2.
Objawienia Maryi w Fatimie wskazują, że wstawiennictwo macierzyńskiego
Serca Maryi ma za cel nawrócenie grzeszników i zaoszczędzenie światu klęsk,
jakie grzech na ludzi ściąga. Już podczas pierwszego widzenia, jak i w następnych,
Matka Najświętsza zachęcała dzieci do modlitwy i pokuty za grzeszników. Nic też
dziwnego, że duch modlitwy i ofiary za grzeszników stają się charakterystyczną
cechą całego dalszego życia trojga pastuszków. Dzieci te zdobywały się stale na
heroiczne ofiary za grzeszników, tak że świadkowie tych dobrowolnych umartwień do łez byli wzruszeni. Toteż nabożeństwo pierwszych sobót zasadniczo ma
charakter pokutny i wynagradzający. Spowiedź, Komunia święta, cząstka różańca
———————
2 Szerzej na ten temat napisał bp Stanisław Czajka z Częstochowy w Przedmowie o nabożeństwie Pierwszosobotnim do książki bp. Józefa Pelczara, biskupa przemyskiego, pt. Rozmyślania
różańcowe, Jasło 1948.
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i kwadrans rozmyślania z Matką Najświętszą o tajemnicach zbawienia, odprawione w pierwsze soboty miesiąca, mają pocieszyć Jej Niepokalane Serce za zniewagi i bluźnierstwa wyrządzane przez złych ludzi, a tym samym wynagrodzić
Bogu obrażonemu przez te grzechy i wyprosić nawrócenie grzeszników, którzy
taką troską serdeczną napełniają Matczyne Serce Pani Niebiańskiej.
Wizja z czerwca 1929 r., jakby dostosowana do percepcyjnych możliwości
człowieka, zawiera więc wyraźne już żądanie Maryi dotyczące zadośćuczynienia
jej Niepokalanemu Sercu. W liście (kolejnym już) skierowanym do papieża Piusa
XII w roku 1940 Łucja ponowiła prośbę o poświęcenie świata Niepokalanemu
Sercu Maryi z wyraźnym wymienieniem Rosji, wskazując, że przyniesie to ukrócenie cierpień wywołanych wojną, głodem i prześladowaniem Kościoła. Tego samego aktu mieli dokonać wszyscy biskupi świata w łączności z papieżem. Kierując się tym świadectwem Łucji, biskupi portugalscy „ubiegli” papieża dokonując
poświęcenia swojego kraju Sercu Maryi w 1931 r. Warte zauważenia jest to, że
właśnie Portugalię ominęła zawierucha II wojny światowej a wcześniej krwawa
wojna domowa w sąsiedniej Hiszpanii, która łatwo mogła rozlać się i na ten kraj,
zważywszy, że siły wrogie chrześcijaństwu były również tutaj bardzo aktywne.
Pius XII odpowiedział na to wezwanie Łucji, ale połowicznie. W przemówieniu radiowym, skierowanym do wiernych uczestniczących w uroczystym zakończeniu obchodów dwudziestopięciolecia objawień w Fatimie 31 X 1942 r., zawarł
modlitwę, która była poświęceniem świata Niepokalanemu Sercu, lecz uczynił to
bez łączności z biskupami świata i bez wymienienia Rosji. W ogólnym odczuciu
papież przez ten akt „wypełniał jedynie życzenie przekazane przez Najświętszą
Dziewicę w Fatimie”3.
W ślad za Piusem XII jego następca Paweł VI zwrócił się w 1967 r. z apelem
do „wszystkich synów Kościoła” o osobiste ponowienie tego aktu, by przez to starali się „coraz doskonalej wypełniać wolę Bożą, naśladować ze czcią Królową Niebios i służyć Jej w duchu synowskim”. Poświęcenie nie miało być – co przy tej
okazji warto z naciskiem podkreślić – jedynie zewnętrznym i werbalnym oddaniem się Matce Bożej, ale nade wszystko łączyć się powinno z wewnętrzną przemianą, zerwaniem z grzechem i naśladowaniem Maryi w Jej oddaniu się Bogu.
Chrześcijanin miałby przez to stać się zaczynem zakwaszającym dobrem współczesny świat. Oddanie się Maryi miało być jeszcze jednym środkiem pomocnym
i według Jej słów skutecznym w dziele przywracania świata Bogu i ratowania
ludzi zagrożonych wiecznym potępieniem. Ostatecznie aktu poświęcenia Kościoła
i świata Niepokalanemu Sercu Maryi i – wedle słów siostry Łucji – w zgodzie
z pragnieniem Matki Bożej, dokonał Jan Paweł II dnia 25 III 1984 r.
———————
3 Por. L. Balter, Uzasadnienie teologiczne aktu ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi,
w: Maryja Matka Narodu Polskiego, red. S. Grzybek, Częstochowa 1983, s. 155. Autor podaje
faktografię, omawia nadto cały kontekst aktu poświęcenia oraz jego teologiczne uzasadnienie.
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Gdy patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to nie może jednak nie zastanawiać ogromna skala trudności z dokonaniem tego aktu przez kolejnych papieży,
z których niektórzy w ogóle nie odnieśli się publicznie do fatimskiego orędzia.
Chociaż papieskie oddanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi nie obligowało
Kościołów lokalnych do podobnego kroku, to jednak Episkopat Polski postanowił
powtórzyć je na gruncie polskim po zakończeniu II wojny światowej, by w ten
sposób wypełnić życzenie Maryi i odpowiedzieć pozytywnie na przykład oraz zachętę ze strony Piusa XII. Po duchowym przygotowaniu, tego aktu dokonano 8 IX
1946 r. na Jasnej Górze w obecności około miliona wiernych przybyłych z różnych
zakątków zniszczonego wojną kraju. Uroczystość jasnogórska poprzedzona została podobnym aktem poświęcenia o charakterze bardzo uroczystym na szczeblu
parafii (7 VII) oraz diecezji (15 VIII), przy czym poświęcenie parafii obejmowało
także oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi poszczególnych rodzin i osobiście
każdego jej członka. Akt ten poprzedzony był kazaniami wyjaśniającymi ich sens
oraz spowiedzią i komunią świętą. Nie miał to być jedynie akt jednorazowy.
W zamierzeniach Episkopatu miał on wycisnąć mocne piętno na życiu Narodu,
dlatego „poszczególni biskupi zachęcali, a nawet zobowiązywali swych duszpasterzy do przypominania wiernym tego faktu, a zwłaszcza do uroczystego obchodzenia jego rocznic” i oczywiście „gorliwego wypełniania” podjętego aktu4, którym należy żyć i nieustannie go odnawiać5.
Łatwo zauważyć, że akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu
Maryi, obok części „fatimskiej”, zawiera także odniesienie do aktualnej sytuacji
w Polsce i nawiązuje do wcześniejszych ślubów Jana Kazimierza. Zawiera też
słowa oddania i wierności Maryi, Jej Synowi oraz obietnicę szerzenia Królestwa
Chrystusowego. Ksiądz Lucjan Balter zauważa w Akcie „zaakcentowaną bardziej
niż w modlitwie papieskiej rzeczywistość przymierza: przymierza jakie lud
zawiera z Maryją, a nawet z Bogiem, za pośrednictwem Najśw. Dziewicy. Przymierze natomiast jako takie jest rzeczywistością na wskroś biblijną i teologiczną:
poprzez wieki całe Bóg zawierał z ludzkością (względnie odnawiał nadrywane na
skutek grzechów ludzkich) przymierze, które szczyt swój osiągnęło w Jezusie
Chrystusie – Dawcy nowego i wiecznego Przymierza. […] Poświęcając się Matce
Najśw. i Jej Niepokalanemu Sercu w 1946 r. naród polski nie tylko odnawiał zawarte przed wiekami, bo w momencie swego chrztu narodowego, przymierze
z Bogiem i postanawiał się podźwignąć z wad i słabości, które doprowadziły go
do upadku, ale czynił to wszystko za przyczyną i pośrednictwem Tej, która «będąc
———————
Por. tamże, s. 152.
Por. M. Drozdek, Orędzie fatimskie na polskiej ziemi, Góra Kalwaria 2008, s. 24-26. Podobnego poświęcenia na wzór parafialny i diecezjalny dokonały także 19 VIII 1946 r. na Jasnej Górze
wspólnoty zakonne, zobowiązując się do wspomagania grzeszników, a także wynagrodzenia wszystkich zniewag i ran doznanych przez Maryję od ludzi. Zobowiązano się także do poświęcania pierwszych sobót miesiąca czci Jej Niepokalanego Serca według wskazówek, jakich udzieliła za pośrednictwem dzieci fatimskich.
4
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obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku […]
przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy» (LG 68), gdyż jest prawdziwą Matką wszystkich wierzących w Chrystusa”6.
Nadto „cechą charakterystyczną poświęcenia polskiego jest to, że miało ono prowadzić wprost do Chrystusa i jego Królestwa”7. Autor przypomina także i o tym,
że w specjalnym liście z 1 stycznia 1948 r. biskupi zachęcili do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz intronizacji tegoż Serca w rodzinach, co miało przygotować do poświęcenia Narodu Sercu Jezusowemu, do którego poświęcenie z roku 1946 było „prześlicznym wstępem”8. Słusznie więc
sugeruje, że istotnym elementem aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi
jest odnowa Przymierza zawartego przed wiekami przez Boga z Narodem9.
2. Eucharystia i Komunia święta wynagradzająca
Biskup Joao Venancio z diecezji Fatima-Leiria, mówiąc o istocie orędzia fatimskiego, wskazał, że Fatima to wynagradzanie, a przede wszystkim Eucharystia
i Komunia święta wynagradzająca. Biskup dodał, że Eucharystia i Komunia święta
wynagradzająca to także nawiedzanie Najświętszego Sakramentu, adoracja i czuwanie, a przede wszystkim Msza święta10. W tych słowach można znaleźć echo
myśli z Katechizmu Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że „źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia, ponieważ w niej uobecnia
się Ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Karmi ona i umacnia tych,
którzy żyją życiem Chrystusa; jest «środkiem zaradczym uwalniającym nas od
grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych»” (nr 1436).
Jak się wydaje, istotne dla tej części orędzia fatimskiego są słowa Anioła z drugiego objawienia: „Z wszystkiego, co robicie, składajcie Bogu ofiary jako wynagrodzenie za grzechy, którymi jest On obrażany. Najwyższą formą wynagradzania
jest Najświętsza Eucharystia”. Świadczy o tym wizja Anioła z kielichem w dłoni,
nad którym unosiła się Hostia Przenajświętsza, a z niej spływały do kielicha krople
Boskiej Krwi. Kiedy Anioł udzielił dzieciom Komunii świętej, wypowiedział
słowa zawierające ideę wynagradzania: „Bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa, okrutnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie
przewinienia i pocieszajcie swojego Boga”11.
———————
L. Balter, Uzasadnienie teologiczne aktu ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, s. 162-163.
Tamże, s. 168.
8 Por. tamże, s.168-9.
9 Por. tamże, s. 170.
10 Por. Cz. Ryszka, Godzina Fatimy, Bytom [2005], s. 249.
11 Cyt. za: tamże, s. 249-250.
6
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Od idei wynagrodzenia rozpoczęły się objawienia maryjne. Fatimskie dzieci
przyjęły z radością przekazaną przez Anioła myśl, że mogą przez podjęte cierpienia i umartwienia wynagradzać Bogu za grzechy świata, za nawrócenie grzeszników. Stąd – można dodać – taka jest właściwa kolejność: nie można czynić wynagradzania Bogu za grzechy z pominięciem Eucharystii. W każdym z kolejnych
objawień mamy odniesienie do tego. I tak, na przykład, w czasie lipcowego objawienia, po ukazaniu dzieciom przerażającej wizji piekła i przepowiedzeniu wojen,
prześladowań Kościoła oraz cierpień papieża, Maryja mówi, że przybędzie ponownie, aby zażądać praktyki nabożeństw Komunii świętej wynagradzającej
w pierwsze soboty miesiąca. Ta praktyka wysunie się na czoło nabożeństw fatimskich; będzie ona zarazem konsekwentną realizacją poleceń przekazanych przez
Anioła.
Najdonioślejszy apel o Komunię świętą wynagradzającą przekazała Matka
Boża Łucji podczas widzenia w Tuy, w czerwcu 1929 r. Eucharystyczny charakter
tego widzenia jest godny szczególnego podkreślenia. Łucja, opisując je, podkreśla,
że uprosiła u swoich przełożonych, a także spowiednika, zezwolenie na odprawianie godziny świętej każdej nocy z czwartku na piątek od 23.00 do północy. Którejś
z tych nocy trwała na modlitwie sama. Nagle w całej kaplicy zrobiło się bardzo
jasno. Na ołtarzu pokazał się promienisty krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było wyraźnie zobaczyć w wyższej części krzyża oblicze
i górną część ciała człowieka. Na wysokości jego piersi widoczny był świetlisty
gołąbek. Do krzyża przybite było ciało drugiego człowieka. Trochę poniżej bioder
w powietrzu wisiał Kielich i wielka Hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza
ukrzyżowanego i z rany na piersi. Z Hostii krople spływały do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boska Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża były wielkie litery
„jakby z czystej wody źródlanej”, które spływały na ołtarz tworząc słowa: „Łaska
i miłosierdzie”. Siostra Łucja kończy swój opis: „Zrozumiałam, że została mi przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej i otrzymałam natchnienie na temat tej
tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawić…”12.
Widzenie to ma kilka znaczeń. Warto wskazać na obecność Maryi w tajemnicy
Eucharystii. Maryja, tak jak to było na Golgocie, jest blisko ofiary Krzyża, a więc
również jest blisko Eucharystii, będącej bezkrwawym powtórzeniem ofiary
Krzyża. Dlatego jest Ona Matką Eucharystii, jak również Matką Kościoła – tak
ukazuje się w objawieniach jako Matka Kościoła i o czym czytamy w Katechizmie
Kościoła katolickiego13. Eucharystia została ukazana w taki sposób, jak to miało
miejsce w ofierze Krzyża.
———————
Tamże, s. 250-251.
„Nie tylko wierni żyjący na ziemi jednoczą się z ofiarą Chrystusa, lecz także ci, którzy już są
w chwale nieba. Kościół składa ofiarę eucharystyczną w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją,
12
13
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Można też wskazać na powiązanie uczestniczenia w Eucharystii z przemianą
serca, konieczną dla doskonalenia się i w efekcie osiągnięcia zbawienia. W Ewangelii Janowej czytamy: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez
Ojca, tak i ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który
z nieba zstąpił” (J 6, 54-59). Słowa Ewangelisty mówią nie tylko o samej nadprzyrodzonej przemianie, jaka dokonuje się na ołtarzu, ale też o mocy płynącej z Eucharystii przemieniającej każdego.
Po raz pierwszy powiązanie to odkrywa przed dziećmi Anioł, udzielając im
Komunii świętej, a także skłaniając je do adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja jest swego rodzaju formą spotykania się „twarzą w twarz” z Panem. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzi do zjednoczenia z Panem, co wyrażają
słowa św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus: (Ga 2,
20). W niespokojnych czasach, w jakich żyjemy, pełnych przeciwieństw losu
i upadków duchowych, czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem ma być
jak odnalezienie życiodajnej oazy na pustyni, jak łyk wody dla umierającego z pragnienia.
Można w tym miejscu przytoczyć wyznanie Matki Teresy z Kalkuty, że skuteczność działalności jej zgromadzenia płynie z wynagradzającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Podobnie twierdzi amerykańska zakonnica, matka Angelica (Rita Antoinette Rizzo † 2016), która wprowadziła na antenę telewizji USA
dwudziestoczterogodzinny godzinny program na tematy religijne EWTN, transmitowany przez dwa satelity. Według jej zapewnienia pewna grupa osób modli się
całą dobę przed Najświętszym Sakramentem, aby program nie tylko dobrze spełniał swoją misję, ale wpływał na nawrócenia i przemianę sumień telewidzów. Dodajmy, że większość powstających współcześnie ruchów ewangelizacyjnych
wśród świeckich, to grupy modlitewne. Centralną modlitwą w tych grupach jest
wynagradzająca adoracja Najświętszego Sakramentu.
Orędzie fatimskie prowadzi do uwielbiania Najświętszego Serca Pana Jezusa
obecnego w Najświętszym Sakramencie we wszystkich tabernakulach świata.
Eucharystia wynagradzająca oznacza porzucenie grzechu i obojętności. Bóg jawi
się jako Dobry Ojciec przygarniający syna marnotrawnego; Chrystus – jako Przyjaciel, który pozwala Janowi położyć głowę na swojej piersi w czasie Ostatniej
Wieczerzy.
———————
która wspomina wraz ze wszystkimi świętymi. W Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją
jakby u stóp krzyża, zjednoczeni z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa”. – KKK nr 1370.
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Prowadzi to jednocześnie do wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi poprzez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, w których Eucharystia zajmuje
ważne miejsce. Aby przeżyć Eucharystię i przyjąć Komunię świętą, nie można
przystąpić do niej w stanie grzechu, stąd Eucharystia tak mocno związana jest z sakramentem pojednania – spowiedzią. Zatem Eucharystia wynagradzająca i spowiedź jest tak mocno przywiązana – jako warunek – do przeżycia pięciu pierwszych sobót miesiąca.
Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje
szukanie odpowiedzi. Dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała
nam Maryja, także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom. Wielka Nowenna Fatimska to zaproszenie skierowane do każdego, by na nowo podjąć refleksję nad tym, co stanowi
istotną treść przesłania z Fatimy. Setna rocznica fatimskich objawień, to niczym
„ostatni dzwonek”, by uświadomić sobie słowa Matki Bożej, która – ukazując
piekło – powiedziała: „Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego
Niepokalanego Serca”.

EUCHARIST DURING THE SERVICE
OF THE FIRST SATURDAYS OF THE MONTH
IN THE LIGHT OF THE FATIMA APPARITIONS
The apparitions of Our Lady in Fatima are one of the most important facts
in modern history of the Church. They indicate that the intercession of the maternal
Heart of Mary is for the conversion of sinners. The first Saturday service is essentially penitential and reparative. Confession, Holy Communion, a part of the rosary
and a fifteen-minute meditation with the Holy Mother about the mysteries of the
Rosary is presented as a condition to experience the first five Saturdays of the
month.
Keywords: revelations, reparation, confession, Eucharist, rosary, meditation,
Fatima, first Saturdays of the month.
Słowa kluczowe: objawienia, wynagrodzenie, spowiedź, Eucharystia,
różaniec, rozmyślanie, Fatima, pierwsze soboty miesiąca.
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THE IDEA AND COMPONENTS OF FAMILY SPIRITUALITY
IN JOHN PAUL II’S FAMILIARIS CONSORTIO
AS AN ANSWER TO CONTEMPORARY FAMILY PROBLEMS
You probably have heard people refer to Pope Saint John Paul II as “the great.”
While the reasons for which different people refer to him as such may differ, I am
of the opinion that, if not for anything else, his exceptional apostolic zeal for families earns for John Paul II that title. For this very reason some people call him the
Pope of the family. Having been born into the loving family of Emilia née Kaczorowska and Karol Wojtyła1 Sr, the future Pope John Paul II experienced the joy of
being in a family – a family that believed in God and members gladly lived out
their faith. Someone has said of his family that “It was a devoutly Christian family,
whose members began their day with Holy Mass, prayed before every meal, and
in the evening listened to the father read out passages from the Scripture. Naturally,
when Karol was little, his mother had the biggest influence on him […] he no doubt
inherited her compassion for her neighbours, her optimism and joy, and her knack
for telling jokes”2. He himself had a great love and admiration for his parents, and
spoke on several occasions, with satisfaction, about his family. His family, however, had its own share of difficulties that are part of a normal life. In fact, life
———————
* Fr. Kpudzeka Marcel MSEKENYUYFO’ON is a priest of the Catholic Diocese of Kumbo in the
N.-W. Region of Cameroon. He underwent formation to the priesthood at the St Thomas Aquinas
Major Seminary – Bambui, Cameroon from where he obtain a Bachelor degree in Philosophy and in
Theology. He has a four year working experience in two different parishes where he served for two
years in each as an assistant priest. During those years he also served as a chaplain to the Catholic
Colleges within those parishes. He is currently a student at the Theological Faculty of the Cardinal
Stefan Wyszyński University in Warsaw where he enrolled since October 2018; ORCID 0000-00020636-4433.
1 The would-be Pope John Paul II was born on 18th May 1920 in Wadowice – Poland and named
Karol Józef Wojtyła after his father.
2 Cf. Ph. Kosloski, https://aleteia.org/2019/10/10/archdiocese-of-krakow-opens-beatificationprocess-of-john-paul-iis-parents/ [30 XI 2019].
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became particularly challenging for Wojtyła when he lost close family members
at an early age3.
These experiences, the joyful as well as the sorrowful ones, endowed him with
a certain understanding of the importance of family, an understanding that manifests itself in an admirable way in his ministry as Pope. Barely four years after he
assumed the office of St Peter, on the twenty-second day of November in the year
1981, John Paul II gave the Church and humanity a timely and necessary document
– Familiaris consortio on the role of the Christian family in the modern world, an
Apostolic Exhortation written in response to the World Synod on the Family which
took place in 1980. In it, just as in a string of other documents, he shows himself
a true and faithful teacher of the Church’s doctrine on the family which he says is
the way by which the future of humanity passes (cf. FC 86).
Today, thirty eight years after, the condition of the family still is not better.
Families the world over still live in situations that are, by and large, precarious.
The plight of the family is heard in the voice of one like Rod Dreher decrying the
cultural decline wherein the family is undermined in some circumstances by an
uncritical enthusiasm for the market4; and representing the Church in the African
continent, a distinguished prelate declares: “we have to face the bitter fact: ‘the
family has become the object of multiple attacks.’ Because of this, we must arm
ourselves appropriately to engage in and continue to the finish the noble battle to
save the family at all costs”5. I do believe, and firmly so, that the spiritual front is
the one area the Church must not neglect if she wishes to be victorious in the battle
for family survival. Families that are spiritually healthy, that are in constant communion with God, are the ones most likely to go unharmed through the storms
wrecking family life today. This article is an attempt to fish out of Familiaris consortio the essential components of what John Paul II calls “conjugal and family
spirituality” (FC 56). The hope is that families plunged into spiritual crisis that
makes them susceptible to all forms of ideology inimical to their own well-being
will find in it guidelines for living their vocation to be holy as the Lord their God
is holy (cf. LG 40).
The article begins by examining the idea of family spirituality, then it brings
out and explains the component or elements of such a spirituality.
———————
3 Wojtyła lost his mother when he was just 9 years old. Then in 1932 his only brother Edmund
died at the threshold of his professional career. Thus, his boyhood and adolescent years were linked
to the figure of his father who also, almost suddenly, died before he turned 21. The man who would
become Pope John Paul II knew what it means to be an orphan, to be without siblings, and to be
almost alone. He well understood the pain of living without immediate family members.
4 Cf. R. Dreher, The Benedict Option. A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation, New
York 2017, p. 1.
5 D. Amuzu-Dzakpah, The Importance of Recent Magisterial Teaching on Marriage and the
Family, in Christ’s New Homeland – Africa, San Francisco 2015, pp. 64-65.
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1. The idea of family spirituality
I consider it important to begin with this quick remark that the family spirituality discernible in the pages of Familiaris consortio finds its rightful place under
the canopy of Christian spirituality as its subset. Consequently, an understanding
of spirituality, in general, and Christian spirituality in particular will aid a proper
understanding of family spirituality. “Spirituality” obviously is a derivative of
“Spirit,” a term often used in a rather vague or loose manner to distinguish things
incorporeal from corporeal ones. Our usage of the term here is however akin to
that of the Pauline Corpus in the New Testament. When St Paul contrasts the “spiritual” and the “fleshly”, he is making an opposition between two ways of life, not
between the immaterial and the material realities (Cf. Gal 3:3; 5:13, 16-25; 1 Cor
3: 1-3; Rom 7: 14-8:14; 1 Cor 2:14-15). Spirituality in Pauline theology is thus
understood as a way of life according to the spirit. We know, of course, of the
existence of several spirits. A spiritual person could be under the influence of any
of the following spirits: the natural, the evil or the divine spirit6. In St Paul’s view,
he is a spiritual person whose whole being and life are led by the Spirit of God. To
call someone spiritual then one needs to identify at the same time the spirit in question (the operating spirit). The identification process usually demands the art or
gift of discernment, but that is beyond the scope of this write-up7.
A way of life deserves the name Christian spirituality when it is ordered and
guided by the Spirit of God – the Holy Spirit. The Holy Spirit is given by the Father
and the risen Christ in order to make persons brothers and sisters of Christ and
children of the Father, as well as to fashion both men and women into the likenesses of Christ8. It was this same Spirit that inspired and guided the life of Christ
Jesus our Lord as he himself testifies: “The spirit of the Lord is on me, for he has
anointed me…” (Lk 4:18-21). By this very token, Christian spirituality is life
according to the Spirit of Christ, according to the Spirit that inspires the life of
Jesus. It has the glory of God as its ultimate goal, and our sanctification and salvation as proximate goals9. This may sound far-fetched, nevertheless, such a way of
life does find expression in the daily experiences of Christians: “Within the Christian tradition spirituality has been viewed as a profound listening to ourselves and
to our human life experiences. It is taking ordinary, everyday experiences and
———————
Cf. J. Aumann, Spiritual Theology, London 1993, p. 401.
For a basic understanding of the discernment of spirits, it would be good to consult the last
chapter of the book: Spiritual Theology, by Jordan Aumann.
8 Cf. W. Principe, Christian Spirituality, in: M. Downey (ed.), The New Dictionary of Catholic
Spirituality, Minnesota 1993, p. 932.
9 Cf. J. Aumann, Spiritual Theology, p. 37.
6
7

206

Fr. Kpudzeka Marcel MSEKEYUYFO’ON

opening ourselves up to a greater meaning than just appearances and discovering
that transcendence is incarnated in our most ordinary experiences”10.
As a lived experience, Christian spirituality is personal. However, it is not lived
by a solitary being, but by a being in relation – a person who is incarnated in place
and time and so is affected by his or her social and personal history11. Each society
has a unique way it presents Christian ideals and approaches to which its members
are heirs. This makes for a certain kind of social or group spirituality. Walter Principe acknowledges that a second level of Christian spirituality is that of a group12.
Family spirituality comes in here naturally since the family is the first society into
which a human being is inserted after birth.
We can draw from the above-mentioned idea of Christian spirituality to say
that family spirituality is that way of life influenced by the Holy Spirit that is
appropriate to persons by virtue of their being members of a family. It is a way of
life that enables family members to answer the call to “be holy, for I, Yahweh your
God, am holy” (Lv 19:2). Family spirituality asserts that it is possible for a man
and his wife, together with their children, relatives and other members of the family
to develop within the confines of their family that personal and intimate relationship with God the Father through Jesus Christ in the Holy Spirit which is necessary
for every Christian man or woman. Because of such a spirituality, the family is
rightly called the road to salvation13. Along this line of thought, the fathers of the
Second Vatican Council refer to the family as the domestic or household Church
(cf. LG 11). John Paul II demonstrates a similar conviction that married couples
can and should answer the call to holiness in the circumstances of their family life:
“Christian spouses and parents are included in the universal call to sanctity. For
them this call is specified by the sacrament they have celebrated and is carried out
concretely in the realities proper to their conjugal and family life. This gives rise
to the grace and requirement of an authentic and profound conjugal and family
spirituality […]” (FC 56).
The concept of family spirituality having been made clear, what still calls for
investigation is how a family can fashion its lifestyle according to the Christian
convictions of its members. How can a family intimately participate in the mystery
of Christ; what are the religious or ethical values that are concretized as an attitude
or spirit from which their actions flow; how can they configure themselves to
Christ and to do all things in Christ? How can Christian spouses and parents with
their children participate in the universal call to sanctity which includes them?
———————
10 J. Trokan, Family Spirituality. A Systems Perspective, in M. Lawler, W. Roberts (ed.), Christian Marriage and Family, Minnesota 1996, p. 162.
11 Cf. W. Principe, Christian Spirituality, in: M. Downey (ed.), The New Dictionary of Catholic
Spirituality, Minnesota 1993, p. 932.
12 Cf. Ibid.
13 Cf. G. Müller, The Cardinal Müller Report. An Exclusive Interview on the State of the Church,
San Francisco 2017, p. 144.
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From the sacrament of marriage and the concrete realities of family life are derived
the elements of family spirituality: procreative and educational role; the family at
the service of society; ecclesial service; sacramental in character; fidelity to the
word of God; family prayer; and the new commandment of love (cf. FC 17).
2. The procreative and educational role of the family
Conjugal love which finds its proper place in marriage is open to the gift of
children according to the plan of God (cf. Gen. 1:27-28). This is to say while enabling the spouses “to know” each other, conjugal love also makes them capable of
becoming co-operators with God for giving life to a new human person. Once they
have entered into a marriage relationship, a man and a woman, are called not only
to become a husband and a wife, but also a father and a mother. John Paul II says
in this context that “the couple, while giving themselves to one another, give not
just themselves but also the reality of children, who are a living reflection of their
love, a permanent sign of conjugal unity and a living and inseparable synthesis of
their being a father and a mother” (FC 14). The Pope notes, however, that conjugal
life does not lose its value even when procreation is not possible. Alongside procreation, union (cf. HV 8) of couples or companionship is another end of marriage.
“Yahweh God said, ‘It is not right that the man should be alone. I shall make him
a helper’” (Gen 2:18). Couples that have been blessed with the gift of children
have another responsibility – that of educating their children.
Fulfilling its educational role is one of the ways a family fosters the growth in
holiness of her members. This duty falls squarely on the shoulders of parents whom
God has called to participate in his creative activity: “by begetting in love and for
love a new person who has within himself or herself the vocation to growth and
development, parents by that very fact take on the task of helping that person
effectively to live a fully human life” (FC 36). When parents create a family atmosphere where human values such as kindness, constancy, goodness, service, disinterestedness, and self-sacrifice; together with a correct attitude of freedom with
regard to material goods, a sense of true justice, and a sense of true love, it ensures
a well-rounded personal and social development of their children. Such a family
could then rightly be called a school of social living, where the self-giving love of
husband and wife for each other is the model and norm for the self-giving love
practiced in the relationship between brothers and sisters and the different generations living together in the family (cf. FC 37). This communion and sharing in the
family prepare the children for an active, responsible and fruitful inclusion in the
wider horizon of society14.
———————
14 Cf. A. Schneider, Christus Vincit. Christ’s Triumph Over the Darkness of the Age, New York
2019, p. 283.
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In addition to helping their children reach full human maturity, Christian parents are also called to assist them in the process of becoming children of God,
brothers and sisters of Christ, temples of the Holy Spirit, and members of the
Church. Bishop Athanasius Schneider teaches that: “The first task in the family for
the father and mother is to be teachers of faith to their children and to form the
domestic Church – this is such a beautiful mission for them! – to transmit the pure
Catholic faith to the children with their mother’s milk, and to give an example by
their way of life”15. Parents therefore need to give their children a Christian education that will gradually introduce them into a knowledge of the mystery of salvation, that they may daily grow more conscious of the gift of faith which they
have received; learn to adore God the Father in spirit and in truth, especially
through liturgical worship; be trained to conduct their personal life in true righteousness and holiness, according to their new nature, and devote themselves to the
up-building of the Church (cf. GE 2). At the level of the home parents fulfil this
duty by their life of witness when they pray with their children, read the Word of
God with them and introduce them deeply through Christian initiation into the
Church and into the Eucharist (cf. EiAf 92).
Given that the family is the primary but not the only and exclusive community
responsible for the education of children, John Paul II holds that it is necessary for
parents to cooperate with other agents such as the school, the Church and the state
for the education of their children. However, these stakeholders must ever bear in
mind that parents have been appointed by God himself as the first and principal
educators of the children and that this right of theirs is inalienable. By cooperating
with God in begetting not only bodily life but also spiritual life, parents fulfil the
will of God for them and, thereby, grow in holiness.
3. The family at the service of society
It is clear in John Paul II’s mind that the family is not a system closed in on
itself. By its very nature and vocation the family is open to other families and to
the society. He maintains that the family is the foundation of society since it is from
the family that citizens come to birth and it is within the family that children learn
the social virtues that animate the existence and development of society. Scott
Hahn likewise admits that the family is the first society children are aware of and
a part of, then concludes that families give society its form and structure16. That
each society is what its families are is beyond doubt for every citizen is a child of
their family. “Thus the fostering of authentic and mature communion between per———————
Ibidem, p. 279.
Cf. S. Hahn, The First Society. The Sacrament of Matrimony and the Restoration of the Social
Order, Ohio 2018, p. 27.
15
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sons within the family is the first and irreplaceable school of social life, and example and stimulus for the broader community relationships marked by respect, justice, dialogue and love” (FC 43). By impressing upon their children virtues that
enhance harmony not only in the family, but in the broader community, parents
fulfil their God-given duty, and it is thus a means of sanctification for them, as well
as for their children who live according to those virtues (cf. LG 41).
Besides guarding and transmitting virtues and values and educating children to
be good and responsible members of the society, the Christian family is called upon
to go out of itself to bear witness to the kingdom and peace of Christ. She does this
by devoting herself, either singly or in association with other families, to practice
hospitality to the needy and to make concrete efforts to ensure that every family
has its own home. Moreover, the social role of families demands that they take
steps to see to it that the laws and institutions of the state support and positively
defend the rights and duties of families (cf. FC 44). The Pope of the family insists
that as the family is open to and participates in society and its development, so also
the society should respect and foster the family. It is when the family and the state
function in an intimate and complementary way that the family can better fulfil her
mission of defending and fostering the good of each human person17.
4. Ecclesial service
John Paul II demonstrates a relation between the Christian family and the
Church similar to that between the family and the state. The Christian family
receives the essential ingredients of what it takes to be itself from the Church: it is
the Church, through her ministry of preaching, that makes known to the family its
true identity, what it is and should be; the Church enriches and strengthens the
family with the grace of Christ for its sanctification to the glory of the Father; and
the Church encourages and guides the Christian family to the service of love by
her continuous proclamation of the new commandment of love (cf. FC 49). On its
part, the Christian family lives out its vocation by participating in the saving mission of the Church. Having been made a saved community by the love of Christ
which it received, the Christian family is duty-bound to become also a saving community by communicating the love it has received. This sharing of the family in
the Church’s mission is best done when the members work together as a community, id est, when a woman with her husband, together with their children as a family live their service to the Church and to the world. Through everyday realities
like mutual love between husband and wife, their generous fruitfulness, their solidarity and faithfulness, the love between members of a family, the loving way in
which they work together and the witness it bears to other families, the Christian
———————
17 J. Kutwa, Why should the State support the Family?, in: Christ’s New Homeland – Africa, San
Francisco 2015, p 168.
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family participates and gives expression to the prophetic, priestly, and kingly
mission of Jesus Christ and of his Church (cf. FC 50). By so living, the Christian
family shows to all people the saviour’s living presence, and the genuine nature
of the Church.
5. Sacramental character
The Christian family which is called to be holy, just like the whole Church,
draws its life from, and is nourished by, the sacraments. Because the holiness to
which Christian families are called consists in an intimate participation in the mystery of Christ, and sacraments are indispensable for such an intimate participation,
John Paul II teaches that the spirituality suitable for the family is one rooted in the
sacraments. Sacraments give life since in them Christ himself, the fountain of life,
is present. “I have come so that they may have life and have it to the full.”
(Jn 10:10). Through the sacraments Jesus continues to work in his Church. This
teaching is buttressed with citations from the magisterium of Popes previous to
John Paul II, other ecclesial teachings and the tradition of the Church – proof that
the Roman Pontiff is not inventing a new teaching, yet he presents this teaching
with a freshness and a conviction that is nothing but compelling.
He draws the attention of his readers to the inner unity between Christian Marriage and other sacraments especially Baptism, the Eucharist, and the sacrament of
Reconciliation. The sacrament of Holy Matrimony, without which it is impossible
to have a Christian family properly so-called, is the specific source and original
means of the sanctification for Christian married couples and families (cf. FC 56).
It presupposes, admittedly, the Baptism of the spouses, and imposes on them the
loving responsibility of bringing in their children to the community of believers
through Baptism and other sacraments: Confirmation, Communion, Confession.
If the sanctifying role of the Christian family is grounded in Baptism, the role has
its highest expression in the Eucharist which is the very source of Christian marriage18. It is in the Eucharistic gift of charity, the Pope points out, that the Christian
family finds the foundation and soul of its ‘communion’ and its ‘mission’ (cf. FC
57). The sacrament of Reconciliation comes in when we consider that the call to
conversion addressed to all Christians is an essential and permanent part of the
Christian family’s sanctifying role. The Christian family too is sometimes unfaithful to the law of baptismal grace and holiness proclaimed anew in the sacrament
of Marriage (cf. FC 58). In their day to day life in a family, members hurt each
other and ask and receive pardon from them. This repentance and mutual pardon
———————
18 In Ephesians 5: 22ff, Paul draws a parallel between marriage and the relationship of Christ
with his Church. By so doing he makes the two concepts illumine each other. Christ is the husband
of the Church because he is her head and because he loves the Church as a man loves his own body
when he loves his wife. In its turn, this comparison naturally suggests an ideal for human marriage.
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receive their sacramental expression in Christian Penance. The celebration of the
sacrament of Reconciliation leads members of a family to an encounter with God
whose merciful love is more powerful than sin. In that sacrament of Divine Mercy,
God reconstructs and brings to perfection the marriage covenant and the family
communion. And when lived in fidelity to the Gospel, Christian Marriage creates
an enabling environment for the vocation to the priesthood (cf. OT 2) and the religious life such that Marriage can rightly be termed the mother of all vocations.
6. Fidelity to the word of God
Obvious in Familiaris consortio is the assertion that a Christian family fulfils
its prophetic role by welcoming and announcing the word of God. From the word
of God a family comes to know religious and ethical values that can be concretized
as the attitude or spirit from which their actions flow19. Some of these include values of truth, freedom, justice, love, patience, respect and obedience. Talking about
the word of God in the family John Paul II must have been thinking of their own
family and how his father used to read the word of God to them every evening.
When listened to constantly and meditated upon in the family, the word of God
makes known to couples the Good News of their conjugal and family life. In John
2:1-12, for instance, they would read of the marvels Jesus does in homes of families that give him room; how conjugal and family life are sanctified and made
a source of sanctity by Christ himself. This deepens the faith of parents and their
children whom they teach by example to recognize God’s love for all people. John
Paul II’s immediate successor, Benedict XVI, does not hesitate to stress the relationship between the word of God, marriage and the Christian family stating that
spouses are the first to proclaim God’s word to their children (cf. VD 85). As
it grows in faith by listening to the word of God, the family is called upon to proclaim with confidence the word of God it has listened to with reverence. For the
Pope of the family, this proclamation can be done in the context of the family, not
only in the primary sense of parents introducing their children to the faith, but also
when some member of the family does not have faith or does not practice it with
constancy (cf. FC 54). In such a case, members of a family grow in holiness by
giving him or her a living witness of their own faith, which will also help the weak
member to grow in faith and holiness.
Beyond itself, the domestic Church is called upon to be a sign of Christ’s presence and of his love for families who do not yet believe, and those Christian families who no longer live in accordance with the faith that they once received. The
Church even welcomes with open arms those couples or families who dedicate at
least part of their lives to working and proclaiming the Gospel in missionary terri———————
19

Cf. J. Aumann, Spiritual Theology, p. 17.
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tories (cf. FC 54). A family’s effectiveness as an evangelizer depends to the extent
in which family members as a domestic Church accept the Gospel and mature in
faith. This conviction is shared by Pope Paul VI who holds that: “The family, like
the Church, ought to be a place where the Gospel is transmitted and from which
the Gospel radiates. In a family which is conscious of this mission, all the members
evangelize and are evangelized. The parents not only communicate the Gospel to
their children, but from their children they can themselves receive the same Gospel
as deeply lived by them. And such a family becomes the evangelizer of many other
families, and of the neighbourhood of which it forms part” (EN 71). Faithfulness
to this role numbers the family among ecclesial contexts in which the word of God
is welcome and celebrated. The celebration of the word of God and other sacraments leads to the Eucharist. It is thanks to the word of God that the home becomes
evangelized and is an evangelizing community (cf. FC 51).
7. Family prayer
How can someone not count prayer among the fundamental components of
family spirituality? If a family is to grow in holiness, prayer, the conversation with
God, is a sine qua non. For this, John Paul II enunciates that a Christian family is
a community of prayer, a community in dialogue with God. More by the concrete
example of their prayer life than by their words, parents gradually introduce their
children into this life of dialogue with God. “Only by praying together with their
children can a father and a mother – exercising their royal priesthood – penetrate
the innermost depths of their children’s hearts and leave an impression that the
future events in their lives will not be able to efface” (FC 60)20. During one of his
memorable visits to his beloved homeland, St John Paul II remarked: “I have discovered this mystery through the hands of my mother, who put my little hands, the
hands of a child, together for prayer and who showed me how to make the sign of
the Cross, the sign of Christ, who is the Son of the living God. Today, after all these
years, I am so grateful to you my mother and to you my father and to you my
brother!”21. See what impact a family’s effort to pray could have on their son!
———————
20 On this very point of the important responsibility of parents to educate their children in prayer,
Pope Paul VI made the following appeal to parents: “Mothers, do you teach your children the Christian prayers? Do you prepare them, in conjunction with the priests, for the sacraments that they
receive when they are young: Confession, Communion and Confirmation? Do you encourage them
when they are sick to think of Christ’s suffering to invoke the aid of the Blessed Virgin and the saints?
Do you say the family rosary together? And you, fathers, do you pray with your children, with the
whole domestic community, at least sometimes? Your example of honesty in thought and action,
joined to some common prayers, is a lesson for life, an act of worship of singular value. In this way
you bring peace to your homes: Pax huic domui. Remember, it is thus that you build up the Church”.
– General Audience Address, August 11, 1976, „Insegnamenti di Paolo VI” 16(1976), p. 640.
21 John Paul II, Wadowice, August 14, 1991.
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A husband together with his wife, parents and their children, therefore, need to
pray in common some prayers such as morning and evening prayers, reading and
meditating on the word of God, devotion and consecration to the Sacred Heart of
Jesus, various forms of veneration of the Blessed Virgin Mary especially the rosary,
grace before and after meals, and observe popular devotions. During prayers
a family offers to God their joys and sorrows, their hopes and fears, their successes
and failures, their past and future, and every other concern of daily life (cf. GS 1).
The Pope notes, nevertheless, that the prayer of the domestic Church, on its
own, is not sufficient. Rather, it ought to serve as the natural introduction for the
children to the liturgical prayer of the whole Church. Apart from prayers at home,
there is need for members of a family to participate in the celebration of the Eucharist, especially on Sundays and feast days, and of the other sacraments, particularly the sacraments of Christian initiation of the children (cf. FC 49). Through
this prayerful dialogue with the Father, through Jesus Christ, in the Holy Spirit; as
well as through the celebration of the Eucharist and the other sacraments and the
offering of themselves to the glory of God, a family performs, in a way proper to
it, the priestly role of Jesus Christ and his Church leading to its own sanctification
and the sanctification of the ecclesial community and the world (cf. FC 59).
8. The new commandment of love
Cognizant that the Church’s mission of bringing all human beings to accept the
word of God in faith, to profess and celebrate it in the sacraments and in prayer
will be nothing without love, the Holy Father insists that expression must be given
to this word of God in the realities of daily life in accordance with the new commandment of love (cf. FC 63-64). In his very first encyclical letter, Benedict XVI
acknowledges the centrality of love and says that “since God has first loved us,
love is no longer a mere ‘command’; it is the response to the gift of love with which
God draws near to us” (DCE 1). This is the love Christian couples are expected to
show each other and their children; a love that welcomes, respects and serves every
human being, considering each one in his or her dignity as a person and a child
of God (cf. FC 60). Initiated and fostered in the family, this love should be
extended to the wider circle of the ecclesial community of which the Christian
family is a part. But for love to be truly Christian, it must not be closed in on itself,
but rather go beyond those within the circle of our Christian faith. “In every individual, especially in the poor, the weak, and those who suffer or are unjustly
treated, love knows how to discover the face of Christ, and discover a fellow human being to be loved and served” (FC 60). I see no better example of this allinclusive love than in St Teresa of Calcutta. When she decided to take the light
of Christ into the slums of Calcutta she did not care whether one was a Catholic
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or not. The only qualification was to be a human being in need22. When members
of a Christian family above all crown the activities of their daily life with love,
a love that knows no boundaries, we can be sure that they are on the way to perfection.
Whether or not living in the circumstances of family life can make one holy is
a question which Familiaris consortio answers readily and in the affirmative. The
canonization of Zelie and her husband Martin, and the existence in the martyrology
of other men and women who lived to a heroic level the Christian virtues in the
contexts of their families are facts that support the position of this document. During their canonization Pope Francis stated in his homily: “the holy spouses Louis
Martin and Marie Zelie Guerin practiced Christian service in the family, creating
day by day an environment of faith and love which nurtured the vocations of their
daughters, among whom was Saint Therese of the Child Jesus”23. Far gone, therefore, are days of supposing that one has to go to the desert, the monastery or perform some extraordinary work to become a saint. In fact, the call God addresses to
his people to be holy is described as universal precisely because it applies to all
people, everywhere, at all times and in every circumstance of life. Whoever lives
his or her life according to the promptings of the Holy Spirit is answering that call.
For those who live in the context of a family, be they spouses, parents, children or
other relatives, the call to be holy consists in carrying out the task of the family –
forming a community of persons, serving life, participating in the development of
society, and sharing in the life and mission of the Church. By showing how Christian families can carry out their task, John Paul II, by that very fact, charts out the
way of sanctity for the families or family spirituality whose components we have
made a modest attempt to highlight and explain.
IDEA I ELEMENTY DUCHOWOŚCI RODZINNEJ
W FAMILIARIS CONSORTIO JANA PAWŁA II
JAKO ODPOWIEDŹ NA WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RODZINNE
Familiaris consortio odpowiada twierdząco na pytanie o podstawy małżeńskiego życia duchowego. Kanonizacja Zelii i Ludwika Martina oraz licznych
w martyrologii małżonków, którzy żyli heroicznie cnotami chrześcijańskich, to
potwierdza. Podczas kanonizacji papież Franciszek powiedział: „Święci małżonkowie Ludwik Martin i Maria Zelia Guerin praktykowali chrześcijańską służbę
———————
Cf. Mother Teresa, Where There is Love, There is God, New York 2010, p. 141.
Francis, http://w2.vatican.va/content//en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151018_omelia-canonizzazioni.html [30 XI 2019].
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w rodzinie, tworząc z dnia na dzień środowisko wiary i miłości, które pielęgnowało powołania ich córek, wśród których była św. Teresa od Dzieciątka Jezus”.
Nie można się zgodzić z wciąż powszechną wizją, że trzeba iść na pustynię,
do klasztoru lub spełnić jakieś niezwykłe dzieło, aby zostać świętym. W rzeczywistości wezwanie, które Bóg kieruje do swego ludu, aby był święty, jest opisane
jako uniwersalne właśnie dlatego, że dotyczy wszystkich ludzi, wszędzie, o każdej
porze i we wszystkich okolicznościach życia. Każdy, kto poddaje się działaniu
Ducha Świętego, odpowiada na to wezwanie. Dla tych, którzy żyją w rodzinie, bez
względu na to, czy są małżonkami, rodzicami, dziećmi czy innymi krewnymi,
wezwanie do świętości polega na wypełnianiu zadania rodziny – tworzeniu wspólnoty osób, służbie życiu, uczestniczeniu w rozwoju społeczeństwa i udziału
w życiu oraz misji Kościoła.
Jan Paweł II wytyczył drogę świętości rodzinom, kreśląc zręby duchowości
rodzinnej. Pokazał, w jaki sposób rodziny chrześcijańskie mogą wypełniać swoje
zadanie, których elementy prezentuje niniejsze opracowanie.
Keywords: love, marriage, sacrament, spouses, family, conjugal relationship,
procreation, parents, holiness, spirituality, education, prayer.
Słowa kluczowe: miłość, małżeństwo, sakrament, małżonkowie, rodzina,
związek małżeński, prokreacja, rodzice, świętość, duchowość, wychowanie, modlitwa.
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NOWE RUCHY (PSEUDO)RELIGIJNE
A POSTMODERNIZM
Wyraźny wzrost zainteresowania duchowością należy dziś do najbardziej
charakterystycznych zjawisk, jakie obserwujemy w Kościele, ale także poza nim.
Dał temu wyraz św. Jan Paweł II, pisząc w liście apostolskim Novo millennio
ineunte znaku czasu, jakim jest współcześnie „powszechna potrzeba duchowości”
(nr 31). Z kolei kardynał Joseph Ratzinger mówił o nowym ruchu wśród ludzi
młodych, którzy natarczywie pytają o Boga i są gotowi kierować swoim życiem
według jego wskazań. Zauważa jednocześnie, że ta tęsknota rodzi się często z rozczarowania niewystarczalnością technicznego świata i kryje w sobie głęboki sceptycyzm wobec powołania człowieka do prawdy1.
Taka postawa wpisuje się w ogólny nurt postmodernizmu, który przenika
dzisiejszą całą kulturę i wpływa także na życie religijne. Trend ten można zaobserwować w Kościele katolickim w sposób szczególny w pojawiających się co raz
nowych ruchach religijnych, które są w jakimś stopniu pokłosiem zmian społecznych i odpowiedzią na wewnętrzny głód Boga w człowieku. Warto zatem przeanalizować wpływ postmodernizmu na nowo powstające ruchy religijne w Kościele,
aby dobrze zrozumieć ich istotę i dynamikę.
1. Postmodernizm
Pojęcie postmodernizmu nie jest jednoznaczne. Najogólniej można opisać go
jako negatywną reakcję, rozczarowanie, na cywilizacyjne osiągnięcia nowoczesności (modernizmu). Wywiera on ogromny wpływ na postawy współczesnych ludzi, przenikając wszystkie obszary szeroko pojętej kultury i nie omijając przy tym
także duchowości chrześcijańskiej. Zasadniczą cechą postmodernizmu jest zanegowanie roli rozumu i logicznego myślenia w procesie poznawczym. Najbardziej
typowym przejawem takiej postawy jest relatywizm etyczno-aksjologiczny, który
———————
1 Por. J. Ratzinger, Drogi wiary w dobie współczesnych przemian, tłum. Agata Parzonko,
„Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1992, nr 12(2), s. 122.
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odrzuca jakiekolwiek obiektywne i powszechnie obowiązujące kryteria prawdy.
Staje się zatem ona obiektywnie niedostępna dla ludzkiego rozumu, a człowiek
w tej sytuacji staje się jej kreatorem. Wówczas każdy stanowi o własnej prawdzie,
którą tworzy zwłaszcza w oparciu o subiektywne doświadczenie. Pluralizm prawd
i antyracjonalność stoi zatem w sprzeczności z Bożym Objawieniem czy dogmatami, które zawierają w sobie jedną absolutną prawdę2.
W postmodernizmie osobiste doznanie, intuicja i doświadczenie odgrywają
kluczową rolę w poznaniu rzeczywistości. Uprzywilejowanym miejscem tych procesów staje się sfera cielesności, zwłaszcza zmysłowość. Zgodnie z tym postmoderniści uważają, że jedynie prawdziwe jest to, co przyjemne. Konsekwencją hedonizmu jako filozofii życia jest dekonstrukcja etyki. Skoro człowiek poznaje
prawdę o świecie przez przeżycia o charakterze zmysłowym, to przedmiotem jego
pragnień i dążeń jest zdobywanie dóbr materialnych oraz usług. Regułom konsumpcjonizmu w postmodernizmie podlegają niemal wszystkie obszary życia:
nauka, kultura, media a także religia3.
Relatywizm poznawczy i etyczny prowadzi do wypaczonego indywidualizmu,
którego zasadniczą wartością staje się źle pojęta wolność. W takim rozumieniu
wszelkie normy prawne, etyczne czy estetyczne ograniczają tylko rozwój jednostki
odbierając jej niepowtarzalną indywidualność. Rozwój ten oparty zaś jest na tym,
co niesie chwila obecna tworząc przy tym kulturę tymczasowości. Postmodernizm
kwestionuje ważną w rozwoju osobowym i społecznym ideę celu. Stąd człowiek
ma wręcz obowiązek dokonywania ustawicznej zmiany poglądów, zachowań,
pracy, miejsca zamieszkania, a nawet partnera w związku uczuciowym. Człowiek
nie powinien trzymać się raz wytyczonego celu, który mógłby go ograniczać4.
Zagadnieniem postmodernizmu zajmował się w sposób szczególny arcybiskup
Stanisław Wielgus, który w swoich licznych publikacjach opisuje to zjawisko.
Twierdzi, że postmodernizm to „nowy stan ducha współczesnej kultury i społeczeństwa5” i wyróżnia się konkretnymi cechami takimi, jak: „fragmentaryczność
widzenia świata, pluralizm, sekularyzacja życia społecznego i umysłowego,
dechrystianizacja życia i myślenia, relatywizm poznawczy i etyczny, otwartość na
łączenie różnych systemów filozoficznych, religijnych i innych, pełna akceptacja
wartości i norm z kultur pozaeuropejskich, w tym szczególnie azjatyckich, subiektywizm, antyfundamentalizm, destrukcjonizm, antyscjentyzm, antyhumanizm czy
antymetafizyczność”6 . Te elementy składają się – według hierarchy – na swoisty
postmodernistyczny światopogląd, który stanowi całkowite zerwanie z fundamentalnymi wartościami kultury euroatlantyckiej. Trudno nie zauważyć, że te hasła
———————
Por. M. Chmielewski, Postmodernizm, LDK, s. 685.
Por. tamże, s. 686.
4 Por. tamże, s. 687.
5 S. Wielgus, Postmodernizm, w: Katecheza, red. R. Czekalski, Płock 2011, s. 35.
6 Tamże, s. 37.
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stoją w sprzeczności z wizją chrześcijańską. Pod postulatami postmodernizmu dokonuje się desakralizacja i dechrystianizacja świata. Z ogromną determinacją za
pomocą różnych środków atakowane jest chrześcijaństwo, a zwłaszcza Kościół
katolicki, traktowany jako ostoja fundamentalizmu i konserwatyzmu. Postmoderniści uważają, że nowemu, ponowożytnemu światu nie jest potrzebna żadna religia. Jednak tragiczne wydarzenia XX wieku spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania religią. Taka sytuacja stała się wyzwaniem dla postmodernistów,
którzy musieli zmierzyć się z rzeczywistością religii. Zmusiła ich do wypracowania pewnej alternatywy dla życia religijnego7. Można tu odnaleźć początki budowania „nowej duchowości”, czyli duchowości ponowoczesnej.
2. Duchowość ponowoczesna – nowa duchowość
Dotychczasowy styl życia, wartości społeczne, kulturowe, religijne, zasady
i normy społeczne przestają być wystarczającymi w obliczu nowych wyzwań kształtowanych przez postmodernizm. Postulowana przez przedstawicieli tego nurtu nowa
wizja rzeczywistości oparta na dążeniu do triumfu przeżyć i przyjemności, zdaniem
wielu analityków współczesności, wpływa na kryzys duchowo-moralny i jednocześnie narzuca rozwój zjawiska duchowości ponowoczesnej, określanej mianem
nowej duchowości, nowej świadomości, czy też płynnej nowoczesności8.
Zjawiska nowej duchowości, jako „produktu” współczesnych przeobrażeń
społeczno-kulturowych, nie należy sprowadzać jedynie do duchowości religijnej
odwołującej się do transcendencji i sacrum. Mowa tu o szeroko pojętej formie
życia duchowego kształtującej świadomość, przejawiającej się w pewnym stylu
życia, który jest zorientowany bardziej na cele doczesne niż transcendentne9.
Nowa duchowość (duchowość ponowoczesna), prezentując nową wizję człowieka i świata, szczególny nacisk kładzie na transformację świadomości oraz struktury życia społecznego. Ta transformacja wiąże się przede wszystkim ze wzmożoną
intensywnością życia duchowego oraz przemianami jakościowej świadomości, polegającej na dostrzeżeniu relatywności świata danych zmysłowych. Człowiek zmienia stosunek do siebie i do świata. Zaczyna żyć na powrót w harmonii z Kosmosem10. Osiągnięcie przez człowieka nowego stanu świadomości, to zarazem uświadomienie sobie jedności z uniwersalną, kosmiczną świadomością, której jesteśmy
———————
Por. S. Wielgus, O odrodzenie wychowania, „Przegląd Uniwersytecki” 1998, nr 2(52), s. 14.
Por. B. Guzowska, Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy, Rzeszów 2011,
s. 145.
9 Por. M. Nowaczyk, Antynomie nowej duchowości, „Przegląd Religioznawczy” 1997, nr 4, s. 6.
10 Por. T. Buksiński, New Age a postmodernizm, w: Oblicza nowej duchowości, red. M. Gołaszewska, Kraków 1995, s. 279.
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częścią, i wkroczenie na drogę do pełnego z nią zjednoczenia. Takie życie otworzy
przed nim nowe możliwości i moce w dziedzinie kultury duchowej i materialnej11.
Takie stanowisko wskazuje na pragmatyczne korzenie nowej duchowości, której egzystencjalny fundament stanowi użyteczność, praktyczność i meliorystyczne
przeświadczenie o możliwości ulepszania własnej egzystencji. Prawda traktowana
jest relatywnie, gdyż jej wartość wynika z podmiotowych i przedmiotowych
warunków wartościowania12.
Jak można zatem zauważyć, duchowość ponowoczesna opisuje niejednorodne
zjawisko, które w swoim zamyśle istnieje poza instytucjonalnymi formami religii,
a nawet przedstawia postawy, które są oderwane całkowicie od zaangażowania religijnego. W klasycznej koncepcji duchowości, doświadczenie duchowe zawsze
było nacechowane religijnie, zaś współczesne prądy opisują je także w wymiarze
pozareligijnym. Dziś samo pojęcie duchowości jest bardzo modne i wykorzystywane do opisywania wielu zjawisk na świecie, ale przede wszystkim procesów
zachodzących we wnętrzu człowieka, które przekraczają kontekst religijny i opisują rzeczywistość znacznie szerszą13. Potwierdza to między innymi ogromne zainteresowanie ludzi literaturą o tematyce duchowościowej, która z jednej strony
jest zjawiskiem dobrym i pożądanym, jednak – z drugiej strony – treść tych nowych pozycji daleko odbiega od klasycznego rozumienia życia duchowego i wręcz
całkowicie wyłączona jest z jakichkolwiek konotacji z religią. Współczesna
duchowość jawi się jako pewien fenomen występujący poza oficjalnymi strukturami kościelnymi, a nierzadko jako alternatywa wobec religii14. W tym kontekście
ks. Marek Chmielewski stwierdza, że „ w postmodernistycznej kulturze naznaczonej konsumpcjonizmem, duchowość postrzegana jest także jako przedmiot komercji, dostosowujący się do potrzeb rynku. Z tej racji bywa redukowana do środka
mającego zapewnić dobrostan i zaspokoić różnorodne potrzeby psychiczne”15.
Choć samo pojęcie nowej duchowości jest niejednorodne i trudno o właściwą
definicję, to ks. Janusz Mariański wskazuje na kilka charakterystycznych cech tego
megatrendu społeczno-kulturowego, który ma swoje źródło – jak zauważa ten
autor – w rozmaitych tradycjach religijnych i ezoterycznych, zarówno wschodnich, jak i zachodnich.
Pierwszą wyróżniającą się własnością tego zjawiska jest skrajna indywidualizacja i subiektywizacja opisywania rzeczywistości, co w naturalny sposób prowa———————
Por. J. Makota, Dążenie New Age do przemiany świadomości, w: tamże, s. 292.
Por. P. J. Przybysz, Źródła estetyki nowej duchowości, „Przegląd Religioznawczy” 1997, nr
4, s. 21-22.
13 Por. K. Leszczyńska, Z. Pasek, Nowa duchowość w badaniach społecznych, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. K. Leszczyńska, Z. Pasek,
Kraków 2008, s. 17.
14 Por. Z. Pasek, Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Kraków 2013, s. 37-38.
15 M. Chmielewski, Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości.
Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 163.
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dzi do dystansu, a nawet dezaprobaty wobec zinstytucjonalizowanych religii i rytuałów, także podważania dogmatów i norm moralnych. Choć w swojej istocie
współczesna duchowość nie odnosi się do religii, to jej szczególną cechą jest odwoływanie się do jakiejkolwiek transcendencji. Ta postawa nie ma na celu czczenia bóstwa, ale ujawnia ona w człowieku zdolność przekraczania własnego „ja”.
Takie rozumienie ma służyć tylko i wyłącznie własnemu rozwojowi, doskonaleniu
wnętrza, poczucia szczęścia i dobrobytu, nadaniu sensu życiu codziennemu. To
prowadzi do skupienia się na immanentnych wartościach i celach. W tym znaczeniu duchowość wiąże się tylko i wyłącznie ze światem wewnętrznym16. Zatem
„nowa duchowość to jeden z megatrendów początków XXI wieku, to doświadczenie sacrum, niekiedy bezimiennego, rozumianego w kategoriach czegoś osobistego, intymnego, czegoś, co odnosi się do mocy tkwiącej we wnętrzu człowieka.
Duchowość ta podkreśla rolę doznań i duchowych ćwiczeń, traktuje ludzkie ciało
jako wypełnione wewnętrznym, duchowym sensem oraz manifestację kreatywnej
siły Ducha. Odnosi się z szacunkiem do natury i propaguje zdrowe odżywianie,
przywiązuje dużą wagę do więzi międzyludzkich opartych na wierności i miłości,
do etyki wyrażającej się w poszanowaniu uznawanych przez siebie wartości moralnych. Jest wrażliwa na sztukę. Podkreśla też równość płci. Duchowość ta jest
holistyczna, demokratyczna, łatwo dostępna i niehierarchiczna, stawiana jest ona
w opozycji do zinstytucjonalizowanej religii, czyli jest pozakościelna”17.
Nietrudno jest zauważyć podobieństwo ideowe między nową duchowością
a postmodernizmem. Korelacja między nimi prowadzi do jednego wniosku, że
duchowość ponowoczesna jest niejako religią postmodernizmu. „«Można być
religijnym nie mając idei Boga», twierdzą postmoderniści, a jeżeli trzeba już
jakiegoś Boga uznać, to nie może to być Bóg żydowski i chrześcijański, tzn. Bóg
wymagający czegokolwiek od człowieka, ani też Bóg rozumu, lecz Bóg wyczuwalny intuicyjnie, Bóg wyrozumiały, przyjazny tak bardzo, że akceptujący wszelkie ludzkie słabości, wszelkie występki i grzechy”18.
3. Nowa duchowość a nowe ruchy religijne
Wielu ludzi współczesnych rozmyśla i szuka sensu oraz celu życia. Pomimo
postępującej sekularyzacji, w człowieku tkwi głębokie pragnienie życia duchowego (szeroko pojętego). Jednak w swoich poszukiwaniach coraz częściej odrzuca
———————
16 Por. J. Mariański, Nowa duchowość jako megatrend, społeczno-kulturowy – mit czy rzeczywistość, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2015, nr 13(4), s. 38-39.
17 J. Mariański, S. Wargacki, Nowa duchowość jako megatrend społeczny i kulturowy, „Przegląd
Religioznawczy” 2011, nr 4, s. 138.
18 S. Wielgus, Postmodernizm, w: Katecheza, red. R. Czekalski, Płock 2011, s. 38.
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on zinstytucjonalizowaną religię, ze względu na jej autorytarność, instytucjonalizm, obrzędowość, a także ze względu na wszelkie zło w historii inspirowane
przez wielkie religie, w tym zwłaszcza przez chrześcijaństwo. Duchowość ponowoczesna stara się być alternatywą zarówno społeczną, religijną, moralną, jak i filozoficzną. Dotychczasowa formuła duchowości, ściśle powiązana z metafizyką,
została zakwestionowana przez postmodernistów. Idea autokreacji, stworzenia nowego ładu kulturowego i nowego człowieka ma przysłużyć się budowaniu nowej
kultury, uwolnionej od wszelkich transcendentnych przesądzeń19. W związku z powyższym można dostrzec w ostatnich latach, niezwykle dynamiczny rozwój kultów religijnych, w których nie ma mowy o Bogu osobowym, wszystko jest natomiast dozwolone. Chodzi tu o takie zjawiska, jak: New Age, ezoteryka, duchowość
alternatywna, pozawyznaniowa religijność, duchowość progresywna, duchowość
kreatywna, duchowość jaźni, duchowość stworzenia czy duchowość kosmiczna20.
Jak zauważa arcybiskup Wielgus, obok tego „rozwijają się różne kulty zbrodnicze,
satanistyczne i inne, niszczące osobowość i życie zwabionych różnymi sposobami
wyznawców, zmuszające bądź nakłaniające ich do irracjonalnych obrzędów i zachowań, a nawet do zbiorowych samobójstw. Kulty te ujawniają zamęt intelektualny i moralny postmoderny. Stanowią one najczęściej coś w rodzaju gigantycznej
rupieciarni poskładanej z odłamków różnych religii, dopasowywanych do gustów
ludzi, którzy zatopieni w konsumpcjonizmie, relatywizmie i materializmie, utraciwszy kontakt z autentyczną religią mimo wszystko poszukują jakiejś jej namiastki, z wygodnym dla siebie Credo21. Zwolennicy nowej duchowości dążą do
tego, aby była ona rozumiana i przyjmowana jako realna propozycja nowego stylu
życia i poznania, prowadzącego do szczęścia. Nowa duchowość w swoich założeniach staje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnej religijności22.
Trudno jest zaprzeczyć, że w jakimś stopniu nowa duchowość przenika także
duchowość Kościoła katolickiego. Możemy dziś zaobserwować niezwykle szybki
wzrost liczebny różnego rodzaju wspólnot charyzmatycznych, ruchów religijnych
czy grup formacyjnych, które akcentują pewien synkretyzm religijny wyrażający
się w źle pojętym ekumenizmie, subiektywizm w doświadczeniach duchowych,
redukcjonizm intelektualny, dążenie do przyjemnych uczuć, doznań podczas praktyk religijnych. Wiele z nich wpisuje się niejako w nurt duchowości ponowoczesnej. Wychodzą one naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, oferując żywą
formę religijności i w nowoczesny sposób je zaspakajają. Oprócz tradycyjnych
form, takich jak: Msza święta, adoracja czy medytacja, występują w nich także
nowe formy, które budzą w Kościele wiele wątpliwości. Do nich należą różne wy———————
Por. H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003, s. 50.
Por. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010, s. 203.
21 S. Wielgus, Zagrożenia ideowe współczesnej kultury, „Przegląd Uniwersytecki” 1997, nr 3
(47), s. 11, 24.
22 Por. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym..., s. 210.
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darzenia, imprezy religijne, rekolekcje na stadionach, halach widowiskowych,
Msze święte z modlitwą o uzdrowienie, zjawisko tzw. spoczynków w duchu, tańce
religijne, sny, intensywna manifestacja znaków i cudów, które wiążą się z fizycznymi uzdrowieniami, uwolnieniami od demonów i inne somatyczne manifestacje
mocy w postaci histerycznego śmiechu czy konwulsji, nowe sakramentalia (woda,
olej czy sól egzorcyzmowana), spowiedź „furtkowa” itp. Wszystkiemu temu towarzyszy ogromna emocjonalność, która odgrywa kluczową rolę w doświadczeniu
Boga jako odpowiedź na przeintelektualizowanie innych chrześcijańskich form
kultu i pobożności. Owe ruchy religijne dają swoim wyznawcom poczucie znaczenia i tożsamości, wzmacniają świadomość własnej wartości, dają ludziom poczucie stabilizacji i zadomowienia, obiecują sukces, dobrobyt, uwolnienie od cierpienia. To czyni te ruchy często mocno zorientowanymi na doczesność i realizujących
ideę teologii sukcesu. Wydaje się, że przenikanie idei nowej duchowości do religijności katolickiej dotyczy już dzisiaj większości sfer naszego życia kościelnego:
seminariów duchownych, zakonów męskich i żeńskich, duszpasterstwa akademickiego, nauczania religii w szkole, ruchu oazowego oraz innych ruchów religijnych
i wspólnot modlitewnych, Szkół Nowej Ewangelizacji, duszpasterstwa parafialnego itp.23.
Każdy charakterystyczny okres w dziejach wywiera wpływ na sposób myślenia, przeżywania i opisywania rzeczywistości przez człowieka. Postmodernizm,
w którym dziś się poruszamy i żyjemy, także oddziałuje na wiele wymiarów życia.
Niewątpliwie dotyka on także sfery religijnej, konstruując przy tym nową duchowość, która przenika także do Kościoła katolickiego.
Czy zatem nowe formy religijności oraz nowe ruchy religijne, które w jakimś
stopniu przeniknięte ideą nowej duchowości, są szansą czy też zagrożeniem dla
duchowości chrześcijańskiej?
Z jednej strony nurt ten objawia się w życiu Kościoła w spontaniczności,
otwartości, zapale misyjnym, chęć przekazywania słowa Bożego, większym zaangażowaniem świeckich. Z drugiej zaś strony, potrzeba dużej czujności doktrynalnej nad niepokojącymi zjawiskami, które występują w tych ruchach oraz pogłębienia życia duchowego, odrzucającego przy tym skrajny subiektywizm i antyintelektualizm, oraz zintegrowania z całością katolicyzmu. Na pewno dla Kościoła
katolickiego nurt duchowości ponowoczesnej stanowi poważne wyzwanie
o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym.

———————
23 Por. A. Kobyliński, Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, „Studia
Philosophiae Christianae” 2014 nr 50/3, s. 95-110.
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NEW (PSEUDO)RELIGIOUS MOVEMENTS
AND POSTMODERNISM
The Catholic Church speaks of new religious movements, which are part of the
trend of postmodernism, which permeates today’s entire culture and also affects
religious life. The new vision of reality postulated by the representatives of this
trend, based on the pursuit of the triumph of experiences and pleasures, influences
the spiritual-moral crisis and at the same time imposes the development of the phenomenon of post-modern spirituality, referred to as the new spirituality. Proponents
of the new spirituality strive to make it understood and accepted as a real proposition of a new way of life and cognition that leads to happiness. It also finds its
place in new religious movements, becoming a very attractive alternative to traditional religiosity.
Keywords: postmodernism, religious movements, post-modern spirituality,
new spirituality.
Słowa kluczowe: postmodernizm, ruchy religijne, duchowość postmodernistyczna, nowa duchowość.
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W apologetyce katolickiej ostatnich wieków uważano, że objawienia prywatne
nie mają większego znaczenia dla wiernych ze względu na fakt, iż ich treść nie
dodaje niczego istotnego do objawienia publicznego, które uzyskało swą pełnię
w Jezusie Chrystusie. Apologeci twierdzili, że Jezus Chrystus jest ostatecznym
Słowem Ojca przynoszącym na świat pełną prawdę o Nim. W XX wieku niektórzy
teologowie zaczęli dopatrywać się jednak w objawieniach prywatnych Objawienia
Bożego, uważając iż są one wyrazem ingerencji Boga w świat i w dzieje ludzkie
także wtedy, gdy chodzi w nich jedynie o zjawienie się Maryi czy jakiegoś świętego, którzy ukazują się zawsze za Jego zgodą. Widząc ponadto, że przez wybrane
jednostki było w nich kierowane niejednokrotnie przesłanie do szerszej społeczności, a nawet do całego ludu Bożego, zaczęli im przyznawać większe znaczenie.
Już przed Soborem Watykańskim II René Laurentin pisał, że objawienia
prywatne mają na celu przypominanie dziś Chrystusa Ewangelii jako żywego,
obecnego i działającego. Twierdził też, że zapowiadają one czasy eschatyczne,
w których dokona się „ostateczne ożywienie wszystkiego” w powszechnym zmartwychwstaniu, kiedy to, co zmysłowe i widzialne, zostanie w pełni ogarnięte łaską
Bożą2. Przyznawał więc objawieniom prywatnym dwa znaczenia: (1) że pozwalają
one chrześcijaninowi w sposób żywy i egzystencjalny powrócić do Chrystusa
———————
* Dr hab. Stanisław T. ZARZYCKI SAC, prof. KUL – (wyśw. w 1982 r.) pracownik naukowodydaktyczny Instytutu Teologii Duchowości KUL; autor kilku książek, m.in. Dietricha von Hildebranda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca (Lublin 1997) i Rozwój życia duchowego i afektywność (Lublin 2008) oraz wielu artykułów z zakresu duchowości chrześcijańskiej;
ORCID 0000 0002 1566 6695.
1 Artykuł ten w nieco innej wersji ukazał się w języku angielskim pod tytułem: The cult included
in the Divine Mercy message given to Saint Faustina – theological and symbolic dimension, „Roczniki Teologiczne” 63(2016) 5, s. 31-52.
2 R. Laurentin, Lourdes. Documents autentiques, t. 2. Paris 1957, n. 99.
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Ewangelii, oraz (2) że ożywiają w nim nadzieję na spotkanie z Chrystusem u kresu
powszechnej czy też osobistej historii zbawienia.
Potwierdzenie dla podanego znaczenia objawień prywatnych znajdujemy
w Katechizmie Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że ich „rolą […] nie jest
‘ulepszanie’ czy ‘uzupełnianie’ ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc
w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej” (nr 67). To zaakcentowanie momentu przeżyciowego jakiegoś aspektu historycznego objawienia
Chrystusa jest bardzo ważne dla teologii duchowości, która służy objaśnianiu życia duchowego i jego rozwoju we wspólnocie Kościoła, w życiu poszczególnych
jego członków, i w tym kontekście uwzględnia objawienia prywatne.
W niniejszym artykule pragniemy zwrócić uwagę na wartość objawień udzielonych św. Faustynie i na zawarte w nich wezwanie dla Kościoła oraz świata
w naszych czasach. Dzieło miłosierdzia zapoczątkowane tymi objawieniami
w Kościele przez wystawienie w Ostrej Bramie w Wilnie obrazu Jezusa miłosiernego w Pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, łączyło się – z woli Chrystusa – z uroczystymi obchodami przez Kościół 1900-lecia Odkupienia świata (por. Dz. 89).
I nie chodziło tu jedynie o zbieżność zewnętrzną, lecz o głęboki wewnętrzny związek: „Zdrój Miłosierdzia Mojego – przypomniał Pan Jezus za pośrednictwem
s. Faustyny – został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz –
nikogo nie wyłączyłem”. I polecił s. Faustynie: „Córko Moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia Mojego, a [namawiaj] wszystkie
dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić” (Dz. 1182). Przesłanie miłosierdzia polega z jednej strony na przypomnieniu światu w XX wieku o źródle zbawienia tryskającym ze zbawczej Ofiary
Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu, dostępnym dla każdego pokolenia wiernych
w sakramentach Kościoła, z drugiej zaś na wezwaniu ludzkości do ufnego zbliżenia się do Króla Miłosierdzia w celu dostąpienia zbawienia.
1. Ku źródłu miłosierdzia Bożego w Kościele
– sakramenty święte
Siostra Faustyna przeżywała swą relację z Bogiem w Kościele świętym, który
– jak sama stwierdza – w imieniu Chrystusa „upewniał ją o prawdach wiary i czuwał, aby nigdy nie błądziła” (Dz. 1489). Kościół pojmowała zasadniczo jako
Mistyczne Ciało Chrystusa. Ma on najpierw ontyczną postać organizmu, którego
Chrystus jest Głową (por. Dz. 481), zaś poszczególnymi jego członkami są wierni
(por. Dz. 1363). Przy pomocy tego określenia św. Paweł chciał wyrazić zarówno
więź bytową istniejącą pomiędzy ludźmi ochrzczonymi i Bogiem (por. 1 Kor 12,
12-27), jak i więź egzystencjalną wszystkich wiernych doświadczających życiowej jedności z Chrystusem dzięki Duchowi Świętemu. Duch ten, będąc wewnętrzną zasadą tak rozumianej jedności Kościoła i źródłem obdarowania jego
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członków różnymi łaskami, darami i charyzmatami sprawia, że każdy wierny
może wnosić własny dar w budowanie wspólnoty Kościoła i w realizację jego
zbawczej misji przez realizację swego powołania (por. 1 Kor 12, 12-30). Różne
funkcje, zadania, charyzmaty realizowane przez członków Kościoła (apostołów,
proroków, nauczycieli i wiernych) mają przyczyniać się do podtrzymywania przy
życiu i aktywności całego organizmu eklezjalnego.
Siostra Faustyna patrzyła na swą więź z Kościołem z tego drugiego punktu
widzenia, tzn. z punktu widzenia swego powołania zakonnego. Bardzo pragnęła
jak najlepiej odpowiedzieć na miłosierną miłość Chrystusa i w ten sposób stać się
jak najbardziej pożyteczną dla Kościoła (por. Dz. 1363).
Jeszcze częściej mówiła o Kościele jako Matce. Określenie to wywodzi się od
św. Cypriana, który twierdził, że „nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma
Kościoła za matkę”3. Macierzyństwo Kościoła wyraża się najpierw w tym, że poprzez słowo Boże budzące wiarę w sercu ludzkim oraz przez sakrament chrztu
rodzi on (łac. Ecclesia – ona) nieustannie nowych członków do życia Bożego,
a następnie w tym, że przez inne sakramenty (bierzmowanie, sakrament pokuty,
Eucharystię) umożliwia im coraz pełniejszy wzrost duchowy. W pierwszym przypadku macierzyństwo to wyraża przyczynowość stawania się chrześcijaninem,
w drugim jego pośrednictwo w służbie rozwoju duchowego i owocności apostolskiej chrześcijanina. Mówiąc o Kościele Matce, s. Faustyna ma na myśli głównie
to, że Kościół pełni funkcję wychowawczą wobec swych wiernych i prowadzi ich
do pełni życia Bożego (Dz. 197. 749). Funkcję zrodzenia do życia wiary łączy
z sakramentem chrztu świętego, funkcję zaś wzrostu w świętości i owocności apostolskiej łączy z sakramentami pokuty i Eucharystii.
Zawarte w Dzienniczku św. Faustyny określenia Kościoła i ich związek z jego
sakramentalnością mogą się wydawać niewystarczające w dzisiejszej eklezjologii,
w której Kościół określany jako powszechny sakrament zbawienia, nowy Lud
Boży, będący przedłużeniem narodu wybranego, wędrujący przez historię z misją
przekształcenia jej w historię zbawienia, czy też jako wspólnota, komunia z Bogiem oraz między ludźmi, mająca swą podstawę w zjednoczeniu z Chrystusem
mocą Ducha Świętego przez wiarę, nadzieję i miłość. Wszyscy mistycy Kościoła
dzięki łasce czerpanej z sakramentów doświadczają rzeczywistości Kościoła
o wiele głębiej, niż potrafią to wyrazić. Tak też było w przypadku św. Faustyny.
A. Obraz Jezusa miłosiernego drogą do sakramentów świętych
Dzieło miłosierdzia realizowane w Kościele przez Boga za pośrednictwem
Chrystusa Miłosiernego obawiającego się s. Faustynie miało swój początek w wizji
udzielonej jej 22 II 1931 r. Święta tak ją opisuje: „Wieczorem, kiedy byłam w celi,
———————
3

De unitate Ecclesiae, 6.
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ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony a drugi blady. W milczeniu
wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką.
Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,
z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy
waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie
zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 47-48).
Obraz, który miała namalować s. Faustyna według wizji jej udzielonej, a który
został wykonany przez artystę malarza Eugeniusza Kazimierowskiego w Wilnie,
przedstawia Jezusa zmartwychwstałego. Wskazuje na to m.in. fakt, że Chrystus
jest ubrany w białą szatę. Ksiądz Michał Sopoćko widział w tym obrazie Chrystusa
zmartwychwstałego w momencie ukazania się Go apostołom w Wieczerniku, gdy
wypowiadał słowa: „Pokój wam” i ustanawiał sakrament pokuty, czyli sakrament
miłosierdzia Bożego (J 20, 19-21)4. Zastanawiające na tym obrazie jest to, że spojrzenie Jezusa – według tego co wyjaśnia sam Jezus – „jest takie jak spojrzenie
z krzyża” (Dz. 326), tzn. że jest spojrzeniem naznaczonym cierpieniem. Powodem
tego cierpienia, wielkiego bólu „rozdzierającym wnętrzności” jest obojętność czy
też „nieufność wielu dusz, w tym także dusz wybranych5, pomimo niewyczerpanej
miłości” Jezusa, a także niedowierzanie Jego dobroci, miłosierdziu objawionemu
na krzyżu (Dz. 50). „O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy!” (Dz. 300) –
wyznaje Jezus. Jak wynika z tego wyznania, miłość Boża objawiająca się w Jezusie Chrystusie jest podatna na zranienia. Serce Jezusa jest Sercem Słowa wcielonego, Tego które w Apokalipsie św. Jana zostało nazwane Barankiem zabitym,
a jednocześnie wiecznie żyjącym (por. Ap 5,12).
Styl życia współczesnego człowieka, do którego Jezus miłosierny się zwraca
przez swą apostołkę, tłumaczy, iż obojętność na Boga spowodowana jest tym, że
ów człowiek w centrum rzeczywistości umieszcza samego siebie i swoje sprawy.
Jego nieufność do Jezusa wynika z tego, że zbyt ufa sobie samemu, za bardzo polega na swoim rozumie, swoich osiągnięciach naukowo-technicznych i informatycznych, i w ten sposób zamyka się w rzeczywistości doczesnej. Tracąc odniesienie do Boga, zatraca poczucie grzechu i nie przejawia potrzeby miłosierdzia Bożego. Nie doceniając jego wartości nie prosi Boga o miłosierdzie. Taka postawa
nie przynosi mu jednak spełnienia, ale skazuje go na samorealizację kończącą się
niejednokrotnie frustracją i rozczarowaniem. Do takiego zobojętniałego i niedowierzającego Bogu człowieka skierowane jest spojrzenie Jezusa z obrazu i wyznanie ukazujące Jego miłosierne Serce (Dz. 50. 177).
———————
4 M. Sopoćko, Kult Serca Jezusowego a kult Miłosierdzia Bożego, „Ateneum Kapłańskie”
49(1957), s. 453-454.
5 Chodzi o osoby powołane do życia zakonnego.
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Już przy pierwszym, pobieżnym spojrzeniu na obraz Jezusa Miłosiernego
ujawnia się jego dynamiczny wyraz: Jezus zmartwychwstały zwraca się z niego
do współczesnych ludzi, zwłaszcza grzeszników, znajdujących się w niebezpieczeństwie utraty zbawienia i poprzez s. Faustyną przekazuje im swe miłosierne
przesłanie. Szczególną, żywą dynamikę nadaje temu obrazowi Jezusowe żarliwe
pragnienie zbawienia wszystkich (por. Dz. 186), wyrażone w słowach: „Palą Mnie
płomienie miłosierdzia, chcę je wylewać na dusze, nie chcą dusze wierzyć w Moją
dobroć” (Dz. 177). Wielokrotnie Pan Jezus wspomina o palących Go płomieniach
„miłosierdzia” (Dz 50. 1074) względnie o „płomieniach litości” (Dz. 1190) dając
do zrozumienia, jak wielka jest Jego miłość do ludzi. Litość i współczucie rodzą
się w Sercu Zbawiciela wskutek tego, że na mocy bycia naszym Bratem, uznaje
On naszą ludzką nędzę za własną i boleje nad nią6. Jego Serce jest „gorejącym
ogniskiem miłości” promieniującym ku ludziom i pragnącym ich prawdziwego
i trwałego dobra – zbawienia. Ta miłość miłosierna manifestuje się na zewnątrz
w promieniach, wewnątrz natomiast jest jakby rozpłomienionym ogniem. „O, jak
wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym Sercu” (Dz. 304),
pisze s. Faustyna.
W przytoczonym wyżej wyznaniu Jezusa ujawnia się Jego skarga na człowieka,
który niewłaściwie pojmując swoją wolność odrzuca niejednokrotnie dobroć i miłosierną miłość Bożą. Jest to skarga na to, że człowiek tkwi w grzechu i nie chce
wejść na drogę prawdziwej wolności, której początkiem jest przyjęcie Jezusowego
daru odkupienia i uznania się za potrzebującego łaski Bożej, zadatku zwycięstwa
nad wszelkim złem.
Przesłanie o miłosierdziu Bożym, zawarte w objawieniach przekazanych św.
Faustynie, zostało odczytane przez Jana Pawła II w perspektywie XX wieku,
w którym podczas II wojny światowej doszło do „dramatycznego spiętrzenia zła”
oraz do okrucieństw przyniesionych przez totalitarne systemy, nazizm i komunizm
ateistyczny. W owym czasie – pisze papież – „Chrystus jakby chciał objawić, że
miarą wyznaczoną złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek, jest ostatecznie
Boże miłosierdzie”7. Miłosierdzie oferowane przez Boga grzesznemu i zagubionemu człowiekowi winno być rozumiane nie tylko w perspektywie osobistej
historii zbawienia, ale także tej dokonującej się w historii naznaczonej tragicznymi
wydarzeniami.
Już sama postać Jezusa z omawianego obrazu, ukazana w postawie zwrócenia
się do człowieka, może skłaniać do refleksji i pytań o właściwą wymowę tego
obrazu i kierować uwagę człowieka ku Bogu. Wszystkie święte obrazy mają tę
właściwość, że jeżeli zostaną poprawnie odczytane i zinterioryzowane w swej treści, także tej symbolicznej, odsyłają człowieka do transcendencji, do Boga. Obrazy
———————
6
7

Por. STh II-II, q. 30, a. 2.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 61.
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i symbole cechują się silniejszym oddziaływaniem na psychikę człowieka niż
pojęcia, toteż skuteczniej ją przemieniają. Nie trzeba przekonywać, jak bardzo
potrzebny jest człowiekowi kontakt z obrazem religijnym dziś, w sytuacji, gdy jest
on wystawiony na zalew tylu obrazów płynących z telewizji, internetu, ilustrowanych magazynów i reklam. Wśród tych drugich znajduje się wiele obrazów
powierzchownych, a nawet negatywnych, które – jeśli człowiek się im biernie poddaje – wywierają szkodliwy wpływ na jego moralną i duchową postawę.
Jezus, domagając się czci swego obrazu i obiecując, zwłaszcza w godzinie
śmierci, „zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi” tym, którzy będą się przed nim modlić,
oczekuje od każdego człowieka poddania się zbawczemu działaniu Jego miłosierdzia. Nie chodzi tu jedynie o prywatną cześć tego obrazu, ale także o uwzględnienie go w ramach liturgii Kościoła, zwłaszcza w święto Miłosierdzia Bożego. Tym,
którzy się zwrócą do Boga z wiarą i z pełnym zaufaniem, Zbawiciel pragnie błogosławić i udzielać swych łask: „Przez obraz ten udzielać będę wielu łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570) – obiecuje. Wskazuje
na to Jego prawa ręka z obrazu ułożona w geście gotowości do błogosławieństwa.
„Te dwa promienie – wyznał Jezus s. Faustynie około trzy lata po pierwszym
poleceniu namalowania tego obrazu – oznaczają Krew i Wodę – blady promień
oznacza Wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza Krew,
która jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia
Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na Krzyżu”
(Dz. 299).
Wzmianka o otwartym włócznią Sercu Jezusa skłania do uwzględnienia kontekstu historycznego tego wydarzenia zbawczego opisanego przez św. Jana. Czwarta
Ewangelia cechuje się bogatą i różnorodną symboliką uwydatniającą więź istniejącą pomiędzy rzeczami widzialnymi a światem niewidzialnym, światem duchowym, Boskim, który Chrystus objawia8. Widok tych znaków, ukazujących głębszą
rzeczywistość (np. chwałę Jezusa – J 2, 11), miał doprowadzić ludzi do uwierzenia
w Jezusa jako posłanego na świat Syna Bożego, Mesjasza (J 9, 35-38; 20, 30-31).
Relacjonując powyższą scenę z Golgoty, Ewangelista pisze, że zmarłemu Jezusowi
żołnierze „nie łamali […] goleni, tylko jeden z [nich] przebił Mu bok i natychmiast
wypłynęła krew i woda” (J 19, 34). Do tego stwierdzenia umiłowany uczeń,
obecny pod krzyżem swego Mistrza, dodaje osobiste słowa: „Zaświadczył to ten,
który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli” (J 19, 35). Ewangelista-świadek potwierdza tu z całym przekonaniem dwa fakty: pierwszy, że żołnierze rzymscy nie połamali Jezusowi goleni,
gdyż już nie żył, oraz drugi, że po przebiciu boku Jezusowego przez jednego z żołnierzy, wypłynęła z niego krew i woda. Odnosząc się do drugiego faktu, przywołuje słowa proroka Zachariasza: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (12, 10)9.
———————
Por. D. Mollat, La parole et l’Esprit. Exégèse spirituelle, t. 1, Paris 1980, s. 121.
Prorok zapowiada tu czasy ostateczne, w których Juda odniesie zwycięstwo a Jerozolima uzyska szczególną pozycję. „W owym dniu sprawię – mówi Bóg przez proroka – że wszystkie ludy,
8
9
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Stosuje tu liczbę mnogą czasownika: „będą patrzeć” i wyraża ją w czasie przyszłym. Nie odnosi słowa „patrzeć” tylko do żołnierzy, będących wówczas pod
krzyżem Jezusa czy do Żydów, którzy go ukrzyżowali, ale do wszystkich grzeszników. Ukierunkowuje w ten sposób spojrzenie wiernych na przebity bok Jezusa,
w którym zostało otwarte źródło zbawienia.
Ukazując się s. Faustynie Jezus zmartwychwstały jako źródło pochodzenia
promieni bladych i czerwonych wskazuje „wnętrzności Miłosierdzia Swego”,
a jako moment wytryśnięcia tego źródła – czas Swej Męki. Jej kulminacją była
śmierć Jezusa potwierdzona przebiciem Jego boku, połączona z ofiarowaniem
przez wcielonego Syna Bożego nowego życia światu, zgodnie z relacją św. Jana:
„Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew
i woda” (J 19, 34). Słowo „natychmiast” wskazuje na powiązanie czasowe daru
nowego życia dla świata z momentem śmierci Jezusa. W tym miejscu Ewangelista
nie mówi o przebitym Sercu, lecz o przebitym boku Jezusa, gdyż wskazuje na dramat paschalny. Jezus Chrystus natomiast jako zmartwychwstały, przeduchowiony,
żyjący wyższym sposobem życia, odnosząc się do swej Męki, mówi s. Faustynie
o swym przebitym Sercu na krzyżu, bo mówi jej jakby z innego punktu widzenia,
mówi jej o swej miłości samodarowania, która osiągnęła swój moment szczytowy
na krzyżu. Niekiedy Jezus objawiał się s. Faustynie na krzyżu, jak np. 15 VII 1937
r., kiedy widziała spływającą z Jego rąk, nóg i boku Krew Przenajświętszą i usłyszała słowa: „To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, córko Moja, co ty czynisz
———————
które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad Nim, jak się boleje
nad jedynakiem, i płakać będą nad nim jak się płacze nad jedynakiem. W owym dniu będzie wielki
płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo” (Za 12, 9-11).
Wtedy Bóg wzbudzi w swym ludzie ducha nawrócenia, tak, że będzie on opłakiwał swą grzeszną
przeszłość. Tajemnicza postać Króla-Pasterza, „którego przebili”, przedstawia prawdopodobne przyszłego Mesjasza, którego prorok zapowiada. – I. de la Potterie, „Volgeranno lo sguardo a colui che
hanno trafitto”. Sangue di Cristo e oblatività (Gv 19, 37), w: Il mistero del Sangue di Cristo e l’esperienza cristiana, red. A. Triacca, t. 1, Roma 1987, s. 18.
Wydaje się, że wyrażenie „wyleję ducha pobożności” zostało przetłumaczone lepiej w formie:
„wyleję ducha współczucia i błagania” (zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy
przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespól Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła). Ta zapowiedź dotycząca Jerozolimy zostaje uzupełniona przez proroka
w Za 13, 1: „W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy” […] i w 14, 8-9: „W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie
wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie
i w zimie tak będzie. A Pan będzie królem nad cała ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie
Jego imię”. Zdaniem de la Potterie, odniesienie tych trzech wersetów (Za 12, 10; 13, 1; 14, 8-9) do
Jezusa na Krzyżu jest uzasadnione. Zapowiedziane przez Jezusa wylanie wody żywej (J 7, 38), czyli
Ducha Świętego (J 7, 39) z wnętrza Jezusa, duchowej Świątyni, dokonało się na krzyżu, gdy został
otwarty Jego bok. Ukierunkowanie wód na wschód i zachód zapowiada uniwersalizm zbawienia
w Jezusie Chrystusie, co może potwierdzać napis nad głową Ukrzyżowanego podany w języku
hebrajskim, łacińskim i greckim. – Tamże, s. 19.
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dla ich zbawienia” (Dz. 1184). Miało to miejsce wówczas, gdy chciał ją upodobnić
do Siebie w swej Męce. Polecał, aby wtedy, gdy „się [jej] zdaje, że cierpienie przechodzi [jej] siły, patrzyła w [Jego] rany, a wzniesie się ponad wzgardę i sądy ludzkie” (Dz. 1184). Siostra Faustyna wpatrywała się więc w bok Jezusa i w inne ślady
Jego Męki. O wiele częściej jednak widziała Go jako zmartwychwstałego, uwielbionego Pana. Wpatrując się w tę postać nie widziała fizycznej krwi i wody, lecz
„dwa wielkie promienie, jeden czerwony a drugi blady”. Woda i Krew płynące
z Ciała Jezusa zmartwychwstałego mają przeduchowioną postać promieni10.
Do głębszego teologiczno-duchowego wymiaru obrazu droga wiedzie przez
uwzględnienie jego symbolicznego charakteru. Obraz, o którym mówimy, ze
względu na to, co wyraża w swej centralnej części – Serce Jezusa, nabiera rangi
symbolu, ponieważ wyraża bardziej doniosłą treść niż można ją dostrzec przy
pierwszym spojrzeniu. Należy wskazać na dostrzegalny na nim podwójny ruch
symboliczny: ten ku Sercu, na które wskazuje lewa ręka Jezusa, oraz ten odśrodkowy, zarysowany przez dwa promienie pochodzące z Serca i ukierunkowane ku
ludziom. Przez „serce” w rozumieniu biblijnym rozumiemy „siedlisko świadomej,
rozumnej i wolnej osobowości człowieka, miejsce podejmowania decyzji, siedlisko Prawa nie pisanego (por. Rz 2, 15) i tajemniczej działalności Boga”11. Tym jest
i Serce Jezusa, które będąc zjednoczone istotowo ze Słowem Bożym, jest mieszkaniem Bóstwa, symbolem Boskiej i ludzkiej miłości Jezusa ku Bogu i ludziom12.
Pan Jezus wskazuje na nie i na swą żarliwą miłość, z którą zwraca się do człowieka. Dlatego, że serce jest symbolem wnętrza duchowego człowieka, jego
miłości, Pan Jezus mówi o „wnętrznościach [Swego] Miłosierdzia” (Dz. 299).
Św. Augustyn objaśniał, że Kościół został zapowiedziany symbolicznie przez
obraz Ewy powstającej z boku Adama i że powstał z boku śpiącego Męża, tj. Jezusa
Chrystusa. Wraz z Kościołem z boku Zbawiciela wytrysły sakramenty święte13.
Jako znaki widzialne udzielające łaski niewidzialnej – w przekonaniu św. Tomasza
z Akwinu – przedłużają one w Kościele człowieczeństwo Chrystusa14. Według objaśnienia, które usłyszała s. Faustyna, promień blady pochodzący z Serca Jezusowego na obrazie „oznacza Wodę, która usprawiedliwia dusze”. Jest on symbolem
chrztu świętego, czyli sakramentu udzielanego w imię Trójcy Świętej, podczas
którego przez polanie wodą i wypowiedziane przez szafarza słowa człowiek dostępuje usprawiedliwienia, umiera grzechowi i otrzymuje nowe życie w Chrystusie
———————
10 Por. J. Salij, Teologia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, w: Wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia (Powołanie człowieka, 8), red. L. Balter, Poznań 1991, s. 218.
11 J. de Fraine, A. Vanhoye, Serce, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leòn-Dufour, tłum.
i oprac. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 1985, s. 871.
12 Por. Litania do Najświętszego Serca Pan Jezusa.
13 Św. Augustyn, Objaśnienie Ps. 103 (4), 6, w: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, Ps. 103123 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 41), tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986, s. 61.
14 S. Th. Pinckaers, Życie duchowe chrześcijanina według św. Tomasza z Akwinu i św. Pawła,
tłum. A. Fabiś, Pallottinum 1998, s. 245.
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(Rz 6, 11), staje się członkiem Kościoła. Dlatego, że ochrzczony otrzymuje dar
Ducha Świętego (por. Mk 1, 8; J 1, 33), woda staje się tu także symbolem tegoż
Ducha, który pochodzi od Jezusa umierającego na krzyżu (por. J 19, 30). Jego
działanie jest skuteczne we wszystkich sakramentach. Promień blady jest także
symbolem sakramentu pokuty i pojednania, gdyż w nim skruszony grzesznik dostępuje duchowego oczyszczenia, odpuszczenia grzechów, pojednania z Bogiem
i z Kościołem (por. 1 Tes 1, 9; Łk 24, 47). „Czerwony promień [z obrazu] oznacza
Krew, która jest życiem dusz”. W kontekście Ewangelii św. Jana, krew jest „symbolem oblatywnego posłuszeństwa Jezusa Ojcu i Jego zbawczej miłości do nas”15,
ofiarowania swego życia „za wielu”, a więc jest symbolem Eucharystii, w której
uobecnia się misterium paschalne Chrystusa.
B. Sakrament pokuty:
wezwanie do przyjęcia daru Miłosierdzia Bożego
Pomimo, że w życiu duchowym s. Faustyny centralne miejsce zajmuje Eucharystia, w orędziu miłosierdzia, skierowanym przez nią do wszystkich, a w sposób
szczególny do „biednych grzeszników”, istotnego znaczenia nabiera nawrócenie
człowieka do Boga i łącząca się z nim pokuta – sakrament pokuty. Z faktu, iż
s. Faustyna została przez Boga wybrana i posłana, by mówić światu o miłosierdziu
Bożym, może rodzić się pytanie: czy Święci są rzeczywiście tymi, którzy najlepiej
znają „grzech świata”? Bez wątpienia wiedzą oni, za jak wielką cenę dokonało się
odkupienie człowieka i ochotnie współdziałają z Chrystusem w dziele zbawienia
innych (por. Dz. 324).
W jaki sposób jest możliwe przezwyciężenie grzechu świata przejawiającego
się w nienawiści do Boga (por. Dz. 48), niedowierzaniu Jego dobroci, obojętności
na Jego obecność i łaskę? Jeśli niewiara ujawnia się w tym, że człowiek odrzuca
prawdę Boga lub w nią powątpiewa, a nienawiść w tym, że człowiek odrzuca samą
dobroć Boga16, to chodzi tu o grzechy przeciw cnotom Boskim, które wskazują na
zuchwalstwo człowieka liczącego na siebie samego i odcinającego się od Boskiego
źródła życia.
Aby wyrwać człowieka z tych grzechów, Jezus Chrystus przypomina przez
s. Faustynę dokonane przez siebie dzieło odkupienia, poprzez które – albo raczej
z głębi którego – jako Zmartwychwstały apeluje do człowieka o otwarcie się na
Jego dobroć i miłosierdzie. „Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim
dla dusz a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby chciały zrozumieć, że Ja
jestem Ojcem najlepszym i że dla nich wypłynęła z Serca Mojego Krew i Woda,
jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem” (Dz. 367). Nazywając siebie „Ojcem
———————
15
16

I. de la Potterie, „Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”…, s. 27.
Por. STh II-II, q. 20. a. 3.
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najlepszym” Pan Jezus przybliża autentyczny obraz Boga współczesnemu człowiekowi i pragnie zmienić jego zdystansowany stosunek do Niego. Objawiając
sobą Boga jako Ojca miłosierdzia, domaga się od człowieka wejścia na drogę
nawrócenia i otwarcia się na łaskę, którą wysłużył ludziom, gdy ofiarował się na
krzyżu w celu przebłagania Swego Ojca za grzechy świata.
Miłosierdzie Boga wobec ludzi grzesznych jest tak wielkie, że s. Faustyna niejednokrotnie mówi o nim jako „morzu” (Dz. 1319). Jest ono tak szeroko otwarte
na grzeszników i wychodzące ku nim naprzeciw, że „ściga” ich na wszystkich ich
drogach, tym zaś, którzy zdobywają się na skruchę i żal – okazuje się jako miłosierdzie bezgraniczne (Dz. 1728). Jest ono gotowe odnowić człowieka aż do głębi
jego istoty, niezależnie od tego, jak głęboko on upadł i jakiemu regresowi moralnemu uległ. „Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już
nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni” (Dz. 1448). Cud miłosierdzia
Bożego polega na tym, że nawet najbardziej zniewolony grzechem człowiek, którego symbolicznie można określić rozkładającym się trupem, może zostać wskrzeszony do życia łaski, jeśli tylko zwróci się z ufnością do Chrystusa. On bowiem
umierając za grzechy świata (por. 1 Kor 15, 3) pojednał wszystkich z Bogiem (por.
Rz 5, 10). Dzięki temu każdy grzesznik może z otwartego źródła odkupienia otrzymać łaskę nowego życia, a każdy sprawiedliwy łaskę pełniejszego życia i doświadczyć radości bycia przybranym synem Bożym. Z tego względu, iż grzesznik nie
jest traktowany przez Boga z surową sprawiedliwością, lecz dostępuje miłosierdzia, sakrament pokuty zostaje określony symbolicznie „trybunałem miłosierdzia”. Uwidacznia się tu ścisły związek tego sakramentu z dziełem zbawczym
Boga zrealizowanym w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Do godnego i owocnego przyjęcia sakramentu pokuty wymagana jest wynikająca z wiary ufność wobec miłosiernego Boga, a także pokora, otwartość i szczerość wobec spowiednika, w którym sam Chrystus oczekuje na człowieka grzesznego i przez swego Ducha działa w jego duszy (Dz. 113. 1602).
Istotna jest także wdzięczność penitenta za dar przebaczenia czy inne otrzymane łaski. Jezus skarżył się s. Faustynie na niewdzięczność, zwłaszcza dusz wybranych, które z racji konsekracji zakonnej i życia według ślubowanych rad ewangelicznych są wezwane do bliższej relacji z Bogiem. Mówił do niej jako do przedstawicielki tych dusz: „[…] odsłonię ci tajemnicę Serca Swego, co cierpię od dusz
wybranych, niewdzięczność za tyle łask jest stałym pokarmem dla Serca Mego od
duszy wybranej. Miłość ich jest letnia, Serce Moje znieść tego nie może, te dusze
zmuszają Mnie, abym je odrzucił. Inne nie dowierzają Mojej dobroci i nigdy nie
chcą zaznać słodkiej poufałości we własnym sercu, ale szukają Mnie gdzieś daleko
i nie znajdują. To niedowierzanie Mojej dobroci, najwięcej Mnie rani. Jeżeli nie
przekonała was o miłości Mojej śmierć Moja, to cóż was przekona? Często rani
Mnie dusza śmiertelnie, tu Mnie nikt nie pocieszy. Używają łask Moich na to, aby
Mnie obrażać” (Dz. 580). Stopień niewdzięczności człowieka względem Boga jest
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niewątpliwie zależny od tego, jak wiele on Mu zawdzięcza. W kontekście tego
sakramentu jest ona tym większa, im większy grzech ktoś popełnił przeciw Bogu,
po otrzymaniu od Niego daru przebaczenia. Osoba nie żywiąca w swym sercu
wdzięczności za otrzymane od Boga dobrodziejstwa cechuje się letnią miłością.
Ta natomiast, która dziękuje Bogu za nie, wzrasta w miłości do Niego i w jej skutkach, np. w coraz większym pragnieniu zjednoczenia z Bogiem, zgłębianiu Jego
Męki i pragnieniu pocieszania Ukrzyżowanego. Wzrasta w „słodkiej poufałości
[wobec Jezusa] we własnym sercu”, gorliwości o Jego chwałę (por. 3 Krl 19, 14),
cześć itp. Tego pragnie Jezus od dusz wybranych, chcąc je doprowadzić do coraz
ściślejszej wspólnoty ze Sobą, dlatego ubolewa nad tym, że niezbyt głęboko wniknęły w Jego Mękę i nie odkryły w niej Jego wielkiej miłości i dobroci.
C. Eucharystia – wezwaniem do zjednoczenia z ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym Chrystusem
Orędzia o miłosierdziu Bożym przekazanego s. Faustynie nie należy rozumieć
jedynie jako polecenia wypełnienia określonego zadania. Łączy się ono z wezwaniem do głębszego zrozumienia innego oczekiwania Boga, jakim jest zaproszenie
do wchodzenia we wspólnotę z Chrystusem poprzez coraz większe otwarcie się na
Jego Osobę i łaskę. Największym źródłem łaski Bożej jest niewątpliwie Eucharystia, zawierająca samego Chrystusa, Dawcę tejże łaski. Jaką teologię tego sakramentu można odczytać z objawień udzielonych s. Faustynie, by móc bliżej określić
wynikające z niej wezwanie skierowane do człowieka dzisiaj, wezwanie, które
w sposób radykalny podjęła mistyczka.
Możemy ją odczytać częściowo już z wizji Wieczernika udzielonej s. Faustynie 15 VIII 1936 r. W tej wizji najbardziej poruszył ją moment, w którym „Jezus
przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem
Swoim” […]. Oczy Jego – pisze mistyczka – były jak dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona
w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana”
(Dz. 684).
Ta wizja Chrystusa z Wieczernika pokrywa się treściowo z początkiem modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, według czwartej Ewangelii (por. J 17, 1). W tej modlitwie Jezus prosi swego Ojca, aby w zbliżającej się godzinie męki i śmierci,
wieńczącej całe Jego ziemskie posłannictwo zbawcze, otoczył Go chwałą zmartwychwstania i uwielbienia, i by w ten sposób mógł „dać życie wieczne wszystkim” ludziom (J 17, 2). Nie chodzi tu o powrót do tego stanu, który Syn Boży miał
przed Wcieleniem, ale o podniesienie Go do udziału w chwale niebieskiej w Jego
człowieczeństwie. Tę modlitwę Jezus wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy
z wielkim zaangażowaniem, gorącą miłością do Ojca i wobec apostołów, z gotowością złożenia całkowitego daru z siebie za wszystkich (J 13, 1). Symbolem tej
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czystej i rozpalonej miłości Jezusa były Jego oczy – zwierciadło duszy – podobne
do „płomieni” i „rozpłomieniona twarz, biała jak śnieg”. Scena ta zdaje się zapowiadać ucztę niebieską i udział w niej odkupionych, wprowadzonych w wewnętrzną
relację z Osobami Boskimi i pomiędzy sobą. Dlatego s. Faustyna pisze, że tę tajemniczą rozmowę Jezusa z Ojcem „poznamy należycie w wieczności” (Dz. 684).
Twierdząc, że ofiara Jezusa została „w całej pełni dokonana” w Wieczerniku,
s. Faustyna zdaje się podkreślać w postawie Jezusa Jego doskonałe posłuszeństwo
i miłość do Ojca jako decydujące elementy w „godzinie” odkupienia. To, co ma
się dokonać nazajutrz, zostaje przez nią określone wypełnieniem się jedynie „zewnętrznej ceremonii śmierci – zewnętrznego zniszczenia” (Dz. 684). Co mogą
oznaczać te słowa? Oznaczają one to, że proces przeciw Jezusowi, zadana Mu
męka i śmierć cielesna, są jedynie czymś zewnętrznym w stosunku do tego, że Bóg
podjął plan zbawienia człowieka i że Jezus jest tym, który sam dobrowolnie się
ofiarował i zrealizował Boski plan miłości oddając się z całą ufnością w ręce
swego Ojca (por. Łk 23, 46). Dlatego, choć wielu obecnym na Golgocie wydawało
się, że Jezus umiera na krzyżu jak złoczyńca, to On z czystą miłością przyjął
zadaną Mu śmierć dla zbawienia świata.
Siostra Faustyna ukazuje Mszę świętą jako wielką tajemnicę wiary i Ofiarę
miłości, w trakcie sprawowania której Bóg wcielony staje się naszym darem. Widzi
w niej „tryskający zdrój żywota […] dla każdej duszy” (Dz. 914). Utożsamia ją
z ofiarą krzyżową Chrystusa i z Jego zmartwychwstaniem, za czym przemawia jej
notatka z 2 II 1937 r.: „[…] dziś widziałam w czasie Mszy świętej Jezusa Ukrzyżowanego. Jezus był przybity do krzyża i w wielkich mękach”. I dalej, dodaje:
„O jak straszne tajemnice dokonują się w czasie Mszy świętej” (Dz. 914).
Ofiarniczy charakter Mszy świętej i jej związek z ofiarą krzyżową Chrystusa
został mocno zaakcentowany przez Sobór Trydencki, który odpowiedział na
zarzuty Marcina Lutra i innych protestantów. Twierdzili oni, że słowa z Listu do
Hebrajczyków o Chrystusie, który „raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu” (9, 28), nie dają się pogodzić z istnieniem w Kościele jakiejkolwiek
innej zbawczej ofiary, w tym ofiary Mszy świętej17. Sobór uzasadnił obecność „widzialnej ofiary” Chrystusa w Kościele wiecznością Jego kapłaństwa i wymogami
natury ludzkiej. Stwierdził, że Chrystus pozostawił Kościołowi „widzialną ofiarę”
[…] „ażeby uobecniała krwawą ofiarę mającą się raz dokonać na krzyżu, aż do
skończenia świata była jej trwałą pamiątką i przydzielała nam jej zbawczą moc
odpuszczania grzechów codziennie przez nas popełnianych”18. Gdy chodzi zaś o
stosunek między Ofiarą krzyża i ofiarą Mszy świętej, stwierdził, iż „w Boskiej
Ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny w sposób bezkrwawy ofia———————
E. Ozorowski, Nauka Soboru Trydenckiego o Eucharystii, „Studia Theologica Varsaviensia”
26(1988), nr 2, s. 22.
18 Denz. 1739, Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, 319, oprac.
S. Głowa, I. Bieda, Poznań 2001, s. 412.
17
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rowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ‘ofiarował samego siebie’ [Hbr
9, 27] w sposób krwawy”19. Nauka Soboru Trydenckiego o ofiarniczym charakterze Eucharystii utrwaliła się na długo w Kościele i została potwierdzona m.in.
przez Piusa XII w encyklice Mediator Dei w 1947 r.20.
Mistycy otrzymują łaskę szczególnego udziału w Eucharystii pozwalającą im
zrozumieć doświadczalnie ofiarniczy jej wymiar. Mają świadomość bycia niejako
na Golgocie pod krzyżem Zbawiciela i niejednokrotnie zostają włączeni w Jego
cierpienie. Siostra Faustyna opisuje, iż wielokrotnie doznawała w sposób niewidzialny męki Chrystusa w swym ciele (por. Dz. 759. 964. 1512) i była zachęcana
przez Niego nie tylko do rozważania Jego Męki, ale i do jednoczenia się w swych
cierpieniach z nią w celu zbawienia grzeszników. Choć ofiara Chrystusa była wystarczająca dla dokonania obiektywnego odkupienia świata (por. Hbr 10, 14), to
jednak członkowie mistycznego Ciała na mocy swego związku z Chrystusem, jego
Głową, są wezwani do przemiany wewnętrznej i do oddania się „na ofiarę żywą,
świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz [ich] rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1), czyli
do upodabniania się do Jezusa w ofierze. Tak Kościół (Ecclesia), jak i poszczególna dusza, nie są jedynie biernymi odbiorcami zbawienia, lecz jako poślubione
przez Chrystusa na krzyżu, są wezwane do odpowiedzi na Jego ofiarną miłość.
Chrześcijanin zanim zostanie przez Boga uzdolniony do głębszego ofiarowania się
za zbawienie innych, udziela odpowiedzi na miłość Bożą dziękując Bogu za Jego
bezinteresowną ofiarę z Syna i uwielbia Go za nią. Przez tego rodzaju modlitwę
może zostać umocniony Duchem Świętym i zostać uzdolniony do upodobnienia
się do Chrystusa w wymiarze ofiary. „Ofiara jest raczej odpowiedzią obłaskawionego stworzenia na Bożą łaskę na mocy łaski”21.
Siostra Faustyna była przekonana, że „tam gdzie jest cnota prawdziwa, tam
musi być i ofiara, i że całe życie musi być ofiarą” (Dz. 1358). Doświadczając przed
Bogiem swej nędzy i nicości, pojmowała, że „jeśli Bóg żąda ofiary, to nie skąpi
swojej łaski” (Dz. 1341). Wiedziała też, że nie każdy jest w stanie przyjąć łaskę
Bożą i dlatego nie otrzymuje jej w większej mierze.
W czasie choroby w 1934 r., myśląc o swej śmierci, dowiedziała się od Chrystusa, że już niedługo pozostanie na ziemi. Została też wezwana do tego, „by
w ostatnich chwilach [swego] życia stawała się podobną do [Niego]”, który, gdy
„konał na krzyżu, nie myślał o sobie, ale o biednych grzesznikach i modlił się do
Ojca za [nimi]”. To objawienie pozwoliło jej zrozumieć, że „jedna jest cena, za
którą się kupuje dusze – a tą jest cierpienie złączone z cierpieniem [Jezusa] na
krzyżu” (Dz. 324). Nadaje ono niewielkiej ofierze ludzkiej wartość nieskończoną
———————
Denz. 1743; Breviarium Fidei, 321.
Denz. 3847; Breviarium Fidei, 341.
21 G. L. Müller, Ofiara eucharystyczna – wspólnota z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
Chrystusem, tłum. S. Śledzianowski, „Świdnickie Studia Teologiczne” 4(2007), nr 4, s. 26.
19
20
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i doskonałość, których dusza sama z siebie nigdy nie może uzyskać (por. Dz.
1512).
Zanim Chrystus zażądał od s. Faustyny najgłębszego udziału w swej Ofierze,
przenikał ją Swą obecnością i pociągał do Siebie. Święta wyznaje, że często w czasie Eucharystii dostępowała wyjątkowej jedności z Chrystusem. „Widzę [Go]
w duszy, czuję Jego obecność, która mnie na wskroś przenika. Odczuwam Jego
Boskie spojrzenie, rozmawiam z Nim wiele bez słowa mówienia, wiem czego pragnie Jego boskie Serce” (Dz. 411). W niektórych momentach doświadczała łaski
zjednoczenia z Bogiem w duchu, widzenia Jego wielkości i niepojętej świętości
i na jej tle poczucia własnej nicości (por. Dz. 471). Coraz pełniej pojmowała rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i w kapłanie ją sprawującym, w czym
wielką pomocą były dla niej wizje Dzieciątka Jezus (por. Dz. 447).
Jedno z wyznań s. Faustyny, mówiące o doświadczeniu porywu mistycznego
po przyjęciu Komunii świętej, ukazuje przemożne działanie łaski Bożej w jej duszy:
„Drżąc w objęciach Stwórcy ze szczęścia, czułam, że Sam podtrzymywał mnie,
bym mogła znieść wielkość szczęścia i patrzeć na Majestat Jego” (Dz. 439) – zanotowała. Owocem tego niezwykłego przeżycia, było poczucie mocy i odwagi
spełnienia woli Bożej we wszystkim i z wielką łatwością (por. Dz. 439). Takie
doświadczenie w sposób szczególny usposabiało mistyczkę do tego, by w zjednoczeniu z Chrystusem w duchu wdzięczności i miłości ofiarować się Bogu. Przeżywana Eucharystia i Komunia święta włączały ją w najgłębszy ruch ofiarowania się
Syna wcielonego Ojcu. Wiele ekstaz s. Faustyna (od Najświętszego Sakramentu)
doświadczyła podczas Komunii świętej. Przygotowując się raz do jej przyjęcia,
usłyszała od Jezusa, że „życie wieczne musi się już tu na ziemi zapoczątkować
przez Komunię świętą. Każda Komunia święta czyni cię zdolniejszą do obcowania
przez całą wieczność z Bogiem” (Dz. 1811)22.
Taką drogą była prowadzona przez Boga do tego, by na niej wypełniła się Jego
wola. W roku 1937 usłyszała od Chrystusa słowa, które wzywały ją do totalnego
i definitywnego oddania się Bogu. „Żądam od ciebie ofiary doskonałej i całopalnej
– ofiary woli, z tą ofiarą nie może iść w porównanie żadna inna. Sam kieruję
życiem Twoim i wszystko tak urządzam, abyś mi była ustawiczną ofiarą i czynić
będziesz zawsze wolę Moją, a dla dopełnienia tej ofiary łączyć się będziesz ze Mną
na krzyżu. Wiem co możesz. Będę ci wiele rzeczy nakazywał wprost od Siebie,
a możność wykonania opóźnię i uzależnię od innych, lecz czego [Przełożeni] nie
———————
22 Według św. Tomasza Msza święta obejmuje przeszłość, gdyż jest pamiątką śmierci Jezusa;
teraźniejszość, gdyż jest sakramentem, w którym Kościół oddaje cześć Ciału i Krwi Jezusa Chrystusa; oraz przyszłość, gdyż jest zapowiedzią owoców duchowych, zbawczych otrzymywanych teraz
i przez wszystkie wieki. – J. A. Weisheipl, Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, Poznań 1985, s. 235.
Również we współczesnej teologii uznaje się że Eucharystia jest „sakramentalnym urzeczywistnieniem i streszczeniem całej chrześcijańskiej tajemnicy zbawienia”, uwydatniając bardziej niż w przeszłości fakt, że osoba Jezusa Chrystusa jest podstawą i zasadą jej rozumienia. – W. Kasper, Jedność
Eucharystii i wielość jej aspektów, w: Eucharystia (Kolekcja „Communio”, 1), Poznań-Warszawa
1986, s. 23. 38.
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osiągną, Ja dopełnię sam bezpośrednio w duszy twojej i w najtajniejszej głębi duszy twojej będzie ofiara doskonała i całopalna i to nie na jakiś czas, ale wiedz,
córko Moja, że ta ofiara trwać będzie aż do śmierci. Ale jest czas, że Ja, Pan spełnię
wszelkie życzenia twoje, mam w tobie upodobanie, jak w żywej hostii; niczem się
nie przerażaj. Ja jestem z tobą” (Dz. 923).
Żądanie Jezusa, Jego nakazy względem s. Faustyny i kierowanie jej życiem
można zrozumieć tylko przy założeniu jej zgody na trzeci stopień woli Bożej, tj.
na pozostawienie Bogu swobody w rozporządzaniu sobą (por. Dz. 444)23. Siostra
Faustyna odpowiada ochotnie na wszystkie żądania Jezusa-Oblubieńca, któremu
się już wcześniej powierzyła (por. Dz. 239). Pisze: „Na ołtarzu miłości będzie płonąć czysta ofiara woli mojej” (Dz. 957). Ofiaruje się za grzeszników, przyjmując
„konanie pod brzemieniem sprawiedliwości Bożej” i „wielkie opuszczenie wewnętrzne” (Dz. 927). To jej cierpienie nie jest stanem ciągłym, gdyż Oblubieniec
udziela jej niekiedy ukojenia „przy Swym Najsłodszym Sercu”. Złożenie ofiary
całopalnej z woli Bogu św. Tomasz z Akwinu uznaje za szczyt życia zakonnego24.
2. Wezwanie do głoszenia miłosierdzia Bożego,
modlitwy i pełnienia uczynków miłosierdzia
Od siostry Faustyny, która jest nie tylko sekretarką Jezusa Miłosiernego dokładnie zapisującą każde słowo Jego orędzia, ale i Jego apostołką, Jezus oczekuje,
by mówiła światu o wielkim Miłosierdziu Boga, o Jego miłości (por. Dz. 1074).
Jej głos nie może dotrzeć do wielu osób i dlatego pełni raczej rolę inicjującą tę
formę ewangelicznego przepowiadania. W wielu objawieniach Pan Jezus poleca
jej, by udawała się do kapłanów i zachęcała ich do głoszenia prawdy o miłosierdziu
Boga, albo przez nią kieruje swe pragnienie do kapłanów. Winni oni tak mówić
o miłosierdziu Boga, by grzesznicy nie lękali się zbliżyć do Niego w celu uzyskania przebaczenia (por. Dz. 50). Winni mówić o Jego miłosierdziu „używając najsilniejszych wyrazów”, bo żaden ludzki wyraz nie odda Jego pełnej natury (Dz.
491). Wczuwając się w sytuację „zbolałej ludzkości”, powinni zachęcać ją do
„przytulenia się do miłosiernego Serca Jezusa”, przy którym ludzkość może odzyskać wewnętrzny pokój (por. Dz. 107). Wszyscy ci, którzy doświadczą miłosier———————
23 Dwa wcześniejsze stopnie to: 1) zewnętrzne wypełnianie przykazań Bożych i ustaw zakonnych; 2) kierowanie się natchnieniami Bożymi i wypełnianie ich. – Tamże.
24 Św. Tomasz z Akwinu, O doskonałości życia duchowego, 12, tłum. J. Salij, w: Św. Tomasz
z Akwinu, Dzieła wybrane, oprac. J. Salij, Kęty 1999, s. 394. Akwinata pozwołuje się tutaj na rozróżnienie poczynione przez św. Grzegorza pomiędzy całopaleniem a ofiarą. Ofiara jest składana
wtedy, gdy ktoś ślubuje Bogu coś ze swego, czegoś zaś nie obejmuje ślubem, całopalenie zakłada
złożenie w ofierze Bogu wszystkiego co człowiek posiada oraz siebie samego, swych myśli, swej
woli i tego czym żyje. – Tamże.
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dzia Bożego są wezwani do wysławiania Go i głoszenia innym. Za to mają
doświadczyć miłosierdzia w godzinie śmierci, w której decyduje się wieczny los
człowieka.
Siostra Faustyna wie od Jezusa Miłosiernego, że wiele dusz jest pociąganych
do Boga przez obraz namalowany z Jego polecenia (por. Dz. 1379), i że znajdzie
zbawienie przez niego (por. Dz. 1300).
Każdy apostoł miłosierdzia może stać się jedynie „powolnym narzędziem”
Jezusa miłosiernego w głoszeniu Jego miłosierdzia. Samo dzieło miłosierdzia –
jak oznajmił to Jezus s. Faustynie – „jest wyłącznym Jego dziełem i nie ma w sobie
nic [naszego]” (Dz. 1667). Żaden apostoł nie jest w stanie własną wiedzą, elokwencją czy siłą oddziaływania przemienić serce człowieka obojętnego wobec
Boga, jeśli poprzez niego nie ujawni się działanie łaski Bożej.
Dlatego prawdziwy apostoł powinien szukać umocnienia swojej postawy
duchowej w modlitwie i swą modlitwę przeżywać w duchu apostolskim. Winien
przede wszystkim wzrastać w ufności do Jezusa Miłosiernego. Temu służy akt
strzelisty: „O Krwi i Wodo, któraś wytrysła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie” (Dz. 84). Modlitwa ta odmówiona z sercem skruszonym i z wiarą w intencji grzesznika, może – według zapewnienia Chrystusa – uprosić mu łaskę nawrócenia.
Przedłużeniem modlitwy liturgicznej jest adoracja Najświętszego Sakramentu.
Jeśli podczas niej adorujący zdolny jest przez wiarę widzieć w Hostii chwalebne
oblicze Pana, to jest miły Bogu (por. Dz. 1420). Wobec s. Faustyny, Pan Jezus
wyraził pragnienie, by w mającym powstać Zgromadzeniu Bożego Miłosierdzia
była praktykowana ta forma modlitwy w intencji uproszenia miłosierdzia dla
świata (por. Dz. 1070).
Szczególnie polecaną przez Chrystusa modlitwą jest Koronka do Miłosierdzia
Bożego. Polega ona na ofiarowaniu Bogu Ojcu „Ciała i Krwi, duszy i Bóstwa Pana
naszego Jezusa Chrystusa”, całego Chrystusa „na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata”, oraz na wielokrotnie zanoszonym błaganiu: „Dla Jego bolesnej
Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (Dz. 476). Jeśli zostanie ona połączona z głębszym rozważaniem Męki Jezusa, wówczas staje się niejako „głosem” Syna Bożego. Tak chciała ją odmawiać Święta, wierząc, że jest ona ofiarowaniem Mu tego co człowiek może Bogu ofiarować najcenniejszego i co jest Bogu
najmilsze. Modlitwa ta „porusza wnętrzności” Boga (Dz. 848), uśmierza Jego
gniew i może okazać się szczególnie skuteczna w nawróceniu ludzi oddalonych od
Boga, zwłaszcza w godzinie ich śmierci (por. Dz. 835). Pan Jezus polecał s. Faustynie, by o godzinie trzeciej, czyli „godzinie wielkiego miłosierdzia dla świata
całego”, zagłębiała się w jego Męce i konaniu na krzyżu i obiecywał, że „nie odmówi niczego duszy, która [Go] prosi przez [Jego] Mękę” (Dz. 1320). To pojęcie
godziny miłosierdzia jest bliskie Janowemu rozumieniu „godziny” Jezusa (por. J 7,

Stanisław ZARZYCKI SAC

240

30; 8, 20), „godziny [Jego] przejścia z tego świata do Ojca” (J 13, 1), godziny Męki
podjętej dla zbawienia świata i godziny chwały (J 12, 23)25.
Siostra Faustyna otrzymywała niejednokrotnie na modlitwie przynaglenie do
czynu (por. Dz. 865), gdyż na tajemnicę Bożego miłosierdzia, objawioną w Osobie
i w dziełach Jezusa trzeba odpowiedzieć nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznymi czynami, jeśli takie w określonej okoliczności są wymagane. Jezus domagał
się, aby wszystkie uczynki miłosierdzia wypływały z miłości do Niego (por. Dz.
742), co wymaga od każdego apostoła nieustannej rewizji motywów działania
i pielęgnowania wewnętrznej więzi z Nim. Jak wynika z analizowanego orędzia,
podstawowym warunkiem autentycznego pełnienia uczynków miłosierdzia jest to,
by dzięki uległości Duchowi Świętemu stać się miłosiernym na podobieństwo
Chrystusa i być odbiciem miłosierdzia Jezusowego (por. Dz. 1242. 1446. 1695).
Bardziej podstawowe jest więc „być” miłosiernym niż „czynić” miłosierdzie.
To drugie jest konsekwencją pierwszego – operari sequitur esse. Uczynki miłosierdzia co do duszy są wymagane przez Boga od wszystkich, gdyż są możliwe do
praktykowania dla każdego (por. Dz. 1317), wymóg natomiast pełnienia uczynków
co do ciała, zależny jest od możliwości materialnych człowieka. Jednak i te uczynki,
nawet bardzo małe, są miłe Bogu i zasługujące dla człowieka, gdy jego wielka
miłość do Boga potrafi zamienić rzeczy małe na wielkie (por. Dz. 302). Do jednych
i drugich uczynków, pełnionych w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, dołączona jest obietnica Jezusa mówiąca o doświadczeniu miłosierdzia Bożego w dniu
sądu (por. Dz. 1317).
Dokonany przegląd orędzia miłosierdzia Bożego, przekazanego przez Jezusa
Miłosiernego św. Faustynie, pozwala uwydatnić zawarte w nim wezwanie skierowane za pośrednictwem tej mistyczki do każdego wiernego a nawet do każdego
człowieka. Jego istotą jest prawda o tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej
w dziele odkupienia i dostępnej w sakramentach świętych, zwłaszcza w sakramencie pokuty i Eucharystii. Ku tym sakramentom kieruje człowieka współczesnego
obraz Jezusa miłosiernego przez uwidocznione na nim symbole Krwi i Wody. Nadzwyczajne działanie łaski Bożej w postawie s. Faustyny pokazuje, że sakramenty
te mogą stać się „miejscem” żywego spotkania z osobą miłosiernego Zbawiciela,
Króla miłosierdzia. Wówczas miłosierdzie wyrównuje przepaść między Stwórcą
i stworzeniem (por. Dz 1576).
Orędzie zawiera wielorakie wezwanie: do ufności w dobroć i miłość Boga objawioną w Chrystusie, w Jego nieskończone miłosierdzie; do nawrócenia i otwarcia
się na przemieniającą łaskę Bożą płynącą z miłosiernego Serca Jezusowego; do
modlitwy, zwłaszcza modlitwy ufności, zawierzenia Bogu; do modlitwy błagalnej
i przebłaganej za grzeszników; do pokuty i podejmowania ofiar wspomagających
———————
25

R. Motte, Godzina, w: Słownik teologii biblijnej, s. 294-295.
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modlitwę błagalną; do ekspiacyjnego przyjęcia cierpienia, wreszcie do samoofiarowania się Bogu za zbawienie świata z Chrystusem ukrzyżowanym w duchu
uwielbienia Boga za Jego miłosierną miłość względem świata. Na te wezwania
w sposób radykalny odpowiedziała św. Faustyna wspomagana nadzwyczajną
łaską Ducha. Jej życie stało się zaproszeniem dla wszystkich do ochotnej odpowiedzi na dobroć i miłosierdzie Boga.
Tajemnica Miłosierdzia Bożego objawiona w analizowanym orędziu staje się
bardziej zrozumiała przy naświetleniu niektórych jej aspektów Ewangelią Janową
oraz zawartych w nim symboli wprowadzających elementy ruchu, odsyłania od
rzeczywistości widzialnej, obrazowej do tej duchowej, mistycznej.
Objawiający się Król miłosierdzia, wzywając człowieka do ufności w miłosierdzie Boże, zapowiada swe ponowne przyjście na ziemię jako Sędzia sprawiedliwy (por. Dz. 83), jako Ten, który zamknie historię ludzką i dokona sądu nad
wszystkimi. W ten sposób objawienie to akcentuje fakt odkupienia świata w „pełni
czasów” i trwający po niej czas łaski, miłosierdzia, który należy przeżywać odwołując się do Króla miłosierdzia. Zarazem zapowiada czasy eschatycznego wypełnienia się historii zbawienia.

THE SACRAMENTAL, SYMBOLIC AND SPIRITUAL DIMENSION
OF THE MESSAGE OF GOD’S MERCY GIVEN TO SAINT FAUSTINA
The article is an analysis of the proclamation delivered to the Church trough
St. Faustina in respect of God’s calls contained in it. First, based on the picture
of Jesus Merciful, it is inferred that there is a call to trust in God’s Goodness and
Mercy, to repent, to convert and accept the forgiveness of sins in the sacrament
of penance and reconciliation. Afterwards, the Holy Sacraments are explained with
reference to the mystery of the Redemption. The Holy Mass, as a sacrifice that
makes present the Sacrifice of the Cross in a bloodless manner, gives rise to a call
to its participants to unite with Jesus crucified and resurrected. In the last part, the
author analyses the call to preach to the world the proclamation of Divine Mercy,
to say a propitiatory prayer for sins and to do the works of mercy.
Keywords: Message of Divine Mercy, call, trust, conversion, sacraments,
answer of love.
Słowa kluczowe: Orędzie Miłosierdzia Bożego, wezwanie, ufność, nawrócenie, sakramenty, odpowiedź miłości.
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DOJRZEWANIE DUCHOWE
W ZESZYTACH KS. WOJCIECHA DANIELSKIEGO
Ksiądz Wojciech Danielski1 (1935-1985) był wykładowcą KUL, propagatorem
odnowy liturgicznej po Vaticanum II, drugim krajowym moderatorem Ruchu
Światło-Życie, ale nade wszystko kapłanem służącym Bogu i ludziom2. Jego
nazwisko, jednym tchem wypowiadane obok ks. Franciszka Blachnickiego czy ks.
Henryka Bolczyka, ukazuje go jako kapłana stojącego u źródeł ruchu oazowego.
Jako student i wykładowca KUL bywa kojarzony z liturgią, której był mistagogiem, do tego stopnia, że zwykło się mówić, że ks. Wojciech uczynił nią swoje
życie3. Świadczy o tym nie tylko dorobek naukowy poświęcony badaniom życia
liturgicznego, ale także fakt, że ks. Danielski był miłośnikiem i propagatorem życia liturgią4. Wspominając go, kard. Kazimierz Nycz, zapisał: „To, co po latach
———————
* Ks. mgr Jerzy Roman KRAWCZYK – prezbiter archidiecezji lubelskiej, wyświęcony w 2012 r.
Doktorant w Sekcji Teologii Duchowości KUL. Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie;
ORCID 0000-0001-5785-4398.
1 Wojciech Danielski urodził się 10 IV 1935 r. w Milanówku koło Warszawy. Po maturze, w roku
1951 wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1956
r. Z racji braku odpowiedniego wieku nie mógł przyjąć święceń kapłańskich, dlatego został skierowany na dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia otrzymał 29 VI 1958 r.
Po ukończeniu studiów w roku 1960 został skierowany do posługi duszpasterskiej w Warszawie.
W roku 1964 podjął pracę naukową na KUL, gdzie w 1967 r. otrzymał stopień doktora teologii na
podstawie rozprawy Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne. Po wyjeździe z Polski ks. Franciszka Blachnickiego, ks.
Danielski przejął obowiązki krajowego moderatora Ruchu Światło-Życie i Krajowego Duszpasterza
Służby Liturgicznej. Zmarł 24 XII 1985 r. w Warszawie. – Por. G. Wilczyńska, Danielski Wojciech
Leon, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995,
s. 139-146; Życiorys ks. Wojciecha Danielskiego, oprac. J. Kopeć i inni, w: Życie uczynił liturgią,
oprac. G. Wilczyńska, Lublin 1995, s. 9-13.
2 Daje temu wyraz praca zbiorowa dedykowana jego osobie pt. Przyjaciel Boga i ludzi. Ksiądz
Wojciech Danielski, red. Z. Wit, P. Kulbacki, Kraków-Lublin 2012.
3 Por. I. Ledwoń, Wprowadzenie, w: Przyjaciel Boga i ludzi…, s. 7; G. Wilczyńska, Wstęp,
w: Życie uczynił liturgią, s. 7.
4 Por. Cz. Krakowiak, Ksiądz Wojciech Danielski – niestrudzony badacz życia liturgicznego
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zostało mi w pamięci, to obraz człowieka skupionego, a zarazem wewnętrznie
radosnego, pełnego prostoty w relacjach z innymi, posiadającego łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. […] Był świetnym kierownikiem duchowym wielu
ludzi i to nie tylko wywodzących się ze środowiska akademickiego. Potrafił jasno
i ciepło jednać człowieka z Bogiem i Kościołem. Cieszył się autorytetem ojca
duchowego u wielu młodych ludzi i poświęcał im każdy wolny czas”5.
1. Zeszyty ks. Wojciecha Danielskiego
zapisem dojrzewania duchowego
Mimo upływu lat, działalność ks. Danielskiego jest ciągle aktualna, zarówno
w dziedzinie liturgiki, gdzie jego opracowania w dalszym ciągu są punktem
odniesienia, jak również w duszpasterstwie, zwłaszcza w Ruchu Światło-Życie,
w którym do końca dni posługiwał. Jednak sferę, która dla szerszego kręgu odbiorców pozostaje nieznana, stanowi jego życie wewnętrzne. Pozostawione notatki duchowe, zawarte w 23 zapisanych drobnym pismem zeszytach, stanowią cenny materiał do badań6. Dotychczas jedynie ks. prof. Zbigniew Wit poświęcił im wystąpienie podczas sympozjum w 2012 r.7. Pierwsza wzmianka o ich obecności znajduje się w artykule pt. Ks. Wojciech Danielski – świadek tajemnic Pana8. Ponadto
ukazały się dwie pozycje stanowiące wybór tekstów z Zeszytów9. Bogactwo treści
tam zawartych domaga się ich dalszego opracowania.
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania zarysu dojrzewania duchowego na płaszczyźnie koncepcji, którą opisał ks. Danielski. Jednocześnie niniejsze studium stanowi opis praktycznej realizacji dążenia do świętości na podstawie czynionych
przez niego notatek przez niemal cały okres odpowiedzi na Boże powołanie.
Pierwsze zapiski w zeszytach pojawiają się pod datą 18 IX 1956 r.10, zaś ostatnie
———————
w Polsce, w: Przyjaciel Boga i ludzi…, s. 45-55; K. Leśniewski, Ksiądz Wojciech Danielski jako
charyzmatyczny kapłan, w: tamże, s. 25–42.
5 K. Nycz, Słowo wstępne, w: tamże, s. 3-4.
6 Zapiski Danielskiego nie są jednorodne, stąd trudno nadać im ogólną nazwę. Z. Wit nazwał je
pamiętnikiem, ale jednocześnie sam stwierdził, że słowo to jest zbyt ubogie, by określić jego charakter. – Por. Z. Wit, Pamiętnik księdza Wojciecha Danielskiego jako źródło duchowości kapłańskiej,
w: Przyjaciel Boga i ludzi…, s. 70-71. Sam Danielski określa zapiski tym słowem jedynie raz. –
Zeszyt VIII, 3. Postuluję zatem, aby całość nazywać słowem Zeszyty, którym autor określa je najczęściej: „Tu wszystko piszę w szarym zeszycie – czyż może szare być Boże życie?” – Zeszyt XXI, 1.
7 Z. Wit, Pamiętnik księdza Wojciecha Danielskiego…, s. 69-95.
8 M. Wielgosz, Z. Wit., Ks. Wojciech Danielski – świadek tajemnic Pana, w: Scio Cui credidi,
red. I. Ledwoń i inni, Lublin 2007, s. 1033-1043.
9 Zob. W. Danielski, Tylko dziś. Z ducha ks. Wojciecha, oprac. G. Wilczyńska, Kraków 2015;
W. Danielski, Drogi Krzyżowe alumna i kapłana, oprac. G. Wilczyńska, Kraków 2016.
10 Ksiądz Zbigniew Wit do zeszytów wlicza zapiski z rekolekcji w jednym z zeszytów oraz luźne
kartki, które zaczynają się w grudniu 1951 r. – Por. Pamiętnik księdza Wojciecha Danielskiego…,
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– 20 XI 1985 r. Oprócz relacji bieżących wydarzeń, zapiski zawierają także przeprowadzone medytacje, notatki niektórych wykładów, refleksje po przeczytanych
lekturach i próby uchwycenia przeżyć wewnętrznych autora. O wadze podejmowanych przez ks. Danielskiego rozmyślań świadczy wstęp – przestroga, która stawia czytelnika wobec poważnego dylematu związanego z pytaniem o podejmowanie dalszej lektury. Pisze on: „Łaska Pańska z Tobą, Czytelniku. Nie spodziewam
się, żeby to ktoś czytał. Piszę dla Boga i dla siebie. Ale jeśli już czytasz, bądź na
tyle mi życzliwy, że co wyczytasz, zachowasz przy sobie. Bo czytając wiele tutaj,
wchodzisz w moją duszę. To by było nieludzkie, przeciw prawom naturalnym,
przeciw zwykłej czci człowieczeństwu mojemu, gdybyś coś z tego wyjawił lub dał
mi poznać, że coś więcej o mnie wiesz, niż to się da ode mnie usłyszeć lub w mej
twarzy wyczytać. To by było, jak zdrada tajemnicy Spowiedzi, za którą kapłanów
czekają najcięższe kary doczesne i wieczne.
Wybacz mi te słowa. Jestem zbyt tutaj szczery, byś mógł naruszyć moje zaufanie. Dlatego, jeśli czujesz, że nie utrzymasz tej tajemnicy mej duszy przy sobie,
że Ci będzie ciążyć – nie czytaj. Odłóż. Nie wyczytasz nic ciekawego.
Pax Tecum. Amen”11.
Dalej znajduje się późniejszy dopisek, który pozwala nam zaglądać do duszy
Danielskiego: „Może za wielką z tego robię tragedię – może jeszcze nic z samej
głębi nie napisałem – ale ja to już uważam za tajemnicę. Więc ją uszanuj”12. Kończąc pierwszy zeszyt zapisków, autor stwierdza: „Łaska Pańska z Tobą, Czytelniku. Bracie, jeśli byś chciał z tego coś wykorzystać, to doprawdy, tylko do wychwalania dobroci i miłosierdzia Pańskiego Ci pozwalam. Nie chciej czyjejś rozgrzebywać duszy, jak sam nie chciałbyś, by ktoś zaglądał do Twojej. Czy dlatego, że
wolę myśleć na piśmie, mam być moich tajemnic okrutnie pozbawiony? Ufam
więc, że przez Pana będziesz mi litościwy i zrozumiesz mnie. Najlepiej zrobisz,
gdybyś nie czytał”13.
Autor zdradza tym samym jeden z powodów czynienia zapisków, które pomagały mu zbierać myśli, bo jak sam stwierdza: „Najlepiej myśli mi się na piśmie
(trochę to z powodu mojego gadulstwa. Zawsze najwięcej notuję, gdy obowiązany
jestem do milczenia)”14. Dodatkowym powodem rozpoczęcia notatek była zachęta
dwóch bliżej nieokreślonych osób, które miały wpływ na ks. Danielskiego, zresztą
———————
s. 70-71. Wydaje się to niepotrzebne, gdyż pierwszy zeszyt ma charakter retrospektywny i odnosi się
do wydarzeń z przeszłości, niejako je zbierając i interpretując. – Por. Zeszyt I, 3. Ponadto w podsumowaniu Zeszytu I Danielski stwierdza, że dwa poprzednie zeszyty stanowią swego rodzaju szkic
i dopiero ten uważa za właściwy. – Por. Zeszyt I, 201.
11 Zeszyt I, 2.
12 Tamże.
13 Zeszyt I, 203. W innym miejscu stwierdza: „Nie wszystko godzi się zapisać w szczegółach,
ale gdy ktoś to czytał, niech – błagam – nie posądza mnie o nic więcej, i dlatego niech daruje aż taką
szczerość”. – Zeszyt XV, 17.
14 Zeszyt II, nlb [wklejka], por. Zeszyt I, 203.
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jak sam stwierdza: „Zaczynam pisać ten dziennik. Może to się i na co przyda. Nie
chciałbym pisać wiele, ale każdego dnia. Bylem tylko znalazł czas”15.
Na uwagę w zasługuje skrupulatność zapisywanych określeń czasu. Niemal
zawsze obok daty i określenia liturgicznego dnia znajduje się godzina czynienia
zapisków: na ogół wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Śledząc te sygnatury,
można odnieść wrażenie, że ks. Danielski pracował od wczesnego rana do późnych
godzin wieczornych, a nawet nocnych16. Sam autor porządkuje swoje notatki, numerując zarówno zeszyty, jak również poszczególne strony, niejednokrotnie czyniąc
na końcu spis treści zawartych tam myśli lub czyni swego rodzaju indeksy tematyczne17. Dlatego należy przyjąć propozycję ks. Danielskiego, aby tom zapisywać
liczbami rzymskimi, zaś strony, po przecinku bez dodatkowych znaków, liczbami
arabskimi (np. Zeszyt XV, 23). Problem stanowią dołączone na końcu zeszytów
karteczki, które zawierają konspekty, modlitwy, spisy osób, a niekiedy całe konferencje czy homilie. Próbę ich uporządkowania stanowi aneks na końcu artykułu.
Zeszyty zawierają zapis 30 lat drogi duchowej poczatkującego alumna i kapłana,
stając się cennym świadectwem doświadczenia relacji z Bogiem, czego wyrazem są
modlitwy18, rozważania różańcowe19 czy drogi krzyżowe20. Spotkanie z Bogiem
podczas odprawianych rekolekcji owocowało postanowieniami, które jako konkretne wysiłki miały systematyzować życie i posługę ks. Danielskiego, ale jednocześnie nie były górnolotne, wręcz przeciwnie – kazały mocno stąpać po ziemi21.
2. Syn – uczeń – brat – sługa – ojciec
Tym, co stanowi charakterystyczny rys duchowości ks. Danielskiego, jest
„droga rozwoju”22 dojrzałego chrześcijanina, którą określa przez konkretne postawy.
———————
15 Zeszyt I, 3. W tym miejscu sam Danielski określa zapiski słowem „dziennik”, ale w innych
miejscach nazywa je także zeszytem, medytacjami, notatkami. – Por. Zeszyt III, 194; Zeszyt VIII, 3;
Zeszyt XI, 140; Z. Wit, Pamiętnik księdza Wojciecha Danielskiego…, s. 70-71.
16 Zob. Z. Wit, Pamiętnik księdza Wojciecha Danielskiego…, s. 71.
17 Zeszyt III, 194. Na końcu Zeszytu XI znajduje się indeks nazwisk bliskich ks. Wojciechowi –
Zeszyt XI, 200-201; Zeszyt XIII, 191; Zeszyt XXI, 194; Zeszyt XXIIa, 190. Jedynie ostatni zeszyt nie
ma nadanego numeru przez Danielskiego, stąd w opracowaniu jego numer zapisywany jest w nawiasie kwadratowym – [XXIII].
18 Zob. Tekst Modlitwy całkowitej stał się w Ruchu Światło-Życie aktem ofiarowania. – Por.
W. Danielski, Modlitwa całkowita. Modlitwa przygotowująca do współofiary me Mszy świętej,
w: tenże, Duchem całym…, Lublin 1995, s. 106-107; Zeszyt XVIII, 156-157; Zeszyt XIII, 68-70.
19 Zeszyt VIII, 160-162; Zeszyt XII, 147; Zeszyt [XXIII], 17-18.
20 Zeszyt I, 68-69; Zeszyt I, 187-189; Zeszyt II, 20-21; Zeszyt II, 25-27; Zeszyt II, 45-47; Zeszyt
II, 162; Zeszyt XIII, 78-81.
21 Zeszyt XII, 169-170; Zeszyt XIII, 64-66. Por. Z. Wit, Pamiętnik księdza Wojciecha Danielskiego…, s. 92-95.
22 Por. Zeszyt XVIII, 103.
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Podsumowując swoje życie duchowe, jako jedno z kluczowych wydarzeń, ks.
Danielski przywołuje ćwiczenia duchowe, jakie prowadził na początku stycznia
1970 r.: „U kleryków lubelskich w dniu skupienia odkryłem postawy rozwijającej
się dojrzałości chrześcijańskiej – od «ucznia» przez «brata» do «sługi» – potem
dodałem na początku «syna», a na końcu «ojca»”23. Myśl ta rozwija się w notatkach, nie tracąc intensywności. Od początku ks. Danielski widział potencjał tej
koncepcji, był jednak świadom, że musi odłożyć rozwój tej myśli: „Tak mi zależało na istotnych wewnętrznych, wyjściowych postawach: ucznia – brata i sługi.
Dojście do tego jeszcze jako wstęp – postawa syna w rodzinie, a zamknąć postawą
syna w Chrystusie – podobnego. Tak to teraz widzę, i ten temat mnie «niesie».
Cóż, kiedy i to legnie na b[ardzo] długo, a może i nigdy nie będzie nigdzie opublikowane. Tylko, że to się nie zdeaktualizuje [sic!], choć bardzo chciałbym (może
to zarozumialstwo) ja to właśnie powiedzieć Braciom. Może to nie ja, byle było
powiedziane? Tylko, że tego tak nie słyszą znikąd!”24.
Idea ta po wielokroć przepracowywana nieustannie wraca, stając się postulatem ideału, do którego należy dążyć, ale który nie jest niemożliwy do zrealizowania25. W ostatnim etapie życia, kiedy myśl zdaje się być już dojrzała i gotowa do
wyrażenia, ks. Danielski podczas tatrzańskich wędrówek we wrześniu 1984 r. dookreślił postawy jako: syn – uczeń Chrystusa – brat – sługa, bo Oblubieniec Chrystusa – ojciec, co przyporządkował postaciom biblijnym: Tymoteuszowi, Janowi
Ewangeliście, Piotrowi i Pawłowi (dwie ostatnie postawy)26.
Najpełniej (a przy tym w sposób skondensowany) tę koncepcję wyraża cytat:
„Wymyśliłem kiedyś klerykom lubelskim te pięć etapów dojrzałego chrześcijaństwa, i tak się to cały czas sprawdza. Syn, uczeń, brat, sługa, ojciec.
Świadomość synostwa. Jak bardzo trzeba wykształtować w człowieku dziecięctwo Boże, synostwo Kościoła, synostwo swojej rodziny, synostwo Ojczyzny,
synostwo tych wszystkich, na których jak na ojcach wyrosłem, jak bardzo trzeba
kształtować i pogłębiać! I to prowadzi do szkoły uczniów Chrystusa, która przecież prowadzi do przeżycia braterstwa, wspólnoty, która jest niezbędna! Któż tego
nie doświadcza, że niemożliwa jest diakonia bez braterstwa. Sługa wraz z braćmi…
i ojciec. Ojcostwo nasze duchowe, które aż tyle oznacza, że daje życie swoje, aby
było życie drugich”27.
Ksiądz Danielski widział, że kolejna postawa przyjmowana w życiu duchowym nie wyklucza poprzednich, ale domaga się ich kontynuacji: nawet jeśli ktoś
———————
Por. Zeszyt [XXIII], 8; Zeszyt XIV, s. 144-145; Życie uczynił liturgią, s. 84.
Zeszyt XIV, 145. Danielski w rękopisach stosuje dwojakie wyróżnienie: wersaliki i podkreślenie. Dla ujednolicenia w opracowaniu wszystkie wyróżnienia są zaznaczone przez podkreślenie.
25 Zob. Zeszyt XV, 146.
26 Zob. Zeszyt XXIIa, 103; por. Zeszyt XVIII, 103.
27 Życie uczynił liturgią, s. 84; por. W. Danielski, Stać się chlebem – dar z siebie, w: W. Danielski,
Pana mojego spotykam… w nowym człowieku, Kraków 2005, s. 11-14.
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staje się ojcem, nie przestaje być synem, uczniem, bratem i sługą.
Synostwo rozumiał przede wszystkim jako wdzięczność względem tych, którzy go ukształtowali, począwszy od rodziców, przez wychowawców, a skończywszy na synostwie Kościoła. Podczas prowadzonych na przełomie lat 1984/1985
rekolekcji dla Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła28 na kartach Zeszytu dzielił
się przekazywanymi treściami: „Mówię na razie o «synu», tj. o człowieku w naturze («syn Boga»), i w kulturze («syn człowieczy»), teraz mnie czeka – człowiek
w wierze («dziecko wiary»). Czy dam radę wejść w [postawę — przyp. J. K.]
ucznia – brata – sługi»? Jak ma z tego wynikać «nowa kultura»? Próbuję dawać
zastosowania: chodzi o nasz styl życia mocno osadzony w chrześcijańskich postawach kultury narodowej. We wszystkich dziedzinach życia ideał «nowego człowieka» i «nowej wspólnoty». […] Jak ja to wywiodę, i czy one, WNMK, to
przyjmą zrozumiale? Staram się być konkretny, ale czy to nie za mądre?”29.
Ważnym aspektem synostwa w życiu ks. Danielskiego było poczucie wdzięczności względem kapłanów, którzy przykładem życia czy dobrym słowem ukazywali mu piękno powołania. Jak zapisał, wyrażał to przez całowanie dłoni kapłańskich, gdyż uznawał w ten sposób kapłana, który nie tylko był dla niego dobry, ale
coś wniósł do jego ideału posługi30. W ostatnim roku swojego życia ks. Danielski
podkreślał, że człowiek przez wcielenie Syna Bożego staje się w Chrystusie synem
umiłowanym Ojca Przedwiecznego31.
Doświadczenie synostwa we wszystkich aspektach prowadzi do odkrycia postawy ucznia, który formuje się w szkole Chrystusa. Jak zauważa, bycie uczniem
Chrystusa „trzeba brać serio, tu nie o słowo czy jeszcze jeden paciorek chodzi”32.
Raczej miał na myśli całożyciową postawę, której celem było doprowadzenie do
poznania mistrza oraz naukę wybierania zgodnie z Jego wolą, aby ostatecznie stać
się uczniem w chwili śmierci. W ten sposób następowała realizacja podstawowego
życiowego powołania33. Aby stać się uczniem Chrystusa, potrzeba zaufania do
Mistrza, nawet za cenę ofiar i straty34. Osobiste spotkanie z Jezusem winno zaowocować pragnieniem, aby to On kształtował każdy dzień życia. Ks. Danielski był
przekonany, że wejście w rolę ucznia jest związane z gotowością ciągłego rozwoju,
dojrzewania i przemiany35.
———————
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (wcześniej Wspólnota Niepokalanej Matki Kościoła) –
świecki instytut życia konsekrowanego założony w roku 1958 przez ks. Blachnickiego jako diakonia
stała konsekrowana tworzonego przez niego ruchu.
29 Zeszyt XXIIa, 127.
30 Zeszyt XV, 19.
31 Zeszyt XXIIa, 125.
32 Zeszyt VIII, 168.
33 Zeszyt XIII, 161; por. Zeszyt VIII, 184-185; Zeszyt IX, 101.
34 Zeszyt XV, 130.
35 Zeszyt XVIII, 66.
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Dlatego widział on w katechezie szkolnej potencjał, ale i zagrożenie. Katecheza winna stać się katechumenatem i doświadczeniem wspólnoty, gdyż „Katecheza, która nie prowadzi do wspólnoty, prowadzi do niewiary!”36. W takim kluczu, katecheza staje się szkołą wiary, w której Pan sam doskonali swojego ucznia37.
Swoje notatki w przeddzień rocznicy chrztu świętego kończy wezwaniem modlitewnym: „Daj mi nade wszystko stać się uczniem Twoim. I robić to, czego Ty
chcesz, ile się da, ile potrafię i podołam, w moim czasie i w moich siłach. Amen”38.
Uczeń, którego Bóg wprowadza do wspólnoty, odkrywa nową rzeczywistość,
jaką jest braterstwo. Ks. Danielski czuł się w szczególny sposób powołany do budowania wspólnoty kapłańskiej39. Dostrzegał, że częstymi powodami kryzysów kapłańskich był brak braterstwa. Przez przestrzeń domu, gdzie kapłani (i nie tylko)
czuliby się dobrze, mogliby tworzyć wspólnotę: „Najważniejsze, co trzeba Braciom
– kapłanom dawać, to klimat domu. Podświadomie oni tego szukają we wszystkim,
czego się łapią – i tylko tam będą jeno z braćmi, gdzie poczują się «w domu», u siebie: tak jak w moim mieszkaniu ktoś powiedział. Musi być ciepło, dobrze, odpoczynkowo, żeby nikt nie szukał czego innego. Tak i w kaplicy, tak i na plebanii”40.
Temu miała służyć rozpoczęta w 1977 r. budowa domu dla księży na Sławinku
– w sąsiedztwie domów ks. Blachnickiego. Danielski chciał tam utworzyć wspólnotę kapłańską opartą na wspólnym zamieszkaniu41. Pragnienie jedności z innymi
było w nim obecne niemal od początku realizacji powołania, toteż 25 III 1953 r.,
będąc w seminarium, złożył profesję oblatury, którą traktował poważnie42. W jego
zapiskach już od kleryckich lat znajdują się wzmianki o pragnieniu wstąpienia do
benedyktynów w Tyńcu, jednak pomysł ten nigdy nie został zrealizowany, mimo
że u kresu życia decyzja o wstąpieniu raczej została podjęta43.
Podczas rekolekcji w Tyńcu na przełomie lat 1976/1977 ks. Danielski uczynił
podsumowanie dotychczasowego życia. Zapisał m.in.: „Myślę o wspólnocie
Księży już tyle lat: Oblatura, Kursowi, Izabelin, wspólnota na Sławinku starszych,
spotkania braterskie w Konwikcie i w W-wie, może Mali Bracia, nadzieja na Ruch
Światło-Życie. I ciągle albo idea się załamuje, albo ludzi brak”44.
Choć doświadczał rozczarowań w związku z nieudanymi próbami budowania
wspólnot kapłańskich braci, nie poddawał się45, szukając sposobu do jej urzeczy———————
Zeszyt XIII, 122.
Zeszyt XVIII, 96.
38 Zeszyt XVI, 75.
39 Zeszyt XIX, 137.
40 Zeszyt XIV, 26-27; por. Zeszyt XV, 17-22.
41 Zeszyt XIX, 95; por. Zeszyt XVII, 96-98.
42 Zeszyt XXI, 155; por. Zeszyt XI, 3; Zeszyt XI, 97; Zeszyt XXI, 109; Zeszyt XXI, 154-156.
43 Zeszyt XXI, 21; XXIIa, 13; por. Zeszyt XI, 64.
44 Zeszyt XIX, 34-35.
45 Zeszyt XIX, 33; Zeszyt XX, 97.
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wistnienia. Ostatecznie, zadając retoryczne pytania, stwierdził, że sam powinien
„ciągle oczyszczać to pojęcie braterstwa”46. W tym duchu dziękował Bogu za
wszelkie przejawy braterstwa kapłańskiego, którego zarysy widział i którego
doświadczał. „Czy braterstwo kapłanów nie jest już faktem? […] Dzięki, dzięki
Panie za ten rok, tak jak czytam, tak bardzo pełen mojej nędzy, nieudolności i cierpienia, i takich owoców choćby tego braterstwa, które rośnie. Obym w tym domu
dla nich wszystkich był dostępny, oby się gromadzili, oby jednak w nim zgodnie
zamieszkali: Józek Gry., Mietek Brz. i Jurek Ryś – a chyba w końcu i Zbyszek Wit,
i może mój asystent Staś L.47.
Ksiądz Danielski pragnął realizacji wielkich ideałów, dlatego trudno było mu
doświadczyć wspólnoty. Doświadczając niezrozumienia i acedii, pisał: „Ja muszę
teraz mieć małe środowisko braterskie, w którym codziennie bym rozmawiał
o moim i ich życiu i modlił się wspólnie dużo. Tylko tak się odnajdę”48. Jednak
wielu księży widziało w nim tego, który miał wyjątkową zdolność gromadzenia
wokół siebie kapłanów. Szczególnie ważne znaczenia miała dla niego Msza święta
koncelebrowana i wspólnie odmawiana Liturgia Godzin49. Jego postawa kapłańskiego rozmodlenia budowała współbraci50. Zauważył to także założyciel ruchu
oazowego, który podczas sprawowanej Mszy św. żałobnej w Carslbergu, powiedział: „Bóg daje nam piękny obraz kapłana, który jest odbiciem, znakiem ChrystusaSługi. Jeżeli w naszym Ruchu ma powstać wspólnota kapłanów Chrystusa-Sługi,
to ta postać, to życie, zwłaszcza jego posługa na rzecz moderatorów w Ruchu
będzie miała szczególne znaczenie”51.
Z braterstwa we wspólnocie, zdaniem ks. Danielskiego, rodzi się postawa
służby w duchu II Soboru Watykańskiego, rozumiana jako wspólnota dóbr i charyzmatów. Ma ona swe źródło we właściwym przeżywaniu wspólnoty umiłowanych
dzieci Boga podążających za Chrystusem52. Sam zresztą stwierdził: „W zeszłym
———————
Zeszyt XIX, 185.
Zeszyt XIX, 144-145; por. Zeszyt XV, 21. Ksiądz Danielski często imiona i nazwiska zapisuje
skrótowo, co utrudnia, a niejednokrotnie uniemożliwia identyfikację osób. Tu prawdopodobnie ma
na myśli ks. Mieczysława Brzozowskiego i ks. Stanisława Lecha.
48 Zeszyt XX, 179.
49 H. Lupa, Wierzył w moc modlitwy, w: Życie uczynił liturgią, s. 135; A. Tronina, Połączyły nas
Psalmy, w: tamże, s. 142.
50 R. Indrzejczyk, …A nade wszystko był dobrym człowiekiem, w: tamże, s. 107; Z. Czerwiński,
Wspomnienie o księdzu Wojciechu Danielskim, w: tamże, s. 129; L. Knabit, Pan Bóg jest dobry,
w: tamże, s. 132.
51 F. Blachnicki, Homilia w czasie Mszy św. pogrzebowej w Carlsbergu w Międzynarodowym
centrum Ewangelizacji Światło-Życie, w: Człowiek Paschalny. Pożegnanie księdza Wojciecha
Danielskiego II Moderatora Krajowego Ruchu Światło-Życie, 24 XII 1985 – 24 I 1986. Dokumentacja, Carlsberg 1986, s. 87; por. tenże, Żywy obraz kapłaństwa Chrystusa Sługi, w: Życie uczynił
liturgią, s. 164-165.
52 Por. Życie uczynił liturgią, s. 84; W. Danielski, Stać się chlebem…, s. 11.
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roku, gdyśmy z Rud. rozmawiali o wielu trudnościach ułożenia tutaj właściwego
stosunku między księżmi i wobec innych – zaświtało mi pojęcie: być bratem.
W tym widzę klucz właściwego stosunku do wszystkich, i klimatu służby nawet. Bo nie z innej pozycji służę, ale z pozycji brata, zupełnie równego. I tak mi
to Pan rozjaśnił w moim stosunku do tych, których Braćmi uznałem, że to więcej
niż przyjaźń”53. Dlatego najbliższym współpracownikom tłumaczył, że każdy kapłan winien być sługą, cały dla ludzi. Już jako kleryk zanotował: „Mam służyć
Chrystusowi, który cierpi w braciach moich. Droga Krzyżowa Chrystusa Mistycznego. Ja sam w niej biorę udział. Ale Głowa powołuje mnie do posługiwania członkom najbardziej cierpiącym”54. To pragnienie pojawia się do ostatnich stronic czynionych notatek duchowych, czego kulminacją jest modlitwa codziennego zjednoczenia kapłana z Chrystusem Sługą, która z czasem stała się codzienną praktyką
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi55.
Ważnym przejawem kapłańskiej służby było „święte słuchanie”56, jak zwykł
nazywać sakrament pojednania i pokuty. Często i ochotnie z niego korzystał sam,
dlatego też owocnie go sprawował, co zauważyli liczni jego penitenci57. Jak zauważył jeden z jego braci-kapłanów, „spowiadał modląc się za grzesznika i z grzesznikiem, tak że sakrament pojednania stawał się wyznaniem wiary w miłującego
Boga i uwielbieniem Boga Miłosiernego”58.
Towarzyszenie duchowe świeckim i konsekrowanym stanowiło wyjątkową
formę służby oraz wprowadzało w kolejną postawę dojrzałości, jaką jest ojcostwo.
Rozumiał je przede wszystkim jako oddanie życia za drugich, aby mieli życie59.
Choć ks. Danielski stwierdził „co do ojcostwa, nie mam okazji wiele, bo nie jestem
wychowawcą ani katechetą, ale moje dawne «łaziki» chyba się na mnie poznali
i rozumieją sens mojej życzliwości, że jest bezinteresowna, poza tym, żeby ich nie
stracił Pan. […] Wiem, że subtelność musi być bardzo daleka, a odpowiedzialność
zwłaszcza w konfesjonale przerażająca, bo tak zdobywszy zaufanie, można
w każdą stronę pokierować – i tego się lękając, jednak odważam się ciągle, bardzo
———————
Zeszyt XIV, 26; por. Zeszyt XVIII, 110.
Zeszyt I, 82; por. Zeszyt XXI, 11; Zeszyt XXIIa, 29.
55 Zeszyt XIX, nlb [kartka dołączona na końcu zeszytu]; W. Danielski, Duchem całym…, s. 103105; por. P. Kulbacki, Duchowość Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, w: Sacerdos Alter Christus.
Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia, red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz,
Olsztyn 2010, s. 199; tenże, Ewangelizacyjna wspólnota modlitwy i pracy u podstaw „Unii Kapłanów Chrystusa Sługi”, „Duchowość w Polsce” 17(2015), s. 219-230.
56 R. Wszołek, Był dobry, cichy i pokorny sercem, w: Przyjaciel Boga i ludzi…, s. 149-150.
57 Por. M. Paluch, Ksiądz Wojciech jako kierownik duchowy, w: Życie uczynił liturgią, s. 210211; R. Wszołek, Był dobry, cichy i pokorny sercem, s. 149-150.
58 A. Madej, „Tyle rozpocząłem”, w: Życie uczynił liturgią, s. 250; por. K. Leśniewski, Ksiądz
Wojciech Danielski…, s. 34-40.
59 Por. Życie uczynił liturgią, s. 84; por. W. Danielski, Stać się chlebem…, s. 11-14.
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ufając Panu”60. Jednak był gotów tracić dla siebie tych, których nazywał synkami,
byle ich nie stracić dla Boga.
Miał świadomość, że dzięki swojej posłudze wpływał na wielu kapłanów
i świeckich. Sam zauważył, że dla wielu z nich, zwłaszcza młodszych, stał się
ojcem. Wiązał to z wielką odpowiedzialnością61. Postawa ta stanowi swego rodzaju
ukoronowanie przez „potrzebność drugim – w ojcostwie i macierzyństwie duchowym”62. Rozważając temat ojcostwa, ks. Danielski wyliczał swoje dary, jakie
otrzymał od Boga: „wierność, wytrwałość, miłość braterska, ojcostwo duchowe
czyli odpowiedzialność, codzienna roztropność, liczenie się z bliźnimi, «domowość»”63. Tym samym postawa ojcostwa daje podstawy i upoważnia do wymagania względem duchowych dzieci64.
Jednocześnie Zeszyty stanowią zapis sytuacji, które wstrząsnęły ich autorem.
Mówiąc o ojcostwie duchowym w kontekście odpowiedzialności kapłana za konkretną osobę, ks. Danielski stwierdza: „Kapłan, który ciągle w imię odpowiedzialności za jedną osobę zaczyna przewartościowywać swoje kapłaństwo – świadczyłby, że nie dorósł wcale do ojcostwa duchowego, do odpowiedzialności za wielu.
Czyżby trzeba tego mocniej się uczyć, że odpowiedzialność kapłana duszpasterska
nie jest za masy, za tysiące, ale za osoby, jest skonkretyzowana pastoralnie za tych,
którzy są najbliżej i najgłębiej przedmiotem jego duszpasterstwa, jacyś pewno chorzy, jacyś młodzi, jacyś nawróceni… Nigdy tylko ktoś jeden: inaczej Pan dałby
powołanie na ojca, jedynaka, albo na bezdzietnego małżonka? Jakże to?”65. Wyłączność staje się poważnym zagrożeniem, które stawia w karykaturalnym świetle
ojcostwo, dlatego ojciec ufa i miłuje, a przez to stawia wymagania66.
Kapłaństwo ks. Wojciecha było naznaczone obecnością wielu relacji, w których pozostawał jako syn, uczeń, brat, sługa i ojciec. Często modlił się za swoich
bliskich, których imiona wypisywał na końcu zeszytów tworząc swoisty katalog67.
Ci, którzy spotykali się z ks. Wojciechem, szybko wyczuwali jego przyjazne usposobienie i lgnęli do niego, toteż nikogo nie trzeba było przekonywać do tego, aby
traktować go i nazywać ojcem.
Wyrazem jego ojcostwa było pożegnanie ks. Danielskiego przez młodzież
Ruchu Światło-Życie podczas pogrzebu. Przedstawiciele zwrócili się do niego sło———————
Zeszyt XV, 21-22.
Zeszyt XIX, 32.
62 Zeszyt [XXIII], 12.
63 Zeszyt XXIIa, 11.
64 Zeszyt XVIII, s. 84, por. W. Danielski, Wychowawca, który stawia wymagania, bo ufa i miłuje,
w: tenże, Pana mojego spotykam…, s. 112-113.
65 Zeszyt XIX, 60.
66 W. Danielski, Wychowawca…, s. 112-113.
67 Zeszyt XIX, 144; Zeszyt XIX, nlb [luźne kartki na końcu zeszytu]; Zeszyt XXI, 194; Zeszyt
XXIIa, 189.
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wami: „Drogi Księże Wojciechu, nasz Moderatorze i Ojcze!”68. Młodzież w tej
samej wypowiedzi odniosła się do badanej koncepcji etapów życia duchowego.
Świadczy to, że podczas spotkań z nim temat ten był często podejmowany oraz
nadawana mu była odpowiednia ranga69. O tym, że ta koncepcja kształtowania
postaw w dojrzałości chrześcijańskiej była żywa wśród członków Ruchu, świadczy także fakt, że według niej zostały pogrupowane świadectwa zebrane w wydanej 10 lat po śmierci ks. Danielskiego książce Życie uczynił liturgią70.
Rodzi się zatem pytanie: czy aby takie spojrzenie na dojrzałość chrześcijańską
nie jest jedynie teoretycznym modelem? Podczas konferencji dla dekanalnych
referentów powołań ks. Wojciech został zapytany o charakter tej koncepcji: na ile
jest diagnozą, a na ile ma charakter postulatywny? Zanotował w swoim zeszycie:
„Sądzę, że to jest opis rzeczywistości dość idealnej i dlatego postulatywny, ale nie
niemożliwy. Chodziło o ten ciąg myślowy postaw wewnętrznych: 1º syn, 2º uczeń,
3º brat, 4º sługa, 5º [ojciec – przyp. J. K.]”71. Próbę realizacji postaw można odnaleźć w zapiskach ks. Danielskiego. Wynika z nich, że weryfikował je w swoim
życiu przed Najświętszym Sakramentem72. Zwracając się do Boga w modlitwie,
wyraził pragnienie, aby „do końca życia być po prostu, bez niczego więcej – synem
– bratem – ojcem, wiem to przecież, że przede wszystkim w rodzinie kapłanów,
polskich na razie, ale i całego świata”73.
Należy stwierdzić, że ukazana przez ks. Danielskiego koncepcja rozwoju życia
duchowego jako postaw stanowi ciekawą formę ujęcia tego zagadnienia. Co więcej, autor jest przekonany, że dotyczy ona i może być realizowana przez każdego
chrześcijanina, który poważnie myśli o dążeniu do świętości. Znamiennym jest
natomiast fakt, że liczne świadectwa zebrane po śmierci ks. Wojciecha nie tylko
potwierdzają próbę realizacji postaw ukazanych przez niego, ale także ich wypełnienie – sam bowiem czuł się synem, uczniem Chrystusa, który szukał wspólnoty
braterskiej by stawać się w niej sługą i ojcem.
Biskup Tadeusz Błaszkiewicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Ruchu Światło-Życie na pogrzebie ks. Danielskiego stwierdził: „Spostrzegamy
w nim trojaką pełnię. Pierwsza to plenitudo humanitatis, druga – plenitudo christianitatis, a trzecia – to jest plenitudo sacerdotalis”74. Owa potrójna pełnia: człowieczeństwa, chrześcijaństwa i kapłaństwa, każe nam odkrywać postać ks. Woj———————
Pożegnanie przez młodzież, w: Człowiek Paschalny…, s. 43.
Por. tamże, s. 44.
70 Zob. Życie uczynił liturgią, s. 85-226.
71 Zeszyt XV, 146.
72 Zeszyt XV, 17.
73 Zeszyt XV, 22.
74 T. Błaszkiewicz, Słowa końcowe, w: Człowiek Paschalny…, s. 208; por. tenże, Spostrzegamy
w nim trojaką pełnię, w: Życie uczynił liturgią, s. 163.
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ciecha Danielskiego jako człowieka dojrzałego w wierze, który wypełnił Boży
plan w swoim życiu.

SPIRITUAL MATURATION ACCORDING TO THE NOTEBOOKS
WRITTEN BY FR. WOJCIECH DANIELSKI
The author covers the subject of spiritual growth contained in The notebooks
of Fr. Wojciech Danielski (1935-1985).
The first part of the article presents a description of The notebooks being,
in fact, notes comprising period of 30 years of spiritual life of Fr. Danielski. They
are concluded in twenty three notebooks containing 100 pages each. In next part
the author presents a genuine way of spiritual maturation that involves developing
the attitudes of: a son, a disciple, a brother, a servant and a father.
The conclusion attempts to visualize this conception not only in theory, but
also in real life.
tłum. Przemysław Szostak
Keywords: Fr. Wojciech Danielski, spiritual maturation, attitudes, „The notebooks”.
Słowa kluczowe: ks. Wojciech Danielski, dojrzewanie duchowe, postawy,
zeszyty.
Aneks:
zestawienie zeszytów ks. Wojciecha Danielskiego
Nazwa
zeszytu
Zeszyt I
Zeszyt II
Zeszyt III
Zeszyt IV
Zeszyt V
Zeszyt VI
Zeszyt VII

Zakres dat
18.09.1955 –
27.03.1957
13.04.1957 –
27.06.1957
6.08.1957 –
4.11.1957
5.11.1957 –
8.02.1958
9.02.1958 –
6.06.1958
7.06.1958 –
10.12.1958
12.12.1958 –
30.04.1959

Uwagi
ss. 203
ss. 192 + 1 nlb [spis treści na wklejce] + 1 nlb [luźna kartka]
ss. 193 + 1 nlb [spis treści na wklejce] + 4 nlb [luźne kartki
tematyczne]
ss. 206 + 2 nlb [zapiski i spis treści na wklejce]
ss. 198 + 1 nlb [spis treści na wklejce]
ss. 194 + 1 nlb [spis treści na wklejce]
ss. 200 + 1 nlb [spis treści na wklejce]
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Zeszyt VIII

1.05.1959 –
31.10.1959

Zeszyt IX

1.11.1959 –
19.05.1960
20.05.1960 –
8.03.1962
19.03.1962 –
3.06.1965
6.06.1965 –
5.02.1967

Zeszyt X
Zeszyt XI
Zeszyt XII

Zeszyt XIII
Zeszyt XIV
Zeszyt XV
Zeszyt XVI
Zeszyt XVII
Zeszyt XVIII
Zeszyt XIX

Zeszyt XX

27.04.1967 –
2.11.1968
2.11.1968 –
12.09.1970
13.09.1970 –
3.10.1971
13.10.1971 –
19.10.1973
28.10.1971 –
20.05.1975
26.05.1975 –
28.12.1976
29.12.1976 –
24.03.1978
24.03.1978 –
13.07.1980

Zeszyt XXI 24.08.1980 –
31.01.1982
Zeszyt
5.01.1983–
XXIIa
2.10.1985
Zeszyt nie- 3.10.1985 –
numerowany 20.11.1985
[XXIII]

ss. 196 + 12 [luźne kartki numerowane 197-208, s. 207 –
spis treści].
s. 1: Liber gratiae et veritatis et psychologiae profunditatis;
na stronie 1 umieszczona data końcowa: 1.11.1959
ss. 200 + 1 nlb [spis treści na wklejce] + 4 nlb [karty pracy
własnej – IX-X 1959 i I-II 1960]
ss. 192 + 1 nlb [spis treści na wklejce]
ss. 200 + 2 nlb [spis imion bliskich w trzech kolumnach:
Patres, Fratres i Filii] + 1 nlb [luźna kartka z imionami]
ss. 192 + 8 [luźne kartki numerowane 193-200] + 8 nlb [tłumaczenie Ps 70 i Ps 130 z zapisem: Laski 22.10.1965] + 2
nlb [listy bliskich osób na wklejce] + 4 nlb [kartki z kalendarza] + 4 nlb [luźne kartki]
ss. 192 [s. 191: spis bliskich osób w 5 kolumnach]
ss. 209 + 12 nlb [luźne kartki dot. aktualnych zadań]; na s. 1
znajduje się tylko data początkowa
ss. 193 [s. 193: spis bliskich osób] + 2 nlb [„Psalmy do zalecenia”] + 4 nlb [„List do Marka”]
ss. 199 + 14 nlb [luźne kartki dot. aktualnych zadań]
ss. 192 + 10 nlb [luźne kartki z notatkami]
ss. 198 [s. 196: spis treści; s. 197: spis bliskich]
ss. 188 + 10 nlb [luźne kartki z modlitwami: „modlitwa
o wielkoduszność”, „Intencja poranna”; spis bliskich]; na
okładce „nie jako ja chcę, ale jako Ty”
ss. 188 + 14 nlb [luźne kartki], [s. 182-185 „Spisuję z kartek
z napisem teraz”; s. 186 „O księżach warszawskich”; s. 187:
spis treści; s. 188: sentencje]
ss. 194 + 2 nlb [spis imion]; s. 1: Tu wszystko piszę / w szarym zeszycie – / czyż może szare / być Boże życie?
ss. 190 + 18 nlb [luźne kartki z konspektami]; [s. 187: wpis
z dn. 31.10.1983 „Rada komuś dyktowana”; s. 189: sentencje; s. 190: lista bliskich osób
Zeszyt jako jedyny nie ma własnoręcznie podanego numeru.
Zapisany do s. 26.
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Ks. Marek CHMIELEWSKI
SŁOWO BOŻE – MARYJA – ŻYCIE DUCHOWE
Refleksja nad książką ks. Kamila Zadrożnego
Każdy, kto choć trochę interesuje się katolicką duchowością, łatwo dostrzeże,
że pozostaje ona w ścisłym związku z maryjnością. Podobnie rzetelny teolog zajmujący się mariologią i zarazem prawdziwy czciciel Matki Bożej w sposób naturalny otwarty jest na niezwykłe bogactwa życia duchowego. Odnośnie do tego
znany współczesny włoski mariolog Stefano de Fiores SMM († 2012), w swoich
książkach, na przykład: Maria nella vita secondo lo Spirito (Milano 1998) i La
nuova spiritualità (Roma 1995), postuluje nawet, by mariologię potraktować jako
klucz hermeneutyczny dla wypracowania syntezy duchowości. Jeśli bowiem przyjąć, że życie chrześcijańskie jest otwarciem się na królestwo Boże, to Maryja jako
„dziewica uboga w duchu”, już posiadła królestwo niebieskie (por. Mt 5, 3). Jeśli
chrześcijaństwo jest życiem w Chrystusie, to Maryja jest pierwszą chrześcijanką
i „przewodniczką na drodze wiary” (por. RM 6), która najpełniej uczestniczy
w zbawczym wydarzeniu Chrystusa przez słuchanie i rozważanie „wielkich spraw
Bożych” (por. Łk 2, 19. 52). Jeśli wreszcie za niepodważalny fakt uznać, że duchowość chrześcijańska jest życiem w Duchu Świętym, to Maryja jest pierwszym
ze stworzeń, na które zstąpił Duch Święty, aby uczynić w nim „serce nowe” (por.
Ez 36, 26). W Miej znajdujemy więc żywą i niepowtarzalną syntezę życia duchowego w jego najbardziej charakterystycznych aspektach. De Fiores ośmiela się
nazywać Matkę Bożą „ikoną zbawienia i chrześcijańskiej doskonałości”.
Maryjność tak głęboko przenika wszystkie aspekty duchowości chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej, że w pełni zasadnym jest teza o jej maryjnym wymiarze1. Wielokrotnie mówił o tym św. Jan Paweł II. W jednej z katechez środowych
(15 XI 1995) stwierdził, na przykład, że „wymiar maryjny przenika całe życie
Kościoła. Przepowiadanie słowa, liturgia, różne praktyki charytatywne i kultowe
———————
Szerzej tą tematyką zajmowałem się w artykułach: Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Kwestie metodologiczne, w: Signum magnum – duchowość maryjna („Homo meditans”, t. 23),
red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 19-33; Maryjny wymiar duchowości w ujęciu Jana Pawła II,
„Salvatoris Mater” 5(2003) nr 4, s. 259-277; Maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wybór czy
konieczność?, „Salvatoris Mater” 12(2010), nr 1-2, s. 11-23.
1
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– wszystko to wzbogaca się i odnawia dzięki więzi z Maryją”2. Natomiast zwracając się do słuchaczy Papieskiego Wydziału Teologicznego „Marianum” w Rzymie
dnia 10 XII 1988 r., powiedział: „Na polu duchowości, która budzi dzisiaj szerokie
zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia «wymiaru maryjnego» w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ
zakorzenia się ona w roli Chrystusa”3.
W podobnym tonie wypowiedzieli się najwybitniejsi mariolodzy i teologowie
duchowości skupieni wokół Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej
(PAMI), którzy w dokumencie pt. Matka Pana. Pamięć – obecność – nadzieja.
Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy
Maryi (Watykan 2000)4 opracowali syntezę mariologii. Znalazło się tam stwierdzenie, że „oba wyrażenia są prawidłowe: pierwsze, «duchowość maryjna», używana wielokrotnie przez Jana Pawła II, jest prostsza i bezpośrednio wskazuje na
specyficzny aspekt maryjny, który ma być uwypuklony; drugie wyrażenie, «maryjny wymiar duchowości», jest bardziej złożone, podkreśla jedność duchowości
chrześcijańskiej, podatne jest jednak na dalsze uszczegółowienia oparte na doświadczeniu historycznym oraz ukazuje, że duchowość chrześcijańska, która bierze początek od Chrystusa i do Niego stale się odnosi, ma w sobie wymiar maryjny,
który nie jest jednak czysto opcjonalny”5.
Potraktowanie mariologii jako swoistego klucza hermeneutycznego dla teorii
i praktyki życia duchowego oznacza, że realizacja powszechnego powołania do
świętości, którego funkcją jest duchowość chrześcijańska, domaga się ciągłego
odwoływania do orędownictwa Maryi i odwzorowywania w sobie Jej postaw. To
zaś zawsze reorientuje na Chrystusa, który jest „Obrazem Boga niewidzialnego”
(Kol 1, 15). W tym też sensie św. Jan Paweł II mówi o „szkole Maryi”, zwłaszcza
w odniesieniu do różańca (por. RVM 1. 5. 14)6.
Jego następca, Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum
Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (z 30 IX 2010) niemało miejsca
poświęcił wzorczej roli Maryi jako Matki Słowa Bożego. Ma to fundamentalne
znaczenie dla prawidłowo ukształtowanego życia duchowego. W kilku miejscach
tego dokumentu papież podkreśla zatem ścisły związek czytania, rozważania i studiowania Słowa Bożego z życiem duchowym i teologią duchowości. Dla poparcia
tej tezy Benedykt XVI przywołuje w adhortacji racje historyczne, pisząc, że
„z pewnością nieprzypadkowo wielkie duchowości, które naznaczyły dzieje Kościoła, zrodziły się dzięki wyraźnemu odniesieniu do Pisma” (nr 48). Powraca do
———————
Katechezy Ojca świętego Jana Pawła II. Maryja, Kraków-Ząbki 1999, s. 20.
Jan Paweł II, Aktualność i zadania mariologii, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 3, s. 140.
4 cały tekst dokumentu w: „Salvatoris Mater” 5(2003) nr 3, s. 311-398.
5 Zob. przypis nr 181 do numeru 53.
6 Por. M. Chmielewski, Różaniec – maryjna szkoła ascezy i mistyki, w: Homo orans. Modlitwa
różańcowa, t. 4, red. J. Misiurek. J. M. Popławski, K. Burski, Lublin 2003, s. 191-212.
2
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tej myśli w dalszej części dokumentu, gdzie czytamy, że „wielka tradycja monastyczna zawsze uważała za konstytutywny element swojej duchowości medytację
nad Pismem Świętym, zwłaszcza w formie lectio divina. Również dzisiaj dawne
i nowe formy specjalnej konsekracji mają być prawdziwymi szkołami życia duchowego, w których czyta się Pismo według Ducha Świętego w Kościele, tak by
cały lud Boży mógł z tego odnieść korzyść” (nr 83).
Za Soborem Watykańskim II, który w dogmatycznej konstytucji Dei Verbum
domaga się, aby „studium Pisma Świętego było jakby duszą świętej teologii” (nr 2),
Benedykt XVI przypomina, że jak dawniej, tak i współcześnie Słowo Boże jest niezbędne w formacji teologicznej i duchowej, „przy czym trzeba zwrócić uwagę na
nieodzowne wzajemne powiązania między egzegezą, teologią, duchowością i misją”
(nr 82). Dotyczy to nie tylko kandydatów do kapłaństwa, ale wszystkich w Kościele,
a więc także świeckich, którzy „zdobywają tę formację duchową w szkołach wielkich duchowości Kościoła, u których podstaw jest zawsze Pismo święte” (nr 84).
W wielu innych miejscach omawianej tu adhortacji papież słusznie podkreśla,
że „Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej”
(nr 86). A zatem „nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest słowo Boże, głoszone, przyjęte,
celebrowane i rozważane w Kościele” (nr 121).
Mistrzynią mądrego korzystania ze Słowa Bożego dla formacji i rozwoju
duchowego jest bez wątpienia Maryja. Benedykt XVI zwraca bowiem uwagę na
„nierozerwalną więź między słowem Bożym i Maryją z Nazaretu” (nr 88) i dlatego
usilnie zachęca „naukowców do dalszego zgłębiania relacji między mariologią
i teologią słowa. Może z tego wyniknąć wielka korzyść zarówno dla życia duchowego, jak i dla studiów teologicznych i biblijnych” (nr 27).
Bezpośrednią odpowiedzią na ten postulat papieża jest interesujące i obszerne
studium ks. dr. Kamila Zadrożnego, prezbitera archidiecezji częstochowskiej, pt.
La Madre di Gesù a la Parola di Dio nella „Verbum Domini” di Benedetto XVI.
Contenuti e prospettive teologiche. Dzieło, wydane w lipcu 2019 roku przez wydawnictwo „Aracne editirice” z Canterano jako 11. tom serii „Virgo Liber Verbi”,
jest owocem specjalistycznych studiów mariologicznych na „Marianum” w latach
2013-2018 pod kierunkiem profesora Salvatore M. Perelli OSM, który napisał
obszerne wprowadzenie. Całość dzieła, które liczy 547 stronic i zaopatrzone jest
na końcu w indeks osób, składa się z pięciu rozdziałów.
Autor stosując zasadę „od ogółu do szczegółu” wychodzi od ukazania Słowa
Bożego w posoborowej praktyce synodalnej Kościoła. W rozdziale pierwszym
dokonał więc syntetycznego przeglądu wszystkich synodów biskupów od pontyfikatu św. Pawła VI, przez pontyfikat św. Jana Pawła II, aż do zwołanego przez
Benedykta XVI w Watykanie w dniach 5-12 X 2008 r. XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które obradowało na temat: „Słowo Boże
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w życiu i misji Kościoła”7. W pewnym sensie ten ostatni synod jest kulminacją
dotychczasowej refleksji nad rolą Słowa Bożego w życiu Kościoła.
Rozdział drugi autor poświęcił omówieniu samej adhortacji Verbum Domini, będącej owocem wspomnianego synodu. Zwrócił uwagę na najważniejsze tematy tego
dokumentu, jakimi są: nadprzyrodzone natchnienie Pisma Świętego i zawarta w nim
prawda, sakramentalność Słowa Bożego, jego chrystologia, hermeneutyka Pisma
Świętego w Kościele i inne8. Nie jest to więc streszczenie adhortacji, lecz jej ujęcie
przekrojowe, gdyż wiele z tych tematów pojawia się w różnych miejscach i kontekstach tego dokumentu, na przykład praktyka pastoralna czy dialog ekumeniczny.
Kolejny rozdział dotyczy relacji: Słowo Boże – Maryja w soborowym i posoborowym nauczaniu Kościoła. Autor najpierw śledzi dokumenty Vaticanum II,
zwłaszcza konstytucje Sacrosanctum Concilium i Lumen gentium. Nie wspomina
jednak o konstytucji dogmatycznej Dei Verbum o Objawieniu Bożym, ani też
o innych tekstach soborowych, w tym o konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes. Następnie krótko omawia związek
Słowa Bożego z osobą Maryi w nauczaniu św. Pawła VI, zatrzymując się nieco
nad adhortacją Marialis cultus. Bardziej wnikliwie pod tym kątem prezentuje maryjne nauczanie św. Jana Pawła II, a następnie Benedykta XVI i Franciszka9.
Kulminacją studium jest czwarty rozdział. W nim ks. Zadrożny, sięgając
zarówno do Instrumentum laboris synodu, jak i samej posynodalnej adhortacji
Verbum Domini, ukazuje Maryję z macierzyńską troską wspierającą wspólnotę
wierzących w odkrywaniu niezgłębionego bogactwa i piękna Słowa, które za Jej
przyczyną i w Niej stało się Ciałem. W tym sensie – jak pisze Benedykt XVI – jest
Ona „Mater Verbi Dei i Mater fidei” (nr 26). Inspirując się jego nauczaniem, nasz
autor ukazuje w świetle świadectw biblijnych, jak Maryja uczy słuchania Słowa
Bożego (por. Łk 11, 27-28) – owego querere Deum, będącego sercem czcigodnej,
starożytnej praktyki lectio divina, tak ważnej dla życia duchowego. Nie bez racji
św. Łukasz aż dwukrotnie zaznacza, że Maryja „wszystkie te sprawy” związane
z wcieleniem Słowa Bożego „rozważała i zachowywała w swoim sercu” (Łk 2, 19.
51). Swoim zaś fiat, wypowiedzianym w chwili zwiastowania, uczy przyjmowania
Słowa Bożego (por. Łk 1, 26-38), głoszenia go i dzielenia się z innymi, jak to miało
miejsce na progu domu Jej krewnej Elżbiety (por. Łk 1, 39-45). Z kolei Magnificat,
to znamienny przykład kontemplacji i uwielbienia Bożego miłosierdzia za pomocą
Słowa Bożego (por. Łk 1, 46-56). Dyskretna lecz aktywna obecność Maryi na
weselu w Kanie Galilejskiej i pod krzyżem również ma odniesienie do Słowa
Bożego, odczytywanego w perspektywie mesjańskiej i zbawczej misji Jej Syna10.
———————
7 Por. K. Zadrożny, La Madre di Gesù a la Parola di Dio nella „Verbum Domini” di Benedetto
XVI. Contenuti e prospettive teologiche, Canterano 2019, s. 39-111.
8 Por. tamże, s. 132-178.
9 Por. tamże, s. 226-301.
10 Por. tamże, s. 308-340.
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W swoich analizach na temat związku Maryi ze Słowem Bożym zgodnie
z myślą Benedykta XVI, ks. Zadrożny pełną garścią czerpie ze współczesnej literatury mariologicznej, w której ten temat jest obecny. Matka Słowa Wcielonego
okazuje się więc wzorem i symbolem otwarcia na Innego, a w Nim na innych.
Słowo Boże jako realna Osoba buduje relacje i ma charakter dialogalny. Na tym
bowiem zasadza się wiara chrześcijańska, która jest egzystencjalną odpowiedzią
człowieka na objawione sobie Słowo Boże. Wiara zaś rodzi się ze słuchania (por.
Rz 10, 17). Maryja jako Matka Kościoła jest zatem modelem tego słuchania Słowa
Bożego i wcielania go w życie11.
Logiczna struktura prezentowanej rozprawy prowadzi autora do wskazania
w ostatnim rozdziale niektórych implikacji, jakie wynikają z obszernej analizy
posynodalnej adhortacji Verbum Domini. Godny odnotowania jest fakt, że ks.
Zadrożny czyni to uwzględniając przede wszystkim polski kontekst eklezjalnospołeczny. Świadczy o tym między innymi fakt, że w indeksie osób pojawia się aż
117 polskich nazwisk. Biorąc pod uwagę to, że książka jest napisana po włosku
i wydana we Włoszech, a więc dostępna dla szerokiego grona odbiorów (zwłaszcza teologów), praktycznie z całego świata, takie ukierunkowanie wniosków
trzeba uznać za szczególnie cenną promocję polskiego duszpasterstwa i polskiej
maryjności. Promowanie polskiej teologii raczej rzadko pojawiającą się w rozprawach polskich absolwentów rzymskich uczelni. Autor przestawia zatem „polską
drogę maryjną”, z której wyrośli i są jej świadkami polscy święci. Omawia różne
maryjne inicjatywy duszpasterskie, jednocześnie śledząc, na ile w nich znajduje
potwierdzenie postulat Benedykta XVI z jego adhortacji, aby czerpać z Maryi
wzór zażyłości (wł. familiarità) ze Słowem Bożym12.
W tej prezentacji polskiej maryjności znalazły się więc wzmianki o:
• Polskim Towarzystwie Mariologicznym, którego zadaniem – zgodnie ze Statutem (art. 7) – jest podejmowanie działalności naukowej na rzecz rozwoju mariologii, popularyzacja wiedzy mariologicznej i działalność na rzecz należytego
kształtowania duchowości, kultu i pobożności maryjnej;
• Komisji Maryjnej przy Konferencji Episkopatu Polski;
• akademickich ośrodkach mariologii, na przykład „Kolbianum”;
• mariologicznych publikacjach, zwłaszcza „Salvatoris Mater” i „Studia Claromontana”;
• najważniejszych polskich biblistach szczególnie „wyczulonych” na treści
mariologiczne; oraz wielu innych aspektach życia Kościoła w Polsce, jak chociażby maryjno-biblijna formacja przyszłych kapłanów.
Niemało uwagi autor poświecił działalności pastoralnej Kościoła w Polsce
w aspekcie maryjności, a szczególnie jej ubiblijnienia. W tym względzie doniosłe
znaczenie ma przepowiadanie liturgiczne, oddziaływanie licznych sanktuariów
———————
11
12

Por. tamże, s. 342-356.
Por. tamże, s. 374-376.
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maryjnych i ruchu pielgrzymkowego, a także aktywność różnego rodzaju zrzeszeń
w Kościele13.
Choć z racji metodologicznych tematyka duchowościowa wprost nie wybrzmiewa w omawianym studium, to jednak – mając na względzie przywołaną na
wstępie tezę o maryjnym wymiarze chrześcijańskiej, a zwłaszcza katolickiej
duchowości – staje się oczywistym, że zwrócenie uwagi na nierozerwalny związek
Matki Pana ze Słowem Bożym nie pozostaje bez przemożnego wpływu na kształt
życia duchowego. Z tej racji książkę ks. Kamila Zadrożnego należałoby polecić
jako inspirującą lekturę nie tylko dla mariologów, ale także dla teologów duchowości.
Można jedynie ubolewać, że biorąc do ręki to obszerne i pożyteczne studium,
nie da się od razu ocenić i docenić bogactwa treści oraz szerokiego wachlarza poruszanych zagadnień. Zapewne bez winy autora spis treści ogranicza się bowiem
jedynie do podania samych tytułów poszczególnych rozdziałów. Miejmy zatem
nadzieję, że w polskim wydaniu tego dzieła, którego należałoby się spodziewać
w nieodległym czasie, spis treści będzie pełny i szczegółowy. Ponadto bardzo pomocny byłby indeks rzeczowy, w którym zapewne bardziej dostrzegalna będzie
też problematyka duchowościowa.
GOD’S WORD – MARY – SPIRITUAL LIFE
A REFLECTION ON THE BOOK OF FR. KAMIL ZADROŻNY
There is an indissoluble connection between Marian piousness and Catholic
spirituality, so that we can speak about Marian dimension of Christian spirituality.
Among other things Mary is an excellent model of listening to God’s Word and
its implementation in everyday life of Christian people.
This issue is an object of a very interesting treatise of fr. Kamil Zadrożny on
Mother of God and God’s Word in Benedict XVI’s apostolic exhortation Verbum
Domini. In the last chapter of the thick book he tries to apply his conclusions to
polish pastoral ministry, often called “polish Marian way”.
The article is a kind of review of the book.
Keywords: God’s Word, Mary, spiritual life, polish Marian way, mariology.
Słowa kluczowe: Słowo Boże, Maryja, życie duchowe, polska droga maryjna,
mariologia.

———————
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Por. tamże, s. 402-412, 418-499.
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VII FORUM
WYKŁADOWCÓW TEOLOGII DUCHOWOŚCI
(Rzym, „Teresianum”, 13-15 IX 2018 r.)
TEMATYKA I GŁÓWNE WNIOSKI
Stało się już tradycją, że każdego roku we wrześniu na jednej z rzymskich
uczelni spotkają się wykładowcy teologii duchowości (Forum dei docenti di Teologia spirituale). Pierwszy taki zjazd odbył się w 2012 r. W dniach 13-15 IX 2018
r. na Papieskim Wydziale Teologicznym i Papieskim Instytucie Duchowości
„Teresianum” (Piazza San Pancrazio, 5/A) odbyło się VII Forum1. Temat wiodący
konferencji został sformułowany następująco: „Tworzenie teologii duchowości
poczynając od lektury tekstów” (wł. Fare teologia spirituale a partire dalla lettura
dei testi)2.
Głównym celem niniejszej trzydniowej konferencji było podkreślenie znaczenia tekstów źródłowych i świadomego stosowania właściwych metod hermeneutycznych w teologii duchowości. Wszystko po to, by nauka i studia służyły życiu
– jak zaznaczył na wstępie prof. Jesús Manuel García SDB (Università Pontificia
Salesiana, Roma), jeden z głównych organizatorów.
———————
* Ks. dr hab. Jan Krzysztof MICZYŃSKI – kapłan archidiecezji lubelskiej (wyśw. w 1996 r.);
absolwent KUL (magisterium, licencjat kościelny) i „Gregorianum” w Rzymie (doktorat); od 2005
r. pracownik naukowy KUL; habilitował się w roku 2017 na podstawie rozprawy pt. Fundament
duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Lublin 2016). W latach
2017-2019 był dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości KUL; od października 2019 r. – po przekształceniu decyzją władz KUL tejże jednostki w Sekcję – pełni funkcję jej kierownika. ORCID
0000-0003-1052-5655.
1 Treści poprzednich spotkań zostały skrótowo omówione przeze mnie w poprzednich numerach
rocznika „Duchowość w Polsce” (Forum I-III – 16(2014), s. 251-261; Forum IV-V – 18(2016), s. 267272; Forum VI – 19-20(2017-2018), s. 341-348). Pełne materiały z przeprowadzonych Forów można
odnaleźć w języku oryginalnym w internetowym czasopiśmie naukowym „Mysterion”: www.mysterion.it (w zakładce: „Rivista”).
2 Pełną dokumentację VII Forum zob. „Mysterion” 11(2018), nr 2 (www.mysterion.it).
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W konferencji wzięło udział około trzydziestu wykładowców, głównie z Włoch,
jak również z zagranicy (w tym także z Polski). Bardzo atrakcyjna była zmieniona
forma sympozjum – ściśle dopasowana do tematyki. Około pół roku przed zjazdem
jego uczestnikom rozesłano drogą mailową propozycję skomentowania jednego
z dwóch niedługich tekstów (do wyboru):
• św. Teresa od Jezusa, Sprawozdanie drugie (wł. Relazione seconda)3;
• św. Paweł VI, Rozważanie o śmierci (wł. Pensiero alla morte)4.
Przyjeżdżający na Forum mogli zgłosić chęć zabrania głosu. Organizatorzy
przewidzieli bowiem – oprócz trzech głównych referatów – dwie obszerne sesje
połączone z dyskusją, dedykowane wspomnianym tekstom. Oprócz obrad, był
również czas na wspólne spotkanie przy stole oraz na modlitwę liturgiczną.
1. Podstawowe zasady czytania tekstów teologiczno-duchowych
Forum otworzył o. prof. Denis Chardonnens OCD, rektor „Teresianum”, który
podkreślił, że tradycją tej rzymskiej uczelni jest łączenie duchowości chrześcijańskiej z antropologią. W tematykę Forum wprowadził zaś o. prof. Emilio Martínez
OCD (Teresianum), wyrażając radość z tego, że przybyli uczestnicy mogli zapoznać
się z rozesłanymi wcześniej tekstami.
Pierwszym prelegentem był prof. Jesús Manuel García SDB (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie), który wygłosił referat na temat: Tworzenie teologii
duchowości poczynając od lektury tekstów – założenia. Na wstępie zaznaczył, że
badacz – szukający sposobu czytania i interpretacji tekstów – spotyka się z bardzo
obszerną literaturą na ten temat. Głównym problemem jest to, by odczytywanie
tekstów miało przełożenie na konkretne życie współczesnego człowieka. Czytać
właściwie tekst oznacza „poznawać osobę piszącą”. Wiąże się to z postawą zaufania względem konkretnego autora, jak również – w jakimś sensie – z uczestniczeniem w jego osobistym doświadczeniu. Ze strony czytającego i interpretującego
potrzebna jest postawa otwartości. „Czemu zatem służy tekst?” (w domyśle: teologiczno-duchowy, kogoś świętego…) – spytał się retorycznie prelegent. Odpowiedź brzmi: „Twojej zmianie; byś wszedł w głębię tekstu”. Wszystkie teksty
duchowe odnoszą się do przeżycia, które jest opowiedziane innym (kiedy np. św.
Teresa od Jezusa pisała Sprawozdanie drugie, wiedziała, że ma coś przekazać i to
zinterpretować – miała jasną motywację). U początków podobnych tekstów jest –
zdaniem prof. Jesúsa Manuela Garcíi – przeżycie osobiste autora, dlatego zaproponował on, by wziąć pod trzy ważne punkty:
———————
Zob. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 3, Kraków 1995 (wyd. 3), s. 18-20 (w wydaniu polskim w:
Sprawozdaniach duchowych).
4 Zob. C. Stercal, Il “Pensiero alla morte”, in Paolo VI. Un ritratto spirituale, a cura di
C. Stercal, Brescia-Roma 2016.
3
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A. Opisanie kontekstu życiowego tekstu, który nie ogranicza się tylko do tła
historyczno-teologiczno-duchowego znanego w ogólnej historii duchowości;
B. Korzystanie z edycji krytycznej tekstu, a przy tym właściwa znajomość
formy i gatunku literackiego, używanego przez autora, a także jego języka;
C. Wejście, intuicyjne i egzystencjalne, w głębię autora, w jego świat.
Ad. A) Potrzebne jest stawianie pytań dotyczących powstania tekstu: kiedy?
kto? dla kogo? dlaczego tak (autor) pisze? Chodzi tu o zrozumienie wydarzenia.
Nie wolno zatem tekstu instrumentalizować i używać go do własnych celów.
Kiedy bowiem czytam jakiś tekst, jest to już tekst (sam w sobie) interpretujący. Ja
go czytam interpretując, by przekazać go innym, by z kolei oni sami go zinterpretowali. Wszystko zatem jest interpretacją. Jeżeli zaś ja się zamknę we własnych
pojęciach, w swoich myślach, to odczytam tylko to, co ja pomyślałem i nie odczytam tekstu. Celem zaś jest dotarcie do sensu egzystencjalnego – życie w kontekście
tego tekstu. Chodzi o to, by nie tylko tekst przekazać, ale by go wcześniej zrozumieć i wydobyć zawartą w nim prawdę. Trzeba zatem postawić pytanie: co ten
tekst mówi dzisiaj ludziom?
Ad. B) Święty Jan od Krzyża miał świadomość, że zwykłym tekstem nie jest
w stanie oddać swojego doświadczenia i dlatego wybierał niekiedy tekst poetycki.
Dlatego prof. Jesús Manuel García stwierdził, że potrzeba dostrzegać zawartą
w tekście intencjonalność (dlaczego ten tekst został napisany), a przy tym odrzucić
wszelkie możliwe uprzedzenia dotyczące danego utworem.
Ad. C) Jest to niejako „stawanie się uczniem”, by ten tekst czytać „od wewnątrz”. Wymaga to złożonej postawy. Z jednej strony trzeba być „zaangażowanym”, a z drugiej zaś konieczna jest „odległość”, by pozostać obiektywnym.
Dodatkowo badacza winna cechować dialogiczność z innymi, by mógł on uciec
z subiektywizmu i być otwartym na interpretację innego człowieka.
Profesor Jesús Manuel García dodał także, że bardzo istotne jest odróżnianie
tego, co święci pisali (dzieląc się własnym doświadczeniem), od ich teologii (gdzie
swoje doświadczenie konfrontowali na piśmie z oficjalnym nauczaniem Kościoła).
Inną sprawą jest natomiast fakt, że teolog, interpretujący dany tekst, wyeksponuje
jakiś konkretny aspekt: chrystologiczny czy też np. socjologiczny. Może się natomiast zdarzyć, że komentarz do tekstu nic nie mówi czytelnikom, gdyż czasem
jakiś teolog duchowości nie potrafi sprawić, by oryginalny tekst „przemówił”. Potrzebne jest odczytywanie tekstów i aplikowanie ich do życia. Celem teologii duchowości jest nie tyle zwiększenie informacji, czy przypomnienie przeszłości, ale
zmienianie przyszłości. Chodzi o wewnętrzną przemianę osób. Potrzeba jest konfrontowania się z własnym sumieniem i przyjmowania postawy otwartości na
(ewangeliczną) prowokacyjną nowość tekstu.
Po zakończeniu referatu był czas na dyskusję. Profesor Jesús Manuel García
został zapytany przez ks. prof. Vicente Boscha (Pontificia Università della Santa
Croce) czy człowiek interpretujący tekst musi być zaangażowany życiowo czy
uczuciowo w ten tekst (jeśli tak – to do jakiego stopnia)? Odpowiadając, prelegent
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podkreślił, że trzeba odrzucić skrajności – całkowity dystans, jak również zatrzymanie się tylko we własnych przeżyciach.
Jeden ze słuchaczy dodał, że należałoby przekazywać nie tylko przesłanie tekstu, ale także wskazać co było rzeczywiście przeżyte przez jego autora. Dlatego
teolog duchowości staje przed trudnym zadaniem: „subiektywnie odczytuje” spisane
przez inną osobę „subiektywne przeżycia”. Co zatem może być odpowiednim kluczem hermeneutycznym, aby nie rozminąć się z prawdą? Profesor Jesús Manuel
García odpowiedział, że potrzebny jest zawsze „dystans weryfikacyjny”, a ponadto
istnieje prawda obiektywna – jest nią Jezus Chrystus. Zadaniem teologa duchowości jest odkryć Chrystusa w „kolorycie różnych osób”.
Profesor Laurent Touze (Pontificia Università della Santa Croce) dodał, że do
tekstu trzeba zbliżać się z Jezusem, który w nas żyje, bo – chociaż święci nie jesteśmy – mamy tego samego świętego Jezusa, którego miał święty autor. Profesor
Jesús Manuel García uzupełnił, że mimo wszystko potrzebna jest wiedza odnośnie
do tego, w jakiej kulturze wyrastał dany święty (np. kultura anglosaska ma odrębną
charakterystykę niż inne). Pojawił się zatem głos, że byłoby interesujące studiowanie niektórych dawnych świętych jako wzorców hermeneutycznych.
W czasie dyskusji przypomniane zostały dwa modele – błędny oraz poprawny
– interpretacji tekstu. Błędnym sposobem jest „uprzedzenie” (wł. pregiudizio),
gdzie czytając tekst, człowiek „szuka tego, co ma w głowie” i… „niestety to znajduje”. Sposobem poprawnym jest „przed-rozumienie” (wł. precomprensione),
czyli posiadanie wcześniejszej wiedzy (umysł człowieka nie stanie się w momencie czytania tekstu tabula rasa), stawianie wcześniejszych hipotez, ale jednocześnie otwartość na wszelkie możliwe rozwiązania.
W czasie dyskusji pojawiało się słowo „fenomenologia”. Mówiono, że metoda
fenomenologiczna pozwala lepiej zrozumieć samo doświadczenie autora danego
tekstu. Można było zauważyć, że „fenomenologia” była utożsamiana z odkrywaniem istotnych cech doświadczenia duchowego, jak również jego kontekstu. Tym
samym, odchodzono od stricte filozoficznego rozumienia fenomenologii.
Profesor Emilio Martínez González OCD („Teresianum”, Rzym) dodał, że
warto przeczytać prolog do Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, w którym autor
– dystansując się od swojego tekstu – poleca, by każdy przeczytał tak, jak potrafi,
bowiem: „Jezus nie jest mój – jest twój”.
2. Warsztaty omawiające tekst Sprawozdania drugiego św. Teresy z Avili
Pierwszego dnia VII Forum, po referacie wprowadzającym ogólnie w tematykę hermeneutyki tekstów, uczestnicy przystąpili do omówienia pierwszego z zaproponowanych tekstów metodą warsztatową. Wspomniany wcześniej prof. Emilio Martínez González OCD uczynił wprowadzenie, w którym podkreślił, że dla
zrozumienia św. Teresy od Jezusa, potrzeba często czytać „między wierszami”.
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Używała ona bowiem różnych stylów, np. ironii. Czasem dodawała coś do tekstu,
by Kościół rzymski nie miał obaw. Była to strategia, by się w razie czego obronić
przed możliwymi zarzutami ze strony inkwizycji.
Omawiany tekst Sprawozdania drugiego stanowi swego rodzaju wewnętrzną
biografię św. Teresy. Po komentarzu teologicznym prof. Emilio José Martíneza
Gonzáleza, swoje komunikaty przedstawili: prof. Annamaria Valli OSB (Język
świadectwa „Sprawozdania drugiego” św. Teresy z Avili, Viterbo), prof. Raffaele
Di Muro OFMConv (Refleksje o życiu mistycznym na podstawie doświadczenia
św. Teresy od Jezusa w „Sprawozdaniu drugim”) i prof. Ciro García OCD („Teresianum”). Ten ostatni przedstawił również postać niedawno zmarłego wielkiego
uczonego terezjanisty prof. Tomása Álvareza OCD (1923-2018), jako przykład jak
rozwijać teologię duchowości poczynając od doświadczenia terezjańskiego.
Profesor Ciro García podkreślił, że liczący dwanaście stron tekst Sprawozdania drugiego św. Teresy zawiera obronę jej twórczości. Stworzyła ona swoją teologię duchowości. Szkielet zawarła w traktacie Życie, Drogę doskonałości napisała
jako tekst pedagogiczny, natomiast najbardziej rozwinęła swoją myśl w Twierdzy
wewnętrznej. Wspominany pośmiertnie prof. Tomás Álvarez od roku 1962, czyli
od czasu pobytu na „Teresianum”, opracowywał wydanie krytyczne dzieł św.
Teresy. W swojej pracy naukowej czytał pisma Teresy, komentował i pisał. Jego
najważniejsze dzieła to artykuły, które zostały zebrane w pięciu tomach. Jego
metodą była lektura: tekstualna, fenomenologiczna, teologiczna, mistagogiczna,
hermeneutyczna i teologiczno-mistyczna.
Po wystąpieniach nastąpił czas na obszerną dyskusję. Po jej zakończeniu
uczestnicy udali się do kaplicy uniwersyteckiej na nieszpory, a następnie Mszę
świętą i wspólną kolację.
3. Warsztaty omawiające tekst Rozważania o śmierci św. Pawła VI
Również drugi dzień Forum poświęcony był sposobom interpretacji. Tym razem na kanwie Rozważania o śmierci św. Pawła VI. Wprowadzenie teologiczne
przygotował i przedstawił ks. prof. Claudio Stercal (Università Cattolica del Sacro
Cuore – Campus di Milano; Facoltà di Teologia di Lugano). W swoim wystąpieniu,
zatytułowanym: Niektóre myśli na podstawie lektury „Rozważania o śmierci”
Pawła VI, skupił się na trzech ważnych aspektach:
• Czym właściwie jest lektura „duchowa”? Jest tekst duchowy, który służy czytelnikowi, by ten odkrył siebie samego w świetle tego co czyta;
• Tak rozumiana lektura duchowa ma wartość dydaktyczną i pastoralną;
• Służy ona zatem zarówno studiowaniu, jak i życiu duchowemu.
Profesor Emilio José Martínez González OCD dodał, że nie chodzi o to, by
w komentarzu nie tyle pokazać siebie, albo też swój warsztat pisania, ale by ukazać
piękno tekstu. Podobnie w muzeum – przewodnik ma ukazać piękno rzeźby, a nie
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(nawet) warsztat rzeźbiarza, albo własną erudycję. Chodzi o to, by pozostać
w cieniu.
Następnie przystąpiono do omawiania mało znanego tekstu pt. Rozważanie
o śmierci św. Pawła VI. Tekst ten został napisany przez papieża w notatniku na
trzynastu stronach (obecnie ten zbiór przechowywany jest w Instytucie Pawła VI
w Brescii, we Włoszech). Tekst nie został opatrzony datą, ale znajduje się pomiędzy zapiskami pod następującymi datami: 3 III 1965 r. oraz 2 II 1966 r.). Swoje
propozycje interpretacyjne tego tekstu przedstawili w komunikatach:
• s. Antonella Fraccaro (Discepole del Vangelo, Castelfranco Veneto);
• dr Bernard Sawicki OSB (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma);
• prof. Maurizio Bevilacqua (Istituto di Teologia della Vita Consacrata „Claretianum”, Roma);
• ks. dr Diego Maria Pancaldo (Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze);
• ks. dr hab. Jan Krzysztof Miczyński (KUL) – autor niniejszego opracowania.
Antonella Fraccaro zwróciła uwagę na strukturę tekstu i wypunktowała główne
teologiczne treści.
Ojciec Bernard Sawicki OSB wyjaśnił doniosłość i złożoność interakcji tekstu
duchowego z czytelnikiem. Wskazał też, że tekst ten można czytać na dwa sposoby: jako medytację-świadectwo świętego papieża, a także jako przykład używania tekstów biblijnych, patrystycznych oraz innych, zaczerpniętych z tradycji
kościelnej.
Ksiądz Jan Miczyński zwrócił m.in. uwagę, że tekst został ułożony przez
Pawła VI niedługo po napisaniu Testamentu (na początku pontyfikatu), dlatego też
można ten tekst rozumieć jako papieski duchowy plan na lata posługi Piotrowej,
by naśladować Chrystusa w Jego przygotowywaniu się na przejście z tego świata
do wieczności, oddając swoje życie z miłości Bogu i Kościołowi.
Następnie uczestnicy przeszli do kolejnego punktu programu, którym był
„okrągły stół” (wł. tavola rotonda). Jego celem było zebranie głównych wniosków
z dwóch dni Forum. Prowadzący obrady, prof. Emilio José Martínez González
OCD, nawiązując do głównego tematu zjazdu, postawił na wstępie pytanie: czy
podczas dotychczasowych obrad udało się utworzyć teologię duchowości (wł. teologia spirituale; dosłownie w języku polskim wyrażenie to brzmi: „teologia
duchowa”), zaczynając od tekstów?
Profesor Claudio Stercal stwierdził, że właściwie powinno się zrezygnować
z określenia „duchowa” (wł. spirituale) w odniesieniu do teologii, gdyż cała teologia taką winna być – bazującą na doświadczeniu, na tekstach. Odpowiadając na
postawione wcześniej pytanie, prof. Jesús Manuel García skonstatował, że podczas
dyskusji nie została utworzona teologia. Natomiast został wybrany dobry kierunek. W celu utworzenia teologii trzeba by było wybrać np. na przyszłe sympozjum
„jakieś trzy teksty” na konkretny temat (np. o śmierci) i w ten sposób tworzyć
konstrukcje teologiczne (trochę w inny sposób niż to czyni teologia dogmatyczna).
Przy tym wszystkim potrzebne jest, by teologia duchowości cechowała się intra-
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dyscyplinarnością i interdyscyplinarnością. Trzeba uznać, że VII Forum służyło
temu jako wprowadzenie. Opinię o potrzebie interdyscyplinarności potwierdziła
s. prof. Annamaria Valli, która dodała, że otwartość na inne nauki jest jedynie
drogą, natomiast celem jest poznawanie prawdy.
Profesor Ciro García OCD spostrzegł, że rzeczywiście VII Forum było bardziej „lekturą duchową” niż tworzeniem teologii (badany był głównie kontekst:
język, życie i twórczość danego świętego). Brakuje zatem „lektury teologicznej”
(wł. lettura teologica) – tak, jak to czynił wspomniany Tomás Álvarez, który omówił wszystkie dzieła św. Teresy. Profesor Emilio José Martínez González dodał, że
nie chodzi jednak o tworzenie teologii bazującej na tekstach, ale na życiu świętego
(które jest komunikowane przez teksty). Jako anegdotę przytoczył słowa jednego
ze znawców pism św. Teresy: „Jeśli nie rozumiesz – czytaj na głos, albo daj komuś
do przeczytania, najlepiej kobiecie”. Trzeba wydobyć treść i być wiernym intencji
autora. Nie można zatem go „instrumentalizować”. Owszem, trzeba być krytycznym, ale należy przede wszystkim szukać tego, co chciał powiedzieć autor. Annamaria Valli uzupełniła dyskusję, proponując rozróżnienie:
• teologiczne wydobywanie bogactwa tekstu;
• tworzenie teologii na podstawie tekstu.
Na zakończenie o. Emilio wyznał: „Robię sobie rachunek sumienia, ile
w moim wykładaniu jest tekstów oryginalnych, a ile komentarzy; trzeba pozwolić
studentom, by mówiły do nich teksty”.
Dzień drugi Forum zwieńczony został możliwością zaprezentowania najnowszych własnych publikacji, a także – jak dnia pierwszego – modlitwą liturgiczną
i wspólnym posiłkiem.
4. Ku kolejnemu Forum
Trzeci, ostatni dzień VII Forum dał uczestnikom możliwość sformułowania
końcowych wniosków, jak również podzielenia się wynikami badań teologicznoduchowych w poszczególnych ośrodkach (we Włoszech i za granicą).
Na zakończenie ustalono, że kolejne – VIII Forum w 2019 r. – zostanie połączone z organizowanym we wrześniu tegoż roku w Rzymie międzynarodowym
kongresem na temat nowych metod w teologii duchowości5. Podjęto również
———————
5 Kongres ten został zorganizowany w dniach 25-28 IX 2019 r. na Papieskim Uniwersytecie
„Antonianum” w Rzymie. Nosił tytuł: „Studia duchowości chrześcijańskiej i teologia duchowości:
Metodologie w rozwoju” (wł. Lo studio della spiritualità cristiana e la teologia spirituale: Metodologie in evoluzione; ang. The Study of Christian Spirituality and Spiritual Theology: Evolving Methodologies). Organizatorami były dwie organizacje gromadzące wykładowców duchowości i teologii
duchowości – włoska (Forum dei Professori di Teologia Spirituale in Italia – FPTSI) i amerykańska
(Society for the Study of Christian Spirituality – SSCS). Zapis referatów wygłoszonych na tym kongresie umieszczono we wspomnianym wcześniej czasopiśmie internetowym „Mysterion” 12(2019),
nr 2 (www.mysterion.it). Sprawozdanie z tego międzynarodowego sympozjum, jak również z VIII
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decyzję, że Forum IX (zaplanowane w dniach 17-19 IX 2020 r.) odbędzie się
w Pontificio Ateneo Sant’Anselmo w Rzymie. Ma ono stanowić swego rodzaju
odpowiedź na wspomniany światowy kongres organizowany w Rzymie w roku
2019, i ma służyć ocaleniu oraz rozwojowi teologii duchowości dzisiaj.
THE 7TH NATIONAL FORUM
FOR LECTURERS OF SPIRITUAL THEOLOGY
(Rome, 13-15 IX 2018)
TOPICS AND CONCLUSIONS
It is already a tradition (started from 2012), that a meeting of lecturers in theology of spirituality is organized in September of each year at one of the Roman
universities. The seventh Forum was held on September 13-15, 2018 at the Pontifical Theological Faculty “Teresianum” in Rome. It was entitled: Creating spiritual
theology starting from reading the texts.
The main purpose of this three-day conference was to emphasize the
importance of source texts and the conscious use of appropriate hermeneutic
methods in theology of spirituality. All so that science and studies may serve the
spiritual life. During the symposium lectures and workshops (based on the texts
of St. Teresa and St. Paul VI) were held. One of the main conclusions was to allow
the source texts of the great saints to speak to the students.
Keywords: forum, spiritual theology, method, text, Saint Theresa, Paul VI.
Słowa kluczowe: forum, teologia duchowości, metoda, tekst, Święta Teresa,
Paweł VI.

———————
Forum (zorganizowanego w trakcie kongresu), znajdzie się w kolejnym numerze „Duchowość
w Polsce”.
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Marta KOWALCZYK
DOKUMENTY MALTAŃSKIE W ZASOBACH PERGAMINÓW
ARCHIWUM OBRAZÓW CYFROWYCH
BIBLIOTEKI LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK
Obecnie Wydział Rękopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk (LLAS)
zachował 1412 pergaminów z okresu od XI do XX wieku. Jest to jedna z największych kolekcji pergaminów w krajach bałtyckich. Treść pergaminów dotyczy
tematycznie obecnego terytorium Litwy, Polski, Białorusi, Łotwy, Estonii, Rosji,
Ukrainy, Niemiec, Austrii i Włoch.
Przez długi czas dokumenty te były dostępne tylko dla wąskiego kręgu naukowców. Jednak rosnące zainteresowanie historią oraz postępująca cyfryzacja
wpłynęły na udostępnienie zdjęć cyfrowych dokumentów pergaminowych przechowywanych w depozycie Wydziału Rękopisów LLAS wszystkim zainteresowanym. Jest to możliwe za pośrednictwem strony www.mab.lt Dokumentom towarzyszą krótkie opisy archiwalne w języku litewskim i angielskim, ułożone zgodnie
z Katalogiem Pergaminów autorstwa Rimantasa Jasasa (1980). Nazwiska osobiste,
nazwy miejsc, daty, autentyczność dokumentów i bibliografia zostały zmienione.
W celu wygodniejszego wyszukiwania niezbędnych dokumentów podano listę
wszystkich zdigitalizowanych pergaminów, przygotowano indeksy nazwisk osobistych i nazw miejsc, a dokumenty pogrupowano według ich pochodzenia i chronologii. Obecne Archiwum obrazów cyfrowych przedstawia cyfrowe kopie 121
pergaminów obejmujących okres od 1187 do 1500 r.
Wśród nich można znaleźć dziewięć ważnych historycznie dokumentów dotyczących Zakonu Maltańskiego i jego działalności na ziemiach polskich:
1. List biskupa poznańskiego Benedykta (zm. 10 X 1193/95 r.) potwierdzający
prawo Zakonu Maltańskiego do zarządzania schroniskiem Kościoła św. Michała
w Poznaniu, podarowanym przez księcia Mieszka, oraz do korzystania z dziesięcin
ze wsi podarowanej przez biskupa Radwana z Poznania (zm. 1172) na utrzymanie
schroniska. W dokumencie biskup przekazuje Kościół św. Michała i wszystkie
jego dziesięciny Zakonowi św. Jana. (sygn. F1-1);
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2. List papieża Celestyna III potwierdzający prawo Zakonu św. Jana do zarządzania schroniskiem w Poznaniu wraz ze wszystkimi dziesięcinami przekazanymi
na utrzymanie schroniska. (sygn. F1-2);
3. Darowizna biskupa poznańskiego Pawła (zm. 31 III 1242 r.) dla Zakonu św.
Jana. Biskup przekazuje Zakonowi Maltańskiemu swój tytuł do Kościoła św.
Michała i do schroniska w Poznaniu, a także wszystkie dziesięciny i chłopów
otrzymane wcześniej na utrzymanie kościoła i schroniska. (sygn. F1-4);
4. Książę Władysław III (ur. między 1161 a 1166 r., zm. 3 XI 1231 r. w Środzie
Śląskiej) potwierdza prawo zakonu św. Jana do zarządzania schroniskiem w Poznaniu i wioskami podarowanymi przez jego ojca Mieszka III (ur. między 1122 a 1125
r., zm. 13 lub 14 III 1202 r. w Kaliszu). W dokumencie zwalnia chłopów z tych
wiosek z obowiązków wobec władcy, z ceł i z podporządkowania się kasztelanom.
(sygn. F1-5);
5. Książę Władysław przekazuje wieś Koritowo na schronienie w gnieźnieńskim kościele św. Jana Chrzciciela. (sygn. F1-7);
6. Karta Gallusa de Cenibacho, Przeora domów Zakonu św. Jana w Austrii,
Czechach, Morawach i Polsce, dla wikariuszy Katedry św. Piotra w Poznaniu, zobowiązująca starszego rodu Zakonu św. Jana w Poznaniu, do oddania dorocznego
hołdu zwany „kalėda” w pieniądzach i zbożu plebanom i dzwonnikom katedry
Objawienia Pańskiego. (sygn. F1-8);
7. Przywilej księcia polskiego Bolesława (ur. między 1224 a 1227 r., zm. 13 lub
14 IV 1279 r. w Kaliszu) przyznany 25 IV 1268 r. nadający prawa niemieckie wsi
Sedlec, należącej do poznańskiego schroniska św. Jana z Zakonu Maltańskiego.
(sygn. F1-9);
8. Potwierdzenie (dyplom) biskupa Roberta z Ołomuńca (1201-1240) dla
arcybiskupa gnieźnieńskiego i polskich rektorów dotyczący odbioru dziesięciny
dla papieża ze schronisk zakonu św. Jana w Czechach i Polsce. (sygn. F1-63);
9. List od papieża Innocentego III potwierdzający prawo Zakonu Joannitów do
zarządzania funduszami przekazanymi przez biskupa poznańskiego i jego kapitułę
na utrzymanie wikariusza i schroniska Kościoła św. Michała w Poznaniu. (sygn.
F1-3).
Objaśnienie: Zwroty używane w angielskiej, litewskiej i łacińskiej wersji
językowej dostępne w archiwum nieco się od siebie różnią. Dla ujednolicenia
w artykule użyto nazw Zakon Maltański i Zakon św. Jana oraz schronisko w rozumieniu przytułek, szpital.
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DOCUMENTS OF THE ORDER OF MALTA IN THE PARCHMENTS
OF DIGITAL IMAGES ARCHIVE OF THE LIBRARY
OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES
At present the Division of Manuscripts of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences has retained 1412 parchments dating back to XI-XX century. It is
one of the largest collection of parchments in Baltic countries. The content of the
parchments concerns a current territory of Lithuania, Poland, Belarus, Latvia,
Estonia, Russia, Ukraine, Germany, Austria and Italy.
Among them we can find nine historically important documents related to the
Sovereign Military Order of Malta and beginnings of its operation on Polish lands:
Confirmation letter by Bishop Benedict of Poznan to the Order of St. John. (Bishop
Benedict of Poznan confirms the right of the Order of the Hospital (of St. John) of
Jerusalem to manage the shelter of St. Michael’s Church in Poznan, donated by
Duke Mescho of Poland, and to use the tithes from (villages of) the Kostrzyn province, donated by Bishop Radovanus of Poznan, for the maintenance of the shelter;
and also donates St. Michael’s Church and all its tithes to the Order of St. John and
Confirmation letter by Pope Celestin III to the Order of St. John. (Pope Celestin
III confirms the right of the Order of the Hospital [of St. John] of Jerusalem to
manage the shelter in Poznan with all the tithes donated for the maintenance of the
shelter).
Keywords: Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem
of Rhodes and of Malta, Joannites, Knight of Malta, documents and privileges
(XII-XII century).
Słowa kluczowe: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana
z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, Joannici, rycerze maltańscy, dokumenty i przywileje (XII-XIII wiek).
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List biskupa poznańskiego Benedykta potwierdzający prawa do zarządzania schroniskiem
[przytułkiem] kościoła św. Michała w Poznaniu, podarowanym przez księcia Mieszka dla
zakonu św. Jana (data nadania: pomiędzy 1187 a 1193 r.).
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List potwierdzający papieża Celestyna III dla Zakonu Świętego Jana (09 IV 1193).
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Ewa KORBUT MSF*
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI
za okres od 2 XII 2017 r. do 31 XII 2019 r.
Sprawozdanie obejmuje okres od początku kadencji aktualnego Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (kadencja 2017-2021), tj. od
2 XII 2017 r.
1. Zarząd w aktualnym składzie: ks. prof. dr hab. Marek TATAR (UKSW) –
prezes, ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL) – wiceprezes, dr Ewa
KORBUT MSF (UKSW) – sekretarz, ks. dr Arkadiusz KRUK (PTW, Wrocław) –
skarbnik; członkowie: prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA OCD (UPJPII),
ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Toruń), ks. dr hab. Jacek HADRYŚ (prof.
UAM), ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA (prof. UKSW), ks. dr hab. Jan
MICZYŃSKI (KUL) został wybrany na czteroletnią kadencję podczas Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w Częstochowie dnia
1 XII 2017 r.
W skład komisji rewizyjnej weszły następujące osoby: prof. dr hab. Czesław
PARZYSZEK SAC (UKSW); dr Lidia WRONA CM (KID, Kraków); ks. dr hab.
Lech KRÓL prof. UMK (Toruń).
2. W okresie sprawozdawczym miały miejsce cztery posiedzenia Zarządu:
a) Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 VI 2018 r. w gmachu UKSW w Warszawie. Po omówieniu bieżących spraw, tj. sprawozdania finansowego i przyjęcia nowych członków do grona PSTD, Prezes przekazał informację na temat funkcjonowania RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Uchwalono,
by prośba o przyjęcie do PSTD zawierała już deklarację zgody na posiadanie i po———————
*

Dr Ewa KORBUT MSF – od 1986 r. przynależy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny; od 2015 r. zatrudniona jest na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie – w latach
2017-2019 jako adiunkt w Katedrze mistyki chrześcijańskiej; od 2017 r. pełni funkcję sekretarza
Zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Teologów Duchowości; od maja 2019 r. jest przełożoną generalną Zgromadzenia. ORCID 0000-0002-0738-8349.
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sługiwanie się danymi członków. Następnie omówiono sprawy związane z organizacją najbliższego Zjazdu PSTD i towarzyszącej mu konferencji naukowej. W nawiązaniu do nadchodzących wydarzeń z życia Kościoła (XV Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów obradujące wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”), wstępnie jako temat sympozjum przyjęto „Młodzi a rozeznawanie powołania”. Podjęto też ustalenia co do miejsca spotkania (UKSW,
Warszawa).
b) Dnia 11 I 2019 r. na UKSW w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie
Zarządu. Podobnie jak poprzednie, koncentrowało się ono na przygotowaniu kolejnego Zjazdu PSTD oraz sympozjum. Program duszpasterski Episkopatu Polski
przyjęty na lata 2019-2022 zainspirował do określenia tematyki, której ostatecznie
nadano brzmienie: „Eucharystia źródłem i szczytem życia duchowego”. Uzgodniono też kwestię miejsca i terminu (21-22 VI 2019 r. w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Białymstoku). Ustalono, że akcentem kończącym Zjazdu
będzie pielgrzymka do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce. Wyznaczono też listę prelegentów: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Jan
Miczyński, dr Małgorzata Pagacz USJK, dr Leszek Wianowski.
c) Trzecie spotkanie Zarządu miało miejsce dnia 21 VI 2019 r. w Białystoku,
w siedzibie Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Podjęto na
nim dyskusję na temat studiów z teologii duchowości w reformie szkolnictwa wyższego. Zasygnalizowano pewne trudności na przyszłość, np. w dostaniu się na studia po przyjętej reformie. Ze względu na obawę, że studiom teologicznym mogą
nie być przydzielone wystarczające środki finansowe, otwartym pytaniem jest, kto
będzie przygotowywał kadry? W przypadku rozwiązania wydziałów teologicznych nasuwa się kolejne pytanie o afiliację seminariów duchownych. Innym ważnym tematem poruszonym na posiedzeniu Zarządu była sprawa miejsca duchowości w nowym Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia oraz przewidywane miejsce duchowości w studiach seminaryjnych w Polsce. Członkowie Zarządu określili
projekt Ratio formationis jako akcentujący wymiar pastoralny. Przyznanie teologii
duchowości 105 godzin, z czego 30 godzin na rok propedeutyczny, uznano za
liczbę niewystarczającą. Poza tym zwrócono uwagę, że rok propedeutyczny nie
jest wpisany w zakres studiów, tym samym nie wchodzi w pensum.
d) Ostatnie, czwarte spotkanie zgromadziło członków Zarządu w dniu 30 XI
2019 r. w gościnnych progach gmachu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18a. Wśród dyskutowanych tematów wiele
uwagi poświęcono podniesieniu rangi rocznika „Duchowość w Polsce”. W najbliższym czasie pilnym zadaniem będzie „umiędzynarodowienie”, czyli poszerzenie Rady Naukowej i grona recenzentów o teologów zagranicznych oraz umożliwienie publikowania autorów spoza Polski. Wstępnie przedyskutowano też organizację następnego sympozjum. Naturalną podpowiedzią co do tematyki i lokalizacji jest oczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W planowaniu miejsca uwzględniana jest więc Warszawa, a refleksja
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teologiczna będzie dotyczyć osoby Prymasa Tysiąclecia („Stefan Wyszyński –
mistrz duchowy”).
3. Podczas każdego posiedzenia dokonywano przyjęcia nowych członków.
W okresie sprawozdawczym grono PSTD powiększyło się o 15 nowych członków,
w tym:
• 1 członka zwyczajnego (ks. dr hab. Radosław KIMSZA),
• 4 członków korespondentów (dr Małgorzata PAGACZ USJK, ks. dr Adrian
FERTACZ, dr Wojciech MLECZKO CR, ks. dr Grzegorz KACZOROWSKI),
• 10 członków współpracowników (mgr lic. Marzena RACHWALSKA, mgr
lic Dagmara CZARNECKA, ks. mgr lic. Janusz Michał MIESZKOWSKI, mgr lic.
Łukasz PAWŁOWSKI SDB, ks. mgr lic. Łukasz SUSZKO, mgr lic. Daniel
KOBRZYCKI, mgr lic. Sylwia PERCZAK, ks. mgr lic. Tomasz KOŁODZIEJ, ks.
mgr lic. Michał URBAN, ks. mgr lic. Sebastian KRUK).
Podczas ostatniego zebrania Zarządu (30 XI 2019 r.) przyjęto formalną rezygnację z członkostwa dwóch dotychczasowych członków PSTD. Obecnie Polskie
Stowarzyszenie Teologów Duchowości liczy 153 członków (stan na 31 XII 2019).
Aktualne zestawienie stanu personalnego odzwierciedlają poniższe tabele:
księża
księża
diecezjalni zakonni
członkowie
zwyczajni
członkowie
korespondenci
członkowie
współpracownicy
Razem:

profesorowie
doktorzy habilitow.
doktorzy
licencjaci
Razem:

zakonnice

świeckie świeccy
Razem
kobiety mężczyźni

25

14

1

2

1

43

26

21

9

9

7

72

17

8

—

10

3

38

68

43

10

21

11

153

księża
księża
diecezjalni zakonni
14
5

zakonnice
1

świeckie świeccy
Razem
kobiety mężczyźni
—
—
20

9

9

—

2

—

20

28
17
68

21
8
43

9
—
10

9
10
21

8
3
11

75
38
153

4. Kolejny tom rocznika „Duchowość w Polsce” za lata 2017-2018 o podwójnej numeracji 19-20, z braku wystarczających funduszy, ukazał się najpierw
w wersji elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej PSTD. W później-
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szym terminie ukazała się wersja papierowa w celu spełnienia obowiązku egzemplarza obowiązkowego dla wybranych bibliotek oraz na specjalne zamówienie.
Całość liczy 355 stron. Novum tego wydania jest blok tematyczny pt. „Szkice
z metodologii teologii duchowości”. Inicjatywa ta ma na uwadze początkujących
teologów duchowości i służy stworzeniu możliwość kształtowania warsztatu
pisarskiego oraz platformy do publikowania pierwszych tekstów naukowych.
5. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa ogólnopolskie sympozja,
które odbywały się w połączeniu z posiedzeniami Zarządu:
• „Kultura powołania”, 12 I 2019 r. w Warszawie na UKSW,
• „Eucharystia źródłem i szczytem życia duchowego”, 21-22 VI 2019 r. w Białystoku WMSD.
6. W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu uchwalili projekt utworzenia bazy publikacji z zakresu teologii duchowości w Polsce. Do wszystkich
członków Stowarzyszenia wystosowano prośbę o dostarczenie w wersji elektronicznej swojego dorobku naukowego. W przyszłości będzie można bazę tę zamieścić na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu podjęli też decyzję o stworzeniu bazy zatwierdzonych
i obronionych tematów prac doktorskich. W tym celu wyznaczono osoby do zebrania danych z poszczególnych ośrodków. Sprawa jest aktualna i otwarta. Jednak
dotychczas żaden wydział teologiczny nie przysłał swoich danych w tym zakresie.
7. Istotnym działaniem była kontynuacja projektu wydania Encyklopedii
duchowości katolickiej. Praca redakcyjna są pod kierunkiem ks. prof. dr. hab.
Marka Chmielewskiego postępuje naprzód i powoli wchodzi w etap finalny.
Istotną kwestią jest teraz przyjęcie właściwego kierunku odnośnie samego wydania Encyklopedii. Z racji braku wystarczających funduszy i ewentualnego sponsoringu, Członkowie Zarządu zdecydowali o podjęciu działań w kierunku komercjalizacji. Oznacza to, iż publikacją zajmie się konkretne wydawnictwo, łącznie
z drukiem i kolportażem.

REPORT ON THE OPERATIONS OF THE MANAGEMENT BOARD
THE POLISH ASSOCIATION OF SPIRITUAL THEOLOGISTS
for the period from December 2, 2017 to December 31, 2019
The secretary of the Association presents the main fields of the most recent
activity of the Polish spiritual theologians, outlined in several points. At first
she mentions four assemblies of the managing team, then the number of members
(now they are 153 people), publications prepared by the Association – the annals
“Duchowość w Polsce” and encyclopaedia of Catholic spirituality, and finally two
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all-Polish conferences, organized in Warsaw on the vocation’s culture and in Białystok on the Eucharist as a source and a peak of spiritual life.
Keywords: Polish Association of Spiritual Theologians, theology, Polish spirituality, membership, conferences, books.
Słowa kluczowe: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, teologia,
polska duchowość, członkostwo, konferencje, książki.
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BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ROCZNIKA
„DUCHOWOŚĆ W POLSCE”
ZA LATA 2009-2019
Rocznik „Duchowość w Polsce”, jako oficjalny periodyk Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (Statut, art. 10 pkt. 2), powstał z przekształcenia
w 2009 r. dziesięciotomowej serii wydawniczej pod tym samym tytułem, zainicjowanej i redagowanej przez piszącego te słowa w 1993 r. z okazji dziesięciolecia
Sekcji Duchowości Teologów Polskich, z której wyrosło Stowarzyszenie.
W ciągu dziesięciolecia na łamach rocznika 126 autorów (w tym 35 spoza
Stowarzyszenia) opublikowało 277 artykułów (w tym wprowadzenia, sprawozdania, recenzje, itp.). Wśród autorów jest 7 cudzoziemców. 9 artykułów zostało
napisanych w językach obcych (angielski, słowacki i włoski). Łączna objętość 10.
tomów rocznika wynosi 3133 stron.
ABIGNENTE Lucia, Charyzmat jedności Chiary Lubich – dar Boga dla naszych czasów,
DwP 11(2009), s. 210-229.
ABIGNENTE Lucia, Santi per amore, santi con gli altri. Il cammino alla santità nel pensiero
e nella testimonianza di Chiara Lubich, DwP 14(2012), s. 285-298.
ADASZKIEWICZ Mirosław M. OFMConv, Rycerstwo Niepokalanej, DwP 14(2012), s. 218223.
BARAN Andrzej OFMCap, Duchowość narodu w nauczaniu bł. Jana Pawła II, DwP
15(2013), s. 187-198.
BARAN Andrzej OFMCap, Formacja do życia konsekrowanego – ewolucja rozumienia
problemu, DwP 17(2015), s. 125-147.
BARAN Andrzej OFMCap, Liturgia i obrzędowość rodzinna, DwP 18(2016), s. 60-75.
BAROK Iryna, Ks. Marek Chmielewski, „Duchowość według Jana Pawła II. Studium na
podstawie encyklik i adhortacji” („Biblioteka Teologii Duchowości”, 3) Polskie
Stowarzyszenie Teologów Duchowości, Lublin 2013, ss. 355, DwP 15(2013),
s. 288-290.
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BARTOSZEK Wojciech ks., Droga upodobnienia się do Chrystusa u św. Pawła z Tarsu,
DwP 11(2009), s. 71-82.
BARTOSZEK Wojciech ks., Antologia mistyki chrześcijańskiej. Sprawozdanie z sympozjum
w Paryżu, DwP 13(2011), s. 278-281.
BARTOSZEK Wojciech ks., Duchowość Apostolstwa Chorych, DwP 14(2012), s. 200-204.
BATOR Zofia, Ikony a kontemplacja. Znaczenie i funkcje świętych wizerunków w modlitwie
według Ojców Kościoła, DwP 16(2014), s. 194-206.
BLOCK Wiesław OFMCap, Formazione alla «conversione ecologica». Prime riflessioni
intorno all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, DwP 17(2015), s. 292-301.
BLOCK Wiesław OFMCap, Chrześcijańska mistyka kobiet – średniowiecze, DwP 19-20
(2017-2018), s. 221-231.
BRZEZICKA Anna, Stan polskiej teologii duchowości. Sprawozdanie z sympozjum, DwP
12(2010), s. 289-297.
BRZEZICKA-STĘPIEŃ Anna, Rozwój życia duchowego członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w aspekcie metod i środków, DwP 14(2012), s. 148-156.
BRZEZIŃSKI Mirosław ks., Duchowość małżeństw niesakramentalnych, DwP 18(2016),
s. 119-131.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 11(2009), s. 7-8.
CHMIELEWSKI Marek ks., Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, DwP
11(2009), s. 39-52.
CHMIELEWSKI Marek ks., Ks. Adam Rybicki, „Compassio Mariae” w chrześcijańskim życiu
duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki
religijnej, (Lublin 2009, ss. 394 + 7 nlb.), DwP 11(2009), s. 303-306.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 12(2010), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Potrzeba metodologii w teologii duchowości, DwP 12(2010),
s. 29-39.
CHMIELEWSKI Marek ks., Lista Członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, DwP 12(2010), s. 301-304.
CHMIELEWSKI Marek ks., Adam Józef Sobczyk MSF, „Communio caritatis Świętej Rodziny
z Nazaretu jako wzór życia duchowego współczesnej rodziny katolickiej”, Kazimierz Biskupi 2010, ss. 376, DwP 12(2010), s. 311-314.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 13(2011), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Ogólnopolskie sympozjum nt. „Teologia duchowości w procesie
formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego”, DwP 13(2011), s. 45-47.
CHMIELEWSKI Marek ks., Siostra Hilaria Główczyńska (1887-1939) – przykład mistyki
wynagrodzenia, DwP 13(2011), s. 213-232.
CHMIELEWSKI Marek ks., Marian Zawada OCD, „Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropologiczno-duchowym”, Kraków 2011, ss. 445,
DwP 13(2011), s. 285-288.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów
Duchowości za okres od 6 VI 2010 do 11 XI 2011 roku, DwP 13(2011), s. 273-277.

Bibliografia zawartości rocznika „Duchowość w Polsce” za lata 2009-2019

285

CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 14(2012), s. 11-12.
CHMIELEWSKI Marek ks., Ogólnopolskie sympozjum nt. „Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich. Nowe perspektywy”, DwP 14(2012), s. 25-29.
CHMIELEWSKI Marek ks., Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich, DwP
14(2012), s. 46-56.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 12 XI 2011 do 30 XI 2012 roku, DwP 14(2012),
s. 353-355.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sprostowanie, DwP 14(2012), s. 356.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wymagania odnośnie do publikacji w roczniku „Duchowość
w Polsce”, DwP 14(2012), s. 357-361.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 15(2013), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Ogólnopolskie Sympozjum: „Duchowość w nauczaniu Jana
Pawła II” Wadowice, 21-22 czerwca 2013 r., DwP 15(2013), s. 13-17.
CHMIELEWSKI Marek ks., Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa
w nauczaniu papieskim, DwP 15(2013), s. 19-36.
CHMIELEWSKI Marek ks., Jaka świętość na XXI wiek? Bł. Jan Paweł II o świętości, DwP
15(2013), s. 167-176.
CHMIELEWSKI Marek ks., Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari, DwP 15(2013),
s. 261-271.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Teologów Duchowości za okres od 21 XI 2008 do 20 VI 2013 r., DwP 15(2013),
s. 297-300.
CHMIELEWSKI Marek ks., Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości
(stan na dzień 21 VI 2013 r.), DwP 15(2013), s. 301-306.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 16(2014), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Ufność w Boże Miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmu, DwP 16(2014), s. 165-175.
CHMIELEWSKI Marek ks., Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości
(stan na dzień 3.12.2014 r.), DwP 16(2014), s. 265-270.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Teologów Duchowości za okres od 21.06.2013 do 3.12.2014 r., DwP 16(2014),
s. 262-264.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 17(2015), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 4.12.2014 do 24.12.2015 roku, DwP 17(2015),
s. 323-326.
CHMIELEWSKI Marek ks., Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości
(stan na dzień 21.12.2015 roku), DwP 17(2015), s. 327-333.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 18(2016), s. 9-10.
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CHMIELEWSKI Marek ks., Sylwetki lwowskich świętych Kościoła rzymskokatolickiego,
DwP 18(2016), s. 157-179.
CHMIELEWSKI Marek ks., Ks. Jan Krzysztof Miczyński, „Fundament duchowości i charyzmat
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia”, Wydawnictwo KUL, Lublin
2016, ss. 394, DwP 18(2016), s. 257-260.
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s. 273-277.
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CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 19-20(2017-2018), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Współczesna polska teologia duchowości, DwP 19-20(20172018), s. 191-217.
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Teologów Duchowości za okres od 21 VI 2013 roku do 1 XII 2017 roku, DwP 1920(2017-2018), s. 349-353.
CHMIELEWSKI Marek ks., Wprowadzenie, DwP 21(2019), s. 9-10.
CHMIELEWSKI Marek ks., Maryja ‒ „Niewiasta Eucharystii” Elementy mariologii eucharystycznej, DwP 21(2019), s. 181-192.
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DĄBROWSKI Jan, Bibliografia dotycząca Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, DwP 12(2010), s. 185-191.
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