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WPROWADZENIE 
 

 

Zapewne lata 2020-2021 przejdą do historii jako trudny dla wszystkich – i to 

pod wieloma względami – czas pandemii COVID-19. Jednak dla człowieka wie-

rzącego, który pielęgnuje w sobie życie duchowe, nie może to być jedynie czas 

obaw i troski o zdrowie swoje oraz najbliższych, czy też okres zmagania się z pro-

blemami w pracy lub życiu publicznym itp. Uczeń Chrystusa w tej wyjątkowej 

sytuacji potrafi dostrzec swoisty kairos, a więc czas nawiedzenia – czas próby 

i karcenia (por. Mdr 3, 5; 2 Kor 6, 9; Hbr 12, 11), a nade wszystko czas Bożego 

zmiłowania i łaski (por. Mdr 3, 7;  Jer 50, 31; Łk 19, 44). 

Wprawdzie z jednej strony wierzący w Chrystusa, zwłaszcza w Polsce,  

doświadczali dotkliwych ograniczeń, jeśli chodzi o swobodne uczestnictwo w nie-

dzielnej Eucharystii czy innych formach sprawowania kultu. Niezapomnianym 

przykrym przeżyciem dla wszystkich była Wigilia Paschalna i Wielkanoc 2020 

roku, kiedy w kościele – bez względu na jego wielkość – mogło być jedynie 

5 osób. To chyba pierwszy raz od początków chrześcijaństwa, kiedy było takie 

ograniczenie. Podobnych restrykcji nie pamiętają nawet ci, którzy przeżyli okupa-

cję hitlerowską czy komunistyczny reżim. Z drugiej jednak strony gorliwi katolicy, 

jak rzadko kiedy, odczuli głęboką tęsknotę za Chrystusem eucharystycznym, także 

potrzebę realnego, a nie tylko wirtualnego przez transmisję internetową, spotkania 

z siostrami i braćmi we wspólnocie wiary. Ponadto zniesienie pierwotnych rygo-

rystycznych ograniczeń, dających możliwość prawie normalnego uczestniczenia 

w życiu eklezjalnym, pokazało, dla kogo wiara jest podstawowym systemem war-

tości, a dla kogo jedynie pobożnym zwyczajem i elementem religijnego folkloru. 

Pandemia jeszcze się nie skończyła i trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek 

możliwym będzie powrót do sytuacji sprzed pandemii. I choć znacząco determi-

nuje ona nasze życie, to nie można ograniczyć swoich horyzontów do tego, co tu 

i teraz. Dojrzały duchowo chrześcijanin nie tylko nie traci z oczu perspektywy ży-

cia wiecznego, do którego nieustannie dąży drogą świętości, ale potrafi „wykorzy-

stać chwilę sposobną” (por. Ef 5, 16; Kol 4, 5) i uważnie odczytywać „znaki czasu” 

oraz to, co służy duchowemu zbudowaniu. 

Pomimo przykuwającej naszą uwagę pandemii, nie możemy więc nie zauwa-

żyć, że w roku 2020 przypadała setna rocznica urodzin Wielkiego Polaka – św. 

Jana Pawła II. Kolejny – 2021 rok naznaczony był długo wyczekiwaną beatyfika-

cją Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży 
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Czackiej. Te wydarzenia nieco przyćmiły przypadającą w 2021 roku osiemdzie-

siątą rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, jednego 

z najbardziej rozpoznawalnych w Kościele Powszechnym świętych Polaków. 

Te ważne momenty nie umknęły jednak uwadze teologów duchowości, czego 

wyrazem jest niniejszy zbiór publikacji, składających się na treść obecnego tomu 

„Duchowość w Polsce”. Na refleksje odnośnie do życia, doktryny i wpływu bł. 

kardynała Stefana Wyszyńskiego na duchowość zarówno pojedynczych osób, jak 

i całego narodu trzeba będzie trochę poczekać. Natomiast młodzi adepci teologii 

duchowości, szczególnie ze środowiska KUL, w niniejszym tomie prezentują wy-

brane aspekty nauczania św. Jana Pawła II na temat życia duchowego. Oprócz 

tego, jak zwykle, tom otwiera prezentacja nieznanych dotychczas tekstów źródło-

wych. Tym razem jest to zaledwie mały fragment licznych pism s. Błażei Siewier-

skiej, albertynki († 2014). Ponadto znalazły się w nim różne studia i artykuły, 

wśród których jeden, pióra niżej podpisanego, poświęcony jest św. Maksymilia-

nowi Marii Kolbemu. Całość dopełniają recenzje i sprawozdania. 

Treść prezentowanego rocznika nie odnosi się wprost do wspomnianej na po-

czątku sytuacji pandemicznej. Być może trzeba będzie w przyszłości podjąć taką 

refleksję i – mając dłuższą perspektywę czasu – łatwiej będzie można osiągnąć 

pewien poziom obiektywizmu w jej ocenie. Natomiast zawarte w niniejszym tomie 

teksty utrwalają to, co właśnie wskutek powszechnego zaaferowania pandemią 

mogłoby umknąć uwadze nie tylko teologom duchowości. Poza tym można mieć 

nadzieję, że lektura niniejszego rocznika „Duchowość w Polsce” pozwoli jego czy-

telnikom na chwilę oderwać się od tego, co tak mocno dziś przykuwa uwagę 

wszystkich, i wznieść się ku wyższym przestrzeniom chrześcijańskiej egzystencji. 

 

II Niedziela Adwentu 2021 r. 

 

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski  

Wiceprezes PSTD                
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Agnieszka KOZIEŁ 

 

 

DZIĘKCZYNIENIE ZA DZIEŁO ODKUPIENIA  

WEDŁUG PISM SIOSTRY BŁAŻEI SIEWIERSKIEJ 
 

 

Dziękczynienie związane jest nierozdzielnie z Eucharystią, która zawiera  

i wyraża wszystkie formy modlitwy (por. KKK 2643). To właśnie tu można odna-

leźć modlitwę dziękczynienia i uwielbienia. Według Katechizmu Kościoła katolic-

kiego Eucharystia jest sakramentem zbawienia dokonanego przez Chrystusa na 

krzyżu, ofiarą uwielbienia i dziękczynienia za dzieło stworzenia. Kościół może 

przez Chrystusa składać ofiarę wdzięczności za wszystko, co Bóg uczynił (por. 

KKK 1359). „Przez Eucharystię Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Wspól-

nota eklezjalna w imieniu swego Założyciela składa Bogu ofiarę dziękczynienia”1. 

Również w Piśmie Świętym odnajdujemy fragment, w którym św. Paweł napo-

mina Efezjan: „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana Jezusa 

Chrystusa” (Ef 5, 20).  

Taka postawa wdzięczności jest pewnego rodzaju odpowiedzią na wszelkie 

dobro, które otrzymujemy od Boga. Szczególnie Eucharystia stanowi „ustawiczne 

dziękczynienie Bogu za to, że nas grzesznych umiłował aż do końca. Umiłował 

nas nie tylko swoim wcieleniem, życiem, cierpieniem, śmiercią i zmartwychwsta-

niem, ale umożliwia nam partycypację w Jego Boskim życiu”2. Uczestnicząc 

w Uczcie eucharystycznej w pełni możemy dziękować Bogu za Jego wielką  

miłość względem nas.  

Taką myślą przewodnią w życiu kierowała się s. Błażeja Siewierska. 

——————— 
 Mgr lic. Agnieszka KOZIEŁ – absolwentka KUL, mgr teologii i historii sztuki; doktorantka 

w zakresie teologii duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych KUL; nauczyciel religii i sztuki; 

w wolnym czasie wolontariusz w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie; pasjonat koni, gór i wycie-

czek rowerowych. ORCID 0000-0002-8618-3332. 

1 Por. A. J. Sobczyk, Modlitwa dziękczynienia w Katechizmie Kościoła katolickiego, w: Modli-

twa dziękczynienia (Homo orans, 6), red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, Lublin 2005, s. 85.  

2 A. J. Nowak, Eucharystia znaczy dziękczynienie, w: Eucharystia – miłość i dziękczynienie 

(Homo meditans, 9), red. W. Słomka, A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 70. 



14 Agnieszka KOZIEŁ 
 

1. Droga powołania s. Błażei Siewierskiej 

Teresa Antonina Siewierska urodziła się 17 I 1934 r. w Daszówce koło Piotr-

kowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Była córką Anny i Juliana Sie-

wierskich. Została ochrzczona 20 I 1934 r. w parafii św. Jacka w Piotrkowie Try-

bunalskim, a bierzmowana 7 XII 1944 r. Pochodziła z rodziny religijnej, prakty-

kującej, miała pięcioro rodzeństwa. Ukończyła sześć klas szkoły powszechnej, 

którą musiała przerwać ze względu na toczącą się II wojnę światową. Tak wspo-

mina swe dzieciństwo: „Jako małe dziecko byłam nauczona, że Bóg jest bardzo 

dobry, wobec tego ma On pierwszeństwo nawet przed rodzicami. Obserwując 

mamę zauważyłam, że jej słowa i nauka pokrywały się z jej czynami. Dlatego stała 

się autorytetem mego życia. Pomyślałam sobie: jak wspaniały musi być Bóg, skoro 

stworzenie potrafi o nim tak pięknie mówić i stosować się do Bożego Prawa. Prze-

ciwności życiowe nigdy jej nie wytrącały z równowagi – wiedziała, że Bóg ma 

zawsze swoje zamiary”3. W innym miejscu to wspomnienie dzieciństwa uzupełnia 

informacją, że „panował głód, ojciec został zabrany do Niemiec na przymusowe 

roboty, a był z zawodu robotnikiem. Mama mając 7 dzieci, gdy najstarsze miało 

12 lat, zmarła z wycieńczenia i przeziębienia, mając 44 lata. Ojciec wrócił z zaa-

wansowaną gruźlicą i zmarł półtora roku po mamie”4. 

W pismach skierowanych dla spowiednika oraz ze wspomnień przyjaciółki 

Rozalii Bąk5 można przeczytać o drodze powołania zakonnego s. Błażei. W jed-

nym z nich pisze: „Mając siedemnaście lat, modliłam się gorąco podczas Eucha-

rystycznej ofiary w parafialnym kościele, natchniona łaską Bożą, widząc niezrów-

naną miłość Jezusa do Swojego Ojca – zaczęłam Go usilnie prosić: Panie Jezu 

podziel się ze mną tą wielką miłością, jaką żywisz ku Swojemu Ojcu. Od tej pory 

czuję, że Jezus wtajemniczył mnie w plan Ojca Niebieskiego wobec całej ludzko-

ści. Dane mi jest również wprowadzić całą ludzkość w dziękczynienie Ojcu, jako 

rekompensata za Zbawienie potomstwa Adama ceną śmierci Bożego Syna”6.  

Niedługo po tym przeżyciu, około 1952 r. w „Rycerzu Niepokalanej” przeczy-

tała o Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU), założo-

nym przez św. Brata Alberta Chmielowskiego. Ten niewielki artykuł stał się  

początkiem jej nowej drogi życia. Celem tego Zgromadzenia jest oddawanie 

chwały Bogu i uświęcenie sióstr na drodze ślubowanych rad ewangelicznych: czy-

stości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz służba najbiedniejszym, w których rozpo-

znają wizerunek cierpiącego Chrystusa. Informacja o tym, że wspólnota albertyń-

——————— 
3 B. Siewierska, Pisma, Przemyśl, 07 IV 2006, s. 403. 

4 Tenże, Pisma, Przemyśl, 05 V 2007, s. 649. 

5 Rozalia Bąk poznała s. Błażeję będąc na praktykach ze szkoły gastronomicznej w Domu  

Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 1967 roku. Ta przyjaźń trwała przez 48 lat – do śmierci 

s. Błażei w 2014 roku. Pani Rozalia zostawiła o s. Błażei obszerne świadectwo oraz listy.  

6 Wspomnienia Rozalii Bąk o s. Błażei, Kraków, 2 XII 2020, s. 3-4. 
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ska wiele przeszła cierpień, a mimo to przetrwała do obecnych czasów7, skłoniło 

nastoletnią Teresę do napisania listu do ówczesnej przełożonej generalnej  

m. Heleny Wilkołek z prośbą o przyjęcie i dostała pozytywną odpowiedź. W jej 

prośbie można przeczytać, że chce służyć i poświęcić się chwale Boskiemu Sercu 

Jezusowemu8.  

Siostra Błażeja wspomina, że jeszcze przed wstąpieniem do zakonu miała sen, 

który opisuje w następujący sposób: „Oglądam się do tyłu za siebie: stoi wielka 

rzesza ludu, spoglądam w niebo, a na niebie widnieje Pan Jezus z otwartym ser-

cem. Pośpiesznie uklękłam odmawiając trzy razy «Najświętsze Serce Jezusa, zmi-

łuj się nad nami». Pragnęłam odmawiać tę modlitwę z taką siłą i mocą, aby wszyst-

kie władze duszy były w nią włączone. Kiedy skończyłam, Pan Jezus podniósł 

w górę prawą rękę i rzekł: «Błogosławiona jesteś, że mimo tylu ludzi idących w tę 

stronę, tyś pierwsza uklękła i oddałaś Mi pokłon»”9. Ten sen będzie towarzyszył 

s. Błażei potem w próbie zrozumienia swej misji życiowej. 

W opinii proboszcza parafii św. Jacka w Piotrkowie Trybunalskim ks. Jana 

Krzyszkowskiego, wystawionej w dniu 2 IX 1952 r., czytamy, że Teresa Antonina 

Siewierska była osobą pobożną, pracowitą, z bardzo dobrej i uczciwej rodziny.  

Do sióstr albertynek wstąpiła 6 IX 1952 r., otrzymując imię Błażeja. We wspól-

nocie zakonnej uzupełniła wykształcenie, kończąc w 1953 r. w Krakowie siódmą 

klasę w Ogólnokształcącej Szkole Podstawowej dla Pracujących oraz kurs pielę-

gniarski w 1965 r. Po trwającym kilka miesięcy okresie aspiratu, została przyjęta 

do postulatu 24 XII 1952 r., a następnie do nowicjatu 15 VII 1953 r., który zakoń-

czyła pierwszą profesją, złożoną 16 VII 1955 r. W rocznicę pierwszej profesji, 

przez kolejne dwa lata ponawiała swoje śluby czasowe i 16 VII 1960 r. złożyła 

profesję wieczystą10, którą tak motywowała w prośbie do przełożonej generalnej: 

„Pokornie proszę o dopuszczenie mnie do profesji wieczystej, gdyż pomimo sła-

bości duszy i ciała, usilnie pragnę wytrwać na tej drodze, którą sama za łaską Bożą 

sobie wybrałam. Mam nadzieję, że Pan Jezus będzie wspomagał moje słabe siły, 

bo On jedynie zna dobre chęci i pragnienia nasze. I za wszelką cenę do ostatniego 

tchnienia w tym życiu chcę należeć do Boga, bo On jest mym celem i Jemu odda-

łam swą duszę. Mimo, że sobie zdaję sprawę ze swych wad i niedoskonałości, któ-

rych wyzbyć się powinnam, to jednak wcale się tym nie przerażam, wszak z po-

mocą Bożą wszystkiego mogę dokonać. Myślę, że miłym będzie Jezusowi to moje 

całkowite oddanie się na wierną, dozgonną służbę, czego – jeśli Bóg pozwoli – 

będę mogła dokonać przez akt profesji wieczystej. Jezusowi przecież całkowicie 

zaufałam, a więc mam nadzieję, że nie zostanę zawstydzona na wieki”11.  

——————— 
7 Por. B. Siewierska, Zeszyt z osobistymi notatkami, Nowy Sącz, 15 II 1991, s. 2. 

8 Podanie o przyjęcie do zakonu, ASA-DG. 

9 Por. B. Siewierska, Zeszyt z osobistymi notatkami, Nowy Sącz, 15 II 1991, s. 2. 

10 Karta osobowa s. Błażei, ASA-DP.  

11 Prośba s. Błażei o śluby wieczyste do Przełożonej Generalnej z 4 II 1960 r., ASA-DG. 
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Należy podkreślić, że od chwili wstąpienia do Zgromadzenia s. Błażeja wyka-

zywała słaby stan zdrowia. Lekarz jednak wydał orzeczenie, że jest zdolna do  

życia zakonnego. Już w pierwszych latach ujawniła się choroba serca, a w 1960 r. 

wykryto gruźlicę. Od roku 1997 albertynka miała orzeczenie o pierwszej grupie 

inwalidztwa12.  

W spostrzeżeniach sióstr z okresu formacji zakonnej dotyczących naszej  

bohaterki można przeczytać, że była „usłużna dla sióstr i podopiecznych,  

spokojna, zgodna, posłuszna, pobożna, szczera, pracowita, chociaż mało zaradna. 

Dla chorych była dobra, lubiana przez nich, kierowała się więcej sercem niż roz-

tropnością”13.  

Siostra Błażeja posługiwała głównie jako pielęgniarka i opiekunka chorych 

w domach opieki oraz kucharka. Pracowała w kilkunastu placówkach: Zakopa-

nem-Czernichowiance, Białogardzie, Mnikowie, Stróżach, Borzęcinie, Radości, 

Łodzi, Krakowie, Nowym Sączu, Częstochowie, Łysej Górze, w Domu Księży 

Emerytów w Makowie Podhalańskim, Jabłonce, Rząsce, w Jadownikach i Prze-

myślu. Należy dodać, że jako przełożona wspólnoty zakonnej w domu parafialnym 

w Borzęcinie posługiwała od 4 I 1993 r. do 31 VIII 1998 r. Najdłużej, bo około 

21 lat, pracowała w Krakowie na ul. Zielnej w Państwowym Domu Pomocy  

Społecznej14.  

Głównym powodem zgonu s. Błażei 2 XII 2014 r. było zatrzymanie krążenia, 

ale również choroba niedokrwienna serca i miażdżyca. Została pochowana na 

cmentarzu parafialnym w Rząsce 4 XII 2014 r. 

Siostra Siewierska od momentu przestąpienia progu domu zakonnego posta-

nowiła, że wszystkie jej czyny będą wdzięcznością Bogu za dzieło odkupienia.  

Po każdym przyjęciu komunii świętej z wdzięczności odmawiała Te Deum15. Przy-

znaje jednak, że jej życie „upływało w oschłościach ducha”16.  

Po 36 latach życia zakonnego, pod koniec Roku Maryjnego w 1988 miała sen, 

podczas którego Jan Paweł II sprawował Najświętszą Ofiarę. Następnie po komu-

nii świętej zaczął czyścić kielich, na którym była plama i nie mogąc jej usunąć, 

zwrócił się do s. Błażei tymi słowami: „A może siostra da radę go odczyścić?” 

Odpowiedziała: „Spróbuję”, i wyczyściła kielich. W tym samym roku w paździer-

niku 1988 pojechała do Rzymu z pielgrzymką wrocławską w charakterze pielę-

gniarki. Uczestniczyła z grupą w audiencji i po ogólnym przywitaniu Papież pod-

szedł do wspólnego zdjęcia. Aby nie zasłaniać sobą jego osoby, s. Błażeja uklękła 

——————— 
12 Dokumenty w ASA-DP.  

13 Spostrzeżenia sióstr z okresu podstawowej formacji, ASA-DG. 

14 Biogram przedstawiony z pogrzebu s. Błażei przez s. Marię Kowalik ówczesną przełożoną 

prowincjalną, ASA-DP. 

15 Tamże. 

16 B. Siewierska, Zeszyt z osobistymi notatkami, Nowy Sącz, 15 II 1991, s. 2. 



Dziękczynienie za dzieło odkupienia według pism s. Błażei Siewierskiej 17 

 
i poczuła jego rękę na swej głowie, co widać na zdjęciu. Po powrocie z Rzymu 

pod wpływem natchnienia zaczęła pisać na temat odkupienia świata17.  

2. Twórczość s. Błażei 

Najważniejszym materiałem, jaki pozostawiła po sobie albertynka, to obszerne 

notatki w liczbie niemal 5000 stron, pisane w latach 1988-2014, od wyjazdu do 

Rzymu i spotkania z Janem Pawłem II do momentu śmierci – łącznie 26 lat. Od 

roku 1988 s. Błażeja zaczęła intensywnie pisać. Czyniła to niesystematycznie, 

w różnych miejscach, w przypadkowych zeszytach, terminarzach czy na luźnych 

kartkach. W pozostawionych pismach nie eksponuje siebie, a jedyną motywacją 

jest wewnętrzne przynaglenie. Tekstom nadaje tytuły, które dotyczą Chrystusa, 

krzyża, uwielbienia Boga, miłości, Maryi jako Matki Kościoła, miłosierdzia, 

dziękczynienia, pokory czy Eucharystii. Tytuły te często opatruje wykrzyknikami. 

Pisze z różną częstotliwością: rzadko co dzień, raczej kilka razy w przeciągu  

tygodnia, najczęściej zaś kilka razy w miesiącu. Jej pismo jest staranne, drobne, 

charakterystyczne, a ważne treści podkreśla. Czasem są skreślenia i powtórzenia. 

Często dopisuje na marginesach. Jej styl pisania jest adhortacyjny, proroczy.  

Pisma, które pozostawiła, zawierają się w 36 zeszytach różnych formatów (od 

A6 do A4), liczących w sumie 4473 stron. Większość rękopisów zostało przepisa-

nych, wskutek czego powstało 1362 strony maszynopisu. W celu lepszego prze-

chowania, rękopisy zostały zdigitalizowane. Nie przepisana część pism oraz mo-

dlitwy, które ułożyła s. Błażeja, zostały zeskanowane i łącznie jest ich 1002 strony. 

Wyżej wymienione materiały znajdują się w archiwum Domu Prowincjalnego 

Sióstr Albertynek Prowincji Krakowskiej w Rząsce. Do tej pory pisma te w całości 

nie były poddawane badaniom, nie zostały też skatalogowane i opracowane pod 

względem bibliograficznym, co stanowi pewną trudność w ich cytowaniu.  

Niemniej jednak w 2014 r. została wydana niewielka książeczka licząca 70 stron 

autorstwa s. Błażei Siewierskiej, zatytułowana Wdzięczność i uwielbienie. Pisma 

o dziele odkupienia, którą recenzował ks. dr Piotr Goliszek z Lublina. W niej  

zawarte są niewielkie fragmenty przesłania albertynki. Niniejszy artykuł jednak 

nie bazuje na tej pozycji, lecz sięga do oryginalnych pism i nagrań audio. 

Oprócz wspomnianych pism, zachował się odrębny zeszyt napisany przez 

s. Błażeję z polecenia spowiednika o. Edwarda Jawora, jezuity. Albertynka pisała 

go od 15 II 1991 r. do 11 III 2006 r. Zeszyt liczy 190 stron, zaś po przepisaniu 106 

stron maszynopisu. Zgromadzenie zachowało również nagrania audio z rozważa-

niami s. Błażei, w których mówi ona o odkupieniu, Ewangelii, Ofierze euchary-

stycznej, godności ludzkiej czy świętych obcowaniu. Łącznie jest to 245 minut 

nagrań, które są powieleniem treści zawartych w pismach.  

——————— 
17 Tenże, Pisma, Jadowniki Mokre, [bez daty], s. 17. 
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Kolejną pozycją źródłową są listy. Albertynka pisała ich wiele zarówno do 

sióstr, spowiednika w ostatnich latach życia – o. Jerzego Pająka, Nuncjusza Apo-

stolskiego w Polsce – abp. Józefa Kowalczyka oraz przyjaciółki Rozalii Bąk. Zgro-

madzenie również je przechowuje i utrwaliło w formie skanów. Ważnym materia-

łem są także wspomnienia i świadectwa osób, które znały s. Siewierską.  

Dzięki staraniom jej przyjaciółki od 1993 r. w parafii Borzęcin Dolny, gdzie 

posługiwała albertynka, każdego roku, tydzień po Niedzieli miłosierdzia sprawo-

wana jest Msza dziękczynienia Bogu za dzieło odkupienia. Wielkim pragnieniem 

s. Błażei było, aby po jej śmierci „zamiast kwiatów, dać ofiarę ma Mszę świętą 

dziękczynną Bogu za dzieło odkupienia. Całe moje życie było oddane Bogu za 

dzieło odkupienia, On i tylko On jeden był celem mojego życia”18. Znamienne jest, 

że prosiła przed śmiercią, aby na jej grobie były napisane słowa: „Przechodniu, 

zatrzymaj się! Błagają Cię te prochy spoczywające w mogile; czy choć raz w życiu 

zastanowiłeś się Komu zawdzięczasz zbawienie swej duszy? To właśnie On przez 

swoją Śmierć stał ci się droższym niż ojciec, matka lub ktoś szczególnie Ci drogi. 

O, dziękuj Jezusowi, Synowi Boga Najwyższego w Duchu Świętym”19.  

3. Dziękczynienie i uwielbienie Boga myślą przewodnią  

Głównymi tematami w pismach s. Siewierskiej są uwielbienie i dziękczynie-

nie. Kilkanaście fragmentów opatruje ona następującymi tytułami: „Uwielbienie 

i wdzięczność odpowiedź na Boże miłosierdzie”, „Bijące źródło żywej wody od-

kupienia”, „Chwała zabitemu Barankowi – uwielbienie, cześć i wdzięczność”, 

„Odpowiedzialność chrześcijańska za dzieło odkupienia”, „Tobie Boże przystoi 

wszelkie uwielbienie”, „Jezus prowadzi ludzkość do pełni odkupienia”, „Euchary-

styczny Jezus dziękczynieniem Ojcu”, „Wielkie dziękczynienie należy się od nas 

Trójjedynemu Bogu” itp.20. 

Wdzięczność należy się Bogu Ojcu za plan zbawienia, który został wypełniony 

przez Jezusa, dlatego Jego dar budzi dziękczynienie, zaś Jezus pragnie przekazać 

uczniom wdzięczność za wszystko, co otrzymuje od Ojca. W ten sposób Zbawiciel 

wszystko oddaje Ojcu, co od Niego otrzymał. Natomiast człowiek za ten dar  

powinien miłować Boga. 

Obowiązek miłowania należy spełniać wszędzie: w domu, w czasie podróży, 

udając się na spoczynek i wstając rano. Wypływa on z faktu, że tylko człowiek jest 

zdolny przyjąć od Boga dar stworzenia i w imieniu stworzeń składać dziękczynie-

nie. Stąd też albertynka przypomina słowa uwielbienia zawarte w prefacji: „Za-

prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Ci nieustannie skła-

——————— 
18 Tenże, Moje ostatnie pragnienie, Przemyśl, 13 IV 2006. 

19 Tamże. 

20 Tenże, Pisma, Spis treści, s. 3-16. 
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dali dziękczynienie, Boże Ojcze Wszechmogący”. Należy zatem Bogu dziękować 

za Jego troskę, bo On jak najtroskliwsza matka otocza nią ludzi. Stwórca nie jest 

więc obojętny na losy stworzenia. Obdarza je łaską i błogosławieństwem swej 

obecności. Gdyby człowiek mógł wniknąć w szczegóły tej Bożej miłości, to mu-

siałby radykalnie zamienić się w wielki hymn uwielbienia i niekończącej się 

wdzięczności. Za tak wielką Bożą miłość nigdy człowiek nie potrafi złożyć należ-

nego, miarodajnego dziękczynienia. Może to uczynić jedynie Jezus za nas. Jednak 

chrześcijanin dziękuje Bogu za wszystkie Jego dary, a więc za stworzenie i zba-

wienie. Przedmiotem tego dziękczynienia jest nasze życie oraz innych ludzi.  

W tekście adoracji, który napisała s. Siewierska dla parafii Borzęcin, czytamy: 

„Zanosimy do Ciebie gorące prośby i eucharystyczną Twoją Ofiarę, kierując jako 

dziękczynienie i uwielbienie Trójjedynego Boga – za dzieło odkupienia całej ludz-

kości. Prosimy Cię, Jezu, o zrozumienie nie tylko przez naród Polski, ale także 

przez całe Twe mistyczne Ciało, którego stałeś się Głową. Spraw, dobry Jezu, aby-

śmy dotarli wszyscy do Twego i naszego Ojca w kornym dziękczynieniu”21.  

W innym miejscu podkreśla, że „w nasze dziękczynienie pragniemy włączyć 

wszystkie pokolenia ziemi. Niech wszyscy, których obmyła Twoja Najświętsza 

krew, mają udział w naszym dziękczynieniu. Ono najbardziej uwielbi Twego i na-

szego Ojca, bo wypływa z Eucharystii, która jest pamiątką krzyżowej Twej śmierci 

podjętej za nas z woli Twego i naszego Ojca”22.  

Albertynka swoimi słowami wpisuje się w depozyt wiary wyrażony w Kate-

chizmie Kościoła katolickiego, że dziękczynienie związane jest z Eucharystią, 

która zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy. W sposób szczególny można 

znaleźć w niej modlitwę dziękczynienia i uwielbienia (por. KKK 2643). Notuje: 

„Pod wpływem natchnienia zaczęłam pisać na temat odkupienia świata. Dane mi 

było zrozumieć odwieczny plan Ojca wobec upadłej ludzkości. Pan nasz Jezus 

Chrystus, jako Głowa ludzkości, pragnie nas, swój lud, za który oddał życie przez 

krzyżową śmierć, uczynić ludem zdolnym składać zasłużone dziękczynienie tak 

bardzo dobremu Ojcu”23.  

Przy innej okazji dodaje „W uwielbieniu Ojca Chrystus daje pierwszeństwo 

Kościołowi pielgrzymującemu na zasadzie ojcowskiego daru: naszej wolnej woli, 

którą my, żyjący, dysponujemy […]. Nam, żyjącym, daje Jezus udział w posłu-

szeństwie swemu Ojcu, wyrazem którego przyjął krzyż. Przez własny przykład dał 

moc naszej wolnej woli, dzięki któremu damy naszemu Stwórcy i Ojcu to, czego 

odmówili Mu nasi pierwsi rodzice”.  

Jeden z rozdziałów s. Siewierska opatruje następującym tytułem: „Uwielbienie 

i wdzięczność – odpowiedź na Boże miłosierdzie”24. Pisze w nim o wdzięczności 

——————— 
21 Tenże, Adoracja dla Borzęcina, Rząska, 5 XI 2013, s. 1. 

22 Tamże. 

23 Tenże, Pisma, Jadowniki Mokre, [bez daty], s. 17. 

24 Tenże, Pisma, Maków Podhalański, 7 VIII 2001, s. 21. 
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Bogu za największe miłosierdzie okazane rodzajowi ludzkiemu, jakim jest krzyż 

odkupienia. „Jest prawdą dogmatycznie pewną, że nikt nas bardziej nie umiłował, 

jak nasz kochany Stwórca – Ojciec wszelkiej dobroci. Szczytem Jego miłości było 

podarowanie nam własnego Syna, jako krwawej ofiary za wszystkich ludzi, cho-

ciaż nie wszyscy w pełni skorzystali z owoców Jego męki. Mając wolną wolę  

poszli swoją drogą, omijając drogę Zbawiciela”25. Po czym kontynuuje „O! Jak 

bardzo trzeba nam się przejąć tą wielką miłością naszego Zbawiciela. Oto właśnie 

czas stosowny – czas wielkiej łaski i szczytowego miłosierdzia […]. Nasza 

wdzięczność Bogu niech nam pomoże wybaczyć wszystkim z całego serca, czy-

niąc również miłosierdzie wobec bliźnich, a tak postępując staniemy się dziećmi 

Ojca Niebieskiego, który jest dobry dla dobrych, a także i złych. Będziemy wtedy 

święci, do czego zachęca nas nasz ukochany Zbawca. Skoro Jezus poświęcił za 

nas życie – my musimy wszystko uczynić, by zasłużyć na zbawienie, za które tak 

drogo zapłacił umierając za nas na krzyżu. On wszystkim przebaczył – dla nas 

Jego uczniów nie ma innej drogi. Sam nas zachęca do pójścia w jego ślady drogą 

miłości, miłosierdzia i przebaczenia, nadto dźwigania z nim krzyża, bo to nas  

zaprowadzi do zmartwychwstania”26. Następnie prosi Ducha Świętego o pomoc 

w byciu wdzięcznym Dobremu Bogu: „Ty, który sam nas natchnąłeś do wielkiej 

wdzięczności tak dobremu Bogu, pomóż na Boże miłosierdzie odpowiedzieć 

uwielbieniem i wdzięcznością, przygotowując się na ponowne przyjście Zbawi-

ciela świata, oczekując Go w wielkiej tęsknocie skruszonego serca, śpiewając 

hymny pochwalne Barankowi, który został za nas zabity z woli swego Ojca, przez 

Twoją moc o Duchu Święty, Boże”27. W innym miejscu zapisuje: „Duchu, Święty 

Boże! Tak gorąco Cię prosimy, pomóż nam biednym wyznawcom Chrystusa, 

wejść na właściwą drogę. Ty jesteś dopełnieniem Chrystusowego odkupienia. Po-

móż nam iść wiernie Chrystusowym śladem, abyśmy przynieśli wiele owoców 

Chrystusowego odkupienia. Daj nam serce wdzięczne, zawsze dziękujące Bogu za 

tak wielkie łaski nam udzielone. Dopomóż nam dojść do portu zbawienia, gdzie 

Ty z Ojcem i Synem królujesz na wieki”28. 

4. Hymn dziękczynienia i uwielbienia 

W swoim testamencie s. Błażeja zapisuje: „Pragnieniem mego serca było  

zaśpiewać Mu hymn wdzięczności, zarówno w imieniu żywych a także umarłych 

całego Mistycznego Ciała Chrystusowego. Nigdy się nie spodziewałam, że zo-

stanę tak bardzo wtajemniczona w działanie Trójjedynego Boga. Jego miłości 

——————— 
25 Tamże, s. 22. 

26 Tamże. 

27 Tamże, s. 23. 

28 Tenże, Pisma, Słupia, 11 IX 2001, s. 103. 
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pełna jest ziemia. Dlatego pragnęłam przekazać ludowi to, w co sama zostałam 

wtajemniczona”29. 

W oryginalnych nagraniach audio pozostawionych przez s. Siewierską mamy 

ułożony na Wielki Post 2000 r. hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga. Poprze-

dza go modlitwa do Boga, Ojca rodzaju ludzkiego. Aby poznać całość zanoszo-

nego przez nią dziękczynienia, należy przytoczyć całość napisanej modlitwy: 

„Ojcze rodzaju ludzkiego! Do Ciebie zdąża cały lud odkupiony przez Twego 

Syna. Jakże jesteśmy Ci wdzięczni, bo w nim uczyniłeś nas jedną ofiarą przyno-

szącą Ci chwałę przez zasługi Jego Boskiej krwi, w której i nasze ludzkie cierpie-

nie ma sens i zasługujący wymiar Twej sprawiedliwości. Tyś nasz Ojciec, 

wszystko utworzyłeś z miłości, a świat, mając wolną wolę, podzielił się na tych, 

którzy mimo swych ludzkich słabości pragną złożyć Ci zasłużony hołd uwielbienia 

i wdzięczności. Jednakże są również i tacy, którzy świadomie odrzucili Twoją  

miłość ojcowską, nie zachowując Twoich przykazań wynaturzyli swoje ciała 

i swym jadem zatruwają słabe, młodzieńcze dusze. Dlatego Jezus przed swą śmier-

cią skierował skargę: «Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał». Prosimy Cię, 

Duchu Święty Boże, pomóż nam zjednoczonymi głosami uwielbiać i dziękować, 

a przede wszystkim przeprosić za świat, który nie poznał Dobroci Ojca”30.  

W kolejnej części modlitwy albertynka prosi łaskę uzdolnienia do dziękczy-

nienia i uwielbiania Boga: „[…] i tak bardzo Cię prosimy i tak bardzo Cię błagamy, 

Duchu Święty Boże, abyś wziął w swą potężną moc nowe trzecie tysiąclecie, aby 

światu nie wygasła wiara i bardziej wzrosła wdzięczność i uwielbienie za pochy-

lającą się nad nami Bożą Dobroć, która jak najtroskliwsza matka opiekuje się 

nami. Obyśmy z utęsknieniem czekali na powtórne przyjście naszego Zbawiciela, 

gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A zatem niech na chwilę zamilknie niebo 

i złączy się z nami, niech przemówi ziemia, by wspólnie wyśpiewać ukochanemu 

Bogu Trójjedynemu hymn wdzięczności, który poprzez wcielenie Bożego Syna, 

zgotował nam niepojętą łaskę zwrotu do Boga”31.  

Siostra Błażeja miała pragnienie, aby poniższy tekst modlitwy został odsłu-

chany podczas jej pogrzebu i tak się stało. Ułożony przez albertynkę hymn 

wdzięczności i uwielbienia Boga brzmi następująco: 

 

„Niech będzie uwielbiony nasz kochany Stwórca. 

Niech będzie uwielbiony, że nas podtrzymuje w istnieniu. 

Niech będzie uwielbiony, że w przekazywaniu życia ludziom dał uczestnictwo 

w swoim akcie stwórczym. 

Przepraszamy Cię Boże za krocie nienarodzonych istot zabitych w łonach  

matek. 

——————— 
29 Tenże, Moje ostatnie pragnienie, Przemyśl, 13 IV 2006, s. 1. 

30 Tenże, Kościele Święty. Nagranie audio z roku 2000, Jabłonka, 11. 15-19 minuta, ASA-DG. 

31 Tamże. 
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Niech będzie uwielbiony przez rodziców, którzy umieją dzieciom wskazać 

drogę do Boga. 

Niech będzie uwielbiony przez dwanaście pokoleń Izraela. 

Niech będzie uwielbiony przez miłość do narodu wybranego. 

Niech będzie uwielbiony przez Patriarchów, sędziów i Proroków. 

Niech będzie uwielbiony za powołanie córy Izraela na Matkę Zbawiciela. 

Niech będzie uwielbiony za Wcielenie swego Syna. 

Niech będzie uwielbiony przez posłuszeństwo Syna wobec Ojca. 

Niech będzie uwielbiony przez krzyżowe odkupienie grzesznej ludzkości. 

Nigdy nie spodziewała się ziemia aż takiego Zbawiciela. 

Niech będzie uwielbiony przez bolesne serce Matki. 

Bądź uwielbiony Baranku ofiarny złożony za życie świata. 

Cały lud Cię uwielbia, żeś przez krzyż i mękę świat odkupić raczył. 

Uwielbiamy Cię, Jezu, za Twoich Apostołów i Ewangelistów. 

Bądź uwielbiony za założenie Kościoła powszechnego. 

Bądź uwielbiony za Twą troskę o chwałę Ojca. 

Bądź uwielbiony za Twe Miłosierne serce. 

Nigdy Ci tego nie zapomnimy, żeś nas tak bardzo umiłował. 

Niech w trzecim tysiącleciu uwielbia Cię i dziękuje cała ziemia. 

Bądź uwielbiony za troskę o Kościół przez lat dwa tysiące. 

Bądź uwielbiony, który jesteś celem naszego życia. 

Bądź uwielbiony przez cierpienia ofiar hitleryzmu i komunizmu. 

Bądź uwielbiony przez Wielki Jubileusz Roku Świętego. 

Bądź uwielbiony, że się z nami podzieliłeś wielką Miłością, jaką żywisz ku 

Swemu Ojcu. 

Bądź uwielbiony przez Twego namiestnika pełnego gorliwości o Twoją 

chwałę. 

Bądź uwielbiony przez Kościół Święty – Matkę Naszą. 

Bądź uwielbiony przez biskupów i kapłanów. 

Bądź uwielbiony przez wszystkich ludzi dobrej woli. 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszycielu. 

Niech będzie uwielbiony wierny Stróż depozytu Kościoła Chrystusowego. 

Niech będzie uwielbiony, który jest naszą siłą i drogowskazem w pójściu za 

Chrystusem. 

Niech będzie uwielbiony za męstwo męczenników. 

Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże, który nas prowadzisz do Chrystusa 

i Jego Ojca. 

Bądź uwielbiony, który nas przynaglasz do składania im uwielbienia 

i wdzięczności za dzieło Odkupienia. 

Bądź uwielbiony za potrójny Kościół. 

Bądź uwielbiony za świętych obcowanie. 

Daj wieczną radość Kościołowi cierpiącemu. 
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Bądź uwielbiony Ojcze, Synu i Duchu Święty. 

Bądź uwielbiona Najświętsza Trójco, nierozdzielna Jedność”32. 

 

Jak można zauważyć, tematem wiodącym jest dziękczynienie Bogu za udział 

w otrzymanych od niego dobrach oraz za to, co Bóg uczynił dla naszego zbawie-

nia. Mamy tu zawartą wdzięczność Bogu za stworzenie człowieka, którego celem 

jest życie dla Boga i wzajemna miłość. Siostra Siewierska ujęła ważne wydarzenia 

historyczne dla Polski, takie jak hitleryzm czy komunizm, by zaznaczyć trwanie 

Polski przy Bogu szczególnie w tak ciężkim czasie, zawierzenie i oddanie się Mu. 

Jak w różnych książkach na temat życia duchowego kładzie się nacisk na dzięk-

czynienie, tak w pismach s. Błażei jest to myśl wiodąca. 

5. Zeszyt z osobistymi notatkami  

pisanymi z polecenia spowiednika 

Poznanie relacji s. Błażei do Boga, w której ona przyjmuje postawę pokornej 

Jego służebnicy, umożliwiają jej osobiste zapiski. Pisała z polecenia spowiednika, 

o. Jawora jezuity od 1991 do 2006 r. Pisała je z różną częstotliwością: raz w mie-

siącu lub rzadziej. Opatrywała je datami, rzadko podając miejscowości. 

Na wstępie zeszytu, zawierającego te notatki, pisze o rozmowie z rodzona 

matką, która miała ogromny wpływ na jej powołanie. „Pamiętam jak mamusia 

opowiadała pięknie członkiniom żywego różańca, których była zelatorką, o po-

nownym przyjściu Chrystusa na ziemię, by sądzić świat. Mówiła: jedni będą cie-

szyć się, wielbić Jego przyjście, inni zaś przeklinać krzyż i Chrystusa. Miałam 

wtedy około dziesięciu lat. Na słowa mamy: «będą przeklinać Chrystusa» serce 

moje przeszyła wielka boleść, poszłam do pustego pokoju i zaczęłam myśleć, 

w jaki sposób uprzedzić przyjście Chrystusa, wkraść się w Boże łaski. Nie mogłam 

się bowiem z tym pogodzić, ze znajdą się tacy, którzy będą krzyż przeklinać. Prze-

cież On życie za nas oddał. I do mego dziecinnego serca przyszło natchnienie  

i powiedziałam Chrystusowi: «ofiaruję Ci moje życie z wdzięczności za odkupie-

nie świata». Odtąd moje życie zostało oddane w niewolę Bogu, każdy czyn, trud, 

oddech, bijące serce należało do Boga Miłości”33.  

Z biegiem lat powołanie zakonne wzrastało i w 1952 roku autorka wstąpiła do 

zgromadzenia albertynek. O pierwszych dniach tak wspomina: „Kiedy przestąpi-

łam próg zakonny, cieszyłam się, że dałam Bogu pozytywną odpowiedź na Jego 

wezwanie, że już nie będę nalegana przez sumienie: «pójdź za Mną». Ono już uci-

chło, a ja ponowiłam Bogu moją ofiarę życia, starając się by wszystkie moje czyny 

——————— 
32 Tenże, Testament, Nagranie audio z roku 2000, Jabłonka, 11. 15-19 minuta, ASA-DG. 

33 Tenże, Zeszyt z osobistymi notatkami pisany z polecenia spowiednika, Nowy Sącz, 15 II 1991, 

s. 1. 
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były wdzięcznością Bogu za odkupienie świata”34. Miała przeświadczenie, że Bóg 

żąda od niej czegoś, ale nie wiedziała czego. Zapisała w zeszycie: „Moje życie 

stawało się inne, niby to samo, ale dziwnie należące do Boga. On stał mi się tak 

bliski, nie musiałam wysilać się na modlitwie. Odczuwałam, że moje życie ma 

wielki sens w oczach Boga, a także dla Jego mistycznego Ciała”35.  

Po spotkaniu z papieżem i jego błogosławieństwie, które otrzymała w 1988 r., 

odczuła wielką potrzebę pisania. To było zaskakujące, ponieważ jak sama twier-

dziła: „[…] ja, której trudno było ułożyć list sensowny, zaczęłam pisać artykuły na 

temat udręczonej naszej Ojczyzny, a szczególnie specjalnej misji danej nam przez 

Opatrzność Bożą. Moja ofiara dziękczynna za Chrystusowe odkupienie przez mi-

łosierdzie Boże przeszła na całą moją drogą Ojczyznę. Ją zawsze ofiaruję 

z wdzięczności za odkupienie, a także tych wszystkich z naszej ojczyzny, którym 

przemoc ludzka odebrała życie, w jakichkolwiek okolicznościach i na jakimkol-

wiek miejscu”36. Przy tej okazji s. Siewierska wymienia grzechy Polski: rozwody, 

rozpustę, pijaństwo, narkomanię…, które podpowiada szatan. Są one zniewagą 

Boga i dlatego chcąc przebłagać Go za tych pogubionych braci, postanowiła jesz-

cze bardziej dziękować za krzyż odkupienia. Znała przebiegłość złego: „[…] sza-

tan wie, że w krzyżu objawia się największa miłość Przedwiecznego, dlatego znie-

waża krzyż i pobudza ludzi do zniewagi Tego, który im własną krwią wysłużył 

niebo. O jak bardzo trzeba wynagrodzenia świętemu krzyżowi Odkupiciela”37.  

Albertynka ofiaruje więc swe modlitwy za kardynałów, biskupów i księży  

Duchowi Świętemu, aby ich wspierał i jednoczył. Jest przepełniona modlitwą 

wdzięczności wobec Stwórcy. „O! jaka wdzięczność wypełnia mnie za krzyż Twój 

Panie, wciąż mi ona towarzyszy, szłabym na cały świat, by go przekonać o wielkiej 

Bożej miłości płynącej z Krzyża Odkupienia. Tak bardzo się modlę, aby Duch 

Święty oświecił każdego człowieka całej kuli ziemskiej, by zrozumiał, że Jezus 

z woli Ojca sam dobrowolnie ofiarował się dla naszego zbawienia. Będąc Bogiem, 

przyjął ludzką naturę, a wraz z nią przeróżne cierpienia i upokorzenia, które cier-

piał aż do chwili ostatniego swego tchnienia na krzyżu”38.  

Nieustannie odwołuje się ona do Ducha Świętego. „Tylko Ty, Duchu Święty, 

możesz dać zrozumienie sercom naszym, bo Ty jesteś uświęceniem i dopełnieniem 

Chrystusowego Odkupienia. Błagam Cię przez moc Twojej łaski, daj zrozumieć 

każdemu ludzkiemu sercu nieskończonej Bożej miłości, której źródło jest w Tobie, 

Duchu Święty […]. Oświeć każdego człowieka ziemi polskiej, a także całego 

globu ziemskiego, by tak spojrzał na krzyż Chrystusa, jak mnie dano widzieć”39.  

——————— 
34 Tamże, s. 2. 

35 Tamże. 

36 Tamże, s. 3. 

37 Tamże. 

38 Tamże, s. 4-5. 

39 Tamże, s. 5-6. 
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Siostra Błażeja, jak już wspomniano wyżej, pisze z polecenia spowiednika ale 

zarazem nie ujawnia wewnętrznych przeżyć, których doświadcza. Pod datą 3 III 

1992 r. nadmienia, że spowiednik polecił jej pisać, co Duch Święty daje odczuć. 

„Więc posłusznie piszę, ale cierpień mojego życia nikt się nie dowie, pozostanie 

zawsze tajemnicą Tego, któremu złożyłam me życie z wdzięczności za odkupienie 

świata i dobrowolnie tak jak Ty krzyż swój, Panie”40. Prosi Ducha Świętego: 

„Spraw, aby ta wielka miłość Boga tak uwrażliwiła polskie serca, by na wskroś 

przeniknięte Bożą dobrocią, stały się tak wdzięczne, by wdzięczność ich jak cień 

krzyża Chrystusowego, szła za Nim uprzedziwszy Jego powtórne przyjście na zie-

mię, by sądzić wszystkie pokolenia ziemi. Spraw, niech ich serca i usta wołają na 

cały świat: dziękujcie Bogu za odkupienie”41. Swoim rozmyślaniem albertynka 

obejmuje całe życie Jezusa i to, jakie dary otrzymali jego uczniowie. „Tylko On 

jeden – Duch Święty, który zstąpił na apostołów po Chrystusowym zmartwych-

wstaniu, uczynił z nich odważny legion Chrystusowych świadków, gotowych dla 

Jezusa przejść cały świat i pozyskiwać Mu wciąż nowe dusze, zdolne iść nawet na 

męczeństwo za cenę przynależności do Niego”42.  

Gdy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 2000 r. Jan Paweł II ogłosił s. Fau-

stynę – apostołkę Bożego miłosierdzia błogosławioną, s. Błażeja otrzymała  

wiadomość o Mszy świętej, zamówionej przez zelatorki żywego różańca. Była to 

Msza dziękczynna za dzieło odkupienia świata. Kolejną Mszę świętą o takiej  

intencji odprawiono w święto Podwyższenie Krzyża43. Odtąd myśl o Mszy dzięk-

czynnej będzie towarzyszyła albertynce do końca jej dni.  

Pod datą 12 XI 1994 r. znajdujemy u s. Błażei modlitwę do Boga Stwórcy: 

„Jedyny Stwórco nasz Boże! Tyś stworzył człowieka z miłości i Ty pochylasz się 

nad każdym z nas. Oświeć ten lud mocą Ducha Świętego – niech wie, że na niebie 

wysoko i na niebie nisko nie ma innego Boga oprócz Ciebie. Niech również wie, 

że służyć tak Dobremu Bogu, to znaczy królować. Boże! Twoim przymiotem jest 

litować się i przebaczać. Jakże to przykre, o Boże pełen dobroci, że ludy w pogoni 

za wymyślonym przez siebie szczęściem, odwróciły się od Ciebie – prawdziwego 

Szczęścia, którego jedynie można pragnąć”44.  

Na kolejnej stronicy, widnieje data 15 XI 1994 r., pod którą zapisała pragnienie 

swej duszy: „Mój Kochany Boże! Głęboka wdzięczność za dzieło odkupienia, ani 

na chwilę mnie nie opuszcza. Weszła mi ona w krew i życie. Nią przejęta jest cała 

moja istota. Ona nauczyła mnie zapomnieć o sobie, by żyć dla Twojej Miłości. 

Nie, Boski Zbawicielu! Wdzięczność moja dla Ciebie nie skończy się wraz z moją 

śmiercią.  

——————— 
40 Tamże, 3 III 1992, s. 8. 

41 Tamże, s. 9. 

42 Tamże, s. 10. 

43 Por. tamże, 6 V 1992, s. 13-14. 

44 Tamże, 12 XI 1994, s. 17. 
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W pismach s. Siewierskiej miłosierdzie i wdzięczność są dwoma filarami, wo-

kół których ma oscylować życie chrześcijanina. Wyjaśnia to słowami: „Błogosła-

wiona siostra Faustyna ma wizję 8 maja. Wkopuje wielki słup w ziemię, drugi ma 

wkopać inna siostra. Na tych dwóch filarach widzi zawieszony obraz Miłosiernego 

Pana Jezusa, którego promienie zalewają świat. Powstaje wielka Bazylika, wykań-

cza go ręka. Siostra Faustyna pisze; nie wiem do kogo należała owa ręka, ale Bóg 

wie i sam poprowadzi dzieło według swojej woli – rękę którą od wieków wybrał 

i upodobał w Chrystusie. Tak: na filarach ufności i wdzięczności wzniesie się Ba-

zylika nowego Jeruzalem, którą Boży kapłan za wielką łaską Bożą i szczególnym 

Bożym wybraniem wzniesie ukochanemu Bogu Miłości po wieczne czasy  

w dowód wdzięczności i uwielbienia”45.  

Kontynuując swoje zapiski rok później, wprost pisze, czego Bóg od niej ocze-

kuje. „Coraz bardziej zaczynam rozumieć moje powołanie, a zwłaszcza moją mi-

sję, do której Bóg przygotowywał mnie od dzieciństwa. Przede wszystkim czuję 

się odpowiedzialna za wielkie dzieło odkupienia świata, by wszystkich ludzi od-

kupionych przez krzyż Chrystusa pobudzić do wdzięczności. Nie można zostać 

obojętnym na taki bezmiar Miłości Bożej. Zdaję sobie sprawę, że jeśli świat padnie 

do stóp Bożych z wdzięcznością, Bóg zachwyci się swym ludem i wybaczy 

wszystko zło popełnione w całym świecie”46.  

W kolejnym fragmencie osobistych zapisków albertynka zwraca się do Jezusa 

z wielką czułością, rozważając Jego Boski plan zbawienia człowieka. „Mój Dobry 

Jezu! Jakże Cię rozumiem, że pomimo tak wielkiego Twego poświęcenia, nie  

doznałeś zrozumienia i wdzięczności od ludzi, za których oddałeś życie. Wiem, co 

przecierpiałeś w ogrójcowym zmaganiu, a także znam Twój ból w opuszczeniu. Ty 

stałeś się własnością każdego z nas, kiedy przez Wcielenie przyjąłeś na siebie 

ludzką dolę. Przez przyjęcie życia tak ubogiego, poniżonego, niezrozumianego, 

upodobniłeś się do biednego ludu i wywyższyłeś go. Najbiedniejszy, cierpiący 

i wzgardzony u Ciebie, jest błogosławiony. Bo jest jak ziarno wrzucone w ziemię, 

przez obumieranie przynosi plon obfity”47.  

W innym miejscu zakonnica zapisała, że Bóg jest jej najlepszym Przyjacielem, 

więc Jemu zawierzyła swoje życie: „Jedynie przed Dobrym Bogiem czułam się 

swobodnie, bez lęku. Może dlatego ogromnie tęskniłam za śmiercią, która mnie 

połączy z Ojcem miłości i wielkiego miłosierdzia. Do niego zawsze lgnęła moja 

dusza, Jemu jedynie powierzałam swe troski, bóle i zawody. Przy Nim czułam się 

jedynie bezpiecznie, jak dziecko przy najlepszym Ojcu. Nigdy nie liczyłam na sie-

bie. Uważałam, że istota ludzka jest tak nikła, że może ją wyręczyć tylko Bóg, 

więc do Niego kierowałam swoje myśli, uczucia i pragnienia. Oddałam Mu całe 

moje życie bez zastrzeżeń takie, jakie ono jest, ufając tylko Jego dobroci, a szcze-

——————— 
45 Tamże, 17 I 1995, s. 20. 

46 Tamże, 24 III 1996, s. 24. 

47 Tamże, 1 IV 1999, s. 30. 
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gólnie przemawiał do mnie krzyż podjęty za nasze zbawienie”48. Dodała również: 

„Za łaską Bożą poświęciłam swe życie Jedynej Miłości. A chociaż dane mi było 

ukochać Boga całym sercem, nigdy Go nie prosiłam o wyłączną miłość, abym Go 

tak ukochała jak nikt dotąd. Przeciwnie, usilnie proszę Boga, by wszystkie serca 

całego świata skierowane zostały ku tej Wielkiej z niczym nieporównywalnej  

Miłości. Moje życie jest wspólnotą złączonych w Bogu serc, w których płynie  

odkupieńcza krew Jezusowa wylana za życie świata w Mistycznym swym Ciele. 

Jezus w swojej miłości wybrał mnie, niegodną istotę i dał mi uczestnictwo w swo-

ich moralnych cierpieniach […]. Zakochałam się w Tobie Jezu. Żadna już siła nie 

odłączy nas od siebie. Jedynie w Bogu trwałe, nigdy nie gasnące zakochanie. Gdy 

się kocha człowieka, z biegiem czasu wygasa miłość, zostaje tylko wierność, jako 

konsekwencja złożonej przysięgi. Inaczej jest z Bogiem. Do Niego miłość wciąż 

wzrasta, a nigdy nie gaśnie. Przeciwnie, coraz bardziej potęguje, a człowiek staje 

się więźniem Bożej miłości, pragnie wszystkich przyciągnąć do Niego, do Boga 

ludzkich serc”49.  

Ta miłość albertynki do Boga przenika jej całe życie. Ona je analizuje, podkre-

ślając: „Czuję się bardziej związana z Bogiem przez łaskę darmo mi daną, niż płód 

w łonie matki związany ze swoją rodzicielką przez jedno ciało i krew. Wciąż widzę 

przed oczyma kochanego Ojca niebieskiego”50. To, co przenika umysł i serce 

s. Błażei, to wdzięczność. Wielokrotnie podkreśla: „Jakże Ci jestem wdzięczna 

mój Kochany Jezu za wtajemniczenie mnie w Boski plan Ojca niebieskiego,  

w wyniku którego, cały rodzaj ludzki dostąpił zbawienia przez wybranie Bożej 

Matki i haniebną śmierć Jej Syna, zarazem Bożego Syna. Dzieło odkupienia świata 

– to wielka tajemnica. To jest prawda, o której Jezus mówił: «Gdy uwierzycie we 

Mnie, poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli». Aby jednak poznać tę Prawdę,  

konieczna jest moc Ducha Świętego. Bez pomocy Ducha Świętego nie zrozu-

miemy Boga w prawdzie. Mamy obiecaną przez Pana Jezusa pomoc Ducha Świę-

tego. On nas nauczy, że za okazaną nam dobroć Ojca niebieskiego należy się dzięk-

czynienie, które nas doprowadzi do zjednoczenia całego Mistycznego Ciała Chry-

stusowego, by w świętych obcowaniu uwielbiać odwieczny plan Ojca Niebie-

skiego”51.  

W swoich notatkach wielokrotnie podkreśla dar Eucharystii, jako życie w łącz-

ności z Chrystusem (por. EdE 30). „Jezus tak bardzo jednoczy się z nami, w celu 

niesienia Ojcu zasłużonej wdzięczności, dlatego w Świętej Eucharystii stał się 

Dziękczynieniem by nasza łączność z Nim stała się potężną zasługującą mocą do-

tarcia i uwielbienia tak bardzo życzliwego, miłosiernego Ojca. My, spożywając 

chleb eucharystyczny, stajemy się Jezusową własnością. Jezus zaś wszystkich nas 

——————— 
48 Tamże, s. 31. 

49 Tamże, 29 X 2000, s. 40. 

50 Tamże, 15 I 2001, s. 43. 

51 Tamże, Jadowniki Mokre, 18 X 2004, s. 47. 
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złoży w darze swemu Ojcu jako dojrzałe owoce Swego odkupienia”52. Zakonnica 

zadaje pytanie o miłość: w jaki sposób odwzajemnić tę miłość Boga względem 

człowieka. I odpowiada sama sobie i Jezusowi: „[…] w Twoim mistycznym Ciele 

ja będę dziękczynieniem. Dziękczynieniem, Panie, za siebie i za Twój odkupiony 

lud. Jako zjednoczone wszystkie członki Twego organizmu Starego i Nowego 

Przymierza tworzące dziękczynną gwardię pod przewodnictwem Maryi naszej 

Matki i Królowej nieba i ziemi, będziemy wspólnie śpiewać pieśń Maryjną –  

Magnificat anima mea. Po wieczne czasy będziemy uwielbiać Ojca, że przez  

Maryję wypełnił swój odwieczny plan wobec ludzkości”53.  

Siostra Siewierska bardzo wyraźnie rozumie, czego Jezus oczekuje za swoje 

miłosierdzie, które skierował przez polską ziemię na cały świat. Pisze więc: „Pra-

gnie od nas wdzięczności za dzieło odkupienia świata. Szczytem Bożego miłosier-

dzia pozostanie na zawsze krzyż Chrystusa. Przybite do krzyża posłuszeństwo 

Syna rozlało się na cały świat wszystkich pokoleń miłość swojego Ojca niebie-

skiego. Za to należy się Ojcu wdzięczność. Do tego prowadzi eucharystyczny  

Jezus”54.  

To podziękowanie za krzyż Chrystusa towarzyszyło jej od dziecinnych lat, dla-

tego z perspektywy lat spędzonych w zakonie wyznała, że „stała się ogniem, któ-

rego nic ugasić nie zdoła. Z myślą o wdzięczności Bogu idę do snu i z myślą 

o wdzięczności się budzę. Po prostu dana mi jest łaska głębokiego zrozumienia 

Chrystusa oddającego za nas życie, z woli Swego Ojca. Wciąż rodzi się w moim 

sercu głębokie pragnienie, by cała ludzkość poznała i dziękowała Bogu za bezmiar 

Jego łask”55. Ta myśl, że Jezus w Eucharystii dziękuje za nas Ojcu, była dla  

s. Błażei trudna do zrozumienia, ale doznała poznania prawdy, że „my jesteśmy 

ograniczeni przez naszą ludzką naturę, że sami nie zdołaliśmy wyzwolić się  

z zaciągniętej winy przez naszych pierwszych Rodziców. Tak również sami nie 

zdołamy odwdzięczyć się za cenę naszego zbawienia. Uczyni to za nas jedyny nasz 

Zbawiciel – dopiero w Nim – my możemy składać dziękczynienie”56.  

Oprócz myśli, które same przychodzą do s. Błażei, czasem słyszy ona słowa 

Jezusa. Pod datą 3 II 2006 r., w dzień swoich imienin zapisała: „[…] w nocy nie-

spodziewanie się budzę, słysząc jakby słowa Jezusa: «dziękuję Ci Ojcze, Panie 

nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi tego świata, a objawił je pro-

staczkom. Tak ojcze, bo takie było Twoje upodobanie». Taka dziwna radość wstą-

piła w moje serce. Jako dziecko, czasem jak przez mgłę, widziałam swoje wybra-

nie; czułam, że Bóg posłuży się moją niegodną osobą”57.  

——————— 
52 Tamże, s. 49-50. 

53 Tamże, s. 51. 

54 Tamże, s. 54. 

55 Tamże, Przemyśl, 15 IX 2005, s. 60. 

56 Tamże, s. 73-74. 

57 Tamże, 3 II 2006, s. 75. 
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Albertynka kończy swój osobisty zeszyt słowami: „[…] celem naszego życia 

to wdzięczność i uwielbienie Ojca. Do tego nas prowadzi ukochany nasz Jezus. 

Jesteśmy Jego organizmem. Pan Jezus całkowicie może obejść się bez nas, lecz 

On wie, że my ani na chwilę nie możemy żyć bez niego. Dlatego zostaje z nami”58.  

Ideę wdzięczności Bogu łączy ze świętym Bratem Albertem, gdyż „wdzięcz-

nością Bogu było przepełnione jego szlachetne serce. Z niej czerpał siłę i zaparcie 

do trudnego swego życia. Mówił: «Czy Panu Jezusowi cierpiącemu za mnie mękę, 

mogę czegoś odmówić?» I nie odmawiał, poszedł gdzie największa nędza, by jak 

Chrystus z nimi trud dzielić”59. Postawa założyciela zgromadzenia, – św. Brata 

Alberta Chmielowskiego dodają s. Siewierskiej odwagi, by otrzymane od Boga 

przesłanie, szeroko rozpowszechnić, co czyniła bardzo dużo pisząc i rozsyłając 

przemyślenia do wielu osób życia konsekrowanego jak i świeckich. 

* 

Jak widać, w pismach s. Błażei Siewierskiej dominuje jedna myśl, aby oddać 

chwałę Bogu uwielbieniem i dziękczynieniem. To Duch Święty prowadzi chrze-

ścijan do poznania pełnej prawdy o dziele odkupienia. W wielu miejscach przy-

zywa Go w formie modlitwy „Duchu Święty Boże! Jesteśmy bierzmowani. Prze-

szliśmy zatem Twoją szkołę, otrzymując wielką moc. Uczyń nas dojrzałymi wy-

znawcami Chrystusa pojmującymi wielkie Jezusowe poświęcenie aż do śmierci 

krzyżowej. Dlatego żaden człowiek nie może zapomnieć, za jaką cenę został zba-

wiony. Pokornie Cię prosimy, uczyń nas dziękczynną gwardią Chrystusowego  

odkupienia. My, lud Chrystusowy. Jesteśmy Jego własnością. Razem w Chrystusie 

stanowimy Mistyczne Jego Ciało. Pragniemy zawrzeć wieczne przymierze  

z Bogiem. Tak jak niebo wielbi i dziękuje, również i my, mocą wolnej woli świa-

domie i dobrowolnie, wielbimy i dziękujemy Ci, Trójjedyny Boże. Amen”60.  

Na przykładzie tej modlitwy widać, jak można partycypować w życiu samego 

Boga. Jeśli wierzący uczestniczy w miłosierdziu, miłości i pokoju i oddaje usta-

wiczne dziękczynienie Bogu, to dostępuje pełni życia chrześcijańskiego. Siostra 

Siewierska napomina jednak: „Dziś, mimo, że Jezus nas karmi swoim Ciałem już 

od około dwóch tysięcy lat, mentalność nasza nic się nie zmieniła i nie posunęła 

w gorliwości o Bożą chwałę. Dziś jeszcze bardziej niż za czasów apostolskich po-

trzeba nam mocy i zapału, by wyrwać się z niemoralnego świata z bezsensownego 

życia. Przecież w zasięgu ręki mamy szczęście, które nam wysłużył nasz Odkupi-

ciel ceną własnej krwi”61.  

——————— 
58 Tamże, Przemyśl, 25 II 2006, s. 101. 

59 Tamże, s. 103. 

60 Tenże, Pisma, Jabłonka Orawska, 3 IV 2001, s. 58. 

61 Tamże, s. 58-59. 
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W jednym z listów do spowiednika tak podsumowała swoje powołanie: „[…] 

dziękczynienie nieustanne Ojcu, który przez Syna w mocy Ducha Świętego 

wszystkich nas, mających dobrą wolę pojednał ze sobą, dając nam udział w swojej 

świętości. Aby nasze dziękczynienie było miłe Tobie wszechmogący Boże,  

łączymy się z Matką Bożego Syna. To ją jedną z rodu ludzkiego Bóg zachował od 

wszelkiego grzechu, aby godnie wypełniła odwieczny plan wobec ludzkości”62. 

 

 
THANKSGIVING FOR THE WORK OF REDEMPTION ACCORDING 

TO THE WRITINGS OF SISTER BŁAŻEJA SIEWIERSKA 

 

Thanksgiving is inseparable from the Eucharist. In the Eucharist one can find 

a prayer of thanksgiving and praise which were the two main guiding principles 

of sister Błażeja Siewierska from the Order of St. Albert’s brother. 

During a meeting with Pope John Paul II in 1988, sister Błażeja Siewierska 

received a revelation after which she has been constantly writing about giving 

thanks and praise to God. The Albertine emphasizes prayer of thanksgiving  

to thank God for the work of creation because it is a testimony of his love and 

redemption. As a loving Father God send his Son to save all his people for which 

we should give thanks and praise. In the Eucharist, man gets to know God’s good-

ness and develops the convinction that for His goodness we owe gratitude. This is 

why sister Siewierska composes a hymn of thanksgiving and praise to God for the 

work of redemption. 
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——————— 
62 Tenże, List do spowiednika, Rząska, 25 III 2010, s. 8. 
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JUŻ 17 LAT W SZKOLE DUCHA ŚWIĘTEGO63 
 

 

„W ciszy i milczeniu łagodnie, a zdecydowanie poucza Duch Święty. On mi 

dał zrozumieć pełne Dzieło Chrystusowego Odkupienia. Taki odwieczny plan dla 

ratowania zagubionej ludzkości nakreślił Stwórca. On posłużył się posłuszeń-

stwem Maryi, która dla wyratowania nas z mocy szatańskiej stawszy się Matką 

Bożego Syna, współcierpiała w Jego męce. Przez to stała się Współodkupicielką 

całego rodzaju ludzkiego. W odwiecznych wyrokach Stwórcy uprzedziła Chrystu-

sowe odkupienie ludzkości. Na mocy zasług Jezusa Chrystusa, Maryja stała się 

wolną od winy Adama, dlatego Stwórca dał Jej moc nad szatanem. Jej wywyższe-

nie stało się drogą, przez którą Syn Boży przyszedł na ziemię jako nasz jedyny 

Zbawiciel. Wziąwszy z Niej ludzkie ciało, dał Jej pełne uczestnictwo w swoim 

odkupieniu świata. Oni – Syn i Jego Matka i cały lud odkupiony – oddadzą Ojcu 

w darze jako dziękczynną Gwardię uwielbiającą Go za wykonany Jego plan wobec 

ludzkości.  

Ojciec Niebieski uczynił nas wszystkich szczęśliwymi, za cenę śmierci Syna. 

Syn, jako Głowa Ludzkości, wprowadza nas w nieustanne dziękczynienie Ojcu. 

Tylko Jezus czyni nas ludźmi dojrzałymi, zdolnymi pojąć Prawdę o Ojcowskiej 

dobroci. On nas uczyni Ludem doskonałym – zachwycającym Ojca. 

Już kiedyś wspomniałam, że miałam ogromny lęk przed życiem zakonnym. 

Toteż Jezus natrudził się, zanim dałam pozytywną odpowiedź. Bałam się życia 

zakonnego, czytając Dzieje duszy św. Tereni. Moja obawa pogłębiła się jeszcze 

bardziej, gdyż miałam niezwykłe zdarzenie. Po śmierci mej kochanej mamy prze-

chodziłam ciężki dramat rodzinny. Wieczorem, zrozpaczona wyszłam z domu, 

a ból rozrywał me serce tak, że nie mogłam iść dalej. Oparłam się o słup i stałam 

nieruchomo. W pewnej chwili rozjaśniły się wszystkie mroki mej duszy i natchnie-

nia, usłyszałam dobrze znany mi głos: „Lisy mają nory, ptaki niebieskie gniazda, 

a Syn Człowieczy nie miał gdzie głowy skłonić. Myślisz, że inną drogą pójdziesz? 

Tą drogą, którą Szedłem, pójdziesz aż na szczyt Kalwarii”. O, jakże mocno prze-

——————— 
63 Fragment w: Zeszyt z osobistymi notatkami pisany z polecenia spowiednika, s. 86-91. Arch. 

ZSAPU. 
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raziły mnie te słowa. Zaczęłam targować się z mym Panem: Jezu, wszystko dla 

Ciebie zrobię, ale zakonnicą nie będę. Nie muszę wyjść za mąż – pójdę do pracy, 

a pieniądze będę rozdawać ubogim.  

Nazajutrz poszłam do kościoła i całe pół dnia błagałam Jezusa o zmianę po-

wołania. Jezus trwał przy swoim: „Chcę byś była w zakonie”. Jednak nie mógł 

mnie nakłonić. Wtenczas przemówił Jezus, oczywiście wewnętrznie, w natchnie-

niu, ale zdecydowanie: „Gdybyś została w świecie, dałbym ci inną misję do speł-

nienia, a idąc do zakonu, dałbym ci zupełnie coś innego do spełnienia”. I przekonał 

mnie Jezus. I zgodziłam się pójść tą krzyżową drogą, obiecaną mi przez Chrystusa.  

Zaraz napisałam o przyjęcie do sióstr albertynek do Krakowa. Kazano mi przy-

jechać, wziąć ze sobą wyciąg metrykalny i świadectwo moralności. Gorzej było ze 

świadectwem moralności, bo ksiądz proboszcz mnie nie znał – uczęszczałam zaw-

sze do kościoła ojców bernardynów. Natomiast bardzo dobrze znał moją mamę, 

bo był jej spowiednikiem. Napisał mi w świadectwie, że miałam bardzo świąto-

bliwą mamę. Powiedział tylko do mnie: „Dam ci błogosławieństwo, a mama cię 

na pewno przygotowała do życia zakonnego. Będę więc o ciebie spokojny”.  

Spakowałam swoje rzeczy, aby nazajutrz odjechać z domu. W nocy miałam 

dziwny sen. Śniło mi się, że oglądam się do tyłu za siebie i widzę nieprzeliczony 

tłum ludzi. Spojrzałam w niebo. Na niebie widoczny był piękny Pan Jezus z otwar-

tym sercem, trzymającym dwa palce do góry. Uklękłam więc przed Chrystusem 

i zaczęłam gorąco Go błagać, ale z takim silnym napięciem, że do dziś to czuję: 

„Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami” – powtórzyłam to trzy razy. Jezus 

podniósł wysoko prawą rękę i powiedział: „Błogosławiona jesteś, że mimo tylu 

ludzi idących w tę stronę, tyś pierwsza uklękła i oddałaś Mi pokłon”. I obudziłam 

się. Lecz ten sen był dla mnie niezwykłym pocieszeniem, umocnieniem w najcięż-

szych trudnościach życiowych.  

Przez cały rok Jezus był mi niezwykle bliski, modlitwa przychodziła łatwo. 

Stopniowo Jezus zaczął się ode mnie oddalać – przychodziły oschłości, udręki  

ducha. Ja jednak wierzyłam Jezusowi, że widocznie taka jest moja droga. Czasem, 

gdy miało przyjść na mnie cierpienie, uprzedzał mnie łaską pociechy duchowej. 

Z czasem bałam się tych pociech, bo one zwiastowały i poprzedzały cierpienie. 

Starałam się wielbić Boga moim życiem, ofiarując pracę, posiłek, pot płynący 

z czoła oraz wszystkie udręki duchowe. Od dziecka czułam ogromną wdzięczność 

Jezusowi za Krzyż Odkupienia. Mając ciągle przed oczami tę wielką ideę wdzięcz-

ności Bogu, nie trudno było znosić życiowe przeciwności. Lecz mimo wszystko 

dotkliwie dokuczała mi samotność – człowiekowi o takim usposobieniu trudno 

znaleźć przyjaciół. Ja byłam trochę nietypowym dzieckiem – zdawałam sobie 

z tego sprawę – lecz nic na to nie mogłam uczynić. Mówiłam często Jezusowi: 

„Pod stopy Twoje rzucam wolność moją i serce moje”. A gdy mi było bardzo 

ciężko powtarzałam: „Ofiaruję Ci moje życie Jezu, które mi ciąży czasem bardziej 

niżeli okowy zbrodniarza”.  
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Za cierpienia, które mnie spotykały do nikogo nie miałam pretensji, bo  

wiedziałam, ze taka droga mi przeznaczona i na nią się dobrowolnie zgodziłam. 

Jednak odczuwałam nad sobą niezwykłe działanie Chrystusa. Człowiek sam bez 

Bożej pomocy nie wytrwałby w tym ciągłym zaparciu. Nam się zdaje, że my je-

steśmy bohaterami, to jest złudzenie. Czyni za nas wszystko Jezus. Pragnie tylko 

od nas zaufania. Szybko się przekonałam, że droga zaparcia i ofiary, to wielka 

szkoła, w której sam Duch Święty poucza Chrystusowych wyznawców. Dziś  

jestem bardzo wdzięczna Chrystusowi, że nie zniechęcił się moim oporem, lecz 

pukał do mego serca do skutku.  

Coraz jaśniej i zrozumiale widzę misję mi przeznaczoną. Sam Duch Święty 

daje mi poznać odwieczny plan Ojca Niebieskiego wobec upadłej ludzkości.  

Wtajemniczył mnie w wielką miłość Boga Ojca do ludzi, skoro podarował nam 

własnego Syna na zbawienie całego świata. Poucza również, że za taką miłość 

ojcowskiego serca należy się od całego stworzenia gorące dziękczynienie. Zapew-

nia, że za nas czyni to Jezus, jako za lud, który zbawił. Jednak nakłania nas, byśmy 

dołączyli nasze dziękczynienie do Jezusowej Ofiary Wdzięczności, bo pragnie, 

byśmy jako Jego Mistyczne Ciało razem z Jezusem dziękowali Ojcu. Duch Święty 

wtajemniczył mnie, dlaczego Jezus w Świętej Eucharystii stał się Dziękczynie-

niem Ojcu za nas i z nami. Pouczył mnie również, jak bardzo Jezus pragnie, byśmy 

zrozumieli Ojca, który nas bezgranicznie umiłował, oddając za nas Syna na śmierć 

krzyżową.  

My wiele rzeczy nie rozumiemy, dlatego Jezus czyni za nas. Miłość Jezuso-

wego serca do ludzi nie da się z niczym porównać. Żebyśmy choć raz w życiu 

ujrzeli, kim dla nas jest Jezus i co On dla nas czyni, to by nas zdumienie ogarnęło. 

Jestem pouczona, jak wiele znaczymy, mając wolną wolę. Dlatego my żyjący,  

możemy przynosić Bogu chwałę i dziękczynienie, a Bóg nie da się wyprzedzić 

w miłości. Miejmy jeszcze to na uwadze, że na naszą doskonałość pracuje ciągle 

Jezus. Jego nieustanną troską jest doprowadzić swój lud do pełnej szczęśliwości. 

Mając takie poznanie Boga, pragnę, by wszyscy ludzie zwrócili się do Jedynej 

Bożej miłości składając Mu zasłużone dziękczynienie.  

Idąc za wezwaniem Pana Jezusa, który przemógł moje opory, ofiarowałam Mu 

swoje życie z wdzięczności za Odkupienie. Do Niego dążą wszystkie moje myśli, 

trudy i pragnienia. Często pali mnie ta wdzięczność Bogu, wdzierając się w moje 

serce. Czuję ustawiczny ogień, który mnie spala. Dziwię się, że inni tego nie do-

świadczają. Szłabym na cały świat, zachęcając wszystkich do wdzięczności.  

Jestem tak pouczona o szkole Ducha Świętego, że nigdy nie zapomnę  

o naszym Dobrym Ojcu Niebieskim. Jak można o Nim zapomnieć? Skoro nasi 

Pierwsi Rodzice przekroczyli Jego Prawo, On nie odwrócił się od niewiernego 

ludu, lecz podał nam ratunek w Maryi. Ona na mocy zasług Jezusa Chrystusa, 

przez swoje zawierzenie Bogu, stała się Jego Matką, a zarazem Współodkupicielką 

wraz z Jedynym naszym Zbawicielem. Przez to doskonale wypełnili odwieczny 

plan Ojca Niebieskiego wobec upadłej ludzkości.  
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Mając na uwadze tę wielką Ojcowską Miłość nawet za cenę swojego Jedynego 

Syna, jakże można zapomnieć i nie zanosić Bogu nieustannego dziękczynienia? 

Dlatego mocą wolnej woli wołamy na cały świat: Dziękujcie Bogu, bo Dobry jest 

jak nikt. Więc błagamy Cię, Duchu Święty Boże, rozpal nasze serca wielką 

wdzięcznością ku Temu, który nas grzesznych ludzi, uczynił swoimi dziećmi i dał 

udział w swoim Boskim szczęściu.  

Natchniona Duchem Świętym w Chrystusie dziękuję Bogu Ojcu, że nam  

podarował Swojego Syna, by zbawił wszystkich ludzi mających dobrą wolę. Dla 

tej idei wdzięczności starałam się znosić cierpliwie wszystkie utrapienia codzien-

nego życia. Wielką pociechą dla mnie jest przynależność do Mistycznego Ciała 

Chrystusa, bo w Chrystusie tworząc Boży Organizm, staram się wszystkich skła-

dać w dziękczynnej ofierze Bogu Ojcu. Wszyscy należymy do Bożego Organizmu 

i w Chrystusie jeden przyświeca nam cel: Uwielbienie Ojca, który w Synu uczynił 

nas wszystkich jednością. W świętych obcowaniu łączymy się w Dziękczynną 

Gwardię, by uwielbiać, dziękować i łączyć się w jednej Ofierze z Chrystusem. 

Jakże lubię ofiarować Bogu przebyte cierpienia, jakie znosili nasi bracia w obo-

zach koncentracyjnych, na froncie, na wygnaniu, w głodzie i zimnie. Ich męczeń-

stwo i nasze trudy, prace i modlitwa, łączą się w harmonijną całość na uwielbienie 

Boga. Bóg przyjmuje nasze wspólne pienia, wspiera nas żyjących, wspomaga  

dusze czyśćcowe.  

Tylko On Jedyny Bóg otworzył nam na oścież drzwi do swojej Świętości, 

wspomagając nas przez Syna i Ducha Świętego. O! Błogosławiona Trójco! Twoja 

nierozdzielna Jedność, prowadząca nas w Jezusie do jedności! Jak trzeba nam  

zrozumieć i odwzajemniać się Tej Jedynej Miłości! Ale za nas uczynił to Jezus – 

Jedyny Odkupiciel człowieka. Jakże Ty Jesteś dobry, Ukochany nasz Zbawicielu. 

To, że my trzymamy się Boga, że w Nim trwamy, to tylko dzięki Tobie, Najdroższy 

Jezu. Ty nas prowadzisz, pouczasz, wzmacniasz naszą wolę, dajesz zachętę do 

czynienia dobra. Wyznaczasz kierunek naszemu życiu, prowadząc do zjednocze-

nia z Sobą. A wszystkich nas we wspólnocie prowadzisz do Ojca w celu składania 

Mu Dziękczynienia za wywyższenie ludzkiej egzystencji przez posłuszne Twoje 

przyjęcie krzyża z Ojcowskich rąk. Do tego nas prowadzisz Jezu, bo Jesteś Głową 

wszystkich, za których oddałeś życie. My jesteśmy Twoim Ludem, a Ty Przewod-

nikiem naszym do Domu Ojca.  

Maryja, nasza Matka i Królowa, pouczy nas, Jezu, o Twojej do nas miłości. Bo 

zaiste, nie spodziewała się ziemia aż takiego Zbawiciela. Chcąc wypełnić Ojcow-

ski plan, ofiarował się za nas umrzeć. Przez Ciebie Jezu i Twoją Matkę jesteśmy 

uwolnieni z mocy szatańskiej.  

Mój Kochany Jezu! Jaka jest moja misja, do której przygotowałeś mnie, usu-

wając wszystkie opory i lęki mojego serca? Jeszcze jako dziecko uczuliłeś mnie 

na swoje słowa wypowiedziane przed krzyżową Twą śmiercią: „Ojcze Sprawie-

dliwy świat Cię nie poznał”. Te słowa wypowiedziane przez Ciebie, Jezu, nie dają 

mi do dziś spokoju. Od 1988 piszę różne artykuły na temat dzieła Odkupienia  
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i naszej wdzięczności wobec Boga. Tak bardzo leży mi na sercu, by te smutne 

Jezusowe słowa dotarły do całej ludzkości i znalazły zrozumienie w ludziach 

i Bogu odpowiedziały wdzięcznością.  

Pan Jezus widząc, że za chwilę pójdzie na śmierć krzyżową z woli Ojca, jaką 

skierował na lud za pośrednictwem Jego Osoby. Wielka tajemnica – Miłosierdzie 

Boga – a misterium ludzkiej nieprawości. Nigdy nie zapomnę tych smutnych  

Jezusowych słów skierowanych w stronę Swojego Ojca.  

I powołałeś mnie Jezu, bym mogła współczuć zatroskanemu Twemu sercu 

o Chwałę Ojca. Dziękuję Ci, Jezu, za zaufanie. Chcę być zawsze z Tobą, by  

w Tobie – w Świętej Eucharystii być dziękczynieniem. Jako młody członek Twego 

Mistycznego Ciała, cały Twój Organizm składać u stóp Ojca jako wspólne dzięk-

czynienie. Jezu, z Tobą nigdy nie zapomnimy Ojcowskiej dobroci, przez którą 

dane nam jest wieczne szczęście. Duch Święty, działający w Twoim Kościele,  

coraz bardziej odsłania nam Prawdę o dobrym Ojcu, któremu należy się nieustanne 

dziękczynienie.  

To niezwykłe działanie Ducha Świętego, da się zauważyć w życiu współcze-

snych nam Papieży, aż do Benedykta XVI. To oni rzucają jasny promień wiary na 

Kościół, który powierzył im Jezus Chrystus. Oni też prowadzą Lud Boży w kie-

runku wyznaczonym przez Chrystusa. A Jezus prowadzi zawsze do Ojca, bo od 

Niego przyszło nam zbawienie. Eucharystia, to dziękczynna Ofiara Jezusa Chry-

stusa za lud i z ludem. Razem dziękujemy Ojcu, bo nasze dziękczynienie ma zna-

czenie i pełną wartość tylko w Chrystusie. I popłynie do Ciebie, Ojcze, zasłużone 

dziękczynienie od Chrystusa żyjącego na wieki w swoim ludzie. I to nas doprowa-

dzi do jedności Trójjedynego Boga. W Chrystusie zrozumiemy całą dobroć  

Ojcowskiego Serca, którą kierował na nas przez Syna w mocy Ducha Świętego. 

Będzie to wyproszona dla nas przez Chrystusa jedność w Bogu, o którą tak gorąco 

błagał Ojca za nami w modlitwie Arcykapłańskiej przed pójściem na Krzyżową 

śmierć.  

Maryja, nasza Matka, zgromadzi całą Chrystusową owczarnię w jedną Dzięk-

czynną Gwardię ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jej niepokalane 

Serce odniesie Triumf nad szatanem. Z uwolnionym z mocy szatańskiej ludem  

zaintonuje Trójjedynemu Bogu: Magnificat anima mea. Wdzięcznością Bogu  

Maryja zakończy swoją misję daną Jej przez Stwórcę nieba i ziemi. I odda całe 

potomstwo Adama Bogu Ojcu w darze jako owoce krzyżowej Ofiary Syna. Wraz 

z Maryją chwalić Cię będą Boże wszystkie pokolenia ziemi.  

Zostanie zawarte nowe przymierze z Bogiem. Zwać się będzie Przymierzem 

Maryjnym. Będzie to Triumf Bożej Matki za wierne wypełnienie misji, którą  

wyznaczył Jej Stwórca. Wypełniła ją najwierniej, kiedy współcierpiała ze swoim 

Synem, kiedy konał na haniebnym drzewie Krzyża. Całkowicie został już wypeł-

niony Odwieczny Zbawczy Plan Ojca wobec upadłej ludzkości. Chrystus Jedyny 

Zbawiciel człowieka, całą odpowiedzialność ludzką za Ojcowski plan Zbawienia, 

złożył w ręce swej ukochanej Matki. Maryja zawrze Nowe Przymierze ludu  
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z Bogiem. Przymierze Maryjne – będzie ono polegać na tym, że cały lud będzie 

składał dziękczynienie Trójjedynemu Bogu za zbliżenie nas ku swojej Bożej natu-

rze. Chrystus uczynił nas wszystkich Bożym Organizmem”64. 

 

 

 

——————— 
64 Tamże, s. 86-91. 
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Obecnie jesteśmy świadkami i uczestnikami szybkich przemian społeczno-

kulturowych oraz religijnych. Dokonują się one na naszych oczach. Wiele osób nie 

nadąża za nimi. Szukają więc oni kogoś, kto im pomoże odnaleźć się w tej rzeczy-

wistości, która może do historii przejdzie pod znamieniem COVID-19. 

Dzieci Boga potrzebują kogoś, kto będzie dla nich niezawodnym punktem 

oparcia oraz osobą, na której nie zawiodą się. Współczesny człowiek szuka także 

kontaktu z Bogiem, tym bardziej, że niejednokrotnie zamknięty jest sam na od-

dziale covidowym lub też oddzielony przez reżim sanitarny we własnym domu. 

Ale to nie są wszystkie powody, które motywują ludzi do szukania ratunku u Boga. 

Chcąc poradzić sobie w życiu.  

Wiele osób szuka pośredników między sobą a miłosiernym Bogiem. Potrzeba 

prezbiterów, przekazicieli Bożego Miłosierdzia, którzy ten jeden z najważniej-

szych przymiotów Boga pokażą ludziom w sposób czysty i nieskażony żadnym 

wirusem. Dlatego też współczesny człowiek zwraca się z prośbą o pomoc do ka-

płana – sługi Boga, bogatego w miłosierdzie. Oczekuje, by ten wysłuchał, znalazł 

czas, dał wskazówkę, a nade wszystko obdarzył cennymi darami Bożego Miłosier-

dzia: pokrzepiającym Słowem Bożym, posługą sakramentu pokuty i pojednania, 

jak również nakarmił Chlebem dającym życie wieczne – Ciałem Jezusa Chrystusa. 

——————— 
 Ks. mgr Sebastian Paweł BISEK – prezbiter diecezji sieleckiej, wyświęcony w 2006 r.; student 

Teologicznego Studium Licencjackiego w sekcji Teologii duchowości na KUL. Zajmuje się zagad-

nieniami związanymi z duchowością kapłańską, spowiednictwem, kierownictwem duchowym oraz 

z psychologią w poradnictwie duchowym. W latach 2007-2019 pełnił funkcję wikariusza w para-

fiach: św. Anny w Radzyniu Podlaskim, św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zbucznie, św. Apo-

stołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku i Ducha Świętego w Siedlcach. W latach 2016-2019 był 

diecezjalnym koordynatorem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Od 2021 r. pełni funkcję  

wikariusza w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach; jest delegatem Biskupa Sie-

dleckiego ds. Indywidualnych Forma Życia Konsekrowanego w diecezji oraz opiekunem Apostolatu 

Modlitewnego „Margeretka” w diecezji; katecheta. ORCID: 0000-0003-3556-0350 
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Nadal poszukiwani są kapłani pełni Bożego Miłosierdzia, mimo iż co jakiś 

czas zły duch, tak bardzo pałający nienawiścią do kapłanów, próbuje zniekształcić 

obraz księdza w oczach ludzi. Niestety, posługuje się w tym celu także innym czło-

wiekiem. 

Artykuł spróbuje odpowiedzieć syntetycznie na następujące pytania: Jaki więc 

powinien być współczesny kapłan i w jaki sposób powinien głosić Boże Miłosier-

dzie względem potrzebujących go ludzi?  

Poszukiwania odpowiedzi będą oparte o wskazania zawarte w encyklice św. 

Jana Pawła II Dives in misericordia. Wśród autorów, którzy zajmowali się tym 

problemem badawczym, można wymienić: ks. Marka Chmielewskiego1, ks.  

Adama Rybickiego2 i Feliksa Dziadczyka SJ3. 

1. Duchowe cechy współczesnego kapłana 

Zanim jednak zagłębimy się w słowa wspomnianej encykliki, zwróćmy krótko 

uwagę na osobiste życie kapłana. Otóż też, który ma mówić o Bożym Miłosierdziu, 

sam musi się do tego najpierw odpowiednio przygotować. 

Jezuita, Feliks Dziadczyk, głosząc konferencje w ramach dni skupienia dla 

księży, wskazuje na kilka postaw kapłana – apostoła Bożego Miłosierdzia4. 

Pierwszą cechą, na którą o. Dziadczyk zwraca uwagę, jest osobista świętość 

kapłana. Ten który, innych prowadzi do świętości, sam ma do niej dążyć jako 

pierwszy. Będzie to czynił nade wszystko wtedy, kiedy sam siebie będzie składał 

jako dar dla ludzi; kiedy będzie miał także świadomość własnej świętości, którą 

czerpać będzie z świętości Świętego Świętych5. 

Druga cecha, na którą wskazuje tenże autor, to osobista modlitwa kapłana6. To 

nie tylko wypowiadane słowa i codzienna modlitwa Ludu Bożego, do której pre-

zbiter uroczyście zobowiązuje się w dniu swoich święceń, ale trwanie adoracyjne 

przy swoim Mistrzu oraz uzgadnianie z Nim wszystkiego sam na Sam. Bez tych 

postaw sługa Bożego Miłosierdzia nie będzie dobrze wypełniał misji, do której 

został powołany, i nie zaniesie Bożej Miłości tam, gdzie jest ona potrzebna.  

Dodatkowo zaszkodzi także swojej duszy i nic na tym nie zyska. 

Ten, który szafuje Boże Miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania, sam 

także powinien systematycznie z niego korzystać. Obowiązuje go również odpo-

——————— 
1 M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhor-

tacji („Biblioteka teologii duchowości”, 3), Lublin 2013. 

2 A. Rybicki, Słudzy Miłosierdzia. Duchowa formacja do posługi caritas, Lublin 2010. 

3 F. Dziadczyk, Eucharystia w życiu kapłana, Toruń 2008. 

4 Tamże, s. 9. 

5 Tamże, s. 9-10. 

6 Tamże, s. 10-12. 
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wiednie przygotowanie się do tego sakramentu, przed uklęknięciem u kratek kon-

fesjonału jako penitent7. 

I kolejna kwestia, na którą kapłan powinien zwracać uwagę, a którą wskazuje 

wspomniany rekolekcjonista – to „karmienie się” słowem Bożym8. Kapłan sam 

najpierw powinien poznać to Słowo, które stało się Ciałem. Chodzi tutaj o co-

dzienną lekturę Pisma Świętego, niejednokrotnie połączoną z rozważaniem, tego, 

co Bóg Ojciec, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym mówi do swojego sługi. 

Wielu współczesnych prezbiterów jest bardzo oddanych swojej posłudze. Za-

uważa to ks. Bogusław Nizioł, analizując wypowiedzi papieża Benedykta XVI. 

Ksiądz Nizioł pisze, iż „papież docenia to, że współcześni prezbiterzy dają przede 

wszystkim świadectwo wytrwałości i wierności pośród wielu trudności, które spo-

tykają w wypełnieniu swoich obowiązków duszpasterskich”9. Ta kapłańska ofiar-

ność wypływa z zapatrzenia się w ofiarę, jaką Pan Jezus, Najwyższy Kapłan, zło-

żył na krzyżu z samego siebie10. Ta czynność oddawania się kapłanów będzie miała 

miejsce zawsze wtedy, kiedy będą oni ponawiać to w każdorazowych aktach  

miłosierdzia na rzecz ludzi.  

To tylko kilka aspektów wstępnych własnego przygotowania się kapłana do 

posługi głosiciela Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie. 

2. Miłosierne Oblicze Ojca 

Święty Jan Paweł II podpisał drugą swoją encyklikę Dives in misericordia 30 

XI 1980 roku. Na samym jej początku wyjaśnia, co zamierza w niej przekazać: 

„…odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który Jest «Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem 

wszelkiej pociechy» (por. 2 Kor 1, 3)” (DiM 1). 

Pan Jezus, posługując się św. Faustyną Kowalską, przypomniał światu ten tak 

bardzo ważny przymiot Boga Trójjedynego, jakim jest Miłosierdzie. Widocznie 

ludzie, albo zapomnieli o nim, albo tym bardziej go potrzebują właśnie we współ-

czesnym czasie. 

Jednakże sam termin „miłosierdzie” i całe przesłanie, które on niesie, był 

znany już w Starym Testamencie. Lud pierwszego Przymierza, ze względu na 

swoją niewierność, często doświadczał od Boga Jahwe miłosierdzia na przestrzeni 

całej swojej historii. Bóg Miłosierdzia posyłał do niego swych wysłanników – pro-

roków, sędziów, królów, aby ci wzywali do powrotu do Boga i wstawiali się  

za swoimi pobratymcami przed miłosiernym obliczem Jahwe. Wśród nich można 

——————— 
7 Por. tamże. 

8 Tamże, s. 12-13.  

9 B. Nizioł, Elementy duchowości kapłańskiej w nauczaniu Benedykta XVI, „Studia Theologica 

Varsaviensia” 2013, nr 2, s. 148. 

10 Tamże. 



42 Ks. Sebastian BISEK 
 
wymienić m.in. Otoniela (Sdz 3, 7-9), Micheasza (Mi 7, 18-20) czy Izajasza (Iz 1, 

18; 51, 4-16) (por. DiM 4). Przygotowało to Jezusowi Chrystusowi grunt do tego, 

aby poprzez swoje czyny oraz całe nauczanie głosił miłosierdzie Ojca (por. DiM 

4). 

Rozpoczęta w momencie popełnienia grzechu pierworodnego w rajskim ogro-

dzie opowieść o miłosierdziu Boga Ojca, znajduje swoją kontynuację w Nowym 

Testamencie. Tę nić przewodnią „snuje” Maryja (por. Łk 1, 46-55) oraz Zachariasz 

(por. Łk 1, 68-79). Przeplata się ona przez nauczanie Jezusa Chrystusa, posłanego 

przez Ojca Miłosierdzia, np. w przypowieści o wielkim upodleniu syna marno-

trawnego i wybaczającej miłości jego ojca (por. Łk 15, 11-32). Jest obecna w de-

cyzji powrotu do ojca tego, który zadał swojemu rodzicielowi ranę prosto w źródło 

miłości. Przesuwa się do wnętrza każdej istoty ludzkiej, doświadczającej dramatu 

marnotrawstwa miłości Ojca (por. DiM 5).  

Jan Paweł II napisał w tejże encyklice o Jezusie w relacji do Ojca: „nie zostaje 

Mu oszczędzone – właśnie Jemu – to straszne cierpienie”. Ojciec nie zabiera kie-

licha męki, ale nie oznacza to, że Ojciec nie okazuje Synowi miłosierdzia. Papież 

mówi o tym, że to ludzie nie okazują miłosierdzia Jezusowi: „w szczególny sposób 

wówczas zasługuje na miłosierdzie – i nie doznaje go od ludzi” (nr 7). Papież po-

nadto stwierdza, że sprawiedliwość, której doświadcza Jezus, wypływa z miłości 

trynitarnej. Ponieważ ta sprawiedliwość realizuje się jako usprawiedliwienie i od-

kupienie człowieka, to jest ona zarazem miłosierdziem. Wynika z tego, że Ojciec 

okazuje miłosierdzie Synowi, choć nie oszczędza Mu cierpienia.  

To wszystko dopełnia się w cudzie cudów, jakim jest Jezusowe powstanie 

z martwych. Krzyż Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie wskazują na miłość, 

a przez nią na ujrzenie Ojca miłosierdzia przez Syna w mocy Ducha Świętego (por. 

DiM 7). 

3. Tło kapłańskiej posługi miłosierdzia 

Święty Jan Paweł II, wskazując na postęp techniczny, zauważa, iż otwiera on 

przed człowiekiem coraz to szersze perspektywy. Człowiek ma on dostęp do moż-

liwości, które kiedyś nie były w zasięgu jego ręki. Może także nawiązywać szersze 

relacje z innymi ludźmi. Ta ekspansja ludzkości rodzi jednak różne niepokoje  

i zachwianie ogólnie pojętej równowagi. Nie nad wszystkim udaje się jednak czło-

wiekowi zapanować. Nie została pokonana chociażby śmierć (por. DiM 10). 

Do powyższej palety trudności, papież dodaje także strach ludzkości przed glo-

balnymi konfliktami i ich skutkami. Do tego dochodzi także obawa przed manipu-

lacją, jakiej jednostka może się dopuścić nawet na całym społeczeństwie, lęk przed 

pozbawieniem możliwości mówienia prawdy i eliminowania heroldów prawdy, 

widmo śmierci głodowej, nierówności między warstwami społecznymi, niepokój 

ludzi przesyconych i opływających w dobra materialne oraz lęk związany z sen-
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sem samego istnienia ludzi i ludzkości (por. DiM 11). Jest wiele innych zagrożeń, 

których papież nie wymienia w encyklice, a które możemy zauważyć w świecie 

XXI wieku. One wszystkie sprawiają, że pragnienie miłości oraz miłosierdzia jest 

przeogromne. 

Kto więc w imieniu Ojca Miłosierdzia utuli i pocieszy rzesze ludzi porzuco-

nych oraz znękanych życiem… (por. Mt 9, 36)? Papież Franciszek wskazuje na 

ludzi w kryzysie, którzy potrzebują Samarytan, a którzy będą się zatrzymywać, 

podchodzić, działać i wkraczać w świat poranionego człowieka, rzucać się w cier-

pienie drugiego11. Trzeba więc prosić, aby Pan Jezus nieustannie przywoływał, 

udzielał swojej władzy i rozsyłał do zagubionych ludzi już nie dwunastu posłań-

ców (por. Mt 10, 1-6), ale całe rzesze apostołów swojego Miłosierdzia. 

4. Posługa miłosierdzia w życiu współczesnego kapłana 

Realizacja posługi miłosierdzia należy do każdego człowieka, który przez  

sakrament chrztu świętego stał się dzieckiem Boga Ojca. W sposób szczególny 

powołany jest do tego zadania kapłan. To przez jego posługę, jako alter Christus, 

utożsamiając się ze słowami Jezusa: „kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” 

(J 14, 9), współczesny człowiek ma zobaczyć miłosierne oblicze Ojca. 

To pragnienie widać na przestrzeni historii Kościoła. Ukryte jest także w ser-

cach wielu osób, zwłaszcza tych, którzy w swoim życiu doświadczyli cierpienia 

i zwątpienia (por. DiM 1) – ludzi potrzebujących, aby ktoś w ich imieniu mówił, 

bo im zabroniono mówić lub nikt nie fatyguje się, aby ich wysłuchać12. Dlatego 

oczy wielu zwrócone są w błagalnym spojrzeniu na kapłana, aby poprowadził 

człowieka w Chrystusie i pomógł spotkać się z miłością Ojca (por. DiM 1).  

Papież przypomina za św. Janem Apostołem i Ewangelistą, że „Boga nikt  

nigdy nie widział” (J 1, 18). Jedyne i najbardziej obszerne ukazanie Boga dokonało 

się przez Wcielenie Słowa Boga i zaistnienie w ludzkim ciele. Widząc Jezusa, wi-

dzimy także i Ojca. Dokonuje się to w Duchu Świętym. Ojciec ukazuje się w czy-

nach dokonywanych przez Jego Syna oraz słowach przez Niego wypowiadanych. 

Szczytem zaś tego objawienia jest krzyżowa śmierć Pana Jezusa oraz Jego Zmar-

twychwstanie. Tutaj nie tylko widzimy Ojca, ale dostrzegamy Ojcowskie miłosier-

dzie (por. DiM 2). 

Kapłan, działający z mandatu Jezusa Chrystusa, przez wykonywanie konkret-

nych czynów, będących naśladowaniem Jedynego i Najwyższego Kapłana, i wy-

powiadanie słów, które On wypowiedział i które Ewangeliści zapisali na kartach 

Pisma Świętego, nieustannie wykonuje tu i teraz to, co Jezus uczynił ponad dwa 

——————— 
11 Franciszek, Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości, Kraków 2020, s. 8. 

12 W. Słomka, Kapłaństwo, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-

Kraków 2002, s. 397. 
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tysiące lat temu na ziemi. Stanowi to kapłańską odpowiedź na żarliwe wołanie 

o miłosierdzie, potrzebne światu. Wymaga to od kapłana, aby „użyczał” on Panu 

Jezusowi siebie każdego dnia, tym bardziej, że do tego zadania został przezna-

czony w sakramencie święceń kapłańskich (por. DiM 2). 

W swoim programie mesjańskim, który Jezus Chrystus wygłosił w synagodze 

w Nazarecie, mówił, iż został posłany do ubogich, więźniów, niewidomych, uci-

śnionych (por. Łk 4, 18. 21) – do wszystkich, którzy z powodu działania zła 

w świecie źle się mają. Zstąpił z nieba, aby ludzkości, która mieszka „w mroku 

i cieniu śmierci” (Łk 1, 79), przynieść miłość Ojca, stając się Jego znakiem  

i wyzwalając ją spod panowania władcy tego świata. 

Do swoich apostołów, ich następców (biskupów) oraz ich pomocników (pre-

zbiterów i diakonów) powie: „Idźcie, oto was posyłam…” (Łk 10, 3), aby nieść 

pokój (por. Łk 10, 9), uzdrawiać chorych i trędowatych, powoływać do życia tych, 

którzy umarli, uwalniać ludzi od bezpośredniego działania złych duchów (por. Mt 

10, 8). Czyż to nie są te same czyny, które wykonywał Jezus Chrystus? Taki po-

słany przez Jezusa kapłan, wzorując się na Nim, będzie przez swoje działania, 

oparte na mocy Pana Jezusa, pokazywał, że w świecie jest nieustannie obecna Mi-

łość. Ona szczególnie ukazuje swoje oblicze w zetknięciu z ludzkim ubóstwem, 

duchowym i fizycznym i ma na imię „Ojciec Niebieski”, bogaty w miłosierdzie. 

To stanowi posłannictwo Jezusa i taka jest też misja kapłana (por. DiM 3). 

Kapłan każdego czasu ma przypominać „Ewangelię miłosierdzia”. Tak właśnie 

św. Jan Paweł II nazywa Ewangelię według św. Łukasza, a zwłaszcza przypowie-

ści Jezusa, które bezpośrednio wskazują na miłosierdzie Ojca, choć ukryte pod 

obrazami ojca z przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32), miłosiernego 

Samarytanina (Łk 10, 30-37), dobrego pasterza, szukającego jednej owcy (Łk 15, 

3-7), jak również kobiety szukającej zagubionej drachmy (Łk 15, 8-10; por. DiM 3). 

Współczesny kapłan, wzorując się na Jezusie objawiającym miłosierdzie Ojca, 

ma także stawiać ludziom wymagania, aby w swoim życiu kierowali się tym  

samym, co otrzymali od Ojca. Ma ukazywać centrum Ewangelii ze swoim naj-

większym przykazaniem miłości bliźniego. Będzie to widoczne chociażby w na-

śladowaniu króla z przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 27) względem 

tych, którzy przeciw nam zawinili (por. DiM 3). 

Pismo Święte i Tradycja mówią o miłosierdziu Boga, a Kościół głosi je wszem 

i wobec. Głoszenie to rozbrzmiewa w liturgii oraz w nauczaniu, zawsze jednak 

w centrum stawiając źródło tegoż miłosierdzia, czyli Osobę Pana Jezusa i Ewan-

gelię. Mówienie o miłosierdziu, ale również szafowanie go przez sprawowanie 

Eucharystii a także sakramentów służących uzdrowieniu duszy (sakrament pokuty 

i pojednani) i ciała (namaszczenie chorych), to jedno z podstawowych zadań  

Kościoła Jezusa Chrystusa (por. DiM 13). 

W świecie, w którym jest grzech, Bóg objawia swoje nieskończone miłosier-

dzie. Kościół natomiast nieustannie zachęca swoje dzieci do przyjmowania tego 
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miłosierdzia, chociażby przez fakt nieustannego nawracania się, jak pisze św. Jan 

Paweł II (por. DiM 13). 

Ksiądz Dawid Galanciak wskazuje, że kapłan jest tym, który mocą Ducha 

Świętego ma władzę odpuszczania, ale i zatrzymywania grzechów (por. J 20,  

22-23). Obdarzony takim darem, ten duchowy ojciec, ma posługiwać z miłością 

ojcowską w konfesjonale. Wypełnia przez to polecenie Jezusa z Wieczernika. 

Mocą Ducha Świętego przywraca utraconą godność dziecka Bożego13. 

Systematyczne przebywanie kapłana w konfesjonale i dyspozycyjność dla pe-

nitentów można porównać do oczekiwania ojca na powracającego syna z przypo-

wieści o marnotrawnym synu14. Ksiądz Janusz Królikowski zauważa, że w historii 

Kościoła wielu świętych kapłanów było bardzo gorliwymi spowiednikami, nazy-

wanymi czasami także „więźniami konfesjonału”15. 

Właściwą postawą kapłana jest patrzenie na konfesjonał jako na miejsce obja-

wienia się Bożego Miłosierdzia i spełnianie w nim roli rzetelnego lekarza dusz 

oraz sumień ludzkich. Ksiądz Galanciak uważa, że odbywać się to będzie poprzez 

aplikowanie odpowiednio dobranych duchowych lekarstw. Kapłan w konfesjo-

nale, to także stróż miłości Boga i miłości człowieka. Aby był tym dzielnym straż-

nikiem, sam ma dbać o godność swojej posługi16, o czym już wcześniej wspomi-

naliśmy. 

Kapłan-spowiednik ma być także gotowy do składania ofiary z samego siebie 

za tych, których Ojciec miłosierdzia przyprowadza do niego. Ma on ukazywać 

swoim życiem postawę miłosiernego ojca z przypowieści o marnotrawnym synu 

i podnosić z niskości ubrudzonego brudem grzechu syna17. 

Jako miłosierny kierownik dusz, kapłan towarzyszy ludziom swoim głosem 

doradczym, zwłaszcza osobom młodym, wchodzącym w dorosłe życie, i dojrza-

łym, którzy gubią się czasami we współczesnym świecie18. Oczywiście, zawsze 

będzie to czynił skutecznie wtedy, kiedy sam będzie wsłuchany w głos swojego 

Mistrza i Nauczyciela.  

Dający ludziom, szczególnie młodym, Boże miłosierdzie, kapłan ma także 

uwrażliwiać ich na grzech i kierować na takie drogi życia, aby nie pobłądzili 

w przyszłości, lecz doszli w konsekwencji do chwały nieba. Dlatego też ma być 

dyspozycyjny pod każdym względem19. 

——————— 
13 Por. D. Galanciak, Kapłan – szafarz Bożej miłości wśród dzieci i młodzieży, „Sympozjum” 

19(2015), nr 2, s. 121. 

14 Por. tamże, s. 123. 

15 Por. https://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/05/kaplan-szafarz-milosierdzia-bozego-ks-ja-

nusz-krolikowski/ [15 I 2021]. 

16 Por. D. Galanciak, Kapłan – szafarz Bożej miłości wśród dzieci i młodzieży, s. 124. 

17 Por. tamże, s. 124-126. 

18 Por. tamże, s. 124-126. 

19 Por. tamże, s. 131. 
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Kapłan głosi Boże Miłosierdzie także wtedy, gdy każdego dnia, dla siebie  

i innych, sprawuje Najświętszą Ofiarę. Uobecnia wtedy w sposób sakramentalną 

Miłość i Miłosierdzie Boga, które zostało ukazane światu na drzewie krzyża. 

Sprawowana Eucharystia jest centrum uświęcania Ludu Bożego, tym bardziej 

wtedy, kiedy ten karmi się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Cytowany jezuita 

Feliks Dziadczyk, przypomina, że zadanie to zostało powierzone ważnie i godnie 

wyświęconym kapłanom. Przyjmując dar święceń kapłańskich, kapłan oddał się 

Panu Jezusowi do całkowitej dyspozycji, aby w taki sposób miłosierny dar Jezusa 

Chrystusa, Jego Ciało i Krew stawały się pokarmem ludzkich dusz i ciał. Dlatego 

też kapłan ma nieustannie ponawiać swoje oddanie Jezusowi, by dar ołtarza nie 

pozostawał tylko w tabernakulum, ale karmił tych, którzy tego potrzebują. Dzięki 

takiej posłudze Boża Miłość zawarta w Chlebie eucharystycznym będzie rozda-

wana wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Będzie to dla Ludu Bożego wspania-

łym umocnieniem20. 

Przez sprawowaną Eucharystię Pan Jezus „otwiera” kapłańskie oczy na po-

trzeby i cierpienia braci. Oświeca światłem swego Boskiego słowa. Dzięki temu 

kapłani ujrzą tych, którzy potrzebują, aby ich pocieszyć w życiowym utrudzeniu. 

Będą oni mieli dość siły, aby z miłością podejmować posługę miłosierdzia wobec 

wszystkich ubogich i cierpiących21. 

Papież-Polak przypomniał kapłanom o powyższych zadaniach w posynodalnej 

adhortacji Pastores dabo vobis, pisząc: „Jesteście sługami Eucharystii, szafarzami 

Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty…” (nr 4). 

Rozdawanie Bożego Miłosierdzia przez kapłana widoczne będzie także wtedy, 

gdy będzie wspomagał on chorych na ciele łaską sakramentalną. Służy temu sa-

krament namaszczenia chorych: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi ka-

płanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.  

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie…”  

(Jk 5, 14-15). 

Spotykanie się kapłana z chorym oraz sprawowanie wymienionego sakra-

mentu stanowić będzie wspaniałą możliwość do okazywania współczucia cierpią-

cemu i niesienia łaski „podźwignięcia” go w trudnym fizycznie momencie życia. 

Sługa Boży abp Fulton J. Sheen pisze, że kiedy kapłan kładzie swoją dłoń na cho-

rym, to wtedy sam „Chrystus kładzie z miłością swoją [przebitą – przyp. S. B.] 

dłoń na czyimś sercu, zostawiając na nim ślad po swoich gwoździach. Chorzy uzy-

skują zapewnienie, że ich cierpienie nie jest karą za ich własne grzechy, ile okazją 

do włączenia się w wynagradzanie za grzechy świata”22. 

Znamiennym rysem w mówieniu światu o Bożym Miłosierdziu będzie szerze-

nie przez kapłana czci Bożego Miłosierdzia. Święty papież Jan Paweł II w czasie 

——————— 
20 Por. F. Dziadczyk, Eucharystia w życiu kapłana, s. 27. 

21 Por. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum 2013, s. 341*. 

22 F. J. Sheen, Kapłan nie należy do siebie, Sandomierz 2018, s. 231. 
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swojego długiego pontyfikatu bardzo dużo włożył wysiłku, aby „wypromować” 

na cały świat kult Bożego Miłosierdzia. Wydobywał niejako na światło dzienne 

przesłanie, które Pan Jezus przekazał światu przez sekretarkę Bożego Miłosier-

dzia, św. Faustynę Kowalską. 

Według jej objawień pierwszym naczyniem do czerpania ze zdrojów Bożego 

Miłosierdzia jest propagowanie kultu obrazu Jezusa Miłosiernego. Pan Jezus  

powiedział: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma 

przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570). Kapłan, cytując słowa Pana Jezusa 

i wskazując na obraz, będzie zachęcał do postawy głębokiej chrześcijańskiej ufno-

ści wobec Boga, a także czynnej miłości realizowanej względem każdego czło-

wieka. 

Następnie kapłan ma wskazywać na Święto Bożego Miłosierdzia, które – jak 

wiadomo – przypada w drugą niedzielę wielkanocną. Widoczny jest przez to głę-

boki związek z misterium odkupienia człowieka i tajemnicą Miłosierdzia Pana. 

Każdy, kto wtedy uczci Boże Miłosierdzie w sposób wskazany przez Jezusa,  

dostąpi łaski odpustu zupełnego (por. Dz. 300. 699). Tutaj także widoczna jest po-

sługa kapłana – szafarza Miłosierdzia, gdyż jednym z warunków dostąpienia tych 

łask jest stan łaski święcącej oraz przyjęcie Komunii świętej. Bez żarliwej posługi 

kapłana jest to nie możliwe. 

Ma on głosić Boże miłosierdzie na wiele sposobów. Jest to jego powinność. 

Także modlitwa jest jednym ze sposobów wypełniania jej (por. DiM 15). Należy 

więc wspomnieć tu o modlitwie, jaką jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Przez 

propagowanie tej modlitwy kapłan będzie przybliżał ludzi do Pana Jezusa oraz 

wspomagał, aby człowiek został ogarnięty przez Miłosierdzie Pana, zwłaszcza 

w godzinie śmierci (por. Dz. 754. 929). 

Według wskazówek Pana Jezusa, danych św. Faustynie, istotne jest także 

wskazywanie na Godzinę Miłosierdzia, czyli godzinę 15.00, w której Pan Jezus 

umarł na krzyżu23. Kapłan, przypominając o tym, będzie zachęcał ludzi do uwiel-

biania Bożego Miłosierdzia oraz do zanurzania się w nim (por. Dz. 1572) dla otrzy-

mania łask potrzebnych dla zbawienia. 

Ostatnim sposobem szerzenia czci Bożego Miłosierdzia są uczynki miłosier-

dzia, do których kapłan ma zachęcać, ale także sam je wykonywać.  

Tak więc świadczenie miłosierdzia ma być nieustannym stylem życia chrze-

ścijanina należącego do Kościoła, tym bardziej kapłana. On okazuje miłosierdzie 

w oparciu o wzór płynący od Ukrzyżowanego. Z krzyża płynie także zdolność 

oczyszczania intencji w okazywaniu miłosierdzia. Przez posługę według tego 

wzoru wcielana będzie równość między ludźmi, dziećmi tego samego Ojca. 

Święty Jan Paweł II pisze: „Tak więc miłosierdzie staje się nieodzownym czynni-

kiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego 

——————— 
23 Zob. Dz. 1572. 
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poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa” (DiM 14). 

To natomiast zmierza do miłości miłosiernej, będącej w centrum Ewangelii. 

Cała misja Kościoła ma prowadzić do propagowania cywilizacji miłości oraz 

kreowania „bardziej ludzkiego świata”. Stanie się to możliwe, jeśli będzie się ba-

zować na przebaczeniu w relacji człowiek-człowiek. „Kościół za swój naczelny 

obowiązek na każdym etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzenie  

w życie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie” (DiM 

14). Modlitwa Pańska uczy nas nieustannego przebaczania naszym winowajcom. 

Wybaczać należy zawsze, ale także oczekiwać naprawienia wyrządzonej krzywdy, 

bez pobłażania (por. DiM 14). „Kościół przeto słusznie uważa za swoją powin-

ność, za powinność swojego posłannictwa, strzec prawdziwości przebaczenia  

w życiu i postępowaniu, w wychowaniu i duszpasterstwie. Strzeże zaś nie inaczej, 

jak strzegąc tego źródła – czyli tajemnicy miłosierdzia Boga samego objawionej 

w Jezusie Chrystusie” (DiM 14) Przez miłosierne działanie Kościoła objawi się 

Bóg, bogaty w miłosierdzie. 

Wiele osób jest dziś zwaśnionych, często z bardzo błahych powodów. Te mo-

tywy są niejednokrotnie tak mało istotne, że – bywa – poróżnieni za sobą ludzie 

już nawet ich nie pamiętają. I tu pojawia się kolejne zadanie dla kapłana: być me-

diatorem między poróżnionymi stronami, wzywając do przebaczenia sobie nawza-

jem i podania ręki na zgodę. 

Kapłan ma iść jak matka za swoim dzieckiem, za każdym zagubionym czło-

wiekiem, „choćby tych zbłąkań było miliony, choćby nieprawość przeważała  

w świecie nad uczciwością, choćby ludzkość zasługiwała za swoje grzechy na  

jakiś współczesny «potop»” (DiM 15). Ma on być z człowiekiem oraz w razie po-

trzeby brać go na ręce i nieść z Jezusem przez życie. Realizacja tego zadania może 

odbywać się przez czyny miłości i miłosierdzia względem potrzebującego czło-

wieka. 

Ksiądz Adam Rybicki dostrzega, że wiele osób obecnie jest niezrozumianych 

lub nawet źle rozumianych, nie wysłuchanych. Dlatego konkretnym czynem  

kapłana będzie poznanie ludzkiej historii życia i spokojne jej wysłuchanie, danie 

czasu, aby potrzebujący tego człowiek mógł się o sobie wypowiedzieć. To pozwo-

lenie na przedstawienie opowieści swojego życia sprawi, że potrzebujący tego 

człowiek będzie czuł się zrozumiany24. 

Po zrozumieniu drugiego człowieka, kapłan będzie mógł okazać mu współ-

czucie. Będzie to postawa, w której ten, którego serce zostało przemienione na 

wzór Serca Jezusowego, będzie czuł to samo, co człowiek potrzebujący miłosier-

dzia. To pozwoli zrozumieć jego potrzeby, motywy działania, lęki i łzy. Tak współ-

czujący kapłan nie będzie postrzegany jako bezduszny urzędnik z zimnej instytu-

cji25. 

——————— 
24 Zob. A. Rybicki, Słudzy Miłosierdzia…, s. 5. 

25 Zob. tamże, s. 5-6. 
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Zrozumianego człowieka należałoby zaprosić do siebie, stać się dla niego  

gościnnym. Oznacza to nie tyle zaprosić go do swojego plebanijnego mieszkania, 

dać mu coś ze swoich rzeczy, pozwolić się wykąpać, razem wypić herbatę i po-

święcić mu trochę czasu. To przede wszystkim – w miarę możliwości – zaprosić 

do swojego życia oraz być otwartym i życzliwie zainteresowanym26 – tak otwar-

tym, jak otwarte zostało dla każdego człowieka Serce Jezusa na krzyżu. W końcu 

człowiekowi obecnemu w kapłańskim życiu należy okazać czułość. Trzeba uczyć 

się tego od Jezusa i tak jak Jezus, który z czułością obcował z trędowatymi, celni-

kami, cudzołożnicami, chromymi i płaczącymi, być takim dla ludzi, którzy tego 

potrzebują27. Stawać się także miłosiernym „apostołem uśmiechu”28. 

Dobrze jest, jeśli kapłana w jego posłudze cechuje „wyobraźnia miłosierdzia”; 

kiedy zdolny jest on wyobrazić sobie coś, co jeszcze się nie wydarzyło, co nie 

miało miejsca w jego życiu. W przypadku kapłana będzie to nie tylko czekanie, aż 

potrzebujący zapuka do drzwi jego wygodnej i spokojnej plebanii, ale sam wyjdzie 

poza swoją bezpieczną przystań, szukając potrzebujących nie tylko jedzenia, ale 

dobrego słowa i bliskości drugiego człowieka29. Tak postępowała na przykład św. 

Matka Teresa z Kalkuty i tak nadal postępują jej duchowe córki. One przemierzają 

ulice świata i niczym wędrowne karetki pogotowia, zaalarmowane przez natchnie-

nia Ducha Świętego, szukają tych, których nikt nie szuka, niosąc im Miłość Boga. 

Można także wspomnieć o św. Kamilu, którego duchowi synowie mają iść do ludzi 

chorych, niosąc im pomoc medyczną, czasami nawet narażając swoje życie. 

Przywołane powyżej osoby to tylko mała część osób realnie praktykujących 

miłosierdzie. Te i inne postaci z bogatej historii Kościoła stanowią przykład reali-

zacji wezwania do spełniania uczynków miłosierdzia. Na nich kapłani także mogą 

się wzorować oraz wskazywać jako na żywe przykłady życia miłosierdziem. Do 

szukania takich wzorów zachęcał św. Jan Paweł II (por. DiM 15). 

Taka praktyka będzie jednocześnie wychodzeniem z postawy zamknięcia na 

brata w potrzebie oraz tego, by nie być jak Kain, którego nie obchodził los jego 

brata Abla do tego stopnia, że pozbawił go życia, nie czując się w duchu egoizmu 

jego stróżem (por. Rdz 4, 9). 

Miejscem do wcielania miłosierdzia w życie ze strony kapłana jest pewne 

szczególne miejsce w każdej parafii, jakim jest kancelaria parafialna. Kapłańska 

posługa w tym miejscu wymaga wiele cierpliwości względem członków Kościoła. 

Nie zastąpi jej praca osób świeckich, chociaż jest czasami potrzebna. 

Osoby, chcące czasami załatwić różne sprawy kościelne, związane z tym miej-

scem, oczekują, że będący tam duchowny nie będzie wymyślać „sztucznych” pro-

——————— 
26 Zob. tamże, s. 6. 

27 Zob. tamże, s. 6. 

28 Por. św. Urszula Ledóchowska, Radujcie się w Panu, w: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa 

Ludu Bożego, Pallottinum 1984, t. 2, s. 1459. 

29 Zob. A. Rybicki, Słudzy Miłosierdzia…, s. 14. 
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blemów, będąc „stróżem” Kodeksu Prawa Kanonicznego – zauważa ks. Marek  

Suder30, lecz pomoże również tym, którzy nie zawsze wiedzą jak pewne sprawy 

zrealizować, tym bardziej, że czasami dotyczą one trudnych momentów ludzkiego 

życia. Do nich należy chociażby przeprowadzenie spraw związanych ze zrealizo-

waniem formalności dotyczących np. pogrzebu kogoś bliskiego. Doza empatii  

będzie wtedy konkretnym przejawem kapłańskiego miłosierdzia. 

Nie docenianym miejsce posługi miłosierdzia jest szkoła. To właśnie wśród 

dzieci i młodzieży katechizujący kapłani zakładają szkolne koła Caritas, ucząc tym 

samym praktycznego miłosierdzia. W szkolnym środowisku nauczają oni o miło-

sierdziu, a następnie wprowadzają tę wiedzę w czyn. Kapłani będą wtedy uczyli 

praktykować miłosierdzie, co stanowić będzie autentyczną katechizację. Stanie to 

wtedy katechezą wprowadzaną w czyn oraz wartościowym świadectwem dawa-

nym środowisku, w którym żyją uczniowie31. 

W podejmowanej tu refleksji nad miłosierdziową posługą kapłana nie można 

pominąć roli Maryi, Matki Kapłanów i Matki Miłosierdzia. We wspominanej już 

scenie nawiedzenia Elżbiety, staje się Ona głosicielką Bożego miłosierdzia. Jako 

pierwsza została obdarzona miłosierdziem wysłużonym na krzyżu przez jej Syna. 

Ona wie, jak cenne jest to miłosierdzie, ile kosztowało i jaki jest jego ogrom. 

Święty Jan Paweł II pisze, iż „nazywamy ją również Matką miłosierdzia, Matką 

Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia” (DiM 9). Tytuły te mówią 

„o tym szczególnym przysposobieniu Jej duszy, całej Jej osobowości do tego, aby 

widzieć poprzez zawiłe wydarzenia dziejów naprzód Izraela, a z kolei każdego 

człowieka i całej ludzkości, owo miłosierdzie, które z pokolenia na pokolenie (por. 

Łk 1, 50) staje się ich udziałem wedle odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej 

Trójcy” (DiM 9). 

Ona, będąc obdarowaną miłosierdziem, przybiera tytuł Matki Ukrzyżowanego 

i Zmartwychwstałego. Przez to ma udział w misji swego Syna, która została okre-

ślona przez proroka Izajasza w początkach publicznej działalności Jezusa. Z Bożej 

woli Matka Miłosierdzia przekazuje światu to miłosierdzie na sposób matczyny. 

Jako Matka Kościoła, będąc już w chwale nieba, nadal oręduje za dziećmi, których 

Matką stała się pod krzyżem (por. DiM 9). 

Ona jest szczególnie Matką wszystkich kapłanów, dlatego jej duchowi syno-

wie powinni wzywać nieustannie Jej pomocy w swoim życiu, sprawując posługę 

miłosierdzia. Mogą także wzorować się na Niej, by ta posługa miała jednocześnie 

maryjny wymiar ich kapłańskiej duchowości. 

——————— 
30 Por. www.mareksuder.pl/2014 /07/27/kaplan-a-kancelaria-12/ [15 I 2021]  

31 Zob. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji  

(z 23 II 2020), nr 51. 
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Kapłańskie wypowiadanie słowa „miłosierdzie” (por. DiM 15) nad człowie-

kiem XXI wieku i jego realizacja w praktyce, to olbrzymie pole do działalności. 

Duchowość miłosierdzia w życiu kapłana będzie widoczna więc przez trzy zasad-

nicze postawy ją wyznaczające. Ksiądz Marek Chmielewski, parafrazując orędzie 

Jezusa zawarte w Dzienniczku św. Faustyny, pisze, iż będzie to „głoszenie prawdy 

o Bożym miłosierdziu, modlitwa o miłosierdzie Boga i dzieła miłosierdzia”32. 

Najważniejszym tego sposobem będzie posługa sakramentu pokuty i pojedna-

nia, sprawowanie Eucharystii oraz szafowanie sakramentu namaszczenie chorych. 

Kapłan będzie mógł się w tej posłudze zrealizować także wtedy, kiedy będzie  

objawiał Ojca Miłosierdzia wychodząc do innych ludzi z ofiarowaniem im swo-

jego czasu, uwagi, troski przy kubku ciepłej herbaty lub szklanki wody. 

Przez służebne życie kapłana Pan Jezus aż do końca świata będzie pochylał się 

z miłosierdziem nad współczesnymi paralitykami, uzdrawiając ich dusze oraz ciała 

(por. Mk 2, 5-12). 
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The ministry of mercy in a priest’s life takes on three fundamental attitudes. 

They include telling people the truth about God's mercy, praying for God’s mercy 

for people and particular deeds of mercy. 

The most important indication of this are: the administration of the sacrament 
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——————— 
32 M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II…, s. 142. 
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UŚWIĘCAJĄCA ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO  

WEDŁUG ENCYKLIKI DOMINUM ET VIVIFICANTEM 

JANA PAWŁA II 
 

Kościół w każdym czasie nieustannie zwraca się do Osoby Ducha Świętego, 

gdyż to On buduje wspólnotę wiernych, która wyznaje wiarę słowami Symbolu 

Nicejsko-Konstantynopolitańskiego: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywi-

ciela” (por. KKK 747). Jednak „minione dziesięciolecia, szczególnie od czasu So-

boru Watykańskiego II, to w Kościele okres wzrastającego zainteresowania Osobą 

Ducha Świętego”1. Święty Jan Paweł II często odnosił się Trzeciej Osoby Boskiej. 

Już w pierwszej swojej encyklice pisał: „A Kościół naszej epoki z jeszcze większą 

zda się żarliwością, ze świętą natarczywością, powtarza: „Veni, Sancte Spiritus!” 

Przyjdź! Przybądź! „Obmyj, co nie święte! Oschłym wlej zachętę! Ulecz serca 

ranę. Nagnij, co jest harde! Rozgrzej serca twarde! Prowadź zabłąkane!” (Sekwen-

cja ze Święta Zesłania Ducha Świętego). To wołanie do Ducha – i o Ducha – jest 

odpowiedzią na wszystkie „materializmy” naszej epoki. One bowiem rodzą wie-

loraki niedosyt w sercu człowieka. To wołanie odzywa się z różnych stron i – zdaje 

się – że w różny sposób też owocuje. Czy można powiedzieć, że w tym wołaniu 

Kościół nie jest sam? Można tak powiedzieć, skoro „zapotrzebowaniu” na to, co 

duchowe dają wyraz różni ludzie, pozornie nieraz stojący poza widzialnymi wy-

miarami Kościoła […]. To wołanie do Ducha – i o Ducha – nie jest niczym innym, 

jak wciąż aktualizującym się wchodzeniem w pełny wymiar Tajemnicy Odkupie-

nia, w której Chrystus zjednoczony z Ojcem i z każdym człowiekiem, nieustannie 

udziela nam tego Ducha, który daje nam świadomość synostwa Bożego i kieruje 

nas ku Ojcu (por. Rz 8, 15; Ga 4, 5). I dlatego Kościół naszej epoki – epoki szcze-

gólnie głodnej Ducha, bo głodnej sprawiedliwości, pokoju, miłości, dobroci, mę-

stwa, odpowiedzialności, godności człowieka – w sposób szczególny musi się  

zespolić i zjednoczyć wokół tej Tajemnicy, odnajdując w niej najpotrzebniejsze 

światła i moce dla swojego własnego posłannictwa” (RH 18).  

——————— 
 Ks. mgr lic. Karol JĘDRUSIAK – prezbiter diecezji lubelskiej, wyświęcony w 2007 r.; doktorant 

w zakresie teologii duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL.  

ORCID 0000-0002-1476-5245 

1 F. Blachnicki, Oblicza Ducha, Kraków 2009, s. 5. 
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Piątą encyklikę o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata św. Jan Paweł II 

poświęcił właśnie Osobie Ducha Świętego nadając jej tytuł: Dominum et Vivifi-

cantem. To w niej właśnie wyraził pragnienie, by wiara w Ducha Świętego „stale 

wyznawana przez Kościół, stale winna być odnawiana i pogłębiana w świadomo-

ści Ludu Bożego” (DeV 2).  

Czytając różne przemówienia, homilie, wypowiedzi czy publikacje związane 

z Duchem Świętym, tak bardzo liczne w dzisiejszych czasach, można nieustannie 

wgłębiać się w tą Tajemnicę Trzeciej Osoby Boskiej. Tu jednak chcemy skupić się 

na temacie szczególnej roli Ducha Świętego, jaką jest uświęcenie człowieka. 

Głównym źródłem, na którym oparta będzie niniejsza refleksja, jest właśnie  

wymieniona encyklika św. Jana Pawła II. Celem niniejszej refleksji na podstawie 

Dominum et Vivificantem jest więc przekazanie w sposób systematyczny i zrozu-

miały podstawowych myśli Papieża Polaka, związanych z uświęcającą rolą Ducha 

Świętego i ukazanie, na czym ta rola polega.  

1. Świętość, powołaniem każdego chrześcijanina  

Zanim przejdziemy do bezpośrednich rozważań związanych z podjętym tema-

tem, trzeba zwrócić uwagę na to, że św. Jan Paweł II podkreślał niejednokrotnie, 

iż „wezwanie do pełni świętości jest czymś podstawowym w byciu chrześcijani-

nem”2. Na zakończenie Roku Jubileuszowego pisał, że „zadać katechumenowi  

pytanie: «Czy chcesz przyjąć chrzest?», znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz 

zostać świętym?». Znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: 

«Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 48). 

[…] Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej 

«wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej 

wspólny i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku” (NMI 31).  

W encyklice o Duchu Świętym wyraził to trochę innymi słowami, odnosząc 

się do dokumentów Soboru Watykańskiego II: „Skoro bowiem za wszystkich 

umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, 

mianowicie Boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiarowuje moż-

liwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajem-

nicy” (DeV 46). Tak, więc według świętego papieża rolą Ducha Świętego jest 

uświęcenie człowieka, a przez to doprowadzenie go do świętości3.  

Nie da się jednak dobrze zrozumieć uświęcającego działania Ducha Świętego 

bez wyjaśnienia pojęcia „świętość”. W Biblii świętość – kodesz, i święty – kadosz, 

mają źródło w hebrajskim czasowniku kadasz. Oznacza on czynność oddzielania 

——————— 
2 R. Martin, Spełnienie wszystkich pragnień. Przewodnik w podróży Boga oparty na mądrości 

Świętych, Kraków 2013, s. 19. 

3 Zob. Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Rzym 1992, s. 152-156. 
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od siebie dwóch rzeczywistości, rozdzielanie, separowanie4. W takim rozumieniu 

słowo „święty” wydaje się mieć w sobie przesłanie wyłącznie negatywne. Pomimo 

tego „rozmaite formy słowne pochodzące od tego tematu mają zabarwienie pozy-

tywne oznaczające poświęcenie, konsekrację, przynależność do bóstwa, bliskość 

raczej (zwłaszcza w kontekście kultu) niż oddzielenie. «Święte» jest raczej to, co 

pozostaje blisko bóstwa, co zostaje mu w kulcie poświęcone. Obok pojęcia świę-

tości jako separacji, oddzielenia od profanum trzeba więc mówić także o pozytyw-

nym pojęciu świętości jako bliskości Boga i bliskości do Boga”5. Zatem Trzecia 

Osoba Boska prowadząc chrześcijanina do świętości oraz uświęcając go, czyni to 

przez „oddzielenie go od” czegoś, kogoś i „oddzielenie go do” czegoś, kogoś.  

Opisując działanie Ducha Świętego, według św. Jana Pawła II w encyklice 

Dominum et Vificantem, będziemy więc starać się czynić to przez próbę ukazania 

właśnie tych dwóch kierunków. To z pewnością pomoże usystematyzować temat 

i ukaże jaśniej główną myśl Papieża Polaka.  

1. Działanie Ducha Świętego oddzielającego od grzechu 

Święty Jan Paweł II poświęcił w swojej encyklice wiele miejsca, odnosząc się 

do słów Jezusa: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę,  

Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy 

przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo 

nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 

wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony” (J 16, 7-11). Całą 

drugą część swojego dzieła zatytułował: „Duch, który przekona świat o grzechu”, 

tłumacząc jedno z podstawowych działań Trzeciej Osoby Boskiej. Już z tego 

można wywnioskować, że ta uświęcająca rola Ducha Świętego objawia się w od-

dzielaniu człowieka od grzechu. Warto przy tym odnieść się do słów papieża, który 

tłumaczy w oparciu o ten biblijny fragment , że grzech oznacza między innymi 

„niewiarę, z jaką Jezus spotkał się wśród «swoich», poczynając od rodzinnego 

miasta Nazaretu. Oznacza odrzucenie Jego posłannictwa, które doprowadziło ludzi 

do wydania na Niego wyroku śmierci” (DeV 27). Papież podkreśla jednak, że nie 

dotyczy grzech jedynie tych, którzy żyli w czasie Jezusa, ale ma on wymiar uni-

wersalny, gdyż „każdy grzech, gdziekolwiek i kiedykolwiek popełniony, zostaje 

odniesiony do Krzyża Chrystusa” (DeV 29). I z tej perspektywy zbawienia czło-

wieka przez Krzyż Chrystusa Duch Święty zawsze „przekonuje świat o grzechu”. 

Przy czym „przekonywanie to […] ma na celu nie samo oskarżenie świata ani tym 

bardziej – jego potępienie. Chrystus nie przyszedł na świat, aby go osądzić i potę-

pić, lecz – by go zbawić (por. J 3, 17; 12, 47)” (DeV 31). Według św. Jana Pawła 

——————— 
4 K. Porosło, Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Kraków 2018, s. 31. 

5 R. Krawczyk, Biblijna koncepcja świętości, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 2014, nr 4, s. 347. 
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II ten grzech ma też charakter uniwersalny, ponieważ jest związany z grzechem 

pierworodnym, który „wedle objawionego Słowa Boga – stanowi początek i ko-

rzeń wszystkich innych” (DeV 33). Ukazane jest w nim „nieposłuszeństwo, czyli 

sprzeciw woli człowieka wobec woli Boga […] dokonane na skutek pokusy, która 

pochodzi od «ojca kłamstwa» (por. J 8, 44). U korzenia ludzkiego grzechu leży 

więc kłamstwo jako radykalne odrzucenie prawdy, zawartej w Słowie Ojca,  

poprzez które wyraża się miłująca wszechmoc Stwórcy” (DeV 33). 

Duch Święty uświęca każdego człowieka, próbując mu uświadomić grzech. 

Przez to chce pomóc mu oddzielić się także od źródła grzechu, czyli „ojca kłam-

stwa”, który „potrafi ukazać Boga jako przeciwnika swego stworzenia, a przede 

wszystkim przeciwnika człowieka, jako źródło niebezpieczeństwa i zagrożenia dla 

człowieka” (DeV 38). To właśnie skutkiem namowy przez szatana jest zaszcze-

piony „w psychice człowieka bakcyl sprzeciwu wobec Tego, który «od początku» 

ma być przeciwnikiem człowieka – a nie Ojcem” (DeV 38). Konsekwencją tego – 

jak zauważa papież – są ideologie ateistyczne, które ogłaszają śmierć Boga. Jednak 

ideologia „śmierci Boga” łatwo może się w skutkach okazać na płaszczyźnie teo-

retycznej i praktycznej ideologią „śmierci człowieka” (DeV 38). Trwanie w takim 

stanie, niestety, może doprowadzić do sytuacji, że człowiek popełnia „grzech prze-

ciwko Duchowi Świętemu”. Święty Jan Paweł II wyjaśnia, że to „bluźnierstwo 

[…] jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego «prawa» 

do trwania w złu, we wszystkich innych grzechach, i który w ten sposób odrzuca 

Odkupienie. Człowiek pozostaje zamknięty w grzechu, uniemożliwiając ze swej 

strony nawrócenie – a więc i odpuszczenie grzechów, które uważa za jakby niei-

stotne i nieważne w swoim życiu. Jest to stan duchowego upadku, gdyż bluźnier-

stwo przeciwko Duchowi Świętemu nie pozwala człowiekowi wyjść z samoza-

mknięcia i otworzyć się w kierunku Boskich źródeł oczyszczenia sumień i odpusz-

czenia grzechów” (DeV 46).  

Duch Święty, aby uchronić człowieka przed stanem „zatwardziałości serca” 

(por. Ps 81, 13; Jr 7, 24; Mk 3, 5), „przekonywa o grzechu – to znaczy daje poznać 

człowiekowi jego zło, a równocześnie skierowuje do dobra” (DeV 42). To zaś pro-

wadzi do nawrócenia serca ludzkiego, które „jest nieodzownym warunkiem prze-

baczenia grzechów” (DeV 42). Święty Jan Paweł II przekazuje dalej, że „ewange-

liczne «przekonywanie o grzechu» pod wpływem Ducha Prawdy nie może urze-

czywistniać się w człowieku na innej drodze, jak tylko na drodze sumienia” (DeV 

43). To w nim „człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któ-

remu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie po-

trzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu naka-

zem […]. 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” (KKK 1776). W ten 

sposób „Duch Święty «przekonywa o grzechu» w relacji do tajemnicy początku, 

ukazując stworzoność człowieka, a więc jego całkowitą zależność ontyczną 
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i etyczną od Stwórcy, a równocześnie przypominając dziedziczną grzeszność ludz-

kiej natury” (DeV 44).  

Autor encykliki jest świadomy, że droga Ducha Świętego do oddzielania od 

grzechu człowieka, czyli uświęcania, nie jest łatwa i wiąże się z doświadczaniem 

trudu sumienia, wielką pracą oraz przeżywaną walką duchową (por. DeV 44). Jed-

nak „tylko Duch Święty może przekonać o grzechu ludzkiego początku, ponieważ 

On właśnie jest Miłością Ojca i Syna, ponieważ On jest Darem – a grzech ludz-

kiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu Daru oraz Miłości, które stano-

wią o początku świata i człowieka” (DeV 35). 

Podsumowując, według św. Jana Pawła II uświęcające działanie Ducha Świę-

tego polega na przypominaniu światu o grzechu, czyli na oddzielaniu każdego 

człowieka od nieposłuszeństwa i odrzucenia Boga, które okazał na samym  

początku „ojciec kłamstwa”. Tym samym ma to również uchronić człowieka od 

konsekwencji grzechu, czyli śmierci. Trzeba jednak zauważyć, że kiedy papież 

wspomina o oddzielania przez Ducha Świętego człowieka od grzechu, czyni to 

„odnosząc się do Chrystusowego Krzyża” (DeV 44). To jest związane z działaniem 

Trzeciej Osoby Boskiej prowadzącym człowieka do innego, nowego życia. 

2. Duch Święty oddzielający od grzechu do Życia 

Kiedy św. Jan Paweł II opisuje uświęcające działanie Ducha Świętego w opar-

ciu o J 16, 7-11, to nie zatrzymuje się na grzechu, ale wskazuje także na dokonanie 

się „sprawiedliwości, czyli ostatecznego zbawienia w Bogu, spełnienie ekonomii, 

której Chrystus ukrzyżowany i uwielbiony jest definitywnym i trwałym centrum” 

(DeV 28). Zaś sąd odnosi tylko do „władcy tego świata”, czyli do szatana (por. 

DeV 27). Ukazuje w ten sposób świat ludzi, który „z miłości Stwórcy powołany 

do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wy-

zwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego po złamaniu po-

tęgi Złego, by wedle zamysłu Bożego doznał przemiany i doszedł do pełni dosko-

nałości” (GS 2). Duch Święty prowadzi więc człowieka od grzechu, w stronę pełni 

sprawiedliwości, która została objawiona człowiekowi wraz z Krzyżem Chrystusa 

(por. DeV 35). A wszystko po to, by człowiek mógł otrzymać życie, które jest  

zarazem życiem wiecznym (por. J 3,16).  

To właśnie temat życia jest główną treścią kolejnej części encykliki Dominum 

et Vivificantem. Tym samym papież wskazuje na inny wymiar uświęcającej roli 

Ducha Świętego, czyli oddzielenia człowieka od grzechu do życia. Warto przyjrzeć 

się znaczeniu tego słowa „życie” w trzeciej części encykliki.  

Święty Jan Paweł II podkreśla, że to życie, do którego prowadzi Duch Święty, 

wynika z faktu Wcielenia Jezusa. Autor encykliki zauważa, że „za sprawą Ducha 

Świętego” dokonuje się tajemnica «unii hipostatycznej» – czyli zjednoczenia na-

tury Boskiej i ludzkiej: Bóstwa i człowieczeństwa w jednej Osobie Słowa – Syna” 
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(DeV 50). W ten sposób Chrystus „jednoczy się w pewien sposób z całą rzeczywi-

stością człowieka, który także jest «ciałem» […], a w niej z wszelkim «ciałem», 

z całym stworzeniem” (DeV 50).  

Święty Jan Paweł II nie omija przy tym szczególnego działania Ducha Świę-

tego w tajemnicy Zmartwychwstania, w czasie której „objawił się nade wszystko 

jako Ten, który daje życie […], które jest potężniejsze od śmierci” (DeV 58). To 

życie głoszone przez Kościół, objawione przez Ducha Świętego we Wcieleniu 

Chrystusa, które jest zarazem silniejsze od śmierci, autor encykliki nazywa nowym 

życiem. Rozpoczyna się ono „gdy Bóg Ojciec «wysyła do serc naszych Ducha 

Syna swego» (por. Ga 4, 6; Rz 5, 5; Kor 1, 22). Wówczas bowiem otrzymujemy 

«ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: ‘Abba, Ojcze!’» (Rz 8, 

15)” (DeV 52).  

Nie mogło też zabraknąć w tym dziele tematu łaski uświęcającej, którą papież 

utożsamia z działaniem Ducha Świętego. „Tak więc owo Boże synostwo, zaszcze-

pione w ludzkiej duszy przez łaskę uświęcającą, jest dziełem Ducha Świętego. 

«Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi  

Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-

dziedzicami Chrystusa» (Rz 8, 16 n.). Łaska uświęcająca jest w człowieku zasadą 

i źródłem nowego życia: życia Bożego, nadprzyrodzonego” (DeV 52).  

Godne zauważenia jest dalej, że św. Jan Paweł II odnosi się do najgłębszych, 

duchowych wymiarów człowieka, gdzie „zostaje zaszczepiony przez Ducha ów 

«korzeń nieśmiertelności» (por. Mdr 15, 3), z którego wyrasta nowe życie: życie 

człowieka w Bogu. To życie, jako owoc zbawczego udzielania się Boga w Duchu 

Świętym, tylko pod Jego działaniem może rozwijać się i umacniać. […] Pod wpły-

wem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli  

«duchowy»” (DeV 58)6.  

Papież, tłumacząc, czym jest nowe życie, odnosi się także do myśli św. Pawła: 

„Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który «zna to, co ludzkie», spotyka się 

z «Duchem, który przenika głębokości Boże» (por. 1 Kor 2, 10 n.). W tym Świętym 

Duchu, który jest Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla czło-

wieka, dla ducha ludzkiego” (DeV 58). To spotkanie – pisze dalej autor dokumentu 

– dokonuje się poprzez „ukryte tchnienie Ducha Bożego” i „powoduje, iż duch 

ludzki otwiera się również wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się 

Boga. Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem Ducha Świętego, człowiek wcho-

dzi w «nowość życia», zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony jego  

wymiar. Równocześnie zaś sam człowiek staje się «mieszkaniem Ducha Świę-

tego», «żywą świątynią Boga»” (DeV 58).  

——————— 
6 Warto podkreślić, że w omawianej encyklice Dominum et Vivificantem, Papież Polak pierwszy 

raz wyraził się na temat życia duchowego w sposób bezpośredni i wyczerpujący. – zob. M. Chmie-

lewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka 

teologii duchowości, t. 3), Lublin 2013, s. 74. 
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Ten Boży i nadprzyrodzony wymiar nowego życia, w którym, „dzięki pozna-

niu Boga na mocy szczególnego uzdolnienia ze strony Ducha Świętego, a także 

dzięki temu, że człowiek jest stale przez Boga poznawany, wchodzi on w najści-

ślejsze z Nim zjednoczenie – komunię osób, która w teologii duchowości okre-

ślana jest jako zjednoczenie mistyczne”7. Papież określa ten proces zjednoczenia 

„komunią łaski z Trójcą Świętą”, w czasie której „rozszerza się niejako  

wewnętrzna «przestrzeń życiowa» człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego 

życia Bożego” (DeV 58). Następnie św. Jan Paweł II stara się ukazać skutki tego 

zjednoczenia mistycznego, które określa też jako «wewnętrzne obcowanie  

z Bogiem w Duchu Świętym»” (DeV 59). A są to: nowe spojrzenie i rozumienie 

swojego życia, budowanie więzi społecznych przez bezinteresowny dar z siebie, 

budowanie jedności z innymi w prawdzie i miłości (por. DeV 59). To wszystko zaś 

prowadzi do poszerzania się, przez serca i sumienia ludzi, królestwa, w którym 

„ostatecznie Bóg będzie «wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28): jako Dar 

i Miłość” (DeV 58).  

Autor tego dokumentu odnosi się następnie do kontekstu działania Ducha 

Świętego w tych, którzy otwierają się na Jego jednoczącą łaskę, czyli do świata. 

Chrześcijanie nie poddają się myślom światowym, ale „zdolni są wyzwalać się od 

różnorakich determinizmów, zrodzonych nade wszystko z materialistycznych pod-

staw myślenia, z praktyki i odpowiedniej metodologii […] prowadząc je prawem 

«Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie» (Rz 8, 2), odkrywając i urzeczy-

wistniając w ten sposób pełną miarę prawdziwej wolności człowieka” (DeV 60). 

Środowiskiem, które umacnia i pomaga dojrzewać „żyjącym według Ducha” (por. 

Rz 8, 5) jest Kościół. Stanowi on miejsce aktualizację dynamiki Wspólnot Boskich 

Osób8.  

Nadmienić tu trzeba, że papież w swojej encyklice przypomina często wyda-

rzenie Pięćdziesiątnicy, z którego zrodził się Kościół (por. DeV 25) i przez które 

Kościół wyszedł z Wieczernika (por. DeV 66). Jednak podkreśla, że nie jest to 

tylko wydarzenie dotyczące przeszłości, lecz wylanie Ducha Świętego dokonuje 

się nieustannie (por. DeV 66). „Łaska Ducha Świętego bowiem, której Apostoło-

wie udzielili przez włożenie rąk swym pomocnikom, jest w dalszym ciągu prze-

kazywana w konsekracji biskupiej. Biskupi następnie w sakramencie kapłaństwa 

czynią uczestnikami tego duchowego daru świętych szafarzy i troszczą się o to, by 

przez sakrament bierzmowania zostali nią umocnieni wszyscy odrodzeni z wody 

i Ducha; w ten sposób, można powiedzieć, trwa w Kościele łaska Pięćdziesiątnicy” 

(DeV 25). To w tej Wspólnocie – jak to określa św. Jan Paweł II – w „rzeczywi-

stości sakramentalnej” człowiek doświadcza nowego przychodzenia Chrystusa za 

sprawą Ducha Świętego (por. DeV 60). Szczególnym zaś darem jest Eucharystia, 

w której Duch Święty sprawia owo „wzmocnienie sił wewnętrznego człowieka” 

——————— 
7 Tamże. 

8 Tamże, s. 147. 
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(por. DeV 62). Inną przestrzeń odnowy życia duchowego człowieka stanowi  

modlitwa, w czasie której Duch Święty przychodzi do serca ludzkiego i budzi 

w nim „głębokie pragnienie świętości” (por. DeV 65).  

Podsumowując, uświęcające działanie Ducha Świętego według św. Jana Pawła 

II nie polega tylko na przypominanie światu o grzechu. Ukazuje On bowiem drogi 

oddzielenia od grzechu, przez możliwość doświadczenia „sprawiedliwości”, czyli 

zbawienia w Bogu, które dokonało się w Chrystusie. Kiedy człowiek otwiera się 

na to zbawienie, otrzymuje dzięki Duchowi Świętemu nowe życie, które jest ży-

ciem dziecka Bożego (por. Rz 8, 16). Rozwija się ono i dojrzewa także dzięki Trze-

ciej Osobie Boskiej i prowadzi do komunii osób, czyli zjednoczenia mistycznego 

ze swoim Stwórcą. Owocem tej głębokiej, zażyłej relacji z Bogiem jest uświęcenie 

osoby. Ma ono też wyraz społeczny, polega bowiem na budowaniu jedności  

między ludźmi. Pomimo trudności doświadczanych ze świata, Duch Święty wspo-

maga chrześcijan w Kościele w nieustannej Pięćdziesiątnicy, poprzez osobistą  

modlitwę oraz sakramenty, w szczególności, Eucharystię.  

* 

W powyższych rozważaniach została podjęta próba ukazania uświęcającej roli 

Ducha Świętego na podstawie encykliki Dominum et Vivificantem w ujęciu św. 

Jana Pawła II. Oczywiście, temat nie został wyczerpany, niemniej jednak warto 

zauważyć, że papież w obszerny sposób ukazał myśl Kościoła związaną z działa-

niem Ducha Świętego i w ten sposób odpowiedział niejako na zaproszenie św. 

Pawła VI, którego słowa zacytował: „Po chrystologii, a zwłaszcza eklezjologii  

Soboru winno nastąpić nowe studium i nowy kult Ducha Świętego, właśnie jako 

nieodzowne dopełnienie nauczania soborowego” (DeV 2). Encyklika była i jest 

więc próbą kontynuacji myśli i pragnień poprzedników na Stolicy Apostolskiej.  

Unikalne jest jednak to, że papież z Polski, ukazując uświęcające działanie 

Ducha Świętego w tym dokumencie, wyjaśnił istotę życia duchowego w kilku  

paragrafach (nr 58-60), co może stanowić swoisty „traktat duchowy” lub przy-

najmniej „może stanowić zasadnicze tezy papieskiej koncepcji życia ducho-

wego”9.  

Ponadto można zauważyć, że w Dominum et Vivificantem św. Jan Paweł II 

przedstawił jedynie zasadnicze działanie Ducha Świętego, a inne tematy z Nim 

związane np. charyzmaty pominął. Można przypuszczać, że chciał przez to poka-

zać fundamentalne przesłanie Kościoła o Trzeciej Osobie Boskiej, a tym samym 

przywrócić właściwe proporcje. Zachwyt bowiem nad nowym nauczaniem o Du-

chu Świętym i nowymi ruchami kościelnymi może doprowadzić do zredukowania 

——————— 
9 Zob. tamże, s. 146. 
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Ewangelii do Dobrej Nowiny o działaniu Ducha Świętego tylko na sposób chary-

zmatyczny10.  

Z pewnością encyklika Dominum et Vivificantem wpisuje się w bogactwo dzieł 

traktujących o Trzeciej Osobie Boskiej. Warto więc do niej sięgnąć, by odkryć na 

nowo Osobę Ducha Świętego. Kardynał o. Raniero Cantalamessa OFM, kazno-

dzieja Domu Papieskiego, zapytany w wywiadzie o to, czy w obecnych czasach 

Duch Święty ma jeszcze coś do powiedzenia, odpowiedział w bardzo stanowczym 

tonie: „Nie wierzę, że ma «coś» do powiedzenia: ma do powiedzenia «wszystko». 

Dzisiejsza ludzkość bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Ducha Świętego. Wię-

cej: jeżeli w jakichś czasach potrzebowano prawie «fizycznie» Ducha Świętego, 

to są to właśnie nasze czasy. Ja kładę wielki nacisk, że stwierdzenie, że spośród 

Osób Trójcy Świętej, to właśnie Duch Święty jest najodpowiedniejszy dla cywili-

zacji komputerowej. Ponieważ właśnie epoka technologii wypiera to, czego Duch 

Święty jest symbolem i nosicielem, czyli miłość […]. Nie ma i nigdy nie będzie 

komputera, który by kochał czy pomagał człowiekowi kochać. Być może Duch 

Święty jest rozwiązaniem, które ocali naszą kulturę technologiczną przed popad-

nięciem w budzącą lęk i dehumanizującą jałowość”11.  

 

 

THE SANCTIFYING ROLE OF THE HOLY SPIRIT  

ACCORDING TO THE ENCYCLICAL  

DOMINUM ET VIVIFICANTEM BY JOHN PAUL II 

 

Nowadays, among believers, the Person of the Holy Spirit is an object of great 

interest. Unfortunately, often only His extraordinary, charismatic activity is sought. 

Therefore, the author of this article presents the teaching of John Paul II on the 

fundamental, sanctifying role of the Holy Spirit. In his reflections on the Holy 

Spirit, the pope shows the Third Person of God from two perspectives: as the one 

who tries to separate man from sin, and as the one who wants to lead man to new 

life. Living in sin, which consists in disobeying and rejecting God, leads to eternal 

death. The symptoms of life without God in today’s world are, among others, ide-

ologies of atheistic materialism that proclaim slogans contrary to biblical anthro-

pology.  

However, the Holy Spirit calls man to conversion, that is, to recognize his sin, to 

separate himself from it, and then to open himself to the grace of salvation which 

is only in God. All this so that people can experience a new quality of life. This 

new life develops and matures, also thanks to the Third Divine Person, and leads 

to communion of persons, that is, mystical union with one’s Creator. The fruit 

——————— 
10 Zob. Dar Nieustannej Pięćdziesiątnicy. Rozmowa z ks. Andrzejem Siemieniewskim, „W Dro-

dze” 2003, nr 5, s. 11. 

11 R. Cantalamessa, S. Geata, Tchnienie Ducha, Częstochowa 1998, s. 15. 
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of this deep, intimate relationship with God is not only the sanctification of the 

person. It also has a social expression, including building unity between people. 

Saint John Paul II reminds that, despite the difficulties experienced in the world, 

the Holy Spirit helps Christians in the Church at an unceasing Pentecost through 

personal prayer and the sacraments, in particular, the Eucharist. 

 

Keywords: Holy Spirit, man, sin, life, separation, new life, sanctification. 

Słowa kluczowe: Duch Święty, człowiek, grzech, życie, oddzielenie, nowe  

życie, uświęcenie. 
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DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA  

W ŚWIETLE ENCYKLIKI JANA PAWŁA II  

ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
 

 

Święty Jan Paweł II, to papież zakochany w Eucharystii, dla którego misterium 

Mszy świętej było niezwykle ważną przestrzenią życia. Owocem wieloletnich roz-

ważań i osobistych przeżyć stała się niewątpliwie encyklika Ecclesia de Euchari-

stia, która została ogłoszona 17 IV 2003 r. Ojciec Święty już na początku doku-

mentu podkreśla, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, która zawiera w sobie tajem-

nicę Kościoła i wyraża „codzienne doświadczenie wiary”1.  

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, która nie tak dawno była  

obchodzona, niezmiennie powraca ta sama myśl: jakże mała jest wiedza ludzi  

o papieżu Polaku i znikoma znajomość jego nauczania! Warto więc przy tej okazji 

pochylić się nad niezwykle bogatym w różne treści nauczaniem papieskim, skie-

rowanym do ludzi podczas jego wyjątkowego pontyfikatu.  

W niniejszym artykule, uwaga zostanie zwrócona na tematykę duchowości  

eucharystycznej w świetle encykliki Ecclesia de Eucharystia2, która zostanie pod-

dana szczegółowej analizie, co pozwoli odpowiedzieć na podstawowe pytanie: na 

czym polega duchowość eucharystyczna prezentowana w encyklice Ecclesia 

de Eucharistia? 

Najpierw więc zostanie omówione szczególne miejsce Eucharystii w życiu 

Kościoła. Ukazane zostanie wyjątkowe spotkanie każdego człowieka z Jezusem 

Eucharystycznym.  

W dalszej kolejności zostanie opisana eklezjotwórcza rola Eucharystii w pa-

pieskim ujęciu. Jego nauczanie bowiem z racji na najwyższy autorytet w Kościele 

——————— 
 Ks. mgr lic. Piotr SZYMANEK – prezbiter diecezji lubelskiej, wyświęcony w 2010 r., absolwent 

studiów magisterskich z teologii na KUL oraz studiów specjalistycznych z teologii duchowości  

w Instytucie Nauk Teologicznych KUL. ORCID 0000-0002-0021-5250.  

1 Por. J. Krasiński, Eucharystia w życiu Kościoła: o encyklice Jana Pawła II „Ecclesia  

de Eucharistia”, „Studia Theologica Varsaviensia” 42(2004), nr 2, s. 105.  

2 Por. I. Celary, Tajemnica Eucharystii w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymek 

do Polski, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2007, nr 2, s. 5-6.  
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jest wyznacznikiem w interpretacji wiary, uwzględniającej właściwe odczytywa-

nie znaków czasów. Długi pontyfikat św. Jana Pawła II obfituje w bogate treści 

także odnośnie do eklezjotwórczej roli Kościoła. Dokonując więc analizy ency-

kliki, zwrócimy uwagę na szczególną relację, jaka zachodzi między Eucharystią 

a Kościołem.  

W trzeciej części artykułu opisana zostanie communio Kościoła, która od-

zwierciedla życie wewnątrztrynitarne. W programie odnowy życia całej wspólnoty 

eklezjalnej Jan Paweł II na pierwszym miejscu stawia wezwanie do świętości, do 

której specyficzną drogą jest życie liturgiczno-sakramentalne. Encyklika Ecclesia 

de Eucharistia jest świadectwem wiary w tajemnicę Eucharystii oraz ukazuje usta-

wiczną aktualność sakramentu pokuty i pojednania. Te dwa sakramenty są ze sobą 

ściśle związane. Nie można zrozumieć związku obu tych sakramentów i ich wza-

jemnej relacji bez uznania, że istotnym wymiarem życia Kościoła jest communio, 

czyli wspólnota3.  

Wreszcie należy zwrócić uwagę na rolę Maryi w celebracji Eucharystycznej. 

Związek Matki Bożej z tajemnicą Eucharystii był, jest i z pewnością będzie przed-

miotem licznych wypowiedzi Kościoła i refleksji teologów. Natomiast omawiana 

tu encyklika Ecclesia de Eucharistia jest syntezą dotychczasowego stanowiska 

Kościoła w tym względzie, zwłaszcza ostatni jej rozdział, który nosi tytuł: „Nie-

wiasta Eucharystii”. To wyjątkowe określenie, zarówno biblijne jak i teologiczne, 

jest dziś inspiracją dla mariologii, duchowości oraz wielu innych dziedzin teolo-

gicznych4.  

1. Miejsce Eucharystii w życiu Kościoła  

W procesie wzrastania Kościoła ważną rolę odgrywa Eucharystia (por. EdE 

21). Czy zatem potrzebne jest odkrywanie na nowo roli Eucharystii w życiu  

Kościoła? Odpowiedź narzuca się sama. Analizując dzieje celebracji Mszy Świętej 

można zauważyć, że Kościół nie mógłby funkcjonować bez Uczty Miłości  

a Eucharystia bez Kościoła5. Odnośnie do tego św. Jan Paweł II zaznaczył w ana-

lizowanej encyklice, że Ewangeliści odnotowują, iż na Ostatniej Wieczerzy wokół 

Jezusa zgromadziło się dwunastu Apostołów. Ten szczegół ma duże znaczenie, 

gdyż stali się oni zalążkiem Nowego Kościoła. Przyjmując zaproszenie do  

Wieczernika, weszli po raz pierwszy w sakramentalną komunię z Chrystusem.  

——————— 
3 Por. T. Reroń, Wspólnotwórcza rola Eucharystii i sakramenty pokuty w świetle encykliki 

„Ecclesia de Eucharistia”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 13(2005) nr 2, s. 125.  

4 Por. M. Chmielewski, Maryja w tajemnicy Eucharystii, w: Wielka tajemnica wiary. Program 

duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt teologiczno-pastoralny, red. J. Bartoszek, 

R. Chromy, K. Piechaczek, [Katowice] 2019, s. 87.  

5 Por. M. Zachar, Msza Święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 2014, s. 7.  
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Od tego momentu aż do końców czasów Eucharystia zajmuje wyjątkowe miejsce 

w życiu Kościoła (por. EdE 21).  

„Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was będę” (J 15, 4). Podczas każdej 

Mszy świętej Jezus jako nasz Pan i Zbawiciel, który został wywyższony przez 

Ojca, objawia się bezpośrednio każdemu wierzącemu, ofiarowując swoją osobową 

bliskość i przyjaźń. W Eucharystii Jezus spotyka każdego wiernego i pozostaje 

z nim ścisłej relacji przez swoje Słowo i czyny, podobnie jak działało się to pod-

czas Jego ziemskiego życia. W tym sensie Eucharystia stanowi centrum samorea-

lizowania się Kościoła, gdyż jest on wspólnotą ludzi wierzących, która jednoczy 

się z Chrystusem6. Można stwierdzić, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chry-

stusa, lecz także On przyjmuje każdego z nas, w ten sposób zacieśniają się więzy 

przyjaźni z nami (por. EdE 22). To głębokie zjednoczenie człowieka z Bogiem, 

które dokonuje się w miłości, jest nowym włączeniem się w drogę którą proponuje 

nam Chrystus7. Tak więc Eucharystia jest źródłem i szczytem całej ewangelizacji, 

której celem jest zjednoczenie się ludzi z Chrystusem (por. EdE 22).  

Nieocenioną wartością w życiu Kościoła ma kult Eucharystii poza Mszą 

świętą. Zadaniem pasterzy Kościoła jest zachęcanie wiernych do kultu euchary-

stycznego, do trwania na adoracji szczególnie podczas wystawienia Najświętszego 

Sakramentu, gdyż wówczas sam Chrystus przychodzi do słabych serc ludzi  

i nawiedza ich sumienia8. Jak pisze św. Jan Paweł II, pięknie jest zatrzymać się 

przy Nim jak umiłowany uczeń i oprzeć swoją głowę na Jego piersi oraz poczuć 

nieskończoną miłość Jego Serca (por. EdE 25). Przykład takiej praktyki pobożnej 

adoracji dało nam wielu świętych. W sposób szczególny wyróżniał się nim św. 

Alfons Liguori. Adoracja według tego autora jest pierwsza po sakramentach i jest 

najbardziej pożyteczna dla wierzących i miła w oczach Bożych. Jest nieocenionym 

skarbem. Każda wspólnota chrześcijańska, która chce kontemplować oblicze 

Zmartwychwstałego, nie może zaniedbywać pogłębiania tej praktyki, jaką jest kult 

eucharystyczny (por. EdE 25).  

Kolejną sprawą związaną z kultem eucharystycznym jest sakramentalny cha-

rakter Eucharystii. W ostatnich latach Kościół był wystawiony na oddziaływanie 

desakralizacji. W Liście do Hebrajczyków uderzające jest stwierdzenie, według 

którego Chrystus poniósł mękę poza miastem (por. Hbr 13, 12). Słowa te dobrze 

pasują do innego stwierdzenia, według którego w momencie śmierci Chrystusa 

zasłona świątyni się rozdarła (por. Mt 27, 51; Mk 15, 38; Łk 23, 45). Papież Bene-

dykt XVI stwierdza, że teraz świątynia jest pusta, przez co święta obecność Boga 

nie jest już ukryta, lecz jest na zewnątrz, przed miastem. Kult został przeniesiony 

do życia, męki i śmierci Chrystusa ze świętej budowli. Zaniknęła granica między 

——————— 
6 Por. G. L. Müller, Msza Święta źródło chrześcijańskiego życia, Lublin 2007, s. 15.  

7 Por. tamże, s. 17.  

8 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego (Opera 

omnia, t. 9), red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2012, s. 446.  
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sacrum a profanum i dopóki świat nie osiągnie swej pełni, dopóty nadal pozostanie 

w nim różnica między sacrum i profanum. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 

poza murami miasta, nie oznacza więc, że jest już wszędzie świątynia lub jej nie 

ma, lecz ona będzie dopiero w nowym Jeruzalem9.  

2. Eklezjotwórcza rola Eucharystii 

Święty Jan Paweł II wskazuje, że pomiędzy Eucharystią i Kościołem zachodzi 

bardzo ścisły związek. Na samym początku tego dokumentu papież przypomina 

słowa o Kościele wypowiadane w Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim, że 

jest on „jeden, święty, powszechny i apostolski”. Dlatego też, Eucharystia – dodaje 

Ojciec Święty – jest jedna i powszechna (por. EdE 26).  

W nauczaniu biblijnym Syn Boży zrealizował wszystkie wymogi stawiane 

w Starym Testamencie: stał się kapłanem i zarazem ofiarą w stopniu doskonałym. 

Ofiary starotestamentalne miały przede wszystkim charakter duchowy, a obrzędy 

ofiarnicze mają wskazywać na zjednoczenie ze Stwórcą. Jedyną ofiarą jaką przyj-

muje Bóg od ludzi jest ofiara ze zwierząt, jednak dary te są miłe Bogu tylko wtedy, 

gdy człowiek składa je sercem, tak jak uczynił to Abel (por. Rdz 4, 4-5). Kolejną 

cechą ofiar, na którą wskazują prorocy Starego Testamentu, jest prymat pobożno-

ści wewnętrznej nad przywiązaniem zbyt dużej wagi do samego obrzędu. Prorocy 

wskazują, że obrzędy mają być wykonywane z pełną świadomością. Stary Testa-

ment ukazuje Sługę Jahwe jako ucieleśnienie prawdziwego kultu Boga, którego 

dopełnił Chrystus. Staje on bowiem na miejscu grzeszników w dobrowolnej po-

stawie (por. Iz 53, 4-5). Zgodnie z Bożym zamysłem, Jego oddanie się jako żertwy 

bez skazy przynosi korzyści „wielu”. Jednak najgłębszy sens ofiary Chrystusa, jaki 

objawia się w Biblii jest zawsze w odniesieniu do grzechu pierworodnego. Odpo-

wiedzią na grzech Adama jest zbawcza ofiara Jezusa Chrystusa10.  

W ujęciu eklezjotwórczej roli Eucharystii podkreśla się również jej apostolski 

charakter. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na potrójne znaczenie tego 

wyrażenia (por. KKK 857). Pierwsze znaczenie apostolskości Kościoła ukazuje, 

że Kościół był i nadal pozostaje oparty na mocnym fundamencie Apostołów,  

wybranych świadków i posłanych przez samego Zbawiciela. Drugie znaczenie 

apostolskości Kościoła wynika z założenia, że Kościół nieustannie zachowuje 

i przekazuje mocą Ducha Świętego, nieustannie w nim mieszkającego, nauczanie, 

dobry depozyt i zdrowe zasady otrzymane od Apostołów. Można więc stwierdzić, 

iż Eucharystia jest apostolska, ponieważ jest sprawowana zgodnie z wiarą Aposto-

łów, która pozostaje niezmieniona i jest dla wspólnoty całego Kościoła rzeczą bar-

——————— 
9 Por. tamże, s. 447-448. 

10 Por. B. Migut. Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary, „Seminare. Poszukiwania 

naukowe” 23(2006 ), s. 12-13.  
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dzo istotną. Kościół jest wreszcie apostolski, ponieważ, aż do powrotu Chrystusa 

jest nieustannie nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów. Mamy za-

tem prawo twierdzić, że ci którzy są następcami w misji pasterskiej, czyli Kole-

gium Biskupów trwające w jedności z następcą Piotra, wspomagane przez kapła-

nów, kontynuuje misję apostolską w sensie właściwym i pełnym (por. EdE 27).  

Sobór Watykański II a w ślad za nim całe posoborowe nauczanie Kościoła, 

podkreśla, że każdy kapłan pełniący posługę kapłańską, dzięki świętej władzy, jaką 

otrzymał w momencie święceń kapłańskich działa in persona Christi. W tym  

duchu naucza też Jan Paweł II, który zauważył, że wyrażenie in persona Christi 

znaczy więcej niż w imieniu czy zastępstwie Jezusa. „W osobie Chrystusa” ozna-

cza, że każdy kapłan działa w swoistym sakramentalnym utożsamianiu się z Praw-

dziwym i Wiecznym Kapłanem. W ekonomii zbawienia, posługa prezbiterów,  

którzy otrzymali w darze sakrament święceń, ukazuje, że Eucharystia przez nich 

sprawowana jest darem, który przewyższa zdecydowanie władzę zgromadzenia 

i w rzeczywistości posługa ta jest konieczna, a wręcz niezbędna dla ważnego zjed-

noczenia konsekracji eucharystycznej z ofiarą Krzyża i z Ostatnią Wieczerzą (por. 

EdE 29).  

Kapłani działając in persona Christi na bazie sakramentu święceń, składają 

ofiarę Chrystusa razem z duchowymi ofiarami wiernych. Nauczanie Soboru pod-

kreśla, że wierni na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofia-

rowaniu Eucharystii przez następujące znaki, takie jak: przyjmowanie sakramen-

tów, świadectwo świętego życia, modlitwę i dziękczynienie oraz wyrzeczenie się 

siebie samego i czynną miłość (por. LG 10). Wobec tego, możemy powiedzieć, że 

zgromadzenie eucharystyczne jest wspólnotą osób ochrzczonych, składających 

dary duchowe, czyli ofiary całego życia. Kapłan zaś uobecnia jedyną ofiarę Chry-

stusa, a poprzez słowa wypowiadane podczas konsekracji, włącza dary wiernych 

w jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa11.  

Analizując encyklikę Ecclesia de Eucharistia pod kątem eklezjotwórczej roli 

Eucharystii, należy skoncentrować się na bardzo smutnej i dalekiej od normalności 

sytuacji, kiedy wspólnota chrześcijańska ze względu na dużą liczbę wiernych jawi 

się jako parafia, lecz nie posiada prezbitera. Każda wspólnota osób ochrzczonych 

przez sprawowanie Ofiary Eucharystycznej potwierdza swoją tożsamość. Bez 

obecności kapłana, a niestety bywają takie sytuacje, wspólnota osób ochrzczonych 

traci swoją tożsamość, gdyż tylko kapłan może sprawować Eucharystię in persona 

Christi. Mamy zatem prawo twierdzić, że każda wspólnota pozbawiona kapłana, 

ma uczynić wszystko, aby były kontynuowane niedzielne celebracje. Takie roz-

wiązanie należy jednak przyjąć jako doraźne, w czasie, w którym wspólnota ocze-

kuje na prezbitera. Do takiej więc sytuacji szczególnie odnoszą się słowa z Ewan-

gelii św. Mateusza: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 

żniwo” (Mt 9, 38; por. EdE 32). 

——————— 
11 Por. tamże, s. 23-24.  
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Na podstawie listu apostolskiego Dies Domini św. Jana Pawła II o eklezjotwór-

czej roli Eucharystii, warto zauważyć, że pośród różnych form działalności parafii, 

żadna nie ma tak wielkiego i silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak  

celebrowanie Eucharystii (por. DD 35). Żadne nabożeństwa oraz modlitwy nie są 

w stanie jej zastąpić. Vaticanum II zauważył, że nie stworzy się żadnej i trwałej 

wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w Eucharystii, dlatego 

należy podtrzymywać we wspólnocie „głód” Eucharystii, która sprawi że nie  

zostanie nigdy zmarnowana okazja do sprawowania Mszy świętej (por. PO 6; EdE 

33). Należy więc z wiarą i pokorą prosić Boga Wszechmogącego, aby wzbudził 

licznych i świętych pasterzy dla swoich owiec.  

W tym duchu naucza również św. Jan Paweł II w Pastores dabo vobis, gdzie 

zaznaczył, że modlitewne oczekiwanie na nowe liczne i święte powołania winno 

stawać się trwałym zwyczajem, szeroko rozpowszechnionym w całej wspólnocie 

chrześcijańskiej i w każdym środowisku kościelnym (por. PDV 38). Byłoby wiel-

kim błędem, gdyby wspólnota pogodziła się z obecnymi trudnościami i w istocie 

postępowała tak, jak gdyby Kościół był niemal pozbawiony kapłanów. W zaistnia-

łej sytuacji, mimo najszczerszych chęci, środki zastosowane do zaradzenia aktual-

nym brakom przyniosłyby wspólnocie Kościoła szkodliwe skutki12.  

3. Communio Kościoła 

Jednym ze szczególnych zadań Kościoła jest czynić Kościół domem i szkołą 

komunii. Gdy mówi się o komunii, należy rozumieć ją jako zjednoczenie z Bogiem 

przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym13. Kościół, jako wspólnota pielgrzymu-

jąca na ziemi, jest zaproszona do podtrzymywania i pogłębiania komunii z Bogiem 

w Trójcy Jedynym, jak i komunii z wiernymi. W osiągnięciu tego celu ma do dys-

pozycji Słowo Boże i sakramenty, a przede wszystkim Eucharystię, która objawia 

się jako zwieńczenie wszystkich sakramentów. Żyjąc na co dzień Eucharystią osią-

gamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie się z Chrystusem, 

dzięki działaniu i łasce Ducha Świętego (por. EdE 34). Gdy mówimy o komunii 

w sensie podstawowym, chodzi o komunię z Bogiem przez Jezusa Chrystusa 

w Duchu Świętym. Kościół kładzie również nacisk na komunie między wiernymi.  

Wspólnota kościelna posiada dwa ważne wymiary: widzialny i niewidzialny. 

Widzialny obejmuje komunię w zakresie nauczania dwunastu Apostołów, sakra-

mentów świętych i porządku hierarchicznego. Wymiar niewidzialny kładzie nacisk 

na życie w łasce uświęcającej oraz praktykowanie cnót wiary, nadziei i miłości. 

Tylko przestrzegając te dwa wymiary, człowiek wchodzi w prawdziwą komunię 

——————— 
12 Por. Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan pasterz i przewodnik wspól-

noty parafialnej (4 VIII 2002), nr 2.  

13 Por. T. Reroń, Wspólnotwórcza rola Eucharystii…, s. 126.  
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z Ojcem i Synem i Duchem Świętym, dlatego konieczne jest trwanie w łasce 

uświęcającej i miłości oraz pozostawanie sercem oraz ciałem w łonie wspólnoty 

Kościoła jak zauważył Sobór Watykański II. Można więc stwierdzić, za św. 

Pawłem, który wzywał członków Kościoła, aby pogłębiali wiarę, która zawsze 

działa przez miłość14.  

Kościół jako wspólnota ludzi wierzących jest w swojej naturze wspólnotą łaski 

odzwierciedlającej życie Trójcy Świętej. Do niej zaliczają się również święci i bło-

gosławieni. Wbrew wszelkim szkodliwym interpretacjom, które umniejszają rolę 

Kościoła do poziomu organizacji religijnospołecznej lub które głoszą, że jest on 

ze swej istoty „grzesznym Kościołem”, w nauczaniu Jana Pawła II jest ukazany 

jako wspólnota świętych w Chrystusie i w Duchu Świętym. Kościół jest miejscem 

szczególnym również dla grzeszników, którzy są „chorymi” członkami Ciała 

Chrystusowego. Wiara Kościoła wskazuje nam ocalenie, zawsze możliwe i do-

stępne, dlatego też „chorzy” nie powinni pozostawać w stanie choroby i braku 

świętości. Potrzeba wiary, wewnętrznej pewności i głębokiej ufności wobec Ducha 

Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości. „Ja jestem krzewem win-

nym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Kto się ofiaruje i oddaje 

Bogu z miłości, z pewnością będzie przynosił obfity owoc15.  

Mówiąc o communio Kościoła na podstawie analizowanej encykliki, warto 

zwrócić uwagę na dwa szczególne sakramenty: Eucharystię i sakrament pojedna-

nia. Święty Paweł wyraźnie podkreśla w Liście do Koryntian, że chrześcijanin ma 

być gotowy oddać się Bogu w każdej chwili, dlatego skierował do nich szczególne 

słowa: „W imię Jezusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). Stwier-

dzając, że Eucharystia w sposób sakramentalny uobecnia odkupieńczą Ofiarę 

Krzyża, papież podkreśla fakt, że wynika z niej ciągła potrzeba metanoi, czyli oso-

bistej odpowiedzi na głos Boga, który wzywa ciągle do nawrócenia (por. EdE 37). 

Na drodze do świętości i zbawienia człowieka, członkowie Kościoła napotykają 

różne przeszkody. Jedną z nich jest grzech, dlatego pełnienie przez Kościół szcze-

gólnej misji jaką jest zbawcze posłannictwo Kościoła wymaga od niego nieustan-

nej pokuty. Oznacza to, że jako wspólnota wierzących bierze pełną odpowiedzial-

ność za grzesznych braci i poprzez sakrament pokuty i pojednania jedna ich  

z Bogiem oraz całą wspólnotą.  

Misja pojednania, jaką stawia przed sobą Kościół, jest odtworzeniem wszel-

kich relacji, które naruszył grzech człowieka. Dokonuje się ona, kiedy Kościół 

głosi orędzie pojednania, a jednocześnie wskazuje człowiekowi drogi powrotu do 

Boga. Tą drogą jest nawrócenie zatwardziałego serca i zwycięstwo przede wszyst-

kim nad egoizmem i pychą, środkami zaś są: sakrament pokuty i pojednania,  

——————— 
14 Por. tamże.  

15 Por. tamże, s. 126-127. 



Duchowość eucharystyczna w świetle encykliki „Ecclesia de Eucharistia” 69 

 
modlitwa wspólnotowa oraz osobista oraz wierne i pełne miłości słuchanie słowa 

Bożego16.  

„Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc 

z tego kielicha” (1 Kor 11, 28). Wspólnota Kościoła od swoich początków widziała 

w przyjęciu sakramentu pokuty nieodzowny warunek do godnego przyjęcia Ko-

munii Świętej17. Jan Paweł II przypomina w encyklice o tym warunku, gdy cytuje 

św. Jan Chryzostoma: „Również ja podnoszę głos, proszę, błagam i zaklinam, aby 

nie zbliżać się do tego świętego Stołu z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie 

przystępowanie, nawet jeśli tysiąc razy dotykamy Ciała Pana, nigdy nie będzie 

mogło się nazywać komunią, lecz wyrokiem, niepokojem i powiększeniem kary” 

(EdE 36). Chrześcijanin musi zatem odpowiedzieć każdorazowo, kiedy popełni 

grzech ciężki na wezwanie do nawrócenia i pojednania. W obecnych czasach, 

gdzie rozmywa się świadomość grzechu, to wezwanie nabiera szczególnego zna-

czenia. Zasady te również były surowo przestrzegane przez Kościół pierwotny. 

Poddawał on każdego grzesznika publicznemu aktowi pojednania zanim dopuścił 

go do sakramentu Eucharystii.  

Sakrament pokuty i pojednania w tamtych czasach był obchodzony uroczyście, 

najpierw jako wykluczenie z udziału w Eucharystii, a następnie pojednanie  

z całym Kościołem. Mimo dokonanych zmian zewnętrznego rytu obu sakramen-

tów, w istocie wewnętrzny porządek ukazujący wyjątkową relację między Eucha-

rystią a sakramentem pokuty został zachowany. Misją Kościoła jest natomiast 

zbawcze posłannictwo, które wyraża się w sposób istotny w zadaniu pojednania 

człowieka z Bogiem, gdzie źródłem pojednania jest zawsze Bóg.  

Odnowienie relacji z Bogiem prowadzi zawsze w konsekwencji do odnowy 

więzi między ludźmi. Można stwierdzić, że pojednanie ma zawsze charakter 

wspólnotowy, a w odniesieniu do Kościoła ma wymiar eklezjalny. Na drodze do 

Boga zawsze stoi ludzki grzech, więc zobowiązanie do pojednania jest zawsze 

mocno związane z wezwaniem do szczerej i autentycznej pokuty18.  

4. Rola Maryi w celebracji eucharystycznej 

Papież Jan Paweł II, wskazując w encyklice Ecclesia de Eucharistia na ścisłą 

więź, jaka zachodzi między Kościołem a Eucharystią, dostrzega niezastąpioną rolę 

Maryi – Matki i Wzoru Kościoła. Choć, Ewangelie milczą na temat obecności  

Maryi w chwili ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, to Dzieje Apostolskie 

mocno podkreślają, że jest Ona obecna pośród Apostołów, którzy trwali razem 

z Nią jednomyślnie na modlitwie (por. Dz 1, 14). Tej obecności Matki Syna  

——————— 
16Por. tamże, s. 130-131. 

17 Por. tamże, s. 130. 

18 Por. tamże, s. 130-132.  
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Bożego nie mogło zabraknąć także podczas „łamania chleba po domach”, jak pier-

wotnie określano sprawowanie Eucharystii (por. Dz 2, 42; 20, 7). Tymczasem,  

Kościół patrząc na Maryję, daje wiernym wzór do naśladowania, także w odnie-

sieniu do Eucharystii.  

Związek Maryi z Eucharystią trafnie wyraża św. Jan Paweł II, stwierdzając,  

że „Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu” (EdE 53). W liście 

apostolskim Mane nobiscum Domine pisał natomiast, że „w sakramencie Eucha-

rystii Zbawiciel, który dwadzieścia wieków temu przyjął ciało w łonie Maryi,  

nadal ofiarowuje się ludzkości jako źródło Boskiego życia” (MND 7). A w innym 

miejscu tego dokumentu czytamy: „Chleb eucharystyczny, który przyjmujemy, 

jest niepokalanym ciałem Jej Syna: «Ave verum corpus natum de Maria Virgine»” 

(MND 31)19. 

Papież, rozważając w encyklice słowa aklamacji po Przeistoczeniu: Mysterium 

fidei, pisze, że „jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz inte-

lekt, 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 zapro-

szenia 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 mo-

jego 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 pa-

miątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie chleb życia»” (EdE 54)20.  

To prawda, że zaufanie Maryi może przyprawić o „zawrót głowy”. Nie ma 

jednak większej wolności od tej, by pozwolić się prowadzić Maryi, rezygnując 

z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego. Ona dobrze wie, czego nam potrzeba 

(por. EV 280).  

Życie chrześcijanina jest misją na wzór Maryi. Ona przez całe życie była 

u boku swojego Syna. W doskonały więc sposób realizowała swoją misję, a zara-

zem wymiar ofiarny Eucharystii. W Ewangelii Łukasza, znajdujemy zapowiedź 

daną Symeonowi, że to Dziecko będzie znakiem sprzeciwu i że miecz przeszyje 

również Jej duszę (por. Łk 2, 34-35). W logice zupełnie dla świata niepojętej, zo-

staje przepowiedziany dramat ukrzyżowania Syna i zapowiedź Maryi pod Krzy-

żem (stabat Mater). Ona przeżywa jakby „komunię duchową” –  pragnienie ofiary, 

która będzie miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu w męce ze swoim Synem.  

Teksty ewangeliczne ukazują uczucia Matki Bożej, które po ludzku trudno  

sobie wyobrazić. Ciało Chrystusa wydane na ofiarę, było tym samym Ciałem, 

które poczęło się w Jej łonie. Z punktu widzenia Maryi, przyjmowanie Eucharystii 

——————— 
19 Por. M. Chmielewski, Maryja w tajemnicy Eucharystii, s. 88. 

20 Por. tamże, s. 94.  
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musiało oznaczać dla Niej niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło 

tym samym rytmem; powtórne przeżywanie tego, czego osobiście doświadczyła 

na Kalwarii (por. EdE 56).  

Maryja jest więc Matką Eucharystii. W tym bowiem sakramencie Kościół  

łączy się w pełni z Synem Bożym i Jego ofiarą, a jednocześnie utożsamia się  

z duchem Matki Bożej. Tę prawdę możemy odczytać, jedynie poprzez ponowne 

spojrzenie na Magnificat w perspektywie eucharystycznej. Całe życie chrześcija-

nina, tak jak życie Maryi, ma być zatem jednym Magnificat. To zaś może dokonać 

się tylko poprzez Eucharystię, która została nam dana jako wielki dar (por.  

EdE 58).  

* 

Celem niniejszej refleksji było ukazanie duchowości eucharystycznej w opar-

ciu o nauczanie św. Jana Pawła II, wyrażone w encyklice Ecclesia de Eucharistia. 

Przeprowadzona analiza dokumentów papieskich wskazuje, iż Ojciec Święty,  

występując jako następca św. Piotra, wskazał na szczególne miejsce Mszy świętej 

w życiu Kościoła. Daje temu osobiste świadectwo o tym, że dane mu było spra-

wować „Paschę” w różnych miejscach21. „Gdy myślę o Eucharystii – pisał  

w encyklice – patrząc na moje życie kapłana, biskupa i Następcy Piotra, wspomi-

nam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Ta 

różnorodna sceneria moich Mszy świetych sprawia, iż doświadczam bardzo 

mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru cele-

bracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia 

jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd 

sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i prze-

nika całe stworzenie” (EdE 8).  

Takie podejście do Eucharystii wydaje się mieć wartość szczególną ze względu 

na fakt, iż stanowi wyjątkową relację, jaka zachodzi między Kościołem a liturgią 

Mszy świętej.  

Papież w swoim nauczaniu o eklezjotwórczej roli Kościoła ukazał, że pomię-

dzy Eucharystią i Kościołem zachodzi bardzo głęboka relacja. Mocno też podkre-

śla apostolski i komunijny jej charakter. W tym ostatnim zwrócił uwagę na zna-

czenie nierozdzielnego związku Eucharystii i pokuty. Nie ma bowiem owocnego 

przeżywania jedynej ofiary i zarazem Uczty Chrystusa bez głębokiej metanoi (por. 

EdE 34). 

Niedoścignionym wzorem duchowości eucharystycznej jest Maryja, nazwana 

przez św. Jana Pawła II „Niewiastą Eucharystii”.  

——————— 
21 Por. Ł. Bucki, Boże macierzyństwo Maryi jako dogmat w nauczaniu Jana Pawła II wyrażony 

w pielgrzymkach do Polski, „Studia Sandomierskie” 24(2017), s. 233.  
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Zarówno więc nauczanie, jak i osobiste przeżywanie Eucharystii przez papieża 

jawi się jako autentyczny wzór kapłana zakochanego we Mszy Świętej i oddanego 

bez reszty Bogu22. 

 

 

EUCHARISTIC SPIRITUALITY  

IN THE LIGHT OF ECCLESIA DE EUCHARISTIA ENCYCLICAL  

OF JOHN PAUL II 

 

The article shows the most characteristic elements of Eucharistic spirituality 

according to St. John Paul II. The article is its summary based on the encyclical 

Ecclesia de Eucharistia and other documents.  

The Holy Father points the unique role of the Eucharist in the life of the Church 

as well as in the individual believers. So, to live fruitfully the Eucharist means to 

make the bond with God and the others – to remain in community. The fundamen-

tal condition of this is conversion (metanoia), because pope indicates the mutual 

relationship  

between the holy Mass and the sacrament of penitence. 

The perfect model of the eucharistic spirituality is Our Lady, called by St. John 

Paul II the “Woman of the Eucharist”. 

 

Słowa klucze: Eucharystia, Maryja, Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de  

Eucharistia. 

Keywords: Eucharist, Mary, John Paul II, encyclical Ecclesia de Eucharistia. 

 

——————— 
22 Por. tamże, s. 233-234. 
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ROLA MARYI W BOSKIEJ EKONOMII ZBAWIENIA  

WEDŁUG ENCYKLIKI REDEMPTORIS MATER  

ŚW. JANA PAWŁA II 

ASPEKTY DUCHOWOŚCIOWE 
 

 

Powszechnie znany jest fakt zawierzenia swojego życia Maryi przez św. Jana 

Pawła II. Świadectwem tego oddania jest chociażby jego biskupie, a następnie  

papieskie zawołanie „Totus Tuus”, zapożyczone od wielkiego apostoła maryjnej 

drogi do Chrystusa – św. Ludwika Marii Grignion de Montfort1. Właśnie w pismach 

tego bretońskiego świętego można doszukiwać się źródeł inspiracji dla papie-

skiego nauczania na temat Maryi jako swoistej drogi do osobistego doświadczenia 

Pana Jezusa. 

Ta prywatna pobożność Jana Pawła II znalazła odbicie w jego licznych wypo-

wiedziach2. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje encyklika Redemptoris Mater 

o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, podpisana 

25 III 1987 r. Stanowi ona próbę pogłębienia i upowszechnienia dotychczasowego 

nauczania Kościoła na temat Najświętszej Maryi Panny, a zwłaszcza tego zawar-

tego w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium Soboru Watykańskiego II. 

——————— 
 Ks. mgr Jakub FILIPOWICZ – kapłan archidiecezji lubelskiej, wyświęcony w 2014 r. W tymże 

roku uzyskał magisterium na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy pt. Odnowione obrzędy 

święceń biskupa po II Soborze Watykańskim; wikariusz jednej z lubelskich parafii i katecheta;  

doktorant w zakresie teologii duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych KUL. ORCID: 0000-

0002-5158-8305. 

1 Ludwik Maria Grignion de Montfort (1683-1716) – urodzony w miejscowości Montfort nie-

daleko Rennes w Bretanii, kapłan, wędrowny misjonarz, znany przede wszystkim ze swojej maryjnej 

duchowości wyrażanej symbolicznie poprzez akt całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, 

wcielonej Mądrości, przez ręce Maryi. Kanonizowany przez Piusa XII 20 VII 1947 r. Jego najbar-

dziej znane dzieło to Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. 

2 Więcej na temat maryjnej duchowości w nauczaniu Jana Pawła II zob. np.: M. Chmielewski, 

Maryjny wymiar duchowości w ujęciu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 5(2003), nr 4, s. 259-277; 

tenże, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Duchowości” 2(2010), s. 51-67. 
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Lektura wspomnianej encykliki pozwala dostrzec ogromną rolę Maryi  

w Boskiej ekonomii zbawienia3, a więc w zbawczym planie Bożym, którego punk-

tem centralnym jest pojawienie się na ziemi Jezusa Chrystusa. Ten zbawczy za-

mysł Boży może być odczytany tylko w perspektywie wiary we wspaniałomyśl-

ność Boga, której niezwykłym fenomenem jest osoba Najświętszej Maryi Panny.  

W niniejszym opracowaniu zostanie podjęta próba ukazania różnych wymia-

rów tej maryjnej roli w Boskim planie. Posłuży temu spojrzenie na historiozbaw-

czą rolę Maryi w aspekcie duchowościowym, według akcentów stawianych przez 

Jana Pawła II w Redemptoris Mater. 

1. Nauczycielka wiary 

Jako że encyklika Redemptoris Mater miała pełnić rolę swoistego wprowadze-

nia do ogłoszonego przez papieża Roku Maryjnego, a w dalszej perspektywie sta-

nowić element przygotowania Kościoła do jubileuszu narodzenia Syna Bożego, 

toteż jednym z jej wiodących motywów stał się temat wiary4. Dokonując całościo-

wego spojrzenia na papieski tekst, dostrzega się bez trudu, że jego podstawowy 

wątek wyznacza wiara Maryi. Oczywiście Jan Paweł II prowadzi swoją refleksję 

na sposób wszechstronny, a więc obejmuje nią wszystkie prawdy dotyczące Naj-

świętszej Maryi Panny. Dotykając ich jednak, podkreśla rolę i znaczenie wiary 

w Jej życiu. Co ważne, papież nie ogranicza się tylko do ukazania samej dynamiki 

wiary Maryi, lecz w oparciu o dane biblijne, dokonuje prezentacji wpływu Jej 

wiary na chrześcijańskie życie duchowe5. 

Już na samym początku dokumentu Ojciec Święty wskazuje na niezwykłą rolę 

Matki Bożej w pielgrzymce wiary chrześcijan. Zaznacza, że Ona „nie przestaje 

być «Gwiazdą przewodnią» (Maris Stella) dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzy-

mują przez wiarę” (RM 6). Przypomina jednocześnie, że Maryja, będąc wzorową 

przewodniczką w pielgrzymce wiary, jest także przykładem rozwoju życia ducho-

wego dla wszystkich dzieci Kościoła. Nieustannie umacnia bowiem w ich sercach 

szczere dążenie do świętości. 

Swoisty kamień węgielny dla papieskich rozważań stanowi scena zwiastowa-

nia. Nie powinno to dziwić czytelnika encykliki, ponieważ wspomniane wydarze-

nie można śmiało interpretować jako decydującą próbę wiary, przed którą stanęła 

Maryja. Sprawdzian ten nie okazał się jednak dla Niej przegraną. Dzięki współ-

pracy z uprzedzającą i wspomagającą łaską Bożą, Maryja okazała względem Boga 

——————— 
3 O relacji pomiędzy ekonomią a historią zbawienia zob. J. Kudasiewicz, Historia czy ekonomia 

zbawienia, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28(1981), z. 1, s. 87-102. 

4 Por. S. Grzybek, Biblijne inspiracje encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, „Ruch 

Biblijny i Liturgiczny” 42(1989), nr 4, s. 278. 

5 Por. tamże, s. 280. 
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doskonałe „posłuszeństwo wiary”6. Od tego momentu „bezwzględnie «powierzyła 

siebie Bogu», a zarazem «całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pań-

ską, osobie i dziełu swego Syna»” (RM 13). Ta Jej misja nie zakończyła się  

w momencie wniebowzięcia, lecz jest przez nią kontynuowana na sposób duchowy 

w Kościele. W chwili zwiastowania, po wypowiedzeniu swojego „fiat”, Maryja 

została napełniona Duchem Świętym, stając się jednocześnie „najdoskonalszym 

modelem życia duchowego, rozumianego jako życie w Duchu Świętym”7. Matka 

Boża stanowi zatem dla wszystkich wierzących najgłębszy ideał wiary, który leży 

u podstaw życia duchowego8.  

W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić, że Kościół patrzy na Maryję nie 

tylko jako na wzór sam w sobie, ale także jako na prawdziwą nauczycielkę życia 

duchowego, którą stała się dzięki łasce Bożej9. Wiara jest natomiast tym wymia-

rem duchowej postawy Dziewicy z Nazaretu, którą chrześcijanin winien naślado-

wać w pierwszym rzędzie. W znaczeniu praktycznym oznacza to przede wszyst-

kim zachętę do odwoływania się w osobistej wędrówce ku świętości zarówno do 

orędownictwa Matki Bożej, jak i odwzorowywaniu Jej postaw10. Nie ma zatem 

innej drogi do dojrzałej wiary, jak podążanie szlakiem przetartym przez Najświęt-

szą Dziewicę. Oznacza to, że pobożność maryjna nie jest – jak sądzą co niektórzy 

– sposobem na „łatwiejsze” życie, wolne od wysiłku gruntowania wiary. Wprost 

przeciwnie, ścieżka naśladowania Maryi wymaga od kroczącego nią człowieka 

większego zaangażowania i prawdziwego radykalizmu życia wiarą11. 

Nawiązując do sceny zwiastowania, Jan Paweł II kontynuuje swoją refleksję 

na temat wiary Maryi i dokonuje analizy wydarzeń związanych z nawiedzeniem 

św. Elżbiety. Zwraca uwagę na to, że scena nawiedzenia żony Zachariasza jest nie-

jako kontynuacją, czy wręcz dopełnieniem wydarzenia zwiastowania. Według 

Ojca Świętego, od tego czasu w nowy sposób rozpoczęła się wędrówka Maryi ku 

Bogu drogą wiary. Nasz autor pisze o tym, nawiązując do nauczania Vaticanum II 

(por. DV 5): „«Bogu objawiającemu należy okazać ‘posłuszeństwo wiary’, przez 

które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu» – uczy Sobór. Takie właśnie 

ujęcie wiary znalazło doskonałe urzeczywistnienie w Maryi. Momentem «przeło-

mowym» było zwiastowanie. Słowa Elżbiety: «Błogosławiona jesteś, któraś uwie-

rzyła» na pierwszym miejscu odnoszą się do tego właśnie momentu” (RM 13). 

——————— 
6 Por. tamże, s. 280-281. 

7 M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhor-

tacji (Biblioteka teologii duchowości, t. 3), Lublin 2013, s. 204. 

8 Por. tamże, s. 205. 

9 Zob. D. Mastalska, Maryja wzorem i nauczycielką w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris 

Mater” 5(2003), nr 3, s. 90-104. 

10 Por. M. Chmielewski, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, s. 54. 

11 Por. A. Wojtczak, O pastoralnych inspiracjach encykliki „Redemptoris Mater” 25 lat później, 

„Liturgia Sacra” 17(2011), nr 2, s. 302. 
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Ojciec Święty koncentruje tu uwagę czytelnika na owym błogosławieństwie  

wypowiedzianym nad Maryją przez Jej kuzynkę, upatrując w nim swoisty „klucz, 

który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi” (RM 19). Elżbieta bowiem, wypo-

wiadając wspomniane słowa, ewidentnie nawiązuje do sceny zwiastowania, kiedy 

Maryja otrzymała od Boga niezwykły duchowy dar – została wypełniona Jego  

łaską. W tym kontekście błogosławieństwo wygłaszane przez Elżbietę stanowi  

pochwałę tego, w jaki sposób Matka Boża odpowiedziała na ów dar (por. RM 

12)12. Papież zatem słusznie zauważa powtarzając za Ojcami Kościoła, że Naj-

świętsza Dziewica swojego Syna „pierwej poczęła duchem niż ciałem: właśnie 

przez wiarę” (RM 13). 

Głęboka wiara Maryi znajduje swój wyraz także w Jej zewnętrznej postawie. 

Staje się bowiem dla Niej impulsem do wyśpiewania wielkiego hymnu wdzięcz-

ności i uwielbienia względem Boga. W swojej pokorze potrafi Ona dostrzec, w jaki 

sposób została wywyższona przez Ojca Przedwiecznego. Doskonale zdaje sobie 

sprawę z tego, że jest to owoc Jej zawierzenia i otwarcia na Pana. Świadoma jest 

jednocześnie ogromu tajemnicy, przed którą staje. Wiara bowiem, jak zauważa 

nasz autor, „to obcowanie z tajemnicą Boga. Maryja stale, na co dzień, obcuje 

z niewypowiedzianą tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem; z tajemnicą, 

która przewyższa wszystko, co zostało objawione w Starym Przymierzu” (RM 17). 

Tajemnica ta wcale Maryi nie przeraża, lecz wprost przeciwnie – pobudza Ją do 

wydania radosnego okrzyku: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój 

w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem 

błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny” (Łk 1, 46b-49a).  

Słowa św. Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 

słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45), okazują się być dla Matki Bożej pro-

rocze. Błogosławieństwo to może stanowić również dziedzictwo pozostawione 

przez Dziewicę z Nazaretu Kościołowi. Dowodzi tego Jan Paweł II pisząc, że „ta 

heroiczna wiara Maryi «wyprzedza» apostolskie świadectwo Kościoła, i trwa stale 

w jego sercu, utajona jako szczególne dziedzictwo objawienia się Boga. Wszyscy, 

którzy z pokolenia na pokolenie, przyjmując apostolskie świadectwo Kościoła, 

mają udział w tajemniczym dziedzictwie, uczestniczą poniekąd w wierze Maryi” 

(RM 27). Dalej papież wyraźnie podkreśla, że słowa Elżbiety podążają za Niepo-

kalaną wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia. W ślad za poznaniem tajem-

nicy Chrystusa nieodłącznie idzie bowiem szczególna cześć dla Bożej Rodzicielki. 

W tej czci zawsze zawiera się przede wszystkim błogosławieństwo wiary Maryi 

(por. RM 27). Można zatem bez przesady stwierdzić, że to dzięki wierze Matki 

Bożej, Kościół może dziś na całym świecie z wdzięcznością śpiewać Jej hymn 

uwielbienia Boga i rozprzestrzeniać się aż po krańce globu13.  

——————— 
12 Por. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II, s. 205. 

13 Por. S. Grzybek, Biblijne inspiracje encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, s. 282. 
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To właśnie „Magnificat” stanowi szczególny rys duchowej charakterystyki 

Maryi. Tchnie on niesamowitą nadzieją i radością, które rodzi wiara. Odczucie 

głębokiego wewnętrznego pokoju, to z kolei owoc zjednoczenia z Bogiem. Poru-

sza fakt, że Maryja potrafi wytrwać w ufnym uwielbieniu Boga także wówczas, 

gdy Jej wiara zostaje po raz kolejny wystawiona na próbę. W obliczu cierpienia 

oraz poczucia bezradności, w dalszym ciągu wypowiada swoje fiat. Nie zniechęca 

się i nie załamuje, a Jej wiara pozostaje niewzruszona. 

Z całą pewnością najbardziej bolesną próbą wiary w Jej życiu była męka 

i śmierć na krzyżu jedynego Syna14. Ważnym jest to, że nawet wówczas Maryja 

nie podupadła na duchu, lecz do końca okazała „posłuszeństwo wiary”. Ani przez 

chwilę nie uległa pokusie zwątpienia – cierpiała, ale dalej wierzyła. Pozostała go-

towa do złożenia ofiary z siebie oraz z tego, co było Jej najdroższe. Taka postawa 

stanowi bardzo konkretny wymiar Jej „posłuszeństwa wiary”15. Jan Paweł II pod-

kreśla, że „przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego 

wyniszczeniu […] uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wy-

niszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka «kenoza» wiary. Przez 

wiarę Matka uczestniczy w śmierci Syna […]. W przeciwieństwie do uczniów, 

którzy uciekli, była to wiara pełna światła” (RM 18). 

Taką oto wiarę Matki Bożej ukazuje nam święty papież w swojej encyklice. 

Uważna lektura tego tekstu pozwala czcicielowi Maryi odkryć w Niej całe zbaw-

czo-odkupieńcze działanie Trójcy Świętej16. W ten sposób odsłania się przed nim 

wielkość i doniosłość powołania Niepokalanej, które znajduje szczególne miejsce 

w Boskiej ekonomii zbawienia. 

Bez wątpienia w papieskiej mariologii pierwszorzędny motyw stanowi teolo-

galna cnota wiary, która w przypadku Maryi bywa często zestawiana z wiarą Abra-

hama17. Czytamy w encyklice, że „w zbawczej ekonomii Objawienia Bożego 

wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza; wiara Maryi przy zwiasto-

waniu daje początek Przymierzu Nowemu. Podobnie też, jak Abraham «wbrew 

nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów», tak Maryja […] 

uwierzyła, że z mocy Najwyższego, za sprawą Ducha Świętego, stanie się Matką 

Syna Bożego” (RM 14). 

2. Duchowa Matka 

Macierzyństwo niezaprzeczalnie kojarzy nam się z miłością. Miłość matczyna 

jest szczególnie czuła, delikatna, pełna wyjątkowej empatii, bardzo często hero-

——————— 
14 Por. tamże, s. 281. 

15 Por. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II, s. 206. 

16 Por. tamże, s. 59. 

17 Por. tamże. 
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iczna i zdolna do największych poświęceń. Pismo Święte natomiast, a zwłaszcza 

św. Jan Apostoł w swoim Pierwszym Liście, utożsamia miłość z Bogiem (por.  

1 J 4, 7-8). To On jest bowiem źródłem zarówno życia, jak i samej miłości, dlatego 

w swojej Boskiej ekonomii postanawia złączyć dzieje zbawienia z osobą Tej, która 

stanie się Matką Jego Syna. Poznając Chrystusa, Kościół poznaje jednocześnie 

Maryję i zaczyna doświadczać Jej szczególnej troski, wypływającej właśnie  

z duchowego macierzyństwa. Wiara w tę prawdę towarzyszy wspólnocie ludu  

Bożego już od pierwszych wieków chrześcijaństwa i owocuje różnymi przejawami 

pobożności18. 

Rozważaniom na temat macierzyństwa Matki Bożej, Ojciec Święty poświęcił 

wiele miejsca w Redemptoris Mater. Już sam tytuł jest bardzo znamienny, bowiem 

wprost odsyła nas do tego tematu. Jan Paweł II podejmuje ten wątek w duchu  

nauczania Vaticanum II, a więc przedstawiając Niepokalaną i Jej macierzyństwo 

w świetle tajemnicy Chrystusa i Kościoła19. W ten sposób wykazuje, że dzięki wie-

rze Dziewicy z Nazaretu, Jej fizyczne macierzyństwo zostaje dopełnione przez 

macierzyństwo duchowe, będące owocem nadejścia królestwa Bożego20. Ubogaca 

ono życie Kościoła, stanowiąc zarazem swoisty wzór macierzyństwa odradzają-

cego ludzi do życia łaską wysłużoną przez odkupieńcze dzieło Chrystusa21. 

W swojej refleksji papież wychodzi od skrupulatnej analizy dostępnych da-

nych biblijnych, które ukazują Maryję – Służebnicę Pańską jako tę, która poprzez 

swoją odpowiedź w momencie zwiastowania, zostaje „definitywnie wprowadzona 

w tajemnicę Chrystusa” (RM 8)22. Staje się Ona dzięki temu nie tylko matką na 

sposób czysto fizyczny – matką Syna Bożego, ale trwając w wierności aż po Jego 

krzyż, zostaje matką duchową dla wszystkich wierzących.  

Jan Paweł II, zastanawiając się nad istotą duchowej formy macierzyństwa  

Bożej Rodzicielki, odwołuje się do kilku wydarzeń z życia publicznego Jezusa, 

opisanych w Ewangelii św. Łukasza. Pierwszą z nich jest scena opowiadająca 

o tym, jak do Jezusa przybywają Jego Matka oraz kuzyni chcąc się z Nim spotkać 

(zob. Łk 8, 19-21). Chrystus wypowiada wówczas słowa, które w pierwszym mo-

mencie mogą wydawać się nieco szokujące, mówi bowiem: „Moją matką i moimi 

braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 20-21). Czytel-

nik może odnieść wrażenie, że Zbawiciel lekceważy tymi słowy swoją Najświęt-

szą Matkę. Jest to jednak bardzo mylne spostrzeżenie. Papież zwraca uwagę na to, 

że Pan Jezus chce poprzez tę wypowiedź zaakcentować przede wszystkim du-

chową więź, która łączy Go z Maryją na gruncie posłuszeństwa woli Bożej. W tym 

——————— 
18 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi w nauczaniu bł. Jana 

Pawła II, „Salvatoris Mater” 13(2011), nr 3-4, s. 222. 

19 Por. M. Chmielewski, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, s. 58. 

20 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi, s. 224. 

21 Por. tamże, s. 229. 

22 Por. Por. M. Chmielewski, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, s. 58. 
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kluczu można odczytywać nowy wymiar Jej macierzyństwa – macierzyństwo  

duchowe.  

W podobny sposób należy interpretować odpowiedź Chrystusa na pochwałę 

Jego Matki wypowiedzianą przez pewną nieznaną kobietę z tłumu23. Zbawiciel 

zaznacza wówczas, że owszem jej słowa są prawdą, ale błogosławieni są raczej ci, 

którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają (por. Łk 11, 27-28). Wypowiedź 

ta zupełnie nie neguje ogromnego znaczenia macierzyńskiej roli Maryi w Boskiej 

ekonomii zbawienia. Ona przecież w sposób doskonały słuchała słowa Bożego, 

zachowywała je i wypełniała. Konsekwencją takiego zjednoczenia Dziewicy z Na-

zaretu ze słowem Bożym jest – jak to nazywa Jan Paweł II – nawiązanie „tajem-

niczej więzi ducha” (RM 20). Należy zaznaczyć, iż w przypadku Niepokalanej to 

otwarcie na słowo Boże jest także konkretnym owocem obdarowania Duchem 

Świętym oraz wspomnianego już wcześniej posłuszeństw wiary24. Papież zatem 

jasno wykazuje, że błogosławieństwo wypowiedziane przez Jezusa nie stoi 

w sprzeczności z błogosławieństwem wygłoszonym przez tę nieznaną kobietę 

z tłumu. Zauważa, że jest ono nawet pierwszym potwierdzeniem wypełniania się 

słów z Magnificat Maryi: „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 

pokolenia” (Łk 1, 48b). Stawia zarazem słuszne pytanie, które rozwiewa wszelkie 

wątpliwości: „Czyż Maryja nie jest pierwszą pośród tych, «którzy słuchają słowa 

Bożego i wypełniają je»? […] Niewątpliwie Maryja jest godna błogosławieństwa 

dlatego, że stała się dla swego Syna Matką wedle ciała […], ale również i nade 

wszystko dlatego, że już przy zwiastowaniu przyjęła słowo Boże” (RM 20).  

Wyraźnie dostrzegalny jest tutaj zupełnie nowy rys macierzyństwa Maryi – jest to 

macierzyństwo, które wypływa z posłuszeństwa słowu Bożemu. 

Niepokalana Dziewica będąc Matką Pana i jednocześnie Jego wierną uczen-

nicą nieustannie dojrzewa do macierzyństwa duchowego25. W miarę im bardziej 

odsłania się przed Nią tajemnica posłannictwa Syna, tym głębiej Ona sama otwiera 

się na ten nowy wymiar macierzyństwa, w którym ma uczestniczyć z woli Syna 

(por. RM 20). Jan Paweł II pisze: „Jeśli przez wiarę Maryja stała się Rodzicielką 

Syna […] to w tejże samej wierze odnalazła Ona i przyjęła ów inny wymiar ma-

cierzyństwa, który Jej Syn objawił w czasie swego mesjańskiego posłannictwa” 

(RM 20). 

Duchowe macierzyństwo Maryi względem ludzi zarysowuje się coraz wyraź-

niej od momentu cudu dokonanego przez Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej (por. 

J 2, 1-12). Wydarzenie to należy odczytywać jako swoisty wstęp do refleksji na 

temat macierzyńskiej troski Maryi o ludzi (por. RM 21). Papież stawia tutaj akcent 

na pneumatologiczny wymiar tej prawdy, zaznaczając przy tym, że jest „to nowe 

macierzyństwo wedle Ducha, a nie tylko wedle ciała” (RM 21). Ów Duch wpro-

——————— 
23 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi, s. 224. 

24 Por. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II, s. 206. 

25 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi, s. 225. 
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wadza bowiem Maryję „w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa” 

(RM 21). Wedle Jana Pawła II macierzyństwo duchowe ma przede wszystkim na 

celu szeroko rozumianą troskę o ludzi, a także wychodzenie naprzeciw ich potrze-

bom. Można śmiało powiedzieć, że wpisuje się ono w zbawczy wymiar ojcostwa 

samego Boga, stanowi bowiem formę matczynego pośrednictwa między ludźmi 

a Nim. Matka Boża przedstawia Synowi potrzeby wiernych, a względem nich  

samych występuje jako rzeczniczka Jego woli26. 

Swoją refleksję na temat wydarzeń z Kany Galilejskiej papież podsumowuje, 

podkreślając raz jeszcze, że duchowe macierzyństwo Niepokalanej przejawia się 

głównie w „trosce Maryi o ludzi, w wychodzeniu im naprzeciw w szerokiej skali 

ich potrzeb i niedostatków” (RM 21). Ta nowa – duchowa forma macierzyństwa 

Bożej Rodzicielki zostaje w niezwykły sposób potwierdzona przez samego Chry-

stusa w centralnym momencie dzieła odkupienia, a więc w godzinie Golgoty, gdy 

Zbawiciel niczym w testamencie przekazuje swojego umiłowanego ucznia Matce 

(zob. J 19, 25-27). Od tej chwili Maryja oficjalnie zostaje dana wszystkim ludziom 

za Matkę27. 

Święty Jan Paweł II podkreśla, że ta nowa więź macierzyńska „zostaje uroczy-

ście potwierdzona w całej swojej prawdzie i rzeczywistości. Można powiedzieć, 

że – o ile uprzednio macierzyństwo Maryi względem ludzi było już zarysowane – 

w tej chwili zostaje ono wyraźnie określone i ustanowione: wyłania się zaś z całej 

dojrzałości paschalnej tajemnicy Odkupiciela” (RM 23). Papież zwraca uwagę, że 

na to nowe – duchowe macierzyństwo Maryi mamy patrzeć właśnie w perspekty-

wie Misterium Paschalnego28. Jest ono bowiem owocem wypełniania się tajem-

nicy paschalnej oraz zjednoczenia z nią Matki Bożej, „która ostatecznie dojrzała 

w Niej u stóp Krzyża, poprzez uczestnictwo w odkupieńczej miłości Syna”  

(RM 23).  

Można zatem śmiało postawić tezę, że to właśnie na Kalwarii Chrystus defini-

tywnie odsłonił przed swoją Matką nowy wymiar Jej macierzyńskiej misji. Pod-

kreśla tam również uniwersalny charakter tego duchowego zadania, którym objęci 

zostają wszyscy ludzie. Obecny pod Krzyżem Jan jest przecież reprezentantem  

całego Kościoła. Dlatego słowa Pana Jezusa wypowiedziane pod adresem umiło-

wanego ucznia: „Oto Matka twoja”, stanowią jednocześnie zachętę skierowaną do 

wszystkich wierzących, aby uznać duchowe macierzyństwo Maryi oraz Jej opatrz-

nościową rolę w prowadzeniu ludzi do zbawienia. Wszystkie dzieci Kościoła są 

zatem zaproszone do tego, aby z oddaniem odpowiedzieć na miłość Maryi i wpro-

wadzić Ją w swoje życie duchowe29. 

——————— 
26 Por. tamże. 

27 Por. tamże. 

28 Por. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II, s. 207. 

29 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi, s. 226. 
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Analizując zagadnienie duchowego macierzyństwa Dziewicy z Nazaretu,  

papież zwraca uwagę na ciekawy szczegół zawarty we fragmencie janowej pery-

kopy opisującej wydarzenie spod Krzyża. Otóż w tym szczególnym momencie, 

kluczowym dla określenia nowej, duchowej roli Matki Bożej, Zbawiciel zwraca 

się do Niej nazywając Ją „Niewiastą”. Jan Paweł II natychmiast dostrzega tu  

odniesienie do „niewiasty” ukazanej zarówno w Protoewangelii (zob. Rdz 3, 15), 

jak i w Apokalipsie św. Jana (zob. Ap 12, 1), a więc w pierwszej i ostatniej księdze 

Pisma Świętego. To papieskie porównanie jeszcze bardziej eksponuje wyjątko-

wość miejsca Maryi w Boskiej ekonomii zbawienia30. 

Znamiennym jest, że w momencie gdy na Kalwarii z ofiary Syna Bożego rodzi 

się Kościół, obecna tam była również Maryja. Od tej chwili Jej fizyczne macie-

rzyństwo – jako Matki Chrystusa, znajduje swoją kontynuację na sposób duchowy 

w Kościele i przez Kościół31. 

Jeśli zatem Kościół sam pragnie stawać się macierzyński dla swoich wiernych, 

winien przede wszystkim naśladować duchowe macierzyństwo Maryi. Ojciec 

święty sugeruje, aby było ono zawsze odczytywane na gruncie personalizmu32. Jak 

trafnie zauważa, sensem macierzyństwa jest to, że „odnosi się ono do osoby. Sta-

nowi o nim ów zawsze jedyny i niepowtarzalny związek osób: matki z dzieckiem 

oraz dziecka z matką” (RM 45). Ma to swój wydźwięk także na płaszczyźnie łaski, 

a więc w porządku duchowym33. W tym miejscu papież podejmuje wątek „zawie-

rzenia”, który stanowi ważny maryjny wymiar ucznia Chrystusa. Rozumie je jako 

odpowiedź „na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość matki” (RM 45). Nasz 

autor w duchu nauczania Vaticanum II, stawia szczególny akcent na teologiczną 

poprawność rozumienia aktu zawierzenia. Zaznacza, że w ścisłym tego słowa zna-

czeniu, możliwym jest ofiarowanie się jedynie samemu Bogu, ponieważ to właśnie 

od Niego zależymy zarówno w porządku natury, jak i łaski. A zatem zawierzenie 

jako odpowiedź na macierzyńską miłość Maryi ma zawsze swój początek w Chry-

stusie i do Niego winno prowadzić. Mówiąc najkrócej, zawierzenie Niepokalanej 

oznacza przyjęcie Jej macierzyńskiej pomocy w pełnym oddaniu się Bogu34. 

Nabożeństwo do Matki Bożej otwiera przed człowiekiem wierzącym wyjąt-

kową drogę do zjednoczenia z Chrystusem. Porusza ludzkie serce poprzez do-

świadczenie macierzyńskiej bliskości Tej, której Ojciec Niebieski powierzył 

szczególne zadanie w swojej Boskiej ekonomii zbawienia, jako duchowej Matce 

ludzkości. 

——————— 
30 Por. tamże. 

31 Por. tamże. 

32 Por. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła, s. 210. 

33 Por. tamże. 

34 Por. A. Wojtczak, O pastoralnych inspiracjach, s. 307. 
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3. Pośredniczka 

W myśli teologicznej Jana Pawła II zaprezentowanej w encyklice Redemptoris 

Mater, matczyne pośrednictwo Maryi pozostaje nierozerwalnie związane z tajem-

nicą Jej duchowego macierzyństwa. Stanowi ono konsekwencję obdarowania 

Matki Bożej „pełnią łaski” oraz Jej wielkodusznej odpowiedzi na Boże wezwanie 

poprzez całkowite zawierzenie się woli Ojca Przedwiecznego. Papież podejmuje 

ten wątek w zgodzie z nauczaniem Vaticanum II, a zwłaszcza z konstytucją sobo-

rową Lumen gentium, wykazując, że duchowe macierzyństwo Dziewicy z Naza-

retu wyraża się właśnie poprzez Jej matczyne pośrednictwo, polegające na party-

cypacji w jedynym pośrednictwie Zbawiciela. Należy przy tym pamiętać, że ów 

maryjny wymiar pośrednictwa, a więc pośrednictwo „w porządku łaski”, jest ściśle 

podporządkowany powszechnemu pośrednictwu Syna Bożego. Można zatem 

śmiało powiedzieć, że wartość i znaczenie Jej pośrednictwa ma swój korzeń 

w Chrystusie35. Czytamy bowiem w encyklice: „Istotnie pośrednictwo Maryi 

wiąże się ściśle z Jej macierzyństwem, posiada specyficznie macierzyński charak-

ter, który je wyróżnia od pośrednictwa innych istot stworzonych, które na różny 

sposób, ale zawsze podporządkowany, uczestniczą w jedynym pośrednictwie 

Chrystusa. Pośrednictwo Maryi jest także pośrednictwem przez uczestnictwo” 

(RM 38). 

Papież, mówiąc o pośrednictwie Maryi „przez uczestnictwo”, bardzo wyraźnie 

podkreśla chrystocentryczny aspekt Jej duchowego życia. Zgodnie z soborową na-

uką winien on być równie mocno dostrzegalny w życiu naśladujących Ją wier-

nych36. Jest to bowiem zawsze jasny znak zdrowej i właściwie ukierunkowanej 

pobożności maryjnej. Ów chrystocentryzm dotyczy zatem nie tylko samej ducho-

wości Matki Bożej, ale także duchowości maryjnej Jej duchowych dzieci37. 

Nawiązując do wschodniej tradycji chrześcijańskiej, nasz autor odwołuje się 

do symboliki wizerunków Najświętszej Dziewicy. Zauważa, że w istocie są one 

zawsze chrystocentryczne. Nawet najpiękniejsze maryjne ikony ostatecznie pro-

wadzą i koncentrują spojrzenie wiernego na Chrystusie. Ojciec święty pisze,  

że Maryja „zwykle bywa przedstawiana wraz z Synem, Dzieciątkiem Jezus  

w ramionach: właśnie to odniesienie do Syna wsławia Matkę. Czasem obejmuje 

Go z czułością (Glykofilousa), kiedy indziej hieratyczna zdaje się być pogrążona 

w kontemplacji Tego, który jest Panem dziejów” (RM 33). 

Maryjna pobożność oparta na pośrednictwie Maryi „w Chrystusie” zachowuje 

zawsze swoją chrystocentryczną przejrzystość. Akcentuje ona nierozerwalną więź 

Dziewicy Maryi z Synem, gdzie to On jest przyczyną wielkości i godności Matki. 

Tak więc orędownictwo Bożej Rodzicielki, którego nieustannie doświadcza  

——————— 
35 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi, s. 227-228. 

36 Por. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II, s. 206. 

37 Por. tamże, s. 208. 
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Kościół, jest konsekwencją pośrednictwa całkowicie zależnego od Pana Jezusa38. 

Nie zasłania ono ani nie komplikuje jedynego pośrednictwa Syna Bożego, ale 

wprost przeciwnie, pokazuje jego owocność39. 

Jan Paweł II zachęca, aby szczególnie w posłudze duszpasterskiej wyraźniej 

akcentować właśnie taką podporządkowaną rolę Matki Bożej oraz przekonywać 

wiernych do tego, że uciekając się do matczynego pośrednictwa Niepokalanej, bar-

dziej jednoczą się oni z jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem40. Papież pisze po-

wołując się na Vaticanum II, że „nauczanie Soboru Watykańskiego II ukazuje 

prawdę o pośrednictwie Maryi jako uczestnictwo w tym jednym źródle, którym 

jest pośrednictwo samego Chrystusa. Czytamy bowiem: «Kościół nie waha się 

jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza  

i zaleca ją sercu wiernych, aby inni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej 

przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela»” (RM 38). 

Papieskie zaproszenie staje niejako w opozycji do tradycyjnego modelu poj-

mowania pośrednictwa Najświętszej Dziewicy, które koncentrowało uwagę głów-

nie na Niej samej, zacierając jednocześnie świadomość naszych osobistych, bez-

pośrednich odniesień do Pana Jezusa. Często bywało bowiem, że Maryja ukazy-

wana była jako bliska człowiekowi, natomiast Chrystus, jako tak bardzo odległy, 

że niemal niedostępny. Była to oczywiście w dużej mierze konsekwencja pobożnej 

wyobraźni niektórych wiernych i wybranych kaznodziejów. Rodziło to niejedno-

krotnie przekonanie, że właściwszym jest zwracać się w wielorakich potrzebach 

do bliskiej, współczującej i wyrozumiałej Matki, niż bezpośrednio do samego 

Króla. Tymczasem w modelu ukazanym w papieskiej encyklice, znikają różne nie-

bezpieczeństwa i zdecydowanie trudniej jest o ewentualne wypaczenia. Nasz autor 

lansuje zatem tezę, że to nie pośrednictwo Maryi „do Chrystusa”, lecz „w Chry-

stusie” ułatwia bezpośredni dostęp do Syna Bożego oraz absolutnie go nie zaciem-

nia i nie blokuje. Taka refleksja stanowi wzorową kontynuację myśli soborowej, 

kładącej nacisk na swobodny dostęp człowieka do Zbawiciela, jako fundamentu 

życia chrześcijańskiego, w którym cześć względem Najświętszej Matki pomaga 

w jego umocnieniu i pogłębieniu41. 

* 

Encyklika „Redemptoris Mater” św. Jana Pawła II, zwraca uwagę na wiele 

fundamentalnych aspektów duchowościowych, które można wydobyć z uważnej 

analizy papieskiej refleksji na temat roli Maryi w Boskiej ekonomii zbawienia. 

——————— 
38 Por. A. Wojtczak, O pastoralnych inspiracjach, s. 298. 

39 Por. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi, s. 228. 

40 Por. A. Wojtczak, O pastoralnych inspiracjach, s. 298. 

41 Por. tamże, s. 298-299. 
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Najważniejsze z nich to wiara, duchowe macierzyństwo i pośrednictwo Bożej  

Rodzicielki.  

Papież, bazując na tekstach biblijnych, a jednocześnie czerpiąc obficie z nau-

czania Vaticanum II, dokonał w swoim dokumencie swoistej recepcji soborowej 

mariologii. 

Szczególnie ważnym dla rozwoju życia duchowego czytelnika jest zaproszenie 

do naśladowania Najświętszej Maryi Panny na drodze osobistego doświadczenia 

Pana Jezusa. Wsłuchując się w ostatnią wolę Zbawiciela, wyrażoną w słowach 

wypowiedzianych z wysokości krzyża do św. Jana, wszyscy wierzący winni czuć 

się zachęceni do tego, aby uznać duchowe macierzyństwo Maryi oraz Jej doniosłą 

rolę w prowadzeniu ich ku zbawieniu. 

W niniejszym opracowaniu udało się zaprezentować kilka wymiarów owej  

historiozbawczej roli Maryi, przedstawionych w perspektywie duchowościowej.  

 

 

THE ROLE OF MARY IN THE DIVINE ECONOMY  

ACCORDING TO SAINT JOHN PAUL II’S  

ENCYCLICAL REDEMPTORIS MATER 

SPIRITUAL ASPECTS 

 

The encyclical Redemptoris Mater shows many fundamental spiritual points, 

which results from a careful analysis of the Popeʼs reflection on the role of Mary 

in the Economy of Salvation. Among those spiritual aspects, the most important 

is  faith, spiritual motherhood and the mediation of Godʼs Mother. The Pope bases 

his encyclical on the teaching of the Second Vatican Council and re-reads conciliar 

Mariology. 

The Holy Father focuses on the theme of Mary, who is a role model and teacher 

of faith. This theological virtue is the fundamental one in papal Mariology. The 

biblical texts are the basis for his considerations. The Pope reminds that Mary – 

in the pilgrimage of faith – is a role model of spiritual life for all the believers. 

There is no other way to mature faith than to follow the path of Mary. 

Another important accent in the Popeʼs teaching is the theme of Maryʼs spir-

itual motherhood, which John Paul II presents in the light of the mystery of Christ 

and the Church, and therefore in the spirit of Second Vatican Council. Physical 

motherhood of the Mother of God is complemented by spiritual motherhood. 

It was confirmed by the Jesus Christ on Golgotha. From this moment all the chil-

dren of the Church are invited to respond to Maryʼs love and to introduce her into 

their spiritual life. 

The Pope links Maryʼs motherhood with her spiritual mediation. This media-

tion is based on participation in the Saviour’s unique mediation. The Pope also 

underlines a Christocentric dimension of Maryʼs spiritual life. John Paul II is  
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in  favour of Maryʼs mediation “in Christ”, which appears in opposition to Maryʼs 

model of mediation “towards Christ”. 

 

Słowa kluczowe: duchowe macierzyństwo, pośrednictwo, wiara, ekonomia 

zbawienia, duchowość maryjna. 

Key words: spiritual motherhood, mediation, faith, economy of salvation,  

Marian spirituality. 
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DUCHOWOŚĆ PRACY  

W ŚWIETLE ENCYKLIKI LABOREM EXERCENS  

ŚW. JANA PAWŁA II 
 

 

Jako chrześcijanie XXI wieku jesteśmy spadkobiercami ogromnego dziedzic-

twa historycznego, kulturowego i naukowego poprzednich pokoleń wierzących 

w Chrystusa. Średniowieczny francuski filozof Bernard z Chartes († 1130) ma-

wiał, że wspięliśmy się na barki olbrzymów i z tej perspektywy postrzegamy świat. 

Jednym z gigantów ducha, który dźwiga nas na swoich jest św. Jan Paweł II.  

Bogactwo jego nauczania to m.in.: 14 encyklik, 15 adhortacji, ponad 40 listów 

apostolskich oraz wiele homilii i przemówień kierowanych do wiernych podczas 

licznych spotkań oraz pielgrzymek. Stanowi to ogromny skarbiec mądrości, do 

którego ciągle warto sięgać. Choć od śmierci naszego rodaka upływają kolejne 

lata, to warto podejmować staranie, aby jego nauczanie nie zostało zapomniane, 

lecz było ponownie odczytywane w nowych kontekstach życia współczesnego 

społeczeństwa.  

Jednym z zasadniczych wymiarów funkcjonowania każdego człowieka jest 

praca, która – niestety – często, także przez osoby ochrzczone, jest traktowana  

jedynie jako działalność zarobkowa, nie związana w duchowym wymiarem bytu 

ludzkiego. Celem zatem tego artykułu jest przypomnienie duchowości pracy  

zawartej w pierwszej encyklice społecznej św. Jana Pawła II. W tym roku mija 

bowiem czterdziesta rocznica wydania dokumentu. 

Jan Paweł II ogłosił encyklikę Laborem exercens w trzecim roku swego pon-

tyfikatu. Jej publikacja była planowana na 15 V 1981 r., jednak z powodu zamachu 

na jego życie została ogłoszona dopiero 14 IX 1981 r. Okazją do napisania doku-

mentu była dziewięćdziesiąta rocznica wydania pierwszej encykliki społecznej, 

jaką była Rerum novarum Leona XIII (z 15 V 1891). Poprzez Laborem exercens 

——————— 
 Ks. mgr lic. Daniel KOPER – prezbiter diecezji zamojsko-lubaczowskiej, wyświęcony w 2017 

r.; absolwent studiów licencjackich z teologii duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych  

Wydziału Teologii KUL; student psychologii w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych 

KUL. ORCID 0000-0002-7647-809X. 



Duchowość pracy w świetle encykliki „Laborem exercens” św. Jana Pawła II 87 

 
Jan Paweł II wpisał się w niepisaną tradycję swych poprzedników, którzy wyda-

wali encykliki społeczne z okazji jubileuszy pierwszej encykliki społecznej Leona 

XIII. Przykładami tej tradycji są publikacje Quadragesimo anno Piusa XI w 1931 

r. oraz Mater et Magistra Jana XXIII w 1961 r. Wspomniane encykliki zawierały 

treści dotyczące pracy, jednak praca sama w sobie nie była ich głównym tematem. 

Natomiast w Laborem exercens praca pojawia się w samym tytule, który dosłow-

nie znaczy „z pracy własnej”. Laborem exercens zawiera programowe nauczanie 

św. Jana Pawła II o pracy ludzkiej, które w kolejnych latach rozwijał w innych 

dokumentach, m.in. w encyklikach społecznych Solicitudo rei socialis i Centesi-

mus annus. 

Laborem exercens składa się z pięciu rozdziałów: I. Wprowadzenie, II. Praca 

a człowiek, III. Konflikt pracy i kapitału na obecnym etapie historycznym, IV. 

Uprawnienia ludzi pracy, V. Elementy duchowości pracy. W opinii niektórych teo-

logów struktura encykliki ukazuje, że duchowość pracy stanowi zwieńczenie i wła-

ściwy cel publikacji encykliki o pracy ludzkiej1. Choć niewątpliwie pewne treści 

teologicznoduchowe można wydobyć z całej encykliki, to jednak dla niniejszego 

artykułu kluczowe są pewne fragmenty rozdziału drugiego oraz oczywiście roz-

dział piąty, który w swym tytule zawiera duchowość pracy.  

1. Kwestie terminologiczne w encyklice Laborem exercens 

Omawiana encyklika jest pierwszym dokumentem, w którym nasz rodak for-

malnie użył terminu duchowość. Co więcej, ostatni rozdział encykliki nosi tytuł 

„Elementy duchowości pracy”. Jak policzył ks. Marek Chmielewski, „w czterech 

punktach tego rozdziału omawiany termin pojawia się aż 10 razy, zwykle 

w brzmieniu «duchowość pracy». Odtąd słowo to, wyłącznie w formie rzeczow-

nikowej, jest mniej lub bardziej obecne w kolejnych dokumentach”2. Dla wyja-

śnienia więc przyjętego w artykule tematu należy najpierw przedstawić, jak św. 

Jan Paweł II rozumie pracę oraz jej duchowość.  

Swoją definicję pracy papież podaje we wstępie do dokumentu, gdzie przeczy-

tać można, że praca oznacza każdą działalność spełnianą przez człowieka. Jest ona 

podstawowym wymiarem bytowania człowieka na ziemi, co znalazło odzwiercie-

dlenie już w biblijnym opisie stworzenia człowieka zawartym w Księdze Rodzaju 

(por. LE 4).  

„Duchowość” jest terminem wieloznacznym i używanym w różnych kontek-

stach. Także w nauczaniu naszego świętego rodaka słowo „duchowość” pojawia 

się wielokrotnie. Warto zaznaczyć, że Jan Paweł II duchowość łączy z duchowym 

——————— 
1 W. Misztal, Praca i duchowość, „Studia Socialia Cracoviensia” 5(2013), nr 1, s. 52.  

2 M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhor-

tacji (Biblioteka teologii duchowości, 3), Lublin 2013, s. 66.  
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wymiarem ludzkiego bytowania. Kluczem interpretacyjnym papieskiej teologii 

jest reprezentowana przez niego antropologia, sięgająca korzeniami do tomizmu 

oraz fenomenologii, jednak nie pozostająca jedynie na analizie bytowania czło-

wieka, lecz ukazująca także cel i model rozwoju człowieka. Jest nim osoba Jezusa 

Chrystusa. Jan Paweł II reprezentuje zatem antropologię chrystocentryczną3. 

Chrystus jest wzorem osoby w pełni integrującej wszystkie wymiary swego ludz-

kiego funkcjonowania, a więc wymiar cielesny, psychiczny i duchowy. 

W tekstach papieskich termin „wymiar duchowy” ma podwójne znaczenie:  

antropologiczno-psychologiczne oraz socjologiczno-kulturowe4. Niewątpliwie 

dorobek kulturowy jest tworzony przez ludzi kierujących się pewną duchowością. 

Zatem socjologiczno-kulturowe znaczenie duchowego wymiaru ludzkiego byto-

wania wyrasta z doświadczenia duchowego konkretnych ludzi tworzących społe-

czeństwo i kulturę.  

Analogicznie do wieloznacznego rozumienia „wymiaru duchowego”, „ducho-

wość pracy” może być różnie rozumiana, gdyż św. Jan Paweł II używał słowa  

„duchowość” w różnych kontekstach i znaczeniach. Pojawiający się w omawianej 

encyklice termin „duchowość pracy” należy interpretować według kryterium  

antropologiczno-psychologicznego, według którego dana wartość (praca) zasadni-

czo wpływa na sposób przeżywania całożyciowej relacji z Bogiem5. Wyrażenie 

„duchowość pracy” oznacza więc dowartościowanie pracy i ukazanie, że wpływa 

ona na przeżywanie wiary, rozumianej jako egzystencjalna więź człowieka z Bo-

giem. Koreluje to z papieskim rozumieniem duchowości chrześcijańskiej, która 

jest „konkretną aktualizacją wiary”6.  

Na początku piątego rozdziału encykliki można odnaleźć zdanie zawierające 

ukrytą definicję duchowości pracy według Jana Pawła II. Czym zatem jest ducho-

wość pracy? Rozpoczynając finalny rozdział encykliki, św. Papież pisze, że jest 

potrzebna „odpowiednia asymilacja tych treści, potrzebny jest wewnętrzny wysi-

łek ducha ludzkiego, prowadzony wiarą, nadzieją i miłością, aby przy pomocy tych 

treści nadać pracy konkretnego człowieka to znaczenie, jakie ma ona w oczach 

Boga, i poprzez które wchodzi ona w dzieło zbawienia” […]. [Jej zaś celem jest – 

przyp. D. K.] przybliżać się do Boga – Stwórcy i Odkupiciela, uczestniczyć w Jego 

zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata i pogłębiać w swym 

——————— 
3 J. Troska, ‘Człowiek’ czyli ten kto ‘zna samego siebie’. Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II, 

„Poznańskie Studia Teologiczne” 20(2006), s. 118-120. 

4 M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II, s. 84. 

5 Ks. M. Chmielewski, w publikacji prezentującej duchowość w nauczaniu Jana Pawła II, przy-

tacza klasyfikację terminu opracowaną przez A. G. Matanicia. Wyróżnia on kryteria: 1) etniczno-

geograficzne, 2) doktrynalne, 3) ascetyczno-praktyczne, 4) antropologiczno-psychologiczne,  

5) historyczno-chronologiczne, 6) zakonodawców i fundatorów szkół duchowości. – Zob. tamże,  

s. 66-68. 

6 Tamże s. 72. 
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życiu przyjaźń z Chrystusem, podejmując przez wiarę żywy udział w Jego troja-

kim posłannictwie: Kapłana, Proroka i Króla” (LE 24). 

Analizując przytoczony wyżej cytat, należy uwypuklić poszczególne elementy 

składające się na duchowość pracy. Możemy tu wyróżnić zarówno aspekt działania 

(podmiotowy), jak też treściowy (przedmiotowy). Duchowość pracy w wymiarze 

podmiotowym polega na wysiłku człowieka, mającym na celu nadanie swojej 

działalności charakteru współpracy z Bogiem w dziele przemiany świata. Jest to 

odnajdywanie znaczenia pracy w „oczach Boga”, asymilacja tych treści oraz 

uczestnictwo w dziele zbawienia poprzez pracę. Duchowość pracy w wymiarze 

przedmiotowym to po prostu „treść” tej duchowości, czyli zamysł Boga wobec 

pracy ludzkiej, jej znaczenie przekazane w Objawieniu judeochrześcijańskim.  

Encyklika Laborem exercens niewątpliwie zawiera wymiar przedmiotowy, 

czyli istotę nauczania (treść), które warto przyswoić do swojego życia, zaś wymiar 

podmiotowy, to kwestia osobistego działania każdego człowieka, który może swej 

pracy nadawać duchowy charakter poprzez osobisty wysiłek wsparty łaską Bożą. 

2. Aksjologia świata pracy oraz powinność pracy 

W każdej sferze funkcjonowania człowieka kluczową rolę pełni aksjologia, 

chociaż czasem nie jest wprost nazwana. Świat wartości pomaga bowiem właści-

wie odnaleźć się w różnych wymiarach funkcjonowania człowieka. Lektura Labo-

rem exercens pozwala na uwypuklenie człowieczeństwa jako jednej z podstawo-

wych wartości w pracy. Człowiek ma pierwszeństwo przed pracą, co trafnie  

wyraża popularne powiedzenie, że człowiek pracuje, aby żyć, ale nie żyje, by pra-

cować.  

Pracę można rozumieć zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak też w aspek-

cie podmiotowym. Przedmiotowość pracy kieruje uwagę na sfery pracy człowieka, 

a więc m.in. rolnictwo, przemysł, usługi oraz wszelkie wytwory ludzkiej aktyw-

ności. Aspekt podmiotowy zwraca uwagę na człowieka jako podmiot pracy, nawet 

jeśli jest ona coraz bardziej zmechanizowana (por. LE 5-6). Odnośnie do podmio-

towego wymiaru pracy, warto nawiązać do filozofii Karola Wojtyły sprzed powo-

łania go na Tron Piotrowy. Znamienny jest tytuł antropologicznej rozprawy przy-

szłego Papieża: Osoba i czyn (Kraków 1969). Człowiek wyraża się poprzez czyny, 

ale także osoba poprzedza czyn – esse poprzedza agere. Praca jest efektem nie 

tylko użycia ludzkiej cielesności czy też psychiki, ale wyraża całego człowieka 

wraz z wymiarem duchowym. Co więcej, praca nie tylko wyraża człowieka, ale 

także jest doświadczeniem duchowym, w którym doświadcza on Bożego działa-

nia7.  

——————— 
7 W Leksykonie duchowości katolickiej można odnaleźć następującą definicję doświadczenia 

duchowego: „Angażujące wszystkie wymiary osobowości człowieka wejście w relację o charakterze 

soteriologicznym z rzeczywistością transcendentną, osobową lub bezosobową”. – M. Chmielewski. 
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Jak zostało wspomniane, praca jest doświadczeniem angażującym całego czło-

wieka, we wszystkich wymiarach jego funkcjonowania. Nie można jej wyabstra-

hować np. twierdząc, że ciało człowieka uczestniczy jedynie w pracy fizycznej, 

lecz nie w umysłowej, a umysł jedynie w pracy umysłowej, a w fizycznej jest wy-

łączony. W każdej pracy człowiek uczestniczy cały, angażując swoje ciało, rozum 

i ducha. Można to zweryfikować przez występujące choroby związane z pracą, np. 

osoba pracująca umysłowo może zmagać się z chorobami ciała będącymi skutkami 

jej pracy (problemy z kręgosłupem związane z praca biurową, choroby fizyczne 

wynikłe z długotrwałego stresu itp.), a pracownik fizyczny może np. cierpieć psy-

chicznie z powodu swojej pracy (np. depresja czy zespół wypalenia zawodowego).  

Jan Paweł II w omawianej encyklice zwraca uwagę, że na pracę należy patrzeć 

nie tylko w perspektywie ekonomii, lecz przede wszystkim w świetle wartości oso-

bowych (por. LE 15). Przez pracę człowiek bowiem nie tylko zmienia i rozwija 

świat, ale także doskonali siebie: m.in. rozwija swoje osobiste zdolności, nabywa 

nowych umiejętności, doskonali cnotę pracowitości oraz doskonali sferę swojego 

ducha. Osobowego wymiaru pracy nie można zmierzyć posługując się jedynie ana-

lityczno-matematycznymi metodami lub mierząc pracę za pomocą wymiany na 

wartości pieniężne. Jej wartość dotyczy bowiem także sfery ducha ludzkiego, 

który nie może być zmierzony empirycznie przez przysłowiowe „mędrca szkiełko 

i oko”. Jak naucza św. Jan Paweł II, podstawowym kryterium pozwalającym na 

ocenę pracy ludzkiej jest fakt, że wykonuje ją człowiek, który ma niezbywalną 

godność (por. LE 6). O godności pracy stanowi przede wszystkim nie rodzaj czyn-

ności wykonywanych przez człowieka, lecz to, że wykonuje je byt osobowy stwo-

rzony na obraz i podobieństwo Stwórcy. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym aksjologii pracy jest jej pierw-

szeństwo przed kapitałem. Do zagadnienia tego papieże wracają dość często  

w encyklikach społecznych. Prymat pracy przed kapitałem to kwestia wciąż aktu-

alna, gdyż wraz z rozwojem świata pracy i kolejnymi reformami świata pracy,  

takimi jak, m.in. dziewiętnastowieczna rewolucja przemysłowa, dwudziesto-

wieczna technicyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, rozwój sektora 

IT w XXI wieku czy też pojawianie się wielkich korporacji, człowiekowi stale 

grozi pokusa, by traktować bliźnich nie jako podmiot pracy, lecz jako przedmiot. 

Ojciec święty zaznacza, że traktowanie człowieka jako narzędzia produkcji lub 

zbytnia mechanizacja pracy to odwrócenie porządku ustanowionego przez Stwórcę 

przy stworzeniu. Widzialnym skutkiem odwrócenia zaznaczonego porządku są 

m.in. odebranie człowiekowi satysfakcji z wykonywanej pracy oraz utrata stano-

wisk przez osoby, które wykonywały pracę. Nie oznacza to, że Papież jest wrogiem 

postępu, lecz zawsze zwraca uwagę na dobro i wartość człowieka, który zawsze 

powinien być traktowany jako sprawczy podmiot pracy (por. LE 5. 7). 

——————— 
Doświadczenie duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 

2002, s. 217-222. 
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Człowiek jako byt osobowy jest zdolny do celowego działania. Warto zatem 

patrzeć na pracę także w kontekście celu, do którego powinna ona zmierzać. Nie 

jest nim jedynie zdobywanie nowych dóbr materialnych czy też wykorzystywanie 

w pełni możliwości danych człowiekowi, lecz celem jest zawsze sam człowiek. 

Jan Paweł II w encyklice podaje dwa kryteria pozwalające ocenić, czy praca nie 

straciła z oczu tego celu. Są to: urzeczywistnienie człowieczeństwa oraz spełnienie 

osobowego powołania (por. LE 6). Wiadomo, że tych kryteriów oceny również nie 

można przenieść na zero-jedynkową lub dziesiętną skalę, lecz można się nimi po-

sługiwać weryfikując, czy praca dla konkretnego człowieka służy bardziej jego 

spełnieniu czy degradacji, m.in. poprzez wyeksploatowanie fizyczne, psychiczne, 

duchowe lub utratę wspominanej już podmiotowości pracy albo brak poszanowa-

nia godności osobowej (por. LE 9). 

Dla oceny pracy ważne są także pewne kręgi odniesienia, w których jest ona 

„zaczepiona”. Święty Jan Paweł II, oprócz wymienionych już dwóch kręgów war-

tości, jakimi są praca sama w sobie oraz człowiek, wymienia kolejne. Są nimi  

rodzina, naród oraz społeczeństwo całej rodziny ludzkiej. Pośród tych wspólnot 

w porządku aksjologicznym rodzina ma pierwszeństwo. Jest jednym z najważniej-

szych układów odniesienia wpływających na porządek świata pracy, stąd np.  

postulat płacy rodzinnej w nauczaniu społecznym Kościoła. Poprzez pracę czło-

wiek służy nie tylko sobie i rodzinie, ale także narodowi, do którego należy oraz 

pomnaża dobro wspólne całej ludzkości (por. LE 9-10). 

Zapewne nawiązując do powyższych kręgów odniesienia, nasz święty rodak 

uwypukla moralną powinność pracy. Każdy człowiek, który jest do niej zdolny, 

powinien ją podejmować ze względu na: 1) nakaz Stwórcy (zawarty w biblijnych 

opisach stworzenia), 2) własne człowieczeństwo (utrzymanie, rozwój, spełnienie), 

3) bliźnich (rodzina, naród, świat ludzi pracy, społeczeństwo) (por. LE 16). W tym 

rozróżnieniu można odkryć, że poszczególne punkty odniesienia wynikają z Przy-

kazania Miłości. To właściwie rozumiana miłość Boga, siebie i bliźniego stanowi 

imperatyw pracy oraz kryterium jej moralnej oceny.  

3. Biblijne „elementy duchowości pracy” 

Sercem encykliki św. Jana Pawła II o pracy ludzkiej jest piąty rozdział doku-

mentu zatytułowany „Elementy duchowości pracy”. Taki tytuł wskazuje na wielką 

pokorę świętego profesora KUL. Przy niewątpliwym bogactwie swej myśli, papież 

nie pretenduje do przedstawienia całościowej duchowości pracy, lecz zaznacza, że 

są to jedynie jej elementy.  

Wspominany rozdział składa się z czterech części, którym Papież nadał tytuły: 

„Szczególne zadanie Kościoła”, „Praca jako uczestnictwo w dziele Stwórcy”, 

„Chrystus – człowiek pracy”, „Praca ludzka w świetle Chrystusowego Krzyża 

i Zmartwychwstania”. Pierwsza część „Szczególne zadanie Kościoła” pełni rolę 
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wstępu do rozdziału zachęcającego wspólnotę Kościoła do tworzenia odpowied-

niej duchowości pracy, która ma pomóc wszystkim ludziom, aby przez pracę  

zbliżali się do Boga (por. LE 24). Istotę biblijnej duchowości pracy Jan Paweł II 

rozwija w pozostałych częściach rozdziału.  

A. Uczestnictwo w dziele Stworzenia 

Otwierająca Pismo Święte Księga Rodzaju rozpoczyna się od dwóch opisów 
stworzenia świata i człowieka. Pierwszy z opisów (Rdz 1, 1 – 2, 4a), przypisywany 
autorowi kapłańskiemu, ukazuje dzieło stworzenia jako pracę Boga w ciągu sze-
ściu dni, zwieńczoną siódmym dniem odpoczynku, w formie pieśni o sześciu  
symetrycznych zwrotkach dopełnione siódmą. Pieśń o stworzeniu została zapisana 
najprawdopodobniej w VI w. przed narodzinami Chrystusa, gdy Izraelici znajdo-

wali się na deportacji babilońskiej. Drugi opis (Rdz 2, 4b – 3, 24), zawierający 
opowiadanie o stworzeniu i upadku człowieka, jest przypisywany Jahwiście, czyli 
najprawdopodobniej jerozolimskiemu środowisku autorskiemu związanemu 
z dworem króla Dawida z X w. przed Chrystusem. Te dwa opisy wyraźnie się róż-
nią, lecz nie wykluczają. Biblijny autor za pomocą obydwu utworów przekazuje 
głęboką prawdę o Bogu, człowieku i świecie. Jan Paweł II w Laborem exercens 

sięga do obydwu relacji, traktując je jako jedno słowo Objawienia.  
Jednym z fundamentalnych elementów duchowości pracy, na który zwraca 

uwagę św. Jan Paweł II, jest przyswojenie sobie przez każdego wierzącego prawdy, 
że praca jest uczestnictwem w Bożym dziele stworzenia. Przez nią człowiek na-
śladuje Boga i z Nim współpracuje. W 25. numerze encykliki papież odwołuje się 
do konstytucji Lumen gentium, w której 63. numerze ojcowie soborowi zapisali, 

że praca ludzka wynika z Bożego zamierzenia. Ukazują to obydwa opisy stworze-
nia. W starszym (jahwistycznym) człowiek został stworzony, by uprawiał ziemię 
(zob. Rdz 2, 4-5), zaś w młodszym opisie kapłańskim, jeszcze przed stworzeniem 
człowieka Bóg wypowiada pierwsze słowa zawierające zadanie dla rodziny ludz-
kiej: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad  
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad 

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” (Rdz 1, 26). W obydwu fragmen-
tach można odczytać prawdę, że praca stanowi podstawowe powołanie człowieka. 
Poprzez nią ludzie uczestniczą w Bożym dziele stworzenia świata. Różnie w hi-
storii teologii ujmowano kwestię creatio continua, czyli ciągłego stwarzania. Nie-
wątpliwie ukazuje ona, że Bóg cały czas troszczy się o stworzenie, co jest odpo-
wiedzią na oświeceniowe herezje deistów. W XX w. ukazywano, że koncepcja ta 

pomaga połączyć stworzenie z teorią ewolucji. Warto jednak popatrzeć na creatio 
continua jeszcze inaczej, oczywiście nie negując pozostałych wymiarów koncep-
cji. Otóż dzieło stworzenia trwa ciągle również z powodu człowieka, który przez 
pracę czyni świat jeszcze doskonalszym, kontynuując Boże dzieło.  

Święty Jan Paweł II łączy kwestię pracy ze stworzeniem człowieka na obraz 

i podobieństwo Boga (Rdz 1, 26). Przez nią człowiek upodabnia się do tego, na 
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którego obraz został stworzony. Papież nazywa pierwszy opis stworzenia „pierw-

szą ewangelią pracy” (LE 25), ukazującą wielką jej godność. Człowiek naśladuje 

i upodabnia się do Boga poprzez swą pracę. Jednak nie tylko przez nią, lecz także 

poprzez odpoczynek, który również ma swoje miejsce w „ewangelii pracy”. 

Można powiedzieć, że jak w głoszeniu Dobrej Nowiny zawsze należy łączyć gło-

szenie prawdy o grzechu ze zbawieniem, tak głoszenie nauki o pracy trzeba umie-

jętnie łączyć z wzywaniem do odpoczynku. W myśli Jana Pawła II można odkryć, 

że prezentuje on odpoczynek jako zapowiedź życia w niebie (por. LE 25). Przyję-

cie prawdy o korelacji pracy i odpoczynku stanowi nie tylko urzeczywistnienie 

klasycznej zasady in medio virtus, lecz także chroni przed absolutyzacją pracy. Jest 

ona ważna, ale nie najważniejsza – najważniejszy jest Bóg, którego naśladujemy 

przez pracę i odpoczynek.  

Powołanie ludzkości do pracy łączy się z wezwaniem do panowania nad świa-

tem. Warto w tym miejscu powrócić do refleksji papieża o wyróżnieniu w pracy 

wymiaru podmiotowego oraz przedmiotowego. Ojciec święty zwraca uwagę, że 

wezwanie do panowania nad światem odnosi się „poniekąd bardziej” do podmio-

towego wymiaru pracy niż przedmiotowego (por. LE 6). Przez Boga każdy czło-

wiek jest powołany nie tylko, aby przez pracę panował nad światem, lecz przede 

wszystkim mądrze panował nad sobą. Jan Paweł II wielokrotnie w swym naucza-

niu wracał do zdania z konstytucji Gaudium et spes, że człowiek może w pełni 

odnaleźć sens swojego życia jedynie przez bezinteresowny dar z samego siebie 

(nr 24). Zdanie to można odnieść także do powołania do pracy. Dobrze rozumiana 

cnota pracowitości wymaga podjęcia wysiłku panowania nad sobą. Praca będzie 

dawała sens wtedy, gdy będzie darem z siebie dla innych. A darem będzie wtedy, 

gdy panując nas sobą i swymi siłami, dajemy coś „z siebie” dla innych. Wypacze-

niem pracy jako daru z siebie mogą być zarówno lenistwo (jedynie „branie”,  

pasożytnictwo społeczne), jak też pracoholizm (dawanie bez panowania nad sobą, 

pozorne poświęcenie prowadzące do degradacji własnej osoby). 

B. Chrystus człowiekiem pracy 

Jak wspomniano, 26. numer encykliki nosi tytuł „Chrystus – człowiek pracy”. 

Treściowa objętość numeru wykracza jednak poza przyjęty śródtytuł, gdyż np. Jan 
Paweł II przytacza katalog starotestamentalnych sigli dotyczących pracy8. Istotą 

——————— 
8 Warto przytoczyć słowa papieża, że „nie brakowało w Księgach Starego Testamentu wielora-

kich odniesień do pracy ludzkiej, do poszczególnych zawodów wykonywanych przez człowieka: tak 

np. do lekarza (por. Syr 38, 1 nn), do aptekarza (por. Syr 38, 4-8), do rzemieślnika-artysty (por. Wj 

31, 1-5; Syr 38, 27), do kowala (por. Rdz 4, 22; Iz 44, 12) (można by te słowa odnieść do pracy 

współczesnej hutnika); do garncarza (por. Jr 18, 3 n.; Syr 38, 29 n), do rolnika (por. Rdz 9, 20; Iz 5, 

1 n), do uczonego (por. Koch 12, 9-12; Syr 39, 1-8), do żeglarza (por. Ps 107, 23-30; Mdr 14, 2-3), 

do budowniczego (por. Rdz 11, 3; 2 Krl 12, 12 n.; 22, 5 n), do muzyka (por. Rdz 4, 21), do pasterza 

(por. Rdz 4, 2; 37, 3; Wj 3, 1; 7 Sm 16, 11; passim), do rybaka (por. Ez 47, 10). Znane są piękne 

słowa poświęcone pracy kobiety (por. Prz 31, 15-27). Jezus Chrystus w swych przypowieściach o 
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jest jednak ukazanie związku Chrystusa z pracą, a właściwie ukazanie, że Chrystus 
jest człowiekiem pracy. Potwierdzają to dane biblijne. Jezus nie tylko nauczał 

o pracy, ale również sam pracował. W swym rodzinnym mieście był określany cie-
ślą (por. Łk 6, 3). Nazywany był także „synem cieśli” (por. Mt 13, 55). Niewątpli-
wie Jezus, jak to było w zwyczaju, przejął zawód po św. Józefie, który był cieślą. 
Warto zaznaczyć, że wtedy cieśla był kimś więcej niż współczesny stolarz. Cieślo-
wie nie tylko tworzyli meble, drzwi czy też okna, ale byli także ludźmi kierującymi 
budowami budynków. Jezus nie tylko znał się na pracy stolarsko-budowlanej, lecz 

– jak pokazują to przypowieści – nie obce były dla Niego sprawy rolnictwa, czy 
też związane z rybołówstwem. Dzięki Chrystusowi, jak pisze bp Andrzej Siemie-
niewski, uświęcone mogą być wszelkie rodzaje działalności człowieka9. 

Święty Jan Paweł II zwraca uwagę, że Pan Jezus ma „uznanie i szacunek” dla 
ludzkiej pracy oraz w każdej pracy widzi „szczególny rys podobieństwa człowieka 
do Boga” (LE 26). Chrystus nie tylko doceniał wartość ludzkiej pracy, ale także, 

znając słuchaczy swego przepowiadania, bardzo często odwoływał się do przykła-
dów znanych ówczesnym ludziom z ich pracy. Przytoczmy przypowieści jedynie 
z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus porównywał Królestwo Boże do: 
siewcy (Mt 13, 1-5), oddzielania chwastu od pszenicy (Mt 13, 24-30), ziarnka gor-
czycy i zaczynu (Mt 13, 31-35), połowu ryb w sieci (Mt 13, 47-51), robotników 
w winnicy (Mt 20, 1-16), czuwania sługi (Mt 24, 45-51) i innych.  

Papież przypomina, że w nauczaniu Chrystusa nie znajduje się specjalny nakaz 

pracy. Jednak można tę powinność odczytać w zakazie zbytniej troski o pracę i wa-

runki do życia (por. Mt 6, 25-34). Skoro człowiek nie może zbytnio troszczyć się 

o rzeczywistość związaną z pracą, to można odnaleźć w tych słowach ukryte prze-

słanie, że trzeba pracować, ale praca nie może stać się celem samym w sobie i jed-

nocześnie środkiem oddalającym od Boga. Tak może się stać, gdy ktoś zbytnią 

ufność pokłada w zgromadzonych dobrach materialnych (por. Łk 12, 13-21). Jezus 

potępia także nieuczciwość w pracy oraz pochwala pewną zapobiegliwość (por. 

Łk 16, 1-8), jak również zachęca każdego do pracowitości na wzór sług mnożą-

cych powierzone sobie talenty (por. Mt 25, 14-30).  

Chrystusowa teologia pracy została w Nowym Testamencie rozwinięta przez 

św. Pawła. Jak przypomina papież, Apostoł Narodów był dumny, że potrafił utrzy-

mać się z pracy rąk własnych wyrabiając namioty oraz porównywał posługę apo-

stolską do pracy. W wypowiedziach św. Pawła z Tarsu można zauważyć katego-

——————— 
Królestwie Bożym stale odwołuje się do pracy ludzkiej: do pracy pasterza (por. np. J 10, 1-16),  

rolnika (por. Km 12, 1-12), lekarza (por. Łk 4, 23), siewcy (por. Mk 4, 1-9), gospodarza (por. Mt 13, 

52), służącego (por. Mt 24, 45; Łk 12, 42-48), ekonoma (por. Łk 16, 1-8), rybaka (por. Mt 13, 47-

50), kupca (por. Mt 13, 45 n), robotnika najemnego (por. Mt 20, 1-16). Mówi również o różnorodnej 

pracy kobiet (por. Mt 13, 33; Łk 15, 8 n). Apostolstwo przedstawia na podobieństwo pracy fizycznej 

żniwiarzy (por. Mt 9, 37; J 4, 35-38) czy rybaków (por. Mt 4, 19). Wspomina także o pracy uczonych 

(por. Mt 13, 52)”. – LE 26. 

9 A. Siemieniewski, Duchowość pracy, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka 

i inni, Lublin 1993, s. 258. 
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ryczny język związany z pracą wśród pierwszych wspólnot chrześcijańskich. 

W Laborem exercens Jan Paweł II przypomina niektóre jego wypowiedzi, np. 

2 Tes 3, 10-12 i Kol 3, 23 n. (por. LE 26). 

Postawa Chrystusa wobec pracy stanowi dla Ojca świętego doskonałą egzem-

plifikację przesłania Soboru Watykańskiego II zawartego w konstytucji duszpa-

sterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, a dotyczącego 

ludzkiego rozwoju, aktywności i postępu cywilizacyjnego (por. LE 26). Można 

zauważyć konsekwentną linię antropologiczną wytyczoną przez programową  

encyklikę Redemptor hominis. To człowiek, będący drogą Kościoła, jest jednocze-

śnie miarą postępu. Rozwój ten jest tym doskonalszy, im bardziej człowiek, współ-

pracując z łaską Bożą, doskonali siebie naśladując i upodabniając się do Chrystusa, 

który będąc Bogiem, jest jednocześnie doskonałym Człowiekiem. Celem ducho-

wości pracy, podobnie jak duchowości każdej innej dziedziny życia ludzkiego, jest 

upodobnienie się do Chrystusa, co wyraża popularyzowane przez lubelskie środo-

wisko teologów duchowości pojęcie chrystoformizacji10. 

C. Pasyjno-rezurekcyjny wymiar pracy 

Praca łączy się nie tylko z postępem, zdobywaniem nowych zasobów mate-

rialnych oraz doskonaleniem człowieka, lecz bardzo często z trudem. Pismo 

Święte ukazuje ten trud jako skutek zerwania pierwszego przymierza przez praro-

dziców. Sama praca nie jest karą za grzech, gdyż człowiek został powołany do 

pracy jeszcze przed upadkiem. Konsekwencją grzechu pierworodnego jest trud 

związany z pracą. Jest to ukazane przez biblijnego autora w formie przekleństwa 

stanowiącego kontrast dla pierwotnego błogosławieństwa: „Przeklęta niech będzie 

ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla sie-

bie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież 

pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdo-

bywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem 

jesteś i w proch się obrócisz!” (Rdz 3, 17-19). 

Jak dopowiada święty profesor KUL, przytoczone słowa przekleństwa nie są 

ostatnim słowem Boga na ten temat, lecz jest nim tajemnica paschalna Chrystusa. 

Dopiero z perspektywy Chrystusowego Krzyża można w pełni zrozumieć trud 

związany z pracą. Fakt odczuwania mozołu pracy i zmęczenie pracą są nie tylko 

skutkiem grzechu, ale – dla odczuwających je ludzi – stanowią zaproszenie do na-

śladowania Chrystusa i współpracy z Nim w dziele odkupienia świata. Jan Paweł 

II zachęca, aby znosić trud pracy jednocząc się z Chrystusem. To jest codzienne 

dźwiganie swojego krzyża, do którego zaprasza Zbawiciel (por. LE 27). 

Uczestnictwo w odkupieńczej misji Chrystusa nie kończy się jednak na samym 

Krzyżu, lecz prowadzi do udziału w chwale Zmartwychwstałego. Trud jest więc 

——————— 
10 T. Paszkowska, Chrystoformizacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, s. 123-124. 
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nie tylko konsekwencją grzechu, ale stanowi okazję do partycypacji w pasyjno-

rezurekcyjnym dziele Chrystusa. Jest to jednocześnie uczestnictwo w doskonale-

niu świata, ciągłym stwarzaniu, podtrzymywaniu i doskonaleniu go, co wyraża 

idea creatio continua. Jan Paweł II zaznacza, że nie jest to możliwe bez trudu, który, 

łączony z Chrystusem, pobudza ludzkość do przemiany świata, zarówno w wymia-

rze materialnym, w wymiarze ludzkich relacji, jak też w celu przygotowania się do 

życia w społeczności świętych w Królestwie Niebieskim (por. LE 27). 

* 

Przesłanie św. Jana Pawła II stanowi skarbiec wciąż do końca nieodkryty.  

Encyklika Laborem exercens, będąca pierwszą społeczną encykliką tego papieża, 

oprócz przesłania należącego ściśle do zakresu nauki społecznej Kościoła, stanowi 

cenną inspirację dla duchowości chrześcijańskiej. Jest pierwszym dokumentem, 

w którym Ojciec święty formalnie użył terminu „duchowość chrześcijańska”. Teo-

logicznoduchowe spojrzenie pomaga uzasadnić godność człowieka jako twór-

czego podmiotu pracy. Dzięki duchowości można odkryć, że praca stanowi nie 

tylko powinność człowieka i źródło utrzymania, lecz jest udziałem w stwórczej 

działalności Boga, naśladowaniem Chrystusa oraz uczestnictwem w Jego odku-

pieńczej misji.  

 

 

SPIRITUALITY OF WORK  

IN THE LIGHT OF THE JOHN PAUL II’S ENCYCLICAL LETTER  

LABOREM EXERCENS 

 

The article shows the spirituality of work contained in the Saint John Paul II’s 

first social encyclical. The encyclical letter Laborem exercens (from 1981), apart 

from the message strictly belonging to the Catholic social teaching, contains some 

valuable inspiration for Christian spirituality. It is the first document in which the 

Pope formally used the term: “Christian spirituality”. Spiritual theology serves  

to show man’s dignity as a creative subject of work. The spirituality also helps 

us to discover human work not only as a job or source of maintenance, but also as 

an input in a creative activity of God, following Christ and participation in His 

redeeming mission.  
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TRYNITARNY WYMIAR ŻYCIA KONSEKROWANEGO  

NA PODSTAWIE VITA CONSECRATA JANA PAWŁA II 

 

 
Tajemnica Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa, przywoływana już 

przez św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian (12, 12-27) została pogłębiona 

w refleksji Soboru Watykańskiego II.  

We wspólnocie Ludu Bożego wyodrębniamy trzy stany życia: świeckich,  

duchownych i osoby życia konsekrowanego. Nad rozumieniem ich roli w we 

współczesnym Kościele obradowały synody biskupów, których owocem stały się 

adhortacje posynodalne1. Vita consecrata poświęcona została życiu konsekrowa-

nemu i jego misji w Kościele i świecie.  

Celem niniejszego opracowania jest podjęcie refleksji, która będzie podążać 

za myślą Jana Pawła II, wyrażoną w powyższej adhortacji apostolskiej, dotyczącą 

źródła życia konsekrowanego, jakim jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. To 

z relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym rodzi się wezwanie do naśladowania 

Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Vita consecrata ukazuje także odpo-

wiedź na wezwanie Boże do życia konsekrowanego we współczesnym świecie, 

kontynuując, pogłębiając i rozwijając naukę Soboru Watykańskiego II oraz wska-

zując drogi zaangażowania osoby konsekrowanej w budowanie królestwa Bożego.  

  

——————— 
 Mgr Agnieszka MIDUCH SCSC – siostra kapucynka Najświętszego Serca Jezusa. W 2009 r. na 

Wydziale Teologii KUL napisała pracę magisterską z historii Kościoła pt. Ks. Francesco Maria Di 

Francia. Życie i działalność. Obecnie jest doktorantką w zakresie teologii duchowości w Instytucie 

Nauk Teologicznych KUL. ORCID 0000-0003-2442-5858. 

1 Synod poświęcony rodzinie odbył się w roku 1980. Jego owocem była adhortacja posynodalna 

Familiaris consortio; synod poświęcony laikatowi w 1987 r. zaowocował adhortacją posynodalną 

Christifideles laici; synod w 1990 poświęcony był formacji kapłańskiej i dał podstawę pod adhortację 

posynodalną Pastores dabo vobis; zaś synod dotyczący życia konsekrowanego odbył się w 1994. 

Jego owocem jest adhortacja Vita consecrata. 
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1. Trójca Przenajświętsza jako źródło życia konsekrowanego 

Od pierwszych słów omawianej adhortacji św. Jan Paweł II prowadzi refleksję 

czytelnika, wskazując na głębokie zakorzenienie życia konsekrowanego w tajem-

nicy Trójcy Przenajświętszej. Dzięki profesji rad ewangelicznych ten sposób życia 

jest drogą naśladowania Jezusa Chrystusa, darem Boga Ojca dla całego Kościoła, 

udzielonym za sprawą Ducha Świętego (por. VC 1). W swoim bogactwie i różno-

rodności Duch Święty wybiera i uzdalnia ludzi, którzy podążają za wezwaniem 

Ojca, aby szli drogą Chrystusa, uobecniając Jego sposób życia we współczesnym 

świecie na kształt charyzmatu, którym poszczególne osoby i wspólnoty zostały 

obdarzone (por. VC 4).  

Ojciec Święty od początku dokumentu wskazuje na źródło, którym dla każ-

dego chrześcijanina jest Trójca Święta. „Wiara wszystkich chrześcijan opiera się 

na Trójcy Świętej”, jak przypominał św. Cezary z Arles2. Z tej fundamentalnej 

prawdy naszej wiary wypływa życie duchowe każdego chrześcijanina. Do pełnej 

jedności z Trójcą Przenajświętszą w wieczności dążymy także jako do celu na-

szego ziemskiego pielgrzymowania (por. KKK 260). Skoro życie konsekrowane 

jest pogłębieniem łaski chrztu świętego, to konieczne jest, by odwoływało się 

w swej istocie do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. „Bóg jest miłością” (1 J 4, 

16), która wzywa niektórych do radykalnego naśladowania Chrystusa. Dar Ducha, 

przyjęty podczas bierzmowania i rozwinięty przez profesję, uzdalnia do podążania 

za Chrystusem drogą rad ewangelicznych (por. VC 30). W ten sposób u początku 

życia konsekrowanego pozostaje tajemnicze wezwanie Ojca do naśladowania 

Chrystusa w mocy Duch Świętego. Trynitarny charakter tego wezwania kieruje 

spojrzenie osoby konsekrowanej w stronę eschatologii – ku przyszłemu życiu 

w Bogu, które staje się niejako uobecniane w teraźniejszości wobec świata poprzez 

radykalizm trzech rad ewangelicznych (por. VC 14). 

Szczególną sceną ewangeliczną, którą Ojciec Święty odnosi do życia konse-

krowanego, jest Przemienienie na Górze Tabor (por. Mt 17, 1-9). W wydarzeniu 

tym można łatwo dostrzec objawienie Trójcy Przenajświętszej i odnieść je do po-

wołania, którym zostały obdarzone osoby konsekrowane. Ojciec, który jest 

Stwórcą i najwyższym Dobrem, przyciąga stworzenie mocą swej miłości do siebie, 

aby wskazać na swojego Syna słowami „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-

cie!” (Mt 17, 5). Osoba powołana w zachwycie, podobnym uczniom na Taborze, 

odpowiada na to wezwanie i zarazem konkretną misję. Prawdziwe powołanie jest 

zawsze inicjatywą Boga (por. VC 17). Syn Boży wzywa wybranych przez siebie, 

aby pozostawili wszystko i poszli za Nim, to znaczy, by naśladowali Go przez 

kształtowanie tych samych dążeń i uczuć, jakie są w Jego Boskim Sercu (por. Flp 

2, 5). Droga rad ewangelicznych wymaga zatem, aby uczniowie dzielili sposób 

życia Jezusa jako czystego, ubogiego i posłusznego. Z tego tytułu wynika spojrze-

——————— 
2 Cyt. za: KKK 232. 
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nie na uprzywilejowane miejsce w Kościele tego stanu życia w tradycji chrześci-

jańskiej jako drogi szczególnego zjednoczenia z Panem w naśladowaniu Go (por. 

VC 18; PC 1).  

Odnośnie do sceny Przemienienia, św. Jan Paweł II, idąc za wielowiekową in-

terpretacją Kościoła, widzi w obłoku świetlanym znak obecności Ducha Świętego 

(por. VC 19), który pobudza do odpowiedzi na wezwanie Chrystusa, a potem po-

maga wytrwać w codziennej wierności. To On formuje cierpliwie osobę na wzór 

Pana oraz przynagla do kontunuowania jego misji w świecie. Życie według Ducha 

osoby konsekrowanej wiedzie do pełnej komunii miłości i służby w Kościele- 

Oblubienicy, która dąży do spotkania ze swym Oblubieńcem (por. VC 93). Stąd 

bardzo wyrazisty staje się prorocki charakter życia konsekrowanego. Przez rady-

kalny wybór naśladowania Chrystusa osoba konsekrowana jest znakiem pierw-

szeństwa Boga i ewangelicznych wartości (por. VC 84). Dokonuje się to szczegól-

nie przez ślub dziewictwa osób, które poświęciły swoje życie całkowicie Bogu, 

żyjąc pragnieniem spotkania z Chrystusem w wieczności. Ich świadectwo jest za-

powiedzią przyszłego Królestwa niebieskiego. Ogień miłości w ich sercach, który 

rozpala Duch Święty, nieustannie przypomina, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami 

na tym świecie i nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie (por. Flp 3, 20). 

Dar rad ewangelicznych winien być przeżywany w coraz głębszej miłości 

w wymiarze trynitarnym: miłością do Ojca – Źródła i Celu życia konsekrowanego, 

miłością do Chrystusa, który wzywa do relacji przyjacielskiej zażyłości, oraz  

miłością do Ducha Świętego, który usposabia duszę do przyjęcia Jego natchnień. 

„W ten sposób staje się ono wyznaniem i znakiem Trójcy Świętej, której tajemnica 

zostaje ukazana Kościołowi jako wzór i źródło wszelkich form chrześcijańskiego 

życia” (VC 20). Rady ewangeliczne wyrażają miłość, którą Syn darzy Ojca, 

w mocy Ducha Świętego. Podobnie, zatrzymując się nad każdym ze ślubów, 

można zobaczyć w nim odblask tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Czystość 

ewangeliczna przywołuje swoim całkowitym oddaniem i poświęceniem Bogu ob-

raz miłości łączącej Osoby Boże. Naśladuje Słowo Wcielone, które poświęciło 

swoje życie w ofierze w całkowitym zawierzeniu Ojcu (por. VC 21; PC 12). Ubó-

stwo na wzór Chrystusa wskazuje na Boga jako najwyższe, prawdziwe i jedyne 

dobro człowieka. Odwołuje się ono w swej istocie do pierwszego błogosławień-

stwa, które odzwierciedla postawę Jezusa w Jego całkowitym oddaniu się Ojcu, 

od ogołocenia w momencie Wcielenia, przez codzienność ziemskiego życia dzie-

loną z najbiedniejszymi tego świata, aż po odkupieńczą śmierć na krzyżu (por. VC 

90; PC 13). Posłuszeństwo ewangeliczne objawia zaś piękno uległości synowskiej, 

na wzór Pana, który oddał swoją wolę w zaufaniu i harmonii miłości w ręce Ojca 

(por. VC 21). Postawa takiego zawierzenia wypływa z wewnętrznego życia Trójcy, 

gdzie nie ma sprzeczności między wolnością a posłuszeństwem, lecz to ostatnie 

staje się drugim imieniem miłości (por. VC 91; PC 14). 

Właściwe postrzeganie życia konsekrowanego wymaga odpowiedniej forma-

cji, aby powołany mógł zrozumieć oraz naśladować postawę Chrystusa czystego, 
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ubogiego i posłusznego. W tej materii warto przypomnieć, że formacja jest przede 

wszystkim dziełem Trójcy Świętej. Bóg Ojciec objawiając się i pociągając do tego 

sposobu życia osoby zapatrzone w przykład Chrystusa, jest pierwszym wycho-

wawcą tych, którzy poświęcają Mu siebie. Duch Święty daje moc do odkrycia tego 

wezwania, pójścia za Nim i wytrwania w wierności (por. VC 66).  

Ci, którzy zostali wezwani do roli formatorów, winni mieć przed oczyma  

perspektywę, że uczestniczą w dziele Bożym i najważniejszym ich zadaniem jest 

pomoc w rozeznawaniu natchnień Ducha Świętego tym, którym towarzyszą. For-

macja nie kończy się w momencie złożenia profesji wieczystej, ale trwa przez całe 

życie osoby konsekrowanej3. Codzienne spotkanie ze Słowem Bożym oraz uczest-

nictwo w liturgii, szczególnie Liturgii Godzin, jest drogą wejścia w coraz bliższą 

więź z Osobami Trójcy Przenajświętszej (por. VC 94). Nieocenioną rolę w tym 

względzie odgrywa Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijań-

skiego (por. SC 10. 14). Jest ona sercem życia konsekrowanego. Staje się drogą do 

nieustannego pogłębiania komunii z Chrystusem przez udział w sakramencie, 

który uobecnia Jego ofiarę miłości, składaną Ojcu za braci w mocy Ducha Świę-

tego. Jednoczenie się z Chrystusem w Jego Ofierze i adoracja Jego Obecności 

w Najświętszym Sakramencie rozpala ogień miłości do Boga i ofiarności wobec 

braci. Nie można tu pominąć postawy nieustannego nawracania się, której wyra-

zem jest sakrament pokuty oraz kierownictwo duchowe (por. VC 95). 

Ojciec Święty przypomina, że w szczególny sposób życie braterskie, tak  

charakterystyczne w wymiarze konsekracji, staje się swoistym wyznaniem wiary 

trynitarnej. We wspólnym życiu osoby konsekrowane wyznają Ojca, który pragnie 

połączyć ludzi w jedną rodzinę. Wyznają Syna Wcielonego, który przez odkupie-

nie przyniósł pojednanie podzielonej i rozproszonej ludzkości, a przez przykład 

swego życia i misterium paschalne gromadzi wspólnotę Kościoła. W końcu  

wyznają Ducha Świętego, który jest zasadą jedności w Kościele i jego misji wobec 

narodów (por. VC 21).  

Życie pierwotnego Kościoła czasów apostolskich, stało się inspiracją dla zało-

życieli i założycielek, aby stworzyć środowisko, które ma odzwierciedlać i ukazy-

wać światu ciągle na nowo tajemnicę Kościoła zamieszkanego przez Trójcę Prze-

najświętsza (por. VC 41). To właśnie Duch Święty wprowadza osobę konsekro-

waną w komunię z Ojcem, przez i w Chrystusie, aby z tej więzi rodziła się komunia 

między członkami danego instytutu, a następnie Kościoła (por. VC 42)4. 

Nieustanne działanie Ducha Świętego ukazuje w Kościele bogactwo chary-

zmatów, którym obdarzone są wspólnoty życia konsekrowanego. Przez wieki  

założyciele i założycielki czerpali z nieograniczonych bogactw Chrystusa, ujmując 

——————— 
3 Zob. A. Cencini, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, Kraków 

2006, s. 43-44. 

4 Zob. tenże, Jak dobrze jest przebywać razem. Życie braterskie w dobie nowej ewangelizacji. 

Warszawa 1998, s. 249-252. 
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w charyzmatach swoich wspólnot szczególnie jeden aspekt relacji miedzy Panem, 

Jego Ojcem i Duchem Świętym (por. VC 5). Właśnie dlatego u źródeł każdej z tych 

inspiracji ewangelicznych kryje się potrójne dążenie:  

a) ku Ojcu, aby doskonalej wypełnić Jego wolę w procesie nieustannego  

nawracania się tak, aby stał się On jedynym bogactwem i miłością ludzkiego serca; 

b) ku Chrystusowi, w bowiem każdym charyzmacie znajdziemy dążenie ku 

Niemu, ukierunkowujące na komunię z Nim oraz naśladowanie jego postawy  

wobec Boga i bliźnich; 

c) ku Duchowi Świętemu. Każdy charyzmat wyraża również dążenie ku  

Duchowi, aby pozwolić się prowadzić Jego natchnieniom, zarówno w życiu oso-

bistym jak i wspólnotowym, modlitwie i działalności apostolskiej (por. VC 36)5. 

Święty Jan Paweł II przypomina, że jedynie w świetle tajemnicy Trójcy  

Przenajświętszej można odkryć sens misji apostolskiej, charakterystycznej dla 

osób konsekrowanych. Osoba konsekrowana, która jest na wzór Chrystusa oddana 

Ojcu i ożywiana przez Ducha Świętego, przyczynia się do odnowy świata. Może 

być zaskoczeniem stwierdzenie papieża, że pierwszym terenem misyjnym osoby 

konsekrowanej jest ona sama, jej wierność Chrystusowi (por. VC 22). Wierność 

i ofiarność osób konsekrowanych, szczególnie wobec różnych trudności i przeciw-

ności, a nawet prześladowań i męczeństwa, zostaje włączona w zbawcze dzieło 

Pana, aby dopełniać we własnym ciele „braki udręk Chrystusa” (por. Kol 1, 24). 

Bezinteresowna służba braciom potrzebującym, staje się kanałem, przez który  

miłosierdzie Boga dotyka konkretnej osoby (por. VC 25). Na podobieństwo Syna, 

Ojciec konsekruje i posyła na świat tych, których wybrał, aby uczestniczyli w misji 

Syna, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 

okup za wielu” (Mt 20, 28). Doskonale oddaje to gest umycia stóp apostołom przez 

Chrystusa. Jezus objawia głębię miłości Boga do człowieka w swoim uniżeniu 

i pełnej troski postawie służby (por. J 13, 1-15). Wydarzenie to i zachęta Pana, by 

iść za Jego przykładem jest inspiracją dla konsekrowanych mężczyzn oraz kobiet, 

aby w pełnieniu misji kierować się duchem służby i pokory, preferując posługę 

wobec najuboższych i najbardziej potrzebujących (por. PC 8).  

Życie konsekrowane znajduje swój wspaniały wzór w osobie Maryi. Ona 

w szczególny sposób oddała całą siebie Bogu, zgadzając się na bycie Matką Wcie-

lonego Słowa i przez całe życie przynależąc w pełni do Niego. Towarzysząc Chry-

stusowi pod krzyżem, włączyła swoje cierpienie w Jego Ofiarę i otrzymała misję 

Matki Kościoła. W swojej delikatności Maryja wypełniała najdoskonalej natchnie-

nia Bożego Ducha i towarzyszyła pierwszej wspólnocie uczniów w dniu Pięćdzie-

siątnicy. Pokazuje osobom życia konsekrowanego drogę do komunii z Trójcą  

Przenajświętsza, wspierając swoją matczyną opieką na drogach codzienności (por. 

VC 28). 

——————— 
5 Por. K. Wons, Rozwój i zamieranie instytutów zakonnych. Kryteria rozeznawania, Kraków 

2008, s. 79-99. 
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2. Życie konsekrowane jako odpowiedź na Bożą inicjatywę. 

Powyżej przyjrzeliśmy się inspiracji, jaką jest Trójca Przenajświętsza w pod-

jęciu i przeżywaniu życia konsekrowanego według myśli Jana Pawła II zawartej 

w Vita consecrata. Warto teraz skupić się na odpowiedzi, jaką może dać człowiek 

na wezwanie do miłości Trójjedynego Boga na drodze rad ewangelicznych. 

„W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy idąc posłusznie za wezwaniem 

Ojca i poruszeniami Ducha Świętego wybrali tę drogę specjalnego naśladowania 

Chrystusa, aby oddać się sercem «niepodzielnym»” (VC 1). Dzięki drodze naśla-

dowania Chrystusa i kształtowania swojego serca na Jego wzór, zarówno w wy-

miarze osobistym, jak i wspólnotowym, życie konsekrowane w szczególny sposób 

wskazuje na tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, wyraża uwielbienie dla Boga 

Ojca, Syna i Ducha Świętego, świadcząc o jego łaskawości (por. VC 16).  

Na tej płaszczyźnie ukazuje się pierwsze zadanie osób konsekrowanych:  

ukazanie swoim świadectwem przemieniającego działania Boga, wielkich dzieł, 

jakich dokonuje On w ludzkiej naturze, kruchej i ułomnej. Jeśli osoba konsekro-

wana daje się prawdziwie prowadzić Duchowi Świętemu ku szczytom doskonało-

ści, wówczas doświadcza niewyobrażalnego piękna Boga, które prześwietla jej  

życie, zachwycając innych i wzbudzając w nich tęsknotę za Panem (por. VC 20). 

Jest to wezwanie na mocy chrztu świętego, a jednocześnie będące szczególnym 

darem Ducha Świętego. Pobudza ono do radykalnej odpowiedzi, polegającej na 

naśladowaniu Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego (por. VC 14).  

Zadanie powierzone życiu konsekrowanemu idzie jeszcze dalej. Należy pod-

dać Panu całą swoją egzystencję, upodabniając się do Niego. W ten sposób odpo-

wiedź, jaką daje osoba konsekrowana, wskazuje na wieczność z Bogiem, gdzie 

będzie On jedyną miłością, bogactwem i wolnością. Potrzebny jest tu totalny  

wysiłek współpracy z łaską Bożą w każdej dziedzinie życia, by poddać ją pano-

waniu Chrystusa (por. VC 16). 

Życie osób konsekrowanych, które dzielą z Chrystusem doświadczenie Jego 

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jest wyznaniem, że On jest pierwowzorem 

i pełnią doskonałości wszelkich cnót. Osoba konsekrowana, idąca wiernie za  

Panem, daje świadectwo pokoju, którego źródłem jest pojednanie z Bogiem 

i braćmi oraz radości z działania Ducha Świętego.  

Zanurzona w tajemnicy miłości trynitarnej, czerpie z niej moc do przeżywania 

swojej czystości jako radykalnego wyboru Boga, a przez niego służby wszystkim 

braciom6. Otrzymuje moc do panowania nad sobą oraz zachowania odpowiedniej 

dyscypliny zmysłów i instynktów. Jej świadectwo, odznaczające się samokontrolą 

i dojrzałością psychiczną oraz uczuciową, staje się pewnego rodzaju prowokacją 

dla współczesnego świata, nastawionego na przeżywanie swojej płciowości i uczu-

——————— 
6 Zob. A. Cencini, Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej, Kraków 

2005, s. 19-23. 



Trynitarny wymiar życia konsekrowanego na podstawie „Vita consecrata” 103 

 
ciowości bez żadnych norm. Jan Paweł II ukazuje, że kultura hedonistyczna,  

w pewien sposób sprawująca bałwochwalczy kult instynktów, sprowadza  

człowieka i jego płciowość do rangi zabawy czy towaru, skąd rodzą się różnego 

rodzaju nadużycia uderzające zarówno w pojedyncze osoby, jak i rodziny. Odpo-

wiedź osoby konsekrowanej na wezwanie Pana do całkowitej miłości i oddania się 

Jemu, jest świadectwem prawdziwej wolności ducha w tym obszarze ludzkiej 

struktury, gdzie większość uważa to za niemożliwe7. Dzięki łasce Bożej i we współ-

pracy z nią można miłować Boga całym sercem, stawiając Go ponad wszelką inną 

miłość, a w Nim miłować w wolności wewnętrznej braci i siostry (por. VC 88).  

Podobnie jest z odpowiedzią na ślub ubóstwa. W dzisiejszej kulturze, gdzie 

w wielu dziedzinach życia społecznego liczą się bardziej dobra materialne niż do-

bro osoby czy społeczeństwa, ubóstwo ewangeliczne jawi się jako znak sprzeciwu 

wobec utylitarnej wizji człowieka. Profesja ewangelicznego ubóstwa, przeżywana 

w formie osobistej i wspólnotowej, staje się przede wszystkim dzieleniem losu 

najuboższych i słabszych tego świata. Pokazuje, że jedynym dobrem jest Bóg, stąd 

wartość osoby ludzkiej, która w swoim cierpieniu nie może pozostać osamot-

niona8. Przeżywanie ewangelicznego ubóstwa połączone jest często z konkretnymi 

gestami solidarności i miłosierdzia wobec najbiedniejszych (por. VC 89).  

Trzecia prowokacja wobec współczesnego świata, to pojmowanie wolności  

zawarte w ewangelicznym ślubie posłuszeństwa. Gdy wolność ludzka, jawi się 

w świecie jako bezgraniczna samowola, nie licząca się z konsekwencjami, staje 

się kolejnym bożkiem. Profesja ewangeliczna ukazuje tajemnicę posłuszeństwa 

Chrystusa wobec Ojca, a w Nim także posłuszeństwa osoby konsekrowanej wobec 

prawnie ustanowionych przełożonych. Rozwijanie – począwszy od siebie – praw-

dziwej wolności, która jest konsekwencją posłuszeństwa ewangelicznego, jest pro-

cesem, który dokonuje się w dialogu, ale ma także znamiona ofiary, a jednocześnie 

światła przyszłego zmartwychwstania (por. VC 91)9. 

Podjęcie życia konsekrowanego wymaga nieustannego nawracania się przez 

współpracę z łaską Bożą na każdym etapie. Zarówno formacja początkowa, jak 

i stała pomaga wyrobić umiejętność krytycznej oceny wartości i antywartości 

współczesnej kultury tak, by Ewangelia była odniesieniem codziennych wybo-

rów10. Celem tego procesu jest wzrost w miłości do Boga oraz do braci i sióstr, 

wyrażający się w owocnym apostolacie (por. VC 67). Świętość pośród trudności 

codziennego życia może być rozwijana jedynie w milczeniu i adoracji przed obli-

czem Boga, przez niezachwianą wierność modlitwie myślnej, kontemplacji i ado-

——————— 
7 Por. A. J. Nowak, Confessio Trinitatis w radach ewangelicznych, w: Vita consecrata. Adhor-

tacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 250-253. 

8 Tamże, s. 253-256. 

9 Tamże, s. 256-257. 

10 Zob. B. Goya, Formacja integralna do życia zakonnego. Kraków 2006, s. 55-56. 
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racji eucharystycznej, dniom skupienia i ćwiczeniom duchowym. Nieocenioną 

rolą jest uczestnictwo we Mszy Świętej oraz Liturgii Godzin.  

Ojciec Święty zwraca uwagę, by odkryć na nowo w kontekście współczesnej 

kultury wartość praktyk ascetycznych. Asceza, odpowiednio przeżywana, jest nie-

zbędna, by osoba konsekrowana mogła dochować wierności swojemu powołaniu, 

idąc za Panem drogą Krzyża (por. VC 38). Rola formacji jest bardzo istotna także 

ze względu na rozwijanie zmysłu kościelnej komunii. Osoba konsekrowana ma za 

zadanie budować postawę jedności szczególnie przez wierność nauczaniu Ojca 

Świętego i biskupów, gdyż jej przykład ma duże znaczenie wśród Ludu Bożego 

(por. VC 46). Poczucie komunii umacnia braterskie więzi i współpracę między 

różnymi instytutami życia konsekrowanego i stowarzyszeniami życia apostol-

skiego (por. VC 53). Jan Paweł II podkreśla w słowach adhortacji docenienie ko-

biety konsekrowanej i jej roli w działalności duszpasterskiej oraz misji Kościoła. 

Wrażliwość na „geniusz kobiecy” wzywa do uznania misji i odpowiedzialności 

kobiet konsekrowanych, zarówno w świadomości Kościoła, jak i we wspólnotach 

lokalnych (por. VC 57)11. 

Szczególną odpowiedzią na wezwanie Trójcy Przenajświętszej jest życie  

braterskie, które odbija relacje miłości Ojca, Syna i Ducha, aby ukazywać światu 

realizację „nowego przykazania”. Miłość, która skłoniła Pana do złożenia daru 

z siebie na Krzyżu, przynagla osoby konsekrowane do budowania wspólnoty jed-

ności, która jest możliwa tylko w duchu służby, ofiarności i przebaczenia. Odpo-

wiadając na wezwanie Ducha Świętego, osoby konsekrowane łączą się we wspól-

nocie życia, dzieląc się dobrami duchowymi i materialnymi, talentami, pomy-

słami, a także posługą apostolską (por. VC 42). Wspólnoty, pełne wzajemnej troski 

i braterstwa, są znakiem autentyczności Kościoła dla świata (por. PC 15). Mimo, 

że nie pozbawione trudności, ukierunkowują na wspólnotę, którą osiągną zbawieni 

w Królestwie niebieskim. Szczególną rolę winna zajmować w nich troska o osoby 

chore i starsze. Opieka nad nimi nie wynika tylko z obowiązku miłosierdzia oraz 

wdzięczności wobec ich wkładu w dobro instytutu, ale także jest wyrazem prze-

konania, że świadectwo ich życia jest ważne dla wspólnoty i Kościoła mimo, że 

muszą zrezygnować z konkretnej działalności ze względu na zły stan zdrowia czy 

wiek. Z miłości braterskiej rodzi się też kreatywność i zaangażowanie w misję 

apostolską (por. VC 44). 

W odpowiedzi danej Duchowi Świętemu na jego wezwanie do życia konse-

krowanego potrzeba zaangażowania całej wspólnoty. W ciągu wieków założyciele 

i założycielki instytutów odczytywali znaki czasu i odpowiadali na nie z pełnym 

zaangażowaniem. Ich przykład pociągał całe rzesze ludzi, którzy odkrywali 

w swoich sercach dar charyzmatu zgodny z przykładem założycieli. Jan Paweł II 

wzywa osoby konsekrowane do wytrwania w duchu twórczej wierności, mimo 

——————— 
11 Zob. S. De Guidi, Życie konsekrowane kobiet. Posługa i świadectwo. Praktyka formacji  

permanentnej, Kraków 2005, s. 361-363. 
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trudnej sytuacji duchowej i materialnej, z jaką boryka się wiele instytutów. Nawo-

łuje także do odczytywania na nowo w zmieniającej się sytuacji społecznej i kul-

turalnej Bożych natchnień i podążania za nimi. W tym procesie odnowy gwarancją 

autentyczności jest dążenie do coraz doskonalszego upodobnienia się do Chrystusa 

i naśladowania Go (por. VC 37). W wielu regionach następuje znaczny spadek 

liczby powołań, natomiast w innych nie brakuje chętnych do życia konsekrowa-

nego. Potrzeba modlitwy o powołania, ale także odpowiedniej katechezy i głosze-

nia słowa, aby pomóc osobom, które odkrywają wezwanie do życia konsekrowa-

nego, w udzieleniu odpowiedzi dobrowolnej i wielkodusznej (por. VC 64; PC 24). 

Święty Jan Paweł II ukazuje w życiu konsekrowanym jak ważne jest miejsce 

szeroko pojętej misji. Osoba konsekrowana bierze udział w posłaniu misyjnym, 

które Pan Jezus przekazał swojemu Kościołowi. Kto żyje naśladowaniem Chry-

stusa, w tym rośnie pragnienie Serca Jezusowego, by objawiać miłość Boga bra-

ciom i zapraszać ich do uczestnictwa w niej w mocy Ducha Świętego. Pierwszym 

przejawem misji nie jest zaangażowanie apostolskie, ale uobecnianie samego Pana 

w świecie przez osobiste świadectwo. Im bardziej osoba konsekrowana upodabnia 

się do Chrystusa, tym bardziej czyni Go obecnym i działającym w świecie. Stąd 

wynikają dalsze zaangażowania. „Można zatem powiedzieć, że osoba konsekro-

wana «pełni misję» na mocy samej konsekracji, której daje świadectwo w sposób 

zgodny z programem swego instytutu” (VC 72). Potrzeba zatem odkrywania 

w każdej osobie Bożego obrazu, aby przywracać utracone poczucie godności, 

szczególnie ludziom doświadczającym wielorakich postaci cierpienia, jak: głód, 

wojna, różnego rodzaju przemoc, imigracja czy choroba i starość (por. VC 75).  

Ten rodzaj misji rozciąga się także na tych, którzy nie są chrześcijanami, gdyż 

zadaniem osoby konsekrowanej jest iść z Chrystusem wszędzie tam, gdzie panuje 

cierpienie i ubóstwo. Każda wspólnota życia konsekrowanego ma swój udział 

w misji Kościoła powszechnego. Zakonnicy i zakonnice oddani życiu kontempla-

cyjnemu, a w szczególny sposób mniszki klauzurowe, oddające się przede wszyst-

kim modlitwie i ascezie, w kontemplacji Pana wstawiają się za całym Kościołem 

i światem (por. VC 59). Osoby konsekrowane prowadzące życie czynne naśladują 

Pana w swojej posłudze wobec chorych i ubogich, a także w nauczaniu dorosłych, 

młodzieży i dzieci. Osoby zrzeszone w instytutach świeckich przeżywają swoją 

konsekrację w świecie i w łączności ze światem przez zaangażowanie się w kształ-

towanie rzeczywistości doczesnej zgodnie z Bożym zamysłem (por. VC 33). Wiele 

osób konsekrowanych wspiera w poszukiwaniu relacji z Bogiem laikat, organizu-

jąc szkoły modlitwy, rekolekcje, dni skupienia, prowadząc kierownictwo  

duchowe, animując wspólnoty kościelne w duchu dialogu prześwietlonego świa-

tłem Ewangelii (por. VC 38).  

Nieocenione jest zaangażowanie osób konsekrowanych w sektorach takich, 

jak: edukacja, ewangelizacja kultury czy ich obecność w środkach społecznego 

przekazu. Podobnie jest z posługą wobec ubogich, chorych i cierpiących, prowa-
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dzoną w wielu krajach na ogromną skalę12. Potrzeba tutaj współpracy z osobami 

świeckimi, które nie tylko chcą włączyć się w działalność jako wolontariusze, ale 

także uczestniczyć w duchowości instytutów oraz w ich charyzmacie (por. VC 54). 

Dzięki postawie rozeznawania natchnień Ducha Świętego w pełnej komunii z bi-

skupem miejsca, powstaje wiele dzieł nowej ewangelizacji, a także misji ad gentes 

(por. VC 81). Istnieją kraje świata, gdzie proroczy styl życia konsekrowanego ro-

dzi prześladowania i agresję, a istnienie instytutów jest zagrożone. Współcierpią 

oni z braćmi i siostrami, schodząc do katakumb, a niejednokrotnie znosząc różnego 

rodzaju prześladowania, aż po męczeństwo. Jan Paweł II przywołuje przykłady 

osób konsekrowanych, które w XX w. przeszły przez męczeństwo. Oni wskazują 

drogę współczesnym osobom konsekrowanym, aby mogły dziś dochować wierno-

ści Chrystusowi ukrzyżowanemu (por. VC 85). 

Życie konsekrowane w swojej odpowiedzi na wezwanie płynące z miłości 

Trójjedynego Boga bierze przykład z osoby Maryi, Dziewiczej Oblubienicy, co 

przypomina Ojciec Święty. Wzorem Maryi osoba konsekrowana otwiera się na 

przyjęcie Słowa, a przez nie woli miłującego Ojca. Ofiaruje swoje życie Chrystu-

sowi, aby współpracować z Nim dla zbawienia świata. Maryja, pełna łaski, uczy 

także wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego, i zaangażowaną odpowiedź na 

Jego wezwanie. Jan Paweł II wskazuje, że synowska więź z Matką Pana, która pod 

krzyżem stała się także naszą Matką, jest najlepszą drogą do przeżywania w pełni 

swojej konsekracji (por. VC 34).  

* 

Życie konsekrowane wypływa ze źródła, jakim jest miłość Trójjedynego Boga. 

Naśladowanie Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego w Jego relacji oddania 

wobec Ojca i posłania w mocy Ducha, stawało się w ciągu wieków wezwaniem 

dla kolejnych pokoleń osób, które rozpoznając je pragnęły za Nim podążyć.  

Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata ukazuje przede wszystkim 

piękno życia konsekrowanego i jego bogactwo w wymiarze trynitarnym. Następ-

nie wskazuje drogę odpowiedzi osoby konsekrowanej na wezwanie Pana, w jej 

relacji z Ojcem, Synem i Duchem w modlitwie, osobistym procesie nawrócenia, 

a także w życiu wspólnotowym, które winno odbijać miłość Trójcy i dawać o niej 

świadectwo. Odnajdujemy ukierunkowanie na ducha posłania w misji we współ-

czesnym świecie, wierności własnemu charyzmatowi i twórcze zaangażowanie.  

Trudno byłoby sobie dziś wyobrazić kształt życia konsekrowanego bez świa-

tła, jakie Vita consecrata rzuciło na współczesny sposób jego przeżywania, wyja-

śniając i kontynuując naukę Soboru Watykańskiego II.  

 

——————— 
12 Por. S. Zarzycki, Apostolski charakter życia zakonnego. w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst 

i komentarze, s. 402-405. 
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TRINITARY DIMENSION OF THE CONSECRATED LIFE  

BASED ON JOHN PAUL II’S EXHORTATION VITA CONSECRATA 

 

In the post-synodal apostolic exhortation Vita Consecrata, John Paul II pre-

sents a complete picture of the consecrated life and its mission in the contemporary 

world. The scene of the Transfiguration on Mount Tabor, recalled by the Holy  

Father, places this way of life in the mystery of the Holy Trinity, which is its inex-

haustible source. From the bond with the Father, following the example of the Son 

and in the power of the Holy Spirit, flows not only the prayer life of consecrated 

persons, but also their participation in the mission of the Church. 

Fraternal life that reflects the splendour of the Holy Trinity is the answer given 

to the world by consecrated people to the question about Christian love. John Paul 

II, continuing and developing the idea of the II Vatican Council, contained  

in particular in Perfectae caritatis, indicates that the lifestyle of following the 

chaste, poor and obedient Christ in his devotion to the Father and service to his 

brothers is a prophetic gift of the Holy Spirit to the contemporary world. 

 

Słowa kluczowe: Trójca Przenajświętsza, życie konsekrowane, rady ewange-

liczne, życie braterskie, misja życia konsekrowanego.  

Keywords: Holy Trinity, consecrated life, evangelical counsels, fraternal life, 

mission of the consecrated life. 
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PRAWOSŁAWNA TRADYCJA  

MODLITWY JEZUSOWEJ 
 

 

Człowiek z natury jest istotą religijną. Od samego początku swego istnienia 

odczuwa głęboki głód duchowości, pragnienie ciszy, skupiеniа i medytacji. Nie 

dziwi zatem osoba, która poszukuje skutecznego sposobu na utrzymanie więzi 

z Bogiem. Prawosławna tradycja praktykowania modlitwy Jezusowej1 może 

w tym pomóc. Warto zaznaczyć, że podejmowanie tej praktyki modlitewnej przez 

katolików ukazuje duchowość prawosławną jako element, który nie jest czymś  

obcym w łonie Kościoła Zachodniego, lecz jest przyjęciem specyficznej dla eku-

menizmu postawy otwartości i afirmacji tego, co dobre wśród chrześcijańskich 

wspólnot niekatolickich. 

Wysoko ceniona modlitwa Jezusowa została w prawosławiu rozbudowana 

w żywą po dziś dzień metodę życia wewnętrznego, opartą na nieprzerwanej pa-

mięci o Bogu i nieustannej „ukrytej modlitwie” do Zbawiciela2. Gorące wezwanie 

Najświętszego Imienia Jezusa staje się jakby tchnieniem duszy, powodując do-

świadczenie nieprzerwanej Bożej obecności oraz poczucie własnej grzeszności3. 

Jednakże główna moc tej modlitwy tkwi w tym, że „w powiązaniu z życiem chrze-

ścijańskim doprowadza do podstawowego celu chrześcijanina, którym jest zdoby-

wanie Ducha Świętego”4.  

——————— 
 Ks. mgr Yauheni AMASIONAK – prezbiter diecezji grodzieńskiej (Białoruś), wyświęcony 

w 2020 r.; doktorant w zakresie teologii duchowości w Instytucie Nauk teologicznych KUL; wika-

riusz parafii katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. ORCID 0000-0003-1946-8300 

1 Modlitwa Jezusowa lub modlitwa serca, modlitwa monologiczna, nieustanna modlitwa została 

wprowadzona w Rosji mniej więcej w połowie XIV w. Znał ją i praktykował św. Sergiusz, założyciel 

rosyjskiego monastycyzmu, oraz jego uczniowie, wśród których najbardziej znany jest św. Nil Sor-

ski. ‒ J. Serr, O. Clément, Modlitwa serca, Lublin 1993, s. 7. 

2 Por. R. Scherschel, Różaniec. Modlitwa Jezusowa Zachodu, Poznań 1998, s. 9.  

3 Por. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, opr. J. Naumowicz, Kraków 2004, s. 5.  

4 S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, Białystok-Warszawa 1992, 

s. 166.  
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1. Historia kształtowania się modlitwy Jezusowej 

W tradycji wschodniej modlitwa Jezusowa od wieków brzmi następująco:  

„Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Niektórzy autorzy, widząc 

w niej „istotny typ mistyki prawosławnej”, nazywają ją wręcz „sercem prawosła-

wia”. Poprzez Kościoły Wschodnie modlitwa ta sięga tradycji ojców pustyni 

z pierwszych wieków: św. Makarego Wielkiego i Ewagriusza z Pontu, a także  

ojców greckich bizantyjskiego średniowiecza: św. Grzegorza Palamasa, św. Syme-

ona Nowego Teologa, św. Maksyma Wyznawcy i Diadocha z Fotyki5. 

Bizantyjscy i rosyjscy mnisi odmawiali modlitwę monologiczną na czotkach6, 

które pomagały śledzić liczbę wezwań Imienia oraz towarzyszących im pokło-

nów7.  

Odwołując się do treści tej modlitwy, wielu autorów wysoko oceniało dosko-

nałość formuły i przypisywało jej ogromną moc. W kręgach zakonnych z XIV w., 

praktykujących pentos (skruchę, żal), akcent kładziono na jej drugą część, zawie-

rającą w sobie skierowaną do Chrystusa prośbę o zmiłowanie. Późniejsi autorzy – 

przeciwnie – więcej uwagi poświęcali pierwszej części, czyli wezwaniu Imienia 

Jezusowego, sądząc, że szczególna moc kryje się w Imieniu Pańskim. Jednak nie 

powinno się rozdzielać tych dwóch składowych: oddania czci i wyrazu skruchy; 

adoracji przepaści dzielącej to, co Boskie, z tym, co ludzkie, oraz przewyższają-

cego wszystko miłosierdzia Boga8. 

W ascetyzmie chrześcijańskim ważne miejsce zajmuje hezychazm. W świado-

mości prawosławnej jest to istny wzorzec oraz najwyższe kryterium rozumienia 

i oceny wszystkich innych praktyk modlitewnych. Mówiąc o hezychazmie, mamy 

na myśli modlitwę Jezusową. Mówiąc zaś o modlitwie Jezusowej, mamy na myśli 

prawosławną modlitwę jako taką9. W Tradycji Kościoła Wschodniego jest ona ko-

niecznym składnikiem wszystkich modlitw monastycznych i ma na tyle uniwer-

salne znaczenie, że może zastępować nawet liturgię czy inne modlitwy10. 

Bizantyjscy teologowie i mistrzowie duchowi „podkreślali, że modlitwa nie 

jest indywidualistyczną techniką, lecz wypływa z sakramentów Kościoła: chrztu, 

bierzmowania i Eucharystii”11. Dzięki przyjmowaniu Ciała Chrystusa wierzący 

——————— 
5 J. Serr, O. Clément, Modlitwa serca, s. 7-9. 

6 Czotki lub wеrwitsа, lеstowkа różnią się w strukturze od różańców używanych na Zachodzie. 

Zazwyczaj jest to utkany sznur specjalnie splecionych węzłów z wеłniаnеj nici lub innego materiału. 

W przеciwiеństwiе do paciorków różańca nie wydaje żadnego dźwięku. – K. Wаre, Tаm skаrb Twój, 

gdzie serce Twoje…, Lublin 2011, s. 22-23. 

7 Por. Ф. Шпидлик, Духовная традиция восточного христианства, Москва 2000, s. 370. 

8 Por. tamże, s. 371. 

9 Por. С. Солунский, Премудрость нашего спасения, Москва 2010, s. 390. 

10 Por. S. Bułgаkow, Prаwosłаwie…, s. 163. 

11 Por. J. Serr, O. Clément, Modlitwа sercа, s. 24. 
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staje się „nosicielem Boga”. Ponadto uczestniczenie w Eucharystii ze względu na 

jej wspólnotowy charakter wskazuje, że modlitwa człowieka ma nie tylko wymiar 

indywidualny, lecz także eklezjalny. 

We współczesnym brzmieniu modlitwa Jezusowa istnieje na skutek wielowie-

kowego procesu rozwojowego, rozpoczętego we wczesnym okresie monastycz-

nym wschodniego chrześcijaństwa12. Bardzo cenne informacje dotyczące bezpo-

średnio początków i dziejów oraz środowiska jej powstania zawiera teologiczno-

ascetyczna antologia pt. Filokalia, pozwalająca prześledzić ponad tysiąc lat roz-

woju piśmiennictwa ascetyczno-mistycznego i wyróżnić w nim cztery główne 

okresy, w których dominował inny ośrodek. Okres duchowości ojców pustyni wią-

zał się z Egiptem, duchowości synajskiej – z Synajem, studyckiej – Konstantyno-

polem, zaś atonickiej – z górą Athos13. 

Obecnie wiadomo, że początki modlitwy serca wiążą się z powstaniem mona-

stycyzmu w Egipcie. Ojcowie pustyni nadawali duże znaczenie ideałowi ustawicz-

nej modlitwy. Ich zdaniem umysł mnicha musiała zawsze zajmować „tajemna czy 

też sekretna medytacja” lub „pamięć o Bogu”. Aby pomóc braciom przebywać 

w nieustannym skupieniu uwagi na Stwórcy, obrano szereg krótkich formuł, które 

powinno się było ciągle powtarzać14. 

Praktyka częstego powtarzania krótkich modlitw rozwinęła się w IV-VII w. 

Zwykle był to werset psalmu czy innego tekstu biblijnego. Na Zachodzie podobne 

wezwania za św. Augustynem są określane jako akty strzeliste, na Wschodzie zaś 

mówi się o modlitwie jednozdaniowej, czyli monologicznej lub po prostu o mono-

logii15. 

W tej praktyce modlitewnej stosowano bardzo prostą zasadę psychologiczną: 

przez powtarzanie wciąż tych samych słów osoba coraz bardziej wnika w głębię 

sensu, dzięki czemu czuje rozmiłowanie w treści, wypowiada je coraz częściej, 

z coraz mniejszym trudem. Nieustanne recytowanie modlitwy przestaje być tylko 

przemijającym dźwiękiem, lecz przekształca się w postawę wewnętrzną, pozytyw-

nie oddziałuje na życie, nawet jeśli aktualnie modlitwa już nie jest odmawiana. 

W ten sposób mnisi osiągają swój cel, polegający na przebywaniu w trwałej  

postawie modlitewnej niezależnie od wykonywanej w danej chwili czynności16. 

Ojcowie pustyni oraz inni autorzy ascetyczni IV-V w. używali różnych  

wezwań modlitewnych. Nie można więc stwierdzić, by jakikolwiek jeden rodzaj 

——————— 
12 Por. R. Scherschel, Różaniec…, s. 20-21. 

13 Por. Filokalia…, s. 8. 

14 K. Wаre, Tаm skаrb Twój, gdzie serce Twoje…, s. 25. 

15 Monologistos – krótka formuła czy myśl, której struktura może być złożona. Ten termin  

pojawia się u pisarzy ascetycznych V w. Natomiast na określenie modlitwy używa go dopiero św. 

Jan Klimak w VII w. – Por. Filokalia…, s. 24. 

16 Por. R. Scherschel, Różaniec…, s. 38-39. 
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aktów strzelistych zdobył wyraźne pierwszeństwo17. Jednak znaczącą przewagę 

zyskiwały formuły zawierające Święte Imię. 

Pierwsze wezwania pod względem treści i brzmienia podobne do współcześnie 

znanej modlitwy Jezusowej odnajdujemy u palestyńskich mnichów: Barsanufiu-

sza, Jana i Doroteusza, żyjących w pierwszej połowie VI w. Zachęcali oni do trzy-

mania się ustalonej inwokacji: „Panie, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”18.  

Bardzo ważną rolę wśród sławnych pisarzy monastycznych, eremitów i asce-

tów IV-VII w., związanych z Egiptem, odegrał św. Antoni Opat19. W Żywocie po-

kazuje on znaczenie aktów strzelistych w życiu człowieka, pisząc: „Unikajcie 

chęci pokazywania się i próżnej sławy. Bez przerwy módlcie się i odmawiajcie 

psalmy przed snem i przy wstawaniu”20. Wielki pustelnik egipski nieustannie na-

kłaniał swych uczniów do gorliwego odmawiania modlitwy Jezusowej21.  

Podobny do propagowanego przez egipskich pustelników typ ascezy reprezen-

tują także wcześni pisarze związani z Azją Mniejszą, Palestyną i Grecją: Marek 

Eremita, św. Nil Synaita oraz Diadoch z Fotyki. Ich duchowość polegała na tym, 

by wyruszyć na pustynię i całe swe życie poświęcić modlitwie oraz pogłębianiu 

relacji z Bogiem poprzez oczyszczenie i „obudzenie” serca22. 

Poszczególni autorzy, choć łączyła ich podobna tradycja pustelnicza, kładli na-

cisk na różne aspekty życia duchowego. Niektórzy radzili skupiać rozproszony 

umysł za pomocą ciągłej pamięci o Bogu, inni zaś koncentrowali się na nieustannej 

medytacji wewnętrznej.  

Pseudo-Makary w swoich pismach podkreślał, że „jeśli modlitwie nie towa-

rzyszą pokora, miłość, prostota i dobroć, nie jest to prawdziwa modlitwa, lecz  

raczej jej pozór”23. Zalecał też swoim uczniom wznoszenie nieustannych aktów 

strzelistych, podając jedną z możliwych form: „Panie, zmiłuj się nade mną; jak 

wiesz i jak chcesz, zmiłuj się nade mną”24.  

Pisarze monastyczni oraz asceci pierwszych wieków chrześcijaństwa zalecali 

pozostanie przy jednej formule. Zachęcali do powtarzania jej w różnych okolicz-

nościach: w pracy, przy posiłku czy odpoczynku, wymawiając głośno, szeptem lub 

jedynie w myśli. Miało to pomóc w utrzymaniu świadomości stałej obecności 

Boga oraz wyrażaniu ufnego poddania się Jego woli. Z czasem ta praktyka stała 

się prototypem nieustannej modlitwy25. 

——————— 
17 Por. Filokаliа…, s. 26. 

18 Por. tamże, s. 26-27. 

19 Por. tamże, s. 9. 

20 Por. R. Scherschel, Różaniec…, s. 38. 

21 Добротолюбие, t. 1, Москва 2010, s. 52. 

22 Por. Filokаliа…, s. 9. 

23 Por. tamże, s. 10. 

24 Филарет Гумилевский, Историческое учение об отцах Церкви, Москва 1996, s. 162. 

25 Por. Filokаliа…, s. 10. 
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Drugi okres piśmiennictwa ascetycznego, odgrywający ważną rolę w kształto-

waniu modlitwy serca, wyznaczają autorzy synajscy. W dużej mierze wpłynęło na 
to założenie w VI w. przez cesarza Justyniana klasztoru na górze Synaj, który stał 
się głównym centrum szerzenia modlitwy Jezusowej26.  

Duchowość synajska polegała na poszukiwaniu wewnętrznego wyciszenia 
(hezychii), które było warunkiem modlitwy i trwania przy Bogu. Dążenie do tego 
stanu stało się istotą życia mnichów27. Najprawdopodobniej pierwszym świadkiem 
tej duchowości był Diadoch z Fotyki. Zachęcał on do ustawicznego wołania „Panie 
Jezu!”, w ten sposób podkreślając, że modlitwa Jezusowa nie istnieje już tylko 
jako formuła, lecz także jako technika28.  

Z duchowością synajską łączymy dwóch współczesnych Diadochowi świę-
tych: Barsanufiusza i Jana. Zalecali oni porzucenie własnej woli, kierownictwo 
duchowe, rachunek sumienia, a także wierne uciekanie się do Imienia Jezusa29.  

W VII w. ośrodkiem życia duchowego na chrześcijańskim Wschodzie stał się 
Konstantynopol. Nastąpiło to na skutek podbicia Egiptu, Palestyny i Syrii przez 
Arabów. Ważną rolę odgrywały wtedy klasztory znajdujące się w cesarskiej stolicy 
lub na jej obrzeżach30. 

W odróżnieniu od Synaju, duch klasztoru w Konstantynopolu kładł nacisk na 
„praktykę”, czyli na zasadniczą ascezę, zmierzającą do zdobycia cnót. Miał cha-
rakter względnie czynny, jeśli chodzi o uczestniczenie w życiu świata. Mnisi zaj-
mowali się bowiem zorganizowaną pracą fizyczną, nauką, kopiowaniem rękopi-
sów i innymi praktycznymi czynnościami. Mimo to w centrum ich życia pozosta-
wały modlitwa i liturgiczny cykl monastycznych obrzędów, dzięki czemu łączyli 
w swej duchowości czynne działanie i kontemplację31.  

Decydujący dla rozwoju duchowości hezychastycznej i modlitwy Jezusowej 
stał się okres XIII-XIV w. Po przejęciu na Synaju tradycji nieustannej modlitwy, 
św. Grzegorz z Synaju udał się na Athos, by tam zapoczątkować nowy okres  
w życiu monastycznym. Dzięki temu Święta Góra stała się centrum praktyki  
i szerzenia duchowości hezychastycznej. 

Wielkim rzecznikiem duchowości praktykowanej na Athosie był św. Grzegorz 
Palamas. Przedstawił on naukę o partycypacji ciała w modlitwie, metodach psycho-
fizycznych, „sprowadzaniu umysłu do serca” oraz celu modlitwy kontemplacyjnej32. 

Właśnie na Athosie dokonało się ostateczne uformowanie modlitwy Jezuso-
wej, która zdobyła wreszcie dominującą pozycję w życiu duchowym. Choć nadal 

——————— 
26 Por. tamże, s. 11-12. 

27 Por. tamże, s. 12. 

28 Por. Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa, Kraków 1993, s. 22-23. 

29 Por. tamże, s. 23-24. 

30 Por. tamże, s. 14-15. 

31 Por. tamże. 

32 Por. Filokаliа…, s. 305-307; A. Siemiаnowski, Tomizm а pаlаmizm. Wokół kontrowersji  

doktrynalnych chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w Średniowieczu, Poznań 1998, s. 32. 
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śpiewano tam psalmy i oficja liturgiczne, sercem wszystkich modlitw była modli-
twa monologiczna. Nabrała jednak innego wyrazu niż na Synaju. Jak pisał Mnich 

Kościoła Wschodniego, na Świętej Górze straciła ona „swoją pierwotną płynność, 
formalną nieokreśloność”, stała się bardziej sformalizowana, gubiąc drobną  
domieszkę czułości i spontaniczności. Athos więc stopniowo ustalił formułę tej 
modlitwy, kładąc szczególny nacisk na towarzyszącą jej technikę psychofizjolo-
giczną, podkreślając zarazem rolę Ducha Świętego oraz obecność Jego działania 
w sercu człowieka od chwili chrztu świętego33. 

2. Elementy modlitwy Jezusowej 

Treść modlitwy Jezusowej bierze swoje początki z Biblii. Nawiązuje bowiem 

do błagania niewidomego żebraka Bartymeusza u bram Jerycha, który z wiarą  

i ufnością błagał Chrystusa o dar widzenia: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 

mną” (Łk 18, 38). Łączy się ona z pokorną prośbą celnika, pokładającego nadzieję 

w dobroci Bożej i oczekującego przebaczenia win: „Boże, miej litość dla mnie 

grzesznika” (Łk 18, 13). Ponadto kryje w sobie natarczywe wołanie Kananejki 

z okolic Tyru i Sydonu: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida” (Mt 15, 22). 

Te trzy biblijne wezwania zawierają błaganie o miłosierdzie, litość i pomoc. Są 

adresowane do Jezusa – Boga i Mesjasza. Ich podstawą stało się wyznanie wiary 

w to, że Jezus jest Panem, Synem Bożym34. 

W modlitwie serca odnajdujemy dwa bardzo ważne składniki chrześcijańskiej 

ascezy: przebóstwienie, czyli spoglądanie ku górze, ku chwale Boga i wznoszenie 

się do Niego na skrzydłach miłości, oraz odczucie (doznanie) pokutne, czyli uświa-

domienie swej niegodziwości i grzeszności. Pierwsza część: „Panie Jezu Chryste, 

Synu Boży”, jako wezwanie skierowane do Jezusa, który jest Panem, Pomazańcem 

(Mesjaszem, Chrystusem) i Synem Bożym, zawiera wyznanie wiary, uwielbienie 

i adorację. W tej krótkiej inwokacji mieści się nauka o wcieleniu. Mówi się w niej 

o dwóch naturach w Chrystusie: najpierw o ludzkiej – poprzez adorację Imienia 

Jezus, a następnie o Boskiej poprzez tytuły „Pan” i „Syn Boży”35. Druga część: 

„…zmiłuj się nade mną” – wyraża skruchę i jest prośbą do Boga o okazanie miło-

sierdzia człowiekowi, który staje przed swym Stwórcą jako grzesznik36.  
Główna wartość modlitwy serca polega na ożywieniu prawd wiary, które 

wcześniej były odbierane wyłącznie zewnętrznie, teoretycznie37. Cała ludzka 

——————— 
33 Por. Filokаliа…, s. 18. 

34 Por. tamże, s. 27-28; K. Ware, Tam skarb twój, gdzie serce twoje…, s. 24 

35 Por. A. Jasiewicz, Główne elementy modlitwy Jezusowej, „Seminare” 26(2009), s. 297. 

36 Por. Filokalia…, s. 28. 

37 Por. K. Ware, The Power of the Name. The Jesus Prayer in Orthodox Spirituality, Oxford 

1986, s. 9. 
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istota odkrywa się na te prawdy, wychodzi im na spotkanie. Jednak zrozumieć, 
w czym tkwi tajemnica modlitwy monologicznej, można dopiero po uświadomie-

niu sobie, na czym polega potęga i dostojeństwo Boskiego Imienia. 
W Starym Testamencie Imię Boże oznacza samego Boga. Jest równoznaczne 

z Jego Osobą. Jemu należy się cześć i uwielbienie (por. Ps 18, 50; 69, 31), które 
wyrażane jest grą na harfie (por. Ps 7, 18; 9, 3) i składaniem Mu ofiary czystej (por. 
Ml 1, 11)38. Cześć Imieniu Bożemu oddawali nie tylko Izraelici, lecz także inne 
narody. Czynili to zarówno Madianici, jak i wyznawcy Izydy czy Asztarte.  

Nowy Testament zachował sporo treści ze starotestamentowej tradycji żydow-
skiej. Imię Jezusa wypędza złe duchy i uzdrawia chorych, ponieważ zawiera 
ogromną moc. „W Imię Jezusa” oznacza „Jego mocą”, gdyż jest ono równoznacz-
ne z Osobą i dziełem Chrystusa.  

Trzeba też podkreślić, że choć Imię jest mocą, to jednak nie udziela jej w spo-
sób mechaniczny, ponieważ modlitwa serca nie jest aktem magicznym. Wymaga 

odmawiania świadomego, w ciszy i skupieniu. Jej dogłębnie przemyślana treść 
staje się swoistą własnością serca. Powtarzanie formuły ma jedynie pomóc w na-
wiązaniu bliskiej, pełnej ufności i miłości więzi z Bogiem. Aby starania wiernego 
były owocne, powinien on współdziałać z Panem poprzez aktywną wiarę i pracę 
ascetyczną (cs. podwigi)39.  

Choć znaczenie Imienia Bożego jest ogromne, w modlitwie serca nie musi się 

powtarzać tylko Imię Jezus. Wręcz przeciwnie, zwykle stosowano formułę dłuż-
szą. Na przykład Diadoch z Fotyki kazał wołać: „Panie Jezu” czy „Panie, Jezu 
Chryste”. Hezychiusz również proponował wezwanie: „Panie, Jezu Chryste”. 
Warto zauważyć, że nieustanna modlitwa w ogóle może nie zawierać Imię Zbawi-
ciela, gdyż jest nią każde wezwanie skierowane do Chrystusa jako Pana i Syna 
Bożego. Niemal zawsze jednak łączy się z pokorną prośbą o pomoc czy miłosier-

dzie lub wyraża uwielbienie i ufność40. 
Treść drugiej części wezwania: „…zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”, uka-

zuje historię ludzkiej niemocy i grzeszności. W nim najprościej i najklarowniej 
wyraża się pragnienie biednej, upadłej i pokornej duszy, jej ukorzenie się oraz 
skrucha. Nie tylko zawiera ono chęć „otrzymania wybaczenia, wynikające ze stra-
chu, lecz także jest prawdziwym krzykiem synowskiej miłości, mającej nadzieję 

na Boże miłosierdzie i pokornie uznającej swoją bezsilność wobec konieczności 
przełamania swej woli i duchowego czuwania nad sobą; jest wołaniem o […]  
ducha umacniającego nas, by oprzeć się pokusom i zwyciężać skłonność do  
grzechu”41.  

——————— 
38 Por. Filokalia…, s. 29. 

39 Por. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, Lublin 

1999, s. 143-161. 

40 Por. Filokаliа…, s. 30-31; R. Scherschel, Różaniec…, s. 40-41. 

41 Anonim, Anonim, Szczere opowieści pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchownemu,  

Poznań 1988, s. 28. 
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Z tekstów zamieszczonych w Filokalii wynika, że prośba o miłosierdzie nie 

stanowiła jedynie przypadkowego czy zbędnego dodatku do modlitwy Jezusowej. 

Choć współcześnie za jej element zasadniczy należy uznać wzywanie Imienia Pań-

skiego, to pierwotne źródło modlitwy zdaje się stanowić właśnie wołanie o zmiło-

wanie42. Stan ukorzenia, czyli świadoma pokora i uległość wobec Bożej mocy 

i miłości, z konieczności konkretyzuje się w „pamięci o śmierci”, w pełnym zna-

czeniu wspomnienia uobecniającego (anamneza). 

Wspomniana skrucha nie ma jednak nic wspólnego ze smutkiem, zaliczanym 

do ośmiu największych chorób duszy, a więc do głównych wad człowieka. Zda-

niem św. Jana Klimaka, oznacza ona żal rodzący radość z tego, że Bóg daruje winy 

i przebacza, że nadal jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Stanowi też pełne 

wdzięczności uwielbienie miłosierdzia Bożego, a także ufne zawierzenie mocy 

Pana43.  

Jednym z elementów modlitwy monologicznej jest wewnętrzna medytacja (gr. 

krypte melete), polegająca na rozważaniu wybranych tekstów z Pisma Świętego, 

których uczono się na pamięć44. Powinna przede wszystkim, świadomie kształtu-

jąc wewnętrzne życie człowieka w duchu Bożym, dokonać oczyszczenia jego  

duszy ze złych namiętności. Jest to potrzebne, ponieważ wszyscy ludzie mają z na-

tury jakąś wewnętrzną duchową aktywność, wyrażającą się w serdecznych  

myślach i pragnieniach. Trudno jednak nazwać ją uporządkowaną i moralnie  

dobrą, gdyż została zamącona przez grzeszne skłonności45.  

Innym ważnym elementem modlitwy Jezusowej jest nieustanna pamięć 

o Bogu. Jednym ze sposobów jej osiągnięcia jest praktykowanie kasjańskiej for-

muły modlitewnej: Deus in adiutorium meum intende, Domine, ad adiuvandum me 

festina – „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi 

memu” (Ps 70, 2). Zawiera ona w sobie każde uczucie zdolne obudzić się w ludz-

kiej naturze i ściśle dostosowuje się do wszelkich jej stanów i okoliczności. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że modlitwa monologiczna zasa-

dza się na dążeniu do stanu ciągłego przebywania w obecności Pana przez nieu-

stanne przyzywanie z wiarą Imienia Jezus oraz błaganie o zmiłowanie. 

Ojcowie Kościoła nie przez przypadek nazywają modlitwę monologiczną uta-

jonym męczeństwem. Nie jest to łatwa droga, więc ten, kto na nią wstępuje, powi-

nien być ciągle aktywny. „Spotkać was może pokusa pojawiająca się podczas  

wewnętrznej modlitwy umysłu, aby przerwać wasze trwanie w Bogu. Będą was 

bolały ramiona, będziecie odczuwać ból głowy – przestrzegał św. Grzegorz Pala-

mas – ale wytrwajcie i szukajcie z zapałem Pana w sercu waszym”. 

——————— 
42 Por. tamże, s. 32. 

43 Por. Filokаliа…, s. 32-33. 

44 Por. tamże, s. 22-23. 

45 Por. R. Scherschel, Różaniec…, s. 33. 



Prawosławna tradycja modlitwy Jezusowej 119 

 
W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy o roli wzywania Imienia Pań-

skiego: „Modlić się, mówiąc imię Jezus, oznacza wzywać Go, wołać do Niego 

w nas. Tylko Jego Imię zawiera Obecność, którą oznacza. […] Wezwanie świętego 

Imienia Jezus jest najprostszą drogą nieustannej modlitwy. Często powtarzane 

z pokorą przez skupione serce, nie rozprasza się w «wielomówstwie» (Mt 6, 7), 

«lecz zatrzymuje słowo i wydaje owoc przez wytrwałość»” (KKK 2666. 2668)46. 

Modlitwę Jezusową niekiedy łączy się z metodą współcześnie określaną jako 

psychofizyczną. Dotyczy ona udziału całego człowieka w drodze do Boga, zespa-

lając wzywanie Imienia Bożego z instynktownym rytmem ciała. Wymaga zwykle 

spełnienia trzech warunków. Przede wszystkim powtarzane wezwanie ma być spo-

jone, a nawet wręcz zharmonizowane z rytmem oddychania. Dalej zaleca się przy-

jęcie postawy siedzącej, ze schyloną głową i ramionami. Wzrok i uwaga natomiast 

powinny się skupiać na określonej części ciała, zwłaszcza na sercu47.  

Łączenie modlitwy monologicznej z rytmem oddychania sprawia, że duch 

znajduje spoczynek. Uwalnia się od niepokoju świata zewnętrznego, oczyszcza 

z nieuporządkowanego biegu myśli, obrazów, wspomnień i pojęć. Skupia się  

w sobie, a jednocześnie modli się wraz z ciałem. Źródłem tej tradycji stało się 

słynne zdanie św. Jana Klimaka: „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym odde-

chem, a wtedy poznasz pożytek wewnętrznego wyciszenia (hezychii)”48. Trudno 

rozstrzygnąć, czy autor pojmował to stwierdzenie w sensie dosłownym, czy też 

czysto przenośnym, chcąc powiedzieć, że hezychasta nie powinien nigdy tracić 

pamięci o Jezusie, która musi być tak nieustanna, jak oddychanie. Jednak w póź-

niejszej tradycji to zdanie mnicha cytowano jako wskazówkę do łączenia wzywa-

nego Imienia Jezusa z oddechem, przytaczając je na dowód starożytności tej prak-

tyki49. 

Dodatkowy element omawianej techniki znajdujemy w Szczerych opowie-

ściach pielgrzyma. Mówi się tam, że powtarzane wezwanie ma się łączyć nie tylko 

z oddechem, lecz także z biciem serca, czyli każde kolejne słowo modlitwy  

powinno korelować z jego uderzeniem.  

Warto zaznaczyć, że w ascetyzmie prawosławnym serce jest postrzegane jako 

centrum istnienia człowieka, w którym znajdują się wszystkie energie ludzkie: siły, 

pragnienia, uczucia, zamiary, każdy ruch umysłu i duszy. Tam też mieści się droga 

świadomości umysłu, będąca zarazem drogą pokonywania rozproszenia człowieka 

w świecie. Jak zauważa Jacques Serr, „serce jest pewnym wymiarem duchowym, 

ontologicznym, stanowi centrum osoby ludzkiej, sferę głębi, gdzie zarówno ciało, 

jak i dusza wzajemnie się zakorzeniają. Serce jest żywotnym źródłem bytu”50.  

——————— 
46 J. Serr, O. Clément, Modlitwa serca, s. 53-57. 

47 Por. tamże, s. 37-38. 

48 Filokаliа…, s. 189. 

49 Por. tamże, s. 38. 

50 J. Serr, O. Clément, Modlitwa serca, s. 12 
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To podejście w dużej mierze zadecydowało o zewnętrznej składowej modlitwy 

Jezusowej. Technika jej odmawiania wymagała, by „skłonić głowę w stronę swego 

serca, oddalić niepokój myśli, powiedzieć «nie» rozproszeniu, mnogości obrazów, 

pomysłów, wspomnień. Oddychać spokojnie, wolno, głęboko, wzywając Pana  

Jezusa. Zatrzymać swoje wewnętrzne spojrzenie na «miejscu serca», na razie  

ponurym i ciemnym, dokąd modlitwa wprowadza Boskie Imię Jezus z rytmem 

oddychania”51.  

Z pewnością zsynchronizowana z powolnym i głębokim oddychaniem modli-

twa monologiczna zyskała uprzywilejowane miejsce na górze Athos. Tę technikę 

medytacyjną można też uznać za jedną z przyczyn zainteresowania się nią dzisiaj. 

Zawiera prawie wszystkie elementy nowoczesnej medytacji głębi, gdzie ważne 

znaczenie mają pozycja ciała, sposób oddychania oraz specjalna technika powta-

rzania52. 

Warto jednak zaznaczyć, że praktykowanie modlitwy Jezusowej nie wymaga 

stosowania jakiejkolwiek metody psychosomatycznej. Świadczy o tym przede 

wszystkim fakt, że wielu autorów, piszących o nieustannej modlitwie, nie łączyło 

jej z omawianą techniką. Innym dowodem na to, że w modlitwie monologicznej 

nie obowiązuje metoda psychosomatyczna, jest brak jednej ściśle ustalonej zasady. 

Nawet po ostatecznym wykrystalizowaniu się (XIII-XIV w.) istniała ona w kilku 

wariantach53. 

Możemy więc uznać, że metoda psychosomatyczna nie jest nigdy czystą tech-

niką, lecz częścią pewnej całościowej relacji z Chrystusem, zakładającej osobistą 

z Nim więź. Jedyny jej cel, to ułatwienie skupienia, pomoc w skoncentrowaniu 

całej uwagi na słowach: „Panie, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym” 

i skierowaniu serca ku Bogu54. 

3. Stopnie modlitwy Jezusowej 

W modlitwie monologicznej możemy wyróżnić trzy stopnie: modlitwę ustną, 

modlitwę umysłu i modlitwę serca.  

Najpierw, jak każda forma modlitwy, ma ona charakter ustny. Słowa są wyma-

wiane po cichu lub na głos. Uwaga natomiast – przez dobrowolny akt woli – jest 

koncentrowana na ich treści. Podczas tego wstępnego stanu pozostawanie w sku-

pieniu często staje się trudnym zadaniem, wymagającym pokornej wytrwałości55. 

Z czasem modlitwa Jezusowa coraz bardziej się uwewnętrznia. Umysł powtarza ją 

——————— 
51 Por. tаmże, s. 14. 

52 Por. tamże, s. 41. 

53 Por. tamże, s. 41-42. 

54 Por. tamże, s. 42; Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa, s. 64. 

55 K. Wаre, Tаm skаrb Twój, gdzie serce Twoje…, s. 23. 
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bez zewnętrznego ruchu warg i języka. Dzięki temu łatwiej przychodzi koncentra-

cja uwagi. Modlitwa stopniowo odnajduje własny rytm. Czasami rozbrzmiewa we-

wnątrz człowieka pieśnią spontanicznie, bez świadomego aktu woli z jego strony56. 

W końcu modlitwa, przenikając całą osobowość, wchodzi do serca i zajmuje 

w nim miejsce zasadnicze. Jej rytm coraz bardziej utożsamia się z biciem serca, aż 

w końcu staje się ona bezustanną. To, co pierwotnie wymagało nużącego wysiłku, 

teraz jest bezmiernym źródłem pokoju i radości57. 

Warto zauważyć, że osiągnięcie tego pierwszego stopnia zależy nie tylko od 

skupienia na modlitwie, lecz także od siły uczucia zawartego w niej. Tylko speł-

niając ten warunek, człowiek w trakcie zwykłej modlitwy doświadcza poczucia 

łaski, pewnych wrażeń wyższych, modlitwy duchowej. W takim stanie, według 

św. Maksyma Wyznawcy, „rozum zachwyca się nieraz Boskim i bezgranicznym 

światłem, w ogóle nie czuje ani siebie, ani niczego, co istnieje, tylko Jedynego, 

który miłością dokonał w nim tego przejrzenia”58. 

Św. Izaak Syryjczyk napominał: „Strzeż się wszystkiego, co zewnętrzne, co 

prowadzi ku namiętnościom […]. Pokładając zaś nadzieję w przyszłości, zajmuj 

się pamięcią o Bogu, staraj się dobrze rozumieć sens wezwań modlitewnych”59. 

Ponieważ to, co zewnętrzne, rozprasza i prowadzi ku namiętnościom, święci asceci 

radzą modlić się wyłącznie w skupieniu, raz po raz powtarzając słowa modlitwy 

wypowiedziane w rozproszeniu60. Trzeba jednak pamiętać, że to skupienie jest nie 

tyle umysłowe, co raczej serdeczne (uczuciowe), a więc uczucie religijne mieści 

się nie w umyśle, lecz w sercu i duszy61. Prawdziwa podstawa modlitwy, jak nau-

czał św. Makary Wielki, to uważny stosunek do myśli oraz doskonalenie modlitwy 

w skupieniu i nieobecności postronnych rozproszeń. Słuchać Pana należy nie  

z obscenicznymi i mieszanymi okrzykami, lecz z udziałem serca i trzeźwym umy-

słem62. 

Udział serca w modlitwie wraz z uwagą w czasie jej trwania są ważnymi ozna-

kami drugiego stopnia. Bezpośrednim wynikiem jest wtedy szczególne poczucie 

pokory, radości i uniesienia, rozmiłowania, które może się wyrażać na różne spo-

soby. Św. Jan Kasjan pisze, że czasami rozmiłowanie przejawia się w „niedającej 

się przekazać radości, czasami pogrąża w głębokim milczeniu wszystkie noce  

i ruchy duszy, czasami powoduje bardziej lub mniej obfite łzy”63. 

——————— 
56 Por. tamże, s. 23. 

57 Por. tamże, s. 23. 

58 Добротолюбие, t. 3, s. 99. 

59 Tamże, t. 2, s. 366.  

60 Filokаliа…, s. 249. 

61 Добротолюбие, t. 2, s. 239. 

62 Por. tamże, t. 1, s. 113. 

63 Tamże, t. 2, s. 69. 
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Jednak nie jest to jeszcze poziom doskonały. Jest tylko lepszy od pierwszego. 

Święty Symeon Nowy Teolog wspaniale to tłumaczy za pomocą trafnego porów-

nania: „Księżycowa noc jest lepsza od nocy, gdy nie świeci księżyc”64 – nadal jed-

nak jest to noc. Tylko czyniąc wszystko tak, jakby się człowiek znajdował przed 

obliczem Boga, „w żadnej sprawie nie dopuszczając, by demaskowało czy gryzło 

cię sumienie, że nie zrobiłeś tego dobrze”65, można osiągnąć kolejne postępy 

w dziele modlitwy. Wtedy wszystko pochłania serce, przez które modlący się prze-

żywa tę modlitwę. Udział rozumu schodzi na drugi plan. Umysł człowieka wznosi 

się ku Bogu, a wola nie bierze w takim stanie aktywnego udziału. Nieustanna mo-

dlitwa sama zaczyna się dziać w sercu człowieka. Ten stan zupełnej, najwyższej 

przyjemności, który trudno przekazać słowami, już nie jest dziełem człowieka, 

lecz darem Bożym, działaniem łaski w pokornym sercu66.  

4. Owoce modlitwy Jezusowej 

Ojcowie z góry Athos z XIII/XIV wieku szczegółowo opisują wielkie dary 

i łaski, otrzymywane przez wiernego, który się jej podjął. Wśród głównych owo-

ców modlitwy monologicznej wymieniają hezychię, miłość do Boga oraz przebó-

stwienie. 

Termin hezychia oznacza pokój duchowy, wyciszenie, wewnętrzne skupienie, 

sprzyjające medytacji oraz nieustannej modlitwie67. W literaturze ascetycznej 

zwykle tłumaczono go jako „milczenie”, czasami jako „milczenie święte” lub „ser-

deczne. 

Hezychia, to „powrót do siebie”68. Hezychasta w pełnym znaczeniu tego okre-

ślenia nie wyrusza na pustynię, lecz stara się przedostać do głębin własnego serca; 

nie odłącza się od ludzi, zamykając przed nimi drzwi celi, lecz „wchodzi wewnątrz 

siebie”, zamykając drzwi swego umysłu. Jak powiedział św. Bazyli, „powraca do 

siebie i w ten sposób wspina się ku rozmyślaniu o Bogu”69. 

Ucieczka od ludzi, milczenie, przebywanie w wyciszeniu – są to trzy poziomy 

hezychii. Pierwszy wiąże się z przestrzenią: „uciekaj od ludzi” – oznacza ich uni-

kanie zewnętrzne, fizyczne. Drugi również jest zewnętrzny: „milcz”, czyli nie roz-

mawiaj. Jednak ani jedno, ani drugie nie czyni człowieka hezychastą, gdyż można 

„uciec” od wszystkich i nie wymówić ani słowa, a mimo to „wrzeć” z powodu 

ciągłego niepokoju, udręk i niepewności. Aby osiągnąć prawdziwe wyciszenie, 

——————— 
64 Tamże, t. 5, s. 239. 

65 Tamże, s. 240. 

66 Por. tamże, s. 259-260.  

67 Por. Filokаliа…, s. 390. 

68 Por. K. Ware, Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje…, s. 129.  

69 Por. Каллист (Уэр), Внутренне Царство, Москва 2012, s. 76. 
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trzeba przejść z drugiego poziomu na trzeci, od hezychii zewnętrznej ku wewnętrz-

nej, od „niemówienia”, ku temu, co św. Ambroży z Mediolanu określał jako nego-

tiosum silentium, czyli ku czynnemu, twórczemu wyciszeniu70.  

Wewnętrzna cisza, rozumiana jako „ochrona serca” oraz „powrót do siebie”, 

oznacza przejście z podziału ku jedności, z rozbicia ku łączności, prostocie i du-

chowemu ubóstwu. Jak to określił Ewagriusz z Pontu, umysł powinien być „nagi”. 

Tak więc droga hezychii, to zawsze droga „ogołocenia się”. Dopóki umysł nie 

opróżni się z wszelkich obrazów wzrokowych oraz ludzkich pojęć, nie będzie 

mógł się oddawać czystej kontemplacji tego, co Boskie, dlatego też hezychastą 

w pełnym znaczeniu tego słowa staje się tylko człowiek, który życie aktywne prze-

mienił w kontemplacyjne71. Jednak hezychasta nie unika spotkań i rozmów 

z ludźmi, ale jest w stanie we własnym życiu modlitewnym porzucić obrazy, słowa 

i „rozumowanie”, by wspinać się „ponad uczucia ku absolutnemu wyciszeniu”72.  

Warto też sobie uświadomić, że hezychia nie zapewnia zupełnego i stałego 

zwycięstwa nad namiętnością, gdyż takie zwycięstwo daje wyłącznie beznamięt-

ność, znajdująca się na znacznie wyższym poziomie duchowości. A więc również 

człowieka uprawiającego nieustanną modlitwę mogą atakować namiętności. Jed-

nak już go nie pochłoną, gdyż obróci się on ku czemuś innemu. 

Drugi ważny owoc modlitwy Jezusowej to miłość do Boga. Diadoch z Fotyki 

zaznaczał, że osoba, która obficie odczuwa miłość Bożą, nie przestaje kochać bliź-

niego73. 

Według prawosławnego nauczania chrześcijańskiego, miłość jest podstawową 

cechą Boga. Jest ona również głównym motywem, istotną treścią i wynikiem życia 

duchowego modlącej się osoby74. Dla wiernego, w którym rozpala się miłość ku 

Bogu, poznawanie Stwórcy jest ważniejsze od wszelkich innych spraw. W miłości 

poznaje się tajemnicę w Trójcy Jedynego Boskiego życia. 

Modlitwa Jezusowa jest skierowana ku złączeniu się z Bogiem w miłości i bła-

ganiu Go o miłosierdzie. Uświadomienie sobie własnej grzeszności oraz szczera 

skrucha są pierwszymi oznakami miłości do Pana, a zarazem stanem niewolnika 

Bożego, wyrażonym przez wyrzeczenie się grzechu, nienawiść do wszelkiej nie-

prawości, a także do wszystkiego, co wyklucza Boga, który jest święty. 

Wierny, praktykujący modlitwę serca, żyje w miłości z Bogiem (każda sprawa 

i myśl w Bogu), przed Bogiem (w modlitwie staje przed tronem Bożym i modli się 

nieustannie), w Bogu (otrzymuje łaski i doświadcza przebóstwienia), dla Boga 

(powierza całego siebie woli Bożej), a później u Boga (w królestwie niebieskim). 

——————— 
70 Por. tamże, s. 76- 77.  

71 Por. tamże, s. 78. 

72 Por. tamże, s. 79. 

73 Добротолюбие, t. 3, s. 15.  

74 Por. С. Зарин, Аскетизм по православно-христианскому учению, t. 1, Санкт-Петербург 

1907, s. 364.  
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W miłości do Boga i bliźniego modlący się odnajduje utwierdzenie swej osobo-

wości oraz osobistej wolności75. Ojcowie wschodni twierdzili też, że nieustanna 

modlitwa rodzi w sercu nieopisaną miłość ku wszelkiemu stworzeniu: ludziom, 

ptakom i zwierzętom. Człowiek, w którym płonie taka miłość, nie przestaje się 

modlić nawet za wrogów prawdy, a także za swoich nieprzyjaciół, nieraz wyrzą-

dzających mu krzywdę76.  

Skutkiem modlitwy Jezusowej jest więc bezwarunkowa miłość do Pana i dru-

giego człowieka. Przepala ona serce ogniem Bożym, przywracając mu naturalny 

stan duchowy. Gorliwa, niestrudzona modlitwa i miłość do Zbawiciela rodzą siebie 

nawzajem.  

Modląca się osoba, która osiągnęła doskonałą miłość i miłosierdzie do każdego 

stworzenia, zdobywa owoc przebóstwienia, czyli upodabnia się do Boga, jednoczy 

z Chrystusem i wprowadza w relację Osób Trójcy Przenajświętszej77.  

W tradycji hezychastycznej przebóstwienie najczęściej przejawia się w widze-

niu świata. Jak Bóg schyla się ku człowiekowi, tak człowiek zaczyna swą drogę 

ku Bogu, aby to spotkanie się odbyło. W jego trakcie człowiek zostaje ogarnięty 

przez niestworzone światło Boskiej chwały, które promieniowało z Chrystusa 

przemienionego na górze Tabor, a które wiecznie bije z Trójcy. Umysł zaś ludzki 

zachwyca się Boskim światłem i sam staje się światłem78.  

Nieustanna modlitwa czyni wiernego zdolnym do duchowej zmiany oraz do 

przyjęcia łaski Bożej, otwiera przed nim możliwości wzniesienia się na najwyższy 

stopień doskonałości i łączności z Panem. W centrum tej praktyki duchowej znaj-

duje się osoba oraz tajemnica jej zjednoczenia z Bogiem. Zachodzące przy tym 

przebóstwienie osobowości jest podstawą i początkiem zmiany całej ludzkości 

oraz wszelkiego stworzenia79.  

W modlitwie serca człowiek znajduje wewnętrzną harmonię. Wyzbywa się 

rozproszenia i podziału, a odzyskuje pierwotną jedność, obraz i podobieństwo 

Boże. Zostaje „przebóstwiony” przez łaskę Bożą.  

Ideę przebóstwienia powinno się rozumieć w świetle różnicy między istotą 

a energiami Boga. Zjednoczenie ze Stwórcą oznacza zjednoczenie z Boskimi ener-

giami, lecz nie z Boską istotą: Kościół prawosławny, mówiąc o przebóstwieniu 

i zjednoczeniu, odrzuca jakąkolwiek formę panteizmu. Mistyczne zjednoczenie 

Boga i człowieka jest prawdziwym zjednoczeniem, jednak w nim Stwórca i stwo-

rzenie nie łączą się w jedną całość. W odróżnieniu od religii Dalekiego Wschodu, 

według których człowiek zostaje pochłonięty przez bóstwo, prawosławna teologia 

——————— 
75 Por. В. Шлепин, Иисусова молитва и Божественная благодать, Ярославль 2016, s. 16. 

76 Por. J. Serr, O. Clément, Modlitwa serca, s. 93-94. 

77 Por. tamże, s. 61. 

78 В. Шлепин, Практика Иисусовой молитвы как условие деятельного и созерцательного 

совершенства в религиозно-нравственной жизни, Ярославль 2012, s. 162-163. 

79 Por. Настольная книга священнослужителя, t. 5, Москва 1986, s. 816. 
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mistyczna od wieków twierdzi, że niezależnie od stopnia łączności z Bogiem, czło-

wiek w pełni zachowuje swą osobową jedność. Nawet po przebóstwieniu ludzka 

osobowość pozostaje odmienną (choć nie odseparowaną) od Boga80. 

Przebóstwienie dotyka nie tylko ducha, lecz także ciała. Skoro ludzka osobo-

wość to jedność duszy i ciała, a także skoro Chrystus odkupił całą osobowość czło-

wieka, to możemy za św. Maksymem Spowiednikiem stwierdzić, że „nasze ciało 

doznaje przebóstwienia równocześnie z duszą”81 

Jednak zupełnego przebóstwienia ciało doświadczy dopiero w dniu Sądu. 

W życiu ziemskim chwałą świętych jest zwykle światło wewnętrzne – światło 

tylko samej duszy, lecz gdy zmartwychwstaną, ich ciała zostaną zmienione  

poprzez Boskie światło, podobnie jak przemieniło się ciało Chrystusa na górze 

Tabor82.  

Trzeba zaznaczyć, że przebóstwienie, to nie przywilej dla wybranych – jest 

w równej mierze przeznaczone dla każdego. Kościół prawosławny uważa, że sta-

nowi ono naturalny cel każdego chrześcijanina bez wyjątku. Choć w życiu ziem-

skim niewielu udaje się osiągnąć pełne mistyczne zjednoczenie z Bogiem, to jed-

nak każdy prawdziwy chrześcijanin stara się kochać Pana i wypełniać Jego przy-

kazania. Jeśli czyni to szczerze, mimo niedoskonałości prób oraz częstych niepo-

wodzeń, to w pewnym stopniu już dochodzi do przebóstwienia83. Stan przebó-

stwienia nie oznacza jednak, że człowiek traci świadomość własnej grzeszności. 

Wręcz przeciwnie – zakłada nieustanny akt skruchy.  

Istota ludzka stworzona na obraz Trójcy Przenajświętszej może realizować  

Boskie podobieństwo jedynie wtedy, gdy żyje wspólnym życiem, jak to czyni  

Boska Trójca: jak trzy Osoby Trójcy „przebywają” w sobie nawzajem, tak też my 

powinniśmy „przebywać” w naszych braciach, żyjąc nie dla siebie, lecz w innych 

i dla innych. Dlatego też przebóstwienie jest procesem, który się odbywa nie  

w odosobnieniu, lecz we wspólnocie84. 

* 

Prawosławna tradycja praktykowania modlitwy serca, treść i sens tej modli-

twy, jak również owoce i łaski, które dzięki niej się otrzymuje, wiernie trwając na 

wybranej drodze duchowej, są bliskie również pobożności Kościoła katolickiego. 

Wzywanie Imienia Jezusowego oraz prośba o Boże miłosierdzie, wyraz uwielbie-

——————— 
80 Por. Каллист (Уэр), Православная Церковь, Москва 2012, s. 240. 

81 Tamże, s. 241. 

82 Por. tamże, s. 241. 

83 Tamże, s. 244. 

84 Tamże, s. 245. 
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nia i skruchy, są spoiwem, które łączy chrześcijan zarówno obrządku wschod-

niego, jak i zachodniego. 

Modlitwa Jezusowa ma ogromne znaczenie w dziele doskonalenia się czło-

wieka. Zaczynając od niższego, а kończąc na najwyższym poziomie, ściśle się 

wiąże z duchowym wzrastaniem wiernego. Im wyżej się on znajduje na drodze 

rozwoju moralnego, im głębiej doświadcza bogactwa cnót, tym czystsza i dosko-

nalsza jest jego modlitwa. Jej skuteczność jednak zależy nie tyle od stopnia stanu 

duchowego, ile od nastawienia i uczucia, którym została przepojona, а także od 

pokornej świadomości własnej niedoskonałości, niszczącej bariery między  

Bogiem а człowiekiem. 

Tak więc, mimo że wymaga wysiłku i czasu, by zdobyć jej „szczyt”, nieu-

stanna modlitwa jest dostępna dla każdego człowieka. I jeśli wytrwa on w swym 

postanowieniu do końca, trud modlitwy przemieni się w radość nieustannego trwa-

nia w Bożej obecności. 

 

 

THE ORTHODOX TRADITION OF THE JESUS PRAYER 

 

The article is devoted to the Jesus Prayer as a still surviving method of inner 

life that is characteristic of Orthodox spirituality. It is based on an unceasing 

memory of the Lord, which creates a sense of the constant presence of God. The 

main motives for prayer are, primarily, remaining constantly with God and in God, 

along with an expression of contrition for sins and a request for mercy. 

At the turn of the 13th/14th century, Fathers from Mount Athos described in 

detail the gifts and graces received through this prayer, such as spiritual peace, love 

for God and deification. This particular Eastern tradition is an excellent alternative 

for all kinds of spiritual practices outside the Christian world, and its use among 

Catholics testifies to the Jesus Prayer as an element which is not alien to the West-

ern Church.  
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ROZPOZNAWANIE MYŚLI JAKO ELEMENT ASCEZY  

W ŚWIETLE DZIEŁA O PRAKTYCE ASCETYCZNEJ  

EWAGRIUSZA Z PONTU 
 

 

Jest wiele pytań, z którymi mierzą się nie tylko teolodzy, filozofowie czy też 

inni wielcy uczeni, lecz każdy człowiek. Jednym z nich jest pytanie o wolność 

człowieka, które z pewnością stawia każdy, kto stara się zrozumieć swą egzysten-

cję oraz miejsce w świecie. Na szerokiej panoramie odpowiedzi, której granice 

wyznaczają z jednej strony determinizm, odmawiający osobie ludzkiej wolnej 

woli, z drugiej zaś liberalizm, podnoszący wolność człowieka do rangi absolutu, 

znajduje się chrześcijańska doktryna integrująca kwestie wszechmocy i wszech-

wiedzy Boga z wolnością osoby ludzkiej stworzonej na Jego obraz i podobieństwo. 

Człowiek już od chwili stworzenia jest zaproszony, by w swej wolności rozpozna-

wać, co prowadzi do szczęścia, do całoosobowego spełnienia w Bogu, oraz co od 

tego celu oddala.  

Już w I wieku po narodzinach Chrystusa św. Jan Ewangelista, którego tradycja 

chrześcijańska określa również mianem Teologa, zachęcał: „Umiłowani, nie do-

wierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” (1 J 4, 1a). Przez 

wieki w tym wezwaniu Apostoła upatruje się zachętę do rozeznawania ducho-

wego, które powinno być jedną z umiejętności dojrzałych chrześcijan. Życie każ-

dego człowieka już od chwili chrztu wiąże się z obecnością Ducha Świętego. Jest 

to obecność gwarantowana pieczęcią sakramentu, a jednocześnie jest tajemnicza – 

Bóg nie odbiera człowiekowi wolności, lecz zaprasza do życia w wierze, będącej 

egzystencjalną więzią osoby ludzkiej ze swym Stwórcą.  

W historii Kościoła pojawiło się wiele pism o charakterze mistagogicznym1, 

których celem jest pomoc w rozpoznawaniu Bożych natchnień oraz przeżywaniu 

——————— 
 Ks. mgr Daniel KOPER – prezbiter diecezji zamojsko-lubaczowskiej, wyświęcony w 2017 r.; 

absolwent studiów licencjackich z teologii duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych Wydziału 

Teologii KUL; student psychologii w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL.  

ORCID 0000-0002-7647-809X. 

1 Por. W. Zyzak, Mistagogia, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-

Kraków 2002 s. 527-530; tenże, Życie duchowe, w: tamże, s. 975-978. 
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swej egzystencji w Bożej obecności. Jednym z nich jest dzieło O praktyce [asce-

tycznej] Ewagriusza z Pontu.  

1. Życie Ewagriusza z Pontu (345-399) 

Ewagriusz urodził się w 345 r. w Iborze (obecne Iveronu), mieście znajdują-

cym się w Poncie, rzymskiej prowincji na terenie współczesnej Turcji. Ojciec 

Ewagriusza był kapłanem wyświęconym przez św. Bazylego Wielkiego. Ten ka-

padocki biskup uczynił Ewagriusza lektorem. Przyszły autor wielu pism zdobył 

staranne wykształcenie z zakresu filozofii, retoryki i matematyki. Po śmierci 

swego biskupa w 379 r., Ewagriusz przybył do Konstantynopola, gdzie wielki 

wpływ miał na niego św. Grzegorz z Nazjanzu. Ten patriarcha Konstantynopola 

udzielił mu święceń diakonatu. Przyszły pustelnik był osobą, która dzięki swej 

osobowości oraz erudycji, jaką rozpoznawali słuchacze jego kazań, stał się znany 

w ówczesnej stolicy. W polemicznych dyskusjach ze zwolennikami arianizmu, 

Ewagriusz prezentował swe staranne wykształcenie oraz wielką mądrość.  

Popularność oraz pycha, o której w późniejszych latach swego życia wyznał 

Palladiuszowi swemu biografowi2, doprowadziły do trudnej relacji z żoną jednego 

z prefektów Konstantynopola, która się zakochała w Ewagriuszu, wówczas już 

znanym diakonie, a jej mąż chciał go zabić. Choć relacja, w jaką się uwikłał, nie 

doprowadziła do grzechu, to jednak on sam, pod wpływem pewnego snu, w jakim 

miał wizję aniołów i więzienia, zdecydował się niezwłocznie opuścić miasto i udać 

do Jerozolimy. Miało to miejsce w 382 roku.  

Trafił do klasztoru na Górze Oliwnej, którym kierowali Melania Starsza  

i Rufin z Akwilei, wykształceni i zamożni rzymianie, pod okiem których dyna-

micznie rozwijało się życie monastyczne3. Przebywając w świętym mieście 

Ewagriusz nie zerwał ze stylem „światowego” życia, co prowadziło go do  

wewnętrznych konfliktów z pragnieniem oddania swego życia Bogu. Ponownie 

w jego sercu zakiełkowało ziarno pychy, na które lekarstwem stała się febra. Nie 

pomagały żadne wysiłki lekarzy4. Gdy do chorego przybyła bł. Melania, wyznał 

jej myśli, które go zajmowały. Zaledwie kilka dni po przyrzeczeniu, że zostanie 

mnichem, Ewagriusz odzyskał zdrowie. W 383 r. udał się do Egiptu, gdzie naj-

pierw dwa lata przebywał w swoistym pustelniczym nowicjacie na górze Pernoudj 

(Nitria), a następne szesnaście lat (aż do swej śmierci w 399 r.) spędził w półpu-

stelniczej osadzie Cele (Kellia). Tam spisał większość swych dzieł, które w póź-

——————— 
2 Palladiusz, O życiu Ewagriusza (Vita Evagrii), nr 4, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, 

t. 1 (Źródła monastyczne, 18), t. 1, Kraków 2007, s. 105. 

3 G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego. Modlitwa ducha. Acedia. Ojcostwo 

duchowe, Kraków 2011, s. 7. 

4 Palladiusz, O życiu Ewagriusza, nr 7, s. 107. 
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niejszych wiekach, ze względu na oskarżenia Ewagriusza o orygenizm, spotkały 

się z dość chłodnym odbiorem.  

Ewagriusz pozostawił po sobie m.in.: O praktyce ascetycznej, O modlitwie, 

O poznaniu, O różnych rodzajach złych myśli, O mistrzach i uczniach, O sporze 

z myślami, Pouczenia dla mnichów oraz wiele innych dzieł, w tym również dość 

liczną korespondencję5. Dzieło O praktyce ascetycznej przez samego Ewagriusza 

zostało zatytułowane jedynie O praktyce. Przymiotnik „ascetycznej” zostało do-

dane w wiekach późniejszych w celu doprecyzowania tematu dzieła. Ewagriusz 

używał terminu „praktyka” (gr. praktike) na określenie ascezy, która według niego 

powinna prowadzić do kontemplacji, określanej przez niego słowem „fizyka”, 

oraz do poznania Boga mającego charakter jednoczący z Nim. Owo poznanie  

ojciec pustyni nazywał „teologią”6.  

2. Antropologia i asceza według Ewagriusza 

Zanim rozpoczniemy zaledwie pobieżną analizę dzieła pod względem podję-

tego tematu, warto przedstawić antropologię, jaką pontyjski pisarz prezentował 

w swych dziełach. Ewagriusz przyjmował trychotomiczną strukturę człowieka, na 

którą składają się umysł (gr. nous), dusza (gr. psyche) oraz ciało (gr. soma)7. Warto 

zaznaczyć, że chociaż na określenie umysłu używał greckiego terminu nous, ozna-

czającego intelekt, to jednak pod tym pojęciem kryje się rozumienie ducha ludz-

kiego, przez wielu utożsamianego z nieśmiertelną duszą. Z kolei używane przez 

niego pojęcie duszy należy tłumaczyć współczesnym językiem, jako psychikę 

człowieka pośredniczącą pomiędzy umysłem a ciałem8. Ewagriusz, będący pod 

wpływem platonizmu, rozróżniał w duszy dwie części: rozumną (kierowniczą), 

która jest pewnym odbiciem ducha w duszy, oraz nierozumną (namiętną), będącą 

odbiciem ciała. Ponadto ta irracjonalna część duszy dalej dzieli się na części pożą-

dliwą i popędliwą, które odpowiadają dynamizmom zachodzącym w człowieku9.  

Odwołując się do biblijnej kategorii stworzenia człowieka jako imago Dei, 

Ewagriusz podkreślał, iż człowiek pierwotnie stanowił jedność. Rajski upadek 

spowodował wewnętrzną dezintegrację, czego skutkiem są nieustanne napięcia 

pomiędzy umysłem, duszą i ciałem. Zadaniem człowieka jest dążenie do jedności, 

——————— 
5 W Polsce dzieła Ewagriusza dostępne są dzięki Wydawnictwu Benedyktynów z Tyńca: 

Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1 (Źródła monastyczne, 18), Kraków 2007; t. 2 (Źródła 

monastyczne, 36), Kraków 2011 (wyd. 2). 

6 Tenże, O praktyce [ascetycznej] (Practicus), nr 1, w: Pisma ascetyczne, t. 1, s. 228. 

7 Tamże, nr 89, s. 249-250; por. W. Zatorski. Osiem duchów zła. Nauka Ewagriusza z Pontu 

o namiętnych myślach, Kraków 2012, s. 13; P. Turzyński, Antropologia trychotomiczna Orygenesa, 

„Vox Patrum” 35(2015), t. 63, s. 35-46. 

8 L. Nieścior, Wstęp, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, s. 25. 

9 W. Zatorski, Osiem duchów zła…, s. 21. 
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co de facto jest przywracaniem Bożego obrazu w człowieku. Ta wewnętrzna inte-

gracja dokonuje się poprzez współpracę z Bogiem na drodze praktyki ascetycznej, 

którą pontyjski mistrz porównuje do duchowego exodusu10. Asceza jest długą 

drogą przez pustynię, na którą składają się: zachowywanie przykazań, pełnienie 

dzieł miłosierdzia, walka z namiętnościami, walka z osobowym złem oraz utwier-

dzanie się w cnotach. Ascezie służą konkretne ćwiczenia, takie jak: modlitwa, 

wstrzemięźliwość, post, nocne czuwania, zachowywanie ubóstwa oraz anacho-

reza, a więc pewne odejście od świata. Mają one na celu kształtowanie namiętnej 

części duszy, czyli tej będącej „bliżej ciała”. W nauce Ewagriusza próżno szukać 

deprecjacji ciała – to nie ono jest źródłem grzechu, lecz niewłaściwe korzystanie 

z niego11.  

Grzechy wynikają z ulegania namiętnościom, będącym chorobliwymi przy-

wiązaniami do czegoś, co człowiek postrzega jako wartość. Są one również nazy-

wane nieładem w nierozumnej części duszy. Chociaż namiętności mogą objawiać 

się w życiu człowieka na różne sposoby, to jednak podstawowym sposobem ich uka-

zywania są myśli. Walka z nimi rozpoczyna się od ich rozpoznania. Temu zagadnie-

niu Ewagriusz poświęca wiele uwagi w dziełach: O praktyce ascetycznej, O różnych 

rodzajach złych myśli oraz O ośmiu duchach zła. Celem praktyki ascetycznej nie 

jest ucieczka przed pokusami, lecz osiągnięcie stanu „beznamiętności duszy”, 

w którym asceta staje się odporny na wewnętrzne i zewnętrzne poruszenia12. 

3. Natura i pochodzenie myśli 

Na określenie myśli Ewagriusz używał greckiego terminu logismoi/logismos, 

który niesie w sobie zupełnie inne znaczenie niż współczesne pojmowanie myśli 

jako idei, poglądów, sądów lub innych wytworów inteligencji człowieka. Myśl 

oraz myślenie dla omawianego autora ma nie tylko wymiar intelektualny, ale 

przede wszystkim egzystencjalny, czyli angażujący całą bytowość człowieka13. 

Logismoi to stałe tendencje podmiotu do określonego działania oraz schematy  

myślenia prowadzące do popełniania konkretnych, stale powtarzających się grze-

chów.  

Należy zatem powiedzieć, że logismoi dla Ewagriusza to nie tylko myśli 

w sensie ścisłym, lecz także różne wyobrażenia, pamięć i uczucia14. Jak można 

zauważyć, chociaż sam termin „myśl” ma neutralne znaczenie (mogą być dobre 

——————— 
10 G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, s. 420-423. 

11 L. Nieścior, Wstęp, s. 26-28. 

12 Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 2, s. 228. 

13 W. Zatorski, Osiem duchów zła, s. 26; zob. więcej: T. Špidlik, I. Gargano, V. Grosii, Ducho-

wość Ojców Kościoła (Historia duchowości, t. 3), Kraków 2004, s. 113-115. 

14 W. Zatorski, Osiem duchów zła, s. 29. 
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albo złe), to starożytny autor skupiał swą refleksję na negatywnym znaczeniu my-

śli jako pokus, które mogą doprowadzić człowieka do grzechu. Dla omawianego 

ojca pustyni myśli są namiętnościami, stałymi schematami działania, przez które 

człowiek kuszony przez złego ducha odwraca się od Stwórcy ku stworzeniu.  

Trafnie Ewagriuszowe rozumienie myśli rozwinęła tradycja chrześcijańska  

nazywająca grzechami głównymi to, co ojciec pustyni określał jako logismoi.  

Intuicję Ewagriusza rozwinęli św. Jan Kasjan i św. Grzegorz Wielki, wyróżniając 

siedem grzechów głównych. Nazwa „główne” oznacza, że stanowią one źródło 

innych grzechów. W Katechizmie Kościoła katolickiego można odnaleźć następu-

jący katalog grzechów głównych: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, 

łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe (nr 1866). Przy porównywaniu sied-

miu grzechów głównych z ośmioma rodzajami złych myśli, lub z ośmioma  

duchami zła, jak również nazywa je Ewagriusz, należy przypomnieć o adresatach 

tych katalogów. Siedem grzechów głównych jest adresowane do wszystkich chrze-

ścijan, którzy żyją w świecie i starają się wykorzeniać swe wady, zaś wyliczenie 

ośmiu duchów zła jest kierowane do mnichów, którzy porzucają świat (anacho-

reza), aby na pustyni stawać się doskonalszymi. Jak pisze pochodzący z Pontu  

autor, przeciw świeckim demony walczą za pomocą rzeczy, przeciw mnichom  

częściej za pomocą myśli15.  

Zestawiając Ewagriuszowe rozumienie myśli z prezentowaną przez niego  

antropologią, można wskazać miejsce, w którym „rodzą się” myśli. Jest to dusza 

ludzka, dzieląca się – jak już wspomniano – na część racjonalną i irracjonalną. 

Warto jednak zaznaczyć, że to nie dusza, rozumiana jako jeden z wymiarów czło-

wieczeństwa, jest odpowiedzialna za wytwarzanie logismoi. Taka opinia sugero-

wałaby, że to Bóg jest odpowiedzialny za kuszenie człowieka, gdyż cały człowiek 

(ciało, dusza, duch) jest Jego dziełem. Według Ewagriusza skutkiem grzechu pier-

worodnego nie jest zepsucie ludzkiej natury, lecz jedynie osłabienie dobrej woli 

człowieka. Przyjmując również zewnętrzne wzbudzanie myśli przez podmioty  

duchowe, ojciec pustyni wyróżnia następujące źródła myśli: dla myśli dobrych są 

to dobre duchy (Bóg i aniołowie), ludzka wola skłaniająca się ku dobru oraz natura 

człowieka. Z kolei dla myśli złych źródłami są złe duchy oraz wola człowieka 

skłaniającego się ku złu16. 

Logismoi mogą wskazywać na pewne nieuporządkowanie, w jakim znajduje 

się człowiek podejmujący wysiłek pracy nad sobą oraz brak miłości w jego du-

szy17. Nieuporządkowanie może ujawniać się zarówno w bezpośrednim odbiorze 

rzeczywistości przez zmysły, jak też przez rozmyślanie nad impulsami pochodzą-

cymi od zmysłów. Nieuporządkowane zmysły prowadzą do pożądania, które pro-

——————— 
15 Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 48, s. 241. O rozwoju nauki o grzechach 

głównych zob. T. Špidlik. I. Gargano. V. Grosii, Duchowość Ojców Kościoła, s. 119-120. 

16 W. Zatorski, Osiem duchów zła, s. 38. 

17 Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 38, s. 238.  
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wadzi do namiętności (myśli w sensie szerokim). Człowiek ponosi duchową i mo-

ralną odpowiedzialność nie za sam fakt odczuwania pokus, lecz za to czy pokusy 

wzbudzają w nim namiętności18. Za rozpoznawanie myśli odpowiada rozumna 

(kierownicza) część duszy, którą Ewagriusz sytuuje bliżej umysłu (ducha) czło-

wieka. To usytuowanie nie polega na zależności fizycznej, lecz na antropologicz-

nej konstrukcji człowieka jako bytu cielesno-psychiczno-duchowego.  

4. Rodzaje myśli i duchowa walka z nimi 

Mistrz Ewagriusz wyróżnia osiem głównych złych myśli19: 1) obżarstwo, 

2) nieczystość, 3) chciwość, 4) smutek, 5) gniew, 6) acedię, 7) próżną chwałę, 

8) pychę. Ich kolejność nie jest przypadkowa, gdyż często uleganie jednej ze złych 

myśli prowadzi do wewnętrznej niewoli od kolejnej. Zgodnie z zasadą, że lepiej 

uczyć się na cudzych błędach, ojciec pustyni odwołując się do swego doświadcze-

nia oraz obserwacji pustelników, którzy opowiadając mu o swym życiu, prosili 

o radę, wskazuje, że u wielu ludzi droga do wejścia w określone grzechy ma  

podobny kształt, to znaczy diabeł często działa schematycznie, próbując odwieść 

człowieka od zjednoczenia z Bogiem. Ewagriusz na początku dzieła O praktyce 

ascetycznej (w punktach 6-14) nie tylko wymienia, ale także wyjaśnia swoje rozu-

mienie tych ośmiu myśli. 

Pierwszy rodzaj złych myśli, jakim może ulec asceta, to obżarstwo. Aby  

dobrze zrozumieć, co miał na celu Ewagriusz pisząc o obżarstwie, należy przypo-

mnieć jak często anachoreci spożywali posiłki. Otóż powszechną praktyką pustel-

ników (uwarunkowaną również klimatem, w którym żyli) było spożywanie jed-

nego posiłku na dobę. Obżarstwo nie polegało na jedzeniu aż do szczytu możliwo-

ści, lecz jedzeniu więcej niż potrzeba. Według Ewagriusza początkiem obżarstwa 

jest pokusa, by zadbać o swoje zdrowie przy jednoczesnym wzbudzeniu przeko-

nania, że asceza je niszczy. Droga do wejścia w nieczystość, którą Ewagriusz  

rozumie jako pożądanie odmiennych ciał, rozpoczyna się od zwątpienia w sens 

wyrzeczenia. Chciwość rozpoczyna się od pokusy zadbania o swą przyszłość 

i zdobycia niezależności od innych. Niespełnienie pragnień rozpoznawanych 

przez człowieka lub wspominanie tego, co utracone, prowadzi z kolei do smutku. 

Może to prowadzić ascetę do koncentracji na swej krzywdzie, co według Ewagriu-

sza jest początkiem gniewu. Gdy człowiek kuszony podąża tą drogą, może ulec 

acedii nazywanej „demonem południa”. Polega ona na znużeniu dotychczasowym 

życiem pełnym wyrzeczeń i przeżywanym w konkretnym stałym miejscu. Jako 

lekarstwo na ten stan rzeczy zły duch często proponuje zmianę miejsca lub jedynie 

——————— 
18 Tamże, nr 4, s. 228. 

19 Ewagriusz wielokrotnie powraca do tego rozróżnienia, m.in. w dziełach: O praktyce ascetycz-

nej, O ośmiu duchach zła, O różnych rodzajach złych myśli oraz O sporze z myślami. 
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tęsknotę za nowym, gdzie życie wydaje się łatwiejsze. Diabeł może także prowo-

kować do próżnej chwały, której początkiem często jest przyjmowanie pochwał za 

dobre czyny, co może prowadzić do uznania, iż to, co osiągnął anachoreta, jest 

jego wyłączną zasługą, a nie dziełem Boga. Ostatnim głównym rodzajem złych 

myśli, w jakie może wejść mnich, jest pycha będąca uznaniem swej samowystar-

czalności, także od Boga. Według Ewagriusza znakiem, iż człowiek wszedł  

w pychę, jest „oglądanie tłumu demonów w powietrzu”20, czyli roszczenie sobie 

praw do jedynej słusznej interpretacji rzeczywistości oraz krytykanckie ocenianie  

i deprecjonowanie innych mnichów21. 

Biblijnym fragmentem, będącym modelem kuszenie człowieka, jest wydarze-

nie kuszenia Chrystusa na pustyni (por. Mt 4, 1-11; Łk 4, 1-13). Jezus został wtedy 

wystawiony na działanie trzech pokus, które komentator Ewagriusza o. Włodzi-

mierz Zatorski, benedyktyn, określa mianem źródłowych. Są to: obżarstwo (po-

kusa przemiany kamienia w chleb), chciwość (zagarnięcie przepychu wszystkich 

królestw świata) i próżność (wystawianie Boga na próbę). Te trzy pokusy mogą 

doprowadzić do ulegania kolejnym rodzajom złych myśli. Obżarstwo może powo-

dować nieczystość, gniew i smutek. Chciwość może prowadzić do smutku 

i gniewu. Próżność często prowadzi do pychy lub smutku i gniewu. Natomiast te 

kolejne pokusy doprowadzają często do acedii, będącej rodzajem duchowej depre-

sji i zmęczenia dotychczasowym wysiłkiem22. 

Walka z myślami nakłaniającymi człowieka do czynienia zła (nie tylko przez 

czyny, ale również przez słowa i myśli) rozpoczyna się od rozpoznania, z jakim 

rodzajem myśli mamy do czynienia. Już samo spostrzeżenie, że jesteśmy kuszeni, 

oraz rozpoznanie, jaki jest schemat działania ducha kusiciela, pomaga w tej  

duchowej walce. Rozpoznanie schematu kuszenia prowokuje również do swoi-

stego rachunku sumienia ze swoich zaniedbań, które mogły prowadzić człowieka 

do wystawienia się na określoną grupę pokus. Pontyjski mnich zaleca również, by 

rozpoznać, w jakiej „części” duszy rodzą się grzeszne dążenia. To pozwala  

bowiem na dobranie odpowiedniego oręża w walce ze złymi logismoi, gdyż często 

źle zastosowane lekarstwo zamiast do uleczenia może doprowadzić do większej 

choroby23.  

Jeśli myśli powstają w kierowniczej (racjonalnej) części duszy, to należy prze-

ciwstawiać się nim za pomocą czytania duchowego, czuwania i modlitwy. Jeśli 

rodzą się w pożądliwej części duszy, to jako lekarstwo na nie Ewagriusz proponuje 

post, podejmowanie trudu, wysiłku fizycznego oraz anachorezy. Z kolei wobec 

myśli powstających w popędliwej części duszy proponuje on śpiewanie Psalmów, 

ćwiczenie się w cierpliwości i podejmowanie dzieł miłosierdzia. Należy jednak 

——————— 
20 Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 14, s. 232.  

21 Tamże, nr 7-14, s. 229-232. 

22 W. Zatorski, Osiem duchów zła, s. 45-55. 

23 Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 22-23, s. 234-235. 



134 Ks. Daniel KOPER 
 
zachować właściwy umiar, aby nie zniechęcić się do ascezy, gdyż długotrwałe 

i mniej intensywne działanie przynosi lepsze efekty niż działanie znacznie inten-

sywniejsze, lecz krótkotrwałe24.  

Ewagriusz jako cel ascezy przyjmuje osiągnięcie stanu „beznamiętności  

duszy”. Nie należy jednak utożsamiać jej ze stoickim spokojem, czy nirwaną, do 

której dążą buddyjscy mnisi. Beznamiętność nie jest jedynie wewnętrzną harmonią 

człowieka, ale owocem walki duchowej. Omawiany ojciec pustyni wymaga od ad-

resatów swego dzieła anachorezy, będącej nie tylko fizycznym odejściem od 

świata, lecz także sięgającej głębiej, będącej ucieczką od „wszystkich światowych 

przyjemności”, oraz niekiedy postu o chlebie i wodzie, przy ograniczeniu do jed-

norazowego na dobę spożycia takiego posiłku25. 

Oprócz zasad ascezy, dotyczących poszczególnych rodzajów złych myśli, 

można także w Ewagriuszowym dziele O praktyce ascetycznej odnaleźć ogólne 

zasady dotyczące walki z wszystkimi pokusami. Pierwszą ogólną zasadą, do której 

praktykowania zachęca Ewagriusz, jest opanowanie. Skrajnym przypadkiem 

braku opanowania może być uzewnętrznienie swych wewnętrznych frustracji 

i skierowanie gniewu na bliźniego (Ewagriusz używa tu określenia „brata”, gdyż 

jak wiadomo żył w osadzie półpustelniczej składającej się z samych mężczyzn). 

Efektem braku opanowania może być „wygnanie brata”. Omawiany autor prze-

strzega przed tym, przytaczając skutki takiego stanu rzeczy – w pierwszym rzędzie 

będzie nimi uczucie smutku, stale powracające na modlitwie26.  

Kolejną zasadą, do praktykowania której jest zachęcony czytelnik dzieła 

O praktyce ascetycznej, jest stałość miejsca. Nie należy jej rozumieć jako stabilitas 

loci, lecz jeszcze ściślej: jako wezwanie, by nie opuszczać swej celi, gdy odczuwa 

się największe kuszenie27. Jednym z największych wrogów człowieka praktykują-

cego ascezę może być znużenie. W tym kontekście warto wspomnieć o kolejnej 

zasadzie, jaką jest trwała gotowość do podejmowania trudu walki duchowej28. 

Człowiek dążący do doskonałości nigdy nie powinien uważać, że jest wolny od 

jakichś pokus, albo że całkowicie zwalczył swoje wady. Uleganie takiemu przeko-

naniu może być znakiem poddania się duchowej próżnej chwale.  

Lekarstwem na wszelkie rodzaje złych myśli jest kontemplacja. Nie należy jej 

jednak pojmować jako techniki modlitewnej, ale jako łaskę od Boga. Kontempla-

cję, w rozumieniu Ewagriusza, należy pojmować jako etap życia duchowego, do 

którego mnisi dochodzą po okresie praktyki rozumianej jako długotrwała asceza29.  

——————— 
24 Tamże, nr 15, s. 232-233; por. M. Chmielewski, S. Urbański, Rozeznawanie duchowe,  

w: Leksykon duchowości katolickiej, s. 756-760. 

25 Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 16-19, s. 233. 

26 Tamże, nr 25, s. 235. 

27 Tamże, nr 28, s. 236. 

28 Tamże, nr 29, s. 236. 

29 Tamże, nr 32, s. 236-237. 
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Kolejną usystematyzowaną przez Ewagriusza metodą walki z myślami kuszą-

cymi do grzechu jest metoda antyrretyczna polegająca na przeciwstawianiu się  

pokusom za pomocą powtarzania słowa Bożego. W dziele O sporze z myślami 

(Antirrheticus)30 Ewagriusz wyjaśnia tę metodę. O sporze z myślami jest podzie-

lone na osiem rozdziałów odpowiadających ośmiu rodzajom złych myśli. W każ-

dym z nich przedstawiciel ojców pustyni przytacza po kilkadziesiąt fragmentów 

Pisma Świętego, które mają pomóc w modlitwie przeciw pokusom.  

* 

Każdy człowiek może za pomocą swego rozumu rozpoznawać, co prowadzi 

go do szczęścia w chrześcijaństwie utożsamianym ze zjednoczeniem z Bogiem, 

oraz co od tego celu oddala. Starożytny autor Ewagriusz z Pontu jako drogę do 

spełnienia proponuje obserwację myśli, które rozumie znacznie szerzej niż idee, 

czy inne konstrukty, będące wytworem ludzkiego umysłu. Aby walczyć ze swoimi 

wadami i grzechami nie wystarczy jedynie powstrzymywać się od popełniania 

określonego aktu, ale należy pracować znacznie głębiej – w głębi swego serca, 

rozumianego jako najbardziej wewnętrzna część duszy.  

Walka z pokusami oddalającymi człowieka od Boga rozpoczyna się od obser-

wacji swych myśli, będących trwałymi tendencjami do popełniania określonych 

grzechów. Następnie należy rozpoznać, jaka jest wada główna, jakie schematy my-

śli prowadzą do upadku oraz jaka część trychotomicznej konstrukcji człowieka 

prowadzi do grzechu. Gdy zostanie to rozpoznane, można rozpocząć długotrwałą, 

systematyczną walkę ze swymi wadami, która ma doprowadzić człowieka do kon-

templacji Boga oraz do zjednoczenia z Nim. 

 

 

THE DISCERNMENT OF THOUGHTS  

AS AN ELEMENT OF ASCETICISM IN THE LIGHT OF THE WORK  

OF EVAGRIUS PONTICUS  ON ASCETIC PRACTICE 

 

This article aims to show the importance of discerning thoughts according  

to Evagrius Ponticus. The article starts with a short memoir of this master of the 

spiritual life from the 4th century. Then, Evagrius’ anthropology and his concept 

of the Christian asceticism are presented. He held the tripartite view (trichotomy) 

claiming that the human being is a composite of three distinct components: body, 

spirit and soul. 

The purpose of asceticism, which is a long-standing effort, is to restore the 

image of God in human soul. This process is based on internal integration all men-

——————— 
30 Ewagriusz z Pontu, O sporze z myślami (Antirrheticus), w: Pisma ascetyczne, t. 2, s. 149-221. 
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tal powers. Asceticism, according to Evagrius, starts from recognizing thoughts 

(gr. logismoi), defined as modes of behavior leading to sin, contemporarily named 

vices. 

Evagrius distinguished eight generic evil thoughts (also called the Eight Spirits 

of Evil), that were taken by later writers and used in the development of the tradi-

tion about seven deadly sins. 

In the final part of the article, Evagrius’ guidelines were cited, in which  

he advised how to struggle with sinful thoughts.  

Tłum. ks. Marcin Kornaga 

 

Słowa kluczowe: Ewagriusz z Pontu, asceza, grzechy główne, wady, myśli, 

walka duchowa. 

Key words: Evagrius Ponticus, asceticism, deadly sins, disadvantages, 

thoughts, spiritual struggle. 
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ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE MISTYKIEM? 
 

 

By adekwatnie odpowiedzieć na pytanie, czy św. Maksymilian Maria Kolbe 

był mistykiem, trzeba wpierw wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem „mistyka”? 

W ostatnich dziesięcioleciach to słowo stało się bowiem bardzo modne i dlatego 

obarczone jest wieloznacznością. Najczęściej przez mistykę rozumie się spektaku-

larne zjawiska nadzwyczajne, a nierzadko również utożsamia się ją ze stanami 

„wyższej”, to znaczy „odmiennej świadomości” (W. James), lub ze „szczytującymi 

stanami świadomości” (A. Maslow), których osiągnięcie – zdaniem niektórych – 

możliwe jest nie tylko na drodze bardzo angażujących przeżyć religijno-ducho-

wych, ale także różnych technik relaksacyjno-koncentracyjnych czy silnych do-

znań zmysłowych, zwłaszcza erotycznych. Dla osiągnięcia rzekomych przeżyć 

mistycznych sięga się nawet po środki farmakologiczne, nie wyłączając narkoty-

ków. 

W przeciwieństwie do zjawisk nadzwyczajnych, zaliczanych do tzw. łask  

gratis datae, doświadczenie mistyczne i związane z nim przeżycia duchowe należą 

do kategorii łask gratum facientes1. Zjawiska nadzwyczajne, czyli przekraczające 

——————— 
 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 nau-

kowy 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; wiceprzewodniczący Polskiego Towarzy-

stwa Mariologicznego w latach 2017-2020; członek Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego 

Towarzystwa Naukowego; konsultor Komisji Maryjnej, Komisji Nauki Wiary i Komisji Duszpaster-

skiej KEP; doktor honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; zainicjował i zredago-

wał Leksykon duchowości katolickiej (Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002); autor ponad 345  

artykułów naukowych i 34 książek z teologii duchowości; od 2003 r. w każdy czwartek prowadzi 

cykl audycji „Duc in altum!” w Radio Maryja i TV Trwam (około 980 odcinków). Na tej podstawie 

powstała książka pt. Wielka księga duchowości katolickiej (Wydawnictwo AA, Kraków 2015).  

ORCID-0000-0001-7566-5071. 

1 Zob. J. Aumann, Teologia spirituale, Roma 1980, s. 90-92. 
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zwyczajny porządek natury, mogą, ale nie muszą, towarzyszyć życiu mistycz-

nemu. Z tej racji nazywane są zjawiskami paramistycznymi. Ponieważ ich przy-

czyną sprawczą oprócz działania Bożego mogą być także złe duchy lub zaburzona 

psychika, dlatego nie stanowią istoty mistyki chrześcijańskiej. Próba identyfiko-

wania mistyka na podstawie występujących w jego życiu nadnaturalnych fenome-

nów porządku somatycznego, takich jak chociażby: stygmaty, hematodroza, lewi-

tacja czy bilokacja, jak również fenomenów porządku poznawczego typu: widze-

nia i wizje, kardiognoza, prekognicja, glosolalia i ksenoglosja, z góry skazane są 

na niepowodzenie. Te bowiem zjawiska częściej niż u świętych obserwuje się  

u ludzi opętanych podczas ich egzorcyzmowania lub u chorych psychicznie2. 

Jeśli chodzi o św. Maksymiliana to nie ma wiarygodnych danych biograficz-

nych, które świadczyłyby o występowaniu jakichkolwiek zjawisk paramistycz-

nych. Zadziwia jednak to, że mimo zaawansowanej gruźlicy wykazywał ogromną 

energię fizyczną i psychiczną podejmując wciąż nowe inicjatywy oraz działania, 

których zakres i stopień trudności często przekraczał możliwości niejednego zdro-

wego człowieka. Podobnie zdumiewający jest ostatni etap jego życia. Pomimo bo-

wiem choroby i skrajnego wyczerpania warunkami, jakie panowały w obozie kon-

centracyjnym w Auschwitz, spędził w bunkrze głodowym około dwóch tygodni, 

nie przestając się modlić i śpiewać. Gdyby nie śmiertelny zastrzyk, zapewne jesz-

cze wiele dni hitlerowcy czekaliby na jego śmierć. Być może występowało tu zja-

wisko inedii oraz wigilancji. Pierwsze z nich polega na długotrwałym i całkowitym 

powstrzymywaniu się od jedzenia oraz picia przy zachowaniu sprawności działa-

nia, zwłaszcza o charakterze apostolskim, drugie zaś dotyczy trwającego wiele 

miesięcy a nawet całe lata powstrzymywania się od wypoczynku i snu lub rady-

kalnego ograniczenia go bez żadnego uszczerbku dla kondycji psychiczno-nerwo-

wej3. 

Prawdziwego mistyka rozpoznaje się więc nie po nadzwyczajnych zjawiskach, 

lecz po duchowych owocach jego bezpośredniego i najgłębszego zjednoczenia 

z Bogiem (por. Mt 7, 16. 20). Są nimi przede wszystkim: radykalne dążenie do 

świętości oraz związane z tym heroiczne zaangażowanie w pracę apostolską  

w Kościele. Jeżeli bowiem – jak wspomniano wyżej – mistyk jednoczy się w akcie 

nadprzyrodzonej miłości z Jezusem Chrystusem, to oczywistym się staje, że upo-

dabniając się do Niego, nie może pragnąć czegoś innego niż to, co umiłował Zba-

wiciel; kochając swego Pana, mistyk całkowicie poświęca się na rzecz Mistycz-

nego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Trzeba podkreślić, że wbrew obiegowym 

wyobrażeniom o życiu mistycznym, jakoby domagało się ono wycofania ze świata 

——————— 
2 Zob. C. Beccatini, Esperienza mistica e fenomeni mistici: linee di interpretazione psicologica, 

w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984, 

s. 387-444; V. Marcozzi, Fenomeni paranormali e doni mistici, Edizioni Paoline 1990, s. 7-10;  

L. Boriello, R. De Muro, Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik, Kielce 2018.  

3 Zob. A. Royo Marín, Teologia della perfezione cristiana, Cinisello Balsamo 1987 (wyd. 7), 

s. 1105-1109. 
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(fuga mundi), zamknięcia się w klauzurze i całkowitego zatopienia w kontempla-

cji, zawsze ma ono ukierunkowanie apostolskie i to nierzadko w stopniu heroicz-

nym. Znamienny tego przykład mamy właśnie w osobie Szaleńca Niepokalanej. 

1. Istota chrześcijańskiej mistyki 

Z zarysowanym na wstępie mistycyzmem autentyczna chrześcijańska mistyka 

ma niewiele wspólnego, poza jakimiś marginalnymi i nieistotnymi podobień-

stwami w sferze zjawiskowej. Jeśli zaś chodzi o samą istotę tego stanu duchowego, 

to jest on nieredukowalny do jakiejkolwiek postaci naturalnego mistycyzmu. 

W świetle katolickiej teologii istotą mistyki jest bowiem bezpośrednie i niewyra-

żalne, lecz dające poczucie pewności tego faktu, doświadczenie obecności Boga 

w tzw. dnie lub szczycie duszy4. Niezwykle trafnie, choć lapidarnie, opisał to św. 

Paweł, wyznając: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).  

Chrześcijańskie zjednoczenie mistyczne jest aktem suwerennego i nie dają-

cego się przewidzieć działania Bożego, dlatego ze strony podmiotu odczuwane jest 

zawsze jako nagłe wtargnięcie Mocy Bożej, wobec której przyjmuje on postawę 

receptywną (bierną). Doświadczenie obecności Boga działającego w dnie duszy 

nie jest bowiem rezultatem własnych wysiłków ascetycznych czy doskonałości 

moralnej, lecz efektem łaski uświęcającej. Nie jest więc mistykiem ten, kto chce 

nim być, lecz ten, komu Bóg udzieli tej łaski, zapraszając go do szczególnej więzi 

ze Sobą. 

Mówiąc, że doświadczane w dnie duszy zjednoczenie z Chrystusem jest bez-

pośrednie, mamy na myśli najściślejszą z możliwych komunię miłości Boga 

z człowiekiem, która przekracza jakiekolwiek pośrednictwo. W mistologii, czyli 

teologii mistyki, zwłaszcza sanjuanistyczno-terezjańskiej, mówi się o przeobraże-

niu, a nawet przebóstwieniu mistyka przez udzielającego się Pana5. On jako 

Stwórca, jednocząc się ze swoim rozumnym i wolnym stworzeniem, przenika jego 

jestestwo i wpisuje się w strukturę osobową. O ile komunia eucharystyczna opiera 

się na zapośredniczeniu w sakramentalnym znaku Chleba, to w komunii mistycz-

nej znikają jakiekolwiek uchwytne zmysłowo formy pośrednictwa. 

Z tym wiąże się niewyrażalność tego przeżycia. Udzielający się człowiekowi 

Bóg nie daje się ująć w ciasnych ludzkich pojęciach. Z tej racji prawdziwi mistycy 

z zasady bardzo niechętnie opisują to, co dzieje się w ich duszy, gdyż nie mogąc 

——————— 
4 Zob. L. Borriello, Esperienza mistica, w: Dizionario di mistica, red. L. Borriello, E. Caruana, 

M. R. del Genio, N. Suffi, Città del Vaticano 1998, s. 463-476; M. Zawada, Doświadczenie mistyczne. 

Studium struktury fenomenu, Kraków 2015, s. 59-68.  

5 Szerzej o tym zob. M. Chmielewski, Przebóstwienie człowieka według św. Jana od Krzyża, 

„Ateneum Kapłańskie” 117(1991), s. 54-67; tenże, Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia 

z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem („Karmel żywy”, t. 2), 

red. J. W. Gogola, Kraków 2000, s. 113-131. 
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uchwycić tego w jakimś porządku logicznym, nie znajdują adekwatnych słów.  

Jeśli zaś cokolwiek mówią lub piszą o swoim przeżyciu mistycznym, to czynią to 

jedynie pod posłuszeństwem, posługując się językiem właściwym dla ich uwarun-

kowań psychoemocjonalnych oraz intelektualnych. Mają zawsze przy tym głęboką 

świadomość, że jest to zaledwie nieudolny szkic nieogarnionego bogactwa prze-

żyć. 

Niewyrażalność przeżycia mistycznego nie oznacza bynajmniej, że mistyk 

poddaje w wątpliwość to, czego doświadczył ze strony udzielającego się mu Pana. 

Jak dalece jest pewny tego, Kto przepełnia jego duszę, świadczy przykład męczen-

ników, którzy – jak św. Szczepan – w chwili śmierci doznają szczególnie inten-

sywnej relacji z Chrystusem (por. Dz 7, 55-56). Nikt bowiem przy zdrowych zmy-

słach nie oddaje swego życia za iluzję. 

Tego rodzaju zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się mocą daru Ducha Świę-

tego, jakiego chrześcijanin otrzymał już na chrzcie świętym. Zasadnie można więc 

powiedzieć, że wprowadzony do teologii przez franciszkanina o. Stefana Chryzo-

stoma Dobrosielskiego podział na życie ascetyczne i mistyczne ma bardziej zna-

czenie epistemologiczne, niż praktyczne6. W praktyce bowiem szczególnie u świę-

tych, na wszystkich etapach życia duchowego wymiar ascetyczny przeplata się 

z mistycznym. Nie chodzi bynajmniej o nadzwyczajne stany, lecz o to, że uświę-

cająca inicjatywa Boskiej Trójcy (tzw. ruch odgórny) przeplata się z ludzkim wy-

siłkiem pokonywania w sobie „starego człowieka”, podejmowanym w odpowiedzi 

na tę inicjatywę (ruch oddolny). Natomiast eksponowanie ascetycznego wysiłku 

w życiu duchowym pociągałoby za sobą ryzyko semipelagiańskiego podejścia do 

sprawy uświęcenia7. 

Powyższa konstatacja jest o tyle ważna, że w pismach św. Maksymiliana  

daremnie szukalibyśmy typowych dla mistyki przeżyciowej opisów stanów  

wewnętrznych. Zarówno jego listy, jak i stosunkowo nieliczne osobiste zapiski  

zawierają przede wszystkim treści ascetyczno-apostolskie, wśród których można 

znaleźć takie pojedyncze zdania, które zdają się być aluzją do osobistych przeżyć 

mistycznych. Interesujący pod tym względem jest między innymi ostatni tekst 

Świętego o Niepokalanym Poczęciu, napisany tuż przed aresztowaniem. Głęboka 

i oryginalna pneumatologia mariologiczna zdaje się czerpać z jakiejś jemu tylko 

wiadomej inspiracji nadprzyrodzonej8. W każdym razie z tekstów źródłowych 

——————— 
6 Zob. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (w. X-XVII), Lublin 

1994, s. 302-330, 353-364; E. Pacho, Místicos y teología mística: del siglo XVI al siglo XIX, w: La 

teologia spirituale. Atti del Congresso internazionale OCD, Roma 24-29 aprile 2000, [bez red.], 

Roma 2001, s. 107-108. 

7 Zob. L. Borriello, Ascesi-ascetica, w: Dizionario di mistica, s. 154-162; J. Aumann, Teologia 

spirituale, s. 11-12. 

8 Zob. Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część I, Niepokalanów 2007; część II, Niepoka-

lanów 2008, nr 1184 [dalej: Pisma].  
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przebija wielka determinacja w dążeniu do świętości, rozumianej jako zjednocze-

nie z Chrystusem przez Maryję.  

2. Świętość jako zjednoczenie z Bogiem przez Maryję  

Pragnienie osiągnięcia najwyższego stopnia świętości jest cechą charakterys-

tyczną całego życia duchowego św. Maksymiliana. Świadczy już o tym przeka-

zane przez matkę jego dziecięce zwierzenie odnośnie do widzenia, jakie miał pod-

czas modlitwy w pabianickim kościele św. Mateusza przed obrazem Matki Bożej. 

Wtedy Niepokalana ukazała mu dwie korony: białą i czerwoną, wyjaśniając, że 

jedna oznacza czystość, a druga męczeństwo. Mały Rajmund wybrał obydwie, 

w czym wyraziło się jego pragnienie nieprzeciętnej świętości9. Potem w okresie 

przygotowania do wieczystych ślubów zakonnych i kapłaństwa wiele razy, a nawet 

codziennie ponawiał postanowienie bycia świętym i to „jak największym”10. „Ży-

cie krótkie – pisał w 6 II 1918 roku, a więc dwa i pół miesiąca przed święceniami 

kapłańskimi – po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym”11.  

Kilka lat później, w pierwszych numerach „Rycerza Niepokalanej” z 1922 

roku zamieścił kilka interesujących artykułów na temat świętości, które niewątpli-

wie wyrażają jego osobisty program życia duchowego. W tekście pt. Świętość czy-

tamy między innymi, że istotą świętości jest „miłość Boga aż do heroizmu. Oznaką 

wypełnienie woli Bożej, zawartej zwłaszcza w Przykazaniach Bożych, Kościoła 

Bożego i w obowiązkach stanu. Środkiem – ciągłe czuwanie nad sobą, by wady 

poznać i wykorzenić, a cnoty wszczepiać, pielęgnować, rozwijać aż do niepo-

wszednich stopni – i modlitwa, którą dusza zdobywa nadprzyrodzone Boże łaski, 

niezbędne do postępu duchowego. U wszystkich świętych zajmuje ona pierwszo-

rzędne miejsce. Najważniejsze jej stopnie – to modlitwa ustna, rozmyślanie i kon-

templacja. W tej ostatniej porywa Pan Bóg nieraz duszę do siebie bliżej i wtedy, 

olśniona nadziemskim światłem i rozpłomieniona miłością, wpada w zachwyce-

nie, nie mające nic wspólnego z naturalnymi zachwytami. Nie jest to jednak  

konieczne ani potrzebne do świętości”12. 

W kolejnym numerze „Rycerza Niepokalanej” zamieścił artykuł pt. Wielkość 

i świętość, w którym dokonał trafnego zestawienia cech geniusza i świętego. Oby-

dwaj – pisał – „wyrastają nad otoczenie, zwracają mimowolnie na się uwagę jako 

ludzie niezwykli”. O ile jednak geniusz, „wydoskonalając się w jednym kierunku, 

zaniedbuje często najważniejsze pola i tak niszczy w sobie równowagę i harmonię, 

——————— 
9 Zob. A. Wojtczak, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 2008, s. 14. 

10 W „Regulaminie życia” spisanym w lutym 1920 roku pierwszy punkt brzmi: „Muszę być 

świętym jak największym”. – Pisma, nr 850. Natomiast podczas rocznych rekolekcji rzymskich 

w 1915 roku zanotował: „Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym”. – Pisma, nr 844. 

11 Pisma, nr 864.  

12 Pisma, nr 903. 
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a i innym nieraz swym bezładem szkodzi”, to święty „Bożą tylko chwałę ma na 

oku. O ludzkie sądy nie dba i staje ponad nie. Władze duszy i ciała odpowiednio 

podporządkowuje i ciało rozumowi, a rozum Bogu pod rządy oddaje […]. Święty 

zaś bez względu na stan zdrowia lub wiek zawsze naprzód postępuje, owszem cho-

roby i utrapienia stają się dlań drabiną do wyższej doskonałości […]. Święty prze-

chodzi zawsze «dobrze czyniąc» (por. Mk 7, 37) na wzór Jezusa, prawdę i szczę-

ście zaszczepia, gdzie tylko się znajdzie, i przykładem pociąga do Dobroci nie-

stworzonej”13. 

Kilka miesięcy później o. Kolbe pisał, że jeśli chodzi o świętych, to „dla 

chwały Bożej i dusz zbawienia żaden trud dla nich nie ciężki, żaden krzyż nie 

przykry – wszystko to odtąd dla nich rozkoszą, wszystko skarbem, bo wszystko na 

służbie Bożej miłości!”. Ponadto wiernie korzystają oni z udzielonych im przez 

Stwórcę darów naturalnych, które zawsze potrafili podporządkować łasce, dzięki 

czemu „nic im na szkodę się nie obracało, lecz jeszcze korzyści nieskończone, bo 

duchowe, odnosili z wszystkiego…”14. 

Te głębokie przemyślenia na temat świętości, będącego zaledwie 4 lata po 

święceniach dwudziestoośmioletniego o. Maksymiliana, z pewnością nie są jedy-

nie owocem pilnych studiów teologicznych, lecz odbiciem jego osobistych dążeń. 

W notatkach duchowych, zwłaszcza z pierwszych lat kapłaństwa, jako sposób 

osiągania świętości mocno akcentował powierzenie się Opatrzności Bożej. Pod 

datą 29 VI 1918 roku uczynił postanowienie: „Dozwól się prowadzić Opatrzności 

Bożej. Niepokalana wszystko zrobi – o nic się nie troszcz”. 26 sierpnia tegoż roku 

powtórzył je, pisząc: „Oddaj się całkowicie i we wszystkim Opatrzności Bożej”15.  

Bezwarunkowemu i pełnemu ufności powierzeniu się Bożej Opatrzności od-

powiada całkowite i niemal ślepe posłuszeństwo, które – jak notuje – jest „istotą 

miłości Bożej”16, toteż człowiek „posłuszny w krótkim czasie dojdzie do dosko-

nałości”17. 

W pełnym posłuszeństwa maksymiliańskim powierzeniu się Opatrzności  

Bożej od początku obecny jest wyraźny wątek maryjny. Dla młodego o. Kolbego 

Niepokalana jest bowiem niedoścignionym wzorem świętości i posłuszeństwa Bo-

żej Opatrzności, dlatego pragnął z pokorną ufnością codziennie zawierzyć Jej  

siebie i całe życie. Odnośnie do tego pisał: „Jak największa chwała Boża przez 

zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez 

Niepokalaną. […] Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, 

bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej…”18. W Japonii,  

——————— 
13 Pisma, nr 906. 

14 Pisma, nr 916. 

15 Pisma, nr 864. 

16 Pisma, nr 855. 

17 Pisma, nr 844; zob. Pisma, nr 841-842, nr 860, nr 862,  

18 Pisma, nr 850. 
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w połowie 1935 roku ta metoda osiągania świętości dojrzała w formule postano-

wienia: „Zdaj się bezgranicznie na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną”19.  

Nie można pominąć faktu, że maryjna droga świętości o. Kolbego nosi na  

sobie rys teocentryczny i zarazem chrystologiczny. Ma ona na celu chwałę Bożą. 

Skoro bowiem ostatecznym celem życia jest Bóg – jak to zapisał sobie święty pod 

datą 12 XII 1917 roku20 – to również powierzenie się Maryi prowadzi ku Niemu. 

Dał temu wyraz w często powtarzającym się zdaniu: „Na największą chwałę Bożą 

przez cześć Niepokalanej”21. 

Chrystologiczna orientacja maryjnej drogi świętości św. Maksymiliana, wyty-

czona już w okresie przygotowania do kapłaństwa22, znalazła wyraz w formule: 

„Renovare omnia in Christo (Ef 1, 10) per Immaculatam”23. Koncentruje się zaś 

ona na Sercu Pana Jezusa. Ten wątek jest szczególnie czytelny w jego pismach, 

choć nie zawsze dostrzegalny w pobieżnej charakterystyce maksymiliańskiej  

pobożności. On sam wiele miejsca poświęcał roli Maryi w kulcie Serca Jezuso-

wego. Tej problematyki dotyczy między innymi artykuł w „Rycerzu Niepokalanej” 

z 1925 roku pt. Przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusa. Czytamy 

tam, że „gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na 

to środek godny Boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę swoją własną 

najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę ponad świętych i aniołów świętszą, Tę, 

której niczego odmówić nie potrafi jako najgodniejszej i najdroższej Matce. Serce 

zaś dał Jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła 

nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi”24. Natomiast w innym 

miejscu podkreślał, że „Niepokalana zna sekret połączenia się najściślejszego 

z Sercem Pana Jezusa”25. Kilka miesięcy później stwierdził: „Ona nic nie odmawia 

grzesznikom, a Przenajświętsze Serce Pana Jezusa nic nie potrafi Jej odmówić”26. 

Tłumacząc założenia ideowe Milicji Niepokalanej w jednym ze szkiców pisał:  

„Do Boskiego Serca Jezusa przez Niepokalaną – to nasze hasło…”27.  

Na mistyczne pochodzenie zarysowanej powyżej wizji świętości o. Maksymi-

liana zdaje się wskazywać nie tylko teologiczna głębia i precyzja, z jaką wypo-

wiada się na ten temat jako kleryk i młodziutki kapłan, ale także niezwykła konse-

kwencja oraz determinacja w urzeczywistnianiu młodzieńczych ideałów. Nie  

——————— 
19 Pisma, nr 859. 

20 Pisma, nr 864. 

21 Zob. wpis pod datą 19 I 1918 roku oraz 11 IV 1919 roku. – Tamże.  

22 W notatkach rekolekcyjnych z 1915 roku Święty zapisał: „Celem twoim jest naśladowanie 

Pana Jezusa”. – Pisma, nr 844. 

23 Pisma, nr 886. 

24 Zob. Pisma, nr 1007. 

25 Wpis pod datą 8 VI 1918 roku. – Tamże.  

26 Wpis pod datą 31 VIII 1918 roku. – Tamże. 

27 Pisma, nr 1146. 
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byłoby to możliwe bez szczególnej łaski Bożej, która jest u podstaw doświadcze-

nia mistycznego. 

3. Heroizm apostolstwa 

Wbrew obiegowym wyobrażeniom odnośnie do życia mistycznego, nie wy-

czerpuje się ono jedynie w kontemplacyjnym uniesieniu, przeżywanym w ścisłej 

klauzurze zakonnej, lecz zawsze owocuje apostolskim czynem wypływającym 

z miłości do Boga i bliźniego, zgodnie ze słowami św. Jana Apostoła – pierwszego 

mistyka chrześcijańskiego: „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 

a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16). Dobrze rozumiał to nasz święty, skoro napisał: 

„Życie zewnętrzne, apostolskie jest emanacją życia wewnętrznego…”28. 

We współczesnej mistologii zwraca się baczną uwagę na współzależność do-

świadczenia mistycznego oraz jego indywidualno-społecznych i eklezjalnych 

uwarunkowań29. Nie wystarczy bowiem, posługując się klasycznymi kryteriami, 

nazwać kogoś mistykiem, gdyż tak jak zróżnicowane są drogi świętości, tak samo 

zróżnicowane są formy życia mistycznego. W zależności od tego w czym i jak 

wyraża się doświadczalne zjednoczenie chrześcijanina z Chrystusem w szczycie 

jego duszy, mówić się będzie – na przykład – o mistyce eucharystycznej lub o mi-

styce pasyjnej, podobnie jak dawniej rozróżniano mistykę oblubieńczą (Brautmi-

stik) i mistykę esencjalną (Wessensmistyk)30. Analogicznie można mówić o mistyce 

kontemplacyjnej lub o mistyce apostolskiej. Przykładem tej ostatniej jest właśnie 

św. Maksymilian Kolbe. Jak wspomniano, jego intymne zjednoczenie z Chrystu-

sem przez Niepokalaną znajdowało swe dopełnienie i wyraz w miłości do Kościoła 

oraz w żarliwej trosce o to, aby wszystkich – cały świat – przyciągnąć do Chry-

stusa. Żadne przeciwności zewnętrzne, nawet ze strony własnego środowiska  

kościelnego czy zakonnego, ani przeciwności wewnętrzne w postaci choroby, 

zmęczenia, a nierzadko psychicznego i fizycznego wyczerpania, nie były w stanie 

powstrzymać go w zdobywaniu dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną. 

Już w okresie przygotowania do kapłaństwa i potem jako młody prezbiter, 

o. Kolbe całkowite oddanie siebie w służbie innym uważał za zasadę organizującą 

całe jego życie wewnętrzne. W notatkach rekolekcyjnych z 1920 roku w krótkim 

odstępie czasu przynajmniej dwukrotnie zapisał po łacinie swe postanowienie: 

„Totus primo sibi et sic totus omnibus…” (Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla 

wszystkich…)31. Tę samą myśl powtórzył 11 lat później w ramach rekolekcji, które 

——————— 
28 Notatka pod datą 2 VIII 1918. – Pisma, nr 864. 

29 Zob. J. Sudbrack, Mistyka, w: Leksykon mistyki, red. P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła,  

Warszawa 2002, s. 190. 

30 Zob. G. Moioli, Mistica cristiana, w: Nuovo dizionario di spiritualità, red. S. De Fiores, 

T. Goffi, Torino 1985, s. 988-991. 

31 Pisma, nr 850. 
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odprawiał przebywając w japońskim Niepokalanowie: „Totus sibi et sic totus 

omnibus ex superabundantia” (Cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich z nadob-

fitości)”32. Znamienny jest dopisek: „ex superabundantia”, w oryginale podkre-

ślony podwójnie. Jest to o tyle wymowne, że właśnie w tym czasie święty dozna-

wał największych trudności zarówno w prowadzonym przez niego apostolstwie, 

jak i w życiu duchowym.  

W życiu mistycznym występują bowiem dość charakterystyczne momenty 

tzw. nocy ciemnych, a więc kryzysy duchowe, które z reguły są fazą oczyszczenia 

i przejścia na wyższy poziom zjednoczenia z Bogiem. Do najcięższych przełomów 

tego rodzaju należy ciemna noc ducha. Polega ona na tym, że Bóg, chcąc pełniej 

zjednoczyć mistyka ze sobą, pozbawia go ludzkiego sposobu ujmowania rzeczy-

wistości nadprzyrodzonej. Wskutek tego doświadcza on czegoś, co określa utratą 

wiary i w związku z tym czuje się życiowym bankrutem, pokonanym przez moce 

szatańskie. Jedyną siłą, chroniącą go przed rozpaczą i duchowym regresem, jest 

płynący z łaski heroiczny akt ufności w Boże miłosierdzie. Nierzadko taki stan 

duchowy pojawia się po okresie rozkwitu życia mistycznego oraz działalności apo-

stolskiej i może trwać nawet do śmierci, jak to miało miejsce na przykład u św. 

Matki Teresy z Kalkuty33.  

Mistologia katolicka, bazując głównie na doktrynie św. Jana od Krzyża i św. 

Teresy od Jezusa, w ramach nocy ducha rozróżnia wspomniane wyżej cierpienia 

esencjalne, których przyczyną jest oczyszczająco-udoskonalające działanie łaski 

Bożej, oraz nieodłącznie towarzyszące im cierpienia akcydentalne w postaci naj-

różniejszych przeciwności zewnętrznych, cierpień fizycznych i moralnych, niezro-

zumienia, a czasem nienawiści nawet ze strony najbliższych itp. Bywa, że w tym 

procesie wyraźnie ujawnia się działanie szatana34. 

Tego rodzaju zjawiska, dające podstawę do uznania św. Maksymiliana za mi-

styka, obserwujemy w jego życiu zwłaszcza podczas pobytu w Japonii. Założenie 

tam „ogrodu Niepokalanej” i wydawanie w dość dużym nakładzie „Rycerza Nie-

pokalanej” po japońsku, a także odważne kroki misyjne w Indiach, to niewątpliwie 

szczytowe osiągnięcia apostolskie tego świętego. Jednakże okupione zostały 

ogromnymi cierpieniami, których źródłem – oprócz bariery języka, skrajnego ubó-

stwa i załamania się zdrowia – było niezrozumienie dla tej sprawy ze strony współ-

braci, a także intrygi niektórych duchownych w Japonii. Na to nałożyły się po-

ważne kryzysy we wspólnocie japońskiego Niepokalanowa, grożące prawdziwym 

skandalem, podważeniem wiarygodności samego o. Kolbego i w rezultacie zała-

maniem jego misji. Widział on w tym wyraźny znak działania szatańskiego. Na 

przykład w związku z odejściem jednego z kleryków franciszkańskich z semina-

——————— 
32 Pisma, nr 857. 

33 Zob. J. Hadryś, Fenomen ciemności w życiu Matki Teresy z Kalkuty, w: Duchowość w Polsce, 

t. 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 200-209. 

34 Zob. C. V. Truhlar, L’esperienza mistica. Saggio di teologia spirituale, Roma 1984, s. 45-46. 
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rium duchowego w Tokio, co mogło wywołać skandal i podważyć dzieło apostol-

skie o. Maksymiliana w Japonii, w liście do prowincjała o. Floriana Koziury pisał: 

„Przy tej okazji przyszła mi myśl, że osłabienie energii w tym wypadku jest pod-

stępem szatana, dlatego staram się przy pomocy Niepokalanej – choć własna  

słabość tęgo bruździ – utrzymać równowagę i nie pozwolić sobie na zamieszanie 

i nadwerężenie zdrowia ze zmartwienia”35.  

Odnośnie do tego trzeba zaznaczyć, że historia duchowości zna bardzo liczne 

przypadki wyraźnego działania złego ducha, który nie mogąc wprost zaszkodzić 

utwierdzonemu w łasce mistykowi, atakuje go pośrednio, próbując zniszczyć jego 

dzieła apostolskie. W biografii franciszkańskiego świętego znajdziemy niezli-

czone fakty najróżniejszych przeciwności, których etiologii nie da się inaczej  

wytłumaczyć, jak tylko agresją szatana. Przezwyciężał on te trudności mocą swego 

zawierzenia Bożej Opatrzności przez ufne oddanie się Niepokalanej. W tym kon-

tekście nie ominęła go noc wiary, na co zdaje się wskazywać kilka aluzji w jego 

listach. Pisząc z Nagasaki 30 I 1931 roku do o. Kornela Czupryka, wyznaje: „[…] 

sam czuję, że bardzo wiele dobrego opuszczam, dobre źle wykonuję i złego nie 

brak, ale w Niepokalanej nadzieja […]. Ileż razy zdaje mi się, że już ani wiary, ani 

nadziei nie mam, ani miłości nie czuję; diabeł podsuwa pytanie: «Po coś ty tu przy-

szedł?», a natura czuje wstręt do trosk, kłopotów, cierpienia i chciałaby leniwego 

pokoju”36. Podobne wyznanie uczynił kilkanaście miesięcy później w liście do  

tegoż adresata z 7 V 1932 roku, w którym czytamy: „Aż strach mnie bierze […] 

jak oglądam w listach z Niepokalanowa i innych zapał dla sprawy Niepokalanej 

i porównam, jak moralnie, umysłowo i fizycznie zwłaszcza zniedołężniałem”37. 

* 

W Słowie wstępnym do krytycznej edycji pism o. Kolbego ówczesny prowin-

cjał franciszkanów konwentualnych o. Grzegorz Bartosik mówiąc o tym, że ma-

riologia męczennika z Oświęcimia była i wciąż jest „inspiracją dla publikacji wielu 

współczesnych teologów, którzy jednak z bezradnością stwierdzają, że myśl  

kolbiańska ich przerasta”, stwierdził, iż „św. Maksymilian był chyba bardziej  

mistykiem niż teologiem”38.  

Zaprezentowane tu przesłanki zdają się potwierdzać to przeświadczenie, że św. 

Maksymilian był mistykiem, reprezentującym ten rodzaj głębokiego życia ducho-

wego, który należałoby klasyfikować jako mistykę apostolską. 

——————— 
35 Pisma, nr 367. 

36 Pisma, nr 278.  

37 Pisma, nr 375. 

38 Pisma, część I, s. 6. 
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Na marginesie warto dodać, że już sam fakt, iż myśl kolbiańska nie przestaje 

być źródłem inspiracji teologicznej, dodatkowo upewnia co do mistycznego wy-

miaru jego duchowości. Swą mądrość czerpał on bowiem z samego źródła Boskiej 

Mądrości poprzez najściślejsze zjednoczenie z Panem, jakie jest możliwe w ziem-

skim życiu. Jak pokazuje historia duchowości, to właśnie mistycy okazywali się 

najlepszymi teologami i zarazem apostołami, których myśl oraz dzieła na trwale 

wpisały się w dziedzictwo Kościoła świętego. Jednym z nich bez wątpienia jest 

św. Maksymilian Maria Kolbe. 

 

 

SAINT MAXIMILIAN MARIA KOLBE AS A MYSTIC? 

 

In the light of mystical theology (called today as a mysthology) the core 

of mystical experience is not extraordinary phenomena but inward experience 

of the presence of the God and his action. 

In the life of St. Maximilian Kolbe we can hardly find these extraordinary phe-

nomena, whereas his mystical life is evinced in his remarkable apostleship, striving 

for sanctity and depths of theological thought as well and concepts, e.g. in regard-

ing self-entrustment to the Divine Providence, relationship between the cult of the 

Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary and others. His 

thought does not cease to inspire the theologians today. Similarly to other mystics 

St. Maximilian suffered the dark nights and different forms of the evil’s acting. 

As the ex-Provincial superior as well the main editor of the writings of the 

St. Maximilian said in the introduction to this collection, he was more a mystic 

than a theologian; and as a mystic he was a great apostle. 

 

Słowa kluczowe: św. Maksymilian Kolbe, Maryja Niepokalana, mistyka,  

apostolstwo, świętość.  

Keywords: St. Maximilian Kolbe, Mary Immaculate, mysticism, apostolate, 

sanctity.  
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WSPÓŁZAŁOŻYCIELE  

ZGROMADZENIA SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO  

– KONTYNUATORAMI MISJI POWIERZONEJ ŚW. FAUSTYNIE 
 

 

Forma kultu miłosierdzia Bożego, zapoczątkowana objawieniami Jezusa 

s. Faustynie Kowalskiej, wpisuje się w miłosierne działanie Boga biorące swój po-

czątek w stworzeniu świata i człowieka. Już sam akt stwórczy jest tego dowodem. 

Bóg, doskonała Trójca Osób, nie potrzebował nikogo innego poza sobą. Sam w so-

bie jest pełnią szczęścia. Wszystko, kim jesteśmy i co otrzymaliśmy jako ludzie od 

Stwórcy, jest wyrazem Jego miłosierdzia – Jego miłosiernej miłości. Miłość Boga 

do nas zawsze ma charakter miłosierdzia, ponieważ w relacji Bóg-człowiek nie ma 

równości. Bóg jest Stwórcą, a my stworzeniem. Nie mogliśmy w żaden sposób 

zasłużyć na wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, ani nie jesteśmy w stanie tego 

Bogu odwzajemnić, dlatego z naszej, ludzkiej strony największe, co możemy ofia-

rować Bogu, to miłość. Natomiast ze strony Boga ta Jego miłość do nas jest miło-

sierna. Tylko pomiędzy Trzema Osobami Boskimi jest relacja doskonałej miłości, 

wszystkie bowiem te trzy Osoby są sobie równe. 

O miłosiernej miłości Boga do człowieka i całego stworzenia mówi Słowo 

Boże – cały Stary i Nowy Testament. Również w historii i nauczaniu Kościoła nie 

brak dowodów na miłosierne działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Prawda ta 

jest przywoływana w wielu dokumentach, które przez wieki były wydawane 

w Kościele.  

Orędzie miłosierdzia objawione s. Faustynie jest zatem przypomnieniem i roz-

winięciem tego wszystkiego, co przez wieki zostało objawione o miłosierdziu 

Boga i czego doświadczyliśmy. Zawiera ono wiele form kultu: obraz Jezusa miło-

——————— 
 Dr Elżbieta Marietta KRUSZEWSKA ZSJM, od 2003 r. członkini Zgromadzenia Sióstr Jezusa 

Miłosiernego. Profesja wieczysta w 2011 r. Ukończyła magisterskie i doktoranckie studia teologiczne 

na KUL, uwieńczone doktoratem w 2010 r. z duchowości. W Zgromadzeniu pełniła rozmaite posługi, 
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siernego, święto miłosierdzia Bożego, koronka, nowenna i Godzina miłosierdzia. 

Do tego dochodzi postawa ufności, którą należy traktować jako centralną w kulcie 

Boga miłosiernego, oraz uczynki miłosierdzia, będące odpowiedzią na doświad-

czone miłosierdzie. Jest jeszcze jeden ważny element związany z kultem miłosier-

dzia Bożego, a mianowicie zgromadzenie zakonne, którego Jezus pragnął, i to pra-

gnienie, podobnie jak wszystkie inne, przekazał s. Faustynie. 

Obok jej osoby Bóg powołał jeszcze inne, które wiele zrobiły dla rozszerzania 

kultu miłosierdzia Bożego. Założyły one zgromadzenie, którego zadaniem było 

uwielbianie, głoszenie i wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata. Pierwszą 

z nich był oczywiście bł. Michał Sopoćko, założyciel Zgromadzenia. A obok niego 

dwie współzałożycielki: Jadwiga Osińska i Izabela Naborowska.  

Warto przedstawić te trzy osoby – kontynuatorów dzieła miłosierdzia, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich roli w powstaniu i rozwoju nowego zgromadze-

nia zakonnego, które dziś nosi nazwę Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.  

1. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko 

Jeśli chodzi o ks. Michała Sopoćko, to założenie zgromadzenia było tylko 

jedną z wielu aktywności, które podjął, by szerzyć kult miłosierdzia Bożego. 

Współpracował w tym dziele z s. Faustyną, rozeznając całą sprawę dotyczącą za-

łożenia nowego zgromadzenia. Później, po jej śmierci, rozpoczął to dzieło. Współ-

pracował w tym ze współzałożycielkami, które później już samodzielnie prowa-

dziły zgromadzenie. Zawsze jednak były w kontakcie z założycielem.  

Wszystko zatem rozpoczęło się od s. Faustyny i objawień Jezusa dotyczących 

zgromadzenia, kontynuatorami zaś byli inni. Poniżej przedstawiona zostanie  

historia powstania i rozwoju zgromadzenia i na jej tle rola wszystkich wymienio-

nych osób zaangażowanych w to dzieło. 

Początki nowego zgromadzenia wiążą się z datą 9 VI 1935 r. Tego dnia s. Fau-

styna zapisała w Dzienniczku następujące słowa: „9 VI 1935 r. Zesłanie Ducha 

Świętego. Wieczorem, jak szłam przez ogród – usłyszałam te słowa: «Będziesz 

wypraszać z towarzyszkami swymi miłosierdzie dla siebie i świata»” (Dz. 435). 

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż pierwsze natchnienie odnośnie do nowego 

zgromadzenia miało miejsce w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nie było 

ono pomysłem s. Faustyny. Jego źródłem są słowa, które usłyszała wewnętrznie 

od Jezusa. Ona sama raczej się wzbraniała przed tą myślą, czując się niezdolną do 

założenia nowego zgromadzenia. Jezus nie ustawał jednak w swoich przynagle-

niach.  

Kolejny zapis w Dzienniczku dotyczący zgromadzenia, pochodzi z 29 czerwca 

tegoż roku. Siostra Faustyna, relacjonując w nim swoją rozmowę z kierownikiem 

duchowym, ks. Sopoćką, napisała: „[…] kapłan ten jest kierowany przez Ducha 

Bożego, przeniknął tajemnicę duszy mojej i najskrytsze tajemnice, które były  
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pomiędzy mną i Bogiem, o których mu jeszcze nigdy nie mówiłam, a to dlatego 

nie mówiłam, że ich sama dobrze nie rozumiałam i nie nakazał mi Pan wyraźnie, 

abym o tym powiedziała. Tajemnica ta jest taka, że Bóg żąda, aby było zgroma-

dzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata. 

Kiedy mnie zapytał ten kapłan, czy nie miałam takich natchnień, odpowiedziałam, 

że wyraźnych nakazów to nie miałam, jednak w jednej chwili przenikło jakieś 

światło do duszy mojej i przyszło mi zrozumienie, że Pan mówi przez niego. Na 

próżno się broniłam, że nie mam wyraźnego nakazu, ponieważ pod koniec roz-

mowy ujrzałam Pana Jezusa w progu, w postaci takiej, jako jest namalowany na 

tym obrazie, który mi powiedział, że: «pragnę, aby zgromadzenie takie było»” (Dz. 

436-437). 

Jak widać, pojawia się tu osoba ks. Michała, o którym s. Faustyna pisała, że 

ma Ducha Bożego. Pisała to w kontekście natchnień, jakie miał ks. Sopoćko co  

do spraw związanych z kultem miłosierdzia Bożego. 

Następnego dnia, 30 czerwca, znowu znajdujemy w Dzienniczku zapis doty-

czący zgromadzenia. „Na drugi dzień w czasie Mszy świętej, zaraz na początku, 

ujrzałam Jezusa w niewypowiedzianej piękności. Powiedział mi, że żąda, «aby 

było zgromadzenie to jak najprędzej założone, i ty w nim żyć będziesz z towa-

rzyszkami swymi. Duch mój będzie regułą życia waszego. Życie wasze ma być na 

mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje 

i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć 

moją i tę dasz poznać światu. Będziesz przez modlitwę pośredniczyć między zie-

mią a niebem»” (Dz. 438). 

W objawieniach tych widać intensyfikację sprawy założenia nowego zgroma-

dzenia. Faustyna już nie tylko ma wewnętrzne natchnienia, czy słyszy słowa 

w sercu, ale doświadcza konkretnych objawień Jezusa, który żąda, aby było zało-

żone zgromadzenie i to jak najszybciej. Ponadto sam wyznacza mu misję: 

1. „Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na 

krzyżu”. To pierwszy wyznacznik misji zgromadzenia, ubóstwo i cisza żłóbka, 

głoszenie prawdy o Ojcu, jak to czynił Jezus w czasie swego życia, oraz Krzyż 

cierpień, przyjęty i ofiarowany za siebie i świat; 

2. Wniknięcie w miłosierdzie Boga, poznawanie go, by przekazać światu na 

różny sposób: modlitwą, słowem i czynem; 

3. Pośrednictwo przez modlitwę między niebem a ziemią. 

Pragnienie Jezusa co do powstania nowego zgromadzenia zakonnego było  

zatem bardzo wyraźne, wręcz naglące. Można powiedzieć, że czerwiec 1935 r. to 

czas, gdy Jezus objawiał kolejne swoje pragnienie, jakim miało być założenie  

nowego zgromadzenia zakonnego.  

Siostra Faustyna, chociaż czuła się niezdolna do zrealizowania tego dzieła, to 

jednak wiele o nim myślała. Wskazuje na to fakt, iż w Dzienniczku znajdujemy 

dużo zapisów, w których przedstawiła swoje pragnienia co do zgromadzenia, jak 

ma wyglądać życie sióstr, modlitwa, umartwienia, śluby i praca.  
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Była też w tej sprawie u arcybiskupa wileńskiego. 

W Dzienniczku zapisała takie słowa: „8 I 1936. Kiedy  

byłam u Arcypasterza i prosiłam go, że Pan Jezus żąda ode 

mnie, żebym się modliła wypraszając miłosierdzie Boże dla 

świata i żeby było zgromadzenie takie, które by wypraszało 

dla świata miłosierdzie Boże; i prosiłam, aby mi udzielił 

pozwolenia na to wszystko, co żąda ode mnie Pan Jezus. 

Arcypasterz odpowiedział mi te słowa: Co do modlitwy, to 

siostrze pozwalam i nawet zachęcam, jak najwięcej się mo-

dlić za świat i wypraszać dla niego miłosierdzie Boże, bo 

wszyscy miłosierdzia potrzebujemy, a i spowiednik na pewno siostrze nie zabrania 

się modlić w tej intencji. A co się tyczy tego zgromadzenia, to niech siostra trochę 

zaczeka, niech się wszystko trochę pomyślniej ułoży; rzecz ta, sama w sobie, dobra 

jest, ale nie trzeba się śpieszyć; jeżeli to jest wolą Bożą, to czy trochę wcześniej, 

czy trochę później, to będzie. Dlaczegóżby nie miało być, przecież tyle jest róż-

nych zgromadzeń, to i to będzie, jeżeli Bóg tak żąda. Proszę być zupełnie spokojną, 

Pan Jezus wszystko może; staraj się o ścisłe zjednoczenie z Bogiem i bądź dobrej 

myśli. Słowa te, napełniły mnie wielką radością” (Dz. 585). 

Swoimi myślami, spostrzeżeniami i planami s. Faustyna dzieliła się z ks.  

Sopoćką. Widać to zarówno w Dzienniczku, jak i w licznie zachowanej korespon-

dencji. Prawie w każdym z zachowanych listów poruszała sprawę nowego zgro-

madzenia1.  

Ks. Sopoćko jest pierwszym i najważniejszym kontynuatorem misji szerzenia 

kultu miłosierdzia Bożego, zleconej s. Faustynie. Podobnie jak w przypadku  

innych form kultu, tak też jeśli chodzi o zgromadzenie, to on wystarał się o zreali-

zowanie tego polecenia Jezusa.  

Kim więc był ten kapłan, którego Jezus wybrał na duchowego powiernika 

s. Faustyny i realizatora zleconej jej misji?  

Ks. Michał Sopoćko, urodził się 1 XI 1988 r. w Juszewszczyźnie, majątku po-

łożonym w powiecie Oszmiańskim. Wychowywał się w ubogiej rodzinie szlachec-

kiej, w której były pielęgnowane wartości patriotyczne. Był bardzo zdolny, dlatego 

rodzice postanowili umożliwić mu kształcenie. Po ukończeniu miejskiej szkoły 

sam zaczął uczyć w polskiej szkółce parafialnej, za co został ukarany przez władze 

carskie. Dorastając w rodzinie pobożnej, żyjącej wartościami płynącymi z wiary 

katolickiej, odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa. Po wielu staraniach i poko-

naniu przeszkód ze strony władzy carskiej, w sierpniu 1910 r. wstąpił do semina-

rium duchownego w Wilnie. Po czterech latach, 15 VI 1914 r. przyjął święcenia 

kapłańskie z rąk biskupa żmudzkiego Franciszka Karewicza. W latach 1914-1918 

pracował jako wikariusz w Taboryszkach. Podjął tam swoją posługę z gorliwością 

——————— 
1 Por. E. Kruszewska, Pozwól mojemu miłosierdziu działać w Tobie (Dz. 1486), Tarnów 2018, 

s. 121-125. 
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na wielu polach duszpasterskiego działania: głosił nauki, katechizował dzieci, mło-

dzież i dorosłych, sprawował posługę sakramentalną oraz angażował do współpracy 

ludzi świeckich. Przeciwstawiał się też powszechnemu nałogowi, jakim był alko-

holizm, wzbudzał wartości patriotyczne w narodzie polskim będącym pod zabo-

rami. Założył trzydzieści sześć szkółek elementarnych, w których uczyło się około 

półtora tysiąca dzieci. Sam starał się o nauczycieli i środki finansowe. Ta działal-

ność spowodowała, że ks. Michał, dla uniknięcia represji, musiał opuścić Tabo-

ryszki. W październiku 1918 r. wyjechał do Warszawy, gdzie został mianowany 

kapelanem wojska polskiego. Tam ks. Sopoćko zgłosił się także na studia na Wy-

dziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i w 1923 r. obronił magiste-

rium. W grudniu 1924 r. przeniósł się do Wilna. Pełnił tam obowiązki kapelana 

wojskowego, ukończył też studia doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim  

i 1 marca 1926 r. uzyskał tytuł doktora teologii. Od roku 1927 do 1932 pełnił funk-

cję ojca duchownego w seminarium duchownym w Wilnie, a od 1928 r. pracował 

na Uniwersytecie Stefana Batorego. 13 XII 1934 r. habilitował się na Uniwersyte-

cie Warszawskim.  

Zarówno w pracy naukowej, jak i w wojsku był bardzo gorliwy i oddany swo-

jej misji. Ksiądz Sopoćko był również spowiednikiem wielu zgromadzeń zakon-

nych, m.in. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam w 1933 r. spotkał 

s. Faustynę Kowalską, co znacznie zaważyło na jego dalszym życiu. Od tego czasu 

ks. Michał zaczął stopniowo zajmować się tematyką Bożego miłosierdzia. Zabie-

gał o realizację poleceń Jezusa przekazywanych s. Faustynie. Życzenia te doty-

czyły głównie obrazu Jezusa miłosiernego, święta miłosierdzia Bożego oraz zało-

żenia nowego zgromadzenia zakonnego.  

Po wybuchu II wojny światowej w wyniku działań wojennych i niebezpieczeń-

stwa ze strony okupanta niemieckiego ks. Sopoćko musiał ukrywać się w Czarnym 

Borze. Było to od marca 1942 do sierpnia 1944 r. W tym czasie, pod zmienionym 

nazwiskiem, pracował jako cieśla, mieszkając w małym domku na skraju lasu. Po 

powrocie do Wilna zajął się pracą duszpasterską. Sytuacja była bardzo trudna. 

Władze sowieckie przeciwstawiały się wszelkiej działalności duszpasterskiej, 

mimo to ks. Sopoćko pracował na ile mógł. W 1947 r. został wezwany przez swo-

jego biskupa, Romualda Jałbrzykowskiego, do pracy w Białymstoku. Pełnił tam 

obowiązki wykładowcy w seminarium duchownym i pracował na rzecz rozwoju 

idei miłosierdzia Bożego. Pracy w seminarium oraz rozlicznym formom posługi 

duszpasterskiej poświęcał wiele sił. Ponadto pracował naukowo, interesował się 

sprawami założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego, działał na rzecz 

trzeźwości. Całe jego życie było wypełnione modlitwą i pracą dla Jezusa  

i Kościoła.  

W ostatnich latach życia dotknęły go różne choroby i cierpienia związane 

z wiekiem i pełnioną misją. Zmarł w Białymstoku 15 II 1975 r. Beatyfikacja  
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ks. Sopocki miała miejsce w Białymstoku, 28 IX 2008 r.2.  

Mając przed oczyma postać ks. Sopoćki, który ‒ jak widać ‒ był bardzo  

aktywny na wielu polach duszpasterskich, przejdźmy do ukazania jego współpracy 

z s. Faustyną w dziele zakładania zgromadzenia. 

Przywołajmy na początek fragment listu skierowanego do ks. Michała, który 

dotyczy planowanej przez s. Faustynę interwencji u arcybiskupa wileńskiego 

w sprawie założenia zgromadzenia: „Ja chciałam napisać do Arcypasterza w tej 

całej sprawie [zgromadzenia ‒ przyp. M. K.], ale przyszła mi myśl, że lepiej będzie, 

jakby Ojciec sam ustnie z nim pomówił. Prosiłabym, żeby Ojciec w rozmowie 

z Arcypasterzem nie określał zbyt szczegółowo działalności tego zgromadzenia. 

O celu tego zgromadzenia Arcypasterz wie, że mamy nieustannie wypraszać mi-

łosierdzie Boże dla świata i czcić to niewysłowione Miłosierdzie Boże, ale ja  

poznaję i przenikam wielkie dzieła miłosierdzia, czyli czyny, nie tylko modlitwę 

[…]3”. 

Oto fragment innego listu skierowanego do ks. Sopoćko: „Widziałam zgroma-

dzenie to, jego rozwój zewnętrzny i wewnętrzny z całą dokładnością. Wiele rzeczy 

nie jest mi tajne, czekam z cierpliwością godziny, która blisko jest, aby przystąpić 

do czynu. Nie lękam się niczego, bo wiem dobrze, że Bóg jest ze mną”4. 

W innych listach s. Faustyna pisała do ks. Sopoćki o swoich planach dotyczą-

cych wystąpienia ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i o dylematach 

związanych z ostatecznym podjęciem tej decyzji. Ksiądz Michał radził jej nie spie-

szyć się z tą decyzją. W liście z 10 VII 1936 r. napisał: „Co się tyczy nowego 

zgromadzenia, to ono również powstanie, jeżeli jest taka wola Boża. Według mnie 

na razie takie zgromadzenie musiałoby powstać bez siostry jako Zgromadzenie 

diecezjalne, a potem dopiero Siostra może doń przyjść, jako już istniejącego […]. 

Co się tyczy zamiarów siostry zwolnienia się formalnego ze Zgromadzenia, to 

również tego bym nie radził, gdyż nie ma odpowiednich warunków. Mieszkanie 

w domu prywatnym można by znaleźć, ale w jakim celu? We wszystkich sprawach 

tu poruszonych trzeba dużo i bardzo dużo pomocy Bożej, o którą winniśmy się 

modlić, a szczególnie potrzebna jest modlitwa Siostry. Modlić się zaś na razie  

Siostra może i w tych warunkach, w jakich się znajduje dotychczas”5.  

Widać zatem, że ks. Sopoćko był realistą i wiedział, że nie należy działać zbyt 

szybko, nie mając żadnych warunków prawnych, personalnych i materialnych do 

powołania nowego zgromadzenia zakonnego.  

W odpowiedzi na powyższy list s. Faustyna pisała: „Ojciec wspomniał, że 

zgromadzenie takie musiałoby powstać beze mnie, owszem, jeżeli jest taka wola 

——————— 
2 Por. tamże, s. 117-120. 

3 List s. Faustyny do ks. M. Sopoćki z 19 XI 1936 r. [Kraków], w: Listy świętej siostry Faustyny, 

Kraków 2005, s. 62. 

4 List s. Faustyny do ks. M. Sopoćki z kwietnia 1936 r. [Walendów], w: tamże, s. 29. 

5 List ks. M. Sopoćki do s. Faustyny z dnia 10 VII 1936 r. [Wilno], w: tamże, s. 45. 
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Boża, niech się tak stanie”6. 

Z treści Dzienniczka widać, że s. Faustyna otrzymywała dodatkowe natchnie-

nia i znaki z nieba co do nowego zgromadzenia. W duchu widziała już klasztor 

tego zgromadzenia. Dane jej było zobaczyć dzieło, którego jeszcze nie było, ale te 

wizje utwierdzały ją w przekonaniu, że kiedyś powstanie to zgromadzenie. 

W Dzienniczku znajdujemy kilka zapisów dotyczących tej sprawy7.  

Kwestia zgromadzenia była poruszana jeszcze w innych listach i miejscach 

Dzienniczka. Widać w tych zapiskach trud rozeznawania, jaki podjęła s. Faustyna, 

co do tej sprawy. Widać też, że poza nią były zaangażowane jeszcze inne osoby. 

Siostra radziła się matki generalnej, razem rozeznawały dalsze decyzje, a przede 

wszystkim rozmawiała ze spowiednikiem, o. Andraszem i pisała o wszystkim ks. 

Sopoćce, jako swemu kierownikowi duchowemu. Ks. Michał był cały czas zaan-

gażowany w sprawę powstawania zgromadzenia. Zdawał sobie sprawę z tego, że 

podobnie jak poprzednie żądania Jezusa, co do obrazu i święta, powinny być wy-

pełnione, tak i teraz należy się starać o założenie zgromadzenia. Pytanie było tylko, 

w jaki sposób to uczynić. Faustyna była coraz bardziej chora i miała coraz mniej 

sił fizycznych. Zamieszkała w Krakowie, podczas gdy on pozostawał w Wilnie. 

Wyglądało na to, że siostra nie opuści zgromadzenia chociażby z powodu postę-

pującej choroby i braku sił, by zakładać nowe zgromadzenie. Nie było też osób 

chętnych i dostatecznych środków materialnych, a przede wszystkim nie było  

pozwolenia odpowiednich władz kościelnych, gdyż cała sprawa nie była jeszcze 

dostatecznie rozeznana8.  

Z Dziennika ks. Sopoćki dowiadujemy się, jak wyglądała sprawa powstania 

zgromadzenia pod koniec życia s. Faustyny. Gdy była w szpitalu od kwietniu 1937 

r., ks. Sopoćko odwiedził ją. Zapisał to wydarzenie w następujących słowach: 

„W roku 1938 przybyłem do Krakowa na zjazd teologów (w połowie września) 

i znalazłem s. Faustynę w szpitalu zakaźnym na Prądniku, już zaopatrzoną na 

śmierć. Odwiedziłem ją w ciągu tygodnia i między innymi rozmawiałem z nią na 

temat tego zgromadzenia, które ona chciała założyć, a teraz umiera zaznaczając, 

że to było złudzeniem, jak również może złudzeniem były i wszystkie inne rzeczy, 

o których mówiła. Siostra Faustyna obiecała na ten temat rozmawiać z Panem  

Jezusem na modlitwie. Następnego dnia odprawiłem na intencję s. Faustyny Mszę 

św., w czasie której przyszła mi myśl, że tak jak ona nie potrafiła namalować tego 

obrazu, a tylko wskazała, nie potrafiłaby założyć nowego zgromadzenia, a tylko 

dała ramowe wskazówki. Przynaglenia zaś oznaczają konieczność tego nowego 

zgromadzenia w nadchodzących strasznych czasach. Gdy następnie przybyłem do 

szpitala i zapytałem, czy ma co do powiedzenia w tej sprawie. Odpowiedziała, że 

«nie potrzebuje nic mówić, bo już mię Pan Jezus w czasie Mszy świętej oświecił». 

——————— 
6 List s. Faustyny do ks. M. Sopoćki z 9 VIII 1936 r., [Kraków], w: tamże, s. 49. 

7 Por. Dz. 765, 892, 1154. 

8 Zob. T. K. Szałkowska, Tajemnica miłosierdzia, Warszawa 2005, s. 14-15. 
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Następnie dodała, że mam być raczej obojętny na sprawy zgromadzenia, które roz-

pocznie się od nikłych małych rzeczy i wtedy, gdy inicjatywa wyjdzie od innych”9.  

Były to ostatnie wskazówki, jakich udzieliła s. Faustyna swojemu spowiedni-

kowi, co do powstania zgromadzenia. Od tej chwili ks. Sopocko stał się głównym 

odpowiedzialnym za sprawę zgromadzenia. Gdy s. Faustyna zmarła, on czuł się 

spadkobiercą tej misji założenia zgromadzenia. Zastosował się do jej wskazówek 

i był przekonany o tym, że powstanie nowego zgromadzenia jest wolą Jezusa10.  

2. Jadwiga Osińska 

Po wybuchu II wojny światowej kult miłosierdzia Bożego powoli zaczynał być 

znany i coraz więcej ludzi angażowało się w tę sprawę. Szczególnie były to osoby 

z rozmaitych grup i stowarzyszeń katolickich, w które był zaangażowany ks.  

Michał. Jedną z takich grup była Sodalicja Mariańska Akademiczek. Ksiądz So-

poćko prowadził prelekcje i spotkania w tej grupie dziewcząt i dzielił się z nimi 

swoją wiedzą oraz pragnieniami związanymi z kultem miłosierdzia Bożego. Opo-

wiadał też o s. Faustynie. Dziewczęta, należące do Sodalicji, bardzo zaangażowały 

się w to dzieło i pomagały mu w przygotowaniu i rozprowadzaniu obrazków  

Jezusa miłosiernego. Spośród nich wyróżniała się Jadwiga Osińska, absolwentka 

filologii klasycznej. Pomagała ks. Michałowi w przygotowaniach dotyczących  

budowy kościoła miłosierdzia Bożego, tłumaczyła na język łaciński teksty  

dotyczące miłosierdzia Bożego, napisane przez niego, przygotowywała do druku 

broszurki, modlitwy i obrazki Jezusa miłosiernego.  
Kim była Jadwiga Osińska? Urodziła się w praktykującej 

rodzinie katolickiej 31 I 1914 r. w Poraju, koło Częstochowy. 
Osińscy nie byli zamożni, utrzymywali się z pensji ojca, 

który był pracownikiem kolei. Jadwiga byłą najmłodsza 
z czterech sióstr. Gdy miała 7 lat zmarł jej ojciec. Od tej 
chwili wychowywała ją jej ciotka, starsza siostra matki –  
Julia Krating. Ze względu na to, iż jej nowa opiekunka była 
zamożna, Jadwiga miała możliwość kształcenia się11. 
Dziewczyna była zdolna i pracowita, o czym świadczą świa-

dectwa szkolne. Ponadto Bóg tak pokierował jej życiem, że 
miała dużo możliwości rozwoju duchowego. Uczęszczała do gimnazjum prowa-
dzonego przez siostry bezhabitowe, nadto mieszkała w Częstochowie, więc często 

——————— 
9 M. Sopoćko, Dziennik II, Gorzów Wielkopolski 1979, s. 45. 

10 Por. H. Ciereszko, Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888-1975), Kraków 2006, 

s. 274-278. 

11 Por. B. Naborowska, Matka Maria Faustyna od Króla Miłosierdzia, Archiwum ZSJM, mps, 

s. 1-2. 
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bywała na Jasnej Górze. Jej duchowym przewodnikiem był ówczesny przeor 
klasztoru paulinów, o. Motylewski.  

Z Częstochowy Jadwiga trafił do Wilna, gdzie studiowała filologię klasyczną 
na Uniwersytecie Stefana Batorego. Tutaj również Jezus kierował jej losami tak, 
by była blisko Niego. Ona sama mówiła, że spod opieki Matki Bożej Częstochow-
skiej trafiła do Matki Bożej Ostrobramskiej i u niej znalazła cel życia12. W Wilnie 
zamieszkała u sióstr bezhabitowych – tych samych, u których mieszkała w Czę-
stochowie. Utrzymywała się sama, ucząc dziewczęta, które siostry wzięły pod 

opiekę. Pokochała studia, zwłaszcza grekę, i gorliwie przykładała się do swojej 
pracy. W 1939 r. uzyskała absolutorium i zapewne byłaby magistrem, gdyby nie 
wybuch wojny. Był taki czas, że myślała o tym, by poświęcić się pracy naukowej.  

W 1939 r. Jadwiga spotkała ks. Sopoćkę, który prowadził zebrania Związku 
Inteligencji Katolickiej i Sodalicji Mariańskiej Akademiczek. Ks. Michał był 
wtedy w trakcie różnych działań mających na celu szerzenie kultu miłosierdzia 

Bożego. Jadwiga Osińska była wtajemniczona w te działania. Pomagała ks. So-
poćce na różnych polach jego „miłosierdziowej aktywności”. Będąc absolwentką 
filologii klasycznej, sprawdzała jego teksty pisane po łacinie. Podjęła się odbijania 
na powielaczu traktatu o Bożym miłosierdziu, napisanego po łacinie przez ks.  
Michała, i rozdawaniu go osobom wyjeżdżającym za granicę, co w tamtym czasie 
było uważane przez władze okupacyjne za działalność nielegalną. Jadwiga współ-

pracowała przy tym z innymi zaufanymi osobami, ale to ona była główną odpo-
wiedzialną. Odbitych egzemplarzy było 500, każdy po 60 stron. Wtedy stanowiło 
to duże wyzwanie, podobnie jak odbijanie obrazków Jezusa miłosiernego i mniej-
szych tekstów związanych z kultem, litanii do miłosierdzia Bożego oraz innych 
modlitw. Cała ta działalność, której podejmowała się Jadwiga, odbywała się  
w tajemnicy przed okupacyjną władzą radziecką13. Z tego czasu zachowało się 

cenne wspomnienie o Jadwidze, napisane przez Bolesława Szostało – jednego z 
jej współpracowników: „Pamiętam, że była świetnym, inteligentnym kompanem 
do pracy nad rzeczami kultu miłosierdzia Bożego i miała poczucie humoru. W pa-
mięci mojej stoi ona jako pisząca na maszynie artykuły ks. Michała Sopoćki  
o miłosierdziu Bożym, zajęta kolportażem obrazków miłosierdzia Bożego i pracu-
jąca ze mną na powielaczu. Praca była jednostajna i szara […]”14.  

Współpracując z ks. Sopoćko, Jadwiga coraz bardziej nabierała przekonania 
o ważności kultu miłosierdzia Bożego, do którego przylgnęła nie tylko umysłem, 
ale i sercem. Będąc oddaną sprawom wiary, zaczęła odkrywać w sobie powołanie 
zakonne. Powiedziała o tym ks. Sopoćce, zaznaczając jednocześnie, że nie może 
znaleźć odpowiedniego zakonu. W odpowiedzi na to pragnienie ks. Michał wysłał 
ją na wakacje do Sióstr od Aniołów w Pryciunach. Tam powierzył ją opiece  

——————— 
12 Por. tamże, s. 2-3. 

13 Por. T. Szałkowska, Ryzyko miłosierdzia, Białystok 2016, s. 32-35. 

14 B. Szostało, List do M. Salezji Poznańskiej, Kołobrzeg, 12 III 1976, Archiwum ZSJM, rkps, 

teczka: Wspomnienia o Matce Jadwidze Osińskiej, s. 1. 
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s. Heleny Majewskiej, którą dobrze znał, ponieważ był jej duchowym kierowni-
kiem. Siostra Helena była również wtajemniczona w sprawy kultu miłosierdzia 

Bożego. Jako osoba prowadząca dojrzałe i głębokie życie duchowe, była dla  
Jadwigi duchową przewodniczką w czasie tego letniego pobytu. Nadto miała 
pewne duchowe natchnienia co do Jadwigi, które opisała w słowach: „Będąc  
w katedrze na Mszy św., w czasie ofiarowania, przyszła mi na myśl Jadwiga Osiń-
ska, o której już raz mówił mi Pan Jezus, gdy była na zebraniu u księdza profesora, 
że ona jest tą wybranką, która ma założyć nowy zakon miłosierdzia Bożego. A dziś 

jakby jakiś głos wewnętrzny pobudził mnie do modlitwy za nią. Gdy się tak mo-
dliłam, rozważając zamiary i wyroki Boże, usłyszałam głos: powiedz jej, aby się 
w spełnieniu mej woli nie wahała. Chcę, aby ona została założycielką mego umi-
łowanego zakonu miłosierdzia Bożego. Niech się sposobi do niego przez modli-
twę, ofiarę i coraz głębsze poznawanie mych prawd wiary świętej. Niech będzie 
pewna, że to Ja ją wzywam do tego”15.  

Po powrocie z Pryciun, Jadwiga Osińska oświadczyła ks. Sopoćce, że chce 
założyć nowe zgromadzenie zakonne takie, jakiego pragnął Jezus i jak je opisała 
s. Faustyna. Poprosiła też, by mogła złożyć prywatne śluby. Uczyniła to w dniu 
15 X 1941 r., w dniu św. Jadwigi, swojej patronki. Przybrała imię s. Maria Fau-
styna od Króla Miłosierdzia. Czyniła to wszystko z myślą o założeniu nowego 
zgromadzenia, dlatego gdy w krótkim czasie dołączyła do niej Izabela Naborow-

ska, jako druga kandydatka do wspólnoty zakonnej, Jadwiga była niezmiernie 
szczęśliwa16.  

3. Izabela Naborowska 

Kim była Izabela Naborowska? Urodziła się 27 VII 1913 r. w Mińsku, obecnej 

stolicy Białorusi, który wtedy leżał na terenie zaboru rosyjskiego. Była najstarszą 

spośród czworga rodzeństwa. Matka Izabeli była wyznania ewangelicko-reformo-

wanego, ojciec zaś był katolikiem. Bracia Izabeli byli wychowywani w wierze 

ojca, natomiast ona i jej siostra w wierze matki. Wychowaniem religijnym dziew-

czynek zajęła się babcia, która – jako córka pastora – spełniała swoje zadanie bar-

dzo gorliwie. Ze wspomnień Izabeli wynika, że w wierze, w jakiej była wychowy-

wana, brakowało jej obecności Maryi, tęskniła za nabożeństwami maryjnymi,  

majówkami, na które chodziła z braćmi do kościoła katolickiego17. Matka Izy nie 

zajmowała się jej religijnym wychowaniem, ale miała na nie wpływ w inny  

——————— 
15 H. Majewska, Pisma zebrane. Dziennik, Archiwum ZSJM, mps, s. 76; por. tenże, Ustroję się 

w miłosierdzie. Życie, Pisma, Miłosierdzie, red. M. Damazyn, [brmw], s. 158-159; H. Ciereszko, 

Życie i działalność…, s. 343. 

16 Por. T. Szałkowska, Ryzyko miłosierdzia, s. 41-43. 

17 B. Naborowska, Dziennik, z. I, Archiwum ZSJM, rkps, s. 4; por. T. Szałkowska, Bramy miło-

sierdzia, Białystok 2017 s. 17-18. 
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sposób. Jej miłosierna postawa względem ubogich zapadła w pamięć córki i zro-

dziła później w jej życiu błogosławione owoce.  

W ciągu lat szkoły powszechnej Izabela miała możliwość 

uczęszczania na katechezę prowadzoną przez księdza kato-

lickiego. Mogła więc słuchać o Maryi i uczestniczyć w nabo-

żeństwach maryjnych. Wyprosiła również u dyrektorki 

szkoły, by mogła uczestniczyć w przygotowaniu dzieci do 

pierwszej Komunii Świętej. Niestety rodzice nie zgodzili się 

na zmianę wyznania i Izabela nie mogła przystąpić do Pierw-

szej Spowiedzi i Komunii Świętej. Myśl o tym, że kiedyś  

będzie katoliczką była w niej jednak przez lata dzieciństwa 

bardzo żywa. Tak było i w młodości. W czasie nauki w gim-

nazjum również uczęszczała na katechezę i samodzielnie poszerzała wiedzę reli-

gijną. Były to lata walki wewnętrznej i buntu. Nie mogła przejść na wiarę kato-

licką, ponieważ nie była pełnoletnia, a zupełnie nie czuła się protestantką. Momen-

tem najtrudniejszym była konfirmacja, którą musiała przyjąć, chociaż zupełnie 

tego nie chciała. Składając przysięgę na wierność, wiedziała, że jej nie dotrzyma, 

ponieważ – jak sama pisała – duchem już należała do Kościoła katolickiego.  

Odczuwała bezsilność, wobec zaistniałej sytuacji, samotność i lęk przed sprzeci-

wem wobec rodziców18.  

Cała ta sytuacja podłamała ją. W następnych latach, jak sama wspomina, bar-

dziej pochłaniał ją świat, zabawy i sporty. Jesienią 1933 r. Izabela rozpoczęła stu-

dia na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Niebawem musiała je jednak przerwać ponieważ sytuacja finansowa jej rodziny 

nie pozwalała na kontynuowanie nauki. Po niedługim czasie jej matka oświad-

czyła, że może kontynuować studia, ponieważ konsystorz ewangelicki udziela jej 

dużego stypendium. Izabela była wtedy przed ukończeniem 21 roku życia, co 

oznaczało, że staje się pełnoletnia i może przejść do Kościoła katolickiego. Przy-

jęcie stypendium uniemożliwiałoby tę decyzję. Był to kolejny dylemat w jej życiu 

i próba. Zdecydowała się jednak w tajemnicy przed rodzicami przejść na katoli-

cyzm. Stało się to 14 VIII 1934 r., w wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej, a więc 

tak jak tego pragnęła – w święto maryjne. W tę uroczystość, przyjęła po raz pierw-

szy Komunię Świętą.  

Rodzina, dowiedziawszy się o tych wydarzeniach, była bardzo niezadowolona. 

Matka napisała do niej, że wyrzeka się jej jako córki i nie przyjmie do domu.  

Izabela utrzymywała się zatem sama. Jednak na Wielkanoc pojechała w odwie-

dziny do rodzinnego domu i doszła do porozumienia z rodziną19.  

——————— 
18 Por. B. Naborowska, Dziennik, z. I, s. 18-19; zob. T. Szałkowska, Bramy miłosierdzia,  

s. 18-29. 

19 Zob. T. Szałkowska, Bramy miłosierdzia, s. 30-36. 
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Naborowska udzielała się apostolsko, pracowała z młodzieżą, przygotowy-

wała dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, ale przede wszystkim rozwijała się  

duchowo. Myślała też o wstąpieniu do zakonu. Odradzano jej to jednak, gdyż  

wydawało się, że jest jeszcze za wcześnie.  

Życie Izabeli tak się układało, iż wydawało się ciągłą walką. W rodzinie  

doświadczała wielu cierpień z powodu swej gorliwości religijnej. Jak sama pisała, 

była wręcz prześladowana. Zrodziła się w niej myśl wstąpienia do sióstr wizytek, 

ale wydarzenia tak się potoczyły, że ostatecznie nie podjęła tego kroku, nie miała 

bowiem dostatecznej pewności, że to jest właśnie jej droga.  

Jezus pokierował jej życiem tak, że spotkała na swojej drodze ks. Sopoćkę 

i usłyszała od niego o miłosierdziu Boga. Było to w 1941 r., gdy zaczęła uczęsz-

czać na spotkanie Sodalicji Mariańskiej Akademiczek. W swoim Dzienniku napi-

sała: „Ojciec mówił spokojnie, ale z jaką siłą o miłosierdziu Pana, zda się, że chciał 

zapalić serca nasze miłością ku Bogu”20. Nieco dalej Naborowska wspomniała 

o nowym zgromadzeniu. „Ojciec S. zaczął mi mówić o przyszłym zakonie miło-

sierdzia Bożego, który ma powstać, o ile jest Wolą Bożą”21.  

Na spotkaniach Sodalicji Mariańskiej Naborowska, spotkała także Jadwigę 

Osińską. W Dzienniku zapisała: „Kiedy pokazałam Jadzi obraz miłosiernego Chry-

stusa, świeżo oprawiony, wtedy ona popatrzyła na mnie poważnie i powiedziała, 

że ojciec pozwolił jej, aby powiedziała mnie o wszystkim co dotyczy przyszłego 

zakonu”22. Wiedziała też, że Jadwiga już złożyła prywatne śluby z myślą założenia 

nowego zgromadzenia.  

Obydwie kobiety coraz bardziej się poznawały. Zbliżyła je do siebie wspólna 

myśl o założeniu nowego zgromadzenia. Obydwie miały świadomość, że tworzą 

coś nowego i że wypełniają zamysł Boży przekazany s. Faustynie. Czuły się w tym 

słabe i niezdolne do zrealizowania tego zadania, a jednocześnie miały wielkie pra-

gnienie wypełnienia pragnień Jezusa.  

Izabela Naborowska zapisała w swoim Dzienniku takie słowa: „[…] zdawało 

się wprost niemożliwe, by Pan nas dwie słabe powoływał jako pierwsze swoje 

służebnice, ale Bóg inaczej sądził i skłonił się ku nędzy, aby jej okazać miłosier-

dzie swoje”23. 

Do pierwszej dwójki dziewcząt dołączyły kolejne cztery: Ludmiła Roszko,  

Zofia Komorowska, Jadwiga Malkiewicz i Adela Alibekow. W ten sposób zrodziła 

się pierwsza wspólnota, która dała początek nowemu zgromadzeniu zakonnemu. 

Pierwsze sześć dziewcząt, ze względu na warunki wojenne wprawdzie mieszkały 

oddzielnie, w swoich domach, ale czuły się wspólnotą oraz miały swego rodzaju 

formację zakonną, jaką prowadził im ks. Sopoćko, ich duchowy ojciec i m. Rafaela 

——————— 
20 B. Naborowska, Dziennik, z. II, Archiwum ZSJM, rkps, s. 5. 

21 Tamże, s. 7. 

22 Tamże, s. 13. 

23 Tamże, s. 12. 



160 Marietta KRUSZEWSKA ZSJM 
 
Majewska z bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów24. 11 IV 1942 r. 

wszystkie złożyły pierwsze prywatne śluby zakonne na ręce ks. prałata Żebrow-

skiego25. Jadwiga Osińska, która wcześniej złożyła swoje pierwsze śluby, tego dnia 

je ponowiła wspólnie z pozostałymi dziewczętami.  

16 listopada 1944 r. był szczególnym dniem dla pierwszych członkiń nowo-

powstającego zgromadzenia. Tego dnia w kaplicy sióstr karmelitanek w Wilnie, 

wczesnym rankiem, wszystkie, w obecności ks. Sopoćko ponawiały swoje śluby 

zakonne. Z zapisanych wspomnień Naborowskiej i Komorowskiej wynika, że ks. 

Sopoćko był niezwykle wzruszony w czasie tej uroczystości. Wprawdzie nic nie 

mówił, ale wyraźnie widać było, że głęboko przeżywał to wydarzenie. Dlaczego? 

Według relacji obydwu sióstr, w kaplicy, gdzie dziewczęta ślubowały, nie było 

klęczników i była ona bardzo skromna. Komorowska tak to opisała: „Śluby te 

w zupełnie pustej, maleńkiej kapliczce ss. karmelitanek w Winie były bardzo 

dziwne. Jedna z nas, Adela Alibekow, wyniosła klęczniki z kapliczki, w której był 

ksiądz Profesor przy ołtarzu, jedna siostra karmelitanka, która mu służyła do Mszy 

i my, nasza szóstka, wszystko zupełnie. Dlaczego to zrobiła nie wiadomo! Ale 

s. Faustyna to widziała i tę zupełnie ogołoconą kapliczkę z nami widziała i opi-

sała”26. W Dzienniczku s. Faustyny znajdujemy taki zapis: „W pewnym dniu, wi-

działam kapliczkę i w niej sześć sióstr, które przyjmowały Komunię świętą, której 

udzielał nasz spowiednik, ubrany w komżę i stułę. W kaplicy tej nie było ani ozdób, 

ani klęczników” (Dz. 613). Ks. Michał niewątpliwie znał ten zapis, i w momencie 

składania ślubów przez siostry przypomniał sobie słowa św. Faustyny27. 

Ksiądz Sopoćko miał wielki wpływ na kształtowanie się duchowości nowego 

zgromadzenia. Widać to w jego pismach skierowanych do pierwszych członkiń 

nowopowstałej wspólnoty. Są to m.in. listy z Czarnego Boru28 oraz wygłoszone 

rekolekcje29. Najszerzej na temat istoty, celów i zadań nowego zgromadzenia 

ksiądz Michał pisał w listach. Pochodzą one z lat 1942-1943, czyli z początku po-

wstawania zgromadzenia i zawierają wskazania Założyciela względem nowej 

wspólnoty: wizję charyzmatu, organizacji życia wspólnego, cel oraz pole aktyw-

ności. Podobny charakter mają rekolekcje wygłoszone do sióstr. Podstawowe ele-

menty życia duchowego, na jakie zwracał uwagę ks. Sopoćko, to: wielbienie  

miłosierdzia Bożego, całkowita ufność wobec Boga, szerzenie kultu Bożego  

——————— 
24 Por. H. Ciereszko, Życie i działalność..., s. 344-345. 

25 Ks. Sopoćko ukrywał się w tym czasie w Czarnym Borze niedaleko Wilna, ponieważ groziło 

mu aresztowanie ze strony Niemców. Wówczas opiekę nad powstającym zgromadzeniem powierzył 

ks. prałatowi L. Żebrowskiemu. – Por. T. Szałkowska, Ryzyko miłosierdzia, s. 46. 

26 Z. Komorowska, Wspomnienia o Księdzu Profesorze Sopoćce, Archiwum ZSJM, mps, s. 10.  

27 Por. B. Naborowska, Dziennik, z. II, s. 107-108; zob. E. Kruszewska, Pozwól mojemu miło-

sierdziu…, s. 228-231; H. Ciereszko, Życie i działalność…, s. 346-348. 

28 Por. M. Sopoćko, Dar Miłosierdzia. Listy ks. Michała Sopoćki, [bmw] 2005. 

29 Por. M. Sopoćko, Rekolekcje dla zakonnic, AZSJM, T. XXX, mps. 
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miłosierdzia, wyłączna miłość Jezusa jako Oblubieńca, ślub miłosierdzia, który 

ma być w przyszłości składany w zgromadzeniu, modlitwa i dzieła miłosierdzia30. 

Ze względów politycznych po wojnie siostry musiały 

opuścić Wilno. Najdłużej zostały w nim Osińska i Nabo-

rowska, które od 4 III 1946 r. mieszkały razem i starały się 

prowadzić życie zakonne31. Prosiły też ks. Sopoćkę o napi-

sanie ramowych konstytucji dla zgromadzenia. Tak się też 

stało. 26 VIII 1946 r. obydwie siostry opuściły Wilno. 

Po przyjeździe do Polski, pierwsza „szóstka” rozjechała 

się w różne strony, tylko one dwie starały się trzymać  

razem, ciągle z zamiarem założenia zgromadzenia. Wszyst-

kie siostry kontaktowały się ze sobą, nawet spotykały, ale 

pozostałe cztery raczej nie skłaniały się ku temu, by być 

w zakonie. Po wielu staraniach Osińska i Naborowska uzy-

skały zgodę na założenie domu zakonnego w Myśliborzu, niedaleko Szczecina. 

Dom ten stał się pierwszym domem zakonnym późniejszego Zgromadzenia Sióstr 

Jezusa Miłosiernego. W tamtym czasie administratorem apostolskim na terenie 

rozległej administracji gorzowskiej był ks. Edmund Nowicki. Chętnie przyjął  

kobiety, które chciały założyć zgromadzenie zakonne i poświęcić się pracy dla  

Kościoła, zwłaszcza że tej pracy było nadzwyczaj wiele. Zgromadzenie rozwijało 

się powoli. Ponieważ warunki personalne i materialne były bardzo trudne, kandy-

datki, które przychodziły, nie zawsze zostawały w zgromadzeniu.  

Ksiądz Sopoćko odwiedził siostry w Myśliborzu. W swoim Dzienniku tak  

napisał: „Udałem się do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierw-

szego domu zgromadzenia, o którym mi mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go 

nawet w swoim Dzienniczku. Na dworcu spotkały mnie z wielką radością owe 

kandydatki i poprowadziły do kościółka w pobliżu, przy którym ujrzałem dość 

obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owocowym. Poszedłem nasamprzód do 

kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno 

z nieco uszkodzonym witrażem, przedstawiającym konanie Pana Jezusa na krzyżu. 

Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albowiem siostra Faustyna mówiła mi 

o takim kościółku i witrażu, przy którym będzie siedziba pierwszego domu no-

wego zgromadzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do tego domu 

i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale dostosowane do życia wspól-

nego kandydatek”32 . 

Siostry również wspominały o tym przyjeździe ks. Sopoćki. Był zachwycony 

tym miejscem, kościołem i domem. To, co widział, było spełnieniem zapowiedzi 

——————— 
30 Por. M. E. Kruszewska, Bóg miłosierny w przepowiadaniu bł. ks. Michała Sopoćki, spowied-

nika św. s. Faustyny, Tarnów 2014, s. 189-200. 

31 Por. B. Naborowska, Dziennik, z. II, s. 143. 

32 M. Sopoćko, Wspomnienia z przeszłości, rozdz. VIII, [wrzesień 1947 r.], s. 120. 
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s. Faustyny, których słuchał przed laty. Napisał tak: „Wszystko prawie, co przepo-

wiedziała (s. Faustyna) w sprawie tego zgromadzenia, najdokładniej się spełniło. 

I gdy w Wilnie w roku 1944 (16. listopada) przyjmowałem w nocy śluby prywatne 

pierwszych sześciu kandydatek w drewnianej kaplicy sióstr karmelitanek, albo gdy 

trzy lata później przybyłem do pierwszego domu tego zgromadzenia w Myślibo-

rzu, byłem zdumiony uderzającym podobieństwem tego, co mi mówiła śp. S. Fau-

styna”33. 

4. Pierwsze przełożone generalne 

Mając ciągle w tle początki zgromadzenia, trudne czasy powojenne, w jakich 

przyszło żyć pierwszym członkiniom zgromadzenia, należy teraz zwrócić uwagę 

na postacie poszczególnych matek z osobna, na ich zaangażowanie w kult miło-

sierdzia. Ich głównym zadaniem w dziele miłosierdzia było stworzenie nowego 

zgromadzenia, którego charyzmatem miało być wielbienie, głoszenie i wyprasza-

nie miłosierdzia Bożego dla świata. I cokolwiek czyniły w kwestiach związanych 

ze zgromadzeniem, miały za cel, by szerzyć ideę miłosierdzia przez zgromadzenie 

i jego dzieła. Losy matek są zatem splecione ze sobą, niemniej jednak były  

to osoby bardzo różne i w odmienny sposób realizowały zadanie im powierzone. 

Na co innego kładły nacisk w rozumieniu kultu i postawy miłosierdzia. 

A. Matka Faustyna 

Matka Faustyna (Jadwiga Osińska), choć była pierwszą siostrą nowego zgro-

madzenia, to jednak nie ona została wybrana przez siostry na pierwszą przełożona 

generalną. Od 1947 r. była nią m. Benigna (Izabela Naborowska). Tak zdecydo-

wała pierwsza „szóstka”. Chociaż jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż 

tylko siostry Benigna i Faustyna prowadziły życie zakonne, pozostałe mieszkały 

oddzielnie i już w zamyśle miały raczej inna formę życia.  

Matka Faustyna zapisała się w pamięci sióstr jako osoba niezwykle pokorna, 

posłuszna, wewnętrznie skupiona, łagodna i dobra dla współsióstr. Dla siebie była 

bardzo wymagająca i umartwiona. Zachował się zrobiony przez nią bicz, którego 

używała. Natomiast dla sióstr była wyrozumiała, łagodna i bardzo ludzka. Jedna 

z członkiń młodej wspólnoty wspomina, że gdy wracały z zakupów, matka często 

zatrzymywała się przy stoisku ze słodkościami i pytała, na które z ciastek ta siostra 

ma ochotę. Później wracały do domu i szczęśliwe dziękowały Bogu za tak pyszne 

dary34. 

——————— 
33 Tenże, Moje wspomnienia o św. s. Faustynie, Białystok 1948, s. 1. 

34 Por. J. Misarko, Wspomnienia o Matce Faustynie Jadwidze Osińskiej, Archiwum ZSJM, mps, 

s. 3. 
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Pomimo swojego wykształcenia, m. Faustyna nie wahała się podjąć żadnej 

pracy. Była solidna, uporządkowana i dobrze zorganizowana. Pod koniec 1949 r. 

powstał drugi dom zgromadzenia, w Szczecinie. Matka Osińska została w nim 

przełożoną. Wspominając ją, ks. Klemens Wnuk, dyrektor Instytutu Liturgicz-

nego, gdzie pracowała, powiedział: „Matka Faustyna reprezentowała typ czło-

wieka o głębokim życiu wewnętrznym. Jej nowoczesność leżała w tym, że była 

najnormalniejsza kobietą i nigdy nie szukała upustu na zewnątrz”35. 

Z listów, jakie m. Faustyna pisała do sióstr, wynika, że była serdeczna, tak-

towna, bardzo zanurzona w codzienność, konkretna; załatwiała na co dzień wiele 

spraw. Była pełna życia i z pasją angażowała się w to, co robiła.  

W 1951 r. m. Faustyna wróciła do Myśliborza. Została przełożoną tego domu 

i zajęła się katechezą dzieci. Z tego czasu zachowało się bardzo ciekawe wspo-

mnienie siostry referentki Angeli Łubieńskiej z pewnego zjazdu katechetycznego. 

Otóż jakaś siostra katechetka, która miała prowadzić lekcję pokazową na tym zjeź-

dzie, nie dotarła. Siostra referentka opisała całą sytuację w następujący sposób: 

[Ksiądz wizytator] „podchodzi do księży katechetów – konferuje z nimi. Obser-

wujemy z daleka żywe gesty protestu. Z kolei przechodzi ksiądz wizytator do sióstr 

katechetek. Z uśmiechem bardzo grzecznie zapytuje, «[…] może któraś z sióstr 

podjęłaby się przeprowadzić lekcję?». Milczenie. «No śmiało, kochane siostry.  

Temat będzie dowolny». Milczenie było coraz głębsze. Siedziałyśmy jak trusie. 

Bo jakże? Wobec tych wszystkich mądrych księży, tylu sióstr katechetek? Bez 

przygotowania? Z dziećmi, których się nie zna? Bez żadnych konkretów, obraz-

ków?! […] Nagle wstała M. Faustyna, uśmiechnięta, poszeptała z M. Benigną 

i mówi: «Jeżeli nie ma komu tej lekcji przeprowadzić, to może ja bym mogła?». 

A było w tym tyle spokoju, swobody, prostoty. Byłyśmy zdumione i zachwycone. 

M. Osińska podeszła do okna, aby się odosobnić, temat obmyśleć, ale mnie się 

zdawało, że modli się. Może tę godzinę ofiaruje Panu Jezusowi? Ale już miejscowa 

siostra szarytka wprowadza gromadę zmęczonych i znudzonych długim czeka-

niem dzieci. IV klasa. Na sali zrobiła się cisza. Teraz M. Osińska stoi naprzeciw 

dzieci, promienna, świetlana. Jakiś blask bije od jej postaci. Jakiś promień z Boga. 

Mówi. Stara się nawiązać kontakt z dziećmi. Ma podejście pierwszorzędne, więc 

już oczy błyszczą, buzie uśmiechają się, paluszki w górę podnoszą się! Każdy chce 

odpowiadać na tak postawione pytanie. Już wytworzyła odpowiednią, serdeczną, 

swobodną atmosferę. Już to są kochane jej dzieci, jakby je co dzień uczyła. Pro-

wadzi lekcje i mówi tak naturalnie, swobodnie, jakby nas nie było na sali, jakby 

była sama z dziećmi. […] Myślę, ona mówiła tylko dla Pana Jezusa, wzywała Go. 

On tu jest, widzi, słyszy ją i kocha”36. 

——————— 
35 K. Wnuk, Wspomnienia o Matce Faustynie Osińskiej, Archiwum ZSJM, mps, s. 11. 

36 A Łubieńska, Małe wspomnienie o Matce Faustynie Osińskiej, 1959 r., Archiwum ZSJM, rkps, 

s. 18-22. 
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Z opisu wynika, jaką wiarę i odwagę miała matka Faustyna. A także to, iż  

zależało jej na dzieciach i młodzieży, na tym, by mieli dobre wzorce. Ze świadectw 

o niej wynika, że miała ducha apostolskiego, ludzie mieli do niej zaufanie. Była 

roztropna i życzliwa w relacjach z innymi.  

Pomimo swojego wykształcenia, inteligencji, umiejętności w relacjach z ludźmi, 

m. Faustyna była na drugi miejscu. Jej delikatność i pokora sprawiały, że ustępo-

wała miejsca m. Benignie, która z natury choleryczna i bardzo wymagająca, stro-

fowała często przełożoną domową, nawet przy młodszych siostrach. Matka  

Faustyna przyjmowała to i potrafiła być posłuszną37.  

7 października m. Osińska została wybrana na przełożoną generalną. Miała 

posłuch u sióstr a także ich miłość i zaufanie, potrafiła wydawać polecenia i zarzą-

dzać maleńkim zgromadzeniem. W pomięci sióstr pozostała jako zatroskana 

o sprawy zgromadzenia, o chore siostry i kandydatki. Była wyrozumiała, nie wy-

magała za wiele od młodych sióstr, znała ich ograniczenia, potrafiła rozmawiać, 

podnosić na duchu, nie łamała młodych powołań. Była inteligentna i miała szero-

kie horyzonty myślenia; widziała do przodu i potrafiła właściwie zarządzać 

ludźmi. Zwracała uwagę no dobro duchowe sióstr i tych, których Bóg postawił na 

jej drodze38.  

W czasie kadencji m. Faustyny, m. Benigna i jeszcze dwie siostry odbyły  

nowicjat kanoniczny w Szymanowie u sióstr Niepokalanek. Zgromadzenie otrzy-

mało też prawa diecezjalne. Po zakończeniu tych formalnych spraw, siostry mogły 

włożyć habity i 21 VIII 1955 r. obydwie matki złożyły publicznie śluby wieczyste. 

Prywatne śluby wieczyste złożyły wcześniej w 1950 r. Wszystkie ta sprawy pro-

wadziła m. Faustyna39. 

Życie w młodym zgromadzeniu wydawało się być na tyle ułożone, że przy-

szedł czas na większy jego rozwój. Nagle, w czasie świąt Bożego Narodzenia, 

m. Faustyna źle się poczuła. Okazało się, że dostała skrętu jelit i 27 XII 1955 r. 

zmarła.  

Gdy patrzymy na postać m. Faustyny, widzimy osobę, która wiele zrobiła dla 

rozszerzania kultu miłosierdzia Bożego. Na początku była to pomoc ks. Sopoćce, 

później sama o tym miłosierdziu mówiła, ale przede wszystkim była miłosierna 

wobec sióstr i wszystkich, z którymi się spotykała bądź pracowała. Tak ją zapa-

miętano. Tak o niej mówią siostry z jej zgromadzenia. Matka Faustyna, za pozwo-

leniem spowiednika, spaliła swoje zapiski duchowe, dlatego niewiele wiemy o jej 

życiu duchowym. Ze świadectw jednak wynika, że ofiarowała swoje życie za ka-

płanów i Bóg tę ofiarę przyjął. Po śmierci m. Faustyny, m. Benigna tak napisała 

——————— 
37 Por. T. Szałkowska, Ryzyko miłosierdzia, s. 95; Takie wspomnienia słyszałam również pod-

czas osobistych rozmów z siostrami, które pamiętały obydwie matki współzałożycielki – [przyp. 

M. K.]. 

38 Zob. T. Szałkowska, Ryzyko miłosierdzia, s. 102-108. 

39 Zob. tamże, s. 102-114. 
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w swoim Dzienniku: „12 IV 1953 r. w czasie Mszy św. w Szczecinie, w kościele 

jezuitów złożyła m. Osińska ofiarę w intencji kapłanów”40. Uczyniła to zgodnie 

z charyzmatem zgromadzenia, który dobrze odczytała. Jezus powiedział św. Fau-

stynie: „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze 

kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie 

w wyniszczeniu waszym” (Dz. 531). 

Na koniec warto przytoczyć słowo o matce Faustynie, napisane przez jej mi-

strzynię s. Helenę Majewską: „To więcej niż pewne, że Siostra Faustyna dojrzała 

do nieba. To pierwszy i na pewno najpiękniejszy kwiatek Jezus zerwał z Waszego 

[zgromadzenia] ogrodu dla Siebie”41. 

B. Matka Benigna 

Zwróćmy teraz uwagę na drugą z matek – Benignę. Była „zupełnie inna” – tak 

mówią o niej siostry, które ją zapamiętały ‒ niewątpliwie zaangażowana całym 

sercem w dzieło miłosierdzia i powstanie zgromadzenia, ale w odmienny sposób 

przeżywająca swoją misję.  

Została wybrana pierwszą przełożoną. Dziś mówimy o pierwszej przełożonej 

generalną, ale wtedy była po prostu jedyną przełożoną. Było to w 1947 r. Matka 

Naborowska była bardzo wymagająca zarówno dla siebie, jak i dla innych. Ener-

giczna, zdecydowana, pouczała i kształtowała siostry według norm, które uważała 

za słuszne. 

Ponieważ matki chciały, by zgromadzenie było zatwierdzone na prawach die-

cezjalnych, potrzeba było odbyć nowicjat w jakimś zgromadzeniu. Matka Benigna 

zgodziła się wraz z dwiema siostrami odbyć taki nowicjat u niepokalanek. Tak 

wiec w czerwcu 1954 r. z przełożonej generalnej stała się nowicjuszką. Wszystko 

dla dobra zgromadzenia. Rok później siostry wróciły do zgromadzenia42. Jak 

wspomniano wyżej, sprawy ułożyły się pomyślnie. Zgromadzenie zostało zatwier-

dzone na prawach diecezjalnych, matki złożyły uroczyste wieczyste śluby,  

s. Benigna został mistrzynią nowicjatu, s. Faustyna nadal była przełożoną gene-

ralną. Nagła śmierć m. Faustyny wiele zmieniła. Matka Benigna została sama  

z kilkoma młodziutkimi siostrami. 

O matce Benignie wiadomo dużo więcej, niż o jej współsiostrze. Po pierwsze 

dlatego, że zmarła dużo później i więcej sióstr ją pamięta, ale też dlatego, że  

zachowały się jej zapiski. Możemy więc na nią popatrzeć zarówno od strony sióstr 

i otaczających ją osób, jak i od strony jej duszy. 

——————— 
40 B. Naborowska, List do ks. Sopoćki, Gorzów Wielkopolski 18 III 1962 r., Archiwum ZSJM, 

rkps, s. 1. 

41 H. Majewska, List z 18 III 1956, Archiwum ZSJM, mps. 

42 Por. B. Naborowska, List do ks. Sopoćki, Gorzów Wielkopolski 18 III 1962, s. 1. 



166 Marietta KRUSZEWSKA ZSJM 
 

Siostry wspominają, że m. Benigna miała wielką ufność w Bogu, która jest 

podstawą charyzmatu zgromadzenia. O ufności w miłosierdzie Boga Matka pisała 

bardzo wiele. Jedna z sióstr wspomina, że można było [u niej] zauważyć całkowite 

zaufanie i zdanie się na Boga. Nieraz mówiła: „«Musimy ufać Panu Jezusowi,  

a na pewno nas nie zawiedzie» […]. W czasach stalinowskich, kiedy wydawało 

się, że nas rozpędzą, Mateczka była zawsze spokojna – ufająca Panu”43. Zacho-

wało się też wiele listów, w których matka pisała siostrom o potrzebie ufności. 

„Piszę siostrze o tej ufności. Tak, ona jest koniecznie potrzebna w życiu wewnętrz-

nym, bez niej ani kroku naprzód. A my w sposób szczególny jesteśmy powołane 

do tego, by żyć tą ufnością i promieniować ją na inne dusze […]. Zdaje mi się, że 

dusza żyjąca praktycznie wolą Bożą na co dzień nie może być nieufająca Bogu! 

Czynić to, czego Bóg od nas żąda – to praktycznie ufać Bogu bez zastrzeżeń”44.  

Podobnie jak m. Faustyna, tak też m. Benigna złożyła swoje życie w ofierze 

za kapłanów45. Była ona przekonana, że jednym z zadań zgromadzenia jest modli-

twa i ofiara za kapłanów. Prawdopodobnie znała zapiski św. Faustyny dotyczące 

pragnienia Jezusa, by zgromadzenie w sposób szczególny objęło duchową opieką 

kapłanów. 

Jednym z najboleśniejszych doświadczeń w życiu m. Benigny była notyfikacja 

Świętego Oficjum wydana 7 III 1959 r., która zakazywała kultu miłosierdzia  

Bożego w formie przedstawionej przez s. Faustynę. Ta notyfikacja zachwiała pod-

stawami niewielkiego jeszcze zgromadzenia. Matka wiedziała, że od jej postawy 

wiele zależy. Zebrała siostry w Myśliborzu i powiedziała, że od tej pory nie będą 

wspólnie odmawiały Koronki do miłosierdzia Bożego, nie będzie też żadnych  

innych wspólnych modlitw do miłosierdzia Bożego46. W kaplicy w Myśliborzu, 

zamiast obrazu Jezusa Miłosiernego, został zawieszony obraz Serca Jezusowego. 

Nadto z Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonnych nadeszła informacja, że 

zgromadzenia mniejsze powinny połączyć się z większymi, by przetrwać. Matka, 

jak zawsze posłuszna Kościołowi, powiedział siostrom, że mogą odejść do innych 

zgromadzeń, ale żadna się nie zgodziła47.  

Ze wspomnień sióstr wynika, że m. Benigna była bardzo wymagająca,  

zarówno dla siebie jak też dla współsióstr. Chciała, by wszystkie były jak najdoj-

rzalsze w wierze i oddaniu Bogu. Jej upomnienia i kary były niejednokrotnie bar-

dzo dotkliwe dla sióstr, dlatego w przeciwieństwie do matki Faustyny, o której nie 

spotyka się negatywnej opinii, o matce Benignie niektóre siostry mówiły z bólem 

i wyrzutem. Jedna z nich powiedziała: „Matka Benigna to była mocna natura, nic 

nie robiła przeciętnie. Wymagająca dla otoczenia i siebie, stanowcza, umartwiona 

——————— 
43 A. Kozłowska, Wspomnienia o Matce Benignie, Archiwum ZSJM, rkps, s. 1.  

44 B. Naborowska, List do s. Izabeli, 31 I 1960 r., Archiwum ZSJM, rkps, s. 2-3.  

45 Por. B. Naborowska, Dziennik, z. VI, Archiwum ZSJM, rkps, s. 117. 

46 J. Bibro, Wspomnienia o Mateczce, Archiwum ZSJM, rkps, s. 1. 

47 Por. J. Misarko, W. Lisowska, Wspomnienia, Archiwum ZSJM, mps, s. 1. 
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i bezwzględna […]. Dla przeciętnych i słabych osób była trudna na co dzień”48. 

Inne siostry mówiły podobnie. Dodawały jednak, że zaletą matki było to, że nie 

wracała do spraw już przebaczonych, szybko puszczała w niepamięć, zachęcała by 

rozpoczynać od nowa z większa gorliwością. Nadto, gdy sama spostrzegła, że 

sprawiła wielkie cierpienia siostrze, umiała przeprosić. Siostry wspominają, że  

lubiły z nią przebywać, słuchać jej opowieści, lubiły wspólne rekreacje. Po rygo-

rystycznym przestrzeganiu porządku życia codziennego były to chwile radości,  

na które czekały. Niewątpliwie matce Benignie zależało na zgromadzeniu i na sio-

strach. Pragnęła, by się wypełniła wola Boża co do charyzmatu zgromadzenia.  

Napisała: „Zgromadzenie jest powołane z wnętrzności miłosierdzia Bożego. 

Każda z sióstr ma się stać kanałem, poprzez który Bóg chce wylać potoki swego 

miłosierdzia na ten świat. Serca nasze muszą być tymi kanałami, które Pan używa 

dla swoich celów i swojej chwały, musimy być bardzo czułymi odbiornikami  

miłosierdzia Bożego”49.  

Matka Benigna pragnęła, by zgromadzenie poświęciło się wielbieniu, głosze-

niu i wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla świata. Chciała, by każda siostra umi-

łowała miłosiernego Boga, poznawała Go i potrafiła głosić to miłosierdzie światu. 

Ona sama była przeniknięta tym miłosierdziem. Napisała: „Mam uwielbiać nie-

skończone miłosierdzie Boże każdą chwilą mojego życia”50. Te słowa określają jej 

życie i cel, do jakiego dążyła.  

Matka Benigna zmarła 25 VIII 1967 r. Jej śmierć poprzedziły cierpienia zwią-

zane z chorobą. W chwili jej śmierci, a była to dokładnie 20 rocznica powstania 

zgromadzenia, posiadało ono pięć domów, liczyło 12 profesek wieczystych, pięć 

czasowych i trzy nowicjuszki51. 

* 

Charyzmat Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego nadał On sam, przez  

duchową matkę, św. Faustynę. Misję zleconą s. Faustynie zaczął realizować bł. 

Michał Sopoćko, ale kształt temu zgromadzeniu nadały m. Faustyna i m. Benigna. 

To one modlitwą, cierpieniem i ciężką pracą doprowadziły do tego, że zgromadze-

nie powstało, rozwinęło się i realizuje dany mu charyzmat: wielbić, głosić miło-

sierdzie Boże światu i wypraszać je dla świata oraz czynić miłosierdzie bliźnim. 

Zgromadzenie uzyskało prawa papieskie 13 V 2008 r. Obecnie siostry realizują 

charyzmat w rozmaity sposób w ponad trzydziestu domach w Polsce i za granicą.  

——————— 
48 J. Misarko, Wspomnienia o Matce Benignie, s. 1. 

49 B. Naborowska, Dziennik, z. V, Archiwum ZSJM, rkps, s. 5. 

50 B. Naborowska, Dziennik, z. III, Archiwum ZSJM, rkps., s. 47.  

51 Por. P. M. Rak, Historia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego do roku 1993, Warszawa 

1994, s. 75. 



168 Marietta KRUSZEWSKA ZSJM 
 

THE CO-FOUNDERS OF THE SISTERS OF MERCIFUL JESUS  

AS THE CONTINUATORS OF THE MISSION  

ENTRUSTED TO ST. FAUSTINA 

 

The mission which Jesus entrusted to St. Faustina has its continuators. They 

developed the cult of Divine Mercy and fulfilled the requests given by Jesus to his 

Secretary. Those who carried out the mission of founding a new religious congre-

gation were: Fr. Michał Sopoćko, Mother Faustyna Jadwiga Osińska and Mother 

Benigna Izabela Naborowska. Fr. Sopoćko passed the basis of congregation’s char-

ism along to the first mothers. He, in turn, was earlier instructed by St. Faustina, 

who derived knowledge from her visions. Subsequently, both co-founding moth-

ers, aided by Fr. Sopoćko, worked towards establishing and developing the new 

congregation. They were both distinguished by their great trust in God’s mercy and 

engagement in the congregation’s development. Each of them, in her own way, 

dedicated all her powers and talents for the sake of this venture. Founding and 

developing the congregation cost all its founders suffering, the effort of prayer and 

work. This congregation, which has been ultimately named the Congregation 

of the Sisters of Merciful Jesus, for over 70 years has fulfilled its mission of wor-

shiping, proclaiming and pleading for Divine mercy and doing the works of mercy 

in the establishments spread all over the world. 

 
Słowa kluczowe: miłosierdzie, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego,  

Michał Sopoćko, Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska. 

Keywords: mercy, Congregation of the Sisters of Merciful Jesus, Michał  

Sopoćko, Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska. 

 



 
„Duchowość w Polsce” 22-23 (2020-2021)   

ISSN 2081-4674                        s. 169-178 

––––––———––—–––––––——–––––— 

 
 

 

 
 

 

Katarzyna WASIUTYŃSKA 
 

 

UNIWERSALNY CHARAKTER MIŁOŚCI.  

LEKTURA ENCYKLIKI FRATELLI TUTTI W ŚWIETLE WYBRA-

NYCH PISM CHIARY LUBICH 
 

 

Bezpośrednie odwołanie się do postaci św. Franciszka z Asyżu jako wiarygod-

nego świadka idei braterstwa w rozumieniu chrześcijańskim nie budzi zaskocze-

nia. Jego synowskie, ufne odniesienie do Boga, z którego rodzi się podziw i miłość 

wobec całego stworzenia, jest szczególnie bliskie obecnemu papieżowi, o czym 

świadczy między innymi przyjęte przez niego imię oraz encyklika zatytułowana 

Laudato sì. Incipit najnowszej encykliki Fratelli tutti nie tylko odnosi się do kate-

gorii braterstwa przez użycia rzeczownika w liczbie mnogiej – fratelli (wł. bracia), 

ale także precyzuje jego zasięg – tutti (wł. wszyscy). W jednym z pierwszych punk-

tów czytamy, iż kolejne strony „nie mają na celu podsumowania nauki o miłości 

braterskiej, lecz skupiają się na wymiarze uniwersalnym tej miłości i jej otwartości 

na wszystkich” (FT 6). 

Wydaje się, że właśnie ten powszechny zasięg relacji braterskich stanowi 

prawdziwą nowość chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Myśl ta zakorze-

niona jest mocno w duchowości Chiary Lubich, w jej pismach oraz bogatym świa-

dectwie życia, u którego początków wyraźne są również inspiracje franciszkań-

skie1. Z tego względu porównanie jej wybranych tekstów z najnowszą encykliką 

Franciszka w kluczu wyrażenia fratelli tutti może okazać się bardzo ciekawe  

i użyteczne dla opisania więzi między duchowością a doktryną społeczną.  

——————— 
 Dr Katarzyna WASIUTYŃSKA – członkini wspólnoty osób konsekrowanych focolare; współpra-

cuje z Wydziałem Teologicznym UAM w Poznaniu; należy do Polskiego Stowarzyszenia Teologów 

Duchowości i do międzynarodowej interdyscyplinarnej grupy Scuola Abba (Centrum Ruchu Foco-

lari, Rzym). ORCID 0000-0002-1468-3370. 

1 Chiara (Silvia) Lubich (1920-2008) – Włoszka, imię „Chiara” przyjęła jako tercjarka francisz-

kańska, ze względu na św. Klarę z Asyżu. Wraz z rozwojem pierwszej grupy jej naśladowców  

w rodzinnym Trydencie, przełożeni poradzili Chiarze wyodrębnienie tej wspólnoty od Trzeciego  

Zakonu Franciszkańskiego i jej rozwój zgodnie z nowym prądem ewangelicznym. Z tej inspiracji 

narodził się Ruch Focolari (oficjalna nazwa: Dzieło Maryi), którego duchowość zawiera się w słowie 

„jedność” i odnosi się bezpośrednio do modlitwy arcykapłańskiej Jezusa (por. J 17, 21). W roku 2015 

rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. 
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Proponowana tu lektura składa się z trzech części tematycznych: wychodzi od 

cech miłości chrześcijańskiej, a szczególnie jej otwartości na wszystkich. Następ-

nie przechodzi do wypływającego z niej pojęcia powszechnego braterstwa, które 

było bliskie Chiarze Lubich, a stanowi klucz do zrozumienia papieskiego przesła-

nia. W ostatniej części opisuje możliwe konsekwencje społeczne tak przeżywa-

nych relacji międzyludzkich. 

1. Miłość otwarta na wszystkich 

Powszechność miłości wypływa z poznania tajemniczej logiki, jaką kieruje się 

Stwórca w odniesieniu do każdego człowieka, i w niej znajduje swoje uzasadnie-

nie. Braterstwo jest konsekwencją pierwotnej relacji synowskiej, którą Bóg  

odkrywa stopniowo przed swoim ludem, rozszerzając coraz bardziej jej zasięg. 

Franciszek powołuje się na słowa Jezusa z Ewangelii Mateuszowej: „Wezwanie to 

jest powszechne, zmierza do ogarnięcia wszystkich, jedynie ze względu na ich 

człowieczeństwo, ponieważ Najwyższy Ojciec Niebieski «sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi» (Mt 5, 45)” (FT 60). Chrześcijanin jest powo-

łany do naśladowania takiej postawy Boga – do bycia doskonałym jak On. Warun-

kiem tego jest nabycie Jego spojrzenia wobec każdego. W końcowych punktach 

encykliki, odnoszących się do dialogu pomiędzy wyznawcami różnych religii, 

czytamy: „Bóg nie patrzy oczami, Bóg patrzy sercem. A miłość Boża jest taka 

sama dla każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej przez niego religii. Jeśli 

jest ateistą, jest to ta sama miłość. Kiedy nadejdzie ostatni dzień i będzie wystar-

czająco dużo światła na ziemi, aby zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są, będziemy 

mieli wiele niespodzianek” (FT 281). Umiejętność dostrzeżenia brata w każdym 

napotkanym człowieku, zwłaszcza tym najbardziej odmiennym, nie jest wyłącznie 

rezultatem dojrzałego, humanistycznego rozumowania. Powszechny charakter mi-

łości posiada ugruntowanie głęboko teologiczne, wypływa z samej natury Stwórcy 

objawiającej się w działaniu ad extra i z tego względu – jak zauważa Franciszek – 

w całej pełni ukaże się w czasie eschatologicznym. Brak ostrości w ludzkim spoj-

rzeniu zdaje się wypływać z napięcia między oczami a sercem, to jest między przy-

rodzoną inteligencją a nadprzyrodzoną mądrością, podczas gdy powinny się one 

spotkać. 

Uniwersalizm braterstwa ma także, obok kreacjonistycznego, swoje uzasad-

nienie chrystologiczne. Miłość Boga objawia się w sposób pełny i ostateczny 

w wydarzeniu Chrystusa, który opisując scenę sądu ostatecznego, odnosi do  

samego siebie każdy gest wykonany wobec innego człowieka, podobnie jak jego 

brak. Słowa z Kazania na górze, przypomina papież, oznaczają „rozpoznanie  

samego Chrystusa w każdym bracie, który jest opuszczony lub wykluczony (por. 

Mt 25, 40. 45)” (FT 85). Poprzez dzieło wcielenia i odkupienia synostwo wszyst-
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kich ludzi zostaje włączone w tajemnicę Boga Trójjedynego, gdyż stają się oni 

„synami w Synu” (por. Ga 3, 26). 

Przywołane tu dwa elementy miłości chrześcijańskiej znajdują szczególne 

miejsce w pismach Chiary Lubich, już w pierwszych latach Ruchu Focolari.  

U początków jej doświadczenia duchowego leży bowiem osobiste, głębokie od-

krycie, że Bóg kocha nieskończenie ją i każdego człowieka, a jedyną adekwatną 

odpowiedzią na ten Jego dar jest kochać innych tą samą miarą, zgodnie z Jego 

wolą. Tak pisze w 1946 roku: „Dusza powinna przede wszystkim mieć wzrok stale 

zwrócony na Jedynego Ojca wielu dzieci. Potem patrzeć na ludzi jak na dzieci 

Jednego Ojca. Zawsze przekraczać myślą i sercem wszelkie ograniczenia, sta-

wiane przez czysto ludzkie życie oraz nieustannie dążyć, z wyrobionego nawyku, 

do powszechnego braterstwa w jedynym Ojcu: Bogu. Jezus – nasz wzór, nauczył 

nas dwóch rzeczy, które są jedną: być dziećmi jednego Ojca i być braćmi jedni dla 

drugich”2.  

Bliźni – a jest nim każdy człowiek, napotykany chwila po chwili – staje się dla 

Chiary uprzywilejowaną drogą do zjednoczenia z Bogiem, o czym świadczy mię-

dzy innymi przyjęte przez nią motto: ja – brat – Bóg3. Podobnie jak papież Fran-

ciszek, Lubich stosuje metaforę wzroku: czyste spojrzenie jest niezbędne, aby móc 

naśladować Ojca w Jego powszechnej, bezwarunkowej otwartości. 

Z czasem, aby pomóc członkom ruchu wytrwać i doskonalić się nieustannie 

w takiej postawie, która nieraz wymaga nadprzyrodzonego heroizmu, Lubich opi-

suje miłość chrześcijańską jako pewną sztukę4, posiadającą ściśle określone cechy. 

W zależności od kontekstu i adresatów, przedstawia ją na różne sposoby, ale zaw-

sze wśród podstawowych jej zasad wymienia te dwie: „kochać wszystkich” i „wi-

dzieć Jezusa w drugim”. Uzasadniając powszechny zasięg miłości, odwołuje się 

ona nieustannie do słów z Ewangelii Mateusza przywołanych w encyklice: „On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz  

na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45). Odnosząc się natomiast do 

zasady chrystologicznej, również opiera się na zdaniu: „Wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

Przy okazji nadania jej honorowego obywatelstwa Rzymu, Chiara Lubich  

wyjaśnia: „[…] jest to sztuka zobowiązująca, stawia wielkie wymagania… Każe 

——————— 
2 Ch. Lubich, Miłość do brata, Warszawa 2013, s. 15. 

3 Sama Lubich przypisuje autorstwo tego wyrażenia Igino Giordaniemu, którego uznaje ona za 

współzałożyciela Ruchu Focolari. Oddaje ono trafnie rolę, jaką w duchowości jedności odgrywają 

relacje miłości między ludźmi, których niedościgłym wzorem i kresem jest intymne życie Trójcy 

Świętej. – Por. M. Vandeleene, Io – il fratello – Dio: nel pensiero di Chiara Lubich, Roma 1999. 

4 Sztuce kochania poświęcona jest w całości książka Chiary wydana w roku 2005, w której  

zebrano różne jej wypowiedzi na temat podstawowych cech miłości chrześcijańskiej. Należą do nich: 

kochać wszystkich; kochać jako pierwszy; kochać jak siebie samego; stawać się jedno; kochać Jezusa 

w każdym; miłość wzajemna; Zmartwychwstały pomiędzy nami. – Por. Ch. Lubich, L’arte di amare, 

Roma 2005. 
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nam wyjść poza ograniczony krąg miłości czysto naturalnej, często zwróconej pra-

wie wyłącznie do rodziny, przyjaciół. Zgodnie z tą sztuką, miłością trzeba obda-

rzać wszystkich: sympatycznych i antypatycznych, pięknych i brzydkich, rodaków 

i obcokrajowców, wyznających moją religię i inne religie, wywodzących się z mo-

jej kultury i z obcych kultur, będących przyjaciółmi, przeciwnikami i nieprzyja-

ciółmi”5. I dalej: „[…] sztuka ta pragnie, abyśmy kochali Jezusa w osobie kocha-

nej. Choć miłość ta kieruje się do jakiegoś mężczyzny czy do kobiety, On, Chry-

stus, odnosi jednak do Siebie wszystko, co dobrego albo złego im uczyniliśmy”6. 

Chiara z wielką naturalnością opisuje cechy miłości chrześcijańskiej, wychodząc 

od swego osobistego doświadczenia, które splata się nierozłącznie z historią pierw-

szej wspólnoty focolare. Opowiada o nich zarówno najbliższym członkom ruchu, 

jak i podczas oficjalnych uroczystości w kręgach kultury chrześcijańskiej, świec-

kiej czy innych religii, dorosłym, młodzieży i dzieciom, dostosowując formę wy-

powiedzi do publiczności, ale zachowując to samo przesłanie. Postawa ta wypływa 

z głębokiego przekonania, że uniwersalizm miłości oznacza, iż każdy człowiek 

jest powołany, aby z jednej strony kochać, a z drugiej – być kochanym. 

W duchowej historii Chiary Lubich szczególną rolę odgrywają lata 1949-1950, 

które ona sama określiła jako „Raj”, ze względu na intensywność otrzymanych 

wtedy łask światła. Z tego okresu pochodzą liczne pisma, pisane po części języ-

kiem poetyckim i mistycznym, które zawierają w sobie jak w zalążku całe bogac-

two charyzmatu jedności, a także jego przyszły rozwój w różnych obszarach ludz-

kiego życia i działania7. Właśnie w roku 1949 powstał tekst o znaczącym tytule 

„Patrzeć na wszystkie kwiaty”, w którym metafora ogrodu opisuje relacje pomię-

dzy osobami podążającymi razem drogą duchową. Chiara stwierdza w nim m.in.: 

„Bóg […] wymaga od nas, abyśmy patrzyli na wszystkie kwiaty, ponieważ On jest 

w każdym z nich i dlatego patrząc na wszystkie, kocha się bardziej Jego niż po-

szczególne kwiaty”8. Określenie „wszystkie” staje w opozycji do drogi indywidu-

alnej, nacechowanej pewnym egoizmem, ponieważ bardziej odpowiada zamy-

słowi Boga, który sam w sobie jest doskonałą komunią Osób. Obraz zamyka się 

wizją przyszłego spełnienia: „[…] kiedy całe drzewo zakwitnie – kiedy Mistyczne 

Ciało będzie całkowicie ożywione, wtedy odzwierciedli ziarno, z którego się  

zrodziło. Będzie jedno, ponieważ wszystkie kwiaty są między sobą jedno, tak jak 

każdy jest wewnętrznie jedno”9. Z perspektywy Chiary Lubich, takie spojrzenie 

obejmujące wszystkich jest naturalnym elementem procesu jednoczenia, gdzie 

——————— 
5 Ch. Lubich, Miłość do brata, s. 108. 

6 Tamże, s. 109. 

7 Na temat doświadczenia mistycznego Chiary Lubich zob. A. Torno, Chiara Lubich. Życie 

i dzieło, Poznań-Warszawa 2013, s. 43-50; K. Wasiutyńska, Odnaleźć złotą nić, „Przewodnik Kato-

licki” 2020, nr 3, s. 14-15. 

8 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, Kraków 2007, s. 73. 

9 Tamże, s. 75. 
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stworzenie staje się coraz bardziej podobne do Stwórcy, w którym współistnieją 

w sposób doskonały jedność i odrębność Osób. 

Cechą miłości otwartej i nieograniczonej jest szczególna wrażliwość wobec 

najsłabszych10. Inny tekst z tego samego okresu zaczyna się od słów: „Panie, daj 

mi wszystkich osamotnionych… Odczułam w moim sercu żarliwą miłość, która 

przepełnia Twoje Serce z powodu opuszczenia, w którym zanurzony jest cały 

świat. Kocham każdą istotę czy istnienie, chore i osamotnione”11. Powtarzające się 

określenia „wszyscy”, „cały”, „każdy”… wskazują, że miłość zakorzeniona 

w Bogu ze swej natury jest totalitarna i radykalna, gdyż takie właśnie jest Jego 

życie, a także postępowanie wobec człowieka i świata. 

2. Przejawy powszechnego braterstwa  

Rozpoznanie we wszystkich osobach swoich braci i sióstr oznacza w pierw-

szym rzędzie zmianę mentalności: wewnętrzną dyspozycję do przyjęcia każdego 

jako członka tej samej rodziny. Proces ten rozciąga się na przestrzeni całej historii 

ludzkości, począwszy od dramatycznych losów pierwszego rodzeństwa, Kaina 

i Abla, gdy poddana została w wątpliwość łącząca ich więź: „czyż jestem stróżem 

brata mego?” (Rdz 4, 9). Relacja braterska jest konstytutywna dla człowieka, jak 

zauważa Baggio, a troska i odpowiedzialność za drugiego są wpisane w jego toż-

samość. Pytanie: „gdzie jest brat twój?” odnosi się nie tylko do fizycznej prze-

strzeni, ale do miejsca, jakie przyznaje się mu we własnym wnętrzu, przekraczając 

samego siebie12. 

W tę stronę kieruje się myśl Franciszka, kiedy stwierdza, że „miłość, wypły-

wając z każdego serca, tworzy więzi i poszerza egzystencję wówczas, gdy sprawia, 

że osoba wychodzi ze swoich ograniczeń ku drugiemu. Jesteśmy stworzeni dla 

miłości i w każdym z nas jest «prawo ekstazy – wyjścia z siebie, aby tym pełniej 

bytować w drugim». Dlatego też «człowiek musi się kiedyś zdobyć na to, by się 

od siebie oderwać»” (FT 88). Nieco dalej wyjaśnia, że ta gotowość przyjęcia każ-

dego jako brata może być rozpatrywana w aspekcie geograficznym, a także egzy-

stencjalnym. „Jest to codzienna zdolność do poszerzania mojego kręgu, docierania 

do tych, których na pierwszy rzut oka nie postrzegam jako należących do mojego 

świata zainteresowań, pomimo że są mi bliscy” (FT 97).  

W tym kontekście nawiązuje również do aktualnego i budzącego wiele kon-

trowersji tematu emigrantów, gdyż – jak zauważa – cudzoziemcem może często 

okazać się człowiek legitymujący się dokumentem tego samego kraju, lecz  

——————— 
10 Przywołując w ostatnich zdaniach swej encykliki postać bł. Karola de Foucauld, papież pod-

kreśla, że droga do powszechnego braterstwa wychodzi od miłości do najsłabszych: „tylko utożsa-

miając się z najmniejszymi, stał się bratem wszystkich”. – FT 287. 

11 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 130. 

12 Por. A. M. Baggio, Obiettivo Fraternità, „Ekklesia” 2(2019), nr 3, s. 8-13. 
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zepchnięty z innych względów na egzystencjalne peryferia. Myślenie i działanie 

w kategoriach powszechnego braterstwa nie pozwala traktować innego jako  

obcego, obojętnego czy niepotrzebnego.  

Określenie „wszyscy” pojawia się także w nauczaniu Jezusa. Encyklika przy-

tacza Jego słowa skierowane razem do tłumów i do uczniów: „wy wszyscy jeste-

ście braćmi” (Mt 23, 8), a także pragnienie wypowiedziane w modlitwie do Ojca: 

„aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21; por. FT 95. 280). To ostatnie odnosi się 

tradycyjnie do Kościoła Chrystusowego, a nie bezpośrednio do wszystkich ludzi, 

ale Chiara Lubich, rozpoznając w nich syntezę całej duchowości focolari, znajduje 

tam uzasadnienie wszelkiego działania na rzecz jedności w każdym aspekcie ludz-

kiego życia. To pragnienie Jezusa zapisane w modlitwie arcykapłańskiej, które 

Chiara nazywa „marzeniem Boga”13, staje się dla niej wskazówką do codziennych 

czynów, nadając im intencję i wartość uniwersalną. „Równowaga miłości chrze-

ścijańskiej polega na miłowaniu tej jednej osoby, która jest obok nas i na pracy dla 

całej wspólnoty Kościoła i ludzkości, z tego zakątka, gdzie żyjemy”14. Wewnętrzna 

dyspozycja, by nawiązać powszechne relacji braterskie oznacza w praktyce umie-

jętność kochania każdego pojedynczego bliźniego, który w danej chwili staje na 

naszej drodze. Uniwersalizm miłości wyraża się w jej konkretnym działaniu, 

w precyzyjnych okolicznościach czasu i przestrzeni.  

Dla wyjaśnienia tej ścisłej zależności między „wszyscy” a „każdy”, Chiara  

Lubich używa porównania do tajemnicy eucharystycznej: tak jak Chrystus obecny 

jest w pełni nawet w małym kawałku Hostii, tak można wejść w relację z całą 

ludzkością, kiedy kocha się jednego tylko brata, którego Bóg stawia właśnie 

obok15. Co więcej, „kto jest blisko człowieka i służy mu w jego najmniejszych 

potrzebach, jak przykazał Jezus, łatwo zrozumie również te wielkie problemy, 

które nękają ludzkość; ale kto – pozbawiony miłości – siedzi za stołem od rana do 

wieczora, aby rozmawiać i dyskutować o wielkich problemach świata, przestanie 

rozumieć te małe, które ciążą każdemu bratu, który stoi obok niego”16. Trzeba  

zatem otworzyć się na najbliższe osoby i kochać je – powtarza Chiara niestrudze-

nie – w sposób konkretny, za pomocą czynów, a nie deklaracji słownych. Tym 

niemniej, aby zdobyć i utrzymać spojrzenie uniwersalne, postawę tę należy zacho-

wać wobec każdego bliźniego, nie wykluczając nikogo. 

Perspektywa fratelli tutti, z radykalizmem właściwym franciszkańskiemu cha-

ryzmatowi, niesie ze sobą głęboką przemianę mentalności. Chiara Lubich, odczy-

tując ją z perspektywy kultury europejskiej, nie waha się przywołać hasła Rewo-

lucji francuskiej: „wolność, równość, braterstwo”, by podkreślić, że to ostatnie nie 

zostało podjęte w sposób konsekwentny. Tymczasem właśnie jego wypełnienie 

——————— 
13 Por. Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 413. 

14 Tamże, s. 334. 

15 Por. tamże, s. 130. 

16 Tamże, s. 334. 
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niesie radykalną zmianę, która ma swoje autentyczne źródło w Ewangelii Chry-

stusa. „On, objawiając, że Bóg jest Ojcem, a dzięki temu wszyscy ludzie są braćmi, 

wprowadza ideę ludzkości jako rodziny, ideę «rodziny ludzkiej». W ten sposób 

obala mury, które oddzielają «równych» od «różnych», przyjaciół od nieprzyja-

ciół. Uwalnia każdego człowieka od ciążących na nim więzów, od licznych form 

podporządkowania i zniewolenia, od każdej niesprawiedliwej relacji, dokonując w 

ten sposób prawdziwej rewolucji egzystencjalnej, kulturowej i politycznej”17. 

Słowa te kieruje Chiara do przedstawicieli świata polityki, w przemówieniu pod-

czas sympozjum poświęconego braterstwu i pokojowi między narodami (Rimini, 

Włochy, 22 VI 2002). W ostatnich latach swojego życia18 jest ona bowiem zapra-

szana, aby podzielić się swoim chrześcijańskim świadectwem nie tylko podczas 

spotkań o charakterze religijnym, ale także w obszarze publicznym, narodowym 

i międzynarodowym. Ona sama odczytuje te okazje jako opatrznościowe, gdyż jest 

przekonana, że ożywiający ją charyzmat jedności niesie w sobie odnowę nie tylko 

doświadczenia duchowego czy eklezjalnego, ale także każdego obszaru ludzkiej 

aktywności.  

3. Implikacje społeczne  

Uniwersalizm miłości można zatem odnieść z jednej strony do wszystkich  

ludzi jako jej potencjalnych adresatów, z drugiej zaś – do wszelkich przejawów 

działania człowieka. W ten sposób wewnętrzna postawa, będąca wyrazem pew-

nego doświadczenia duchowego, znajduje swój wyraz i potwierdzenie w zewnętrz-

nych gestach i staje się stylem życia społecznego. Papież wyjaśnia, iż celem  

podjętej przez niego w encyklice refleksji jest, „abyśmy w obliczu różnorodnych 

i aktualnych sposobów eliminowania lub lekceważenia innych, potrafili odpowie-

dzieć nowym marzeniem o braterstwie i przyjaźni społecznej, które nie ograniczają 

się jedynie do słów” (FT 6). Punktem wyjścia jest tu chrześcijańska wizja czło-

wieka i całej rzeczywistości, ale otwiera się ona na dialog z ludźmi dobrej woli, 

gdyż wszyscy razem tworzą jedno społeczeństwo. 

Wymownym i konkretnym przykładem zastosowania tej ewangelicznej kate-

gorii braterstwa w życiu publicznym są dwie inicjatywy zrodzone w obrębie  

Ruchu Focolari: Ekonomia komunii oraz Ruch polityków dla jedności.  

——————— 
17 Ch. Lubich, Fraternità e pace per l’unità dei popoli, „Nuova Umanità” 1(2015), nr 37, s. 10-11. 

18 W roku 1994 Chiara Lubich zostaje jedną z honorowych przewodniczących Światowej Kon-

ferencji Religii dla Pokoju, w roku 1996 otrzymuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pierw-

szy z kilkunastu doktoratów honoris causa, następne lata przynoszą kolejne wyróżnienia i kontakty 

z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki, nauki i religii. Etap ten trwa do roku 2004, kiedy 

z powodu próby duchowej oraz problemów zdrowotnych odsuwa się ona od życia publicznego. 

Umiera w roku 2008. – Por. Dottorati honoris causa conferiti a Chiara Lubich, red. F. Gillet,  

R. Parlapiano, Roma 2016. 
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Franciszek natomiast przypomina nauczanie Kościoła o powszechnym prze-

znaczeniu dóbr stworzonych, wobec którego prawo do własności prywatnej ma 

charakter wtórny (por. FT 119-120). Projekt Ekonomii komunii19 rodzi się w roku 

1991, przy okazji podróży Lubich do Brazylii, gdzie porusza ją sytuacja ubóstwa 

także wśród członków ruchu, pomimo praktykowanej od jego początków wspól-

noty dóbr materialnych. Spotykając się tam z grupą przedsiębiorców związanych 

z focolari, Chiara proponuje im przyjęcie jako stylu zarządzania „kultury dawa-

nia”20, według której w sposób dobrowolny dzieli się zyski na trzy części. Pierwsza 

z nich przeznaczona jest na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, druga – na formację 

osób zainteresowanych nowym stylem działania w obszarze ekonomiczno-gospo-

darczym, trzecia zaś – na bezpośrednią pomoc potrzebującym. Projekt ten rozsze-

rza się najpierw w Brazylii, później w sąsiadujących z nią krajach Ameryki Łaciń-

skiej, a także w innych częściach świata. Znajduje on szczególne współbrzmienie 

z ideą ekonomii Franciszka, a jego promotorzy ściśle współpracują w przygoto-

waniu wydarzenia w Asyżu. 

W dziesięć lat po powstaniu Ekonomii komunii, Chiara podkreśla, że była ona 

„możliwa, gdyż powstała w kontekście szczególnej kultury, kultury miłości, która 

domaga się komunii, jedności i pomaga myśleć o świecie nowym, tworzyć nowy 

lud, lud o nowej kulturze, posiadający w sobie te wartości, na których najbardziej 

nam zależy”21, zaś „nowi ludzie to ci, którzy żyją Ewangelią zgodnie z duchem 

czasów”22. Lubich jest przekonana, że transformacja społeczeństwa w duchu bra-

terstwa rodzi się z wewnętrznej przemiany osób, które rozszerzają zasady ewan-

gelicznej miłości praktykowanej w pojedynczych relacjach na działania społeczne 

i gospodarcze. Z tego względu, dostrzega w projekcie Ekonomii komunii specy-

ficzny owoc charyzmatu jedności, to znaczy działania Ducha Świętego, oraz kon-

kretną odpowiedź na powołanie ludzi świeckich do przekształcania świata zgodnie 

z zamysłem Stwórcy. 

Innym przykładem bezpośredniego przełożenia idei powszechnego braterstwa 

na życie społeczne jest Ruch polityków dla jedności, który ma swój początek 

w roku 1996, w spotkaniu Chiary z grupą parlamentarzystów w Neapolu. Groma-

dzi on członków rozmaitych partii – gdyż nie chodzi tu o założenie nowego ugru-

powania, lecz o współpracę w różnorodności punktów widzenia – a ich celem jest 

——————— 
19 Na temat Ekonomii komunii por. m.in. Ch. Lubich, L’economia di comunione: storia 

e profezia, Roma 2001; L. Bruni, V. Pelligra, Economia come impegno civile: relazionalità, ben-

essere ed economia di comunione, Roma 2002; S. Grochmal, Ekonomia komunii: propozycja dla 

przedsiębiorstw i społeczeństwa, w: Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, 

Kościół, „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 2(2012), nr 2, s. 168-185;  S. Grochmal, Ekonomia 

komunii w relacji do ekonomii społecznej: analogie, różnice, szansa na współdzialanie, „Ekonomia 

Społeczna” 2015, s. 43-59. 

20 Por. V. Araujo, La cultura del dare, „Nuova Umanità” 5(1999), nr 21, s. 489-510. 

21 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 411. 

22 Tamże. 
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„wspomagać się wzajemnie w byciu przede wszystkim ludźmi, którzy, żyjąc bra-

terstwem, wierzą w najgłębsze i odwieczne wartości człowieka, a potem podej-

mują działania”23.  

Papież Franciszek podkreśla, że wbrew powszechnym współcześnie uprzedze-

niom, polityka jest „bardzo wzniosłym powołaniem, jest jedną z najcenniejszych 

form miłości” (FT 180)24. Lubich nazywa ją „miłością miłości”, gdyż „zadaniem 

miłości w polityce jest stworzenie i ochrona warunków, które umożliwiłyby roz-

kwit wszystkich innych miłości: miłości młodych ludzi, którzy pragną wziąć ślub 

i potrzebują domu oraz pracy; miłości tego, kto chce się uczyć i potrzebuje szkół 

i książek; miłości tego, kto poświęca się własnej firmie i potrzebuje dróg oraz ta-

boru kolejowego, pewnych zasad…”25. Braterstwo, jako kategoria polityczna26, 

oznacza objęcie przyjaźnią i troską wszystkich członków wspólnoty lokalnej, pań-

stwowej i międzynarodowej. W ten sposób ewangeliczna miłość, stanowiąca 

sedno duchowości chrześcijańskiej, osiąga wymiary społeczne.  

* 

Podpisując encyklikę Fratelli tutti, papież przywołuje charyzmat św. Fran-

ciszka z Asyżu i charakterystyczną dla niego interpretację idei braterstwa. Ten 

ewangeliczny styl życia duchowego staje się początkiem głębokich przemian  

w samym chrześcijaństwie i w społeczeństwie, zarówno w obszarze kultury, jak 

i gospodarki oraz ekonomii. Nauczanie i zaangażowanie społeczne Kościoła  

wypływają bowiem ze słów Jezusa, wciąż na nowo odczytywanych i pogłębianych 

w danym momencie historii świata. Papież wydobywa na obecny jej etap wezwa-

nie, by stawać się doskonałymi jak Ojciec, naśladując Jego powszechną, bezwa-

runkową miłość i rozpoznając w każdej napotkanej osobie brata lub siostrę. Za-

chęta ta, odczytana w świetle znaków czasu, znajduje szczególne współbrzmienie 

z jednym ze współczesnych prądów duchowych: charyzmatem jedności Chiary 

Lubich. Zestawienie wybranych jej pism z fragmentami encykliki, dotyczącymi 

bezpośrednio idei braterstwa, pokazuje, jak zbliżone inspiracje rodzą się w róż-

nych częściach Kościoła, gdzie dary charyzmatyczne często uprzedzają i przygo-

towują drogę tym hierarchicznym, które je potwierdzają i interpretują. W swej isto-

cie, wiara i każde doświadczenie chrześcijańskie wypływają ze spotkania z Bo-

giem Trójjedynym, które staje się niewyczerpanym źródłem życia wewnętrznego 

i wspólnototwórczych relacji z innymi. Wymiar osobisty i społeczny, ekonomiczny 

——————— 
23 Tamże, s. 354-355. 

24 W tym punkcie encykliki Franciszek przypomina sformułowanie zawarte w adhortacji Evan-

gelii gaudium nr 205.  

25 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 369. 

26 Por. A. M. Baggio, Il principio dimenticato: la fraternità nella riflessione politologica 

contemporanea, Roma 2007. 
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i polityczny, kształtują się pod wpływem owego spojrzenia, „którego perspektywa 

została przekształcona miłością” (FT 187). 
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The encyclical Fratelli tutti re-proposes the original intuition of St. Francis of 

Assisi, that is, universal fraternity as the foundation for a renewal of Christian life 

in its personal and social aspect. The same perspective is also particularly present 

in the experience and thought of Chiara Lubich. This reflection is divided into three 

points: the first considers the universal character of Christian love as a reflection 

of the Creator’s gaze on all humanity and of Christ’s identification with every hu-

man being, the second presents the concept of universal brotherhood and its spe-
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tion. Such thematic reading of some passages by Pope Francis and Chiara Lubich 

demonstrates a particular harmony between the charismatic gifts with their pro-
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„NEUROREWOLUCJA” JAKO WYZWANIE I ZAGROŻENIE 

DLA TEOLOGII, PEDAGOGIKI I EDUKACJI 
 

 

Najpierw duchowość człowieka zredukowano do ograniczonego, oświecenio-

wego rozumu. Potem ten rozum, traktowany zresztą od początku materialistycznie, 

konsekwentnie związano z mózgiem i ludzkim systemem nerwowym, które swoi-

ście ubóstwiono poprzez nadużycie teorii ewolucji. Powoduje to pogłębienie  

materializmu i naturalizmu jako błędów filozoficznych. Nadużycie badań nad  

mózgiem prowadzi do arbitralnych i dogmatycznych absolutyzacji jego możliwo-

ści, a poprzez to do deifikacji człowieka.  

Ta „neuroewolucja” w tym kontekście, to jedna z utopijnych ścieżek trans- 

humanizmu1. Dziś wyraża się to m.in. w teoriach i praktykach neurodydaktyki 

i neuroedukacji, które często próbują zastąpić zasady i metody pedagogiki i edu-

kacji klasycznej, ściśle związane z zasadami personalizmu, który należy do cen-

tralnych idei antropologii chrześcijańskiej2.  

Z tej racji ta „neurorewolucja” jest także wyzwaniem dla teologii i duchowości 

chrześcijańskiej. Chodzi o neuroteologię. Jak pisze Stanisław Wargacki, reprezen-

tuje ona redukcjonistyczne podejście do doświadczeń religijnych, gdyż sprowadza 

je wyłącznie do schematów zjawisk neurologicznych, czyli odpowiedniej chemii 

mózgu, zachodzącej w czasie tych doświadczeń. Rozpowszechnia się również 

——————— 
 Dr hab. Aleksander POSACKI SJ – wykładowca i autor, zainteresowany filozofią i kulturą  

rosyjską, kulturą Azji Środkowej, antropologią filozoficzną i teologiczną, filozofią religii, filozofią 

psychologii, teologią duchowości, filozofią mistycyzmu, nowymi ruchami religijnymi, filozoficz-

nymi i teologicznymi aspektami okultyzmu i ezoteryzmu , a także demonologii. Współpracuje  

z Collegium Verum (Warszawa), Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II (Kraków), Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim (Polska), Instytutem Filozofii, Religioznawstwa i Nauk Politycznych  

(Ałmaty, Kazachstan), Uniwersytetem Państwowym w Woroneżu (Rosja). email: posacki@wp.pl; 

ORCID 0000-0003-4482-4549. 

1 Por. J. Jagiełło, Projekt człowieka przyszłości. Transhumanizm – szanse i zagrożenia,  

w: A. Maryniarczyk, N. Gondek, Kim jest człowiek, Współczesne debaty antropologiczne. Polskie 

Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2020, s. 387-423. 

2 Por. B. Kiereś, O personalizm w pedagogice, Lublin 2009, s. 50-51. 
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sceptyczny pogląd, że nie ma rzekomo sposobu, by stwierdzić, czy zmiany neuro-

logiczne określane jako przeżycia duchowe mózg wywołuje sam, czy raczej reje-

struje niezależny od podmiotu, obiektywny świat duchowy. Twierdzi się też, iż 

badając zjawiska zachodzące w mózgu w czasie doznań religijnych, nie jesteśmy 

jednak w stanie dowiedzieć się niczego o samej religii ani o istnieniu Boga3. Nie 

zawsze jednak neuroteolodzy zawieszają sąd, ale oscylują bezprawnie w kierunku 

wyjaśnień materialistycznych i naturalistycznych, co dotyczy także neuroedukacji. 

1. Neuroedukacja w kluczu Neuroligwistycznego Programowania (NLP) 

Twórcą pojęcia, neurodydaktyki, które pojawiło się w latach osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku jest niemiecki matematyk Gerhard Preiß. Termin neurodydaktyka 

(ang. educational neuroscience, MBE – mind, brain and education, brain friendly 

learning) oznacza dziedzinę nauki, która stawia sobie za cel zbadanie optymalnego 

procesu nauczania i uczenia się z perspektywy pracy mózgu. Neurodydaktyka ma 

na celu przeorganizowanie procesu dydaktycznego w taki sposób, aby był on 

zgodny z naturalnymi możliwościami pracy ludzkiego mózgu.  

Według Wikipedii z kolei, neuroedukacja (lub neurodydaktyka, traktowana tu 

jako synonim neuroedukacji), to gałąź pedagogiki dydaktyki, zainicjowana przez 

Richarda Bandlera i Johna Grindera (USA), w latach siedemdziesiątych. Ukazuje 

potrzebę stymulacji neuronów podczas procesu przyswajania wiedzy oraz metody, 

które w całości wykorzystują potencjał mózgu, wzmacniają i zwiększają jego 

sprawności. W ten sposób uczenie staje się ciekawsze i bardziej angażujące neu-

rony.  

Problem polega na tym, że nie chodzi tu tylko o praktykę, ale o wyrafinowaną 

teorię. Ci sami wymienieni autorzy są twórcami ideologii Neuroligwistycznego 

Programowania (NLP), którego geneza nie jest naukowa i przypomina raczej po-

szukiwanie „metodą prób i błędów”, oraz okultystyczny przekaz inicjacyjny, a nie 

transmisję obiektywnej wiedzy4. John Grinder i Richard Bandler nie posiadali for-

malnego wykształcenia psychologicznego. Bandler zafascynował się psychotera-

pią Gestalt i był współpracownikiem Fritza Perlsa. Uczył się też psychoterapii zo-

rientowanej na ciało według systemu Wilhelma Reicha (nauczyciela kosmicznego 

——————— 
3 Por. S. Wargacki, Neuroteologia, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 7, Warszawa 2007, s. 122. 

4 Najczęstszym powodem kojarzenia NLP z okultyzmem, działalnością sekt lub ugrupowań New 

Age jest stosowanie jego metod przez ludzi, którzy łączą je np. z różnymi systemami wierzeń, uzdra-

wiania i samorozwoju. Prostota niektórych modeli teoretycznych i technik NLP stanowi łatwy pre-

tekst do włączenia ich do repertuaru narzędzi stosowanych np. podczas okultystycznych zabiegów 

czy warsztatów (bioenergoterapia, Reiki). Nie należą do rzadkości ogłoszenia prasowe, w których 

razem z metodami NLP oferowane są techniki „widzenia aury”, amulety (fetyszyzm), tańce indiań-

skie czy praktyki szamańskie. – A. Posacki, Neurolingwistyczne programowanie, w: Encyklopedia 

zagrożeń duchowych, t. 2, Radom 2009, s. 133-138. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neuron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neuron
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seksualizmu) oraz rolfingu – metody oddziaływania na psychikę poprzez głęboki 

masaż mięśni.  

Systemową psychoterapią rodzin, Bandler zafascynował się dzięki bezpośred-

niemu kontaktowi z Virginią Satir, która uchodziła przez wiele lat za najwybitniej-

szą postać w tej dziedzinie, mimo że była po kilku rozwodach. Następnie obaj 

twórcy NLP współpracowali z Miltonem Ericksonem, ucząc się hipnoterapii, która 

ma duże znaczenie w NLP (tzw. model Miltona). Grinder zaczął uchodzić za eks-

perta w dziedzinie psychologii uczenia się, przede wszystkim dzięki rozległej  

wiedzy psycholingwistycznej (z wykształcenia był lingwistą). 

Mimo tych wysiłków, wielu uznanych psychologów uważa, że NLP to system 

będący mieszaniną pojęć i technik psychologicznych, który posługuje się pseudo-

naukową terminologią, znajduje się na obrzeżach nauki i nie może być traktowany 

na równi z innymi, powszechnie uznanymi szkołami psychologii. Taki pogląd zro-

dził się już w pierwszej fazie rozwoju NLP (w latach siedemdziesiątych i osiem-

dziesiątych XX w.), gdy przybrało ono postać awangardy i opozycji w stosunku 

do ówczesnych programów kształcenia psychologów.  

Krytyka, sformułowana przez Bandlera i skierowana początkowo przeciwko 

„sztywności akademickiej” oraz ograniczeniom wcześniejszych systemów psy-

chologii (psychoanalizie, behawioryzmowi, a także częściowo psychologii huma-

nistycznej), została następnie skierowana wobec psychologii i psychoterapii jako 

takim. To z kolei doprowadziło do izolacji i odrzucenia NLP przez wiele środowisk 

uniwersyteckich i klinicznych, zwłaszcza w USA5. Dziś jednak powraca z nową 

siłą, także w edukacji. 

2. Nowe herezje antropologiczne w edukacji 

W tych poszukiwaniach wyraża się często – z filozoficznego punktu widzenia 

– tendencja antypersonalistycznego redukcjonizmu, a także kolejna forma rady-

klanego materializmu w formie ubóstwienia materii i jej rzekomo nieograniczo-

nych możliwości. Te parareligijna ideologia materialistyczna koncentruje się dziś 

na mózgu, którego ewolucja ukazuje swoje cudowne, a raczej magiczne możliwo-

ści. W tych niezliczonych dziś bredniach „mózgowej” neurościemy i neuroherezji, 

obecnych bez liku we wszystkich księgarniach świata, głosi się bez żenady prymi-

tywne poniżenie godności człowieka, objawiając jednocześnie tryumfalnie  

wywyższanie materii i materializmu, gdzie człowiek jest rzekomo tylko efektem 

materialistycznej ewolucji. Jest to zamach na chrześcijański personalizm6. 

Dziś ta herezja antropologiczna, będąca jednocześnie – z teologicznego punktu 

widzenia – formą grzechu idolatrii, stała się prawdziwą plagą. O idolatrii w tym 

——————— 
5 Tamże, s. 133-138. 

6 Por. Cz. Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, Lublin 2006, s. 10-11. 
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przypadku mówiłby zarówno Victor Emmanuel Frankl, jak i Erich Fromm. Pro-

blem jest tym bardziej ważki, że dotyczy nie tylko wulgarnej amatorszczyzny  

i powierzchownej pseudonauki, dotyczącej mózgu, jaką była np. Metoda Silvy czy 

opisana wyżej metodyka NLP7. Dotyczy bowiem także środowisk uniwersytec-

kich, które – niestety – podobną pseudonaukę dość powszechnie i bezprawnie 

uprawiają. Obecność NLP, Metody Silvy czy Ustawień Hellingera na niektórych 

katedrach uniwersyteckich w Polsce udowodnił psycholog, dr Tomasz Witkow-

ski8. 

Mamy dziś do czynienia z powszechną „ideologizacją nauki” także w szkol-

nictwie wyższym, a nawet w renomowanych czasopismach naukowych. W Polsce 

dotyczy to także „Charakterów” – poważnego czasopisma psychologicznego, 

które propagowało pseudonaukową i okultystyczną (a przez to i niebezpieczną) 

ideologię Berta Hellingera9. 

Badania nad mózgiem, skądinąd dobre i konieczne, są tu w dziwny sposób 

nadużywane. Argumenty pseudonaukowe dotyczące ewolucyjnej psychologii, 

neuronauki i teorii mózgu, używane są także przez reprezentantów tzw. „nowego 

ateizmu” (jak Daniel Dennett czy Richard Dawkins), który próbuje radykalnie 

zwalczać każdą religię jako największe zło tego świata10. Sprawa jest wiec  

naprawdę poważna. 

W ciągu ostatnich kilku lat ten „błąd antropologiczny”, jak określił go św. Jan 

Paweł II, i wspierające go spekulacje neuronauki, oparte były na ideologii neuro-

nów lustrzanych. 

3. Mit neuronów lustrzanych 

Wielka kariera teorii neuronów lustrzanych zaczęła się 25 lat temu za sprawą 

publikacji, która ukazała się w specjalistycznym periodyku „Experimental Brain 

Research”. Jej autorami byli włoscy neuronaukowcy z uniwersytetu w Parmie,  

kierowani przez Giacomo Rizzolattiego, którzy zainteresowali się mózgowymi 

podstawami kontroli ruchów u małp, a konkretnie makaków (Macaca nemestrina). 

Neurony lustrzane miały zrewolucjonizować wiedzę o mózgu i umyśle. Ich 

cudowne właściwości okazują się jednak w dużym stopniu mitem.  

W przypadku rozpowszechnionej na świecie teorii neuronów lustrzanych, kry-

tykiem naukowym okazał się prof. Gregory Hickok – wybitny specjalista i badacz 

——————— 
7 Por. A. Posacki, Neospirytyzm i pseudopsychologie, Kraków 2012, s. 117-128. 

8 Por. T. Witkowski, Zakazana psychologia (Biblioteka moderatora, t. 1), Taszów 2009, s. 264-

267. Witkowski nie zauważa jednak wymiaru okultystycznego czy spirytystycznego, który dotyczy 

także wymienionych ideologii, gdzie nie chodzi tylko o pseudonaukę. 

9 Por. A. Posacki, Psychologia i New Age, Gdańsk 2007, s. 145-146. 

10 Zob. wnikliwą krytykę błędów metodologicznych „nowego ateizmu” w znakomitej pracy  

Alistera McGratha i Joanny Collicutt McGrath pt. The Dawkins delusion? London 2007. 
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w obszarze neuronauki. Jego krytyka została zauważona i uznana w świecie nau-

kowym. W nadtytule książki spotykamy ważną deklarację, że jest to „druzgocąca 

krytyka jednego z najbardziej przereklamowanych pomysłów w psychologii”.  

Ta ważna deklaracja ma potwierdzenie w treści książki11. Hickok bowiem rewiduje 

krytycznie, wnikliwie i gruntownie aktualnie obowiązującą wiedzę w zakresie psy-

chologii empirycznej, ukazując zarówno słabości prowadzonych badań, jak i ich 

bezprawne intelektualnie nadinterpretacje. W książce nie tylko przedstawia historię 

badań nad neuronami lustrzanymi, ale i pokazuje je na tle psychologii poznawczej, 

neuronauki i innych obszarów psychologii, zwłaszcza psychologii ewolucyjnej.  

4. Kontynuacja „błędu Darwina” 

Ta ostatnia opiera się na tzw. „błędzie Darwina”, który gruntownie analizują 

Jerry Fodor i Massimo Piattelli-Palmarini, a w którym rzekomo „dobór naturalny 

to proces kierowany niewidzialną ręką”12. Bezzasadne i naiwne ubóstwienie dar-

winowskiego „doboru naturalnego” ma służyć jako podstawa wątpliwej argumen-

tacji dla psychologii ewolucyjnej, ale też amerykańskiego pragmatyzmu Wiliama 

Jamesa czy Johna Deweya13. Obydwie ideologie – niestety – dominują na amery-

kańskich uniwersytetach i wzajemnie się wspierają14. 

Panorama tematów i problemów przedstawiona przez prof. Hickoka daje nam 

możliwość zapoznania się z zagadnieniem szerszym, czyli z problemami tzw. „na-

ukowej psychologii”, jej ideami i kontrowersjami, ale też nadużyciami. Najwięk-

szym nadużyciem tu jest promowanie pod pozorem naukowości ideologii materia-

lizmu, jawnie czy w ukryciu. W pewnym sensie praca Hickoka jest swoistym 

ostrzeżeniem dla całego świata kultury. 

Jest to jasne już w przedmowie do polskiego wydania, wyjaśniającej iż „dys-

kusja wokół teorii neuronów lustrzanych stanowi nomen omen lustro, w którym 

odbija się dokładnie to, co od czasu do czasu dzieje się w psychologii”. Pojawia 

się ciekawa idea oferująca proste wyjaśnienie złożonych zjawisk, nad którymi psy-

chologowie (a przed nimi filozofowie) zastanawiali się całe dekady, albo i wieki, 

po czym zyskuje szybko grono entuzjastów i staje się niemal „ogólną teorią 

wszystkiego”15. Tym samym nie tylko trafia pod strzechy, ale i gości w innych 

dziedzinach nauki. Sprzyja też pseudonaukowym nadużyciom, gdzie zdarza się, 

że badacze pudrują, a nawet fałszują wyniki, by lepiej pasowały do danej teorii.  

——————— 
11 Por. G. Hickok Mit neuronów lustrzanych, Kraków 2015, s. 7-11. 

12 Por. J. Fodor, M. Piattelli-Palmarini, Błąd Darwina, Warszawa 2018, s. 266-267. 

13 Tamże, s. 261-262. 

14 Zob. gruntowną krytyczną analizę amerykańskiego pragmatyzmu w: J. P. Diggins, Iluzje prag-

matyzmu. Modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu, Warszawa 2010. 

15 Por. G. Hickok, Mit neuronów lustrzanych…, s. 7. 
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Słusznie więc twierdzi autor, że ostrożność i krytycyzm w metodach i anali-

zach badań są zatem niezbędne. Ta szeroka analiza ukazuje też, że postęp naukowy 

– także w neuronauce – nie jest tak szybki, jak byśmy tego chcieli. Nadal nie 

wiemy wiele o mechanizmach ludzkiego poznania i funkcjonowaniu mózgu, 

a neurony lustrzane nie przybliżają nas do rozwiązania tych zagadek. Wokół badań 

nad mózgiem narosło wiele mitów, dlatego warto zachować zdrowy sceptycyzm 

wobec mnożących się rewelacji z magicznym przedrostkiem „neuro-”, które 

utwierdzają i propagują rozmaite nowe „herezje antropologiczne”. 

5. Fałszywe nadinterpretacje i generalizacje 

Wplatanie ideologii neuronów lustrzanych w takie fundamentalne ludzkie 

sprawy, jak rozumienie działania, mowa i język, mentalizacja czy empatia, jest 

niestety na porządku dziennym. Są nadużycia intelektualne z porządku ideologi-

zacji nauki. 

Jak pisze prof. Hickok, potok publikacji, które się ukazały się w licznych  

czasopismach naukowych w ostatnich latach, wskazywałby rzekomo swój udział 

w niezliczonych wręcz zjawiskach, jak: orientacja seksualna czy palenie papiero-

sów, autyzm czy schizofrenia, otyłość czy postawy polityczne, zaraźliwe ziewanie 

czy umiejętności przywódcze w biznesie, hipnoza czy muzykalność, itp. Mówi się 

generalnie nawet o neuronach, które „ukształtowały cywilizację”. Lista jest tu nie-

skończona i wskazuje na niebezpieczny pseudonaukowy bełkot oraz „neodarwi-

nowski” obłęd16. 

Nic więc dziwnego, że po okresie ekscytacji ideologią neuronów lustrzanych 

pojawiają się jednak prace krytyczne, które pokazują, że świat nadal wymyka się 

prostym wyjaśnieniom. W ostatnich dekadach tak stało się z wyjaśnieniami pro-

ponowanymi w ramach wspomnianej już psychologii ewolucyjnej, a nawet w łonie 

filozofii umysłu17. 

Jak pisze dr Mateusz Hohol – który jest kognitywistą, adiunktem w Instytucie 

Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i członkiem Centrum Kopernika  

Badań Interdyscyplinarnych – twierdzeniom wspomnianych entuzjastów zaczęli 

wnikliwie i krytycznie przyglądać się sceptycy. Pierwsza wątpliwość, jaką podnie-

siono, dotyczyła kwestii fundamentalnej: istnienia neuronów lustrzanych u ludzi. 

Odkryte zostały one u makaków za pomocą metody wymagającej ingerencji chi-

rurgicznej, a więc nienadającej się do zastosowania u zdrowych ochotników. Wielu 

naukowców przeprowadziło więc eksperymenty z udziałem ludzi, tyle że zamiast 

rejestracji aktywności pojedynczych neuronów za pomocą mikroelektrod, zasto-

——————— 
16 Por. tamże, s. 46-49. 

17 Por. J. Fodor, M. Piattelli-Palmarini, Błąd Darwina, s. 260-261. 
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sowano nieinwazyjną metodę obrazowania aktywności mózgu rezonansem  

magnetycznym (fMRI)18.  

6. Neurony lustrzane a pochodzenie języka 

Jak pisze dalej dr Hohol, w ten sposób m.in. neuronaukowcy Valeria Gazzola 

i Christian Keysers odkryli, że struktury ludzkiej kory ruchowej homologiczne do 

obszaru F5 u makaka, są aktywne zarówno w trakcie własnoręcznego wykonywa-

nia jakiejś czynności, jak i samej jej obserwacji. Co ciekawe i ważne, odpowied-

nikiem małpiego obszaru F5 u człowieka jest ośrodek Broki, który uznawany jest 

za odpowiedzialny za generowanie mowy i jej rozumienie. Pojawiła się więc 

w tym kontekście kolejna nieuprawniona spekulacja i generalizacja: neurony  

lustrzane muszą mieć wiele wspólnego ze zdolnościami językowymi, w tym 

z mową19. 

Sprzeciwia się temu stanowczo Hickok. W swojej książce podaje on w wątpli-

wość związek neuronów lustrzanych z ludzkimi kompetencjami językowymi,  

a w szczególności z rozumieniem języka. Badania z udziałem pacjentów neurolo-

gicznych (np. po udarach) przeczą jednak tej hipotezie, co wskazuje, że rozumienia 

mowy nie można sprowadzić do aktywacji neuronów lustrzanych. 

Profesor Gregory Hickok wysuwa też argument przeciw tezie, jakoby neurony 

lustrzane miały być adaptacją umożliwiającą rozumienie czyichś zamiarów. Zna-

czenie czynności zależy bowiem od sytuacji czy kontekstu. Ponadto Hickok wątpi 

w zaangażowanie neuronów lustrzanych w empatię. Nie polega ona bowiem tylko 

na automatycznym naśladowaniu emocji, ale wymaga też komponentu poznaw-

czego i rozumienia, w jakim stanie znajduje się druga osoba i co do tego doprowa-

dziło, a to – podobnie jak rozumienie zamiarów – wykracza poza aktywację poje-

dynczych neuronów.  

Wszystkie te zastrzeżenia nie oznaczają jednak, że neurony lustrzane nie  

istnieją. Profesor Hickok podkreśla, że nigdy w to nie wątpił. Tytułowym mitem 

są więc nie tyle one same, ile nadinterpretacja ich własności i deifikacja ich moż-

liwości. Chodzi tu o nieuprawniony redukcjonizm, który ma niebezpieczne konse-

kwencje praktyczne, także w edukacji czy pedagogice. 

7. Błędy i nadużycia „neurodydaktyki” i „neuroedukacji” 

W krytycznej pracy pt. Psychopedagogiczne mity psychologa Tomasza Garstki 

spotykamy rzeczową i przekonującą krytykę neurodydaktyki” i „neuroedukacji”. 

Autor powołuje się na m. in, na badania niemieckie: 

——————— 
18 Por. M. Hohol, Prawdy i mity o neuronach lustrzanych, „Polityka” 2017, nr 3112, s. 70. 

19 Por. tamże. 
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1) Pojęcie „neurodydaktyka” bywa używane przez wielu autorów jako ety-

kietka marketingowa, aby umocnić ich pozycję dydaktyczną poprzez powołanie 

się na uznaną powszechnie naukę; 

2) Metody neurodydaktyczne nie wynikają z opracowań nauk neurologicz-

nych, na które się powołują, dokonując swobodnej interpretacji tez z cząstkowych 

badań podstawowych, przekładając je na złożone sytuacje szkolne; 

3) Raport niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Nauko-

wych (BMBF) z 2005 r. stwierdza, że choć pewne podstawowe procesy i zjawiska 

związane z procesem uczenia się mogą być uzasadniane na poziomie neuronal-

nym, to wątpliwe jest czy wyniki tych badań mają jakąkolwiek przydatność prak-

tyczną, zwłaszcza dla wykształconego nauczyciela w kształtowaniu środowiska 

uczenia się20. 

Dziwi zatem, że niektórzy chcieliby już teraz oprzeć nauczanie w szkołach 

wprost na wynikach badań mózgu. W 2013 r. ukazała się książka Marzeny Żyliń-

skiej zatytułowana Neurodydaktyka, zaś dwa lata później Neuroedukacja, będąca 

pracą zbiorową pod redakcją Wiesława Sikorskiego z Uniwersytetu Opolskiego, 

która spotkała się z wielostronną krytyką. 

8. Reakcje krytyczne PAN wobec Neurodydaktyki 

Druzgocącą krytykę wobec książki Marzeny Żylińskiej pt. Neurodydaktyka 

(Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013) napisał oficjalnie Komitet Neuro-

biologii PAN, podpisany przez autora opinii na temat tej książki prof. dr. hab.  

Jerzego Mozrzymasa i prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla, Przewodniczącego Komi-

tetu Neurobiologii PAN. Była to jednak zgodna opinia wszystkich członków  

Komitetu (16 III 2015)21. 

Autorzy krytyki naukowej z PAN zwracają w uzasadnieniu krytyki (przyjętym 

jednomyślnie na posiedzeniu Komitetu) uwagę, że książka Żylińskiej, będąca 

przedmiotem tej opinii, nie była recenzowana przez eksperta z neurobiologii  

(recenzentem był germanista, podobnie jak autorka). Ubolewają oni, że niepoparte 

rzetelną wiedzą neurobiologiczną poglądy są wykorzystywane jako przesłanki do 

prowadzenia działalności w tak ważnej dziedzinie, jaką jest edukacja.  

Piszą oni: „Fakt ten jest przygnębiający tym bardziej, że dr Marzena Żylińska 

robi to afiszując się funkcją doradczyni Ministra Edukacji Narodowej. Treści  

zawarte w Neurodydaktyce są podstawą programową szkoleń nauczycieli, które są 

organizowane w całym kraju, w tym wiele z nich w Centrach Kształcenia Nauczy-

cieli. Co niezwykle istotne, adresatami szkoleń z «neurodydaktyki» prowadzonych 

——————— 
20 T. Garstka, Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji  

i wychowaniu, Warszawa 2016, s. 204. 

21 Por. Opinia Komitetu Neurobiologii PAN o książce „Neurodydaktyka” (16 III 2015), 

https://www.slideshare.net/eidedu/komitet-neurobiologii-panneurodydaktyka [28 XI 2021]. 
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przez dr Żylińską są osoby, które nie muszą i najczęściej nie mają wystarczających 

podstaw z neurobiologii, by ocenić rzeczywistą wartość merytoryczną prezento-

wanych tam treści”. 

I dalej czytamy: „Wbrew temu, co uporczywie twierdzi dr Żylińska w swojej 

książce, współczesna neurobiologia nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu, by po-

zwolić na obiektywną ocenę efektywności systemów edukacyjnych czy wręcz np. 

instruować nauczycieli «jak powinna wyglądać dobra lekcja biologii czy historii». 

Wstrzemięźliwość w rozbudzaniu zbyt dużych nadziei i unikanie bezkrytycznego 

wykorzystywania aktualnych osiągnięć neurobiologii w nauczaniu zaleca wielu 

znanych ludzi nauki, w tym tych, którzy są silnie zaangażowani w stworzenie  

coraz szerszej platformy współpracy między neuronauką a edukacją (przykładowo 

Kurt Fischer z Uniwersytetu Harvarda, który w ostrych słowach przestrzega przed 

«neuromitami» i różnymi przedsięwzięciami «bazującymi na wiedzy o mózgu» – 

w szczególności w odniesieniu do edukacji). […] Apelujemy do Pani Minister 

o podjęcie stosownych działań, które zapobiegną dalszemu wykorzystywaniu 

przez dr Marzenę Żylińską instytucji publicznych do rozpowszechniania poglądów 

i informacji niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie neuronauk”22. 

9. Naukowa krytyka „neuroedukacji” 

Wspomnianą pracę, jaką jest Neurodydaktyka krytykują także kognitywiści 

Mateusz Hohol i Marcin Rotkiewicz. Znacznie większe ich wątpliwości budzi jed-

nak Neuroedukacja, także autorstwa Marzeny Żylińskiej. W pracy tej nierzadko 

tezy z teorii edukacji łączone są – dość przypadkowo – z popularnonaukowymi 

wyobrażeniami na temat neuronauki i działania mózgu. Nie ma natomiast zbyt 

wielu odniesień do oryginalnych prac z zakresu neuronauki, za to można znaleźć 

wiele nonsensów i fałszywych informacji.  

Ograniczając się tylko do wspomnianych neuronów lustrzanych, w Neuroedu-

kacji przeczytamy – piszą autorzy – że „najistotniejszy rozwój neuronów lustrza-

nych przypada na okres średniego i późnego dzieciństwa, dlatego też od najmłod-

szych lat należy dostarczać dzieciom odpowiednią ilość bodźców, które umożliwią 

rozwój właściwych wzorów zachowań i relacji poprzez wchodzenie w różne role”. 

Niezastosowanie się do tej rady – zdaniem autorki rozdziału – „[…] zatrzymuje 

rozwój komórek lustrzanych […]”23. 

Teza ta nie znajduje potwierdzenia w żadnych badaniach naukowych. W isto-

cie neuronaukowcy spierają się o to, czy neurony lustrzane są obecne w mózgu od 

urodzenia, czy też kształtują się w pierwszych miesiącach życia jako efekt asocja-

cji percepcji i działania. 

——————— 
22 Tamże. 

23 Por. M. Hohol, M. Rotkiewicz, Neurorewelacje i neurościemy. Co naprawdę wiemy o mózgu?, 

„Polityka” 2016, nr 3072, s. 64. 
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Co gorsza – piszą dalej cytowani autorzy – „neuroedukacja” pełna jest prak-

tycznych rad dla nauczycieli. Czytelnik może spotkać się z mitem, że uczniowie 

dzielą się na wzrokowców, słuchowców i kinestetyków, a najlepsze efekty nauczy-

ciel odniesie, dostosowując metody dydaktyczne do indywidualnych stylów ucze-

nia się dzieci. Propaganda takich mitów prowadzić może do negatywnych konse-

kwencji praktycznych w szkole, jak to się zdarza w przypadku pseudonaukowej 

kinezjologii edukacyjnej24. 

* 

Postępy czynione przez neuronaukowców są bez wątpienia ogromne, niemniej 

dane z zakresu neuronauki powinny być interpretowane i odnoszone do innych 

dziedzin wiedzy bardzo ostrożnie i bardzo krytycznie. Jest to zarazem wyzwanie, 

ale i zagrożenie. Tym bardziej, że pseudonauka od dawna lubi współpracować 

z okultyzmem, jak to widać na przykładzie Metody Silvy czy NLP, które także 

powołują się na neuronauki czy badania nad mózgiem, wykorzystując fragmenta-

rycznie i błędnie ich dane oraz autorytet tych nauk25. 

Naukowa krytyka neuroedukacji czy neurodydaktyki nie wyczerpuje jednak 

krytyki filozoficznej i teologicznej, która jest bardziej podstawowa, a często dziś 

lekceważona czy nawet odrzucana. Jan Paweł II, powołując się na klasyczną  

filozofię, pisał o tzw. „błędzie antropologicznym”. Jest to najczęściej dualizm 

i monizm, który jest bardziej rozpowszechniony i może bardziej niebezpieczny,  

bo likwiduje wymiar duchowy, otwarty na transcendencję. Pisał o tym m.in. V. E. 

Frankl, broniąc tzw. noopsychicznego antagonizmu w strukturze antropologicznej 

bytu ludzkiego, który ma charakter osobowy26. Także bardziej zasadnicze błędy 

filozoficzne materializmu, naturalizmu, scjentyzmu czy relatywizmu są przy tej 

okazji propagowane27. Świadome lub nieświadome przemycanie tych ideologii 

jest niebezpieczne nie tylko dla pedagogiki czy edukacji, ale generalne dla samej 

wizji człowieka, której zagraża depersonalizacja, umożliwiająca także wszelką  

resocjalizację. 

Redukcyjny monizm materialistyczny, jako fundamentalny „błąd antropolo-

giczny” występuje dziś – niestety – we wszystkich badaniach antropologicznych 

czy psychologicznych, gdzie ta ideologia bezprawnie powołuje się na naukę.  

Z tej racji te skutki negatywne dotyczą także teologii i duchowości, zwłaszcza 

——————— 
24 Por. krytyczne opinie naukowe na temat pseudonaukowego statusu tzw. kinezjologii eduka-

cyjnej (w tym opinie PAN) w: A. Posacki, Psychologia i New Age, s. 277-293.  

25 Por. A. Posacki, Neospirytyzm i pseudopsychologie, s. 117-118. 

26 Por. V. E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1976, s. 254. 

27 Zob. przekonywającą krytykę radykalnego scjentyzmu D. C. Denneta (jednego z przedstawi-

cieli „nowego ateizmu”), uprawianego bezprawnie pod pozorem nauki: B. Wójcik, Świadomość  

ponowoczesna i jej krytyka, Kraków 1997, s. 210-212. 
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w przypadku neuroteologii, gdyż także tu obecny materializm i naturalizm spro-

wadził „duszę duchową” do materialistycznego umysłu, a tenże umysł z kolei do 

swoistego ubóstwienia mózgu. Pozostaje on jednak tylko materią, której po neo-

darwinowsku przypisuje się nieskończone możliwości. Jest to więc atak na perso-

nalizm chrześcijański i wynikającą z tego negację godności osoby ludzkiej ze 

wszystkimi tego konsekwencjami, dotyczącymi także pedagogiki i resocjalizacji. 

 

 

„NEUROREVOLUTION” AS A CHALLENGE AND A THREAT  

FOR THEOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION 

 

First, human spirituality was reduced to a limited, Enlightenment mind. Then 

this reason, treated materialistically from the beginning, was consequently associ-

ated with the brain and the human nervous system, which were specifically idol-

ized through the abuse of the theory of evolution. This deepens materialism and 

naturalism as philosophical and anthropological errors. The abuse of brain research 

leads to arbitrary and dogmatic absolutization of its possibilities, and thus to the 

deification of man. 

The advances made by neuroscientists are undoubtedly enormous, but data 

in the field of neuroscience should be interpreted and applied to other fields 

of knowledge very carefully and very critically. All the more so because pseudo-

science has long liked to cooperate with the occult, as can be seen in the example 

of the Silva Method or NLP, which also refer to neuroscience or brain research, 

using their data and the authority of these sciences in a fragmentary and incorrect 

way. 

 

Słowa kluczowe: neuronauka, neuroteologia, neuroedukacja, neuropedago-

gika, materializm, naturalizm, błąd antropologiczny. 

Key words: neuroscience, neuroeducation, neurotheology, neuropedagogy,  

materialism, naturalism, anthropological error. 
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NIEPEWNOŚĆ DATY URODZIN  

BŁ. DOROTY Z MĄTÓW 
 

 

W opublikowanym 9 I 1976 r. Dekrecie Kongregacji do Spraw Świętych,  

zatwierdzającym kult Doroty z Mątowów, podano datę 25 I 1347 r. jako dzień  

narodzin mistyczki1. Data urodzenia przyjęta w dekrecie nie jest potwierdzonym 

pewnikiem, brak bowiem ksiąg chrzcielnych, które mogłyby wskazany dzień po-

twierdzić. Poza tym w kalendarium na końcu Żywota Doroty z Mątów, autorstwa 

spowiednika mistyczki, czyli Jana z Kwidzyna, można odnaleźć zapis: 

„1347.01.25. (Około) Dorota rodzi się w Mątowach jako siódme z dziewięciorga 

dzieci”. Przy czym w tym samym Żywocie (sic!) na okładce wskazano jako datę 

urodzenia bł. Doroty dzień 24 I. Data ta pochodzi z hasła w Encyklopedii katolic-

kiej KUL w opracowaniu m.in. ks. prof. Mariana Borzyszkowskiego2. Ta sama 

data i to samo źródło podano również na okładkach innych pism dorotańskich, na 

przykład: 

– Mistrz Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z Mątów (1347-1394), tłum. 

J. Wojtkowski, Olsztyn 2012. 

– Księga o świętach Mistrza Jana z Kwidzyna. Objawienia błogosławionej  

Doroty z Mątów, tłum. J. Wojtkowski, Olsztyn 2013. 

– Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521, tłum. 

J. Wojtkowski, Olsztyn 2014.  

——————— 
* 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 Hac-

kenborn (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 Dekret Stolicy Apostolskiej zatwierdzający kult Doroty z Mątowów. Kongregacja do Spraw 

Świętych Pańskich, tłum. M. Borzyszkowski, w: Błogosławiona Dorota patronka kobiet diecezji  

elbląskiej, red. J. Wiśniewski, Elbląg 1994, s. 3. 

2 M. Borzyszkowski, K. Kuźmak, Dorota z Mątowów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 

1983, kol. 141. 
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Z kolei data 25 stycznia została przyjęta m.in. w Dekrecie Kongregacji Sakra-

mentów i Kultu Bożego zatwierdzającego Mszę św. i Liturgię Godzin o bł. Dorocie 

z Mątowów (Prot. CD 623/78)3, dlatego w wielu publikacjach podawana jest  

właśnie data 25 stycznia. 

Wszystkie wymienione publikacje były recenzowane. Można więc stwierdzić, 

że zarówno na dzień 24 stycznia, jak i 25 stycznia, jako daty wskazujące przyjście 

na świat bł. Doroty z Mątów, są źródła naukowe.  

„Niepewność daty urodzenia” bł. Doroty, umieszczona w Kalendarium Żywota 

Doroty z Mątów, jest przyczyną dla której, niektórzy badacze podają przy danych 

biograficznych tylko rok urodzenia bł. Doroty lub datę jej chrztu. Jednak również, 

co do daty chrztu istnieją rozbieżności. Datę 8 II 1347 r. podał Jan z Kwidzyna 

w drugiej księdze Żywota (II, 2, d), jednak na końcu tej samej publikacji, w Ka-

lendarium widnieje data 6 II 1347 r. Podano tam bowiem informację” „1347.02.06. 

Chrzest Doroty w kościele w Mątowach”, czyli w dniu wspomnienia św. Doroty 

z Cezarei”. 

Źródeł powstałych rozbieżności jest kilka: przeoczenia, niedopatrzenia recen-

zentów, redaktorów, korektorów… Jednak tym podstawowym, jest prawdopodob-

nie Żywot Doroty z Mątów, powstały w obecnym kształcie z kompilacji wielu  

rękopisów, spośród których dziś istnieją już tylko trzy: tybiński, gdański i króle-

wiecki (w postaci nowożytnego odpisu w rękopisie wiedeńskim). W wątpliwych 

fragmentach tłumaczowi pomocny okazał się również rękopis benedyktyńskiego 

opactwa Göttweig będący skróconym przekładem Żywota łacińskiego, co zostało 

wykazane we wstępie do tej publikacji.  

Rozbieżności zawarte w tekstach źródłowych wyjaśniają możliwe pojawianie 

się odrębności co do dat urodzin i chrztu bł. Doroty z Mątów. W zaistniałej sytuacji 

najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się jednak przyjęcie za dzień urodzin  

mistyczki 25 I 1347 r., czyli datę podaną przez Kongregację do Spraw Świętych 

w dekrecie z 9 I 1976 r., który zatwierdził kult bł. Doroty. 

 

 

UNCERTAIN DATE OF BIRTH  

OF THE BLESSED DOROTHEA OF MONTAU 

 

Divergences in reference texts concerning the mystic, a patron of Prussia and 

Pomerania, explain potential differences in dates of birth and dates of christening 

of the blessed Dorothea of Montau. There are several sources of divergences: omis-

sions, negligence of reviewers, editors, proofreaders… Yet the primary source  

——————— 
3 Dekret Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego zatwierdzający mszę św. i liturgię 

godzin o bł. Dorocie z Mątowów, w: Błogosławiona Dorota patronka kobiet diecezji elbląskiej, red. 

J. Wiśniewski, Elbląg 1994, s. 9-14; Dekret Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego  

zatwierdzający mszę św. i liturgię godzin o bł. Dorocie z Mątowów, „Warmińskie Wiadomości  

Diecezjalne” 5(1978), s. 213-215. 
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is probably the Life of Dorothea of Montau, whose current form comes from a 

compilation of numerous manuscripts, three of which exist now: Tübingen, 

Gdańsk and Königsberg (in the form of a modern copy in the Vienna manuscript). 

Bearing this in mind, the most suitable solution seems to acknowledge the mys-

tic’s date of birth as 25 January 1347, that is the date given by the Congregation 

for the Causes of Saints in the decree dated 9 January 1976, which approved the 

cult of the blessed Dorothea. 

 

Słowa kluczowe: Dorota z Mątów, mistycyzm, Jan z Kwidzyna. 

Keywords: Dorothea of Montau, mysticism, Jan of Kwidzyn. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja_Tybinga


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RECENZJE 



 

 

 



 
„Duchowość w Polsce” 22-23 (2020-2021)   

ISSN 2081-4674                        s. 195-197 

––––––———––—–––––––——–––––— 

 
 

 

 
 

 

Ks. Wojciech JOŃCZYK 

 

 

KS. MAREK CHMIELEWSKI,  

MISTYKA BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ (1827-1911),  

Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2021, ss. 263. 
 

 

Kiedy po raz pierwszy wziąłem do rąk najnowszą książkę na temat mistyki 

bł. Marceliny Darowskiej autorstwa ks. Marka Chmielewskiego, wieloletniego 

wykładowcy teologii duchowości na KUL, wówczas nasunęły mi się różne myśli 

związane z tym, co duchowe i mistyczne. Mistyka, jednych fascynuje i zaciekawia, 

wprowadzając w stan zadumy, innych z kolei przyprawia o lęk. Świat duchowy, 

który nigdy do końca nie będzie zbadany, coraz częściej dla wielu ludzi staje się 

inspiracją. Mimo konsumpcjonizmu, hedonizmu oraz laicyzmu, nie brak jest  

bowiem ludzi głęboko zainteresowanych życiem duchowym i jego głębszym  

wymiarem, jakim jest mistyka. Generalnie chrześcijanin powinien być otwarty na 

mistykę, gdyż dzięki tej perspektywie lepiej rozumie własny duchowy rozwój.  

Jak zauważa papież św. Jan Paweł II, we współczesnym świecie, pomimo na-

silającej się laicyzacji, można zaobserwować „powszechną potrzebę duchowości” 

(NMI 33). Z kolei teolog niemiecki Karl Rahner dobitnie stwierdza, że współcze-

sny chrześcijanin albo będzie mistykiem, albo przestanie być chrześcijaninem. 

Niestety, z jednej strony wielu ludzi interesujących się mistyką zbyt często sięga 

po egzotycznych autorów, przez co mistyka bywa fałszywie kojarzona niemal  

wyłącznie z duchowością dalekowschodnią lub ze zjawiskami nadzwyczajnymi. 

Z drugiej strony coraz częściej liczy się to, co materialne, co można zmierzyć,  

dotknąć, chwycić i zbadać. Ponadto wypaczony relatywizm niszczy pojęcie 

prawdy, a hedonizm i konsumpcja sprowadzają osobę ludzką do rangi towaru.  

Życiową zasadą staje się „mieć” przed „być”, a stwierdzenia w rodzaju: „ja chcę”, 

„ja pragnę”, „ja muszę posiadać”, prowadzą do nieustannej walki o to, co  

zewnętrzne i materialne. Jest to przejaw nieuznawania, że świat przeżyć wewnętrz-

nych jest jak najbardziej realny i dotyczy całej osoby.  

——————— 
 Ks. mgr Wojciech JOŃCZYK ‒ prezbiter diecezji radomskiej, wyświęcony w 2019 r., doktorant 

w zakresie teologii duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, duszpasterz-wikariusz para-

fii Jastrzębia. ORCID 0000-0001-8521-4961. 
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Prezentowana książka ks. Chmielewskiego składa się z czterech rozdziałów. 

W pierwszym autor, zajmujący się w swojej pracy naukowej metodologią teologii 

duchowości, precyzuje kluczowe pojęcia mistyki i doświadczenia mistycznego. 

Następnie przechodzi do nakreślenia ram duchowego rozwoju bł. Marceliny 

w okresie przedmistycznym. Składają się nań życie sakramentalne, modlitewne 

i ascetyczne.  

W drugim rozdziale, zatytułowanym „Mistologia bł. Marceliny Darowskiej”, 

analizie została poddana struktura duszy i jej nadprzyrodzone wyposażenie.  

Następnie Autor ukazuje rolę Boga oraz rolę człowieka w doświadczeniu mistycz-

nym, które obejmuje całą jego osobę. Przedmiotem tego doświadczenia jest Prze-

najświętsza Trójca, Chrystus, Matka Boża oraz święci. Skutkiem zaś tej relacji 

osobowej jest utwierdzenie w łasce, integracja osobowości i wzmożona aktywność 

apostolska.  

Kolejny rozdział książki poświęcony jest eksplikacji doświadczenia mistycz-

nego w pismach Błogosławionej. Doświadczenie mistyczne jest bowiem kontem-

placyjnym poznaniem samej obecności Boga lub Jego działania, którego poję-

ciowa ekspresja nastręcza mistykowi wiele problemów z racji swej niewyrażalno-

ści.  

Ostatni rozdział jest próbą oceny zarówno mistyki bł. Marceliny Darowskiej, 

jak i stworzonej przez nią doktryny mistycznej. W tym celu autor zestawia misto-

logię błogosławionej ze źródłami teologicznymi. Dzięki temu wykazuje oryginal-

ność tej doktryny oraz jej aktualność w naszych czasach. Życie i nauczanie asce-

tyczno-mistyczne błogosławionej okazuje się bardzo inspirujące zarówno dla  

założonego przez nią zgromadzenia sióstr niepokalanek, jak również dla współ-

czesnej teologii i życia Kościoła. 

Warto nadmienić, że bł. Marcelina Darowska odznaczała się nie tylko bogatym 

życiem duchowym, ale stworzyła własny ‒ polski język mistyczny. Jej życie mi-

styczne ma wyraźne ukierunkowanie chrystocentryczno-personalistyczne, ekle-

zjalne i patriotyczne. Znalazło to wyraz w jej traktacie ascetyczno-mistycznym pt. 

Kartki oraz w Pamiętniku, jak również w kilkuset listach do kierowników ducho-

wych i naukach rekolekcyjnych. To pokazuje intelektualny format mistyczki, która 

nie miała jednak akademickiej formacji teologicznej. 

Parafrazując słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas beatyfikacji 

m. Darowskiej, warto wspomnieć, że jej życie było ciągłym trwaniem przy Bogu 

na modlitwie. Dla współczesnych jest to nie tylko powód do podziwu, ale nade 

wszystko wezwanie do pracy nad sobą, gdyż ‒ jak wiadomo ‒ to, co materialne 

wkrótce się skończy, a zostanie tylko to, co duchowe. Dlatego tak ważna jest troska 

o duchowość i życie modlitwy, czego przykładem jest bł. Marcelina Darowska. 

Beatyfikując w Tarnowie w 1987 roku Karolinę Kózkównę, tenże św. Jan Paweł 

II podkreślił, że „święci są po to, aby nas zawstydzać” i że potrzebne jest takie 

zawstydzenie, o ile prowadzi do przemiany życia. Jej bogate życie najpierw żony 

i matki, następnie młodej wdowy i wreszcie założycielki Zgromadzenia Niepoka-
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lanego Poczęcia NMP, może być więc inspirująco zawstydzające dla wielu współ-

czesnych osób. 

Prezentowana książka ks. Marka Chmielewskiego jest upamiętnieniem dwu-

dziestopięciolecia beatyfikacji m. Darowskiej. Dokonał jej św. Jan Paweł II w Rzy-

mie 6 października 1996 r. Na długo przed tym autor podjął badania nad doświad-

czeniem mistycznym założycielki niepokalanek, uwieńczone doktoratem na KUL 

w 1990 roku. Praca doktorska po pewnych przeróbkach ukazała się jako książka 

1992 roku pt. Doświadczenie mistyczne matki Marceliny Darowskiej. Obecna  

pozycja nie jest jednak zwykłą reedycją poprzedniej. W wielu bowiem miejscach 

została gruntownie zmieniona i uzupełniona. Ponadto literatura przedmiotowa  

została odświeżona. Dzięki temu jego najnowsza książka pozwala wniknąć w głę-

biny duszy błogosławionej, zrozumieć skomplikowane procesy rozwoju ducho-

wego i doświadczenia mistycznego, jak również dostrzec niezwykłość działania 

łaski Bożej w jej życiu. W osobie bł. Marceliny Darowskiej czytelnik ma zatem 

klarowny i autentyczny przykład chrześcijańskiej mistyki. Interesujący się życiem 

duchowym w jego głębszym wymiarze nie muszą uciekać się do obcej mentalnie 

i kulturowo duchowości dalekowschodniej. Wystarczy bliżej zainteresować się  

rodzimą literaturą mistyczną, sięgając ‒ na przykład ‒ po recenzowaną książkę.  
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STANISŁAW BAFIA CSSR,  

HILDEGARDA Z BINGEN (1098-1179)  

NIE O MEDYCYNIE I MUZYCE 

„VERBINUM”, GÓRNA GRUPA 2020, SS. 328 
 

 

W dniu 10 V 2012 r. papież Benedykt XVI rozszerzył kult św. Hildegardy 

z Bingen, na cały Kościół powszechny, a w październiku 2012 roku ten sam papież 

ogłosił ją Doktorem Kościoła. Postać świętej benedyktynki odegrała w swoim cza-

sie, czyli w XII wieku, istotną rolę zarówno na polu religijnym, jak i kulturowym. 

Pozostały po niej liczne pisma z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, muzyki 

oraz teologii, które nadal oddziałują na rzesze ludzi – nawet tych niekoniecznie 

związanych z Kościołem. Dzieła dotyczące przyrodolecznictwa i muzyki zostały 

już dosyć dobrze opracowane. Poglądy i doświadczenia mistyczne świętej z Bin-

gen nie doczekały się dotąd w Polsce wyczerpującego opracowania. Stąd wielka 

moja radość z powstania dzieła mediewisty, teologa i filozofa, o. prof. Stanisława 

Bafii, poświęconego właśnie Hildegardzie z Bingen, patronce naukowców. Dzięki 

opracowaniu ojca profesora, zatytułowanemu Hildegarda z Bingen (1098-1179) 

nie o medycynie i muzyce, opublikowanemu w Wydawnictwie Księży Werbistów 

„Verbinum”, czytelnik może zapoznać się z duchowością, teologią i filozofią oraz 

historyczno-politycznymi uwarunkowaniami wieku XII.  

W latach życia Hildegardy z Bingen bezsprzecznie głównym problemem był 

stosunek państwa do Kościoła, który przybrał postać sporu o inwestyturę. Polityka 

cesarsko-papieska oddziaływała zarówno na poddanych, jak i wiernych, którzy 

musieli stosować się do wydawanych regulacji prawnych, uczestnicząc zarówno 

w wojnach, jak i w wyprawach krzyżowych. A w związku z tym, że człowiek jest 

istotą społeczną, także życie i działalność świętej benedyktynki należy rozważać 

w kontekście społeczeństwa, w którym żyła i pracowała. Uwzględnienie szerszego 

kontekstu pozwala lepiej zrozumieć jej dokonania i „wtopić się” w atmosferę oraz 

problemy dwunastowiecznej Europy.  

W kontekście kościelnym o. Bafia przedstawia czytelnikowi doktrynę filozo-

ficzno-teologiczną oraz stan życia zakonnego, w tym mistykę katolicką z uwzględ-

nieniem bogactwa myśli oraz tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu,  
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a w kontekście politycznym – problemy związane z wzajemnymi stosunkami  

pomiędzy Kościołem a cesarstwem, czyli władzą świecką. Na tym tle bardziej zro-

zumiałe jest osobiste doświadczenie religijne Hildegardy oraz problemy teolo-

giczne sygnalizowane w jej wizjach, które często są niejako odpowiedzią na poja-

wiające się w tamtym czasie kwestie teologiczne, herezje i nurty filozoficzne. Stąd 

w doświadczeniach mistycznych Hildegardy z Bingen pojawiają się zagadnienia 

dotyczące m.in. jedności Boga, Trójcy Świętej, stworzonych przez Boga: kosmosu, 

aniołów i człowieka, oraz relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, jak również 

dni ostatecznych, czyli końca świata. Każdy z tych wymienionych tu obszarów 

tematycznych, znalazł egzemplifikację w kolejnych rozdziałach prezentowanej 

publikacji. 

Hildegarda z Bingen swoje doświadczenia oparła o Objawienie staro- i nowo-

testamentalne, pamiętając o języku mistyki, czerpiącego z bogactwa porównań 

księgi Pieśni nad Pieśniami, która oddaje piękno, a zarazem zawiłość języka miło-

ści Oblubieńca i Oblubienicy, Chrystusa i Kościoła. W sposób naturalny konse-

kwencją pism Hildegardy stało się więc wskazanie również dróg do uporządkowa-

nia tego, co można w Kościele nazwać nieuporządkowaniem, zbłądzeniem lub po 

prostu złem. Jako wierna córa zakonu benedyktyńskiego, Hildegarda pragnęła har-

monii tak w poszczególnym człowieku, jak i w szerszej, a nawet globalnej wspól-

nocie, jaką jest Kościół, z poszanowaniem Bożych praw, co – jak pokazują na-

stępne wieki historii Europy i świata – nie jest tak proste… Tym bardziej warto 

zapoznać się z koncepcjami Hildegardy z Bingen dotyczącymi naprawy tego, co 

niedoskonałe. Ludzkie przypadłości, zachowania, postawy wobec dobra i zła, 

smutki i radości przypisane do życia każdego człowieka, są wszak takie same nie-

zależnie od czasów, czego dowodzi Hildegarda, wskazując na ostateczne przezna-

czenie stworzenia, które odkupił Zbawiciel swoją cenną Krwią. 
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VIII FORUM  

WYKŁADOWCÓW TEOLOGII DUCHOWOŚCI WE WŁOSZECH 

(Rzym, „Antonianum”, 26 VIII 2019 r.)  

TEMATYKA I GŁÓWNE WNIOSKI 
 

 

W dniu 26 VIII 2019 r. odbyło się kolejne, ósme już, Forum Profesorów  

Teologii Duchowości we Włoszech (Forum di Professori di Teologia Spirituale 

in Italia)1. Zjazdy te były organizowane dotychczas rokrocznie, na różnych uczel-

niach rzymskich, począwszy od 2012 r. W latach 2020-2021 nastąpiła niestety 

przerwa ze względu na ogłoszoną na świecie pandemię2. 

Wspomniane VIII Forum odbyło się na Papieskim Uniwersytecie „Antonia-

num” w Rzymie (via Merulana, 124)3 i miało charakter nietypowy, gdyż było jed-

nogodzinnym spotkaniem, które zostało wpisane w inne wydarzenie o charakterze 

międzynarodowym w skali światowej. Mowa tu o Kongresie zorganizowanym 

——————— 
* Ks. dr hab. Jan Krzysztof MICZYŃSKI – kapłan archidiecezji lubelskiej, wyświęcony 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 prze-

kształceniu decyzją władz KUL tejże jednostki w Sekcję – pełni funkcję jej kierownika. ORCID 

0000-0003-1052-5655. 

1 W poprzednich latach zjazdy te były nazywane także „Forum wykładowców Teologii Ducho-

wości” (Forum dei docenti di Teologia spirituale). 

2 Z tego powodu odwołano planowane na 17-19 IX 2020 r. IX Forum, które miało odbyć się na 

„Anselmianum” (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) w Rzymie, i które miało stanowić sui generis 

odpowiedź na zorganizowany w Rzymie w 2019 r. wspomniany Kongres, broniące tożsamości 

współczesnej teologii duchowości i służące jej rozwojowi. 

3 Tematyka wcześniejszych spotkań została omówiona w poprzednich numerach „Duchowość 

w Polsce” [Forum I-III w numerze: 16(2014), s. 251-261; Forum IV-V w numerze 18(2016), s. 267-

272; Forum VI w numerze łączonym 19-20(2017-2018), s. 341-348; Forum VII w numerze 21(2019), 

s. 265-272]. Pełne materiały z przeprowadzonych dotychczas Forów można znaleźć w języku orygi-

nalnym na stronie internetowej czasopisma naukowego „Mysterion”: www.mysterion.it (w zakładce 

„Rivista”). 
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w dniach 25-28 IX 2019 r. również na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” 

w Rzymie, i zatytułowanym: „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 dwa stowarzyszenia gromadzące wykładowców duchowości chrześcijańskiej 

oraz teologii duchowości: amerykańskie (Society for the Study of Christian Spiri-

tuality – SSCS) oraz wspomniane powyżej włoskie stowarzyszenie (Forum dei 

Professori di Teologia Spirituale in Italia – FPTSI)4. W celu zrozumienia stanowi-

ska zajętego w czasie VIII Forum przez członków włoskiego stowarzyszenia, 

warto najpierw przedstawić główne myśli przedstawione w trakcie Kongresu  

dotyczącego rozwoju różnych metodologii5 w obszarach studiów duchowości 

chrześcijańskiej, jak i w teologii duchowości. 

1. Zarys tematyki Kongresu nt. Evolving Methodologies 

Ważkość tego wydarzenia polegała nie tylko na dużej ilości uczestników – teo-

logów pochodzących z różnych części świata (słuchaczy było bowiem blisko stu 

pięćdziesięciu) i sporej liczbie wystąpień (około trzydziestu), ale również na fak-

cie, że było to właściwie pierwsze w historii tak doniosłe spotkanie bilateralne – 

dwóch środowisk różniących się pod względem kulturowym – teologów ducho-

wości świata angielskojęzycznego oraz świata łacińsko-europejskiego. W okresie 

przygotowania Kongresu uczeni z różnych krajów i środowisk akademickich  

mogli nadsyłać organizatorom propozycje swoich wystąpień. Następnie specjalna 

komisja wybrała te referaty, które wydały się jej najbardziej oryginalne i reprezen-

tatywne. 

Ideą wiodącą Kongresu było zaprezentowanie współczesnych sposobów  

prowadzenia studiów nad duchowością chrześcijańską oraz uprawiania teologii 

duchowości, przy czym zgłębianie doświadczenia chrześcijańskiego wyraźnie  

——————— 
4 Treść referatów, wygłoszonych na niniejszym Kongresie, została opublikowana w językach 

oryginalnych (włoskim i angielskim) we wspomnianym internetowym czasopiśmie „Mysterion” 

12(2019) nr 2. Warto w tym miejscu dodać, że belgijskie wydawnictwo Peeters Publishers (Leuven) 

ma zamiar w 2022 roku wydać drukiem wszystkie wystąpienia w wersji angielskojęzycznej, zebrane 

w jednym woluminie pt. Evolving Methodologies, którego redaktorami są profesorowie: Gilberto 

Cavazos-González oraz Rossano Zas Friz De Col. 

5 Nie do końca jest jasny sam tytuł Kongresu (wł. Metodologie in evoluzione, ang. Evolving 

Methodologies). Skoro bowiem „metodologia” jest „nauką o metodach naukowych”, to pojawia się 

pytanie, czy rzeczywiście celem organizatorów Kongresu było ukazanie rozwoju metodologii, czy 

też raczej chodziło o ukazanie rozwijających się metod – zarówno w studiowaniu duchowości chrze-

ścijańskiej, jak i w tworzeniu teologii duchowości jako dyscypliny naukowej. Może zatem lepszym 

tytułem – biorąc pod uwagę treść wystąpień kongresowych – byłby: „Rozwój metod”, bądź „Metody 

w rozwoju”. 
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odróżniono od tworzenia akademickiej refleksji teologiczno-duchowej6. Wszyst-

kie wystąpienia zostały spięte swego rodzaju klamrą: dwoma referatami wprowa-

dzającymi i dwoma wieńczącymi obrady. 

W dniu 25 VIII 2019 r. o godzinie 15.00 Kongres rozpoczął się od słów powi-

tania i wprowadzenia, które wypowiedzieli kolejno: prof. Gilberto Cavazos-Gon-

zález (moderator), prof. Agustin Hernández (rektor „Antonianum”) oraz prof. Giu-

seppe Buffon (dziekan Wydziału Teologii na „Antonianum”). Następnie prof. 

Mary Frohlich z USA (Catholic Theological Union) wygłosiła pierwszy z dwóch 

referatów wprowadzających pt. „Duch, duchowość i metoda kontemplacyjna” 

(ang. Spirit, Spirituality and Contemplative Method), w którym stwierdziła, że  

duchowość jako dyscyplina akademicka obejmuje trzy stopnie, które polegają  

kolejno na:  

a) zgłębianiu duchowego doświadczenia;  

b) tworzeniu sui generis uniwersalnej teologii Boskiego Ducha (ang. Theology 

of the Divine Spirit);  

c) posługiwaniu się pełnym zakresem chrześcijańskiej terminologii doktrynal-

nej. Tym samym Frohlich stanęła po stronie metody indukcyjnej z elementami  

fenomenologii, twierdząc, że pierwotne jest studiowanie doświadczenia (czy 

wręcz samo doświadczenie), a kolejnymi punktami metody są wnioski teolo-

giczne, o charakterze coraz bardziej ogólnym – uniwersalnym.  

Drugi referat wprowadzający w Kongres wygłosił Jesús Manuel García  

Gutiérrez z Hiszpanii (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie). Jego wystą-

pienie nosiło tytuł: „Metoda w teologii duchowości” (wł. Il metodo in teologia 

spirituale). Ukazał w nim wartość i celowość metody historyczno-teologicznej – 

dedukcyjnej.  

Tym samym oba referaty przypomniały klasyczne sposoby prowadzenia badań 

w zakresie teologii duchowości, które propagował Charles André Bernard SJ 

w swojej publikacji Introduzione alla teologia spirituale (Casale Monteferato 

1994)7. 

Kolejne wystąpienia proponowały różne typy metod badawczych w ramach 

poznawania duchowości chrześcijańskiej i prowadzenia refleksji teologicznej na 

jej temat oraz na temat duchowości niechrześcijańskiej. Zaproponowane metody 

można pogrupować za prof. Rossano Zas Friz De Col następujący w sposób8: 

A. metody empiryczne (wł. metodi empirici): 

——————— 
6 Idea wspomnianego rozdzielenia jest poniekąd słuszna, czym innym jednak jest np. modlitwa 

sposobem lectio divina, a czym innym wykład na temat lectio divina. Niemniej jednak nie można do 

końca oddzielić teologii duchowości akademickiej od doświadczenia wiary. Inaczej stanie się ona 

tylko konstruktem intelektualnym. Kongres przypomniał o tym i w jakimś sensie stał się prowokacją 

do dyskusji na ten temat. 

7 Zob. Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, Kraków 1996, s. 44-49. 

8 Por. R. Zas Friz De Col, Il futuro del metodo nello studio dell’esperienza cristiana, „Myste-

rion” 12(2019), nr 2, s. 461-468. 
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• heurystyczna, intuicyjna i organiczna, praktykowania ćwiczeń duchowych 

i stawiania hipotez dotyczących przemiany duchowej (dr Bernadette Flanagan  

ze Spirituality Institute for Research and Education, Irlandia; dr Noelia Molina 

z Waterford Institute of Technology, Irlandia); 

• kwalitatywna, biorąca pod uwagę „jakość” postawy duchowej badanych 

osób, jak również oceniająca wzajemne korelacje pośród określonej grupy spo-

łecznej (dr Denise Goodwin z Catholic Theological College / University of Divi-

nity, Australia); 

• etnograficzna, polegającą na obserwacji duchowej postawy danej grupy w jej 

środowisku naturalnym, sposobu życia i kultury (Carol McDonough z Saint Atha-

nasius Coptic College / University of Divinity, Australia; dr Bernardette Miles 

z University of Divinity, Australia); 

• estetyczno-performatywna, badająca chrześcijańską praxis kontemplacji,  

dokonującą się na oczach obserwatora (dr Sibille Trawöger z Catholic Private 

University / Private University of Education, Austria); 

• fenomenologiczna analiza interpretacyjna, badająca różnorodność chrześci-

jańskich doświadczeń (prof. Glen G. Scorgie z Bethel University, USA); 

• mapping, nietradycyjna, tzw. metoda mapowania (tworzenia map i nanosze-

nia na nich wyników badań), wywiadu i bezpośredniej obserwacji określonych 

przejawów duchowości, np. w wielkich aglomeracjach miejskich (dr Cindy Lee 

z Fuller Theological Seminary, USA); 

B. metody interpretacji tekstów: 

• wielowartościowa (wł. polivalente, ang. multivalent, polyvalent), w odróż-

nieniu od jednowartościowej (wł. monovalente, ang. monovalent), to znaczy wy-

kraczająca poza tekst, biorąca pod uwagę możliwie jak najwięcej czynników, spo-

sobów ujęcia, naświetlenia tekstu (dr Tibor Bartók z „Gregorianum” w Rzymie, 

Węgry); 

• porównawcza i kontekstualna, w kontekście nowych spostrzeżeń filozoficz-

nych (dr Elisabeth Hense z Radboud University, Niderlandy); 

• interpretacji duchowej, biorąca pod uwagę formę dialogiczną tekstów będą-

cych korespondencją, np. listów (dr Daniel Horan z Catholic Theological Union, 

USA); 

• hermeneutyczno-integralna, w której teoria, tekst, kontekst i praktyka są 

spójne i przedstawiane są jako całość (dr Annie Pan Yi Jung z China Graduate 

School of Theology, Hong Kong); 

C. inne metody: 

• kontemplacyjna, dla studiowania i uzyskania osobistego doświadczenia 

(prof. Mary Frohlich z Catholic Theological Union, USA); 

• mistagogiczna, rozwijająca duchowość biblijną, rozwiązująca problemy 

z dziedziny życia duchowego poprzez sięganie do Biblii (prof. Christo Lombaard 

z University of South Africa, Afryka); 
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• doświadczeniowa (wł. esperienziale), która stanowi sui generis rdzeń  

procesu rozwoju i przekształcania się w teologii doświadczenia chrześcijańskiego 

w teologię życia chrześcijańskiego w XXI w. (Jesús Manuel García Gutiérrez  

z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, Hiszpania); 

• integralna, opisana przez papieża Franciszka w konstytucji apostolskiej  

Veritatis gaudium, charakteryzująca się dialogicznością, dzieleniem się z innymi, 

kontemplacją i interdyscyplinarnością (prof. Francesco Asti z „Antonianum” 

w Rzymie, Włochy); 

• personalistyczna, przyjmująca za klucz hermeneutyczny do rozumienia całej 

rzeczywistości fenomen osoby, obejmujący wymiar: intelektualny, wolitywny, 

moralny i religijny; starająca się przezwyciężyć cząstkowe ujęcia innych metod 

(autor niniejszego opracowania); 

• wewnętrznej praxis, starająca się reinterpretować definicję „duchowości” 

Sandry Schneiders (która rozumiała duchowość jako auto-transcendencję, wł. 

auto-transcendenza), przypominająca, że rozwój człowieka wiąże się ściśle z by-

ciem w relacji z wartościami ostatecznymi (dr Michel O’Sullivan ze Spirituality 

Institute for Research and Education / Waterford Institute of Technology, Irlandia); 

• teologiczno-decyzyjna, skoncentrowana na dynamice podejmowania decyzji, 

a przez to na historii podjętych decyzji, w opisywaniu życia duchowego konkret-

nego człowieka (Licia Pereira de Oliveira z „Gregorianum” w Rzymie, Brazylia); 

• historyczno-krytyczna, uwzględniająca emocje i uczucia (prof. David Volg-

ger z „Antonianum”, Austia); 

• porównująca kontemplację sztuki i modlitwę (dr Yvonne Dohna Schlobitten 

z „Gregorianum”, Niemcy); 

• konstruktywistyczno-relacyjna, akcentująca przy zgłębianiu treści ducho-

wych własną osobistą przemianę (dr Raymond Studzinski z Catholic University 

of America, USA); 

• interreligijna, rozumiejąca duchowość jako przeżywanie przyjemności 

(dr John Dupuche z Catholic Theological College-University of Divinity and  

Australian Catholic University, Australia – nota bene ujęcie to spotkało się z dużą 

krytyką) bądź ukazująca duchowość chrześcijańską w kontekście współczesnego 

szerokiego „marketingu” religijnego różnych grup, sekt, denominacji i wyznań 

(prof. Valdis Tēraudkalns, Nikita Andrejevs z University of Latvia, Łotwa). 

Dla potrzeb niniejszego opracowania zaprezentowano powyżej wybrane  

metody, ale w czasie Kongresu zaprezentowano ich więcej (dla szczegółowego ich 

poznania warto sięgnąć do opublikowanych materiałów). 

Kongres zakończył się w dniu 28 VIII 2019 r. dwoma referatami podsumowu-

jącymi. Pierwszy zabrał głos prof. Rossano Zas Friz De Col („Gregorianum” 

w Rzymie, Peru), a jego wystąpienie nosiło tytuł „Przyszłość metody w studium 

doświadczenia chrześcijańskiego” (wł. Il futuro del metodo nello studio dell’espe-

rienza cristiana). Dokonał on bardzo rzetelnego podsumowania wszystkich ujęć 

zaprezentowanych w czasie Kongresu (jego wystąpienie można by potraktować 
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nie jako słowo konkludujące, ale jako panoramę wprowadzającą w treści Kon-

gresu). Jako drugi zabrał głos prof. Gilberto Cavazos-Gonzáles („Antonianum” 

w Rzymie, Texas), który w wystąpieniu zatytułowanym „Teologiczne studia 

chrześcijańskiej duchowości” (ang. Theological Study of Christian Spirituality), 

starał się ukazać główne idee wypowiedziane w czasie Kongresu. Studia ducho-

wości chrześcijańskiej oraz teologia duchowości spotykają się ze współczesnymi 

pojęciami, takimi jak: auto-implikacja (ang. Self-Implication), codzienność, inter-

dyscyplinarność, socjo-implikacja (ang. Socio-Implication) czy transformacja 

(ang. Transformation). Stają tym samym przed wyzwaniem, by mówić do współ-

czesnego świata właściwym językiem; jawi się zatem pytanie: Jak mówić  

o duchowości dzisiaj? 

2. Wstępna recenzja wydana przez uczestników VIII Forum 

Uczestnicy VIII Forum Wykładowców Teologii Duchowości we Włoszech 

brali udział w Kongresie bądź jako prelegenci (nieliczni), bądź jako słuchacze. 

Oficjalne godzinne spotkanie odbyło się drugiego dnia Kongresu, który trwał 

cztery dni. Polegało ono jedynie na ustaleniu wspólnego stanowiska. Uzupełniły 

je dodatkowo rozmowy kuluarowe, które odbywały się do końca trwania Kon-

gresu. Stwierdzono, że: 

• można dostrzec wielkie bogactwo teologii i wypracowywanych metod w róż-

nych kulturach i krajach, 

• istnieją różnice pomiędzy teologiczno-duchowym światem angielskojęzycz-

nym i łacińsko-europejskim w mentalności i w stosowanej terminologii teologicz-

nej, 

• jest potrzeba spotkań, które wyjaśnią podstawowe pojęcia i wyrażenia, takie 

jak: duchowość, studia duchowości chrześcijańskiej, teologia duchowości (nota 

bene w świecie amerykańskim studia duchowości chrześcijańskiej są czymś innym 

niż studia z zakresu teologii duchowości (pierwsze z nich mają charakter bardziej 

formacyjny), 

• istnieje potrzeba przeciwstawienia się rozumieniu życia duchowego jako  

jedynie auto-identyfikacji, 

• pojawiają się w myśleniu teologicznym na świecie pewne redukcjonizmy: 

ograniczenia duchowości chrześcijańskiej do jednego wymiaru, jak chociażby  

radosne przeżywanie cierpienia. W otwartej dyskusji skrytykowano wystąpienie 

Dupuche, które określono jako ukazujące negatywnie chrześcijaństwo, skoncen-

trowane jedynie na cierpieniu – choć prelegent się bronił terminologią Nocy ciem-

nej i stwierdzeniem, że Jezus Chrystus przeżywał tym większą radość, im bardziej 

cierpiał. Tłumaczenie to, nie do końca usatysfakcjonowało słuchaczy Kongresu. 

Innym przykładem jest sprowadzanie duchowości do przeżywania przyjemności, 

piękna, itp., 
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• potrzebne jest poświęcenie kolejnego Forum na wyrażenie stanowiska świata 

łacińsko-europejskiego na tendencje teologiczne, które pojawiają się na świecie. 

Spotkanie w ramach VIII Forum nie miało na celu skrytykowania i odrzucenia 

a priori idei nieklasycznych. Przeciwnie, było pełne życzliwości i otwartości, przy 

jednoczesnym uświadomieniu sobie, że zarówno bariery językowe jak i odległości 

pomiędzy różnymi ośrodkami sprawiają, że akademicka teologia duchowości oraz 

zgłębianie duchowości chrześcijańskiej, dokonuje się obecnie wielotorowo. Nieo-

dzowne jest zatem dostrzeganie tego faktu, by cieszyć się bogactwem teologii 

chrześcijańskiej, ale również by uniknąć ujęć niewłaściwych. 

3. W oczekiwaniu na kolejne Forum 

Jak wspomniano wcześniej, zaplanowane na 2020 rok IX Forum nie doszło  

do skutku ze względu na ogłoszoną pandemię. Nie powrócono do tego tematu rów-

nież i w roku 2021. Pozostaje mieć nadzieję, że niedługo ta sytuacja się zmieni 

i tradycja spotkań włoskich wykładowców teologii duchowości oraz zaprzyjaźnio-

nych z nimi profesorów będzie kontynuowana. 

 

 

THE 8TH NATIONAL FORUM 

FOR LECTURERS OF SPIRITUAL THEOLOGY IN ITALY 

(Rome, “Antonianum”, 26 VIII 2019) 

TOPICS AND CONCLUSIONS 

 

The eighth Forum was held on August 26, 2018 at the Pontifical University 

“Antonianum” during an international conference entitled “The Study of Christian 

Spirituality and Spiritual Theology: Evolving Methodologies”. During the meet-

ings, Forum participants said that: there is a great wealth of theology and methods 

developed in different cultures, countries; there are differences between the theo-

logical world of the English-speaking and Latin-European ones in mentality, in the 

theological terminology used; there are certain reductivisms in theological think-

ing in the world: limitations of Christian spirituality to only one dimension (to, for 

example, experiencing suffering or experiencing pleasure).  

Another Forum needs to be dedicated to expressing the position of the Latin-

European world on theological tendencies that are emerging in the world. 

 

Słowa kluczowe: forum, teologia duchowości, duchowość, metoda, metodo-

logia, tekst. 

Keywords: forum, spiritual theology, spirituality, method, methodology, text. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI 

za okres od 2 XII 2017 do 10 XII 2021 r. 
 

 

Sprawozdanie obejmuje okres kadencji aktualnego Zarządu Polskiego Stowa-

rzyszenia Teologów Duchowości, to jest od 2 XII 2017 r. do 10 XII 2021 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, Kraków); ks. prof. 

dr hab. Ireneusz Werbiński (Toruń); ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś (UAM, Poznań); 

ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka (prof. UKSW, Warszawa); ks. dr hab. Jan  

Miczyński (KUL, Lublin), został wybrany na czteroletnią kadencję podczas  

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w Częstocho-

wie dnia 1 XII 2017 r.  

W skład komisji rewizyjnej weszły następujące osoby: prof. dr hab. Czesław 

Parzyszek SAC (UKSW, Warszawa); dr Lidia Wrona CM (KID, Kraków); ks. dr 

hab. Lech Król (prof. UMK, Toruń). 
 

2. W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Zarządu PSTD, 

w tym trzy ostatnie przeprowadzone on-line: 

• 16 VI 2018 r. w gmachu UKSW w Warszawie, 

• 11 I 2019 r. w gmachu UKSW w Warszawie, 

——————— 
* Ks. prof. dr hab. Marek TATAR – prezbiter diecezji radomskiej, wyświęcony w 1989 r.; kierow-

nik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w UKSW i Podyplomowych Studiów Kierownictwa Ducho-

wego UKSW; prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych Wydziału 

Teologicznego UKSW; krajowy duszpasterz powołań przy Konferencji Episkopatu Polski i konsul-

tant Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2017-2021 prezes Pol-

skiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości; autor wielu artykułów i wystąpień z zakresu ducho-

wości chrześcijańskiej w Polsce i poza jej granicami. Zainteresowania badawcze: duchowość chrze-

ścijańska, mistyka, duchowość ontyczna, duchowość ekumeniczna. ORCID 0000-0002-7161-8196. 
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• 21 VI 2019 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym 

w Białystoku, 

• 30 XI 2019 r. w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie przy  

ul. Rakowickiej 18a, 

• 30 V 2020 r. – online 

• 11 XII 2020 r. – online 

• 22 X 2021 r. – online 
 

3. W okresie sprawozdawczym Zarząd przyjął 21 nowych członków:  

• 2 członków zwyczajnych (ks. dr hab. Radosław Kimsza PB, Białystok  

i dr hab. Wacław Królikowski SJ, AKW Collegium Joanneum, Warszawa);  

• 6 członków korespondentów (dr Małgorzata Pagacz USJK, ks. dr Adrian  

Fertacz, dr Wojciech Mleczko CR, ks. dr Grzegorz Kaczorowski, dr Piotr Owczarz 

OFMCap, ks. dr hab. Janusz Wilk); 

• 13 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, mgr lic. Elżbieta Olczak, mgr lic. Michał Wocial SDB, mgr 

lic. Emilia Tkacz).  

W trakcie kadencji: 

a) dwóch członków PSTD złożyło formalną rezygnację z członkostwa. Fakt 

ten Zarząd przyjął do wiadomości;  

b) zgodnie ze Statutem PSTD art. 22 skreślono z listy członków 2 osoby;  

c) 20 I 2021 r. zmarł ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, członek zwyczajny,  

d) awansowano na członków korespondentów 4 członków współpracowni-

ków: dr. Katarzynę Wasiutyńską, ks. dr. Tomasza Kołodzieja, dr. Seweryna Wąsika 

SJ i ks. dr. Łukasza Suszko. 
 

4. Obecnie (stan na dzień 9 XII 2021 r.) Stowarzyszenie liczy 155 członków. 

W celu sprawniejszego zarządzania osobową bazą danych osobowych, Zarząd 

dysponuje zarówno listą alfabetyczną, jak i chronologiczną listą wszystkich człon-

ków. Oprócz tego na bieżąco aktualizowana jest baza adresów z zachowaniem 

przepisów RODO. 

Skład personalny PSTD przedstawia się następująco: 
 

 
księża  

diecezjalni 

księża  

zakonni 
zakonnice 

świeckie 

kobiety 

świeccy 

mężczyźni 
Razem 

profesorowie  13 5 — 1 — 19 

doktorzy habilit. 11 9 — 2 — 22 

doktorzy 30 22 9 9 7 77 

licencjaci 13 8 — 12 4 37 

Razem 67 44 9 24 11 155 
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 księża  

diecezjalni 

księża  

zakonni 
zakonnice 

świeckie 

kobiety 

świeccy 

mężczyźni 
Razem 

członkowie  

zwyczajni 
26 14 — 3 — 43 

członkowie 

korespondenci 
29 21 9 9 7 75 

członkowie współ-

pracownicy 
13 8 — 12 4 37 

Razem: 68 43 9 24 11 155 

 
5. Dokumentacja PSTD (m.in. protokoły posiedzeń Zarządu i Walnych Zebrań, 

korespondencja itp.) przechowywana jest w siedzibie Stowarzyszenia na KUL. 

Bieżąca dokumentacja, zwłaszcza finansowa, będąca w posiadaniu Prezesa lub 

Skarbnika, zostanie przekazana nowemu Zarządowi bezpośrednio po wyborach. 

 

6. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 ogólnopolskie sympozja, 

które odbywały się w połączeniu z posiedzeniami Zarządu PSTD: 

• „Kultura powołania”, 12 I 2019 r. w Warszawie na UKSW, 

• „Eucharystia źródłem i szczytem życia duchowego”, 21-22 VI 2019 r.  

w białostockim AWSD, 

• „Błogosławiony Prymas Wyszyński – Mistrz duchowy”, 10-11 XII 2021 r. 

w Warszawie w Domu Rekolekcyjnym „Dobre miejsce” w sąsiedztwie UKSW. 

 

7. Przejawem działalności naukowej Stowarzyszenia w okresie sprawozdaw-

czym są publikacje. W tym czasie ukazały się 3 numery rocznika „Duchowość 

w Polsce”: 19-20(2017-2018), 21(2019) i 22-23(2020-2021). 

W ostatnim czasie rocznik uzyskał 5 punktów w punktacji ministerialnej. Jego 

niska punktacja wynika m.in. ze słabego umiędzynarodowienia czasopisma. Tę 

sytuację należałoby poprawić. Wspomniane 3 ostatnie numery rocznika ukazały 

się w wersji elektronicznej, przy minimalnej ilości egzemplarzy papierowych 

z uwagi na brak funduszy na druk i słabe zainteresowanie wersją papierową. 

Oprócz materiałów posympozyjnych, poszczególne numery rocznika zawierają 

różne studia i materiały oraz sprawozdania i recenzje. Nowością numeru 19-20 

(2017-2018) jest blok tematyczny pt. „Szkice z metodologii teologii duchowości”. 

Inicjatywa ta ma na uwadze początkujących teologów, głównie związanych  

z Instytutem Teologii Duchowości KUL, dająca im możliwość kształtowania 

warsztatu pisarskiego przez stworzenie platformy do publikowania pierwszych 

tekstów naukowych.  

 

8. W okresie sprawozdawczym Zarząd powziął decyzję o utworzeniu bazy  

publikacji z zakresu teologii duchowości w Polsce. Do wszystkich członków Sto-

warzyszenia wystosowano prośbę o dostarczenie w wersji elektronicznej swojego 

dorobku naukowego. Nadesłane dane systematycznie umieszczane na stronie  
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internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Polska bibliografia teologicznodu-

chowa”. Znajdują się tam również zatwierdzone i obronione tematy prac doktor-

skich. 

 

9. Istotnym działaniem w okresie sprawozdawczym była kontynuacja projektu 

wydania Encyklopedii duchowości katolickiej. Prace pod kierunkiem ks. prof. dr. 

hab. Marka Chmielewskiego postępują i powoli wchodzą w etap finalny. Ważną 

kwestią jest teraz przyjęcie właściwego kierunku odnośnie samego wydania  

Encyklopedii.  

 

10. Dzięki pracy ks. Marka Chmielewskiego została zmodyfikowana strona 

internetowa Stowarzyszenia www.duchowoscwpolsce.pl. Zawiera ona niezbędne 

informacje dla pragnących podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem, aktualności, 

jak również planowane inicjatywy. Prezentuje ona działalność naukową Stowarzy-

szenia, głównie jego publikacje. Dotychczas (stan na dzień 9 XII 2021) stronę  

internetową PSTD odwiedziło ponad około 46 tysięcy osób ponad 161 tysięcy 

razy. 

 

11. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zostało zaproszone przez bp. 

Damiana Bryla, przewodniczącego Zespołu ds. Przygotowania Nowych Zasad 

Formacji Kapłańskiej w Polsce, do współpracy w ramach tworzenia nowego ratio 

studiorum dla wyższych seminariów duchownych w Polsce. W odpowiedzi na 

prośbę o wyrażenie opinii na temat zakresu zajęć z teologii duchowości w nowym 

programie studiów seminaryjnych, Zarząd PSTD powołał komisję ekspercką  

wyłonioną z grona członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się profeso-

rowie i wykładowcy seminariów oraz ojcowie duchowni. Na posiedzeniu dnia 

16 VI 2018 r. na UKSW w Warszawie wypracowano wspólne stanowisko w tej 

sprawie i przekazano je bp. Brylowi w formie pisemnej. Podkreślono w nim, by 

nie łączono teologii duchowości z teologią moralną oraz wskazano, iż 90 godzin 

wykładowych, to konieczne minimum pozwalające zaledwie nakreślić zasadnicze 

elementy duchowości. Przyznanie teologii duchowości w formacji seminaryjnej 

120 godzin wykładowych byłoby sytuacją optymalną. 

 

12. W trakcie kolejnych posiedzeń Zarządu wypracowano ideę stworzenia 

ośrodka formacji dla kapłanów oraz osób konsekrowanych („Szkoły formato-

rów”). Jednak z powodu pandemii Covid-19 nie doszło do realizacji tego projektu. 

 

13. Na podstawie swoich doświadczeń ustępujący Zarząd rekomenduje  

nowemu Zarządowi PSTD rozważenie podjęcia następujących kwestii: 

– kontynuowanie działań w celu utworzenia wspomnianej szkoły formatorów, 

– kontynuowanie prac nad wydaniem oczekiwanej Encyklopedii duchowości 

katolickiej, 
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– umiędzynarodowienie działalności Stowarzyszenia,  

– działania w kierunku podniesienia punktacji rocznika „Duchowość w Pol-

sce” i wpisania go na listę ministerialną, 

– rozwijanie bazy danych dorobku naukowego członków PSTD. 

 

14. Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować ustępującemu Zarzą-

dowi za owocną współpracę w kierowaniu Stowarzyszeniem, którego efekty dzia-

łalności – jak sądzę – są dostrzegalne.  

Natomiast w imieniu własnym i Zarządu chcę także podziękować wszystkim 

zaangażowanym członkom Stowarzyszenia za okazane zaufanie i współpracę.  

Ustępujący Zarząd ma przekonanie, że mimo trudności, przekazuje pod nowe 

kierownictwo Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości w bardzo dobrej 

kondycji intelektualnej i organizacyjnej.  

 

Warszawa, 9 XII 2021 r. 

 

 

REPORT ON THE OPERATIONS OF THE MANAGEMENT BOARD 

THE POLISH ASSOCIATION OF THEOLOGIANS OF SPIRITUALITY  

for the period from December 2, 2017 to December 10, 2021 

 

The president of the Association presents the main fields of the most recent 

activity of the Polish theologians of spirituality, outlined in several points. At first 

he reports on the number of members (now they are 154 people), then on three 

nationwide conferences, publications prepared by the Association – the annals 

“Duchowość w Polsce” and Encyclopaedia of Catholic Spirituality, and on the 

perspectives of further activity of the new management board of the Polish Asso-

ciation of Theologians of Spirituality. 

 

Słowa kluczowe: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, teologia, 

polska duchowość, członkostwo, konferencje, książki. 

Keywords: Polish Association of Theologians of Spirituality, theology, Polish 

Spirituality, membership, conferences, books. 

 



 
„Duchowość w Polsce” 22-23 (2020-2021)  

ISSN 2081-4674                        s. 214-215 

––––––———––—–––––––——––––––– 

 
 

 

 
 

 

WYKAZ SKRÓTÓW 
 

 
DD – Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” o świętowaniu niedzieli  

(31 V 1988). 

DeV – Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et Vivificantem” o Duchu Świętym w życiu 

Kościoła i świata (18 V 1986). 

DiM – Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” o Bożym Miłosierdziu  

(30 XI 1980). 

Dz. – Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, wyd. 

VI, Warszawa 1995. 

EdE – Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” o Eucharystii w życiu  

Kościoła (17 IV 2003). 

EV – Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności  

życia ludzkiego (25.03.1995). 

FT – Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti” o braterstwie i przyjaźni społecznej  

(3 X 2020) 

GS – Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym „Gaudium et spes” (7 XII 1965). 

KKK – Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum 1994. 

LE – Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej (z okazji  

90. rocznicy encykliki „Rerum novarum”) (14 IX 1980). 

LG – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” 

(21 XI 1964). 

MND – Jan Paweł II, List apostolski „Mane nobiscum Domine” na Rok Eucharystii 

październik 2004 ‒ październik 2005 (7 X 2004). 

NMI – Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte” zakończenie wielkiego 

Jubileuszu Roku 2000 (6 I 2001). 

ORCID – Open Researcher and Contributor Identity Document (alfanumeryczny kod 

identyfikujący autorów i współautorów publikacji naukowych oraz akademic-

kich). 

PC – Sobór Watykański II, Dekret „Perfectae caritatis” o przystosowanej do 

współczesności odnowie życia zakonnego (28 X 1965). 

PDV – Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” 

o formacji kapłanów we współczesnym świecie (25 III 1992). 



216 Wykaz skrótów 
 
PO – Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłańskim „Presbyterorum 

ordinis” (7.12.1965). 

RH – Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” (4 III 979). 

RM – Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dzie-

wicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25 III 1987). 

SC – Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Conci-

lium” (4 XII 1963). 

VC – Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata” o życiu 

konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie (25 III 1996). 

 



 
 


