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Słowo wstępne

Via paschalis marianorum, z  podtytułem Przez śmierć ku życiu 
Zgromadzenia Księży Marianów, to kolejna książka przygotowana 
w ramach jubileuszowej serii Ad honorem Immaculatae Conceptionis 
Mariae. Poprzednie dwie pozycje zawierały teologiczno-historycz-
ną refleksję nad istotnymi zagadnieniami dotyczącymi Zgromadzenia 
Księży Marianów. Poruszały one takie kwestie, jak m.in. charyzmat 
założycielski św.  Stanisława od Jezusa i  Maryi Papczyńskiego, istot-
ne elementy charyzmatu założonej przez niego wspólnoty, akt Obla-
tio św. Ojca Stanisława jako wydarzenie zakonodawcze, konsekracyj-
na formuła Oblatio itd. Teksty rozważań zawarte w niniejszej książce 
podejmują natomiast refleksję z  nieco innego punktu widzenia. Są 
próbą wydobycia z  350 lat historii Zgromadzenia Księży Marianów 
niektórych wydarzeń o charakterze paschalnym. Oczywiście, sam do-
bór tematów tutaj prezentowanych nie wyczerpuje bogactwa dziejów 
wspólnoty zakonnej założonej przez św. Ojca Stanisława i nie eliminuje 
innych jeszcze zdarzeń naznaczonych paschalnie. Z jednej strony jest 
raczej wyrazem samoograniczenia Redaktorów (dobór 12 tematów ma 
związek z charakterem refleksji – są to konferencje na 12 dni skupienia, 
na każdy miesiąc roku 2022), z drugiej zaś strony stanowi zestawienie 
sytuacji najbardziej dobitnych i w zasadzie powszechnie znanych; pod-
dano je tutaj jedynie paschalnej interpretacji.

Wybór paschalnego klucza interpretacji wydarzeń z historii Zgro-
madzenia Księży Marianów, w  zamiarze Redaktorów, jest związany 
z potrzebą chrystianizacji historii i pragnieniem widzenia jej w świe-
tle wiary. Ich zdaniem można by, owszem, te same wydarzenia okre-
ślić mianem „kryzysu” i takie ujęcie też byłoby poprawne. Tak się dziś 
powszechnie mówi, nawet w  języku kościelnym. Jednak „pascha” jest 
terminem nie tylko bardziej odpowiednim, ale także lepiej oddającym 
doświadczenie wiary zarówno poszczególnych osób, którym poświeco-
no teksty, jak też samej wspólnoty Księży Marianów.
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Podjęte w  niniejszej książce zagadnienia przedstawiają historię 
zbawienia: tę indywidualną, jak i tę wspólnotową, to jest Zgromadze-
nia Księży Marianów, a w najszerszym ujęciu także historię Kościoła. 
Przyjęcie paschalnego paradygmatu od razu sytuuje fakty jako miejsce 
obecności i działania Boga. ujmując to w wielkim skrócie, słowo „kry-
zys”, które dzisiaj ma wiele znaczeń, w tym filozoficzne, psychologicz-
ne, religijne, ekonomiczne itp., generalnie oddaje obiektywną sytuację 
opisywanego przedmiotu, wykazującego oznaki czasowego załamania 
dotychczasowego stanu. nie odnosi się jednak wprost ani do przyczyny 
tego stanu ani do jego celu, lecz domaga się odrębnej analizy sytuacji. 
Słowo „pascha” natomiast od razu wprowadza kontekst religijny: naj-
pierw w odniesieniu do Paschy Starego Testamentu, gdzie najogólniej 
oznacza ona „przejście” i  obejmuje wydarzenia związane z  wyjściem 
z egiptu (zob. Wj 12, 12-14.27), następnie zaś w kontekście chrześci-
jaństwa, w  którym centralne miejsce zajmuje zbawcze dzieło Jezusa 
Chrystusa (paschalne misterium) i Jego „przejście” ze śmierci do życia 
poprzez zmartwychwstanie.

Paschalne ujęcie biografii wybranych osób i  wydarzeń z  dziejów 
Zgromadzenia Księży Marianów, opatrzone podtytułem Przez śmierć 
ku życiu..., przekracza jedynie historiograficzną prezentację faktów. 
W  rzeczywistości staje się dla czytelnika głoszeniem kerygmatu: że 
Bóg jest w stanie wyprowadzić życie ze śmierci, tak jak dokonało się to 
w Osobie Jezusa; że śmierć nie ma ostatniego słowa w osobistej i zbio-
rowej historii zbawienia; że doświadczenie Jezusa paschalnego, dzięki 
wierze i zjednoczeniu z nim w Duchu Świętym, może stać się udzia-
łem człowieka w każdym czasie i każdym miejscu. Prezentowane w ni-
niejszej książce historie poszczególnych osób, członków Zgromadze-
nia Księży Marianów, są tego dowodem. Co więcej, są także wyrazem 
zmagania w duchowej walce o wiarę paschalną. Dla jednych będzie to 
nadzieja, że zapomniany w otchłaniach Syberii trud ich posługi kapłań-
skiej przyniesie owoc znany tylko Bogu i ludziom, którym udzielali po-
mocy (K. Szwernicki) lub że ich ofiara przyniesie owoc we właściwym 
czasie, im nieznanym (S. Papczyński, K. Wyszyński, J. Matulewicz), dla 
innych będzie to oznaczało „nadzieję wbrew nadziei”, że Bóg nie po-
zwoli umrzeć swemu dziełu (W. Sękowski), a jeszcze inni, zjednoczeni 
ze śmiercią Chrystusa, doświadczą swojego obumierania, aby w nim 
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i  z  nim zmartwychwstać (misja harbińska, pascha portugalska, mę-
czennicy reżimu komunistycznego i męczennicy z Rosicy).

Polecając niniejszą książkę, serdecznie dziękuję Redaktorom za ory-
ginalne ujęcie zagadnień, a Autorom za trud podjętych badań. Bez wąt-
pienia poszerzy ona horyzonty wiedzy czytelników – ufam, że także 
horyzonty wiary.

Andrzej Pakuła MIC
Przełożony Generalny

W Rzymie, dnia 5 listopada 2021 r.,
we Wspomnienie wszystkich zmarłych  
ze Zgromadzenia Księży Marianów
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WOJCIeCh SKóRA MIC
Sulejówek, Polska

Styczeń 2022
Życie Ojca Założyciela – ocalony od śmierci

Słowo Boże: Psalm 40, 2-101

Złożyłem w Panu całą nadzieję; 
On schylił się nade mną 
i wysłuchał mego wołania. 
Wydobył mnie z dołu zagłady 
i z kałuży błota, 
a stopy moje postawił na skale 
i umocnił moje kroki. 
I włożył w moje usta śpiew nowy, 
pieśń dla naszego Boga. 
Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, 
i położą swą ufność w Panu. 
Szczęśliwy mąż, który złożył 
swą nadzieję w Panu, 
a nie idzie za pyszałkami 
i za zwolennikami kłamstwa. 
Wiele Ty uczyniłeś 
swych cudów, Panie, Boże mój, 
a w zamysłach Twoich wobec nas 
nikt Ci nie dorówna. 
I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, 
będzie ich więcej niżby można zliczyć. 
nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, 

1 Wszystkie cytaty biblijne podano za wydaniem: Pismo Święte Starego i nowego Testa-
mentu (Biblia Tysiąclecia), Pallottinum, Poznań 2020. 
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lecz otwarłeś mi uszy; 
całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. 
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; 
w zwoju księgi o mnie napisano: 
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, 
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu».  
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu;  
oto nie powściągałem warg moich – Ty wiesz, o Panie.

ŹRóDłA:  
Vita Fundatoris, 16–17

Tak więc Stanisław z pewnym ziomkiem i wspomnianym krewnym 
podczas obficie padającego deszczu przybyli zdrowi do owego miasta 
Lwowa odległego prawie o  sto mil od stron rodzinnych. Lwów był 
uważany za żywicielkę wybitnych naukowców i słynął jako osobliwy 
przyjaciel miłosierdzia. Ponieważ jednak wszechmogący i  wszystko 
na przyszłość przewidujący Bóg postanowił Stanisława wydoskonalić 
i  doświadczyć na wszystkich jego drogach, zdecydował tam wypró-
bować swego wybrańca jak złoto w  ogniu. Dopuścił, że prefekt nie 
przyjął chłopców zgłaszających się do szkoły, bo nie mieli żadnego 
polecenia, a także dlatego, że chociaż nie brakowało im wielkiego za-
pału do nauki, niewiele jeszcze umieli. I w ten sposób po opuszczeniu 
ojczystych stron i doświadczeniu wielu niewygód w podróży nie osią-
gnęli tam swego celu, to jest oddania się dalszym studiom.

nie mając wśród obcych żadnych znajomości, błąkając się tu i tam, 
wyczerpali pieniądze otrzymane od rodziców. Krewny, jego cioteczny 
brat, krótko przebywał we Lwowie, gdyż został przyjęty do nauczania 
dzieci przez pewnego bakałarza w pobliskim miasteczku. Stanisław zaś 
pozostał u pewnego mieszczanina, również w celu uczenia chłopców. 
Przez co choć nie został przyjęty do kolegium z braku wiedzy, jednak 
z  przewidzenia i  z  zrządzenia najlitościwszego Boga został przyjęty 
przez dwóch mieszczan Lwowa, aby uczył czytania ich dwóch sy-
nów. u jednego z nich miał dostateczne wyżywienie, u drugiego pokój 
z wygodnym łóżkiem.
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Przejdę teraz do jego krzyża, o  którym nieco wcześniej wspo-
mniałem. Gdy więc Stanisław, sam będąc jeszcze chłopcem, bardzo 
troskliwie zajmował się powierzonymi sobie uczniami i  w sposób 
właściwy uczył ich podstawowych dla wieku chłopięcego rzeczy, 
a świecąc przykładem, skromnością i innymi cnotami był przez tych 
mieszczan i sąsiadów serdecznie przyjmowany, Bóg dopuścił na nie-
go najpierw bardzo wysoką gorączkę, która trwała prawie piętnaście 
tygodni, a kiedy ustąpiła, czy raczej została pokonana dzięki trosce 
matki rodziny i zastosowanym lekom, to taki straszny świerzb po-
krył całe jego ciało, że z powodu budzenia wstrętu pozbawiono go 
mieszkania.

Tak więc ledwo żywy, chodząc to tu, to tam po ulicach miasta i po 
wioskach, prosząc, aby ktoś podał mu pomocną dłoń, z miłosierdzia 
został przyjęty do pewnego schroniska. Miał więc jakieś legowisko. 
Jednak po upływie jednego czy dwóch tygodni, gdy świerzb jeszcze 
bardziej się rozszerzał, został również z tego schroniska wyrzucony.

nadeszła bardzo sroga zima, śnieg i ostry mróz, a on dniem i nocą 
przebywał w obcych stronach, pod gołym, bardzo mroźnym niebem. 
Tak ciężko chory i  osłabiony, opuszczony przez wszystkich, nie miał 
żadnego wsparcia i pomocy oprócz Boga. Gdy cierpiał utrapienia, do 
niego jedynie mógł wołać, mając tylko wargi wolne od choroby, wzno-
sząc do nieba oczy i z jękiem wzdychając o nadejście stamtąd ratunku. 

I aby całkowicie nie zmarniał, Bóg miłosierny wspomógł go. Dał mu 
nieznanego towarzysza, który zwykł codziennie brać go z  sobą poza 
granice miasta, by nocował w stogu siana. Chodzili tam umyślnie po 
kryjomu, gdy zapadały ciemności, bojąc się, żeby właściciel nie pozba-
wił ich i tego lichego schronienia. Żeby nie zginąć z głodu, razem z to-
warzyszem danym mu przez Boga chodzili od drzwi do drzwi i śpie-
wem żebrali o jałmużnę.

Zdumiewające jest to, co teraz przekazuję. W samą wigilię Bożego 
narodzenia choroba jeszcze bardziej się wzmogła. Dlatego Stanisław 
nie mógł nawet pójść do kościoła, aby wysłuchać Mszy świętej, lecz 
prawie przez całą oktawę przeleżał na owym sianie. Jedyną pociechę 
czerpał ze wspominania swego Zbawiciela, który przyszedłszy dla na-
szego odkupienia, spoczął na sianie, a nie w gospodzie. Gdy z powodu 
osłabienia nie mógł nawet na krok ruszyć się z miejsca, skromną porcję 
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jedzenia dostarczał mu nieznajomy towarzysz. najlepszy Bóg dał mu 
go wtedy za żywiciela i ojca.

Po świętach Bożego narodzenia, gdy poczuł się silniejszy, udał się 
do miasta. Któregoś dnia późnym wieczorem, gdy wracając do swego 
dotychczasowego schronienia, czyli do siana, był tak osłabiony, że nie 
mógł iść dalej, wszedł potajemnie do pewnego domu, należącego do 
bardzo pobożnego mieszczanina, stolarza o nazwisku Snopek i dobrze 
ukryty w  kącie domu ową noc tam spędził. Wczesnym rankiem nie-
spodzianie zobaczyły go matka rodziny i  służąca, ale Bóg zapalił ich 
serca pobożnością, tak że poruszone miłosierdziem pozwoliły mu tam 
odpoczywać.

Tymczasem niespodziewanie choroba zaatakowała jego nogi, które 
całkowicie pokryły się wrzodami i nie było na nie żadnego lekarstwa. 
Co więcej, choroba z dnia na dzień tak się wzmagała, że zdawał się gnić 
za życia. Już z tego względu mógłby zostać wyrzucony ze swego schro-
nienia, aby innych nie zarażać. Bóg jednak wlał w serca domowników 
taką siłę miłości i miłosierdzia, że nie brzydzili się nim, lecz raczej ze 
współczuciem i płaczem litowali się nad nim i ubolewali nad jego lo-
sem.

Tak najłaskawszy i miłosierny Bóg jeszcze jako młodzieńca pouczał 
i przygotowywał go w cierpliwości i w cierpieniu na przyszłego założy-
ciela zakonu, mającego nieść pomoc cierpiącym w czyśćcu. Bóg chciał, 
aby Stanisław najpierw sam we wszystkim wypróbowany, wyćwiczony 
i bolejący, nauczył się współboleć i współczuć duszom w ich ciężkich 
mękach i miał jeszcze większą miłość do nich, gdyż sam cierpiał i do-
znał współczucia, co okaże się poniżej.

ROZWAŻAnIe

Życiowa droga św.  Stanisława od Jezusa i  Maryi Papczyńskiego 
naznaczona jest różnorakimi formami cierpienia. Ten niewątpliwie 
pasyjny wymiar jego doczesnej pielgrzymki – dzięki jego otwarciu na 
miłość Boga – przyjmuje kształt paschalny, stanowiąc przejście do no-
wego życia. Spojrzymy na to doświadczenie poprzez lekturę tekstów 
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samego Ojca Papczyńskiego oraz poprzez zdarzenia opisane przez 
biografów.

Doświadczenie zła zdaje się drastycznie przeczyć dobroci i miłości 
Boga. Stanisław Papczyński jako nowicjusz pijarski z problematyką zła 
moralnego i fizycznego mierzył się już w najstarszych zachowanych za-
piskach, tak zwanych Tajemnicach sumienia (Secreta conscientiae). Po 
ukończeniu studiów filozoficznych obrał drogę powołania zakonnego 
i dokonał retrospekcji minionego życia naznaczonego trudami, cierpie-
niem i  grzechem. W  świetle wiary odkrył sens swoich doświadczeń, 
a owoce uczynionej refleksji ubrał w szatę modlitwy: 

Bądź na wieki błogosławiony, Panie, i spraw, abym po tak wielu 
złych uczynkach spełniał dobre w mym powołaniu, gdy rzeczy-
wiście odkrywam, że sam z siebie nie jestem zdolny do niczego 
dobrego. Ty zaś, który to czytasz, nie dziw się, iż zostało to przeze 
mnie przedstawione, uważałem bowiem, że jest rzeczą niegodzi-
wą ukrywać dobrodziejstwa Boże, a ciebie chciałem zachęcić do 
wysławiania wszechmocy Boga i troski o nas. Któremu niech bę-
dzie chwała, cześć, uwielbienie na wieczność. Amen. (SC, s. 1246) 

Autor odkrył, że grzesznikowi towarzyszy dobry i  wszechmocny 
Bóg, ale jeśli udaje mu się czynić jakiekolwiek dobro, ostatecznie moż-
na je przypisać wyłącznie Bogu. Ta nieco pesymistyczna wizja kondycji 
ludzkiej, z którą identyfikował się nowicjusz Stanisław, może mieć dwa 
źródła: dokonał on świadomego zabiegu upokorzenia siebie i rozlicze-
nia z minionym świeckim życiem albo też w świetle Ducha Świętego 
otrzymał zdolność wglądu w motywy swoich decyzji i działań, przez co 
odkrył ich znikomość i niedoskonałość. Pisząc o subiektywnie odczu-
wanej niemocy uczynienia jakiegokolwiek dobra w kontekście obiek-
tywnie błogosławionych skutków swoich działań (ukończenie szkół, 
odkrycie powołania zakonnego, zachowanie żywej wiary), młody Sta-
nisław Papczyński mógł przypisać je jedynie samemu Bogu. Zatem 
grzeszność wynikająca z osłabionej natury, a nie celowych decyzji, nie 
stanowi dla Boga przeszkody w posługiwaniu się człowiekiem dla zba-
wienia jego i innych. 
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Drugim rodzajem zła, z którym zmagał się św. Stanisław były życio-
we niepowodzenia i wynikające zeń doświadczenie upokorzenia:

Dziękuję przeto Bogu, że to z Jego woli byłem wtedy zobowiązany 
przez moich Rodziców do pasienia trzody, ponieważ (ośmielam 
się to ze spokojnym sumieniem oznajmić) przebywając na pastwi-
skach pośród trzody, zachowałem sumienie czyste i święte! Mój 
Panie! O co Cię pokornie błagam, to aby tego rodzaju Opatrzność 
Twego Majestatu – czego spodziewam się na przyszłość i w co 
wierzę – prowadziła mnie aż do końca mego życia, abyś Ty był 
uwielbiony we wszystkich moich czynach, myślach i  słowach. 
Amen. (SC, s. 1247) 

Powtórne opuszczenie szkoły przez Papczyńskiego wskutek „oso-
bliwego zniechęcenia” poskutkowało decyzją jego ojca o  posłaniu go 
do opieki nad trzodą owiec. Dotychczasowe dobre wyniki w nauczaniu 
i rozpoczęcie szkoły średniej w samym alumnie, jak i rodzicach rodziły 
dumę, a także budziły szacunek i uznanie otoczenia. Powrót do domu 
wbrew woli rodziców mógł zrodzić w nich słuszne poczucie zawodu 
i sprowokować raczej złośliwą a nie ukierunkowaną pedagogicznie de-
cyzję o przyszłości syna. Z perspektywy dwunastu lat od tego zdarzenia 
Stanisław uznał samą decyzję i jej skutki jako błogosławione doświad-
czenie Opatrzności Bożej. Chociaż upokorzony w oczach rodaków, sam 
przeżywając wewnętrzny chaos i niepokój, ostatecznie doznał głębo-
kiego uciszenia duszy, a najważniejszym owocem tego było „sumienie 
czyste i święte”. Papczyński za największe dobro uznawał zachowanie 
od grzechu, czyli podtrzymanie żywej relacji z Bogiem, który prowadzi 
człowieka do osiągnięcia doskonałości, posługując się jednakże środka-
mi, które doraźnie mogą być uznane za dotkliwe i bolesne. Z obu tek-
stów bije światło paschalne i owoc prawdziwej metanoi. Doświadczenie 
osobistej słabości i przykrych zdarzeń rodzi świadectwo o złu przezwy-
ciężonym mocą Boga. Chociaż nie ma w tych tekstach odwołania do 
paschy Chrystusa, dostrzegamy jej owoce.

Paschalna droga wiary św.  Stanisława Papczyńskiego odsłania się 
w odkrywaniu jego powołania życiowego. Wykształcony młody czło-
wiek z perspektywą kariery urzędniczej, być może na dworze magnac-
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kim lub nawet królewskim, wybrał drogę powołania zakonnego. Jego 
decyzja, trudna zapewne do przyjęcia przez rodzinę, staje się zrozu-
miała jedynie w perspektywie daru Ducha Świętego, a więc w perspek-
tywie łaski. O swoim powołaniu zakonnym pisał w roku 1675: 

Wielu wie, że byłem w droższym mi nad me życie Zgromadzeniu 
Szkół Pobożnych, w  owym najmilszym Towarzystwie ubogich 
Matki Bożej. Bardzo trudne do wyjaśnienia jest, jak wielce ceni-
łem moje powołanie, przez samego tylko Boga wzniecone (a Deo 
provectam). 

uważał je za przejście z tego świata w obszar życia Bożego, za wybór 
tego, co sam nazywał ziemskim rajem oraz portem zbawienia. W roz-
ważaniach wygłoszonych w Górze Kalwarii do pijarów podkreślał, że 
każde powołanie do stanu zakonnego zostaje wzbudzone przez Ducha 
Świętego: „Ty zaś dzięki Duchowi Świętemu otrzymałeś tak wielki dar 
i  światło!”. Stwierdzenie to jest punktem wyjścia do eschatologicznej 
interpretacji powołania zakonnego jako portu, do którego zawija się 
z bardzo niebezpiecznego morza świata i w którym unika się niemoż-
liwych do pokonania wielkich nawałnic i burz (por. IC, s. 841). Do tego 
portu czy przystani wiedzie chrześcijanina Duch Święty: „Ty także 
opuściłeś strony rodzinne dla przystani, jaką przez powołanie zakonne 
wskazał ci palec Ducha Świętego”.

Wspomniane Secreta conscientiae, uznane dziś za zaginione, zawie-
rały także relacje o licznych cudownych interwencjach Bożej Opatrz-
ności w życiu Stanisława Papczyńskiego. Ich streszczenie znajdujemy 
w  tekście Vita Fundatoris ułożonym na podstawie zapisków Założy-
ciela oraz relacji naocznych świadków jego życia lub osób, które miały 
z nimi kontakt. Z  tego opisu dowiadujemy się między innymi o nie-
zwykłej interwencji Pana Boga, gdy przyszły święty został ocalony jako 
nienarodzone dziecko. Podczas przeprawy przez Dunajec jego matki 
Zofii, wracającej z targu z Sącza, nadejście nagłej burzy spowodowało 
spiętrzenie fal na rzece, co realnie zagrażało życiu obojga. Zofia zdo-
łała jedynie zawołać o ratunek z nieba, a łódź w niewyjaśniony sposób 
natychmiast znalazła się przy brzegu. 
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Kilkunastoletni Stanisław w celu kontynuowania nauki udał się do 
Lwowa. nieprzyjęty do gimnazjum jezuitów, pracował jako nauczyciel 
synów lwowskich mieszczan. Jesienią 1636 roku zapadł na ciężką cho-
robę, co sprawiło, że musiał opuścić dom swych pracodawców. Osła-
biony wysoką gorączką, bezdomny, bez środków do życia, z daleka od 
rodziny, pozostawał przez długie tygodnie w ogromnym opuszczeniu. 
W tym stanie realnego zagrożenia życia pojawił się nieznajomy czło-
wiek, który otoczył młodzieńca bezinteresowną opieką. To doświad-
czenie Stanisław będzie potem postrzegał przez pryzmat biblijnej opo-
wieści o towarzyszeniu młodemu Tobiaszowi przez archanioła Rafała. 
Wiele lat później w  górskokalwaryjskim Wieczerniku ufunduje mu 
ołtarz, przy którym modląc się bądź sprawując eucharystię, wyprosi 
dla wielu łaskę uzdrowienia, a nawet powrotu do życia. Krzyż lwowski 
stał się niezwykle ważnym etapem w kształtowaniu osobowości, wiary 
i powołania mariańskiego Stanisława Papczyńskiego. W biografii Zało-
życiela czytamy:

Tak najłaskawszy i miłosierny Bóg pouczył i przygotował wtedy 
jeszcze młodzieńca na Założyciela Instytutu to niesienia pomocy 
cierpiącym w czyśćcu. Przez cierpliwość i ból przygotował przy-
szłego twórcę tej pomocy, aby sam będąc poddany cierpieniom 
i próbie nauczył się współczuć duszom w ich niezwykle ciężkich 
mękach. (Vita Fundatoris, 17)

W kluczu historiozbawczym św. Stanisław odczytywał inne wydarze-
nie z okresu młodości, spisując swój Testament drugi (1699). Wszystko 
wydarzyło się w Warszawie w roku 1655 lub 1656 w początkach reali-
zowania powołania pijarskiego. Wspominał: 

Odchodzę z tego ziemskiego życia w wierze rzymskokatolickiej, 
za którą byłem gotów przelać krew w  czasie wojny szwedzkiej, 
gdy na mnie, idącego ze [Starego] Miasta z towarzyszem w po-
bliżu [kościoła] Ojców Dominikanów, napadł, dobywszy mie-
cza, żołnierz heretycki. Podczas gdy towarzysz uciekał (chociaż 
był niemcem), ja, uklęknąwszy, wystawiłem kark do ścięcia, lecz 
zrządzeniem Boskiej opatrzności tak się stało, że nie odniosłem 
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żadnej rany, chociaż zostałem trzykrotnie bardzo mocno ugodzo-
ny; jednak przez prawie półtorej godziny doznawałem ogromne-
go bólu. (Testamentum II, s. 1324–1325)

Ocalenie życia po tak dotkliwych ciosach pozostało w  sercu Ojca 
Papczyńskiego jednym z  najwyraźniejszych doświadczeń opieki Bo-
żej. Dokładność opisu – po upływie bez mała pół wieku od samego 
zdarzenia – przywołuje biblijne świadectwa ludzi dotkniętych mocą 
miłości Bożej, którzy zachowują w pamięci najdrobniejsze szczegóły, 
choćby powołanie Jana apostoła (zob. J 1, 27-34) czy spotkanie Szawła 
ze Zmartwychwstałym pod Damaszkiem (zob. Dz 26). 

Młodzieńcza i nieroztropna gorliwość nowicjusza z czasem będzie 
wystawiona na niemałe próby i doświadczenie rzeczywistej nocy ciem-
nej. Mimo tego nie porzuci on nigdy drogi powołania. Bóg, który obja-
wił mu swoją wszechmoc, dla przyszłego Założyciela zakonu niepoka-
lanego Poczęcia Maryi przewidział inny rodzaj męczeństwa. Ostatnie 
lata w zakonie pijarów Stanisław wspominał z bólem: 

Wielu wie, że byłem w droższym mi nad me życie Zgromadzeniu 
Szkół Pobożnych, w  owym najmilszym Towarzystwie ubogich 
Matki Bożej […]. Ponadto pozostawałem w  tym najświętszym 
gronie związany nie tylko więzami miłości, lecz także uroczystym 
zobowiązaniem przysięgi wytrwania w nim na zawsze. Chciałem, 
aby to pierwsze było nierozerwalne, [zaś] to drugie rozwiązał ten, 
któremu przekazana została moc związywania i rozwiązywania, 
namiestnik najświętszego Jezusa Chrystusa i  prawomocny na-
stępca św.  Piotra, papież Klemens X. Jednakże do tego doszło, 
ach! Jaką krzyżową drogą! Ponadto dręczyły mnie i  prawie tor-
turowały ogromne zawiłości, skrupuły, wątpliwości, niepokoje, 
obawy. Któż bowiem miałby tak luźne sumienie, że bez nich prze-
szedłby od stanu ślubów [zakonnych], choćby prostych, do czysto 
świeckiego? (fDR, s. 1290) 

Cierpienia doznane od współbraci i wewnętrzną walkę o wierność 
woli Bożej przeżywał w  jedności z  cierpiącym Zbawicielem. W  tym 
okresie powstały dwa zbiory kazań pasyjnych, a w przygotowywanym 
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na modlitwie tekście Ofiarowania w  pierwszym zdaniu pojawiło się 
zawołanie, które stało się fundamentem jego wiary i  motywem służ-
by Bogu: „W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. 
Amen” (Oblatio, s. 1258). Autor odwoływał się zatem do Tego, który 
do końca zaufał Ojcu, który doskonale wypełnił Jego wolę, który zło-
żył siebie w całopalnej ofierze dla zbawienia świata. W może najważ-
niejszym momencie życia św.  Stanisława Papczyńskiego jego Paschą 
stał się Chrystus. Po latach w komentarzu do ewangelicznych opisów 
zmartwychwstania nazwie Go Redivivus. Źródłem dla przymiotnika 
redivivus (tj. „na nowo użyty, wracający, odświeżony, przydatny do uży-
cia, odrodzony i zmartwychpowstały”) jest rzeczownik redivivum (tj. 
„stary materiał budowlany wzięty ponownie do użytku”). Dzięki wier-
ności ukrzyżowanemu św. Stanisław wielokrotnie doświadczał przej-
ścia z ciemności ku światłu, ze śmierci do życia, i sam stał się redivivus 
– kamieniem odrzuconym, ale ostatecznie tak bardzo użytecznym dla 
Królestwa Bożego. 

Pytania: 
1. Które wydarzenia mojego życia uznaję za udział w  męce, śmierci 

i  zmartwychwstaniu Chrystusa? Czy mogę dzisiaj powiedzieć, że 
moja droga życia i wiary jest drogą paschalną?

2. Które doświadczenie cierpienia było lub jest dla mnie najbardziej 
dotkliwe? na ile obecność grzechu jest dla mnie doświadczeniem 
rodzącym poczucie odrzucenia, osamotnienia, żalu do Boga, ludzi 
i  samego siebie? Czy potrafię przeżywać swój grzech w obecności 
miłującego Boga, który wciąż mnie szuka i na mnie czeka?

3. Moje powołanie zakonne wiąże się z doświadczeniem wspólnoty. na 
ile jest to droga radości, a na ile smutku i trudu? Czy czuję się czę-
ścią tej wspólnoty, czy może outsiderem? Komu i  co powinienem 
wybaczyć, jeśli jeszcze tego nie uczyniłem? Kogo i za co powinienem 
prosić o przebaczenie?
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WOJCIeCh SKóRA MIC
Sulejówek, Polska

Luty 2022
Powołanie Ojca Założyciela  

– bóle rodzenia w Duchu świętym

Słowo Boże: Dz 15, 36 – 16, 10

Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: «Wróćmy już i zo-
baczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy 
słowo Pańskie». Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana, zwanego 
Markiem; ale Paweł prosił, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich 
w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Zaostrzył się spór, tak iż oddalili 
się od siebie wzajemnie: Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Pa-
weł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i  odszedł, polecony przez braci 
łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe Ko-
ścioły. Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń, imieniem 
Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Li-
stry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą 
w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali 
w  tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był 
Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać 
postanowień powziętych przez Apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak 
więc utwierdzały się Kościoły w wierze i  z dnia na dzień rosły w  licz-
bę. Przeszli frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im 
głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, 
ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troa-
dy. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] 
i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!» Zaraz po tym 
widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg 
nas wezwał, abyśmy głosili im ewangelię.
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ŹRóDłA:  
św. Stanisław Papczyński, Testament drugi, s. 1699–1701

Roku Pańskiego 1701. Dnia 10 Kwietnia to wszystko wyżej napisa-
ne potwierdzam, chociaż nasze Maleńkie Zgromadzenie jest już Zako-
nem o ślubach uroczystych pod Regułą naśladowania Dziesięciu Cnót 
najbłogosławieńszej Panny Maryi, którą [to Regułę] jak najpokorniej 
przyjmuję i według niej chcę ponownie złożyć uroczystą Profesję; za-
strzegam sobie jednak lepsze rozporządzenie, co do Domów, jeśli jesz-
cze będę żył.

Jeśli zaś Ojciec Joachim ponownie za zgodą Ojców miałby być za-
twierdzony na Koadjutora, wówczas zobowiązuję go pod groźbą strasz-
nego Sądu Bożego, aby mi niczego nie zmieniał w habicie, nazwie Za-
konu, ani nie ważył się bezbożnie niweczyć czci najbłogosławieńszej 
Panny Maryi, którą Jej Majestatowi, chociaż niegodni, oddajemy przez 
odmawianie całego Oficjum o  niepokalanym Poczęciu i  całego Ró-
żańca. To samo dotyczy wprowadzenia używania gorzałki, którą niech 
uważa za zabronioną dla siebie i wszystkich, ponieważ napój ten, dzięki 
tajemnemu zmiłowaniu Bożemu, jest czymś obcym dla naszej Wspól-
noty.

Chociaż ledwie mogę podpisać ręką ciężko chorą, [czynię to] jednak 
przy umyśle jak najzdrowszym i przez Boga opanowanym.

Stanisław od Jezusa Maryi 
niegodny Prepozyt

Zakonu niepokalanego Poczęcia mpp

ROZWAŻAnIe

historia życia św.  Stanisława Papczyńskiego – jak widzieliśmy to 
w poprzednim rozważaniu – była pasmem chorób, wypadków, niepo-
wodzeń, upokorzeń i niezrozumienia. W nie mniejszym stopniu przez 
misterium Krzyża naznaczona była misja Założyciela Zgromadzenia 
Księży Marianów. Lektura zachowanych jego tekstów, a zwłaszcza Za-
łożenia domu skupienia (Fundatio domus recollectionis), pozwala nam 
uświadomić sobie, jaką drogę przeszedł wraz z Kościołem od pierw-
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szego poruszenia Ducha Świętego, które zainspirowało go do założenia 
Towarzystwa niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny, aż 
do osiągnięcia ostatecznego kształtu, jaki zgromadzenie przyjęło tuż 
przed jego śmiercią.

Pierwszą walkę musiał stoczyć sam ze sobą, mierząc swoją słabość 
z  wielkością daru, który zdawał się całkowicie go przerastać. Z  per-
spektywy kilku lat istnienia małej wspólnoty zakonnej (pustelniczej) 
św. Stanisław opisał jej początki w dziełku Fundatio domus recollectio-
nis. Pierwsze zdania wprowadzają czytelnika w niezwykłość tego faktu 
ze względu na kondycję głównego aktora. Ojciec Papczyński wyznał 
szczerze: 

Pokazało się to najwyraźniej we mnie, najnędzniejszym, najbar-
dziej godnym pogardy grzeszniku, najlichszym [vilissimus], naj-
bardziej niezdatnym narzędziu [użytym przez Boga] do założenia 
ostatniego w rzędzie i najmniejszego Zgromadzenia Księży naj-
świętszej Maryi Panny bez Zmazy Poczętej. Były we mnie: duch 
niestosowny, cnota żadna, roztropność mała, wszystko daleko za 
małe, [odpowiednie] dla marzenia raczej niż dla podjęcia się tak 
wielkiego trudu. (fDR, s. 1289–1290) 

Jeśli więc ktokolwiek mniemałby, że zaistnienie postrema et mini-
ma Congregatio to zasługa gorliwości, umiejętności czy doświadczenia 
Ojca Papczyńskiego, zostaje natychmiast wyprowadzony z błędu. Prze-
konany o  nadprzyrodzonym charakterze minionych i  obecnych zda-
rzeń, związanych z założeniem zakonu, fundator nazwał siebie instru-
mentum w rękach Wszechmocnego. Później w dziele Wejrzenie w głąb 
serca (Inspectio cordis) zauważył, że podobne doświadczenie musieli 
mieć apostołowie Jezusa, na których barkach złożył On losy ewangeli-
zowania świata. Podkreślał, że ich osobowościowe i wewnętrzne ubó-
stwo wyraźnie wskazuje na majestat głównego Sprawcy. Święty Sta-
nisław w  typowy dla siebie sposób wyprowadzał z  tego faktu ważne 
implikacje ascetyczne: 

Ty naucz się oceniać ludzi nie według pochodzenia, ale według 
cnót; nie oceniaj ich po tym, jak głoszą słowo Boże, ale po tym, ja-
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kiego dzieła się podejmują i wykonują. na koniec, świadom swo-
jej marności [vilitas] i niegodziwości, dziękuj Bogu, że pomijając 
innych lepszych ludzi, ciebie powołał do stanu zakonnego, jakby 
do grona apostolskiego. (IC, s. 802)

Ojciec Papczyński nie utożsamiał siebie z apostołami jako Założyciel 
nowej wspólnoty zakonnej, ale czynił to w związku z powołaniem do 
stanu zakonnego, które uważał za największą – po chrzcielnym usyno-
wieniu – łaskę Boga. Z tego właśnie powodu, po uzyskaniu zwolnienia 
ze ślubów prostych w zakonie pijarów, natychmiast złożył tzw. Oblatio. 
Oto relacja z tego wydarzenia: 

[…] ów Boski Majestat zasugerował mi bezpośrednio przed zwol-
nieniem, abym – gdy z  tych [ślubów będę zwalniany] – w  tym 
samym akcie innymi dobrowolnie zobowiązał się wobec Boga, co 
uczyniłem przez ofiarowanie [siebie] wypowiedziane z serca, pu-
blicznie, chociaż uczynione dość cichym głosem. […] 

I ów ojciec, który udzielił mi zwolnienia w imieniu Generała, 
potwierdził [to ofiarowanie] okrzykiem: niech Bóg umocni to, co 
zdziałał w tobie! (fDR, s. 1291)

Od tego momentu przychodziło św. Stanisławowi przez ponad dwa 
lata żyć bez wspólnoty zakonnej, co jedynie wzmagało w nim jeszcze 
większe pragnienie tego stanu życia. Charyzmat, pobudzający go do 
tworzenia nowego zgromadzenia, łączył się z  pragnieniem kontynu-
owania kroczenia drogą rad ewangelicznych. Ten okres samotności, 
oczekiwania i próby zamknął retoryczną konkluzją: „Zaiste, umocnił”, 
wyznaje, odnosząc to do zamysłu Bożej Opatrzności. Do tego stopnia 
był przekonany o pierwszorzędnej roli Boga w procesie powstania za-
konu marianów, że w testamencie poczynił następującą uwagę, niejako 
rezygnując z tytułu Założyciela: 

To maleńkie Zgromadzenie, jako jego niegodny przełożony, Panu 
mojemu, Jezusowi Chrystusowi, i  najwybrańszej Dziewicy, Ro-
dzicielce Jego Maryi, najpobożniej na wieki polecam jako praw-
dziwym i  jedynym Założycielom, Kierownikom, Protektorom 
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i Patronom tego maleńkiego Zgromadzenia niepokalanego Po-
częcia, Wspomożyciela Zmarłych. (Testamentum I, s. 1326)

Drugim wymiarem paschy Założyciela było uczestnictwo w drama-
tycznej historii powstawania wspólnoty i konieczność stałego weryfi-
kowania pierwotnej wizji pod wpływem wydarzeń, nowych natchnień 
oraz decyzji przełożonych Kościoła. historia założenia nowego zakonu 
i jego zatwierdzenia może stanowić osobliwe locus teologicus dla zba-
dania ścieżek działania Boga, który przecież jest wolny w wybieraniu 
sposobów realizowania swoich zamysłów. Czyniąc namysł nad począt-
kami zakonu, Założyciel marianów zwracał uwagę na trzy aspekty Bo-
skiego działania: Bóg jest Autorem planu i Wykonawcą dzieła, sięgając 
po środki ubogie, a swoją wszechmocą usuwa wszelkie najbardziej nie-
pomyślne okoliczności. Ojciec Papczyński wspominał: 

Boska dobroć i mądrość, mimo niezliczonych trudności stojących 
na przeszkodzie, rozpoczyna i przeprowadza to, co chce, nawet 
gdy środki, wedle ludzkiego osądu, są do tego niezdatne. nie ma 
bowiem nic niemożliwego dla Wszechmocnego. (fDR, s. 1289)

Ostatnie zdanie jest implicite echem ewangelicznego wyznania ar-
chanioła Gabriela ze sceny zwiastowania (zob. łk 1, 27) oraz Jezusowej 
konkluzji pouczenia o bezżenności dla Królestwa Bożego (zob. Mt 19, 
10-12). We wspominanych przypadkach wszechmoc Boga ujawnia się 
najpierw w kontekście ludzkiej niemocy związanej z wierną i żarliwą 
modlitwą (bezpłodność elżbiety). Można ją dostrzec także w tajemnicy 
ewangelicznego charyzmatu dziewictwa, której przyjęcie i  zgłębienie 
nie wszystkim jest dane. Ojciec Papczyński szedł obiema drogami: do-
świadczenia własnej słabości i  odczytywania tajemniczych zamysłów 
Bożych.

Zakon niepokalanego Poczęcia mógł powstać już na początku 1671 
roku w diecezji krakowskiej. Potrzeba było jednak ponad dwóch lat, aby 
wizja duchowa obecna w duszy przyszłego św. Ojca Założyciela zaczęła 
się ucieleśniać w diecezji poznańskiej i w kształcie pustelniczym, co ra-
dykalnie odbiegało od modelu opisanego w Norma vitae. nie przeszka-
dzało to Zakonodawcy uznać niespodziewanej obecności w  pustelni 
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korabiewskiej biskupa Jacka Święcickiego i jego decyzji o nadaniu sta-
tutów eremickich małej wspólnocie jako przejawu Bożej opieki. 

Przedsięwzięciu memu – wspomina – nie zabrakło niebiańskiej 
pomocy. Ponieważ Boski Majestat posłał mi na pomoc koniecz-
nego pośrednika, męża – powiadam – dostojnego, pobożnego, 
mądrego, najprzewielebniejszego Księdza Stanisława Jacka Świę-
cickiego, Biskupa Spigaceńskiego, archidiakona i  oficjała war-
szawskiego, który otrzymał polecenie Biskupa Poznańskiego, aby 
wizytując swój archidiakonat, zaszedł do tej pustelni i pustelni-
ków, których by znalazł. (fDR, s. 1299–1300) 

Potrzeba było kolejnych lat, aby zaczątkowa idea Kongregacji od-
danej propagowaniu czci niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi 
Panny rozciągnięta została na apostolstwo zmarłych pozostających 
w czyśćcu (niewątpliwie na skutek co najmniej trzech wizji dusz czyść-
cowych, jakich doznał Ojciec Papczyński), a  od strony kanonicznej 
uzyskała aprobatę na prawie biskupim – co nastąpiło w  1679 roku. 
Początkowe etapy rozwoju zakonu były bardzo ściśle związane z kon-
tekstem kościelnym oraz decyzjami ordynariuszy krakowskiego i po-
znańskiego. Pierwszy – mimo niekrytej sympatii i troski o Stanisława 
Papczyńskiego – odmawiał poparcia dla jego projektu, drugi natomiast 
otworzył drzwi swojej diecezji, ale z oficjalnym zatwierdzeniem pocze-
kał aż dziewięć lat.

nie mamy bezpośredniego dostępu do pierwotnej koncepcji wspól-
noty, wyartykułowanej w  pierwszej wersji Reguły życia. Tym, co jest 
fundamentem naszego myślenia o wizji zapisanej w duszy Założyciela, 
pozostaje Oblatio. Wyrażał on tam pragnienie założenia Towarzystwa 
niepokalanego Poczęcia i całkowitego ofiarowania samego siebie jako 
zakonnika w służbie Kościoła. Sama nazwa Societas sugeruje, że my-
ślał on o wspólnocie apostolskiej, oddanej dziełu ewangelizacji i uświę-
cenia ludu Bożego, prawdopodobnie jego najuboższej i  zaniedbanej 
części. Gdy pierwotna wizja – dekretem biskupa Jacka Święcickiego – 
przybrała kształt pustelniczy w Puszczy Korabiewskiej, gdzie klasztor 
zachował taki charakter aż do śmierci Założyciela, św. Stanisław przyjął 
pokornie decyzję Kościoła jako wolę Boga. niejako nagrodą za ten akt 
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posłuszeństwa było ustanowienie drugiego domu zakonnego marianów 
w Górze Kalwarii (która zyskała prawa miejskie pod nazwą nowa Jero-
zolima). Biskup Stefan Wierzbowski, ordynariusz poznański, pozwolił 
marianom podjąć pewne działania apostolskie. Zakonnicy realizowali 
charyzmatyczną wizję Założyciela zwłaszcza wobec pielgrzymów przy-
bywających do sanktuarium w  nowej Jerozolimie. Gdy przynajmniej 
w pewnym stopniu zaczęło się urzeczywistniać się to, co zostało zło-
żone przez Ducha Świętego w sercu św. Stanisława, przyszedł kolejny 
kryzys, zwłaszcza po śmierci biskupa Wierzbowskiego. na zgromadze-
nie spadła nowa fala oskarżeń i pomówień, podważających prawo do 
istnienia instytutu o  ślubach prostych. nowy pasterz diecezji nieste-
ty dał wiarę tym oskarżeniom i  nieomal rozwiązał zakon. Zachwiało 
to powołaniem większości członków, a  i sam Założyciel pogrążył się 
w wątpliwościach co do słuszności swego przedsięwzięcia. Zwrócił się 
wtedy do przełożonego generalnego pijarów z prośbą o radę: czy ma 
kontynuować nową drogę zakonną, czy wracać do Zakonu Szkół Po-
bożnych? Trzecia już prośba Ojca Papczyńskiego, skierowana do jego 
poprzedniego zakonu, pokazuje, jakimi duchowymi ciemnościami i ze-
wnętrznymi przeciwnościami naznaczona była misja założenia zakonu 
niepokalanego Poczęcia, jak bolesny trud dźwigania odpowiedzialno-
ści za to rodzące się dzieło musiał podjąć św. Ojciec Stanisław. Jedynie 
przeświadczenie, że tak chce Bóg, oraz posłuszeństwo wobec przewod-
ników duchowych pozwalały mu iść naprzód. Przyszły święty, mocno 
schorowany i  osłabiony surowością życia, w  1690 roku podjął próbę 
uzyskania aprobaty papieskiej. W tym celu osobiście udał się pieszo do 
Rzymu. Być może właśnie w  tej dramatycznej i  trudnej pielgrzymce 
Ojca Założyciela, którą odbywał jesienią i  zimą, a więc w porze nie-
zwykle niekorzystnej, ujawnia się najwyraźniej jego wielka miłość do 
swojej zakonnej wspólnoty. W Rzymie niefortunnie trafił na moment 
śmierci papieża Aleksandra VII. upewniwszy się, że Stolica Apostolska 
nie jest skora zatwierdzać nowych zakonów z własną regułą (znane są 
wprawdzie nieliczne wyjątki), szukał wsparcia w  zakonie franciszka-
nów obserwantów, który objąłby troskę duchową nad Zakonem Ma-
rianów. Wśród istniejących zatwierdzonych reguł zakonnych najbliższa 
wydała mu się – ze względu na nazwę i duchowość maryjną – reguła 
Zakonu Mniszek od niepokalanego Poczęcia nMP (tzw. koncepcjo-
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nistek). Potrzeba było jedynie uzyskać zatwierdzenie papieskie, ale zły 
stan zdrowia nie pozwalał Ojcu Stanisławowi pozostać w Rzymie do 
wyboru nowego Ojca Świętego. Wrócił do ojczyzny z niczym. 

Szkoła zaufania Duchowi Świętemu wiąże się z postawą słuchania 
i  posłuszeństwa, które „jest wszechmocne, pokonuje wszelkie trud-
ności i  do czego się raz zabierze, zawsze doprowadzi do końca” (IC, 
s.  567). Jedność wszechmocnego Boga i  posłusznego człowieka pro-
wadzi do zamierzonego przez Stwórcę, a rozpoznawanego stopniowo 
przez człowieka, kształtu Jego dzieł. Święty Stanisław Papczyński, doj-
rzewając w postawie posłuszeństwa zakonnego, osiągnął umiejętność 
słyszenia Bożych natchnień i poddawania się Mu niejako wbrew sobie. 
To pozwalało mu nie tylko podjąć się po ludzku niemożliwego dzie-
ła, ale też nieustannie korygować ideę zakonu, o jakiej marzył, dzięki 
otrzymywanym od Boga znakom czasu. 

Ostateczny kształt Ordo Immaculatae Conceptionis Mariae wyło-
niony w toku aprobaty papieskiej w 1699 roku zdawał się poważnie od-
biegać od początkowej wizji Założyciela. Ksiądz Tadeusz Rogalewski 
w obszernej biografii Stanisława Papczyńskiego wyraża dwie rozbieżne 
opinie na temat reakcji Założyciela na uzyskaną aprobatę. Idąc za Po-
sitio, wskazuje, że po zapoznaniu się bliżej z treścią dokumentów przy-
wiezionych przez ojca Joachima Kozłowskiego św. Ojciec Papczyński 
nie był całkiem zadowolony z  tego, jak wypełnił on powierzoną mu 
misję. W innym miejscu zaś bez podania źródła pisze o ogromnej ra-
dości za wielką łaskę „otrzymania Reguły naśladowania Dziesięciu 
Cnót” jako reguły życia dla marianów. największy zawód mógł wiązać 
się z nieuznaniem przez Stolicę Apostolską poprawianej wielokrotnie 
Norma vitae jako konstytucji zakonu. Składając śluby uroczyste na kil-
ka miesięcy przed śmiercią, Ojciec Papczyński miał świadomość, że 
Boża Opatrzność wyznaczyła kres jego misji założycielskiej. W testa-
mencie zapisał z  przekonaniem, że „wszystkim teraźniejszym i  każ-
demu z moich przyszłych braci i  towarzyszy na zawsze przydzielam 
najwspanialszą fundację: Opatrzność Boga najłaskawszego” (Testa-
mentum I, s. 1329). 
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Pytania:
1. Które z natchnień, jakie pojawiły się dzisiaj w moim umyśle i sercu, 

uważam za pochodzące od Ducha Świętego? Co natomiast okazało 
się tylko moim wymysłem?

2. Jak wygląda moje rozeznawanie z Kościołem i w Kościele własnego 
powołania dla Królestwa Bożego? Jak reaguję na sytuacje „kolizyjne” 
– konfrontacje mojej wizji z rozpoznaniem przełożonych i braci ze 
wspólnoty?

3. Za jakie dzieło (dzieła) w  Kościele czuję się szczególnie odpowie-
dzialny? Dlaczego uważam je za tak istotne?
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JACeK RyGIeLSKI MIC
Londyn, Anglia

Marzec 2022
Ojciec Kazimierz Wyszyński

Pascha wiary – zatrzymany na drodze pobożności

Słowo Boże: Syr 44, 1-2; 7-15

Wychwalajmy mężów sławnych i  ojców naszych w  kolejności ich 
pochodzenia. To Pan stworzył wielką tę chwałę, wspaniałą swą wiel-
kość od wieków. […] Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani i stali 
się dumą swych czasów. niektórzy spomiędzy nich zostawili po sobie 
imię, tak że opowiada się ich chwałę; ale są i  tacy, o których nie po-
została pamięć: zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby ich 
nie było, a dzieci ich po nich. Lecz także ci są mężami czcigodnymi, 
których dobre czyny nie zostały zapomniane, pozostały one wraz z ich 
potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo ich 
trzyma się przymierzy, a dzięki nim – ich dzieci. Potomstwo ich trwać 
będzie na wieki, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju 
pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. narody opowiadać będą ich 
mądrość, a zgromadzenie głosić ich chwałę.

ŹRóDłA:  
List okólny brata Kazimierza Wyszyńskiego  

z 23 grudnia 1737 r. 

Brat Kazimierz Wyszyński, Zakonu niepokalanego Poczęcia naj-
świętszej Maryi Dziewicy Zgromadzenia Polskiego Marianów Przeło-
żony Generalny i Sługa.
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Oto Wszechmocny, którego właściwością jest dźwigać z gnoju ubo-
giego, by go posadzić wśród książąt, głosami wszystkich członków Ka-
pituły wezwał mnie z pustyni do podjęcia trudu pasterskiego przygoto-
wania drogi Waszego zbawienia. On to natchnieniem Ducha Świętego 
skłonił Wasze serca do podporządkowania się woli Bożej. Mam więc 
podjąć ciężar przełożeństwa w naszym Zgromadzeniu, aby być jakby 
głosem wołającego na pustyni dla prostowania dróg Bożych. Przeto 
niniejszym pismem deklaruję swoją gotowość wypełnienia obowiązku 
służby wobec Was.

Przez głębię Bożego miłosierdzia błagam więc Was po ojcowsku, 
abyśmy byli gotowi, czyści i sprawiedliwi na przyjście Jezusa Chrystu-
sa, naszego Sędziego. Serdecznie polecam przestrzeganie całkowitej 
karności zakonnej, uległości wobec przełożonych, miłości braterskiej, 
wypełniania dawnych i obecnych rozporządzeń Kapituły.

Pamiętajcie także w swych pobożnych modlitwach o mnie, grzeszni-
ku, abym należycie i poprawnie mógł wypełnić nałożony na mnie obo-
wiązek. Pozostańcie w Panu.

Dan w Konwencie Skórzeckim,  
dnia 23 grudnia Roku Pańskiego 1737

Br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny

ROZWAŻAnIe

naśladowanie Chrystusa i zachowywanie więzi z nim powoduje, że 
każdy człowiek wybiera drogę swojej osobistej paschy, która dokonuje 
się w konkretnej wspólnocie, a nade wszystko we wspólnocie Kościoła. 
Pascha nie jest tylko prostym, swobodnym przejściem z jednego punk-
tu czy wydarzenia życiowego do drugiego, ale często łączy się z bólem, 
umieraniem lub całkowitą śmiercią oraz zmartwychwstaniem, czyli 
dokonanym przez Boga przywróceniem do życia w nowej rzeczywi-
stości. 

Całe życie człowieka ma wymiar paschalny, co oznacza, że próbuje 
on ciągle „przejść” od nieuporządkowanych i grzesznych przywiązań 
do życia w łasce Bożej oraz toczy nieustanną walkę pomiędzy realizacją 
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Bożego zamysłu na swoje życie a realizacją własnych zamysłów lub pla-
nów, które mają dla nas inne osoby.

Ojciec Kazimierz Wyszyński, który wyróżniał się pobożnością i pra-
wością charakteru, musiał zmagać się, dokonując wyborów pomiędzy 
ojcowskimi planami na swoje życie (kariera urzędnicza) a  własnymi 
odczuciami i  pragnieniami oraz rozeznaniem swojego powołania ży-
ciowego. Jednym z jego pragnień było odbycie pielgrzymki, która sta-
nowiła wyraz głębokiej pobożności w życiu wiary i często wiązała się 
z przyjęciem postawy pokutnej. Pielgrzymowanie ma również swój wy-
miar eschatologiczny – człowiek w drodze do miejsca świętego powo-
dowany pragnieniem bliższego spotkania z Bogiem jest obrazem ludz-
kiej wędrówki przez życie do królestwa Bożego. 

Ojciec Kazimierz jako młody mężczyzna postanowił udać się do 
Rzymu bez wiedzy i  zgody rodziców, ale został zatrzymany na swej 
drodze przez brata na prośbę ich matki. niemniej pragnienie to w nim 
pozostało, chociaż dokładnych motywów decyzji wyruszenia na piel-
grzymkę, i to do tak odległego miejsca, nie znamy. 

nie może więc dziwić, że kilka lat później postanowił ponownie 
udać się na pielgrzymkę do grobu św.  Jakuba w Santiago de Compo-
stela. Wspomina o tym w swoim świadectwie jego starszy brat, Michał 
Wyszyński, pisząc, że „uczynił votum peregrynować do św. Jakuba do 
Composteli. Pytałem go: dlaczego? nie odpowiedział, tylko mię prosił, 
abym mu pielgrzymskie mizerne odzienie sprawił” (Świadectwo, s. 22). 
Tym razem jednak za pośrednictwem brata poprosił o błogosławień-
stwo rodziców. Ojciec wyraził zgodę na pielgrzymkę syna po otrzy-
maniu zaświadczenia o ważności i nieodwołalności uczynionego przez 
niego ślubu. Czego dotyczył dany ślub i  z  czym był związany – tego 
żadne źródła nie podają.  

Do celu wędrówki ponownie nie udało mu się dotrzeć. Tym razem 
na drodze pobożności zatrzymała go choroba i chociaż był już w gra-
nicach hiszpanii, wrócił do Rzymu, gdzie uzyskał zamianę ślubu doty-
czącego pielgrzymki do grobu św. Jakuba na zobowiązanie do nawie-
dzenia kościołów rzymskich oraz spełniania uczynków miłosierdzia. 
W  Wiecznym Mieście spotkał również ojca Joachima Kozłowskiego, 
który opowiedział mu historię rozproszenia zakonu marianów oraz 
wspomniał o  wpływie na ten fakt nowicjusza Józefa Wyszyńskiego. 
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Młody pielgrzym przejęty tą historią oświadczył: „Otóż ja chcę to na-
prawić, co mój brat zepsował; proszę Waszeć Dobrodzieja o  habit” 
(Świadectwo, s. 23), po czym 18 listopada 1723 roku w kościele św. Sta-
nisława, biskupa i męczennika, przyjął strój mariański oraz imię zakon-
ne Kazimierz od św. Józefa. 

Sam ojciec Wyszyński po latach porównywał spotkanie marianina 
w Rzymie do historii św. Pawła, który został zatrzymany na drodze do 
Damaszku przez spotkanie i osobiste doświadczenie Chrystusa Zmar-
twychwstałego, co zmieniło całkowicie jego życie. Analogicznie do tego 
wydarzenia w liście do swojego brata pisał: 

Ja jako drugi Szaweł zostaję w  tym Zgromadzeniu, które przez 
naszych, a mianowicie przez naszego brata Józefa, było atakowa-
ne, dopóki Matka Boża nie rzekła: «franciszku [to drugie imię 
chrzcielne o. Kazimierza – J.R.], dlaczego mnie prześladujesz?». 
nie ośmielając się wierzgać przeciw ościeniowi, musiałem przy-
jąć habit w Rzymie. (Diariusz, s. 322) 

Ojciec Kazimierz zasugerował, jakoby na swojej drodze pobożności 
i wiary został zatrzymany przez Matkę Bożą, która utożsamiła się z za-
konem założonym na Jej cześć. To wydarzenie sprawiło, że odkrył swo-
je powołanie, a celem kolejnej jego pielgrzymki nie stało się już żadne 
inne miejsce święte, ale Osoba Jezusa Chrystusa, którego zapragnął na 
wzór Maryi naśladować. To wydarzenie sprawiło, że stał się on niejako 
nowym człowiekiem i wszedł w nową rzeczywistość w swojej wędrów-
ce wiary.

Z jednej strony jego decyzja o wstąpieniu do Zgromadzenia Księży 
Marianów wydaje się spontaniczna, mało przemyślana, jakby była pró-
bą ekspiacji i naprawienia błędów, które popełnił, będąc w zakonie, jego 
brat Józef. Z drugiej strony, patrząc na jego życie w zakonie, zaangażo-
wanie, bezkompromisowość w obserwancji zakonnej, miłość do Boga, 
Matki najświętszej i  Ojca Założyciela, można stwierdzić, że głęboko 
przemyślał i w pełni świadomie podjął decyzję o byciu zakonnikiem, 
zaś niedotarcie do grobu św. Jakuba z powodu choroby, powrót do Rzy-
mu i  „przypadkowe” spotkanie z ojcem Joachimem Kozłowskim mo-
gły być dziełem Opatrzności Bożej i odpowiedzią na pytanie o wybór 
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konkretnego zakonu lub drogi życiowej. nie znamy dokładnie motywu 
pielgrzymki ojca Kazimierza do grobu świętego, ale wiemy, że ślub, któ-
ry uczynił, był nieusuwalny. Może przyświecał mu cel ekspiacyjny, po-
kutny, a może poszukiwał on swojej drogi życiowej, bo kariera urzędni-
cza raczej nie była dla niego czymś upragnionym.

Życie i przykład ojca Kazimierza dobitnie pokazują, że słowo „wia-
ra” jest ściśle związane z terminem „pascha”. Bowiem wiara to droga, 
przejście, które dokonuje się w  nas z  pomocą łaski Pana. To ciągłe 
doświadczanie bólu i umieranie dla swoich, nawet najbardziej poboż-
nych celów i planów, a wchodzenie w wymiar planu Bożego. Pan cza-
sami próbuje nas zatrzymać w naszej wędrówce, byśmy spotkali Go 
realnie, spojrzeli na niego i  dali Mu się poprowadzić. Czasami, jak 
ojciec Kazimierz, trzeba zawrócić, „poddać się”, żeby dojść do właści-
wego, Bożego celu. 

Każdy z  nas potrzebuje być w  pewnych momentach zatrzymany 
przez Pana, który przychodzi do nas w drugim człowieku, we współ-
bracie. Co wcale nie oznacza, że ustajemy w drodze. Takie zatrzymanie, 
spotkanie, jak w przypadku św. Pawła czy sługi Bożego ojca Kazimie-
rza, może oznaczać zmianę wcześniej obranego kierunku lub zadań, 
które wykonywaliśmy. Pascha wiary jest procesem dynamicznym, jest 
ciągłym spotykaniem Chrystusa Zmartwychwstałego, który nadaje 
sens każdemu wydarzeniu naszego życia, nawet gdy wydaje się ono 
jedną wielką porażką lub zmianą kierunku, zatrzymaniem lub zawró-
ceniem. Ojciec Kazimierz Wyszyński w swojej passze wiary powierzał 
się zawsze Bożej Opatrzności i wszelkie zmiany, nawet po ludzku dla 
niego niezrozumiałe, przyjmował jako wolę Boga, co zawsze przynosiło 
w jego posłudze błogosławione owoce. 

Pytania:
1. Czy potrafisz spojrzeć na swoje życie zakonne w perspektywie paschy 

wiary? Jakie masz doświadczenie bycia zatrzymanym na swojej dro-
dze? Jak to przyjmowałeś?

2. Jak przyjmowałeś osoby/współbraci, którzy sugerowali/nakazywali 
zmienić kierunek twojego życia (zmianę twoich planów; parafii lub 
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domu zakonnego)? Czy potrafisz zobaczyć w ich działaniach inter-
wencję samego Boga?

3. Czy jesteś ciągle gotów iść drogą paschy? Czy jesteś gotowy wciąż 
umierać i  powstawać do życia, wpatrując się w  przykład naszych 
świętych ojców?
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TOMASZ nOWACZeK MIC
Warszawa, Polska

Kwiecień 2022
Pascha portugalska

Słowo Boże: Mk 16, 15-18

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście ewangelie wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy 
uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mó-
wić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie bę-
dzie im szkodzić. na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Słowo Boże: Dz 16, 6-10

Przeszli frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im 
głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się di Bitynii, 
ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troa-
dy. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim 
i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!». Zaraz po tym 
widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg 
nas wezwał, abyśmy głosili m ewangelię.

ŹRóDłA:  
O. Kazimierz Wyszyński, Diariusz, s. 387–388

31 maja [1753]
Wsiedliśmy przed nocą na barkę, gdzie było wielu innych pasaże-

rów. Płynęliśmy całą noc, a około północy przeżyliśmy wielkie niebez-
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pieczeństwo. Wiatr tak przechylił barkę, że woda do niej się wlewała, 
a maszt dobrze popękał. niewiasty, które tu były, zaczęły głośno płakać. 
Wszystko jednak ucichło, gdy poleciliśmy się opiece najświętszej Pan-
ny i naszego Ojca Stanisława. Druga burza powstała w ciągu dnia, oko-
ło południa, ale i ta wkrótce ustała dzięki opiece Matki Bożej. Wtedy 
ludzie mogli wzmocnić się jedzeniem i piciem. Gdy nadszedł czas, my 
również spożyliśmy posiłek, mając ze sobą chleb, ser i wino.

CZeRWIeC
1 czerwca [1753]

na morzu przed wieczorem powstały jeszcze większe burze. Ludzie 
stracili już niemal nadzieję. A  i my zdając się na wolę Bożą przygo-
towywaliśmy się na śmierć. Ożywiła nas myśl, że nie żal nawet uto-
nąć w tym świętym przedsięwzięciu, gdy udajemy się w taką drogę ze 
względu na cześć Matki Bożej. nawet właściciel barki zaczął tracić na-
dzieję i wydawało się, że chce uciec na łodzi, która zwykle jest przycze-
piona do barki. Zapewne przewróciłby nas wiatr, gdyby nie domyślili 
się opuścić żagle. Bardziej jeszcze dopomogła nam opieka Matki Bożej 
i wstawiennictwo naszego Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Założycie-
la. Gdyśmy się im gorąco polecili, ucichła burza i  zaczął powiewać 
sprzyjający wiatr. Dzięki temu 2 czerwca w dwie godziny po północy 
szczęśliwie dopłynęliśmy do portu znajdującego się 7 mil od Genui. 
I  tak wydobyliśmy się z  tych niebezpieczeństw. A  ja nie innej wzy-
wałem pomocy, tylko swojej zwyczajnej: Immaculata Virginis Mariae 
Conceptio sit nobis salus et protectio – niepokalane Poczęcie Maryi 
Dziewicy niech nas będzie zbawieniem i obroną. Często też i koronkę 
o dziesięciu cnotach najświętszej Maryi Panny powtarzałem, groźne 
chmury żegnałem i wzywałem wstawiennictwa naszego Czcigodnego 
Ojca [Stanisława].

2 czerwca [1753]
Rano właściciel barki, Piotr Muzi, dowiózł nas łódką na brzeg i nic 

od nas nie wziął. Był bowiem przekonany, że to dzięki nam wszyscy 
wyszli cało z niebezpieczeństwa.
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ROZWAŻAnIe

Z tradycji naszego zgromadzenia wiemy, że ojciec Kazimierz Wy-
szyński nosił pragnienie głoszenia niepokalanego Poczęcia najświętszej 
Maryi Panny nawet w najdalszych zakątkach świata, w tym w Brazylii 
czy Indiach. Wzorem swojego mistrza św. Ojca Założyciela Stanisława 
Papczyńskiego był gotów oddać za to życie. Z radością przyjął wieści 
o zamiarze króla portugalskiego, aby osiedlić zakon mariański w Portu-
galii. uważał, że podjęcie misji pozwoli wypłynąć Zgromadzeniu Księ-
ży Marianów na szersze wody, da impuls do większego zaangażowania 
i rozwoju. Ojciec Kazimierz, będąc człowiekiem mocno stąpającym po 
ziemi, zakorzenionym w  ówczesnych realiach i  doskonale znającym 
członków zgromadzenia, nie ulegał złudzeniu, że z łatwością przyjdzie 
mu zachęcić współbraci do wysiłku wyjścia poza zastałe schematy i po-
rzucenia konformizmu. Ksiądz Jan Kosmowski w swoje pracy Marianie 
1670–1788 precyzyjnie oddaje diagnozę tego stanu rzeczy postawio-
ną przez Kazimierza Wyszyńskiego. Warto w tym krótkim fragmencie 
zwrócić uwagę na duchowe nastawienie ojca Wyszyńskiego, związane 
z głęboką intuicją co do natury Kościoła niesionego stałym wezwaniem 
do misji: „Głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu i udzielajcie chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Zamysł Sługi Bożego ksiądz Jan 
Kosmowski oddaje w następujących słowach: 

Ojciec Wyszyński był świadomy, że tak jak z nabyciem kościoła 
w Rzymie wiązało się wiele zabiegów i wysiłku, tak też rozpoczę-
cie misji portugalskiej napotka wiele trudności i oporów ze strony 
«zasiedziałych» w klasztorach mariańskich współbraci.2

Jak się okazało, trudności stwarzał nie tylko macierzysty Zakon, ale 
również inni ludzie Kościoła, możnowładcy i różne wpływowe osobi-
stości, nie wykluczając nawet pospolitych rzezimieszków i wszelkiego 
asortymentu zbójców. należałoby to uznać za pierwsze symptomy pas-
chalnego wymiaru starań i misji, które towarzyszyły ojcu Kazimierzowi 

2 Jan Kosmowski MIC, Marianie 1670–1788: od pustelni do ewangelizacji, PROMIC, War-
szawa 2020, s. 313.
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i które wiążą się z cierpieniem, obumieraniem, postawą dalece niewy-
godną dla tego, kto świadomie i w posłuszeństwie woli Bożej podejmu-
je drogę Chrystusa, Baranka Paschalnego, przechodzącego przez cier-
pienie i śmierć ku życiu nowemu w Bogu samym.

Ojcu Wyszyńskiemu zależało również, aby od samego początku 
nowa misja została oparta na solidnym fundamencie osobowym, dla-
tego poprosił ówczesnego generała, aby przeznaczył na tę misję dwóch 
współbraci, kapłanów pokornych, będących osobami dobrych obycza-
jów. Co więcej, ojciec Wyszyński podjął starania o przygotowanie śro-
dowiska marianów do głębszego rozumienia idei misyjnej i zaangażo-
wania się na jej rzecz. Powiadał nawet, że dwa przedsięwzięcia – proces 
i misja do Portugalii – powinny być jak najszybciej podjęte jako naj-
ważniejsze i najświętsze – jak zanotował w swoim Diariuszu. niemniej 
jedynym motywem podejmowania misji było pragnienie głoszenia mi-
sterium niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny przez pro-
mocję maryjnego zakonu.

Jakież rozczarowanie spotkało ojca Kazimierza, kiedy po trudach 
wielomiesięcznej podróży do Portugalii, wylądowawszy w  Lizbonie, 
szybko przekonał się, że zaproszenie do misji w Portugalii jest jedną wiel-
ką mistyfikacją, związaną z ówczesnymi trendami politycznymi. Jedną 
z głównych postaci tego dramatu był Sebastian Józef Pombal, wpływo-
wy polityk i premier królestwa Portugalii w latach 1750–1777, dążący 
do reformy państwa w duchu oświeconego absolutyzmu i idei wolno-
mularskich, wrogi Kościołowi i zakonom. Prawda okazała się brutalna. 
Z trudem przychodziło odnalezienie i umówienie spotkania z niejakim 
księdzem Salazarem, który rzekomo w  imieniu króla zapraszał ma-
rianów do Portugalii. W  rzeczywistości ani król, ani żaden poważny 
urzędnik królewski nie mieli zamiaru fundować zakonu marianów na 
terenie Portugalii. Ojciec Kazimierz, pozbawiony złudzeń, w poczuciu 
bycia oszukanym, ogołocony z autorytetu, z którego mocą mobilizował 
marianów do odwagi podjęcia wyzwania misyjnego, z pewnością mu-
siał uporać się z wielkim bólem i upokorzeniem. W trakcie burzliwych 
relacji ojca Kazimierza z księdzem Salazarem dochodziło do licznych 
przykrych wydarzeń. Życie ojca Kazimierza w tym okresie było nazna-
czone głodem, samotnością, poniżaniem, szyderstwem i  wszelkiego 
rodzaju umartwieniem aż po granice wytrzymałości i obłędu. Sam Sa-
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lazar po śmierci Kazimierza Wyszyńskiego zeznał w procesie beatyfi-
kacyjnym, że doświadczając go, uczynił go męczennikiem. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że kłamstwo i pycha Salazara, 
mającego ambicje bycia założycielem zakonu, rywalizującym z  gorli-
wym czcicielem niepokalanego Poczęcia Janem Bożym, mieściło się 
w planach Bożej Opatrzności. Bóg wykorzystał grzechową niemoc jed-
nego człowieka, aby ująć się za mężami sprawiedliwymi, jakimi byli: oj-
ciec Kazimierz i wspomniany Jan Boży, i tak mocno splótł losy ich obu, 
że stali się duchowymi kamieniami milowymi mariańskiej misji w Por-
tugalii. Jan Boży był pierwszym przyjętym do mariańskiej wspólnoty 
zakonnej na ziemi portugalskiej, a  dzięki jego szlacheckiemu pocho-
dzeniu i wpływom możliwe stało się przejęcie klasztoru w Balsamão. 
niestety, to pierwsze nomen omen Boże powołanie do naszego zgro-
madzenia też zakończyło się kryzysem, który doprowadził do odejścia 
Jana Bożego na zawsze z mariańskiej wspólnoty. nastąpiło to jednak 
już po śmierci ojca Kazimierza.

Celem tej katechezy nie jest odtworzenie zawiłych elementów hi-
storycznych portugalskiej przygody. Bardziej w pytaniach aniżeli w re-
gularnym wykładzie służy ona ukazaniu duchowego rysu samego ojca 
Kazimierza w zderzeniu z obecną sytuacją Zgromadzenia Księży Maria-
nów, które kolejny raz doświadcza bolesnej kruchości i swoistej paschy. 
Spróbujmy rozpoznać i pokrótce omówić wątki paschalne towarzyszą-
ce organizacji misji w  Portugalii, które jako żywo możemy odnaleźć 
i przeżyć w doświadczeniu współczesnych dziejów Zgromadzenia Księ-
ży Marianów. Z racji na refleksję rekolekcyjną istotne będzie zobacze-
nie, jak utrudnienia stawiane ojcu Kazimierzowi przez wspólnotę były 
częścią tego szczęścia, które można określić paschalnym zwycięstwem 
nad ludzką niechęcią, nieumiejętnością, niewiedzą, manipulacją, a na-
wet podstępem służącym zniweczeniu zamiaru głoszenia ewangelii 
aż po krańce ziemi. We wszystkich przeciwnościach ojciec Kazimierz 
modlił się krótką, aczkolwiek dobitną formułą: „niepokalane Poczęcie 
Maryi Dziewicy, niech będzie naszym wybawieniem i obroną”. Dlatego 
warto wydobyć ten zasadniczy element naszej mariańskiej duchowości, 
tak mocno pielęgnowanej przez ojca Wyszyńskiego, który jednocze-
śnie pozostaje podstawowym elementem tożsamościowym marianina, 
z którego winno wypływać wszelkie nasze dążenie i działanie. I tak:
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1. Organizacja misji wykraczającej poza granice ówczesnej Rzeczy-
pospolitej okazała się przedsięwzięciem karkołomnym ze względu na 
opór lub niezdecydowanie samych marianów. Głównym powodem było 
niezrozumienie idei misyjnej i niezdolność ówczesnych współbraci do 
odważnego wyjścia poza schematy życia, w jakiejś mierze ugruntowane 
i zastałe. Zdecydowanie sprzeciwiał się tym stagnacyjnym tendencjom 
ojciec Kazimierz. Starał się mobilizować poszczególnych współbraci, 
a zwłaszcza zarząd zakonu, do działań na rzecz wyjścia poza schematy 
i odrzucenia lęku przed nowatorstwem oraz szerszym horyzontem wi-
dzenia świata i posłania Zgromadzenia Księży Marianów. W ten kon-
tekst wpisują się pytania do refleksji:

 Ε Czy podobnych momentów nie odnajdujemy w  naszej najnowszej 
historii?

 Ε Co wstrzymuje każdego z nas przed poważnym podjęciem wezwania 
do misji, wyjścia poza osobiste zdobycze, zainstalowanie się w okre-
ślonych środowiskach, poczucie bezpieczeństwa w pełnionych funk-
cjach czy urzędach, rodzaj wykonywanej posługi, środowiska, które 
daje mi satysfakcję, w jakiejś mierze nas dowartościowuje etc.?

 Ε Co jest wolą Boga dla mnie dzisiaj? Czy słyszę Jego głos, rozumiem 
i przyjmuję Jego słowo wzywające stale ku nawróceniu?

2. Schematyczny lęk przed ofiarowaniem siebie daje się przezwy-
ciężyć jedynie przez zrozumienie i  odkrycie dla siebie paschalnego 
fundamentu naszego charyzmatu, którym jest misterium niepokala-
nego Poczęcia najświętszej Maryi Panny. Maryja jest dziełem Trójcy 
Przenajświętszej, poczęta bez grzechu mocą przyszłych zasług męki 
i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Z charyzmatu wypływa nasza mi-
sja: ukazywanie i  formowanie człowieka na miarę życia we wspólno-
cie z Bogiem. Program formacyjny można by zawrzeć w kilku prostych 
punktach: pozwolić samemu kształtować się przez Boga, który niwe-
cząc w nas grzech, wyrywa nas z mocy złego ducha i czyni nas dziećmi 
na swój obraz i podobieństwo; ukazać to Boże działanie we mnie ota-
czającemu światu, budząc w zbolałym człowieku nadzieję i radość, że 
Bóg jest blisko i że zło nie ma ostatniego słowa na tym świecie.
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3. Warto zaakcentować, że jeśli misterium niepokalanego Poczęcia 
Maryi znajduje najwłaściwszą interpretację w Ofierze Chrystusa Pana, 
w najświętszej eucharystii, to sposób życia marianina musi być eucha-
rystyczny, na wskroś paschalny. Jeżeli eucharystia jest najbardziej trafną 
interpretacją i aktem sprawczym misterium niepokalanego Poczęcia, 
wypada, aby każdy przyjmował eucharystyczny sposób życia: kształ-
tując umysł ku poznaniu pełni prawdy, wolę ku pragnieniu większego 
dobra, serce ku ofiarnej miłości a ducha ku nadziei zbawienia i życia 
w Bogu samym. najistotniejszą sprawą wydaje się zatem, aby maria-
nie mieli w sobie paschalną determinację do stałej odnowy i przemiany 
duchowej, odnowy w myśleniu i działaniu. Ten sposób życia uważam 
za jedynie skuteczny w każdym misyjnym działaniu. Czasem naszego 
nawiedzenia są ludzie pragnący Boga, którzy potrzebują zakonników 
– kapłanów wielkiego duchowego formatu, autentycznego świadectwa 
ich wiary i obrazu człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, któ-
rym była najświętsza Maryja Panna w  misterium Jej niepokalanego 
Poczęcia.

 Ε Moja miłość do eucharystii – jak ją opiszę?
 Ε Jak kształtuję obraz siebie, otaczających mnie ludzi, świata – czy mój 

umysł szuka prawdy, także tej, która jest Chrystusem Paschalnym?
 Ε Czy moja wola pragnie dobra? Jak je poznaję, jak podejmuję, dlacze-

go się przed nim wzbraniam? Co mnie ogranicza w czynieniu dobra?
 Ε Jak przedstawiłbym podjęte przeze mnie dzieła miłości płynącej 

z hojności serca?
 Ε Jaką rolę w moim życiu, w podejmowaniu eucharystycznego sposo-

bu życia, pełni wspólnota, do której należę? Gdzie odnajduję miej-
sca do ofiarnej posługi dla braci, chwalebnych zwycięstw nad własną 
słabością i  grzechem, zrobienia przestrzeni dla wielkości, rozwoju 
innych, zwłaszcza młodszych współbraci? Jak usuwam się na bok, 
by dzielić między nich dobry chleb tradycji zakonnej, doświadcze-
nia i mądrości, by uczyć ich pomnażać dobro wspólne – duchowe 
i materialne?

 Ε Jak przeżywam moje przemijanie, chorobę i starość – czy mam na 
nie zgodę? Jaka jest jakość mojego wychodzenia naprzeciw Chry-
stusowi, który z mijającymi latami mojego życia wychodzi ku mnie 
z przyszłości, by mnie do niej doprowadzić?
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ufam, że powyższe treści w jakiś sposób wpłyną na jubileuszowy czas 
i przeżycie wymiaru misyjnego zaangażowania Zgromadzenia Księży 
Marianów i poszczególnych jego członków, które będzie niemożliwe do 
podjęcia w jakimkolwiek wymiarze, jeżeli ominiemy osobisty moment 
nawrócenia. Czas nawrócenia to kairos, przejście Boga, nawiedzenie, 
które niezauważone może w jednej chwili stać się darem bezpowrotnie 
utraconym. Doświadczenie portugalskiej paschy, a zwłaszcza przykład 
życia ojca Kazimierza Wyszyńskiego, wraz z całym jego horyzontem 
duchowym i intelektualnym, jest warty przyjęcia jako mowy Boga skie-
rowanej do nas, aby na nowo rozpalić charyzmat Boży, jaki w sobie no-
simy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do Kościołów. 

Pytania:
1. Jakie u siebie rozpoznaję lęki niepozwalające mi otworzyć się na Bo-

żego Ducha, który pragnie ukształtować moją osobowość według 
obrazu Chrystusa, Baranka Paschalnego?

2. Czy dostrzegam w sobie potrzebę przemiany siebie zgodnie z we-
zwaniami współczesnych pasterzy Kościoła – między innymi arcy-
biskupa Jorgego Carlosa Patrona Wonga – nauczających, że podo-
bieństwo kapłana do Jezusa nie pochodzi z samego faktu święceń, 
ale rodzi się każdorazowo z nawrócenia?

3. Czy rozpoznaję potrzebę nawrócenia ku treściom charyzmatycznym 
będącym istotą mariańskiego powołania, by skutecznie odpowiadać 
na potrzeby ludzi, którzy pytają nas o drogę życia?
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TOMASZ nOWACZeK MIC
Warszawa, Polska

Maj 2022
Ojciec Wincenty Sękowski  

– droga wiary z Chrystusem Paschalnym

Słowo Boże: J 10, 17-18 

Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów 
odzyskać. nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam 
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. I taki nakaz otrzymałem 
od mojego Ojca.

Słowo Boże: Mt 6, 25-34

Dlatego powiadam wam: nie martwcie się o swoje życie, o to, co ma-
cie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 
nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie 
się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, 
a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 
swego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom 
polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A  powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 
Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 
Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 
nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? Ce będziemy 
pili? Czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie za-
biegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, 
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a to wszystko będzie wam dodane. nie martwcie się więc o  jutro, bo 
jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień swojej 
biedy.

ŹRóDłA:  
List o. Wincentego Sękowskiego do Jerzego Matulewicza  
z zapytaniem, czy jest nadzieja na wznowienie klasztoru,  

Mariampol, 24 kwietnia 1909 r.

Czcigodny Księże Profesorze!
nie mając żadnej wiadomości znikąd o naszym interesie, zmuszony 

jestem choć kilka słów napisać od Księdza Profesora z zapytaniem, co 
tam słychać? Czy jest choć jaka iskierka nadziei, czy też opuścić ręce 
i przygotować dwie trumny: jedną dla siebie, a drugą dla Zgromadze-
nia.

Przez całą niemal zimę nie wychodziłem z celi swojej, dziesięć tygo-
dni przeleżałem w łóżku i przez to straciłem energię i, po ludzku mó-
wiąc, maleńka rozpacz mnie ogarnia. Sama ta niepewność położenia 
mojego źle usposabia, chociaż ja nie poddaję się tym czarnym myślom. 
najwięcej mnie przeraża ta myśl, że może to ja jestem główną przyczy-
ną upadku Zgromadzenia i  w moich niegodnych modlitwach śmiem 
prosić Boga o to, „jeżeli ja nie zasługuję na to, iżby to Zgromadzenie 
na życia mojego powstało, niechże ktoś staje do walki z trudnościami 
prawie nie do zwalczenia”.

Od 4 marca chodzę do kościoła, pomagam słuchać spowiedzi świętej 
i to mnie podtrzymuje, ale do chorych jeździć nie mogę i innymi intere-
sami, wymagającymi pewnego trudu nie jestem w stanie zajmować się.

Czekam odpowiedzi Księdza Profesora choćby dlatego tylko, abym 
wiedział, co mam ze sobą czynić, gdyż te marzenia już dosyć [mnie] 
namęczyły.

u nas nic nowego, chyba to tylko, że głód zagraża naszej okolicy, 
nie mają ludziska ani chleba dla siebie, ani paszy dla żywizny, a zimno 
niszczy zasiewy; ani jeden kwiatek nie ukazał się, ani jedno drzewko 
nie rozkwitło. Jeżeli tak dłużej potrwa, żyta, pszenicy i koniczyny nie 
będzie, ale to w ręku boskim.
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Przepraszam, że ja utrudzam Księdza Profesora i przerywam pracę 
tak mozolną. Proszę przyjąć ode mnie serdeczne życzenia wszelkich 
łask nieba w dniu imienin Jego.

Sługa ks. W. Sękowski,  
marianin

ROZWAŻAnIe

Marianin zdążył oswoić się z historycznym faktem życia ojca Win-
centego Sękowskiego jako ostatniego generała tak zwanych białych ma-
rianów, który, widząc kres własnego życia, przygotowuje dwie trum-
ny – jedną dla siebie, a  drugą dla Zgromadzenia Księży Marianów. 
W refleksji nad kruchością życia ojciec Sękowski przez lata zmagał się 
z procesem obumierania zakonu jako wspólnoty, najpierw poprzez nie-
uchronne starzenie się jego członków, następnie przez fizyczny brak 
kandydatów, następnie przez naturalny zanik wspólnoty modlitwy, 
wspólnotowego świadectwa doświadczenia duchowego i  rozeznania 
opartego na wierze dzielonej pośród braci oraz działań, które uskrzy-
dlałyby ewangelizacyjną, misyjną powinność głoszenia, że Bóg istnieje, 
że kocha i jest dobry. nic więc dziwnego, że w takich okolicznościach 
droga duchowa, jaką przebywał jeden z naszych wybitnych generałów, 
staje się w  istotny sposób kontemplacją Chrystusa wchodzącego do 
Jerozolimy, gdzie kumulują się odrzucenie, zdrada, cierpienie, śmierć, 
a z perspektywy ówczesnych uczniów – niepewność zmartwychwsta-
nia, bo podówczas dla nich była to jeszcze prawda nieznana. 

Podobnie dla ojca Sękowskiego – nie była wiadoma przyszłość, 
choć podawana przez pokolenia marianów informacja o  wspomnia-
nych dwóch trumnach – dla siebie i Zgromadzenia Księży Marianów– 
każe zakładać, że w poważny sposób liczył się ówczesny ojciec zakonu 
z możliwością śmierci dzieła, które Boża Opatrzność zapoczątkowała 
w św. Ojcu Stanisławie Papczyńskim. I właśnie fakt Bożej Opatrzności 
wydaje mi się w tym miejscu ważny, by zrozumieć paschalną drogę wia-
ry ojca Sękowskiego. Poddając zatem pod rozwagę jego doświadcze-
nie duchowe, pragnę ukazać Braciom Opatrzność Bożą, bez której nie 
jesteśmy w  stanie podjąć paschalnego wymiaru naszej codzienności, 
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wzajemnych relacji, dzieł, które prowadzimy, oraz wielu innych osobi-
stych i wspólnotowych wydarzeń.

Z tej perspektywy spróbujmy zobaczyć prawdę o Bożej Opatrzności, 
najpierw w świetle rozumu oświeconego wiarą, a następnie w kontek-
ście jej praktycznego znaczenia dla nas ludzi, dla Zgromadzenia Księży 
Marianów, dla naszych wspólnotowych postaw.

Wiara w Opatrzność Bożą w niemałym stopniu kształtowała życie 
naszego św.  Ojca Założyciela. nie przypadkiem zostawia swoim du-
chowym synom, w tym ojcu Wincentemu Sękowskiemu w spadku ten 
przymiot Boga, nie mogąc liczyć przy zakładaniu pokornego dzieła no-
wej wspólnoty zakonnej na protektorat ówczesnych możnych rodów 
szlacheckich, domów książęcych czy rodzin królewskich. Ojciec Sę-
kowski z kolei w dramatyczny sposób zostaje poddany próbie, gdy staje 
przed widmem całkowitego wygaśnięcia zakonu. Jednakże za sprawą 
jakiejś intuicji ponawia on zawierzenie siebie – czyli całe Zgromadzenie 
Księży Marianów– Bożej opatrznościowej interwencji. Być może słusz-
ne byłoby zinterpretowanie dwóch zestawionych przez niego trumien 
jako swoistego „znaku-prowokacji” wymierzonej w Boga, aby skłonić 
Go do uratowania Zgromadzenia Księży Marianów przed unicestwie-
niem. Często odwołujemy się do tego doświadczenia także i współcze-
śnie, zwłaszcza wobec różnych po ludzku nieprzezwyciężalnych trud-
ności, upatrując w Opatrzności klucz do zrozumienia naszych działań.

Wiara w  Opatrzność mówi tyle: Bóg kieruje światem i  Bóg wkra-
cza w wydarzenia w świecie i wykorzystuje je do objawienia i przepro-
wadzenia swojej zbawczej woli wobec stworzenia, w szczególności zaś 
wobec człowieka. W ten sposób znaki czasu są równocześnie głosem 
Boga. Ten głos jest rozpoznawalny nie tylko w biegu światowych wyda-
rzeń, lecz także w ludziach, we wspólnocie, do której należę, w zdarze-
niach, które mnie spotykają, a także w rozpoznanych momentach Jego 
Boskich interwencji w historii mojego osobistego życia, z uwzględnie-
niem także środowiska, z jakiego się wywodzę. 

Ojcu Wincentemu Sękowskiemu w paschalnej refleksji nad życiem 
własnym i Zgromadzenia Księży Marianów można pewnie przypisać 
opatrznościowe wątki, w których stara się on w świetle wiary w Opatrz-
ność przeczytać historię i przyszłość zakonu. nic bowiem nie jest wy-
jęte spod działania Opatrzności Bożej: „u was nawet włosy na głowie 
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wszystkie są policzone” (łk 12, 7). W takiej optyce Opatrzność staje 
się sposobem myślenia i stylem życia – praktyczną wiarą zastosowaną 
w życiu. Czyż nie na tym polega dzisiejsze wyzwanie, by odnowić prak-
tyczną wiarę w  Boga, poważnie podjąć indywidualne i  wspólnotowe 
rozeznawanie Jego woli, starając się wypełnić ją dla własnego zbaw-
czego pożytku i dla zbawienia całego świata? A jeśli pozwalamy sobie 
na takie pytania, to równie uprawnione wydaje się zapytanie i o to, czy 
aby w naszych czasach cnota wiary w Opatrzność nie została utraco-
na? Jaką rolę odgrywała lub odgrywa wiara w Opatrzność w przypadku 
tych współbraci w wierze – świeckich i duchownych – którzy, mierząc 
się z trudnościami, a nierzadko ciężkimi doświadczeniami życiowymi, 
załamują ręce i rezygnują z realizacji świętego powołania do intymnej 
niemal bliskości z Bogiem, gdyż brak im zaufania Bożej Opatrzności, 
która mówi, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszyst-
kim dla ich dobra” (Rz 8, 28)? 

Patrząc na ostatnie lata ojca Sękowskiego, chcielibyśmy nauczyć się, 
jak wychodzić zwycięsko z trudnych walk życiowych, jak przeciwności 
pokonywać. Opatrzność Boża to cnota, która współcześnie została nie-
mal całkowicie utracona, a która przecież wydaje się bliska w paschal-
nym zmaganiu ostatniego białego marianina. 

Z punktu widzenia rozumu oświeconego wiarą należałoby w skrócie 
powiedzieć, że Bóg, ponieważ jest Bogiem, ze względu na swoją chwa-
łę, musi być Bogiem wszystko obejmującej i wszystko do określonego 
celu prowadzącej Opatrzności. Boża Opatrzność istnieje. Wynika stąd, 
że ciosy, które na nas spadają, sytuacje życiowe, w  których się znaj-
dujemy, nie są rządzone ślepym trafem, nie dzieją się przypadkowo. 
Wszystkie są przewidziane przez dobrego Boga, przez niego dopusz-
czone i z Jego zamysłu mają nas prowadzić oraz przyczyniać się do na-
szego dobra, uświęcenia, a ostatecznie do naszej wiecznej szczęśliwo-
ści. nic nie dzieje się przypadkiem, wszystko pochodzi z dobroci Bożej. 
Rozsądek podpowiada nam, że Bóg jest naszym Stworzycielem. Pozna-
jemy Go jako najwyższą, doskonałą Istotę. Pamiętajmy, że kiedy nas 
stwarzał, podążał za doskonałym celem, którym jest Jego wspaniałość 
i chwała, co jednocześnie wyznacza ostateczny i najwyższy cel naszego 
życia – powinniśmy czcić i  sławić Boga. Czcimy Go przez poznanie 
i miłowanie, czemu służą rozum i wolna wola, jakimi nas obdarował: 
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„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, cała swoja 
duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22, 37). Dzieło – którym jest świat, 
a zwłaszcza człowiek – winno chwalić i sławić swego mistrza. Wszystko 
bowiem jest jakby Jego śladem, jak wyraził to Tertulian: ornamentum 
maiestatis Eius – „ozdobą Jego wspaniałości”.

Paradoksalnie, nawet w ludziach grzesznych odbija się Jego Chwa-
ła, przez dobroć, cierpliwość i sprawiedliwość. I tutaj ważne jest, aby 
pamiętać, że będąc obrazem Boga, mając wolną wolę i rozum, może-
my odkrywać ślady Boże w świecie widzialnym, oddając Mu niejako do 
dyspozycji poznanie i wolność: „Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały 
mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom” (Iz 42, 8). Miłowanie 
i poznawanie Pana Boga są źródłem szczęścia dla nas. Szczęśliwością 
nieba w swej istocie jest doskonałe poznanie i miłowanie Boga. Jednak-
że w doczesności pokora winna uznać, że to poznanie i miłowanie Boga 
pozostaje dalece niedoskonałe i dlatego niedoskonałe jest nasze szczę-
ście tutaj. Bóg szukając we wszystkim swojej chwały, szuka też naszego 
szczęścia. 

Interpretując Bożą Opatrzność od strony jej praktycznego znacze-
nia dla naszego życia, należałoby powiedzieć, że wiara w nią zachowuje 
ludzi z  jednej strony przed duchowym uśpieniem, a  z  drugiej strony 
przed przecenieniem własnego działania, inteligencji, zdolności, spry-
tu, praktycznej zaradności. Wiara w  Bożą Opatrzność pozwala nam, 
ludziom, zachować właściwą miarę rzeczy i  tym samym zabezpiecza 
nasze człowieczeństwo przed pychą, będącą w gruncie rzeczy odrzuce-
niem Boga, zwłaszcza w obliczu zdarzeń niewygodnych, spraw nieidą-
cych po naszej myśli, projektów wymykających się spod naszej kontroli. 
Wydaje się, że ucieczka współczesnych ludzi, nierzadko nas samych, 
zakonników, od realnych problemów w działalność, marzenia lub roz-
rywkę jest niepokojącym znakiem utraty wiary w  Bożą Opatrzność. 
Podkreślmy to jeszcze raz – Boża Opatrzność ochrania nasz pęd do 
działania przed marazmem i przed przecenieniem własnej siły. Stanowi 
gwarancję równowagi i harmonii. Kto wierzy w Opatrzność, ten szuka 
we wszystkim woli Bożej i stara się ją wypełnić. 

Droga wiary z Chrystusem Paschalnym prowadzi nas ku nadziei, że 
trudności doczesnego czasu nie mają ostatniego słowa. Bóg w opatrz-
nościowy sposób kieruje losami każdego z nas i całego Zgromadzenia 
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Księży Marianów. A nawet więcej – przypatrując się postaci ojca Win-
centego Sękowskiego, uczymy się, że w sercu każdego marianina żyje 
cały zakon – jego wczoraj, teraz i jutro, i że w każdym z nas tkwi po-
tencjał powołaniowy, zaś jego świadectwem jest osobiste nawrócenie 
i wiara w Bożą Opatrzność.

Pytania:
1. Jakie skojarzenia pojawiają się w moim sercu i umyśle, kiedy słyszę 

przepowiadanie o Chrystusie Paschalnym? Co to dla mnie znaczy?
2. Jakie myśli i odczucia w kontekście paschalnym wywołała we mnie 

lektura listu ojca Wincentego Sękowskiego do bł. ojca Jerzego Ma-
tulewicza?

3. Jak reaguję na sytuacje, które wydają mi się beznadziejne, jak je in-
terpretuję, jak je akceptuję lub odrzucam?
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TOMASZ nOWACZeK MIC
Warszawa, Polska

Czerwiec 2022
Misja Odnowiciela – ku wizji Bożej

Słowo Boże: Hbr 11, 1-3; 32-40

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowo-
dem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przod-
kowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga 
wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie 
z rzeczy widzialnych. […] I cóż jeszcze mam powiedzieć? nie starczy-
łoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, 
Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli 
królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, za-
mknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wy-
leczyli się z niemocy, stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili 
nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom 
niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przy-
jąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś 
doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamieno-
wano ich, przerzynano piłą, kuszono, przebijano mieczem; tułali się 
w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku – świat 
nie był ich wart – i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach 
i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali 
się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, 
który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskona-
łość bez nas.

Ad-Honorem-2021.indd   53 2021-11-29   10:54:19



54

ŹRóDłA:  
Bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy;  

Jan Bukowicz MIC, Wprowadzenie do Dziennika duchowego.

„Bardzo długo nie pisałem nic w tym zeszyciku. Dużo w tym czasie 
musiałem wycierpieć. Wszystko niech będzie Bogu na chwałę. Wszyst-
kie te bóle, udręczenia duchowe, cierpienia i uciski serca razem wzięte 
niech będą pokutą za ciężkie grzechy mojego przeszłego życia. nigdy 
nie przypuszczałem, zostając zakonnikiem, że ludzie tak będą przeszka-
dzać w kroczeniu śladami Chrystusa. Gdybym przynajmniej naprawdę 
był doskonałym naśladowcą Chrystusa! Daleko mi jednak do tego. Ile 
to już mówienia, ile wyłoniło się przeszkód! A cóż dopiero musieli wy-
cierpieć święci, Twoi prawdziwi słudzy, Panie, prawdziwi naśladowcy 
Twojego Syna! Dzięki Ci, Panie, żeś mi osładzał w tym czasie goryczy 
mego życia przeróżnymi łaskami i niezwykłymi pociechami duchowy-
mi” (Dziennik, 86).

„Ksiądz Matulewicz był już wówczas wyrobionym kierownikiem 
duchowym, sciągającym dusze dążące do głębszego życia duchowego, 
wśród których nie brakuje członkiń ukrytych zgromadzeń o. honorata 
Koźmińskiego. Z nim samym ks. Matulewicz jest od szeregu lat w bli-
skim kontakcie, a obecnie opiekuje się również grupą księży diecezjal-
nych, zorganizowanych według jego wskazówek w ukrytym Stowarzy-
szeniu Księzy Mariańskich. Kapłani ci pragną wieść życie zbliżone do 
zakonnego, z praktyką ubóstwa i okresowymi spotkaniami o charakte-
rze ascetycznym” (Wprowadzenie do Dziennika, s. 16). 

„Ksiądz Aleksander Wóycicki, rektor uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, tak pisze o wpływie ks. Matulewicza na studentów Akademii 
Duchownej: W  księdzu Matulewiczu zeszły się piękny charakter ka-
płański, wiedza nowoczesna, takt i ideowość. Dzięki tym wartościom, 
ks.  Matulewicz zyskał taki autorytet i  sympatię akademików, jakiej 
dawno już nikt nie miał od czasu rektora ks. Symona […]. Żaden z jego 
następców już nie miał tego zbawiennego wpływu na młodzież co on” 
(Wprowadzenie do Dziennika, s. 17).
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ROZWAŻAnIe

Jakie znaczenie ma data 29 sierpnia 1909 roku? Tego dnia w War-
szawie doszło do spotkania biskupa Kazimierza Ruszkiewicza, przed-
stawiciela Stolicy Apostolskiej dla zakonów ukrytych, księdza Jerzego 
Matulewicza, który na ręce ostatniego generała zakonu ojca Wincente-
go Sękowskiego złożył śluby zakonne, oraz księdza franciszka Buczy-
sa, który został przyjęty do nowicjatu – wszystko to za zgodą papieża 
Piusa X. uznajemy tę datę za moment odnowienia Zgromadzenia Księ-
ży Marianów. niecałe dwa lata później, w kwietniu 1911 roku, ojciec 
Sękowski zmarł, a  w jego miejsce generałem zakonu został wybrany 
w lipcu ksiądz Jerzy Matulewicz. Jaką wizją Kościoła, a zwłaszcza od-
nawianej wspólnoty zakonnej, dzielił się nowy generał zakonu ze swo-
imi towarzyszami, a następnie współbraćmi w mariańskim powołaniu? 
W jakich elementach była ona powrotem do charyzmatu założycielskie-
go św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, a w jakich stanowiła jej twórcze 
rozwinięcie? W  jaki sposób rozpoznajemy Bożą obecność w  tej wizji 
i jakie praktyczne wyzwania stawia ona przed nami dzisiaj, w kolejnym 
roku refleksji nad czterowiekową tradycją naszego zgromadzenia?

Celem niniejszej konferencji nie jest historyczne studium obumie-
rania i odnowy naszej wspólnoty zakonnej. O wiele bardziej interesuje 
nas nieustannie nowe przechodzenie Boga w teraźniejszości zgroma-
dzenia, czego doświadczył bł. Jerzy Matulewicz. Spróbujmy w zarysie 
zaproponować kilka elementów Bożej obecności w naszym dzisiaj.

Zaprezentowane teksty z Dziennika duchowego ojca Jerzego zawie-
rają najpierw zarys pewnych zmagań natury duchowej, jakie mu towa-
rzyszyły. Wiemy, że do cierpień spowodowanych gruźlicą kości, której 
nigdy nie wyleczył, doszły jeszcze obowiązki biskupie, które w nieła-
twym procesie odzyskiwania niepodległości przez Rzeczpospolitą mu-
siały zderzyć się z realiami ostrej walki toczonej pomiędzy ówczesny-
mi stronnictwami politycznymi, jak i niechęcią występującą pomiędzy 
Polakami, Litwinami i Białorusinami, podsycaną przez siły przeciwne 
zgodnemu współżyciu społeczności i  narodów mogących na powrót 
wskrzesić wolną ojczyznę. Pamiętamy, że ojciec Jerzy, zwłaszcza jako 
biskup wileński, dla jednych był nazbyt Polakiem, dla innych zanad-
to Białorusinem, a  jeszcze inni wyrzucali mu, że zbyt mocno stawał 

Ad-Honorem-2021.indd   55 2021-11-29   10:54:19



56

po stronie Litwinów. Być może to utorowało drogę w  jego sercu, by 
być jedynie sługą Kościoła, gdzie wspólnym odniesieniem w budowa-
niu relacji międzyludzkich jest braterstwo otrzymane na mocy łaski 
chrztu świętego, jak również perspektywa wieczności, która otwiera się 
przed każdym człowiekiem prowadzącym życie wedle prawa Bożego, 
co jest osiągalne na drodze ascezy, a zatem autentycznego dążenia do 
świętości. Jako pasterz Kościoła rozumiał istotę swojej posługi, której 
celem było budowanie jedności. najprawdopodobniej pojmował, że 
u podstaw tego procesu musi dokonać się solidna praca intelektualna 
i duchowa. nie były mu obce sale uczelniane, nie stronił od ludzi wy-
kształconych, znaczących, prezentujących wysoki poziom wyrobienia 
duchowego i posiadających wyrazisty rys ideowy. Widzimy wokół ojca 
Jerzego takie postacie jak ojciec Buczys. W nich upatrywał ludzi, któ-
rymi Bóg mógł się posłużyć w  celu odnowy Zakonu, wokół ich oso-
bowości snuł wizję wskrzeszenia charyzmatycznej misji Zgromadzenia 
Księży Marianów założonego przez św. Stanisława Papczyńskiego. Jak-
kolwiek rozumienie istoty charyzmatu założycielskiego przechodziło 
ewolucję w doświadczeniu ojca Jerzego i pewnie jego najbliższych no-
wych współbraci, to jednak nie można mu odmówić zapału w dążeniu 
do jego zgłębienia. Szczególnie warto podkreślić fakt posłuszeństwa 
Kościołowi, który decyzjami Stolicy Apostolskiej oczyszczał odnowi-
cielskie pomysły ojca Jerzego, jednocześnie strzegąc i umacniając zdro-
wy rdzeń charyzmatycznej misji zakonu w wizji pozostawionej przez 
św.  Stanisława Papczyńskiego, w  której wedle dojrzałej formuły za-
czerpniętej z obecnych naszych Konstytucji: 

Misterium niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny 
jest istotą charyzmatu Zgromadzenia i od samego początku jego 
istnienia. Szczególnym znakiem, mocą i  radością mariańskiego 
powołania. (Konstytucje, pkt 2) 

W kolejnym punkcie naszych zakonnych ustaw czytamy o misji, jaka 
wynika z charyzmatycznej istoty naszej wspólnoty: 

[…] aby w Winnicy Pańskiej z najwyższym wysiłkiem, pobożno-
ścią i  zapałem: wyznawali, głosili i  czcili Misterium niepokala-
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nego Poczęcia najświętszej Maryi Panny, wspomagali bliskich 
śmierci i zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz szerzyli Królestwo 
Boże na ziemi, służąc Chrystusowi i Kościołowi. (Konstytucje, pkt 
3)

Błogosławiony Jerzy Matulewicz potrafił dostrzec mariański rys, 
zwłaszcza w posłudze Pro Christo et Ecclesia, co pozwalało mu kształ-
tować wrażliwość na znaki czasu. W nim jako pasterzu rozwijała się 
wizja miłości i  służby dla Kościoła Chrystusowego, Oblubienicy zro-
dzonej z  przebitego boku Baranka Paschalnego. W  charyzmatyczny 
sposób zaproponował mariańską drogę najpierw swoim najbliższym 
przyjaciołom, z którymi dzielił pasje intelektualne, duchowe i ideowe. 
Dostrzegał potrzeby Kościoła, prostego ludu, zaniedbanych i wykorzy-
stywanych robotników, zabiegając o przywrócenie elementarnej spra-
wiedliwości, aby nikt nie musiał postępować wbrew porządkowi Boże-
mu; aby nikt jako chrześcijanin obdarzony godnością dziecka Bożego 
nie musiał postępować wbrew temu godnemu statusowi: nie musiał 
oszukiwać, kraść, wykorzystywać innych czy nawet zabijać. Dostrzegał 
ludzi młodych, ich talenty i zapał, rozumiejąc, że przy odpowiedzialnej 
i wytrwałej formacji intelektualnej i duchowej mogą oni stać się nowy-
mi elitami rodzącej się Rzeczypospolitej. nie ominął też tak zwanych 
świeckich w  Kościele, co najpełniej wyraziło się w  misji mariańskich 
braci zakonnych, jaką ojciec Jerzy przewidział. Pragnął, by nieśli oni 
ewangelię Chrystusa tam, gdzie drzwi dla posługi kapłańskiej są za-
mknięte, jednocześnie wykorzystując swoją fachowość w wyuczonych 
i  popartych doświadczeniem zawodach, bynajmniej nie wykluczając 
pracy intelektualnej. Boża wizja wiodła biskupa wileńskiego ku budo-
waniu jedności jako świadectwa dobrze pojętej misji ucznia Chrystuso-
wego: „aby byli jedno” (por. J 17, 11b). To świadectwo jedności widzimy 
w sposobie realizacji idei, jakimi żył ojciec Jerzy. Trudno wyobrazić so-
bie gromadzenie wokół własnej osoby znaczących osobistości tamte-
go czasu, bez otwartości na nie, bez rzetelnej wiedzy, bez dzielonych 
z nimi pasji i zainteresowań, bez zaangażowania na rzecz idei odnowy 
człowieka i  jego środowiska kulturowego. Sztandarowym przedsię-
wzięciem jawi się tutaj kwestia sprawiedliwości społecznej i  jej opra-
cowanie z perspektywy nauczania Kościoła. nie bez znaczenia, a może 
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nawet fundamentalnie ważne, było obecne w ojcu Jerzym pragnienie 
życia blisko Boga, stawania się człowiekiem duchowym – zakonni-
kiem zjednoczonym z Bogiem. Wydaje się, że Kościół przypieczętował 
te dążenia i ukazał naszego Ojca Odnowiciela w blasku świętości jako 
wzór do naśladowania. Praktyka rzetelnego rozeznania, intelektualnej 
ciekawości i duchowej pasji, dzielenia życia z innymi oraz umiejętnego 
wprzęgnięcia go w plany Boże – wszystko to wydaje się nadal aktualne 
w kontekście skuteczności prowadzonych przez nas apostolatów. Być 
może tutaj należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak uczynić owe apo-
stolaty na powrót atrakcyjnymi dla współczesnych ludzi – wiernych, 
wątpiących, a nawet zgorszonych.

Ogrom dzieł, jakie prowadzimy, może ucierpieć z  powodu braku 
następców, którzy mogliby je kontynuować i  twórczo rozwijać, cze-
go dobitnym sygnałem jest brak powołań. Jednakże istnieją źródła 
nadziei. Poza wspomnianymi wyżej, związanymi przede wszystkim 
z  osobistym nawróceniem, warto też dostrzec osoby zgromadzone 
wokół tych dzieł. To ludzie nierzadko ideowi, szczerze poszukujący 
Boga i Jego Królestwa. Parafie, przeróżne dzieła czy sanktuaria przez 
nas prowadzone mają swoją charyzmatyczną specyfikę, w jakiś sposób 
ukształtowaną; już to przez uprzednią obecność innych duszpasterzy 
diecezjalnych lub zakonnych, już to przez określone środowisko kul-
turowe, społeczne czy geograficzne, wreszcie przez stabilne dzieła, ta-
kie jak na przykład hospicja, wydawnictwa czy stowarzyszenia. O ile 
wpisują się one bardzo dobrze w misję naszej wspólnoty, na przykład 
w służbie życiu od jego poczęcia po naturalną śmierć, to z  łatwością 
dostrzeżemy, że obok najbardziej potrzebujących opieki, umierających 
i chorych, istnieje jeszcze cała rzesza wykwalifikowanych pracowników 
– lekarzy i pielęgniarek, a także wolontariuszy – którzy mają wolę ży-
cia, są młodzi, ambitni, nierzadko ideowi i potrzebujący naszego świa-
dectwa i  duchowego wsparcia. Czy twórczo podejmujemy formację 
duchową tych środowisk? Czy nie przeraża nas konieczność odłożenia 
na bok moralizowania na rzecz intelektualnego zgłębienia charakteru, 
aspiracji i potrzeb tych odpowiedzialnie i kompetentnie zaangażowa-
nych świeckich, skupionych przy naszych ośrodkach duszpasterskich, 
liczących na znalezienie otwartego umysłu i ducha, zdolnego ich usły-
szeć i zrozumieć?
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Błogosławiony ojciec Jerzy przykładem swojego życia stawia przed 
nami podstawowe pytania, które znajdują się na końcu tego rozważa-
nia i na które dzisiaj mamy odpowiedzieć. Zwróćmy jednak uwagę, że 
potencjał, jakim dysponował on sam, nie daje się porównać z tym, jaki 
mamy do dyspozycji dzisiaj. Już sam ten fakt wskazuje na wagę zaufa-
nia do Boga, który znajduje odpowiednie narzędzia i ludzi do przepro-
wadzenia swoich zbawczych zamiarów. Dzisiaj jest czas na odważne 
podjęcie wyzwania, choćby wiązało się ono z  przezwyciężeniem du-
chowego lenistwa, swoistej acedii naszego czasu, ponieważ wydaje się, 
że obecnie dysponujemy nieporównywalnie większym potencjałem, by 
szczerze miłować Kościół Chrystusowy, szukając nowych ścieżek po-
sługi ludziom, którzy go tworzą. 

Panie, nasz Boże, zgromadź nas ze wszystkich plemion, lu-
dów i narodów, abyśmy wychwalali święte Imię Twoje, walczyli 
w Twoich bojach i gorącym sercem służyli Kościołowi Twojemu 
przez wszystkie dni naszego życia, w sprawiedliwości i świętości. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.3

Pytania:
1. Co jest Bożą wizją we mnie? Jak Bóg posyła mnie z tą wizją do współ-

czesnego świata?
2. Gdzie dostrzegam miejsca rzeczywistej realizacji Bożej wizji, a gdzie 

występuje lęk przed domagającym się twórczego wysiłku zaangażo-
waniem?

3. Czy mamy potencjał umożliwiający realizację wielkości wizji Ko-
ścioła, jaką swoim współbraciom nakreślił ojciec Jerzy Matulewicz; 
czy jest to w ogóle realne?

3 Por. Modlitwa za Zgromadzenie Księży Marianów w: Bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik du-
chowy, tłum. Kazimierz Oksiutowicz MIC, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988.
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KAZIMIeRZ PeK MIC
Lublin, Polska

Lipiec 2022
Życie bł. Jerzego Matulewicza  

– moc Boża w doświadczeniu cierpienia

Słowo Boże: 2 Kor 12, 1-10

Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę 
do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który 
przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie 
wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że 
ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, <też nie wiem>, 
Bóg to wie – został uniesiony do raju i słyszał tajemne słowa, których 
się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, 
a sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Zresz-
tą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym 
tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie szacował 
ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wy-
nosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, 
wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił py-
chą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz 
mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 
doskonali». najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby za-
mieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w mo-
ich słabościach, w  obelgach, w  niedostatkach, w  prześladowaniach, 
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, ty-
lekroć jestem mocny.
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ŹRóDłA:  
Bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, Modlitwa, 104

Dziękuję Ci, najłaskawszy Panie, za krzyże. Tutaj mnie chłoszcz, 
tutaj mnie karz, tylko nie odrzucaj mnie od siebie i odpuść mi nie-
rozwagę młodych lat i  przewinienia mego dawnego życia. Ty jesteś 
Bogiem wielkiego miłosierdzia, spojrzyj więc swymi miłosiernymi 
oczyma na mnie, niegodne stworzenie, i przebacz mi wszystko, czym-
kolwiek przeciw Tobie zgrzeszyłem. Panie, Ty widzisz serce moje, Ty 
wiesz, że Cię miłuję i pragnę coraz bardziej miłować. Jeślibyś ujrzał 
we mnie chociaż jedną żyłkę, która by nie pulsowała Twoją miłością, 
wyrwij ją i zniszcz. Panie, Tobie całkowicie ufam, umacniaj nadzieję 
moją. Komuż mogę więcej zaufać, będąc duchowym nędzarzem i na-
gim, jeśli nie Twojej dobroci, Panie, jeśli nie sercu Twego najmilszego 
Syna, pełnego miłości i miłosierdzia, jeśli nie potężnemu wstawiennic-
twu najświętszej Maryi Panny. Panie, wierzę we wszystko, coś objawił, 
czego naucza święty Kościół katolicki. Wierzę we wszystko, co zawiera 
Pismo Święte i Tradycja świętych Ojców. Panie, Ty widzisz moje serce 
i wiesz, że od chwili, gdy zostałem kapłanem, nigdy nie chciałem nawet 
w najmniejszej rzeczy rozminąć się z Twoją prawdą objawioną, z nauką 
Twojego świętego Kościoła. Wsparty Twoją łaską jestem gotów, jak mi 
się wydaje, oddać życie za każdą prawdę objawioną. Jednakże i w tym 
poczuwam się do winy w  wielu przypadkach. Habui zelum Dei sed 
non secundum scientiam. Zaślepiony pychą ośmielałem się wtrącać do 
spraw i  prac, których nie rozumiałem, ośmielałem się zabierać głos 
w sprawach, których nie studiowałem, których nie przemyślałem do-
brze, dlatego też błądziłem i, być może, innych w błąd wprowadziłem. 
Panie, nie wchodź ze sługą swoim w sąd [por. Ps 143, 2], lecz zmiłuj 
się nade mną, udziel mi przebaczenia. Wejrzyj na serce moje skruszo-
ne i odpuść wszystkie moje winy, wszystkie nierozważne czyny, każde 
słowo wypowie dziane bez namysłu. napraw moje błędy i zgorszenia, 
jakie mogłem dać innym.
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ROZWAŻAnIe
Poddajcie się uświęceniu – bł. Jerzy Matulewicz

Rikiuokitės ir aukokitės! „Zewrzyjcie szyk i poświęcajcie się!” – po-
wiedział bł. Jerzy Matulewicz do marianów w chwili konania w stycz-
niu 1927 roku. Litewskiego czasownika rikiuotis używa się w wojsku 
lub w sporcie, aby rozkazać zajęcie miejsca w jednym szeregu. W sen-
sie przenośnym oznacza „bądźcie gotowi”, „stańcie”. Drugi czasow-
nik, aukokitės, oznacza wezwanie do ofiarowania się lub poświęce-
nia. Polecenie zostało zaadresowane do jednego z myślą o wszystkich. 
Pierwszy czasownik wskazuje na dynamikę, a drugi – na czyn. Słowa 
te jednak stały się zrozumiałe, dopiero gdy po śmierci bł. Jerzego od-
kryto notatki zatytułowane Refleksje. Oświecenia. Natchnienia. Posta-
nowienia, które wydano drukiem w 1953 roku pod tytułem Dziennik 
duchowy. 

uwagę przykuwa zapisana w notatkach wersja łacińska fragmentu 
ewangelii Janowej J 17, 19, która w przekładzie brzmi: „A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w praw-
dzie”. Są to słowa Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. W ich świetle 
„zewrzeć szyk i poświęcać się” nie oznacza jedynie wezwania do mo-
bilizacji swych ludzkich możliwości, do gotowości i działania, ale apel 
o poddanie się uświęceniu. Cała zatem nadzieja jest w modlitwie Je-
zusa. Ona utrwala paschalne myślenie o życiu. Jest ona obietnicą, że 
trwanie w imieniu Pana prowadzi do wiecznego życia, do światła i do 
wolności. Grzech i jego konsekwencje nie determinują na zawsze histo-
rii pojedynczego człowieka i wspólnoty. Błogosławiony Jerzy zachęcał 
najpierw siebie: 

Powiedz sobie wówczas, czy chcesz być dobrym zakonnikiem, 
czy nie. Wstąp odważnie na drogę, jaką ci Bóg wskazuje, a dopie-
ro wtedy zatroszcz się o to, jak ominąć trudności lub jak je prze-
zwyciężyć. Kiedy Bóg dopuszcza nieszczęścia, to i dopomaga je 
znieść oraz poucza, jak z nich wybrnąć. (Dziennik, 15 ) 
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Podobne myśli zanotował w innym miejscu: 

Zdarza się często, że zbytnio dla chwały Bożej przejmujemy się 
trudnościami, które rzeczywiście istnieją, albo nawet tymi, jakie 
mogą zdarzyć się w przyszłości. Martwimy się, że brak nam po-
trzebnych środków. Zaczynamy wówczas myśleć, w jaki sposób 
usunąć te trudności i jak zdobyć odpowiednie środki. (Dziennik, 
14) 

Błogosławiony z  Mariampola pisał te słowa po roku od złożenia 
pierwszych ślubów w sierpniu 1909 roku. Miał już za sobą sporo trud-
ności. urodzony jako ósme dziecko w niezamożnej rodzinie wiejskiej 
stracił ojca w wieku trzech lat, a matkę w wieku dziesięciu lat. Do tego 
doszła choroba kości, która z różnym nasileniem trwała przez całe ży-
cie. W takim stanie trzeba było docierać pieszo ponad pięć kilometrów 
do gimnazjum w Mariampolu na Litwie. Późniejszy wyjazd do semina-
rium duchownego w Kielcach wiązał się ze zmianą nazwiska Matula-
itis na Matulewicz. Po dwóch latach władze carskiej Rosji zamknęły tę 
placówkę. Wyświęcony ostatecznie w Petersburgu ksiądz Jerzy z powo-
dów zdrowotnych niewiele mógł pracować w parafii. W kolejnych la-
tach leczenie połączył z wyjazdem na studia do fryburga szwajcarskie-
go, ale pod zmienionym imieniem i nazwiskiem. To jednak nie koniec 
przeciwności. Z jeszcze innymi będzie się zmagał, gdy zostanie przeło-
żonym generalnym, gdy zostanie biskupem i wizytatorem apostolskim. 
Mając trzydzieści osiem lat, złożył śluby w  zgromadzeniu, w  którym 
pozostał tylko jeden marianin. Jednak modlitwa Jezusa z Wieczernika 
inspirowała bł. Jerzego do modlitwy osobistej: 

Spraw, abym coraz bardziej zapierał się samego siebie, a Ciebie 
coraz więcej miłował. O Jezu, kocham Cię i pragnę kochać. udziel 
mi tej łaski, bym Cię coraz więcej miłował. O Jezu, udziel mi od-
wagi i męstwa, abym dla wywyższenia Twego Imienia i dla dobra 
Twego Kościoła nie ugiął się przed żadnymi trudnościami, prze-
szkodami, ani rąk nie opuścił; żebym szedł odważnie, wszędzie 
się wciskał, gdzie tylko można dla Ciebie pracować i  cierpieć. 
(Dziennik, 41) 
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Do modlitwy przynaglało go w tym czasie przede wszystkim Słowo 
Boże, mimo że cenił sobie lektury książek wielu mistrzów: 

Daj, Panie, aby dziś, kiedy rośnie zuchwalstwo wrogów Twojego 
świętego Imienia, gdy mnożą się wszelkiego rodzaju trudności, 
przeciwności, sidła i zasadzki, wzmacniała się, rosła i potężniała 
równocześnie nasza gorliwość, odwaga, pomysłowość, mądrość, 
męstwo i wytrwałość. hasłem naszym niech będzie: «Wszystko 
mogę w tym, który mnie umacnia» (flp 4, 13). (Dziennik, 68)

Modlitwa bł. Jerzego obejmowała sprawy osobiste, ale także cały Ko-
ściół, a w nim wspólnotę mariańską, do której niestrudzenie zapraszał 
nade wszystko księży. Jest to dowód, że Pascha Chrystusa uzdalnia do 
myślenia i działania wspólnotowego: 

Czego pragnął Chrystus? Założyć Królestwo Boże na ziemi, to 
jest święty nasz Kościół. Jaką drogą do tego zmierzał? Drogą cał-
kowitego zaparcia się, drogą pracy, trudów, ubóstwa, poniżenia, 
prześladowania. cierpienia. A szedł tą drogą, dopóki nie skłonił 
swej głowy, przybity do krzyża. Co z tego wynika? Obowiązek 
dla każdego z  nas, aby dobrowolnie i  całkowicie zaparłszy się 
siebie, bez zastrzeżeń oddać się i poświęcić Kościołowi. (Dzien-
nik, 2) 

Patrzenie na krzyż Chrystusa sprawia, że osobiste trudności nie ura-
stają do rangi beznadziejnych: 

Prawie tego samego doświadczam, gdy Twój krzyż święty do ser-
ca i piersi przyciskam. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Boże, mój 
Boże, jakże Cię kocham i kochać pragnę! Dozwól mi, abym mógł 
pracować i cierpieć dla Ciebie i Twojego świętego Kościoła i jego 
widzialnej głowy – Ojca świętego. (Dziennik, 42) 

Tym wyróżnia się modlitwa Jezusa Chrystusa w  Wieczerniku, że 
w perspektywie zagrożenia życia i śmierci najpierw dziękuje On Ojcu 
za sytuację, w  której się znalazł. Wydaje się, że to właśnie ten Duch 
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Chrystusowy sprawiał, że bł. Jerzy nie myślał o wielkich planach i dzie-
łach, ale skupiał się na małych rzeczach w wielki sposób: 

niech Ci będzie, o Boże, chwała i dziękczynienie. niech będzie 
chwała i dziękczynienie Panu Jezusowi, który uczy nas nieść każ-
dy krzyż. Dzięki składam również najświętszej Dziewicy, Orę-
downiczce i  Wspomożycielce wszystkich uciskanych. Ileż razy 
opadały ręce wobec wyłaniających się wszelkiego rodzaju prze-
szkód. nogi jak gdyby ktoś podciął, posuwanie się naprzód wy-
dawało się ponad moje siły. Ty, Panie, ustawicznie pokrzepiałeś 
mnie. Gdy mnie ogarnęły ciemności, Ty, przykładem Twojego 
Syna Jezusa Chrystusa, świeciłeś mi jak najjaśniejsza gwiazda. 
Ty orzeźwiałeś mnie nieustannie i pocieszałeś wielkimi łaskami. 
Cóż Ci więc, Boże, ja nędzny oddam za to, coś dla mnie uczynił 
i mi udzielił? Wezmę krzyż Twojego Syna, jaki raczył łaskawie na 
mnie włożyć i będę go dźwigał. O Jezu, niech się oddam Kościo-
łowi Twojemu i ratowaniu dusz, Twoją krwią odkupionych, abym 
z Tobą współżył, z Tobą pracował, z Tobą współcierpiał i – jak 
ufam – z Tobą współumarł i współkrólował (por. 2 Kor 7, 3; Rz 8, 
17). (Dziennik, 81) 

Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie moje prace, trudy, troski, przy-
krości, ciężary, krzyże. Daj, Boże, bym dla Ciebie i dla Twojego 
Kościoła jeszcze więcej mógł pracować, trudzić się i cierpieć. Daj, 
bym spłonął jak świeca na ołtarzu, od żaru pracy i ognia miłości 
dla Ciebie i Twojego Kościoła. (Dziennik, 95)

Trwanie bł. Jerzego w modlitwie Jezusa pozwalało na dostrzeganie 
dzieł, które Bóg dokonał w nim jako grzeszniku: 

Wiele, o Panie, dopuściłeś w tym czasie na mnie krzyży, ale rów-
nocześnie udzieliłeś mi też licznych szczególnych łask. Bądź za 
to po tysiąckroć pochwalony […]. Panie, jakże jesteś słodki! Któż 
mógłby to wypowiedzieć. Jeśli niegodnego grzesznika tak pocie-
szasz i raczysz nawiedzać, to cóż musiało się dziać z prawdziwy-
mi Twoimi sługami, ze świętymi. Panie, nie odrzucaj mnie, zmi-
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łuj się nade mną. Spraw, abym się znalazł w liczbie sług Twoich. 
(Dziennik 102)

Oglądanie dzieł Boga, a nie tylko własnych niepowodzeń sprawia, że 
rośnie odwaga wobec wyzwań, a zamiera duch sceptycyzmu i wycofa-
nia: 

Jaka jest najlepsza taktyka w  dążeniu do tego celu [oddania się 
Chrystusowi i Kościołowi]? Wydaje mi się, że nie tyle taktyka de-
fensywna, obronna, ile raczej ofensywna, atakująca, zdobywcza. 
(Dziennik, 3)

W pięćdziesięciu trzech notatkach bł. Jerzego można dostrzec, jak 
dobra modlitwa pozwala spojrzeć na siebie w dużej szczerości i praw-
dzie, zwłaszcza w odniesieniu do innych: 

Jednakże i w tym poczuwam się do winy w wielu przypadkach. 
Miałem żarliwość Bożą, ale nie według umiejętności (por. Rz 
10, 2). Zaślepiony pychą ośmielałem się wtrącać do spraw i prac, 
których nie rozumiałem, ośmielałem się zabierać głos w  spra-
wach, których nie studiowałem, których nie przemyślałem do-
brze, dlatego też błądziłem i, być może, innych w błąd wprowa-
dziłem. (Dziennik, 104)

Warto też zauważyć, jak w początkującym przełożonym rodziła się 
myśl o  wypełnianiu swej roli we wspólnocie. Rada, którą znalazł dla 
siebie, może też być pomocna dla podwładnego: 

Gdy widziałem błędy i wady podwładnych, starałem się podczas 
czytania duchownego – wyjaśniając konstytucje – mówić często 
o tym lub o cnocie przeciwnej, sądząc, że błądzący opamiętają się 
i poprawią. Rzadko kiedy ośmielałem się powiedzieć o tym wy-
raźnie i  jasno błądzącemu. Była to jednak fałszywa grzeczność 
i delikatność. Przekonałem się, że niektórzy podwładni nie rozu-
mieją tego, co pod ich adresem się mówi; aby zastosowali to do 
siebie, należy wytknąć im błędy wprost, a dopiero wtedy je dojrzą. 
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Postanawiam więc zwalczać tę moją nieroztropną łagodność czy 
grzeczność, a raczej – ściśle mówiąc – miłość własną, lękliwość, 
obawę, i każdemu wprost i wyraźnie wskazywać jego wady i sła-
bości, aby mógł się poprawić. Będę czynić to jednakże w sposób 
jak najbardziej uprzejmy i łagodny, nie wobec wszystkich, ale na 
osobności. (Dziennik, 96)

 
Duchu Boży, uświęcaj mnie!
Duchu Boży, uświęcaj nas!

Pytania:
1. Jakie uczucia, przeżycia lub myśli wywołały we mnie treści, w któ-

rych bł.  Jerzy opowiada o swoich cierpieniach i  ich przyjmowaniu 
w wierze?

2. Jakie jest moje podejście do cierpienia: najpierw mojego, osobiste-
go, a potem do cierpienia spotykanego w życiu innych, szczególnie 
współbraci?

3. Jak oceniam umiejętność mojego poświęcania się dla innych? Jak 
widzę zdolność moich współbraci do poświęcania się dla innych 
w służbie Kościołowi? Czy dostrzegam to połącznie pomiędzy po-
święcaniem się a jednością, do czego nawołuje Błogosławiony: „ze-
wrzyjcie szyk i poświęcajcie się”?
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KRZySZTOf ZIAJA MIC
Lublin, Polska

Sierpień 2022
Harbin – mariańskie ślady w Azji (1928–1948).

Od wiary przez umieranie z nadzieją  
na błogosławione owoce w przyszłości4

Słowo Boże: Hbr 11, 8-19

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwa-
nia, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie 
wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obieca-
nej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 
współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbu-
dowanego na silnych fundamentach, którego architektem i  budow-
niczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i  sama Sara, mimo pode-
szłego wieku, otrzymała moc poczęcia. uznała bowiem za godnego 
wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już 
niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy nie-
bieskie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze 
pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz 
patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej 
ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby 
zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do 
niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie 

4 Podczas pisania korzystano z  teksów: M. Wojciechowski MIC, Marianie w  Harbinie, 
w: Marianie 1673–1973, red. Jan Bukowicz MIC i Tadeusz Górski MIC, Rzym 1975, s. 244–
268.; Jan Kosmowski MIC, Mariańska misja obrządku bizantyńsko-słowiańskiego w Harbinie 
(1928–1948), w: Studia Marianorum, t. 13, Warszawa 2011; Józef Szymański, Opieka duszpa-
sterska nad Polakami w Harbinie, w: Studia Polonijne, t. 38, Lublin 2017, s. 37–59.
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wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. 
Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to je-
dynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu 
powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bo-
wiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał 
go, na podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa]. 

Słowo Boże: Rz 1, 16-17; 4, 18-25

Bo ja nie wstydzę się ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zba-
wieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. 
W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wy-
chodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: A sprawiedliwy żyć bę-
dzie dzięki wierze. 

[…]
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu 
narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: Takie będzie twoje 
potomstwo. I nie zachwiał się w wierze [...]. I nie okazał wahania 
ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wie-
rze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest 
On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za 
sprawiedliwość. A  to, że policzono mu, zostało napisane nie ze 
względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie 
policzone i  nam, którzy wierzymy w  Tego, co wskrzesił z  mar-
twych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grze-
chy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. 

 

nAuCZAnIe KOŚCIOłA  
z Encykliki Lumen fidei Ojca świętego Franciszka, 8–10 

8. Wiara otwiera nam drogę i towarzyszy nam na przestrzeni dziejów. 
Dlatego jeśli chcemy zrozumieć, czym jest wiara, powinniśmy opowie-
dzieć jej historię, drogę ludzi wierzących, o której w pierwszym rzędzie 
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świadczy Stary Testament. Szczególne miejsce należy się Abrahamowi, 
naszemu ojcu w wierze. W jego życiu wydarza się rzecz wstrząsająca: 
Bóg kieruje do niego Słowo, objawia się jako Bóg, który mówi i wzywa 
po imieniu. Wiara wiąże się ze słuchaniem. Abraham nie widzi Boga, 
ale słyszy Jego głos. W ten sposób wiara otrzymuje osobisty charakter. 
Dlatego Bóg nie jest Bogiem jakiegoś miejsca ani nawet Bogiem zwią-
zanym z jakimś specyficznym świętym czasem, ale jest Bogiem osoby, 
Bogiem właśnie Abrahama, Izaaka i  Jakuba, zdolnym do nawiązania 
kontaktu z  człowiekiem i  do ustanowienia z  nim przymierza. Wiara 
stanowi odpowiedź na Słowo skierowane do osoby, daną pewnemu 
«Ty», które nas woła po imieniu.

9. To, co Słowo mówi do Abrahama, składa się z wezwania i obiet-
nicy. Przede wszystkim jest wezwaniem do wyjścia z  własnej ziemi, 
zaproszeniem do otwarcia się na nowe życie, jest początkiem wyjścia, 
które otwiera drogę ku nieoczekiwanej przyszłości. Wizja, jaką wiara 
da Abrahamowi, będzie zawsze związana z tym krokiem naprzód, jaki 
trzeba zrobić: wiara «widzi» w takiej mierze, w jakiej się posuwa, w ja-
kiej wchodzi w przestrzeń otwartą przez Słowo Boże. Słowo to zawie-
ra ponadto obietnicę: twoje potomstwo będzie liczne, będziesz ojcem 
wielkiego narodu (por. Rdz 13, 16; 15, 5; 22, 17). To prawda, że jako od-
powiedź na uprzedzające ją Słowo, wiara Abrahama będzie zawsze ak-
tem pamięci. Jednak ta pamięć, będąc pamięcią o obietnicy, nie zamy-
ka się w przeszłości, staje się zdolna otworzyć na przyszłość, oświecić 
przemierzaną drogę. Widać więc, że wiara, jako pamięć o przyszłości, 
memoria futuri, jest ściśle związana z nadzieją.

10. Tym, co ma zrobić Abraham, jest powierzenie się Słowu. Wia-
ra rozumie, że słowo, rzecz pozornie krótkotrwała i ulotna, gdy wypo-
wiedziane jest przez Boga wiernego, staje się rzeczą najbardziej pewną 
i niewzruszoną ze wszystkich, tym, co sprawia, że możliwa jest nasza 
dalsza wędrówka w czasie. Wiara przyjmuje to Słowo jako mocną ska-
łę, na której można budować jak na solidnych fundamentach. Dlate-
go w Biblii wiara jest określona hebrajskim słowem ‘eműnah, pocho-
dzącym od czasownika ‘amàn, którego rdzeń znaczy «podtrzymać». 
Pojęcie ‘eműnah może oznaczać zarówno wierność Boga, jak i  wiarę 
człowieka. Człowiek wierny otrzymuje siłę, powierzając się w ręce Boga 
wiernego. nawiązując do obu znaczeń tego słowa — obecnych rów-
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nież w odpowiadających im wyrazach: greckim (pistis) i łacińskim (fi-
delis) – św. Cyryl Jerozolimski podkreśla godność chrześcijanina, który 
otrzymuje to samo imię co Bóg: jeden i drugi nazywani są «wiernymi». 
Św. Augustyn tak to wyjaśnia: «Człowiek wierzy obietnicom Boga. Bóg 
wierny spełnia to, co przyrzekł człowiekowi».

ROZWAŻAnIe

Kontekst wiary Abrahama  
w czasie trwania mariańskiej misji w Harbinie 

Powołanie Abrahama i  jego dzieje zostały szeroko przedstawione 
przez autora natchnionego w Księdze Rodzaju. O tym wspomina rów-
nież św. Paweł w listach do hebrajczyków i Rzymian. ujmę to prowoku-
jąco: czy potrzebujemy po raz kolejny pochylać się nad znanymi, może 
nieco „zużytymi” tekstami Świętej Księgi? Może raczej pomyślimy i po-
wiemy: nic nowego te biblijne frazy nie wniosą w  nasze chrześcijań-
skie, zakonne i kapłańskie życie? Znamy dobrze ten tekst. I dalej: czy 
przynosi on jeszcze jakieś uwarunkowania dla nas – marianów żyjących 
na przełomie XX i XXI wieku? Czy pragniemy być ludźmi wiary – Bo-
żymi ryzykantami, poszukującymi „nowej ziemi”, pragnącymi nowego 
licznego potomstwa pochodzącego z  daru Bożego błogosławieństwa? 
Czego i kogo szukamy? A może raczej myślimy: „jakoś to będzie”, „już 
nic nie da się zrobić”, „po co się starać”…? Lub inaczej: pragniemy jedy-
nie wygodnego egzystowania i szybkiego sukcesu? Może szukamy tylko 
samych siebie, a w drugim dostrzegamy wyłącznie wroga i zagrożenie? 
Czy jeszcze chce się nam jako Wspólnocie wędrować przez rozpaloną 
od słońca ziemię i ocierać z czoła „błogosławiony pot” trudu i zmęczenia 
oraz ponosić dla Królestwa Bożego ziemskie niewygody? W tym natłoku 
pytań raczej pamiętajmy o tym, czego uczy nas Jezus: „Kto nie bierze 
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38), „nie 
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie zło-
dzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 
mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. 
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt, 6, 19-22). 
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Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Du-
cha Świętego na piśmie, a  święta Tradycja, słowo Boże, przez 
Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom, prze-
kazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, 
wiecznie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpo-
wszechniali. (DV, 9)

Wielu może się ze mną nie zgadzać, jednak z uporem maniaka twier-
dzę, że w odniesieniu do całościowych dziejów naszego zgromadzenia, 
jak i utworzenia mariańskiej misji w harbinie (1928–1948), teksty o po-
wołaniu Abrahama mają fundamentalne, prorockie i paschalne prze-
słanie. historia dość szybko to oceniła.

Wezwanie przez Boga do Mandżurii małej grupki marianów po to, 
aby realizować misję Wschodnią o wybitnym rysie ekumenicznym na 
początku ubiegłego stulecia miało znaczenie epokowe, było bez prece-
densu. Otwarło ono nową kartę w już dosyć opasłej i bogatej „księdze” 
wydarzeń Zgromadzenia Księży Marianów. Jedno jest pewne – maria-
nom podejmującym to wyzwanie towarzyszył duch wiary i apostolskiej 
gorliwości w pozyskiwania ludzi dla – Chrystusa i Kościoła. 

Obecny następca św.  Piotra, papież franciszek, podpowiada nam: 
„Jeśli chcemy zrozumieć, czym jest wiara, powinniśmy opowiedzieć jej 
historię, drogę ludzi wierzących o której w pierwszym rzędzie świad-
czy Stary Testament” (Lf, 8). Ojcem naszej mariańskiej drogi wiary 
– „starotestamentalnym”, charyzmatycznym Patriarchą, Prorokiem 
przemawiającym z Ducha Bożego, jest św. Stanisław od Jezusa i Maryi 
Papczyński – fundator Zakonu Marianów. To on stoi na czele rzeszy 
białych zakonników, którzy aż do ojca Wincentego Sękowskiego – je-
dynego białego marianina, który po kasacie zakonu pozostał w klaszto-
rze mariampolskim – byli nosicielami i wyrazicielami wiary, twórcami 
mariańskiej tradycji, krzewiącymi kult niepokalanej, modlącymi się za 
zmarłych i działającymi duszpastersko.

Dzięki Bożej Opatrzności Zgromadzenie Księży Marianów nie zo-
stało „pomnikiem” zamierzchłej historii, lecz dziełem, w którym Bóg 
ma nadal upodobanie. Po dojściu ojca Wincentego Sękowskiego do 
duchowej, ale także dziejowej dla całego zgromadzenia, „Góry Moria” 
w jedynym istniejącym klasztorze w Mariampolu, kiedy wydawało się, 
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że nie zrodzi już żadnego duchowego potomstwa (jak Abraham i Sara), 
a historia zakonu zostanie zamknięta wraz z wiekiem jego trumny – Bóg 
daje nowe życie. To nowe istnienie dla marianów objawiło się w osobie 
bł.  Jerzego Matulewicza. Rozpoczął się nowy kairos dla marianów – 
„Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5). W ukryciu i ciszy dokonało się 
zbawcze działanie Boga. 

Abraham jest zaskoczony Bożym wezwaniem. Podobnym zaskocze-
niem dla odradzającego się i formującego swoje szeregi Zakonu Maria-
nów było zaproszenie do pracy w Chinach. Abraham został powołany 
do emigracji (Rdz 12–22). To nieustanne „wyjdź!” dokonujące się na 
różnych, coraz głębszych płaszczyznach. „Wyjdź z  twojej ziemi!” On 
musiał wyruszyć ze swej ziemi, mając tylko jeden drogowskaz: „do kra-
ju, który ci ukażę” (Rdz 12, 1). Dotąd rodzina Abrahama decydowała 
o trasie podróży i o miejscu osiedlenia – teraz Ktoś inny objął dowo-
dzenie. Abraham „wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie” (hbr 11, 8), wi-
dział przed sobą tylko najbliższe metry przemierzanej drogi – czuł, że 
tylko Bóg zna cel. Wiedział też, że już nigdy nie wróci, że umrze w zie-
mi, której nie zna, żyjąc jako emigrant wśród obcego narodu. Zawsze 
jako przybysz, nigdy jako „swój”, „uznawszy siebie za obcego i gościa 
na tej ziemi” (por. hbr 11, 13). Abraham pozwolił Bogu, by go radykal-
nie „wykorzenił” ze wszystkiego, co człowiekowi drogie i bliskie, nawet 
z wyraźnej wizji przyszłości.

Wyjdź z logiki umysłu! – rzekł Bóg do Abrahama. „Spójrz na niebo 
i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić […]: tak liczne będzie twoje 
potomstwo” (Rdz 15, 5). Te słowa usłyszał bezdzietny człowiek, który 
miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wychodził z  Charanu… Chyba Pan 
Bóg zapomniał o prawach fizjologii: stary jest już Abraham i stara Sara. 
nigdy nie będą mieć dziecka! nie, On nie zapomniał, On po prostu po-
trafi zawiesić prawa, które ustanowił, by ukazać człowiekowi tę prawdę, 
że „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (łk 1, 37).

„Potomstwu twemu daję ten kraj” (Rdz 15, 18). Owszem, można dać 
część lasu czy pustyni do zasiedlenia, ale jakże można obiecywać zie-
mię zamieszkałą przez wiele walecznych ludów! A co stanie się z tymi, 
którzy już tam żyją? Jak uwierzyć obietnicy, która zdaje się niemożliwa 
do spełnienia?! Dziecko dla starca, zamieszkała ziemia dla potomstwa 
– czy to obietnica, czy raczej dziwny żart? 
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„Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę”. Wyjdź z  lo-
giki umysłu i serca! „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Iza-
aka” (Rdz 22, 1). Serce ojca musiało zadrżeć z bólu, ale Boże polecenie 
z  pewnością stanowiło nie mniej bolesną próbę dla jego wiary. nie, 
wcale nie dlatego, że Bóg wymagał zabicia dziecka. W  tamtej kultu-
rze było to czymś całkowicie zrozumiałym, zabijanie dzieci w ofierze 
było praktyką obecną w  różnych religiach. Zatem podnoszony dziś 
często problem „okrutnego Boga” zapewne nie istniał dla Abrahama: 
miał zrobić to samo, co czynili jego sąsiedzi. Trudność tkwiła w czym 
innym: Bóg zdawał się przeczyć samemu sobie. Obiecał przecież, że 
z Izaaka zrodzi się owo niezliczone potomstwo Abrahama, zaś teraz ten 
Izaak miał ponieść śmierć! A jednak Abraham wykazał tu wiarę wręcz 
szaleńczą: posłusznie wykonał wszystkie polecenia. Księga Rodzaju nie 
próbuje nawet wejść w  jego myśli; uczyni to po wiekach autor Listu 
do hebrajczyków, podając chyba jedyną możliwą interpretację tej nie-
zwykłej ufności: „pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także 
umarłych” (hbr 11, 19). „Bóg nie kłamie: skoro obiecał, że Izaak będzie 
ojcem potomstwa, to stanie się tak, nawet jeśli ja go złożę w ofierze!”. 
Tak dopełniła się „duchowa wędrówka” Abrahama, oczyszczająca dro-
ga na szczyty wiary.

harbin swoje początki zawdzięczał rosyjskiej Kolei Transsyberyj-
skiej, której budowę rozpoczęto w  1898 roku. na mocy specjalnych 
umów był on zarządzany przez Rosjan i miał charakter wybitnie ro-
syjski. Po rewolucji stał się największym ośrodkiem emigrantów ro-
syjskich. W  większości należeli oni do elity przedrewolucyjnej Rosji. 
Tak zwana „biała emigracja” zamieszkała w starej rosyjskiej dzielnicy 
harbina znanej jako „twierdza białych Rosjan”. W  harbinie masowo 
osiedlał się pewien skrajny element: katorżnicy, uciekinierzy z Sybiru 
(także Polacy) i rozbitych carskich więzień, niedobitki armii interwen-
cyjnych. Z czasem zaś po utrwaleniu komunizmu do miasta napływali 
licznie obywatele sowieccy o  przekonaniach komunistycznych. Spo-
łeczeństwo harbina w okresie misji mariańskich to tygiel narodowo-
ści, ras, religii, najróżniejszych sekt, wyznań i orientacji politycznych 
– często skłóconych ze sobą pod względem religijnym, politycznym 
i narodowościowym. Wśród tych grup na pierwsze miejsce wysuwała 
się społeczność prawosławna licząca w latach dwudziestych około 100 
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tysięcy wiernych, a do Kościoła katolickiego należało około 4 tysięcy 
dusz (nie licząc parafii chińskiej żyjącej całkowicie odrębnym życiem). 
Katolicy posiadali dwie świątynie parafialne, niższe seminarium du-
chowne oraz dwie kaplice, seminaryjną i  gimnazjalną, a także dwie 
szkoły średnie prowadzone przez siostry franciszkanki i  urszulanki. 
Szkoły te po utworzeniu misji bizantyjsko-słowiańskiej przeszły pod 
jurysdykcję jej ordynariusza i w dziele tej misji podjęły ścisłą współ-
pracę z marianami. 

W harbinie relacje między Rosjanami a kolonią polską były prze-
sycone wrogością i nie próbowano ich naprawić – przeciwnie, celowo 
podtrzymywano izolację między tymi społecznościami. „Katolik” – dla 
Rosjan to znaczyło „Polak”, natomiast określenie „prawosławny” ozna-
czało tyle co „Rosjanin”. Przejście na katolicyzm Rosjanie uznawali za 
hańbę, zdradę Cerkwi i ojczyzny. 

Sytuacja religijna wśród Rosjan w  harbinie stała się przedmiotem 
zainteresowania Papieskiej Komisji Pro Russia, działającej pod patro-
natem papieża Piusa XI, któremu na sercu leżała sprawa zbliżenia się 
do prawosławia i pozyskania go dla katolicyzmu. na przykład jednym 
z zadań, jakie z naciskiem polecał on duchowieństwu, było „niesienie 
duchowej i materialnej pomocy biednym ludziom wschodniej europy”. 
Pius XI, zapoznany z sytuacją w harbinie, polecił Komisji Pro Russia, 
by kanonicznie erygowała Ordynariat harbiński dla Rosjan – stało się 
to 20 maja 1928 roku. na siedzibę ordynariatu wyznaczono miasto har-
bin, a w nim kaplicę św. Włodzimierza, która od tego momentu zosta-
ła podniesiona do rangi kościoła parafialnego. Władzę nad katolikami 
wschodniego obrządku sprawował ks. Gerard Piotrowski, Administra-
tor Apostolski dla katolików całej Syberii. Rosjanie nie lubili Piotrow-
skiego, uważali go za klasycznego łacinnika, polonizatora gardzącego 
prawosławiem, co odpowiadało ich najgorszym obawom pozbawiało 
misję jakichkolwiek szans na pozytywną i  owocną pracę wśród nich. 
Początkowo jednak, nie orientując się w  sytuacji, Stolica Apostolska 
popierała działania Piotrowskiego.

na urząd ordynariusza obrządku bizantyjsko-słowiańskiego powo-
łano w 1928 roku ks. fabiana Abrantowicza – marianina z klasztoru 
w  Drui. Ksiądz fabian był Białorusinem. Znał dobrze prawosławie 
i Rosjan dzięki bezpośrednim kontaktom. Jego gorącym pragnieniem 
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było jednak pozostanie na Białorusi i praca w Drui wśród rodaków. Od 
momentu wyjazdu z  europy stał się „Bożym emigrantem”. Abranto-
wicz, decydując się na misje harbińską, pozwolił Bogu „wykorzenić” się 
z wszystkich swoich dotychczasowych zamierzeń i pragnień. 

Pius XI podkreślił, że celem powstającej misji nie jest nawracanie 
prawosławnych, ale zapewnienie prawosławnym możliwości zetknięcia 
się z autentycznym katolicyzmem, aby go poznali i ocenili jego wartość, 
bo tylko w ten sposób mogłoby się udać skruszenie muru uprzedzeń 
zbudowanego za caratu. Ksiądz Abrantowicz w  zupełności akcepto-
wał taką linię postępowania. Rozumiał, że trudności leżą najczęściej na 
płaszczyźnie narodowej i kulturowej oraz w sferze skomplikowanych 
uprzedzeń historycznych. W swych poglądach był radykalny, uważał, że 
nie można mówić do prawosławnych o ich nawracaniu, o ich powrocie 
do prawdziwej wiary lub wyrzeczeniu się błędów, gdyż to ich obraża-
ło i odstraszało ludzi niepojmujących subtelnych różnic teologicznych. 
Była to ekumeniczna nowość zupełnie nieprzyjmowana wówczas przez 
zdecydowaną większość duchowieństwa. W tamtym czasie duchowni 
katoliccy traktowali ryt prawosławny jak heretycki, a bizantyjsko-sło-
wiański jakoś starali się tolerować. Problem był zadawniony i bardzo 
poważny.

Misja mariańska w harbinie prowadzona była od 1928 do 1948 roku. 
Od samego początku nosiła w sobie głębokie znamiona postawy biblij-
nego Abrahama: przebytej przez niego drogi wiary i głębokiego dialogu 
z Bogiem, nowej ziemi... Bóg był inicjatorem wszystkiego. Już po prze-
kroczeniu granicy z Chinami (mimo że ks. Abrantowicz miał stosowne 
dokumenty przekazane mu przez Stolicę Świętą) zaczęły pojawiać się 
problemy. Spotkał się z olbrzymią nieufnością i  trudnościami. Żaden 
zakon nie chciał udzielić mu gościny i noclegu. Dopiero po interwencji 
Stolicy Apostolskiej jezuici pozwolili mu na krótki czas zatrzymać się 
w Szanghaju. Po przybyciu do Pekinu został natychmiast aresztowany 
przez Chińczyków. Posądzano go o szpiegostwo. Po wypuszczeniu na 
wolność przeżywał dramat odrzucenia i niezrozumienia. Doświadczał 
w  swoim wnętrzu oczyszczenia, ogołocenia – realizowało się w  nim 
misterium paschalne Chrystusa, które w przyszłości miało się zakoń-
czyć ostateczną ofiarą z życia. 
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Z korespondencji ks. fabiana z tego okresu przebija pesymizmu co 
do efektów i sensowności dalszej pracy. Do kardynała Sincero pisał, że 
nie powinno się tej misji rozpoczynać, bo „pozostały tu tylko popioły 
po wielkim ogniu, który zapłonął przed trzema laty, ale skoro dekret 
o erekcji Wschodniego Ordynariatu został urzędowo ogłoszony, to już 
nie ma możliwości wycofania się”. Jedyne wyjście ks. fabian upatrywał 
w możliwości pracy długofalowej, której celem byłoby nie nawracanie, 
ale zagojenie ran i zbliżenie między rozdzielonymi i skłóconymi chrze-
ścijanami.

W ciągu dwudziestolecia istnienia misji harbińskiej księża i bracia 
ze Zgromadzenia Księży Marianów oraz inni ludzie zaangażowani w to 
dzieło zapracowali na ogromne uznanie i szacunek. Pomimo piętrzą-
cych się kłopotów i trudności, w obliczu stale narastających kryzysów, 
starali się wiernie realizować drogę wiary i  mariańskiego powołania, 
a  także przez pełnioną posługę godnie reprezentować zgromadzenie 
w  ówczesnej rzeczywistości. Po wyjeździe ks.  fabiana Abrantowicza 
z harbina do Rzymu w 1939 roku obowiązki po nim objął ks. Andrzej 
Cikoto. 20 października 1939 roku został mianowany egzarchą dla Ro-
sjan obrządku bizantyjsko-słowiańskiego oraz dla wszystkich katolików 
obrządku wschodniego i otrzymał godność archimandryty. Do harbina 
przybył 11 grudnia tego samego roku. Pracowali tam również między 
innymi: ks. Józef hermanowicz, ks. Tomasz Podziawo, br. Antoni Ani-
śkiewicz, ks.  Vladas Mažonas, br. Bronislovas Ivanauskas, br. Antoni 
Zaremba, br. Stanisław Bohowicz, ks. Kosma najłowicz.

Traktując panoramicznie dwudziestolecie misji mariańskiej w har-
binie, trzeba najwyraźniej podkreślić wartość ogólnoludzką oraz religij-
no-duchową (ekumeniczną) tej działalności. Posługa marianów miała 
charakter nietypowy. nie prowadzono tu w ścisłym sensie pracy para-
fialnej, ponieważ brakowało parafian, jeśli się nie weźmie pod uwagę stu 
kilkudziesięciu osób (wraz z uczniami) należących do placówki św. Mi-
kołaja. nie prowadzono tu też pracy typowo misyjnej, unikano bowiem 
prozelityzmu. Pod opieką duchową marianów znajdowały się trzy za-
kłady naukowe: Liceum św. Mikołaja, Kolegium urszulanek oraz Pro-
gimnazjum franciszkanek. W każdym z tych zakładów znajdowała się 
publiczna kaplica obrządku wschodniego dostępna nie tylko dla uczącej 
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się młodzieży i unitów, ale dla wszystkich zainteresowanych. Zajmowa-
no się także działalnością charytatywną i opieką nad sierotami.

Wyjątkowym dziełem stało się Liceum św. Mikołaja, które pod ko-
niec trwania misji harbińskiej było w zasadzie jedyną placówką, w któ-
rej pozostali marianie. O ile na początku jego działalności (rozpoczy-
nano od sierocińca, później internatu) nie traktowano tej placówki 
poważnie, to pod koniec lat trzydziestych XX stulecia przynależność 
do grona adeptów tej szkoły była powodem do dumy. nawet komuniści 
wyrażali się pochlebnie o stosowanych tam metodach nauczania i pe-
dagogach. W działalności szkoły dawało się zauważyć stały progres. Jej 
istnienie jednak zostało zagrożone w 1937 roku. faszyzujące państwo 
mandżurskie rozpoczęło walkę ze szkolnictwem prywatnym – władze 
państwowe były jednak przekonane, że szkoły marianów, urszulanek 
i franciszkanek działają na prawie papieskim i nie zostały zlikwidowa-
ne. Absolwentami szkoły byli dwaj późniejsi marianie: ks. Apollo Kat-
koff i ks. Glem Briancianinoff. 

W celu przeciwdziałania propagandzie prawosławnej oraz lepszego 
wyjaśnianiu doktryny katolickiej ks. Abrantowicz zaczął wydawać pi-
smo unijno-katolickie „Katoliceskij Vestnik” jako urzędowy organ Ro-
syjskiego Ordynariatu Bizantyjsko-Słowiańskiego w Chinach. Oprócz 
powyższego pisma mariańska misja w harbinie wydawała inne pozycje: 
kalendarze, broszury i książki, które rzucały wiele światła na niejasną 
sprawę unii. Początkowo niechętnie czytane i uznawane przez prawo-
sławnych za propagandę z biegiem czasu zyskiwały coraz większe zna-
czenie i poważanie. Służyły sprawie pojednania i ekumenizmu. 

W końcu grudnia 1934 roku erygowano w harbinie dom zakonny, 
a w 1937 roku otwarto nowicjat dla kandydatów do Zgromadzenia Księ-
ży Marianów. W  1941 roku misja kupiła pięciohektarowe gospodar-
stwo rolne w odległości trzydziestu pięciu kilometrów na południe od 
harbinu. Wybudowano tam dom mieszkalny i budynki gospodarcze. 
Zajmowano się produkcją warzyw, hodowlą bydła i sadownictwem.

W 1948 roku sytuacja religijna w harbinie uległa drastycznemu po-
gorszeniu. W uroczystość niepokalanego Poczęcia nMP w 1948 roku 
misja w  harbinie została zlikwidowana. Księża zostali aresztowani 
przez chińskich komunistów, wydani Sowietom i zesłani na Sybir.
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Czy mariańska misja w harbinie miała sens, skoro trwała tylko dwa-
dzieścia lat i tak nagle została zakończona? Współczesność nastawiona 
jest na szybki sukces i wielkie osiągnięcia. Kościół wcale nie musi wcho-
dzić w taką logikę. Logiką Kościoła jest ewangelia: „jest bowiem ona 
mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego”. Poniekąd Kościół, 
a  w konsekwencji nasze zgromadzenie, ma według Boga wychodzić 
z logiki kalkulacji i opłacalności! Po co? Aby iść drogą wiary Abrahama, 
trwać w duchu prorockim Ojca Założyciela i Ojca Odnowiciela. Wsłu-
chiwać się w historię mariańskich bohaterów, którzy z tajemnicy krzyża 
i zmartwychwstania Chrystusa czerpali niezmordowane siły i „wbrew 
nadziei mieli nadzieję” na błogosławione owoce swojej pracy. Byli jak 
starotestamentalny Abraham – czuli, że ich trud zasiewu, chociaż nie-
wydający w zupełności plonu za ich życia, jest zasiewem pod przyszłe 
dzieje Zgromadzenia Księży Marianów. Warto tutaj zwrócić uwagę na 
późniejsze zainteresowania marianów pracą na Wschodzie w obrząd-
ku bizantyjsko-słowiańskim. W latach 1968–2007 w Kostomłotach nad 
Bugiem, w rycie bizantyjsko-słowiańskim, pracował ks. Roman Piętka. 

historia z czasem pokazała, że praca unijna, która powstała w tak 
trudnych warunkach i praktycznie z niczego, z czasem zataczała coraz 
szersze kręgi i obejmowała coraz więcej osób. Świadkowie misji pod-
kreślają „świętość, heroizm i bezkompromisowość” ks. fabiana Abran-
towicza zamęczonego w więzieniu w Butyrkach 2 stycznia 1946 roku; 
ks. Tomasza Podziawo zesłanego do łagrów i ks. Andrzeja Cikoto za-
męczonego w syberyjskich łagrach w 1952 roku. Świadkowie podkre-
ślają też „wyjątkowość i nieprzeciętność” pozostałych członków misji 
mariańskiej. W  ich życiu dosłownie wypełniły się słowa skierowane 
przez Jezusa do Piotra: „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i cho-
dziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 
a  inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21, 19). Była to 
„Góra Moria” przechodząca w Chrystusową Golgotę. Ta śmierć winna 
być błogosławionym zasiewem pod wiarę jeszcze głębszą, bardziej he-
roiczną wiarę marianów, jak również nieustanną zachętą do budowania 
chrześcijańskiej jedności.

Działalność marianów w harbinie była realizowana w pełnej zgod-
ności z logiką Serca Bożego – bezinteresowna, przepełniona miłością 
do ludzi, którymi akurat byli prawosławni Rosjanie. Ta ciężka praca, 
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utrudniana ze strony katolików i prawosławnych, ukazywała drogę ży-
cia prawdziwie chrześcijańskiego i wytwarzała klimat wzajemnego po-
szanowania. Dzięki tej pracy prawosławni uświadamiali sobie, że ich 
prawowierność nie jest wyjątkowa, zaś katolicy nabierali przekonania, 
że Kościół rzymski nie jest jedynie łaciński.  

Pytania:
1. Czy potrafię przyjąć logikę Boga w swoim życiu, zgodzić się na po-

zorną stratę i  pozwolić, aby moje działania zaowocowały dopiero 
w przyszłości?

2. Jakie jest moje odniesienie do „innych” wyznań, narodowości, kul-
tur?

3. na ile pielęgnuję w sobie ekumeniczne dziedzictwo marianów z XX 
wieku? Czy jestem człowiekiem ekumenii?
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JAn SeRGIuSZ GAJeK MIC
Mińsk, Białoruś

Wrzesień 2022
Ojciec Krzysztof Maria Szwernicki  

i jego paschalna droga

Słowo Boże: 1 Kor 15, 1-6 

Przypominam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyję-
liście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, je-
żeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem... Bo inaczej na próżno byście 
uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, 
że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się 
Kefasowi, a  potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset 
braciom równocześnie.

ŹRóDłA:  
O. Krzysztof Szwernicki z listów z misyjnej wyprawy po Syberii

Dnia 16 czerwca odprawiłem Mszę świętą pod gołym niebem, na 
prawym brzegu jednej z wysp amurskich, odległej od Chabarówki na 
117 wiorst, a leżącej między stacjami Chueme albo Chuela i Da, albo 
Czyryna. Przypłynąwszy z  wieczora do tej wyspy, znalazłem między 
koszącymi siano żołnierzami ośmiu katolików, a  między nimi jedne-
go chorego; ze mną zaś przypłynęło dwóch, których zabrałem z dwóch 
punktów, gdzie także kosili, i którędy przepływałem. Do wszystkich bo-
wiem miejsc podpływałem, gdzie tylko spodziewałem się znaleźć choć 
jednego katolika. Tych wszystkich dziesięciu na żaden sposób nie moż-
na było zabrać na moją łódkę, aby ich przywieźć do najbliższej stacji 
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dla wysłuchania Mszy świętej, a największa trudność przedstawiała się 
z chorymi. Więc osądziłem, że przyzwoiciej będzie pod gołym niebem, 
in tanta necesssitate, zanieść bezkrwawą ofiarę do tronu najwyższe-
go, niż tych biednych katolików […] pozbawić przyjęcia Ciała i Krwi 
Zbawiciela naszego. Tym bardziej skłoniłem się do tego, że niektórzy 
z katolików od kilku lat nie byli u spowiedzi, a usilnie i ze łzami błagali 
mnie o spowiedź i posilenie niebieskim pokarmem. Z wieczora tedy, za 
pomocą tych wiarusów, obrałem śliczne miejsce między wysoką zie-
loną i  kwitnącą krzewiną. Oczyściliśmy je, rozpostarliśmy dywanik, 
posypaliśmy naokoło piękne pachnące kwiaty, obstawiliśmy miejsce 
na kształt szałasu gałęziami kwitnącymi bzu i jaśminu, nazwaliśmy to 
kaplicą i  upiększyliśmy ołtarz jak można najuroczyściej i  razem naj-
prościej. Z  wieczora wspólnie pomodliliśmy się przed tym ołtarzem! 
nazajutrz zaś o samym wschodzie słońca już znowu przed tym ołta-
rzem klęczeliśmy, błagając miłosierdzia Boskiego. Po krótkiej nauce 
o  ważności pokuty świętej, wysłuchałem spowiedzi biednych żołnie-
rzy, a podczas Mszy świętej posiliłem ich niebieskim pokarmem Ciała 
i Krwi Chrystusa.

Ta służba odbyła się w  całym znaczeniu najuroczyściej. Z  jednej 
bowiem strony majestatycznie wznosiło się słońce, którego złociste 
i lśniące promienie odbijały się i kąpały w nurtach Amuru, który wte-
dy, tocząc najspokojniej ogromne masy wody, ani jedną fałdeczką nie 
zamącił swojej powierzchni równej i błyszczącej jak lustro. Ptaszęta, 
szczebiocąc i śpiewając, wtórowały nam, kiedyśmy pobożnie śpiewa-
li: Święty Boże i Bóg naszą ucieczką. Ryby nawet, kiedy niekiedy nad 
powierzchnią Amuru pluskały, zdawało się, że okazywały i  wyraża-
ły niejako swoją radość. Szmer wiatru czasami musnąwszy o  liście 
drzew, zlewając się z  brzmieniem drobnych niewidzialnych żyjątek 
ze śpiewem naszym i  śpiewem ptasząt, słodką harmonią napełniał 
powietrze. niebo, z jednej strony purpurowymi obłoczkami osypane, 
z drugiej czyste i ciemnawo-srebrzyste, tworzyło sklepienie tej ogrom-
nej świątyni.

niewysłowione uczucia wstrząsały wtedy sercem człowieka, nie 
dając się w żadną formę słowa ująć. Stąd w czasie najświętszej ofiary 
westchnieniom z głębi duszy pochodzącymi towarzyszyły łzy radości, 
wdzięczności i głębokiego rozrzewnienia. Mimo woli nasuwały się tłu-

Ad-Honorem-2021.indd   82 2021-11-29   10:54:20



83

mem rozmaite myśli; myślałem o  mojej niegodności i  ociężałości ku 
służbie Bożej, porównywałem bowiem niezmordowany zapał owych 
poświęconych i  duchem Bożym namaszczonych mężów, owych mę-
czenników dobrowolnych, misjonarzy katolickich, którzy nieraz w po-
dobnej świątyni, jak ja teraz, zanosili modły i ofiary do tronu Bożego. 
O jakże mi daleko do nich! Oni ubodzy jak Chrystus, jak Apostołowie, 
ja przeciwnie, bo wszystko miałem na moje usługi; oni pełni gorliwo-
ści i  poświęcenia się, a  ja niestety bardzo mało czułem w  sobie tych 
świętych uczuć; oni wystawiali się na niewygody i rozmaitego rodza-
ju niebezpieczeństwa, na każdym kroku swojego apostolstwa, a mnie 
nic podobnego nie zagrażało, przynajmniej ze strony ludzi. Boże! Boże! 
uczyń mnie godnym ich naśladowcą, zapal moje serce miłością ku To-
bie i ku ludziom, braciom moim.

ROZWAŻAnIe

Słowa kerygmatu, które Apostoł Paweł zapisał w Pierwszym Liście 
do Koryntian, pozostają aktualne w każdym czasie i w każdym miejscu. 
Stanowią one sedno ewangelii, którą Kościół winien głosić w każdym 
czasie i w każdym miejscu. Pouczenie Apostoła Pawła opisuje paschal-
ne misterium Chrystusa (Paschale Mysterium Christi) – źródło nowego 
życia dla wspólnoty wierzących. 

Pascha Chrystusa: męka, śmierć, zmartwychwstanie i przekazanie 
(traditio) Ducha Świętego (zob. J 20, 22) – to jest paschalna droga, 
którą Kościół aktualizuje w sakramentach świętych. Ale ta aktualizacja 
w wymiarze pastoralnym (duszpasterskim) nie jest prosta. Często wy-
maga ona od pasterza (duszpasterza) odwagi i wytrwałości wiernego 
kroczenia paschalną drogą Chrystusa ukrzyżowanego i  Zmartwych-
wstałego. 

Przykład odważnego, wytrwałego i  wiernego kroczenia paschalną 
drogą Chrystusa znajdujemy w życiu i w duszpasterskim posługiwaniu 
marianina ojca Krzysztofa Marii Szwernickiego (1814–1894), zwłasz-
cza w jego paschalnej misji w Syberii trwającej od 1852 roku.

Jest zrozumiałe, że posługa proboszcza w bezkresnej syberyjskiej pa-
rafii z siedzibą w Irkucku (stolicy Wschodniej Syberii) była prawdziwą 
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via Crucis – była to wszak posługa zesłańca. Ojciec Krzysztof kroczył 
po niej nie tylko wytrwale i cierpliwie, ale i kreatywnie. A celem tej po-
sługi było dostarczyć ewangelię o Chrystusie ukrzyżowanym i Zmar-
twychwstałym wiernym pozbawionym duchowego wsparcia ze strony 
duszpasterzy.

Droga wielorakiego duchowego wsparcia rozproszonej wspólnoty 
wiernych to ich via Crucis, a więc droga, która – poprzez sakramenty 
– prowadziła ich do paschalnej ofiary Chrystusa, czyli Mszy świętej. Ta 
droga prowadziła ojca Krzysztofa do najbardziej oddalonych zakątków 
jego „parafii” i do heroicznego wysiłku pobudowania świątyni w Irkuc-
ku.

W minionych dziesięcioleciach w  naszym Zgromadzeniu Księży 
Marianów podjęto pogłębione studia nad biografią ojca Krzysztofa Ma-
rii (sam tak się podpisywał). Szczególna wdzięczność za prowadzenie 
badań historycznych należy się ojcu Janowi Kosmowskiemu MIC. (Z 
niecierpliwością czekamy na jego monografię o ojcu Krzysztofie). Bar-
dzo potrzebujemy poznać dokładniej wszelkie wysiłki duszpasterskie 
tego „proboszcza Syberii” z  okresu brutalnego zniewolenia Kościoła 
katolickiego w carskim imperium rosyjskim. W okresie mariańskiego 
Jubileuszu pozwoli to nam na wdzięczną recepcję wielkich dzieł Bo-
żych, które realizowali nasi wybitni i mężni współbracia, nawet ci z od-
ległej przeszłości.

Opatrzność Boża jednak sprawiła, że szeroką praktyczną recepcję 
dzieł i  działań ojca Krzysztofa Marii znajdujemy w  misji marianów 
w bezkresnym imperium sowieckim w czasach już nam bliższych. 

To była „misja” marianów w więzieniach i łagrach sowieckich. Pełnili 
ją Słudzy Boży fabian Abrantowicz, Andrzej Cikoto, Vladas Mažonas, 
Jānis Mendriks, a także odważni misjonarze Józef hermanowicz i To-
masz Podziawo. Opatrzność Boża powierzyła im misję szczególnego 
świadectwa na terenach, po których wcześniej wiodła paschalna droga 
ojca Krzysztofa. na tych samych terenach i oni kroczyli paschalną dro-
gą krzyża i zmartwychwstania.

Paschalne świadectwo w różnych miejscach sowieckiego „imperium 
zła”, w  bardzo trudnym okresie komunistycznego totalitaryzmu, kre-
atywnie dawali również marianie z Białorusi – ojcowie Józef frąckie-
wicz, Lucjan Pawlik, Bolesław Zając, uladzislaŭ Čarniaŭski. 
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Z tego trudnego okresu po drugiej wojnie światowej trzeba wspo-
mnieć marianów z Litwy (takich jak ojcowie Stanislovas Mažeika, Pra-
nas Račiūnas, Vaclovas Aliulis) i z łotwy (Viktors Pentjušs i Vladislavs 
Vanags), którzy kreatywnie kontynuowali paschalną drogę ojca Krzysz-
tofa. Oni także – osobiście lub przez wysłanników (wśród nich był oj-
ciec Jan Lenga) – docierali do odległych terenów Syberii, Azji Środ-
kowej i  Kaukazu. (Z ich wsparciem i  z  ich radami było i  mnie dane 
odwiedzać z posługą duszpasterską te odległe tereny imperium sowiec-
kiego w latach osiemdziesiątych minionego stulecia).

niezłomne, paschalne świadectwo, jakie w trudnych latach totalitar-
nego sowieckiego reżimu niósł w ukrainie ojciec Jan Olszański (biskup 
diecezji kamienieckiej w  latach 1991–2003), zrodziło piękne owoce 
w postaci wielu powołań marianów. 

W kreatywną kontynuację paschalnej drogi ojca Krzysztofa trzeba 
wpisać i duszpasterską, odważną, „nielegalną” misyjną działalność oj-
ców Zygmunta Proczka, Józefa Pietuszko, Antoniego łosia, Romana 
Piętki. Wśród wielu niebezpiecznych działań byli oni wytrwale i twór-
czo zaangażowani w  przemyt Biblii i  literatury religijnej, bez której 
trudno było katechizować wiernych i przygotowywać ich do świado-
mego przeżywania paschalnej ofiary Chrystusa.

nie bez głębokiej zadumy nad nieprzeniknionymi drogami Bożej 
Opatrzności należy wspomnieć, że ojciec Krzysztof Maria był areszto-
wany w 1846 roku przez carską policję za przemyt książek do imperium 
rosyjskiego. Ten sam „proceder” już w  latach powojennych kontynu-
owali wyżej wspomniani marianie.

Paschale Mysterium Christi stanowi źródło nowego życia wiernych, 
źródło mocy do odważnego i kreatywnego kroczenia paschalną drogą 
Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. na tej drodze nie je-
steśmy ani pierwsi, ani ostatni, ale ważne, byśmy kroczyli po niej wy-
trwale, odważnie i kreatywnie...

Pytania:
1. Wspomnijmy współbraci, którzy stali u  narodzin mojej prowincji, 

wikariatu; w czym przejawił się ich „paschalny charyzmat”?
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2. W czym, w jakich sferach i na jakich płaszczyznach, możemy dziś 
być świadkami Paschale Mysterium Christi?

3. W adhortacji Evangelii gaudium (zob. eG, 1) papież franciszek wzy-
wa wiernych (i duszpasterzy) do odważnego zaangażowania na no-
wym etapie ewangelizacji; jak mogę i chcę być głosicielem i świad-
kiem Chrystusa Zmartwychwstałego, który wyzwala od grzechu, od 
smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji?
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ALIAKSAnDR ShAMRyTSKI MIC
Żodzino, Białoruś

Październik 2022
Męczennicy z Rosicy – dojrzewanie do jedności  

z Dobrym Pasterzem

Słowo Boże: J 10, 11-18

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce.   najemnik  zaś i  ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie 
są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza;  <najemnik ucieka>, dlatego że jest najem-
nikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam 
[owce] moje, a moje Mnie znają,  podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie 
są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, 
i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, 
bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać.  nikt Mi go nie zabiera, 
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

ŹRóDłA:  
Jan Bukowicz MIC, Świadkowie wiary5  

We wtorek 16 lutego 1943 roku rozpoczęła się pacyfikacja. Ludzi 
spędzono do kościoła. Księża poszli z  nimi dobrowolnie. Spowiada-
li, komunikowali, chrzcili, przyjmowali wyznanie wiary katolickiej od 

5 Jan Bukowicz MIC, Świadkowie wiary, Marianie prześladowani przez hitleryzm i komu-
nizm, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001.
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prawosławnych, przygotowywali na śmierć. Sami mogli swobodnie 
z kościoła wychodzić.

Żołnierze oddzielali młodsze i zdrowe osoby zdolne do pracy i wy-
wozili na stację kolejową, dzieci zaś, starzy i słabi byli wywożeni saniami 
do pobliskich zabudowań drewnianych, zamykani w nich i rozstrzeli-
wani lub zabijani granatami. Ciała zabitych oblewano benzyną i palono. 
Wiele osób spalono żywcem. Do uciekających strzelano, dzieci zaś na 
bagnetach wrzucano do ognia.

Tak zginął w środę 17 lutego po południu ks. Antoni Leszczewicz. 
Kiedy go zabierano, powiedział do sióstr: „Bądźcie dzielne i módlcie 
się”. Późnym wieczorem wrócił zabrany kilka godzin wcześniej ks. Jerzy 
Kaszyra i powiedział: „Ks. Leszczewicz już nie żyje, a jutro i ja nie będę 
żył”. Przez całą noc czuwał na modlitwie, leżał krzyżem i modlił się. Jed-
na z sióstr zakonnych, tam obecna, wspomina: „Ks. Kaszyra 18 lutego 
w czwartek przyniósł najświętszy Sakrament z kościoła i rozdał nam. 
O  godzinie 10 zabrano ks.  Kaszyrę, kazano wsiąść na sanie i  powie-
ziono wśród wielu innych furmanek. Pożegnał się z nami, zwrócił się 
w stronę Drui i powiedział: «Módlcie się i przepraszajcie Boga za moje 
grzechy, bo ja już za parę minut stanę przed sądem Boga». na pierw-
szym wozie jechał ks. Kaszyra. Wyjechali na górę i skręcili na prawo. Za 
chwilę buchnął ogień i cała chata stanęła w płomieniach”.

ROZWAŻAnIe

Pascha jest gwałtownym i radykalnym przejściem Boga, które wy-
prowadza tego, kto go doświadcza, z jednej sytuacji życiowej i wprowa-
dza w stan radykalnie inny. Powoduje ona definitywne porzucenie tego, 
co stare, i całkowite otwarcie się na to, co zupełnie nowe.

Izraelici, przeżywając Paschę, zostali wyprowadzeni przez Boga 
z egiptu i oswobodzeni z długoletniej niewoli. Paschą Chrystusa stała 
się Jego śmierć na krzyżu i jednocześnie objawienie się jako zwycięskie-
go Baranka, który straciwszy ziemskie życie w swoim ciele, doświad-
czył zmartwychwstania.

Chrystus, sam będąc na drodze paschalnej, zachęca do wejścia na 
nią każdego, kto w niego wierzy. Swoje zaproszenie do wspólnej po-
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dróży zawsze rozpoczyna od słów: „Jeśli kto chce pójść za mną…”. Przez 
to zaznacza, że wejście na drogę paschalną jest możliwe tylko dzięki 
w pełni wolnej decyzji radykalnego przylgnięcia do niego. najważniej-
szą oznaką, że już idziesz tą drogą, jest bezwarunkowe zaparcie się sie-
bie w imię bliźniego, na wzór Chrystusa.

na przestrzeni wieków to zaproszenie Zbawiciela do przeżycia wraz 
z nim swej osobistej paschy przyjęły tysiące wierzących. Wśród nich 
są również dwaj nasi współbracia, błogosławieni Antoni Leszczewicz 
i Jerzy Kaszyra.

W życiorysie ojca Antoniego ewidentnym znakiem gwałtownego 
paschalnego przejścia Pana, które spowodowało radykalne zmiany 
w toku jego życia, było wstąpienie w dwudziestym piątym roku kapłań-
stwa do Zakonu Marianów. Ten krok stał się zdecydowaną odpowie-
dzią z jego strony na mocny Boży głos nawołujący do całkowitego od-
dania się Jemu aż po złożenie w ofierze swego życia.

Podobnego przemieniającego życie paschalnego przejścia Chry-
stusa doświadczył również, choć w  innym wymiarze, ojciec Jerzy. 
W opinii współbraci był on człowiekiem nie bardzo odważnym. We 
wspomnieniach o nim przewija się fakt z jego życia, kiedy w strachu 
przed bolszewikami uciekał piechotą, najpierw z Raśny nad Bugiem 
koło Brześcia do Skórca, a następnie, kiedy bolszewicy zbliżali się do 
Siedlec, dalej, aż na Litwę. Ale znamienne jest to, że gdy przełożeni 
zdecydowali, aby wsparł on pracę ojca Leszczewicza w Rosicy w wa-
runkach trudnych, a nawet niebezpiecznych dla życia, natychmiast z tą 
decyzją się zgodził i tam pojechał, chociaż dla jego bojaźliwego cha-
rakteru to ewidentnie było niełatwe. Pojechał i pozostał tam do końca. 
Stało się tak, ponieważ za sprawą śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa konsekracja może napełnić człowieka duchem męstwa i ofiary, 
a niekiedy prowadzi do najwyższej wierności, aż po oddanie własnego 
życia w męczeństwie.

Wspólna decyzja ojców Leszczewicza i  Kaszyry o  naśladowaniu 
Chrystusa w Jego paschalnej ofierze została podjęta na początku 1943 
roku. Świadkowie wspominają, że gdy księża dowiedzieli się o powzię-
tym przez nazistów planie wyniszczenia ludności Rosicy i  jej okolic 
swoje dalsze postępowanie nakreślili, wyraźnie nawiązując do słów 
Chrystusa: „Chyba nie można w takim czasie zostawić ludzi? nie, tam, 
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gdzie są owce, powinni być i pasterze”. Pozostając do końca ze swoimi 
podopiecznymi, zgodnie z  nauką Chrystusa, mariańscy męczennicy 
ujawnili swą głęboką jedność duchową z Panem, który w swej ofierze 
paschalnej oddał życie dla zbawienia ludzkości.

Jednym z głównych owoców Paschy zawsze jest jedność. Paschalne 
wyjście narodu wybranego z egiptu i następne coroczne świętowania 
tego wydarzenia przyczyniły się tak do zjednoczenia się ludzi w  ra-
mach poszczególnych rodzin, jak i całego narodu. Pascha Chrystusa zaś 
przyniosła braterstwo powszechne, ponieważ On przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie obalił mur, jakim jest grzech oddzielający człowie-
ka od Boga i od swoich braci.

Chrystus, przechodząc przez życie naszych męczenników, ich tak-
że napełnił duchem wzajemnej jedności i braterstwa. Mariański kleryk 
henryk Tomaszewski wspomina o tym, jak się udał z Drui do Drysy, 
położonej około trzydziestu kilometrów od Rosicy, żeby uprzedzić 
znajdującego się tam wówczas ojca Leszczewicza, że nie powinien on 
wracać do Rosicy, ponieważ wyruszyła już do niej z Drui ekspedycja 
karna i  że sytuacja jest bardzo niebezpieczna. na co ojciec Antoni 
z  uśmiechem i  lekkim zdenerwowaniem powiedział: „Muszę wrócić. 
Tam są ludzie. Poza tym w kościele zostawiłem najświętszy Sakrament. 
nie mogę pozwolić, żeby Go sprofanowali. Tam również pozostał oj-
ciec Jerzy. Jak mogę zostawić go samego w takim nieszczęściu?”.

Paschalne przejście Chrystusa przez życie błogosławionych maria-
nów zjednoczyło ich również ze zgromadzoną w parafialnym kościele 
i skazaną na zagładę ludnością rosicką. W odróżnieniu od mieszkań-
ców miasteczka księża mieli prawo swobodnie wchodzić do świątyni 
oraz ją opuszczać, jak również w każdym momencie mogli bez prze-
szkód wyjechać z Rosicy. Oni jednak zostali do końca, żeby wykonywać 
swoją posługę kapłańską: odprawiali Msze święte, udzielali Komunii, 
spowiadali, chrzcili dzieci i dorosłych, pocieszali tych, którzy wpadali 
w rozpacz, przynosili dzieciom chleb. Ostatecznie poszli razem z ludź-
mi oraz dla Boga i ludzi na śmierć.

Paschalny dotyk Zbawiciela wypełnił ojców Antoniego i  Jerzego 
duchem braterstwa powszechnego. Świadczy o  tym choćby fakt, że 
błogosławieni nie czynili różnicy pomiędzy ludźmi ze względu na ich 
przynależność wyznaniową. udzielali sakramentów każdemu z  prze-

Ad-Honorem-2021.indd   90 2021-11-29   10:54:20



91

trzymywanych w kościele – każdemu, kto tylko o nie prosił. Jednakowo 
wspierali tak katolików, jak i prawosławnych. Pewna osoba prawosław-
na po przeżyciu rosickiej zagłady wyznała: „Jestem pewna, że gdyby 
księża chcieli siebie uratować, bez wątpienia łatwo mogliby uzyskać 
uwolnienie. Oni jednak byli przekonani, że ich miejsce jest tu, że są 
ludziom bardzo potrzebni, i dlatego zostali dla Chrystusa i bliźnich”.

Pytania:
1. Jak postrzegam moją drogę wiary i dojrzewania w oddawaniu siebie 

w  służbę Kościołowi? na ile jestem zdolny rezygnować z  tego, co 
moje, choćby były to nawet małe rzeczy, podczas gdy nasi błogosła-
wieni męczennicy umieli oddać to, co mieli najcenniejszego, czyli 
swoje życie?

2. Jak staram się przybliżyć wiernym, znajomym, przyjaciołom postaci 
naszych błogosławionych męczenników jako wzór oddania życia za 
wiarę i w służbie drugiemu człowiekowi?

3. Jaką mam świadomość, że współczesne czasy naznaczone są potrze-
bą takiego świadectwa wiary, które niesie ze sobą poświęcenie, może 
niekoniecznie aż po oddanie swojego życia, ale na pewno przez na-
rażenie własnego wizerunku, wystawienie się na szyderstwa, mie-
rzenie się z lękiem przed upokorzeniem publicznym itp.?
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MACIeJ ZAChARA MIC
Lublin, Polska

Listopad 2022
Męczennicy reżimu komunistycznego  

– z miłości do Chrystusa i Kościoła

Słowo Boże: 2 Mch 6, 18-31

niejaki eleazar, jeden z  pierwszych uczonych w  Piśmie, mąż już 
w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przy-
muszany do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybiera-
jąc raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie 
szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, któ-
rzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość 
do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze 
względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stro-
nę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, 
które wolno mu jeść. niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez 
króla, mianowicie mięso z ofiary [pogańskiej]. Tak postępując, uniknie 
śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosier-
dzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, 
powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania 
doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga 
pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby 
go zaraz posłali do hadesu. «udawanie bowiem nie przystoi naszemu 
wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że eleazar, który już 
ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje 
udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby 
wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. 
Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani 
żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego jeżeli mężnie teraz zakończę 
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życie, okażę się godny swojej starości, młodym zaś pozostawię pięk-
ny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte 
prawa». To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, 
którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów 
zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że były one szaleń-
stwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: «Panu, 
który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako 
biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to 
z  radością, gdyż Jego się boję». W  ten sposób więc zakończył życie, 
a swoją śmiercią zostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla więk-
szości narodu przykład szlachetnej odwagi i pomnik cnoty.

ŹRóDłA:  
św. Jan Paweł II, Vita consecrata

Znaczenie życia konsekrowanego we współczesnym świecie
85. W naszym świecie, gdzie ślady Boga wydają się często zatarte, 

pilnie potrzebne jest zdecydowane świadectwo prorockie osób konse-
krowanych. Jego przedmiotem powinno być przede wszystkim pierw-
szeństwo Boga i dóbr przyszłych, czego przejawem jest naśladowanie 
Chrystusa czystego, ubogiego i  posłusznego, całkowicie oddanego 
chwale Ojca oraz miłości do braci i  sióstr. Już samo życie braterskie 
jest czynnym proroctwem w społeczeństwie, które odczuwa głęboką – 
choć czasem nieuświadomioną – tęsknotę za braterstwem bez granic. 
Wierność własnemu charyzmatowi nakazuje osobom konsekrowanym, 
by dawały wszędzie świadectwo jednoznaczne i jawne – na wzór proro-
ków, którzy nie boją się narazić nawet własnego życia.

Proroctwo czerpie szczególną moc przekonywania ze zgodności 
między przepowiadaniem a  życiem. Osoby konsekrowane pozosta-
ną wierne swojej misji w  Kościele i  w świecie, jeśli będą zdolne nie-
ustannie oceniać swoje postępowanie w świetle słowa Bożego. W ten 
sposób będą mogły wzbogacać innych wiernych otrzymanymi dobra-
mi charyzmatycznymi, otwierając się zarazem na prorockie wyzwania 
pochodzące z innych kręgów Kościoła. W tej wymianie darów, zabez-
pieczonej przez pełną zgodność z Magisterium i z przepisami Kościo-
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ła, objawi się działanie Ducha Świętego, który „jednocząc (Kościół) we 
wspólnocie (in communione) i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary 
hierarchiczne oraz charyzmatyczne”.

Wierność aż po męczeństwo
86. W  naszym stuleciu, podobnie jak w  innych epokach dziejów, 

konsekrowani mężczyźni i kobiety dali świadectwo o Chrystusie Panu, 
składając dar z własnego życia. Wielka ich rzesza – chroniąc się w ka-
takumbach przed prześladowaniami reżimów totalitarnych lub przed 
przemocą, zmagając się z trudnościami, jakie stawiano ich działalności 
misyjnej, służbie ubogim, opiece nad chorymi i odrzuconymi – przeży-
ła i przeżywa swoją konsekrację przez długotrwałe i heroicznie znoszo-
ne cierpienie, a często przez przelanie własnej krwi, upodobniwszy się 
całkowicie do ukrzyżowanego Chrystusa. Kościół uznał już oficjalnie 
świętość niektórych z nich i czci ich jako męczenników Chrystusa. Oni 
wskazują nam swoim przykładem drogę, orędują za nami, byśmy umie-
li dochować wierności i oczekują nas w chwale.

Powszechne jest pragnienie, aby pamięć o  tak licznych świadkach 
wiary utrwaliła się w świadomości Kościoła i stała się zachętą do kul-
tu i do naśladowania. Instytuty życia konsekrowanego i Stowarzysze-
nia życia apostolskiego niech się do tego przyczyniają, zbierając imio-
na i świadectwa wszystkich osób konsekrowanych, które mogą zostać 
wpisane do Martyrologium dwudziestego wieku.

ROZWAŻAnIe

Zmarła przed kilku laty w opinii świętości młoda irlandzka siostra 
zakonna Clare Crockett ShM (1982–2016) miała przeczucie, że umrze 
młodo, a w rozmowie z jedną ze współsióstr powiedziała, że obawia się 
nie śmierci w młodym wieku, ale tego, iż mogłaby umrzeć, nie służąc, 
nie dając całej siebie i nie wykonując woli Pana. Warto przywołać te 
słowa młodej Irlandki w kontekście rozważania nad życiem i śmiercią 
naszych mariańskich męczenników z okresu komunistycznego, księży 
fabiana Abrantowicza, Andrzeja Cikoto, eugeniusza Kuleszy, Vladislo-
vasa Mažonasa i Jānisa Mendriksa. Zmarli oni przedwcześnie, nie do-
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żywając podeszłego wieku, a choć życiorysy ich były bardzo różne, każ-
dy z nich złożył swoje życie w imię miłości Chrystusa i służąc braciom. 
Każdy, nie wiedząc, że dane mu będzie złożyć Chrystusowi najwyższe 
świadectwo, jakim jest męczeńska śmierć, dojrzewał do tego w ciągu 
swojego życia, ucząc się na różne sposoby dawać swoje życie z miłości 
do Chrystusa i do Kościoła.

Ksiądz fabian Abrantowicz (1884–1946) wstępował do naszego 
zgromadzenia jako człowiek i kapłan dojrzały, mając czterdzieści dwa 
lata życia i  osiemnaście lat kapłaństwa. Miał ugruntowaną pozycję 
w Kościele (doktorat z filozofii na Katolickim uniwersytecie w Lowa-
nium, współpraca z  biskupem łozińskim w  organizowaniu diecezji 
mińskiej, a następnie pińskiej, szereg ważnych stanowisk kościelnych), 
którą – patrząc po ludzku – tracił, wstępując do Zgromadzenia Księży 
Marianów. Jako marianin służył w bardzo niełatwej misji wschodnie-
go obrządku w harbinie, napotykając wiele przeciwności i nie ogląda-
jąc spektakularnych owoców misji w postaci masowych nawróceń czy 
przejść prawosławnych na katolicyzm. Ksiądz Abrantowicz zorganizo-
wał sierociniec dla rosyjskich chłopców, z czasem przekształcony w li-
ceum, w którym zarówno wychowankowie, jak i członkowie personelu 
byli prawosławni. nie była to działalność prozelicka pod przykrywką 
dobroczynności, ale świadectwo szerokości serca ks. fabiana i gotowo-
ści czynnego służenia każdemu. Dopełnieniem ofiary ks. Abrantowi-
cza stało się brutalne śledztwo nKWD we Lwowie i w Moskwie oraz 
śmierć w moskiewskim więzieniu. W śledztwie ks. fabian składał wiele 
wyjaśnień na temat swojej działalności, w przekonaniu, że oskarżenia 
przeciw niemu wynikają ze zwykłej niewiedzy śledczych. Ktoś może 
uznać to za naiwność, była to jednak oznaka prostoty człowieka pra-
wego sercem, który nie chciał zakładać złej woli nawet u swych prze-
śladowców. 

Ksiądz Andrzej Cikoto (1891–1952) przez sześć lat służył Zgroma-
dzeniu Księży Marianów jako przełożony generalny. Każdy pełniący 
w Kościele urząd przełożonego ma udział w powierzonej Piotrowi mi-
sji utwierdzania braci w wierze (por. łk 22, 32). Tej misji utwierdzania 
braci ks.  Cikoto pozostał wierny do końca życia. Podczas śledztwa 
w syberyjskiej Czycie w 1949 roku pomógł on ks. Tomaszowi Podzia-
wo przezwyciężyć moment załamania w wierze. Kiedy podczas prze-
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słuchania ks. Cikoto przyprowadzono załamanego ks. Podziawo, który 
zaczął powtarzać, że Boga nie ma, a śledczy zna wszystkie jego myśli, 
ks. Cikoto odważnie go upomniał i wezwał do opamiętania. Ksiądz 
Podziawo zadrżał i  wyrecytował wobec śledczych wyznanie wiary, 
definitywnie przezwyciężając moment załamania. Misję utwierdzania 
braci w wierze ks. Cikoto pełnił także wobec współwięźniów w łagrze, 
potajemnie spowiadając i  sprawując dla nich eucharystię. Troszczył 
się także o  różne ich doczesne potrzeby, w pisanych z  łagru listach 
do siostry Apolonii Pietkun SJe prosił między innymi, aby przysyłać 
tytoń, którego brak bardzo dotkliwie odczuwali inni łagiernicy. Z li-
stów tych przebija wielki pokój i pogoda ducha, świadczące o tym, że 
ks. Cikoto przyjmował każde miejsce swego pobytu jako pole dawania 
swego życia dla Chrystusa i braci. 

Skierowane do apostoła Piotra słowa Jezusa, aby samemu doznaw-
szy umocnienia, umacniał swych braci, spełniły się bardzo dosłownie 
w życiu i posłudze ks. eugeniusza Kuleszy (1891–1941). Przeżywał on 
w  latach swego kapłaństwa momenty zniechęcenia, miał także wąt-
pliwości co do swego mariańskiego powołania i podjął nawet próbę 
przejścia do zakonu paulinów. Przezwyciężywszy okres kryzysu, oddał 
się gorliwej pracy. Ostatnie trzy lata swego życia spędził w Drui, gdzie 
najpierw był przełożonym domu i dyrektorem gimnazjum, a po wy-
buchu wojny oddał się całkowicie duszpasterstwu, zaskarbiając sobie 
wielką miłość miejscowych ludzi. Jak przekazała w swoim świadectwie 
siostra Joanna Żuk SJe, kiedy 30 czerwca 1941 roku ksiądz Kulesza 
z dwoma innymi księżmi został uprowadzony przez sowieckich żoł-
nierzy, miejscowi, głośno lamentując, wołali, aby ich wypuścić. Ksiądz 
Kulesza również zapłakał, słuchając tych lamentów, a zapytany przez 
żołnierza, dlaczego płacze i czemu ludzie tak głośno wołają, odpowie-
dział: „Bo my się wzajemnie bardzo kochamy”. Dwaj inni uprowadzeni 
księża zostali po przesłuchaniu zwolnieni, a ks. Kulesza jeszcze tego 
samego dnia został rozstrzelany.

Ksiądz Vladislovas Mažonas (1881–1945) był duszpasterzem, pe-
dagogiem, działaczem harcerskim i redaktorem wydawanego w Ma-
riampolu pisma „Šaltinis” (Źródło). Przez pewien czas pracował w li-
tewskiej parafii w Londynie, następnie przez kilka lat przebywał na 
misji w harbinie. Praca wydawnicza oraz misje zagraniczne stały się 
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później dla władz sowieckich powodem do oskarżenia go o działal-
ność antysowiecką oraz skazania na śmierć (wyroku nie wykonano, 
ks. Mažonas zmarł z wyczerpania w więziennym szpitalu w Moskwie). 
W  latach 1941–1942 ks. Mažonas przebywał w  łagrze w Krasnojar-
skim Kraju razem z  trzema polskimi marianami: ks.  Janem Przyby-
szem i dwoma klerykami, Bolesławem Jakimowiczem i Stanisławem 
Boguckim. Po zwolnieniu z  obozu ks.  Przybysza mariańscy klerycy 
skupili się przy ks. Mažonasie. Pamiętając, jak silny był wówczas anta-
gonizm między Litwinami a Polakami, antagonizm dający się odczuć 
również w naszym zgromadzeniu, warto dostrzec i podkreślić istnie-
nie tej litewsko-polskiej mariańskiej wspólnoty w łagrze, w której bra-
cia wzajemnie wspierali się w  wierności powołaniu i  misji podczas 
prześladowania. 

Ks. Jānis Mendriks (1907–1953) bardziej niż własne życie cenił 
wierność ewangelii i  ludziom, wśród których przebywał jako kapłan. 
Podczas niemieckiej okupacji łotwy musiał się ukrywać, ponieważ 
wierny dyscyplinie Kościoła odmówił katolickiego pogrzebu zabitemu 
policjantowi w służbie niemieckiej, będącemu znanym konkubinariu-
szem. Po wojnie, z  nastaniem okupacji sowieckiej, został zesłany do 
Workuty, gdzie służył jako kapłan innym więźniom. Zginął podczas 
szturmu sowieckiego wojska na obóz, w którym zesłani zorganizowali 
strajk, domagając się poprawy warunków życia. Ksiądz Mendriks szedł 
na śmierć świadomie, wiedząc o mającym nastąpić szturmie i mówiąc, 
że musi być razem ze współwięźniami i dysponować ich na śmierć. We-
dług relacji naocznych świadków, śmiertelne strzały dosięgły go, gdy 
wypowiadał formułę rozgrzeszenia.

Podsumowaniem życia tych naszych współbraci mogą być słowa 
św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wia-
ry ustrzegłem. na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości” 
(2 Tm 4, 7-8).

Pytania:
1. Czy mam w sobie gotowość, by oddać życie dla Chrystusa i Kościo-

ła, niekoniecznie poprzez gwałtowną śmierć, ale może powolne ob-
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umieranie w  sobie? Co uznaję za największe zagrożenie dla takiej 
wizji swego powołania?

2. na ile we wspólnocie jesteśmy dla siebie nawzajem świadkami wia-
ry? na ile przełożeni wspólnot domowych mają poczucie odpowie-
dzialności za rozwój wiary swoich współbraci?

3. Gdzie zauważamy miejsca i postawy „dezercji” – ucieczki od trudu 
towarzyszenia siostrom i braciom w wierze? Jeśli tak jest, jak sobie 
to tłumaczymy i czym to uzasadniamy?

4. Który z nowych Sług Bożych – męczenników reżimu sowieckiego – 
jest mi najbliższy? Co w jego drodze życia, powołania i wiary mnie 
inspiruje? Do czego mnie on wzywa? 
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PAWeł nAuMOWICZ MIC
Góra Kalwaria – Marianki, Polska

Grudzień 2022
Kairos beatyfikacji i kanonizacji  

– pascha Zgromadzenia ku charyzmatycznej tożsamości

Słowo Boże: Ef 1, 3-14

niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry-
stusa; 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyży-
nach niebieskich – w Chrystusie. 

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez 

Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w umiłowanym.
W nim mamy odkupienie przez Jego krew – 
odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał 
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 
przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli 
według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął 
dla dokonania pełni czasów, 
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: 
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
W nim dostąpiliśmy udziału my również, 
z góry przeznaczeni zamiarem Tego, 
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który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, 
byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – 
my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie.
W nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, 
Dobrą nowinę o waszym zbawieniu, 
w nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, 

Duchem Świętym, który był obiecany. 
On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupie-

nie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

ŹRóDłA:  
św. Jan Paweł II, Vita consecrata

Wierność charyzmatowi
36. W  naśladowaniu Chrystusa i  w miłości do jego Osoby można 

wskazać pewne elementy, które decydują o wzroście świętości w życiu 
konsekrowanym i zasługują dziś na szczególne podkreślenie.

Przede wszystkim potrzebna jest  wierność charyzmatowi założy-
cielskiemu  oraz ukształtowanemu przez ten charyzmat duchowemu 
dziedzictwu każdego Instytutu. Właśnie dzięki tej wierności wobec 
natchnienia założycieli i założycielek – które samo jest darem Ducha 
Świętego – można łatwiej odkryć i gorliwiej przeżywać zasadnicze ele-
menty życia konsekrowanego.

u źródeł każdego charyzmatu kryje się bowiem potrójne dążenie: 
przede wszystkim dążenie ku Ojcu, objawiające się w synowskim po-
szukiwaniu Jego woli poprzez proces nieustannego nawracania się, 
w którym posłuszeństwo jest źródłem prawdziwej wolności, czystość 
wyraża tęsknotę serca nie znajdującą ukojenia w żadnej miłości stwo-
rzonej, a ubóstwo podsyca głód i pragnienie sprawiedliwości, które Bóg 
obiecał zaspokoić (por. Mt 5, 6). W tej perspektywie charyzmat każ-
dego Instytutu powinien przynaglać osobę konsekrowaną, aby odda-
wała się bez reszty Bogu, aby rozmawiała z Bogiem lub o Bogu – jak 
czynił św. Dominik – a dzięki temu doświadczała, jak dobry jest Bóg 
(por. Ps 34 [33], 9) we wszystkich sytuacjach.
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Charyzmaty życia konsekrowanego wiążą się także z dążeniem do 
Syna: nakazują rozwijać głęboką i radosną komunię z nim oraz uczyć 
się od niego ofiarnej służby Bogu i  braciom. W  ten sposób „wzrok 
przemieniony stopniowo przez obecność Chrystusa uczy się odrywać 
od tego, co zewnętrzne, od zamętu zmysłów, czyli od wszystkiego, co 
odbiera człowiekowi ową lekkość otwierającą go na działanie Ducha”, 
i pozwala mu wyruszyć na misję z Chrystusem, szerzyć Jego Królestwo, 
pracując i cierpiąc wraz z nim.

na koniec, każdy charyzmat oznacza także dążenie do Ducha Świę-
tego, ponieważ skłania człowieka, aby pozwolił się Jemu prowadzić 
i  wspomagać, zarówno w  osobistym życiu duchowym, jak i  w życiu 
wspólnotowym i w działalności apostolskiej, a dzięki temu by żył w po-
stawie służby, która powinna być inspiracją dla wszelkich decyzji praw-
dziwego chrześcijanina.

Istotnie, to potrójne dążenie jest zawsze obecne – choć w  formie 
uzależnionej od różnych stylów życia – w każdym charyzmacie założy-
cielskim; wynika to z samego faktu, że dominującym elementem chary-
zmatu jest „żar przenikający do głębi duszę, która pragnie się upodob-
nić do Chrystusa, aby dawać świadectwo o  wybranym aspekcie Jego 
tajemnicy”, aspekt ten ma się urzeczywistniać i rozwijać w autentycznej 
tradycji Instytutu, zgodnie z jego Regułą, Konstytucjami i Statutami.

Twórcza wierność
37. Instytuty są zatem powołane, aby odważnie podejmować twórczą 

inicjatywę oraz naśladować świętość swoich założycieli i założycielek, 
a w ten sposób odpowiadać na znaki czasu pojawiające się w dzisiej-
szym świecie. To powołanie jest przede wszystkim zachętą do wytrwa-
nia na drodze do świętości mimo trudności materialnych i duchowych, 
jakie niesie codzienne życie. Jest ono także wezwaniem, by pogłębiać 
swoje kwalifikacje i rozwijać dynamiczną wierność swej misji, przysto-
sowując jej formy – gdy jest to konieczne – do nowych sytuacji i rozma-
itych potrzeb, w postawie całkowitej uległości wobec Bożych natchnień 
i zgodnie z rozeznaniem Kościoła. W każdym przypadku należy jednak 
zachować głębokie przekonanie, że gwarancją autentyczności wszelkiej 
odnowy, która chce pozostać wierna pierwotnej inspiracji, jest dążenie 
do coraz pełniejszego upodobnienia się do Chrystusa.
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W tym duchu każdy Instytut znów staje dziś przed konieczno-
ścią przemyślenia na nowo Reguły, ponieważ w niej i w Konstytucjach 
zawarty jest program naśladowania Chrystusa, ukształtowany przez 
określony charyzmat, którego autentyczność została potwierdzona 
przez Kościół. Ściślejsze stosowanie Reguły stanie się dla osób konse-
krowanych pewnym kryterium w poszukiwaniu właściwych form świa-
dectwa, stosownie do potrzeb chwili, bez odchodzenia od pierwotnej 
inspiracji.

ROZWAŻAnIe

Znaczenie charyzmatu i  postaci Założyciela. Jak dobrze widać 
z przytoczonych powyżej dokumentów Kościoła, wszyscy zakonnicy, 
niezależnie od przynależności do konkretnego instytutu, powinni być 
wierni Chrystusowi i  Jego ewangelii, Kościołowi i  jego misji w  świe-
cie, człowiekowi w konkretnym miejscu i czasie. Różnorodność osób 
konsekrowanych wyraża się w wierności charyzmatowi i Założycielowi 
własnego instytutu. Ta wierność ma w każdym pokoleniu szukać form 
wyrazu odpowiednich dla konkretnego miejsca i czasu.

Niepokalane Poczęcie Maryi w życiu Ojca Założyciela i jego uczniów. 
Przynajmniej od momentu złożenia Oblatio 11 grudnia 1670 roku fun-
damentem, centrum i najważniejszym punktem odniesienia dla życia 
i działalności św. Ojca Stanisława oraz założonego przez niego Zgro-
madzenia Księży Marianów było misterium niepokalanego Poczęcia 
najświętszej Maryi Panny. Bez żadnej przesady można nazwać Ojca 
Papczyńskiego prorokiem niepokalanego Poczęcia nMP. Dzisiaj to mi-
sterium nazywamy „istotą charyzmatu Zgromadzenia” oraz „znakiem, 
mocą i radością mariańskiego powołania”. 

Święty nasz Założyciel, a po nim jego uczniowie, powtarzali często: 
Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio. nie-
pokalane Poczęcie Maryi znalazło się w  tytule i  misji Zgromadzenia 
Księży Marianów; ze względu na to misterium, a nie tylko jako znak 
konsekracji zakonnej, marianie mieli nosić biały habit; codziennie od-
mawiali małe oficjum ku czci niepokalanego Poczęcia Maryi, a  przy 

Ad-Honorem-2021.indd   102 2021-11-29   10:54:20



103

każdej placówce mieli prowadzić Bractwo niepokalanego Poczęcia. 
Z  tego jedynego charyzmatu wypływała potrójna misja marianów: 
szerzyć kult niepokalanego Poczęcia Maryi, modlić się za zmarłych, 
prowadzić szeroko rozumiany apostolat (tzw. pomoc proboszczom). 
Wszystko po to, aby każdy człowiek, stworzony na obraz i podobień-
stwo Boga, a przez chrzest uczyniony Jego mistyczną świątynią, mógł, 
jako święty i nieskalany, wychwalać Ojca i Syna, i Ducha Świętego za-
równo w doczesności, jak i w wieczności. 

Przez ponad dwieście lat najważniejszymi punktami odniesienia dla 
marianów były: niepokalane Poczęcie Maryi i wzór Ojca Założyciela. 
Widać to dobrze w ówczesnym prawodawstwie, rytuałach, ceremonia-
łach, modlitwach, zwyczajach itd. na cześć niepokalanego Poczęcia 
marianie nosili biały habit i szkaplerz niepokalanego Poczęcia, odma-
wiali codziennie oficjum o niepokalanym Poczęciu, w uroczystość nie-
pokalanego Poczęcia odnawiali śluby, zakładali Bractwa niepokalanego 
Poczęcia, dodawali specjalne wezwania w litanii loretańskiej („Dziewi-
co bez grzechu poczęta” i „Królowo naszego ubożuchnego Zgromadze-
nia”), wypowiadali specjalne wezwania modlitewne (np. Immaculata 
Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio; In Conceptione 
tua Virgo Immaculata fuisti, ora pro nobis Patrem, cujus Filium pepe-
risti) itd. Wypełniając swoją misję, pragnęli stać się święci i nieskalani 
przed obliczem Boga. nowo wybrany generał, klęcząc przed ołtarzem 
najświętszego Sakramentu, przysięgał chronić i rozprzestrzeniać kult 
niepokalanego Poczęcia oraz być posłusznym Regule i Stolicy Świętej.

Odnowienie i reforma XX wieku. na początku XX wieku, z powo-
du trwających od niemal stu lat nieustannych prześladowań, a wzmo-
żonych od 1864 roku, Zgromadzenie Księży Marianów wydawało się 
nieuchronnie zmierzać ku śmierci. Odnowił je i zreformował bł. Jerzy 
Matulewicz, nadając mu przy tym nowe cele. Głównymi zadaniami 
specyficznymi stały się edukacja, doskonalenie i  uświęcenie własne 
oraz ludu Bożego, podczas gdy szerzenie kultu niepokalanego Poczęcia 
i modlitwa za zmarłych zostały uznane za szczególne formy pobożno-
ści (raczej indywidualne niż wspólnotowe). Sam Matulewicz przyznał, 
że od dawnych marianów odziedziczył tylko nazwę, a  wszystko inne 
trzeba było sformułować na nowo (por. Dziennik duchowy, 27, oraz list 
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Jerzego Matulewicza do Antoniego Staniukynasa z 8 lutego 1912 roku). 
Pozbawieni stroju zakonnego marianie różnili się tak bardzo od tych 
sprzed reformy, że wielu ludzi kwestionowało ciągłość Zgromadzenia 
Księży Marianów. Wystarczy tu wspomnieć listy marianów wysłanych 
przez bł.  Jerzego do Stanów Zjednoczonych czy biskupa Przeździec-
kiego (1875–1939), który przyjąwszy do diecezji podlaskiej współbraci 
ojca Matulewicza, pragnął jednocześnie odnowić marianów Ojca Pap-
czyńskiego, których znał i cenił przed reformą.

Ojciec Matulewicz, już za życia, a  jeszcze bardziej po śmierci, stał 
się dla wielu marianów najważniejszą osobą w  historii zgromadzenia. 
W połowie XX wieku niektórzy marianie uważali go wprost za swego 
założyciela, podczas gdy Ojca Papczyńskiego traktowali jako relikt prze-
szłości, niemający nic do powiedzenia współczesnemu człowiekowi.

Vaticanum II. Sobór Watykański II i kolejni papieże wzywali zakon-
ników do wierności charyzmatowi założycielskiemu, własnej tożsa-
mości i duchowemu patrymonium instytutu oraz do odważnego pro-
ponowania twórczej inicjatywy i  świętości własnych założycieli jako 
odpowiedzi na znaki czasu i potrzeby świata (por. dokumenty wymie-
nione powyżej). Zachęty Magisterium Kościoła były dobrym impulsem 
do nowych poszukiwań i ponownego odkrywania przez marianów wła-
snej tożsamości, charyzmatu i duchowości, własnego Założyciela jako 
Ojca i  inspiratora. W  Konstytucjach promulgowanych i  opublikowa-
nych w 1988 roku widać już pewien powrót do charyzmatu założyciel-
skiego i podkreślenie kluczowej roli misterium niepokalanego Poczę-
cia w kształtowaniu tożsamości i duchowości marianów.

Poszukiwania teologiczne. Pomimo że już św. Jan Paweł II nazywał 
niepokalane Poczęcie Maryi cudowną syntezą wiary chrześcijańskiej, 
misterium to przez lata było, a nierzadko jest nadal, sprowadzane do 
jednego z przywilejów Maryi, zaś kult niepokalanego Poczęcia bywa 
redukowany do kultu maryjnego. Ojciec Papczyński nie napisał trakta-
tu teologicznego na temat niepokalanego Poczęcia Maryi ani na żaden 
inny temat. Był przede wszystkim duszpasterzem, a nie teoretykiem czy 
profesorem. Dogłębne studia pism i działalności Ojca Założyciela po-
zwalają jednak zobaczyć w jego nauczaniu te tematy, które obecne są 

Ad-Honorem-2021.indd   104 2021-11-29   10:54:20



105

w nauczaniu ostatnich papieży i współczesnych teologów na temat nie-
pokalanego Poczęcia Maryi: miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego; mi-
sterium paschalne Chrystusa, miłosiernego Zbawiciela i wzoru życia; 
Duch Święty Ożywiciel i uświęciciel; prymat łaski i współpraca czło-
wieka; naśladowanie (sequela) Chrystusa i upodobnienie (imitatio) do 
Jezusa, Maryi i świętych; niepokalana dziełem i świątynią Trójcy; Ma-
ryja pełna łaski i Ducha Świętego, Matka Boga i Matka Kościoła; nowy 
człowiek, mistyczna świątynia Boga; Kościół, Oblubienica Chrystusa 
i narzędzia zbawienia; miłość jako fundament stworzenia i odkupienia, 
podstawa każdego powołania i życia; miłość i miłosierdzie wobec bliź-
niego; potrzeba wspierania zmarłych i umierających.

Znaczenie misterium niepokalanego Poczęcia Maryi dla marianów 
i świata oraz centralne jego miejsce w charyzmacie Zgromadzenia Księ-
ży Marianów, w XXI wieku coraz mocniej przenikało do świadomości 
duchowych synów Ojca Stanisława. W charyzmacie tym dostrzeżono 
już nie tylko elementy mariologiczne, eschatologiczne i apostolskie, ale 
też trynitarne, paschalne, eklezjalne, biblijne, duchowe, protologiczne, 
charytologiczne i wiele innych.

Cudowne interwencje Pana Boga. Poszukiwania odnowionej syntezy 
i rozumienia charyzmatu zostały zintensyfikowane w sposób niezwy-
kły w XXI wieku, przez interwencje samego Boga – przez cuda, które 
zostały zaakceptowane w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym 
św. Stanisława Papczyńskiego. Pierwszy cud (wskrzeszenie obumarłego 
płodu) odbija niezwykle mocno blask misterium niepokalanego Poczę-
cia Maryi. Drugi cud (uzdrowienie śmiertelnie chorej kobiety w czasie 
Triduum Paschalnego) jest odblaskiem misterium Paschy Chrystusa 
(Jego męki, śmierci i  zmartwychwstania). Są to cuda, które dobitnie 
wskazują na godność i świętość każdego ludzkiego życia, od poczęcia 
do naturalnej śmierci. 

Ciągle napływają do marianów różnego rodzaju świadectwa z całego 
świata, mówiące o cudownych interwencjach Pana Boga, za wstawien-
nictwem św. Ojca Stanisława: poczęcia dzieci przez małżonków, u któ-
rych zdiagnozowano stałą i  nieodwracalną niepłodność; odzyskanie 
wiary; pomnożenie zdolności w nauce; pojednanie; uwolnienie od róż-
nych nałogów; liczne uzdrowienia duszy i ciała. Krótki czas (dziewięć 

Ad-Honorem-2021.indd   105 2021-11-29   10:54:20



106

lat) pomiędzy beatyfikacją i kanonizacją, ciągle rosnący kult św. Ojca 
Stanisława i coraz liczniejsze cuda za jego przyczyną, świadczą dobit-
nie, że to dzisiaj jest czas, aby na nowo głosić i realizować charyzmat 
dany naszemu Ojcu Założycielowi, a  przez niego – Zgromadzeniu 
Księży Marianów.

Interwencje Kościoła poprzez beatyfikację i  kanonizację. W  liście 
apostolskim ogłaszającym Ojca Stanisława błogosławionym (16 wrze-
śnia 2007 roku) Benedykt XVI podkreślił, że nasz Założyciel stale był 
inspirowany i umacniany przez zbawczą miłość Boga w Trójcy Jedy-
nego: w życiu i apostolacie, w zakładaniu i umacnianiu Zgromadzenia 
Księży Marianów. Jest to ta sama miłość, która objawiła się w miste-
rium niepokalanego Poczęcia Maryi i rozlała się w sercach ludzi, dzię-
ki Passze Pana. Benedykt XVI przypomniał też trzy cele, które Ojciec 
Papczyński, jako Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, przekazał 
swojej pierwszej wspólnocie. 

W homilii Mszy beatyfikacyjnej w Licheniu legat papieski kardynał 
Tarcisio Bertone podkreślił, że Ojciec Stanisław pragnął, aby niepoka-
lane Poczęcie Maryi wyróżniało Zgromadzenie Księży Marianów, aby 
było jego umocnieniem i radością. Bertone wyjaśnił też, że nowy Bło-
gosławiony czcił w misterium niepokalanego Poczęcia moc zbawczą 
Chrystusa, a w Maryi niepokalanej: piękno nowego człowieka, odda-
nego całkowicie Chrystusowi i Kościołowi, arcydzieło Bożego stworze-
nia, potwierdzenie godności każdego człowieka. W dekrecie kanoniza-
cyjnym Ojca Stanisława papież franciszek stwierdził, że nowy Święty 
założył Zgromadzenie Marianów, aby promować kult niepokalanej, 
współpracować z proboszczami w apostolacie, wspomagać zmarłych.

Inspiracje charyzmatyczne przełożonych generalnych. W procesie od-
krywania i  pogłębiania charyzmatu Zgromadzenia Księży Marianów 
i  miłości do Założyciela, bardzo ważną rolę odegrali przełożeni gene-
ralni w XXI wieku: Mark Garrow (1999–2005), Jan Rokosz (2005–2011) 
i Andrzej Pakuła (2011–2017 i 2017–). To oni inspirowali poszukiwania 
charyzmatyczne w czasie kapituł i wizytacji kanonicznych; organizowali 
spotkania formacyjne przełożonych prowincji i wikariatów generalnych; 
przygotowywali konwenty i  sympozja; tworzyli odpowiednie komisje 
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i gremia dyskusyjne oraz monitorowali ich prace; przygotowywali i roz-
prowadzali i materiały formacyjne (np. na dni skupienia) w różnych języ-
kach na temat tożsamości marianów, charyzmatu i Założyciela.

Trzeba tu podkreślić, że dopiero wymienieni trzej przełożeni gene-
ralni, regularnie i w sposób przemyślany, poświęcali tożsamości i Za-
łożycielowi Zgromadzenia Księży Marianów bardzo dużą część listów 
okólnych z okazji uroczystości niepokalanego Poczęcia Maryi. Tłuma-
czyli w sposób bardzo szeroki i kompetentny misterium niepokalane-
go Poczęcia Maryi, konsekwentnie przedstawiali Ojca Papczyńskiego 
jako jedynego Założyciela zgromadzenia i cytowali jego pisma. Robi-
li odniesienia do innych ważnych osobowości zgromadzenia, na czele 
z ojcem Matulewiczem. Zawsze w kontekście charyzmatu pisali o życiu 
zakonnym, modlitwie, apostolacie, misji, miłosierdziu Bożym, wspo-
maganiu zmarłych itd. Listy te miały bardzo wyraźny rys charyzma-
tyczny i formacyjny, podobnie jak listy związane z kolejnymi etapami 
procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Założyciela.

Warto tu wspomnieć, że w drugiej połowie XX wieku przełożeni ge-
neralni pisali na 8 grudnia raczej o bieżących sprawach Kościoła i Zgro-
madzenia Księży Marianów. Charyzmat był definiowany bardzo wąsko 
jako: maryjny, apostolski i eschatologiczny. Odnosząc się do niepoka-
lanego Poczęcia, autorzy tamtych czasów pisali jedynie o Maryi jako 
wzorze życia, Matce i Wspomożycielce. Z reguły cytowali Magisterium 
Kościoła, czasem ojca Matulewicza, jeszcze rzadziej Ojca Papczyń-
skiego. Widać, że pisma tego ostatniego były im po prostu niemal nie-
znane. Może o tyle to nie dziwi, że pierwsze krytyczne wydanie dzieł 
wszystkich Ojca Papczyńskiego po łacinie ukazało się dopiero w latach 
1998–2001. Tłumaczenie wszystkich pism na język polski ujrzało świa-
tło dzienne w roku 2007. W pozostałych językach Zgromadzenia Księ-
ży Marianów pisma Założyciela wciąż są dostępne jedynie we fragmen-
tach (na szczęście w wielu wypadkach całkiem obszernych).

Kapituły generalne. Święty Jan Paweł II (por. Vita consecrata, 42) we-
zwał, aby kapituły i różnego rodzaju zebrania członków Zgromadzenia 
Księży Marianów nieustannie rozeznawały, w  świetle Ducha Święte-
go, jak odpowiednio strzec i aktualizować, w różnych kontekstach hi-
storycznych i kulturowych, własny charyzmat i własne patrymonium 
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duchowe. To samo wezwanie, ale skierowane konkretnie do kapituły 
generalnej marianów, św. Jan Paweł II powtórzył w latach 1987 i 2005. 
niewątpliwie ostatnie kapituły generalne naszego zgromadzenia (od 
1999 roku w Ariccii do 2017 roku w Rzymie) przyczyniły się bardzo do 
lepszego rozumienia i przeżywania charyzmatu zgromadzenia. 

W różnego rodzaju dokumentach kolejnych kapituł wiele razy pod-
kreślano, że centrum i  sercem naszego charyzmatu jest misterium 
niepokalanego Poczęcia Maryi; że św.  Stanisław Papczyński jest Oj-
cem i  Założycielem Zgromadzenia Księży Marianów; że pośród jego 
uczniów i kontynuatorów wybitną rolę odnowiciela i reformatora ode-
grał bł. Jerzy Matulewicz; że błogosławieni męczennicy z Rosicy, Antoni 
Leszczewicz i Jerzy Kaszyra, mogą być inspiracją szczególnie w duszpa-
sterstwie ekumenicznym i w pogłębianiu świadomości eschatologicznej 
wiernych; że misterium niepokalanego Poczęcia nierozerwalnie łączy 
się i wypływa z misterium Bożego Miłosierdzia; że Maryja niepokala-
na jest „pierwszą apostołką Miłosierdzia Bożego”, a marianie powinni 
angażować się w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego i w dzieła miło-
sierdzia; że wspieranie zmarłych stanowi jedną z najważniejszych form 
realizacji charyzmatu mariańskiego; że życie zakonne i  wspólnotowe 
oraz cały apostolat marianów powinny wypływać z charyzmatu Zgro-
madzenia Księży Marianów i go uobecniać. 

Ostatnia kapituła generalna (w 2017 roku) zadeklarowała, iż Zgro-
madzenie Księży Marianów uznaje jako swój początek, dokonany przez 
Założyciela w 1670 roku akt Oblatio, a nie, jak to przyjmowano przez 
większość XX wieku, wizytację kanoniczną pustelni korabiewskiej 
przeprowadzoną przez biskupa Przeździeckiego w 1673 roku.

Samoświadomość Zgromadzenia w  Konstytucjach i  Dyrektorium 
z 2018 roku. ukoronowaniem refleksji nad charyzmatem Zgromadze-
nia Księży Marianów i rolą św. Stanisława Papczyńskiego stały się Kon-
stytucje i Dyrektorium, przyjęte na kapitule 2017 roku, a promulgowane 
w 2018 roku. niepokalane Poczęcie Maryi jako serce naszego chary-
zmatu, zostało przedstawione w sposób szeroki i piękny, odpowiadają-
cy współczesnej myśli teologicznej i nauczaniu ostatnich papieży. 

na początku Konstytucji wprowadzono Preambułę – Invocatio Dei, 
w której marianie deklarują, że „w imię Boga w Trójcy Jedynego i ku Jego 
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chwale, z miłości i czci dla misterium niepokalanego Poczęcia Matki 
Zbawiciela, pod Jej opieką i na Jej wzór, wierni Kościołowi świętemu, 
dla własnego uświęcenia i  zbawienia bliźnich”, przyjmują Konstytucje 
jako regułę życia ewangelią Chrystusa. Już w tej deklaracji widać, jak 
sformułowania wpisane w tożsamość Zgromadzenia Księży Marianów 
od czasów jego Założyciela, są doskonale zharmonizowane ze współ-
czesnym nauczaniem Kościoła na temat niepokalanego Poczęcia. 

największym zmianom i  uzupełnieniom poddano pierwszą część 
Konstytucji, Patrymonium i  duchowość Zgromadzenia, która zawiera 
najważniejsze odniesienia do charyzmatu marianów. Po pierwszym 
punkcie, dotyczącym charakteru i miejsca Zgromadzenia Księży Ma-
rianów w Kościele (wspólnota apostolska duchownych i braci zakon-
nych na prawie papieskim) wprowadzono punkt drugi mówiący o isto-
cie charyzmatu (por. powyżej). W sposób niezwykle krótki i klarowny 
przedstawia on misterium niepokalanego Poczęcia Maryi jako istotę 
charyzmatu Zgromadzenia Księży Marianów. W  punkcie trzecim, 
na temat misji zgromadzenia, po ponad stu latach od reformy doko-
nanej przez ojca Matulewicza, powrócono do oryginalnej misji zgro-
madzenia, obecnej w  jego życiu i prawodawstwie od założenia aż do 
1910 roku. W zgodzie ze zmianami zawartymi w punkcie trzecim Kon-
stytucji przeformułowano punkt pierwszy Dyrektorium, Posługi i dzie-
ła. Można to uznać za „nowe rewolucyjne odnowienie”.

Pierwszeństwo łaski i działania Boga w Trójcy Jedynego (oczywiste 
w misterium niepokalanego Poczęcia) prezentują trzy kolejne punkty 
Konstytucji: 4. Konsekrowani na chwałę Trójcy Przenajświętszej; 5. Śla-
dami Chrystusa; 6. Kształtowani przez Ducha Świętego (punkt zupełnie 
nowy).

następne punkty Konstytucji (7–11) w  sposób bardziej szczegóło-
wy mówią o misji marianów: o poznawaniu, miłowaniu, przeżywaniu 
i głoszeniu misterium niepokalanego Poczęcia; o wspieraniu zmarłych; 
o  jedności z  Kościołem i  służbie Kościołowi w  każdym miejscu i  na 
wszelki sposób. W  punkcie siódmym zapisano swego rodzaju krótki 
traktat o niepokalanym Poczęciu.

Cztery kolejne punkty Konstytucji (12–15) i  drugi punkt Dyrekto-
rium przedstawiają cechy charakterystyczne marianów, ich hasło (za-
czerpnięte od ojca Matulewicza, Pro Christo et Ecclesia) oraz herb 
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(nowy w Konstytucjach i w Dyrektorium). Punkt dotyczący cech cha-
rakterystycznych marianina został mocno przepracowany w stosunku 
do zapisu poprzedniego, pochodzącego od Odnowiciela i wzbogacony 
o znamiona wywodzące się z charyzmatu, na przykład: czerpanie inspi-
racji z misterium niepokalanego Poczęcia Maryi; otwartość na Ducha 
Świętego i moc płynącą z misterium Chrystusa Paschalnego; poddanie 
się prowadzeniu Bożej Opatrzności; otaczanie miłością Kościoła, ży-
wych i zmarłych współbraci i wszystkich ludzi.

Po głównej patronce Zgromadzenia Księży Marianów, Maryi nie-
pokalanej, po raz pierwszy jako patronów dodano świętych i  błogo-
sławionych marianów. W punkcie 20. Konstytucji, Devotiones peculia-
res, szerzenie czci Maryi niepokalanej zmieniono na nabożeństwo do 
niepokalanego Poczęcia Maryi; zamiast dotychczasowych pobożności 
wspólnych dla całego Kościoła (pobożność eucharystyczna i częsta Ko-
munia święta) wprowadzono działania bardziej specyficzne dla nasze-
go zgromadzenia, takie jak: skoncentrowanie na misterium paschalnym 
Chrystusa, modlitwa za zmarłych i umierających, modlitwa za Kościół 
pielgrzymujący, kult Opatrzności Bożej i Ducha Świętego; pozostawio-
no istniejące dotychczas nabożeństwo do najświętszego Serca Jezuso-
wego (od czasów Odnowiciela) i Miłosierdzia Bożego (od 2005 roku). 
Dwudziesty punkt Konstytucji jest rozwinięty aż w  pięciu kolejnych 
punktach Dyrektorium (4–8).

Już z samej struktury pierwszej części Konstytucji promulgowanych 
w 2018 roku widać bardzo dobrze centralne miejsce misterium niepo-
kalanego Poczęcia w życiu i misji marianów. Z bardzo szerokiego ro-
zumienia tegoż misterium, charyzmatu i życia zakonnego jako takiego, 
pochodzą punkty o Trójcy, która swoją łaską poprzedza wszelkie dzia-
łanie ludzkie; o Jezusie Chrystusie, Baranku Paschalnym, jedynym Zba-
wicielu i wzorze, za którym mamy iść; o Duchu Świętym, uświęcicielu, 
Pocieszycielu i źródle wszelkiego dobrego działania (por. Konstytucje, 
pkt 4–6). Maryja niepokalana, pierwsza odkupiona, ziarno nowej ludz-
kości, jest dla marianów wzorem i Wspomożycielką w budowaniu Ko-
ścioła, w służbie żywym i zmarłym (por. Konstytucje, pkt 7–9). Maria-
nie, tak w życiu duchowym, jak i w apostolacie, pragną w całym świecie 
promować misterium niepokalanego Poczęcia, również przez swoje 
cechy charakterystyczne i znaki zewnętrzne, w zgodzie z całą tradycją 
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Zgromadzenia Księży Marianów (por. Konstytucje, pkt 10–15); w spo-
sób szczególny czczą Maryję niepokalaną, błogosławionych i świętych 
marianów (przede wszystkim Założyciela). 

Misterium niepokalanego Poczęcia Maryi stało się w odnowionych 
w 2017 roku Konstytucjach punktem odniesienia dla życia, pobożno-
ści, misji i prawodawstwa Zgromadzenia Księży Marianów. Zostało też 
w  odpowiedni sposób włączone do formuły ślubów zakonnych (por. 
Konstytucje, pkt 192). W różnych miejscach Konstytucji św. Stanisław 
Papczyński po raz pierwszy został nazwany „naszym Ojcem” lub „na-
szym Założycielem”. 

Wyzwania. Kairos Zgromadzenia Księży Marianów i  pascha ku 
jego charyzmatycznej tożsamości nie skończyły się z promulgacją od-
nowionych Konstytucji i  Dyrektorium. Treści odkryte przez jednych 
muszą być z czasem asymilowane przez wszystkich. Powinny też zna-
leźć odzwierciedlenie w życiu i misji marianów, w modlitwach, rytach, 
tradycjach i księgach specyficznych Zgromadzenia. Ten proces już się 
rozpoczął, ale wiele jeszcze przed nami. Kairos i pascha Zgromadzenia 
trwają. Każdy z nas, każdy z tych, którzy przyjdą, ma odnaleźć swoje 
miejsce w charyzmatycznej misji Zgromadzenia, ma wypełnić powie-
rzone mu przez Boga zadanie.

Pytania:
1. W jakim sensie misterium niepokalanego Poczęcia Maryi jest in-

spiracją i  światłem dla mnie osobiście, dla mego życia zakonnego 
i mego apostolatu?

2. Jakie zmiany, co do znajomości i propagowania charyzmatu Zgro-
madzenia Księży Marianów, widzę w  XXI wieku we wspólnocie 
mego domu, wikariatu, prowincji czy całego zgromadzenia; jakie 
wśród ludzi spoza zgromadzenia?

3. Co mogę zrobić, aby charyzmat Założyciela i Zgromadzenia Księży 
Marianów wybrzmiewał lepiej w moim życiu i apostolacie; w życiu 
i apostolacie mojej wspólnoty?
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