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Wstęp

W Kościele katolickim życie zakonne ma właściwą sobie stabili-
zację idei i zarazem dynamikę struktur. W ostatnich dziesiątkach lat 
wiele uwagi poświęcono tej formie życia konsekrowanego. Od cza-
su Soboru Watykańskiego II powstały nowe dokumenty i liczne stu-
dia poświęcone konsekracji zakonnej. Dlatego mariańskie posoboro-
we przemyślenia i zapisy prawne (z 1986 r.) przestały być ostatnim sło-
wem o nas i dla nas. Domagały się nowego ujęcia lub uzupełnienia. 
Z tej racji trzeba było podjąć zadanie wprowadzenia do mariańskich 
ustaw nowych elementów w zakresie pojmowania życia konsekrowa-
nego, uwyraźnienia własnego charyzmatu oraz poddania ewentualnej 
korekcie opisu misji, czyli apostolatu. Przede wszystkim, oczywistym 
zadaniem było uporządkowanie norm prawnych od strony formalnej, 
albowiem są w nich zapisy, które należało skonfrontować z Kodeksem 
Prawa Kanonicznego i nowymi rozporządzeniami odpowiednich dy-
kasterii rzymskich.

Zadanie nowej redakcji ustaw/prawa zostało podjęte. Owocem 
trudu był najpierw projekt zmian w konstytucjach i dyrektorium1, 
wypracowany przez Komisję ds. Konstytucji i Dyrektorium w latach 
2013-2016, zamknięty ostatecznie 4 września 2016 roku. W następ-
nym roku był on przedstawiony kapitule generalnej do debaty i ewen-
tualnej akceptacji. 

  1  Dalej: KiD.



Kapituła Generalna Zgromadzenia, celebrowana w Rzymie 
w dniach 6-23 lutego 2017 roku, w następstwie wnikliwego studium 
i modlitwy, mając na uwadze dochowanie wierności charyzmatowi 
założycielskiemu i tradycji, wzbogaconej zwłaszcza w okresie odnowy 
zakonu na początku XX wieku, korzystając z projektu wspomnianej 
komisji, poddała rewizji tekst konstytucji i dyrektorium i wprowadzi-
ła do nich określone zmiany. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego2 8 września 2017 roku 
zatwierdziła nowe konstytucje. Przełożony Generalny promulgował 
je listem okólnym datowanym na 18 maja 2018 r. 

Podczas jednej z sesji wspomnianej komisji wyłoniła się idea przy-
gotowania komentarza do konstytucji, lecz formalny wniosek nie 
został zgłoszony. Nie zgłosiła go także kapituła. Jednak komentarz po-
wstał. Jest on efektem indywidualnej inicjatywy przewodniczącego ko-
misji przedkapitulnej i uczestnika jej sesji. Ma zatem charakter prywat-
ny, w niektórych punktach może zbyt osobisty. Nie narzuca się jednak 
i nie jest też autorytarny. Przeciwnie, chce być służebny i pomocny. Au-
tor komentarza sugeruje każdemu współbratu kontynuację refleksji we-
dług jego własnego rozeznania sprawy i potrzeby serca. Innymi słowy, 
ten komentarz może być pomocą w godnym przyjęciu konstytucji, speł-
nia też funkcję inspiracji do własnych przemyśleń o charyzmacie, po-
budza do ożywienia wierności mariańskiemu powołaniu. 

Zapisy w ustawach z natury swojej są krótkie. Komentarz rozwija, 
uzasadnia i przybliża ich treść. On sam, aby nie był rozwlekły i trud-
ny do przyjęcia, zwłaszcza przez osoby znajdujące się na etapie for-
macji podstawowej, został opatrzony aneksami. Załączniki są bardzo 
przydatne. Są one częścią ważnego dokumentu kościelnego albo efek-
tem podjętego już studium na określony temat; wnoszą zatem świe-
że przemyślenia i wnioski. Jeden z aneksów nawiązuje do faktu kano-
nizacji Ojca Założyciela, inny zawiera objaśnienie faktu, dlaczego uwa-

  2  Dalej: KIŻKiSŻA.
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ga kapituły została skupiona na pierwszej części KiD. Materiał poda-
ny w załącznikach zawiera odniesienia do źródeł i bibliografii. Mariań-
skie źródła są różnorodne, ale wszystkie powinny być respektowa-
ne, ponieważ charyzmat jest wyrażony nie tylko w dokumentach 
prawnych, lecz także w modlitwach, obrzędach i w wystroju ma-
riańskich świątyń.

Całe opracowanie ma następujący układ treści: I. Uzasadnienie 
zmian, II. Nowy tekst i komentarz, III. Aneksy, czyli załączniki.

Tytuł Komentarza został zapożyczony z listu Kongregacji ds. In-
stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: 
Głoście. Do osób konsekrowanych świadków Ewangelii wśród narodów 
(29.06.2016). 

Objaśnienia zawarte w Komentarzu dotyczą pierwszej części aktu-
alnego prawa zakonnego Marianów – editio typica, Rzym 2018. 
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I. Uzasadnienie zmian

Dynamika życia konsekrowanego 

Zakonna forma życia konsekrowanego jest rzeczywistością dyna-
miczną, ma blaski i cienie. Nieustannie trzeba odświeżać kierunek od-
nowy. Świadomość Kościoła w tej sprawie bardzo się zmieniła. Chodzi 
o czas od soborowego dekretu Perfectae caritatis (1965, na podstawie 
Lumen gentium, rozdz. V i VI) do posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Vita consecrata (1996). Ostatni dokument zamknął ważny etap prze-
myśleń. Trzydziestoletni odstęp między tymi dokumentami był wypeł-
niony wieloaspektową analizą i pogłębioną refleksją teologiczną na te-
mat życia konsekrowanego. Całość została zebrana we wspomnianej 
adhortacji Vita consecrata i do dzisiaj (przez ponad dwadzieścia lat) 
odbywa się przenoszenie jej treści do życia i ustaw zakonnych. Oby-
dwa etapy, posoborowy i posynodalny, liczą razem więcej niż pięćdzie-
siąt lat i sygnalizują zbliżający się jubileusz. Jest to jednak jubileusz od-
młodzenia i ożywienia. Podziałał on pozytywnie na tak zwane kryzy-
sy w życiu zakonnym. 

Rok Życia Konsekrowanego i jego pokłosie 

Zwieńczeniem minionych wydarzeń był obchód Roku Życia Kon-
sekrowanego3. Z tej okazji ukazały się dokumenty wydane przez papie-
ża Franciszka i Kongregację ds. IŻKiSŻA. Jest ich kilka, mianowicie: list 
okólny Radujcie się, zapowiadający sam obchód (2.02.2014), list okólny 
Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konse-
krowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego (2.08.2014), list apo-
stolski ojca świętego Franciszka Do wszystkich osób konsekrowanych 
(21.11.2014), list Rozpoznawajcie, o funkcji prorockiej osób konsekro-
wanych podążających szlakiem znaków Bożych (8.09.2014), list Kon-

  3  Dalej: RŻK.
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templujcie, do osób konsekrowanych o śladach Piękna (16.12.2015), list 
Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele, o znaczeniu braterstwa 
we wspólnocie (4.10.2015), list Głoście. Do osób konsekrowanych świad-
ków Ewangelii wśród narodów (29.06.2016).

Troskę Kościoła o właściwy kierunek rozwoju życia konsekrowa-
nego zwieńcza i zarazem stymuluje dokument Kongregacji pt. Mło-
de wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskie-
go II. Wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania (6.01.2017). Ostatnio 
jeszcze doszedł wspaniały wywiad Fernando Prado, klaretyna, z papie-
żem Franciszkiem o życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Koście-
le, pt. Siła powołania4. Widać więc, że jest potrzebna krytyczna reflek-
sja – nad przeszłością i jednocześnie ewangeliczny impuls do właści-
wej odnowy – z myślą o przyszłości. W kontekście postępującej seku-
laryzacji Kościół inspiruje do zachowania wierności konsekracji, a za-
razem ukierunkowuje bądź koryguje bieżące inicjatywy, próby i roz-
wiązania praktyczne.

Zatem w minionym okresie otrzymaliśmy bogaty zbiór oficjalnych 
wypowiedzi i fachowych komentarzy, które objaśniają samą ideę i in-
spirują do praksis.

Pokusa nadmiaru 

Przejmując się ideą życia konsekrowanego zawartą w licznych no-
wych dokumentach, trzeba się jednakże strzec przed pokusą na umiesz-
czenie w zakonnych ustawach całego dorobku teologicznej i mistycznej 
refleksji osiągniętej przez ponad pół wieku. Jest to niemożliwe. Podob-
nie, nie da się zapisać w konstytucjach Zgromadzenia całego mariań-
skiego dziedzictwa i owoców dotychczasowych o nim studiów, podję-
tych i zrealizowanych przez licznych autorów zewnętrznych i z grona 
marianów. Właśnie wspomniana niemożność sprostania pokusie, aby 
zapis był wyczerpujący, skłoniła do wniosku, że potrzebny jest komen-

  4  F. Prado, Siła powołania, Wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2018.
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tarz jako odrębne opracowanie, wspomagające lekturę konstytucji i dy-
rektorium w odnowionej wersji. 

Trud pracy twórczej 

Mimo świadomości istnienia różnych zastrzeżeń, podjęto trud 
wprowadzenia do naszych ustaw zakonnych potrzebnych uzupełnień 
w pojmowaniu życia konsekrowanego, trud uwyraźnienia elementów 
charyzmatu i ryzyko innego opisu samej misji, czyli dzieł apostolskich. 
Ponadto, oczywistym zadaniem – przypomnijmy to jeszcze raz – stało 
się takie uporządkowanie przepisów, aby współgrały z Kodeksem Prawa 
Kanonicznego i nowymi rozporządzeniami. Z tej racji trzeba było zmie-
nić lokalizację niektórych paragrafów, czyli przenieść z dyrektorium do 
konstytucji, albo z konstytucji do dyrektorium. Z zasady, przepis wyni-
kający z ogólnego prawa powinien znaleźć się w konstytucjach.

Pomoce 

Jako pomoc w tej pracy służył list sekretarza Kongregacji dla zako-
nów i instytutów świeckich (10.07.1972), który ma charakter instrukcji 
normującej rewizję konstytucji (wer. ang. listu 7.12.1972). Swego rodza-
ju dyrektorium w tej sprawie przedstawił rzymski prelegent ks. dr Ma-
rian Babula CSMA, na pierwszej sesji komisji ds. KiD w lutym 2013 
roku. Pomocą były też publikacje O duchu i literze konstytucji, zamiesz-
czone na przykład w czasopismach „Vita Consecrata” (1990/1) i „Sequ-
ela Christi” (2006/2).

Zobowiązanie do pracy nad konstytucjami

Istniało oficjalne zobowiązanie do pracy nad konstytucjami. Ma-
riańska kapituła generalna, w 2011 roku (dekret 3), zgodnie z pole-
ceniem adhortacji Vita consecrata5, postulowała przemyślenie na 

  5  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (25.03.1996), 37 (dalej: VC).
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nowo własnego charyzmatu i sposobu jego opisania, czyli wyrażenia 
w ustawach. Do tego zadania została ustanowiona specjalna komisja6 
(13.02.2012; 1. sesja: 19-21.02.2013). 

Temu dziełu służyły także głosy współbraci zebrane z terenu ca-
łego Zgromadzenia (prosił o nie przełożony generalny w komunikacie 
z 21.02.2013). Wsparciem było czyjeś studium, dawne lub nowe. Jako 
impuls służyły także wnioski zebrane na wspólnych sesjach zorganizo-
wanych w domach i w czasie spotkań grup renowacji duchowej (np. je-
sienią 2016 roku w Polsce w Grzybowie). Taka poszerzona platforma 
komunikacji i wymiany myśli miała sens. Ważna jest bowiem współod-
powiedzialność. Narastała też świadomość, że wszyscy tworzymy nasze 
Zgromadzenie, że wszyscy mamy udział w jego ważnych wydarzeniach 
i w aktach samookreślenia – istoty tożsamości i miejsca w Kościele.

Specyfika pracy

Na etapie redagowania roboczej wersji tekstu KiD, komisja 
uwzględniła: a) wnioski przekazane komisji przez uprzednią kapitu-
łę generalną celebrowaną w 2011 roku (w liczbie czterdzieści siedem 
wniosków), b) propozycje współbraci nadesłane w 2013 roku (do grud-
nia) oraz c) propozycje i uwagi zgłoszone przez członków komisji. KKiD 
w ciągu trzech lat pracy odbyła osiem sesji.

Pracy redakcyjnej od początku towarzyszyła refleksja wsparta od-
niesieniem do Pisma Świętego, do dokumentów Kościoła i mariańskich 
źródeł. Te ostatnie są różnorodne. Wszystkie powinny być respekto-
wane, ponieważ charyzmat jest wyrażony nie tylko w dokumentach 
prawnych, lecz także w modlitwach i obrzędach. Odwołania do istot-
nych źródeł zostały zapisane poniżej paragrafu, co stanowi redakcyjne 
novum w konstytucjach. 

Komisja była świadoma swej służebnej posługi. Zgodnie z polece-
niem adhortacji apostolskiej Vita consecrata7, charyzmat trzeba było 

  6  Dalej: KKiD.
  7  VC 37.
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przemyśleć na nowo, i oczywiście także formalnie zapisać go w kodeksie 
własnego prawa. Proponowany przez komisję projekt pierwszych roz-
działów konstytucji i dyrektorium (cz. I) stanowił tylko roboczą próbę 
syntezy różnych elementów (wcześniej jakoś obecnych, lecz rozproszo-
nych w ustawach) i zarazem dawał prezentację Zgromadzenia w aspek-
cie ideowym i instytucjonalnym. Wskazanie kapituły generalnej (2011 r.) 
było jasne: dostrzegliśmy dezyderat [potrzebę] scalenia elementu maryj-
nego z innymi elementami charyzmatu w jednej syntezie8. 

Należało stale pamiętać o tym, że wprowadzone zmiany w tekście 
konstytucji i dyrektorium nie świadczą o pisaniu ustaw na nowo, ani 
tym bardziej o zakładaniu na nowo mariańskiej wspólnoty jako Towa-
rzystwa Niepokalanie Poczętej.

Uwaga przełożonego generalnego

Na zachowanie właściwego języka teologicznego w tekście reda-
gowanym, uwzględniającym postać Matki Bożej, zwłaszcza misterium 
Niepokalanego Poczęcia, uwagę zwrócił przełożony generalny o. A. Pa-
kuła w liście okólnym rozesłanym na tytularną uroczystość 8.12.2013 
(p. 1): Medytując dziś nad pismami i życiem Ojca Założyciela – ale też 
i innych naszych świętych Ojców – trzeba podkreślić, że to misterium 
Niepokalanego Poczęcia Maryi nie jest wyabstrahowane i nie dotyczy 
samego wydarzenia, ale odnosi się do osoby Maryi. Ze względu na dzie-
ło zbawienia i przyszłe zasługi Jej Syna, w Niej zostało ono zapodmioto-
wione. W Niej odnajdujemy przywilej i dar zachowania od grzechu pier-
worodnego, dostrzegamy miłość Boga uprzedzającą jakiekolwiek dzia-
łanie człowieka; w Niej odnajdujemy absolutny prymat Boga i Jego ła-
ski. W misterium Niepokalanego Poczęcia łaska ta ma jednak swoje aż 
tak wyraźne oblicze i takie ucieleśnienie, że Maryja w Lourdes powie do 
Bernadetty: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. A zatem, refleksja nad 

  8  Zob. Dokumenty kapituły generalnej, Rzym 2011: Przesłanie kapituły, I. 2. d (dalej: 
DKG).
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misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi i wzrastanie w naszym ma-
riańskim charyzmacie prowadzi zawsze do odkrycia osoby Maryi oraz 
[z naszej ludzkiej strony] do synowskiego umiłowania i ufnego powie-
rzenia się Jej. 

Przytoczony fragment listu ojca generała porządkuje teologicz-
ne myślenie i zaprasza każdego z nas do realnej osobowej więzi z Naj-
świętszą Marią Panną Niepokalanie Poczętą przez synowskie przymie-
rze miłości, czci i zawierzenia. Taki żywy personalizm wyjaśnia wiele 
i postuluje budowanie relacji międzyosobowych! W licznych przypad-
kach on był pierwszy w naszej osobistej formacji maryjnej, w naszej 
maryjnej pobożności, danej nam już w dzieciństwie, dzięki religijne-
mu wychowaniu w rodzinnych domach, a było ono praktyczne i bar-
dziej przeżyciowe niż pojęciowe. 

Charakter pierwszej części KiD w relacji do pozostałych części 

Redagując paragrafy ustaw, komisja trzymała się koncepcji, że 
pierwsza część konstytucji i dyrektorium powinna wyrazić charyzma-
tyczne i duchowe oblicze Zgromadzenia, że chce przedstawić jakby oso-
bowość wspólnoty i jej wizerunek (obraz, ikonę), dlatego powinna być 
zredagowana i potraktowana z należną uwagą. 

Pierwsze zatem numery mają charakter obiektywnej i rzeczowej 
deklaracji (natura, charyzmat, misja), natomiast kolejne zawierają za-
chętę albo polecenie w zakresie postaw i czynów („niech”). Ściśle kano-
niczne uzupełnienia bądź nowe sformułowania paragrafów zostały po-
wierzone kompetencji ks. dr. Zbigniewa Piłata MIC, prokuratora gene-
ralnego; większość z nich została uwzględniona w projekcie KiD.

 
Chodzi nie tylko o zmiany 

Jasne, że od starań o bardziej wyrazisty i zgodny z ogólnym pra-
wem opis charyzmatycznego wymiaru mariańskiego powołania, daleko 
ważniejsza jest nasza zdolność do życia wiarą ewangeliczną i faktyczne 
nasze zakotwiczenie w Bogu żywym, nasze życie w Duchu Świętym na 
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chwałę Boga Ojca9, ponieważ On każdego z nas i cały Kościół prowa-
dzi ku Jezusowi i skupia wszystko na Bogu w Trójcy Jedynym10. 

O czym pamiętać, sięgając do nowej wersji konstytucji? 

Odwołując się do wspomnianej roli Ducha Świętego, który dopeł-
nia w nas Chrystusowe dzieło Odkupienia i uświęcenia w życiu chrze-
ścijańskim ogólnie, a w życiu konsekrowanym w szczególności (co do 
genezy i kontynuacji11), wypada przypomnieć ważną zasadę, że same za-
biegi, czyli operacje na dotychczasowej redakcji konstytucji, jak też oce-
na zmian, winny być podejmowane w otwartości umysłu i serca na wyż-
sze motywacje i tchnienia Ducha, a zarazem z myślą o twórczej wierno-
ści temu, co było pierwotne w XVII stuleciu i zostało wzbogacone na 
początku XX wieku. A to jest nadal aktualne. Nie chodzi przecież o ak-
ceptację indywidualnych pomysłów i koncepcji „odnowy” zakonu12.

Jak ten sam Duch tak skutecznie działał w sercu Czcigodnego Ojca 
Założyciela, że założył Zgromadzenie według pierwotnej wizji wyciśnię-
tej przez Boga w jego duszy, tak i dziś z pomocą Ducha i pod Jego kie-
rownictwem trzeba było mariański charyzmat na nowo przemyśleć 
i zapisać. Światło i tchnienie Ducha jest potrzebne każdemu, kto sięga 
do nowej wersji konstytucji. Dołączone do niej objaśnienia stanowią 
jedynie pomoc. Dlatego potrzebna będzie także osobista otwartość, 
wnikliwość i chęć wdrożenia aplikacji sugerowanych w ustawach, one 
często zaczynają się zachętą lub wprost nakazem (od słowa „niech…”). 
Oby się powtórzyło doświadczenie świętych: szukali drogi szczęścia, 
szukali reguły, szukali prawa – a znaleźli Tego, który jest „Drogą, Praw-
dą i Życiem” (zob. J 14, 6; zob. Mt 5, 17: Nie przyszedłem znieść [Prawo 
i Proroków], ale wypełnić).

  9  Por. VC 65.
10  Por. Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Dominum et 

Vivificantem (18.05.1986), nr 9, 25, 58 (dalej DetV).
11  Por. VC 19.
12  Zob. Tamże, 36.
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II. Nowy tekst i komentarz 

Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Preambuła – invocatio Dei

W imię Boga w Trójcy Jedynego i ku Jego 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, 
My, marianie, te Konstytucje przyjmujemy
jako regułę życia Ewangelią –
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Komentarz

Co wyraża preambuła?

Wprowadzenie preambuły do konstytucji stanowi redakcyjne no-
vum. Nie chodzi jednak o naśladowanie ustaw cywilnych. Słowa pre-
ambuły wyrażają dwa ważne spojrzenia na konstytucje jako dar i zo-
bowiązanie: a) dlatego zostają przyjęte mocą nadprzyrodzonej wiary 
(„przyjmujemy je w Imię Boga”) i b) że będą traktowane jako ewange-
licznie uzasadniona i wiążąca „reguła życia”, czyli norma prawna „dą-
żenia do doskonałej miłości”13. 

Chodzi o miłość jako relację osoby do osoby; chodzi o więź mię-
dzyosobową. Człowiek wierzący ma dostęp nie do metafizycznego Ab-

13  KK 39.
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solutu, lecz do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Dlatego invocatio 
Dei ma formułę trynitarną. Bóg w Trójcy Jedyny jest rzeczywistością 
osobową, komunią Osób. Konstytucje są drogowskazem do Chrystusa 
w Jego Kościele, ponieważ Chrystus – droga do Ojca, oświetlana „lam-
pą” Ducha Świętego, jest bezpośrednim celem i sakramentem ducho-
wego wzrostu wierzących. 

Preambuła w sposób zwarty odwołuje się do nadrzędnych moty-
wacji mariańskiego życia według konstytucji: na chwałę Trójcy Świętej, 
z miłości i czci dla misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Zbawicie-
la, dla własnego uświęcenia i zbawienia bliźnich (także zmarłych), w du-
chu wierności nauczaniu i misji Kościoła oraz w gotowości na udział 
w jego życiu jako wspólnocie (komunii).

A zatem wstęp do konstytucji krótko streszcza ważne paragrafy 
o chryzmacie i misji Zgromadzenia14 oraz istotę mariańskich ślubów 
zakonnych15.

Tak uczy Kościół: regułą jest Ewangelia

Według współczesnych dokumentów Kościoła, które idą za pier-
wotną tradycją pojmowania życia zakonnego, regułą jest Ewangelia, 
a nie konstytucje16. To uzasadnia nie tyle postulat wprowadzenia ko-
rekty redakcyjnej w przytoczonym tekście, jak wyżej, ile raczej potrzebę 
podkładania właściwej treści teologicznej pod użytym terminem. Takie 
są pojęcia i taki jest dziś język w dziedzinie konsekracji zakonnej skon-
centrowanej na sequela Christi i misji prorockiej ludzi Kościoła17.

14  K 2 i 3.
15  Tamże, 192.
16  Sobór Watykański II, Dekret Perfectae caritatis, 2.a (dalej: DZ); Kongregacja In-

stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List okólny 
do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych Rozpoznawajcie 
(8.09.2014), 4.

17  Zob. pojęcia o życiu konsekrowanym ustalone w nowych dokumentach: KK 43; DZ 
2.a; VC 5; List Rozpoznawajcie…, 4. 7. 8. 
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Trudność językowa

Końcowy fragment przytoczonej formuły preambuły, ułożonej na 
sposób osobowej deklaracji, wymaga objaśnienia. Został w nim poło-
żony akcent na ewangeliczny sposób życia. I bardzo słusznie. Ewangelia 
jest bowiem podstawą i regułą życia konsekrowanego, natomiast usta-
wy zakonne są unormowaniem i ukierunkowaniem ewangelicznej tre-
ści i formy życia, to znaczy życia podporządkowanego Chrystusowi i Je-
go Ewangelii. Dlatego chce się powiedzieć, że w końcowym fragmencie 
konstytucje mniej szczęśliwie zostały nazwane regułą. 

Tu dotykamy trudności w adekwatnym doborze słów dla wyraże-
nia pojęć i odmiennych, czyli zróżnicowanych rzeczywistości. Może 
lepiej byłoby, gdyby końcowy zapis został zredagowany w ten sposób: 
Konstytucje przyjmujemy jako normę życia, zakorzenioną w Ewangelii 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Cóż nam pozostaje uczynić? – Ostatecznie należy przyjąć to, co 
jest, bo taki zapis jest efektem wolności w doborze słów i określeń. 
Lecz z terminem ‘reguła’, użytym w tym miejscu, należy łączyć poję-
cie prawa. 

W przeszłości nadużywano słowa ‘reguła’. W duchowości zakon-
nej kiedyś zaistniał nawet jakby kult reguły, kosztem czci należnej sło-
wu Bożemu i Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa18.

Notabene 

1) Łatwo zauważyć, że obydwa wyrażenia „norma życia” i „reguła 
życia” nawiązują do tytułu konstytucji ułożonych przez św. Ojca Za-
łożyciela, czyli do Norma vitae. W tekście przeznaczonym do zbioru 
jego pism ten tytuł oddano terminem „Reguła życia”19.

18  Zob. List Rozpoznawajcie…, 7-8.
19  Zob. PZ 37.
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2) W praktyce obrzędowej marianie nigdy nie ślubowali na regu-
łę czy konstytucje. Akcent spoczywał na Ewangelii, co w rycie profesji 
wyrażał gest położenia dłoni na samej księdze oraz słowa z nim zwią-
zane „Niech mi dopomoże Bóg i ta święta Ewangelia”20. 

Na posoborowym etapie odnowy rytuału Zgromadzenia doszedł 
obrzęd wręczenia postulantom księgi Pisma Świętego na znak „przyję-
cia słowa Bożego za podstawową regułę życia”. W takim momencie ce-
lebrans do kandydatów kieruje takie słowa: „Niech będzie ono dla was 
pierwszą regułą i drogowskazem w dążeniu do świętości i życia wiecz-
nego”21. Kandydat, przyjmując księgę, całuje ją ze czcią.

Prawo zakonne i duch ewangeliczny

Preambuła, mówiąc o prawie zakorzenionym w Ewangelii, wska-
zuje na teologiczny i prawny charakter konstytucji, a także na ich wtór-
ną i służebną funkcję w relacji do Ewangelii jako podstawowej i najwyż-
szej reguły (suprema régula) życia konsekrowanego22. 

Życie zakonne, opisane i unormowane w ustawie zasadniczej, ma 
być przede wszystkim życiem ewangelicznym, zrodzonym w posłu-
szeństwie Słowu, tak w wymiarze duchowości (istotne jest otwarcie ser-
ca na łaskę błogosławieństw i rad ewangelicznych i nieodzowna jest 
współpraca z łaską przez kształtowanie postaw i cnót moralnych), jak 
też w wymiarze braterstwa (komunii eklezjalnej). Również misja zako-
nów ma za podstawę nie sam program założyciela (cel i projekt apo-
stolski, niekiedy usztywniony i podniesiony do rangi tabu, zsakralizo-
wany przez kolejne pokolenia jego synów duchowych23), lecz zbawczą 
wolę i misję Chrystusa, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Święte-

20  Zob. Rytuał (2010), nr 57, 87; zob. studium w jęz. ang., „Ephemerides Marianorum” 
4(2015) 67-114; zob. K 192 (aktualna formuła profesji).

21  Zob. Rytuał (2010), nr 255 i 266.
22  KK 43; DZ 2.a; VC 5; List Rozpoznawajcie…, 4.
23  Zob. List Rozpoznawajcie…, 4.
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go: Idźcie na cały świat, oto Ja was posyłam, dawajcie świadectwo (Mt 
28, 19-20; Mk 16, 15; Łk 24, 48; J 20, 21).

Taki styl myślenia dobrze komentują dwa fragmenty wypowiedzi 
papieża Franciszka.

a) „Radykalizm ewangeliczny nie jest tylko dla zakonników: jest 
[on] wymagany od wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem w spo-
sób szczególny, w sposób prorocki”. To jest priorytet potrzebny obec-
nie: Nigdy zakonnik nie powinien wyrzec się proroctwa, to znaczy du-
cha i misji proroka24.

b) Założyciele i założycielki byli zafascynowani jednością Dwuna-
stu wokół Jezusa, komunią, która charakteryzowała pierwszą Wspólno-
tę Jerozolimską. Tworząc swoją wspólnotę, każdy z zakonodawców sta-
rał się odtworzyć te ewangeliczne wzorce, być jednego serca i jednej my-
śli, cieszyć się obecnością Pana25. Indywidualizm i liczenie na „własne 
siły” jest zawsze zaprzeczeniem eklezjalności w misji.

Tekst preambuły podkreśla także dobrowolne przyjęcie konstytu-
cji, uznanych za formę wykładni Ewangelii i konkretną propozycję spo-
sobu wcielania jej w życie. Konstytucje są uznawane za „żywą egzegezę 
słowa Bożego”, jak napisał Benedykt XVI26. Papież Franciszek radzi, aby 
czerpać z nich inspirację do ewangelizacji samego siebie i świata, dążąc 
do pogłębienia pierwotnej kerygmy przedchrzcielnej, wzywającej do na-
wrócenia; na niej wspiera się życie chrześcijańskie, życie konsekrowane 
i wszelka consecratio mundi27. Rzeczywiście, konstytucje są sposobem 
odczytania i realizowania Ewangelii w praktyce, najpierw przez założy-
ciela, potem przez kolejne pokolenia i wreszcie przez dzisiejszą wspól-
notę zakonną. Samo serce Ewangelii pozostaje bez zmian.

Wniosek: w swoim umyśle i w sposobie działania łączyć zawsze 
Ewangelię i konstytucje, duchem Ewangelii przenikać literę prawa. 

24  Franciszek, List apostolski na rok życia konsekrowanego (Watykan, 21.11,1914), II. 2.
25  Tamże, I. 2; por. DZ 15.
26  Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.09.2010), 83 (dalej: VD).
27  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013), 160-162 (dalej: 

EG).
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Nieustanna odnowa, ale w duchu wierności dla patrymonium

Ewangelia, która inspiruje konstytucje, jest w nich zawarta i przy-
jęta na sposób normy życia dziś, to znaczy współcześnie. A ponieważ 
nadal trwa nieustanna kontemplacja słowa Bożego, zwłaszcza ewan-
gelicznych błogosławieństw, przeto dokonuje się konfrontacja norm 
z życiem, narasta krytyczna ich ocena dzięki prorockiemu odczytaniu 
znaków czasu, ponadto są podejmowane i kontynuowane studia w za-
kresie duchowości i działalności instytutu zakonnego – cały ten pro-
ces może prowadzić z czasem do kolejnego udoskonalenia konstytucji, 
czyli do następnej ich rewizji i adaptacji przez nowe pokolenie. Ważne 
jest to, aby rozwijał się i był żywy sam proces ewangelizacji serc, czyli 
wzrastania w wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii we wspólnocie 
Kościoła.

Aktualne mariańskie konstytucje nie są więc ostatnim słowem 
o Zgromadzeniu. Z czasem przyjdzie udoskonalenie, nowa adaptacja 
i lepsze wyrażenie tego, co istotne. 

Wierność misji

Z Ewangelią trzeba konfrontować także wierność misji, która zosta-
ła zakonowi powierzona. Misja jest powierzona i zlecona, a nie wymy-
ślona. Misja jest zadaniem, a nie ideologią albo programem socjalnym 
bądź edukacyjnym. Pomocą w tym temacie niech będą pytania, któ-
re postawił papież Franciszek w liście apostolskim na Rok Życia Kon-
sekrowanego: Czy nasze posługi, nasze dzieła, nasze obecności, odpo-
wiadają na to, do czego wezwał Duch Święty naszych założycieli, czy są 
adekwatne, by osiągnąć ich cele w [dzisiejszym] społeczeństwie i współ-
czesnym Kościele? Czy coś musimy zmienić?28. Oto impuls do trwałe-
go czuwania, które jest specyficzne dla funkcji prorockiej osób życia 
konsekrowanego29.

28  Franciszek, List apostolski na rok życia konsekrowanego…, I. 2.
29  List Rozpoznawajcie…, 10-17.
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„Te konstytucje przyjmujemy”

Kapituła generalna (2017) słusznie i trafnie odniosła się do dzie-
dzictwa Zgromadzenia. Aktualne konstytucje mają swoje własne obli-
cze, ukształtowane na fundamencie patrymonium i tradycji. Widać na 
nim rysy czcigodnych Ojców, św. Ojca Stanisława, naszego Założycie-
la, i bł. Jerzego, Odnowiciela. W efekcie, „te konstytucje”, wyraźniej niż 
posoborowe (1986), zawierają swoistą syntezę ich wizji, syntezę ich du-
chowości. Nadzieję na takie scalenie wyraził ks. Adam Boniecki MIC, 
były przełożony generalny, z okazji kanonizacji św. Ojca Stanisława30. 

Mimo wszystko, ktoś może powiedzieć, iż obecna redakcja kon-
stytucji może nadal mało wyraźnie i niedoskonale wyraża scalenie ele-
mentów charyzmatu w jednej syntezie31. Jednakże stanowi poważny krok 
w tym kierunku. A na pewno buduje samoświadomość naszej tożsa-
mości i sprzyja kontynuowaniu takiej refleksji.

30  Zob. „Tygodnik Powszechny”, 5 czerwca 2016, nr 23, 36.
31  DKG, Przesłanie I.2d.
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CZĘŚĆ PIERWSZA
PATRYMONIUM I DUCHOWOŚĆ 

ZGROMADZENIA

ROZDZIAŁ I
NATURA, CEL, DUCHOWOŚĆ I CHARAKTER

Charakter i miejsce Zgromadzenia w Kościele
1. Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny jest w Kościele apostolską wspólnotą duchow-
nych i braci zakonnych jako klerycki instytut życia konsekrowanego na 
prawie papieskim, podlegający bezpośrednio i wyłącznie władzy Stoli-
cy Apostolskiej w zakresie wewnętrznego zarządu i karności, z zacho-
waniem słusznej, uznanej przez tę władzę, autonomii życia.

KPK 586 § 1, 593; VC 60; Oblatio; NV, Praefatio Informatoria; 
KM 1; DD 23.I.1911, 12.I.1913.

Komentarz 

a) Uwaga redakcyjna 

W publikacjach o życiu zakonnym terminy ‘natura’ i ‘charakter’ są 
stosowane często zamiennie. W wielu konstytucjach i w literaturze te-
matycznej nadal pojawia się wyrażenie „cel ogólny”32; słowo ‘cel’ mówi 
o tym, że na pierwszym planie stawia się chwałę Bożą i naśladowanie 
Chrystusa. 

Przytoczone określenia razem wzięte wyrażają istotne elementy du-
chowości życia konsekrowanego, mówią o tym, że ta forma życia opi-
sana w ustawach zakonnych jest zgodna z Ewangelią i z ogólnym pra-
wem kościelnym33. 

32  Np. KM 1.
33  Zob. załączniki, 1-3.
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b) Teologia i prawo życia konsekrowanego – wzajemne relacje

Według KK (rozdz. I, V i VI), KPK (573-578) i VC (14-40, 46) in-
stytuty życia konsekrowanego stanowią integralną część rzeczywisto-
ści Kościoła, jego życia, świętości, zbawczej misji w świecie i roli pro-
rockiego znaku34. Są darem Bożym, który Kościół otrzymał od Pana. 
Z Jego łaski Kościół ustawicznie zachowuje ten dar przez kanoniczną 
aprobatę różnorodnych form ewangelicznego życia; troszczy się tak, 
aby wzrastały i rozwijały się zgodnie z duchem ich założycieli i zdro-
wych tradycji; kompetentna władza kościelna zatwierdza charakter, mi-
sję i ducha instytutów, dbając o to, aby myśl i zamierzenia założycieli 
były wiernie zachowywane i kontynuowane.

c) Charakter klerycki Zgromadzenia

Zgodnie z wytycznymi, w sprawie sposobu pisania prawa zakonne-
go, już na początku ustaw ma być podany charakter instytutu (w aspek-
cie eklezjalnym i kanonicznym), dlatego paragraf K 200 został przenie-
siony na pierwszą pozycję (K 1). W tym nowym numerze jest zapisa-
na kanoniczna definicja i struktura mariańskiej wspólnoty, określonej 
nazwą: Zgromadzenie Księży Marianów. 

A zatem formalnie Zgromadzenie Marianów jest zrzeszeniem kle-
ryckim, czyli księżowskim, jak większość nowożytnych kongregacji, 
np. księży jezuitów, pijarów, redemptorystów. Na podstawie prawa ko-
ścielnego w takich kongregacjach zarząd instytutu znajduje się w rękach 
duchownych. A w opisie apostolskich zadań nie mogą być pominięte 
posługi wynikające ze święceń, które są „konstytutywnym elementem 
charyzmatu” kleryckich zgromadzeń czynnych35. 

Jednak pod względem personalnym członkami tego rodzaju insty-
tutów są księża/duchowni (głównie prezbiterzy) i bracia zakonni (zwy-

34  VC 14 i 29.
35  KPK 588 § 2; por. VC 60.
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kle w mniejszości). Duchowni stanowią zazwyczaj gros członków. W tej 
sytuacji (personalnego składu) kongregacja księży może się kojarzyć 
z odrębną (inną) strukturą, zwaną instytutem «mieszanym», o którym 
mówi się, że jest to odmienna struktura i jeszcze „wymagająca pogłę-
bionej refleksji”36. Pozostaje zatem nazwa „kongregacja księży…” i jej 
rzeczywista złożoność osobowa (personalna) wraz z konsekwencjami 
prawnymi i interpersonalnymi, które rodzą niekiedy kompleksy (kle-
rykalizmu albo antyklerykalizmu) z powodu faktycznego traktowania 
braci zakonnych przez duchownych i vice versa. Podchodząc pozytyw-
nie do tej sprawy, powiemy, iż trzeba w tej sytuacji bardzo, i tym bar-
dziej, dbać o ducha braterstwa we wspólnocie37.

d) Księża i bracia zakonni

Bracia zakonni w instytucie kleryckim stanowią integralną część in-
stytutu, dlatego nie należy mówić o laikacie zakonnym, albo o świeckich 
zakonnikach, lecz o braciach zakonnych zjednoczonych z biskupami, 
prezbiterami i diakonami we wspólnym powołaniu zakonnym, w bra-
terstwie i apostolacie wynikającym z charyzmatu wspólnoty. 

Każde powołanie chrześcijańskie uwydatnia jakiś konkretny aspekt 
osoby i misji Chrystusa. W przypadku braci zakonnych jest to właśnie 
braterstwo – podkreślił kard. João Braz de Aviz38, informując o wymie-
nionym już wyżej dokumencie, przygotowanym przez KIŻKiSŻA39,
a jest to właśnie dokument o tożsamości i misji brata zakonnego 
w Kościele.

Oto fragment wypowiedzi prefekta Kongregacji kardynała João 
Braza de Aviz: Brat zakonny odzwierciedla oblicze Chrystusa-Brata, pro-
stego, dobrego, bliskiego ludziom, gościnnego, wielkodusznego, usłużnego. 

36  VC 61.
37  Zob. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego, List Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele (04.10.2015).
38  Radio Wat., 14.12.2015.
39  List Tożsamość i misja brata zakonnego… 
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Dokument podaje, że tożsamość i misja brata zakonnego sprowadza 
się do braterstwa rozumianego jako – po pierwsze – dar, który ów brat 
otrzymuje od Trójcy Przenajświętszej, będącej wspólnotą osób, a – po 
drugie – dar, którym dzieli się z braćmi we wspólnocie. Po trzecie, jest 
to dar, który daje on światu, aby budować świat dzieci Bożych i braci. 
Następnie kardynał podjął ogólną refleksję o braterstwie: W zgroma-
dzeniach kapłańskich bracia stanowią stałe przypomnienie podstawo-
wego wymiaru braterstwa w Chrystusie i wskazują na jego nadprzyro-
dzone pochodzenie. Braterstwo nie jest jedynie efektem własnych pra-
gnień, dążeń czy umowy społecznej. Zgodnie z Ewangelią nie stajemy się 
braćmi tylko dlatego, że tego chcemy. Braterstwo jest przede wszystkim 
darem, który otrzymujemy od Boga.

W mariańskich konstytucjach już w pierwszych numerach jest wy-
raźnie zapisane miejsce braci zakonnych. Podobnie trzeba zaznaczyć 
ich udział w misji Zgromadzenia poprzez posługi pełnione zarówno we-
wnątrz wspólnoty, jak i w ramach dzieł apostolskich, we współpracy ze 
[współbraćmi] sprawującymi posługę kapłańską40. A zatem do głosu do-
chodzi nie tylko kanoniczne, lecz także teologiczne pojmowanie wspól-
noty zakonnej, tak bliskie duchowo bł. Ojcu Odnowicielowi41. 

Przy tej okazji zwróćmy krytyczną uwagę na praktykę dzielenia 
wspólnoty na braci i księży podczas okolicznościowych przemówień 
lub powitań, w publikacjach i folderach, a także na tablicach informa-
cyjnych, gdzie stosuje się wyliczanie dwóch grup lub zespołów; na przy-
kład, na jednym z mariańskich cmentarzy przez wiele lat widniał na-
pis: „Bracia i Kapłani Z.K.M.” (Sic!). Co chciano wyrazić w tej formule? 
Odpowiedź: może jakiś kompleks – mówią jedni, albo raczej zakonne 
braterstwo i promocję braci – mówią drudzy. Czy należy utrzymać taką 
świadomą bądź nieświadomą praktykę dzielenia wspólnoty?

40  VC 60.
41  DD 46 i 89.

27Natura, cel, duchowość i charakter



Istota charyzmatu
2. Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

jest istotą charyzmatu Zgromadzenia i od samego początku jego ist-
nienia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania. 
Z tego misterium wypływa tożsamość i misja Zgromadzenia.

KK 65; Oblatio; NV I, 2; KM 16; Instr. I, 12. 

Komentarz

a) Wykaz źródeł 

Komentując ten zapis, warto wskazać jeszcze inne źródła i je ob-
jaśnić; źródła prawne i obrzędowe świadczą o początku i całej później-
szej tradycji w sprawie pojmowania i pielęgnowania własnego chary-
zmatu marianów: Oblatio 2 i 4; FDR 3, 6, 9; Statuta (1723) I, 1; Statuta 
(1750) I, 1; K (1791) I, 1. Zob. obrzędy profesji, w: Statuta (1750) 48-49, 
50-51; K (1791), 42-43, 46-47; ManRit (1950), 25-27; ManRit (1963), 
41-43; Rytuał (2010), nr 82.

b) Misterium Niepokalanego Poczęcia NMP

W dokumencie soborowym o Kościele Lumen gentium czytamy: 
Całym swoim życiem, także przez misterium Niepokalanego Poczę-
cia, Najświętsza Maryja Panna wkroczyła głęboko w dzieje zbawienia42. 
W tym zdaniu został wydobyty soteriologiczny aspekt maryjnych ta-
jemnic, czyli misteriów.

Misterium Niepokalanego Poczęcia NMP przynależy do grupy ta-
jemnic Wcielenia, czczonych i obchodzonych już w pierwszych stule-
ciach; obchód poczęcia Maryi (8 grudnia) stanowił rozwinięcie święta 
narodzenia Maryi (8 września). Konsekwentnie teksty modlitw w uro-

42  KK 65.

28 ks. Marian Pisarzak



czystość 8 grudnia mówiły o przyjściu na świat najpierw Matki, póź-
niej Jej Syna, postrzeganym głównie w perspektywie dynamiki realizo-
wanego misterium zbawienia. Nie tylko świąteczna celebracja, lecz tak-
że literatura apokryficzna, na przykład Protoewangelia Jakuba, uzupeł-
niała biograficzne dane obecne w Ewangeliach.

Docelowo Niepokalane Poczęcie Maryi jest podporządkowane ta-
jemnicy Odkupienia, jest wydarzeniem na linii rozwoju historii zbawie-
nia w kierunku „pełni czasu” (Ga 4, 4). Tajemnica ta jest jednym z mo-
mentów realizacji odwiecznego postanowienia (zamysłu) i planu zba-
wienia, planu miłości, czyli jednym z ogniw całości, jednym z wydarzeń 
zbawczej interwencji Boga powodowanej miłosierdziem wobec ludzi 
(por. Łk 1, 73). Ukazuje ona stwórczą i zbawczą miłość Trójcy Przenaj-
świętszej; Niepokalana jako „wybrana Córa Izraela”43 stanowi obraz no-
wego człowieka, nowego ludu Bożego i początek nowej ludzkości. 

Nic przeto dziwnego, że Kościół od początku wyznawał i czcił to 
misterium. Wiara Kościoła w Niepokalane Poczęcie Maryi i nauczanie 
o tym misterium dotyczy godności Maryi i Jej roli w dziejach zbawie-
nia, poczynając od pierwszych chwil Jej istnienia i życia. Taki był sote-
riologiczny motyw powstania liturgicznego obchodu – najpierw naro-
dzin Najświętszej Maryi Panny, potem także Jej poczęcia. 

Dopiero średniowieczne dysputy teologiczne o grzechu pierwo-
rodnym przesunęły akcent na wolność od grzechu i ukształtowały treść 
kolekty mszalnej (w XV w.), do dziś zresztą zachowanej. Kościół wy-
znaje w niej, że ze względu na posłannictwo bycia Matką Odkupicie-
la, oszczędzona została Maryi egzystencjalna blizna, jaką dotknięta jest 
natura ludzka każdego człowieka na skutek upadku Adama. Dlatego, 
aby rozwiać nieporozumienia, święto maryjne przypadające 8 grudnia 
bywa nazywane świętem uchronienia/zachowania Maryi od grzechu 
pierworodnego, sama zaś Maryja – jest uznawana za święty wyjątek na 
płaszczyźnie powszechności skutków grzechu pierworodnego.

43  Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Pallottinum, Poznań 1998, 1 (dalej: 
ZMNMP).
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Współczesne teksty liturgiczne, a więc czytania biblijne, prefacja 
i modlitwy mszalne ukazują Niepokalane Poczęcie w zbawczym planie 
Boga, mówią o świętości Maryi i zapraszają do budowania Kościoła we-
dług maryjnego pierwowzoru, aby – jak Ona – był święty i nieskalany, 
pełen łaski, bez skazy czy zmarszczki, cały piękny (zob. Ef 5, 27).

W ten nurt wiary, pobożności i nabożności, wymagającej objaśnie-
nia i propagowania, a nawet obrony, zanim przyszła definicja dogma-
tyczna, włączył się Założyciel Marianów. Złożył on, 11 grudnia 1670 
roku, deklarację wiary i wypowiedział ślubowanie, w stylu profesji za-
konnej, w takiej oto formule: Chcę z Bożej łaski założyć Towarzystwo 
(Societas)44 Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia […]; wyznaję, że 
Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja poczęta została bez zmazy pier-
worodnej, i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił…45.

Do tej pierwotnej idei nawiązują dziś marianie, kiedy w swoich 
ustawach (K2) piszą takie słowa: Niepokalane Poczęcie jest istotą cha-
ryzmatu Zgromadzenia i od samego początku jego istnienia szczegól-
nym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania.

W maryjnym wymiarze duchowości marianów ważny jest akcent 
immakulistyczny. Oczywiście, nie mówimy tu o nadrzędnej (jak chwała 
Boża, własne uświęcenie i zbawienie dusz), lecz o szczegółowej ewan-
gelicznej inspiracji mariańskiego życia; dziś nazywa się ją inspiracją 
charyzmatyczną. Niemniej, musimy pytać samych siebie, czy uznana 
i wyraźnie akcentowana w opisie charyzmatu tajemnica maryjna, obok 
misterium czyśćca, jest naprawdę żywo obecna w mariańskim credo 
(kształtowanym w procesie formacji i przeżywanym osobiście) i czy sta-
nowi peculiare signum, vis et gaudium vocationis marianae. Czy rze-
czywiście refleksja nad Niepokalanym Poczęciem Maryi – podejmo-
wana razem z całym Kościołem i pod opieką Urzędu nauczycielskiego – 
inspiruje, ożywia i dynamizuje naszą służbę Bogu przez oddanie się 

44  Societas w znaczeniu Congregatio religiosa, por. Societas Jesu, czyli Towarzystwo Jezu-
sowe, jezuici.

45  Oblatio 2 i 4.
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i poświęcenie Chrystusowi żyjącemu w Kościele? Może łatwo ucieka-
my się pod opiekę Maryi (sub patrocinio, adiuvante), czy jednak rów-
nież pod Jej kierunkiem (sub ductu) i na drodze wskazanej przez Nią 
szukamy Boga i spraw Jego (iter monstrante)? Te określenia zostały za-
czerpnięte z „Idei przewodniej” bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela 
mariańskiej kongregacji46.

Bardzo ważne jest studiowanie zakonnego charyzmatu. Punktem 
wyjścia niech będzie wiedza katechizmowa na temat dwóch prawd 
wiary (o Niepokalanym Poczęciu47 oraz o czyśćcu48). Aktualny Rytuał 
(2010) zawiera pytanie skierowane do mariańskich profesów wieczy-
stych: „Czy chcecie zgłębiać i głosić misterium Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, żyć nim na co dzień, niepodzielnym ser-
cem służyć Chrystusowi i Kościołowi na wzór Niepokalanej Maryi? – 
[Odpowiedź indywidualna:] Tak, chcę”49. Wyrażona tu chęć i gotowość 
modlitewnego zgłębiania, jeśli będzie podtrzymywana i realizowana, to 
zaowocuje nie tylko w życiu duchowym i braterskim, lecz także w wy-
miarze apostolskim, w misji głoszenia i celebracji misterium Niepoka-
lanego Poczęcia. 

Należy się spodziewać, że wyczuwając potrzeby epoki, marianie 
wnikną w liczne «powiązania tego dogmatu» [Niepokalanego Poczę-
cia Maryi], jak zresztą całej mariologii, z najbardziej żywotnymi proble-
mami, jakie trapią współczesnego człowieka [...]. 

Byłoby [i jest] pożądane, aby Zgromadzenie Marianów uznało za 
swą społeczną powinność «uwypuklenie» w pracy duszpasterskiej i wy-
chowawczej praktycznych konsekwencji, jakie katolicka myśl teologicz-
na i pedagogiczna wyprowadza z objawionej prawdy o całkowitej bez-
grzeszności i świętości Matki Zbawiciela. Od spełnienia tej powinności 

46  Instrukcje mariańskie (Instructiones CC. RR. Marianorum, 1959) I, 12 (dalej: Instr.); 
por. KM 14.

47  KKK 491-493.
48  Tamże, 1030-1032, 1472.
49  Rytuał…, 82.
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wydaje się zależeć rozwój mariańskiej rodziny zakonnej oraz wzrost do-
bra, jakim Zgromadzenie powinno promieniować na zewnątrz50. 

Jasne jest, że powinność uwypuklenia w pracy duszpasterskiej i wy-
chowawczej praktycznych konsekwencji obejmuje analogicznie naukę 
o czyśćcu i eklezjalnej więzi, czyli komunii ze zmarłymi51.

 
Misja

3. Boża wizja Zgromadzenia, wyciśnięta przez Ducha Świętego 
w sercu świętego Ojca Założyciela, przynagla współbraci, aby w Winni-
cy Pańskiej z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem: wyznawali, 
głosili i czcili misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, wspomagali bliskich śmierci i zmarłych w czyśćcu cierpiących 
oraz szerzyli Królestwo Boże na ziemi, służąc Chrystusowi i Kościoło-
wi. Swoją misję Zgromadzenie realizuje na wszelkie możliwe sposoby, 
z góry nie wykluczając żadnego dzieła, i we współpracy ze świeckimi.
NV I, 2-3; FDR 6 i 9; KM 2; Instr. II, 32

Komentarz

a) Wymowa źródeł

Objaśniając zapis o misji, warto wskazać inne źródła i je skomen-
tować: Oblatio 2. 4; FDR 3, 6, 9; NV I, 2 (por. Mt 20, 1-7: byście nie stali 
bezczynnie w winnicy Pańskiej; Statuta (1723) I, 1; Ceremonial, 150-151; 
Ramelhete, 210-211; K (1791) I, 1; K (1910) 2-3; kolekta w dniu 18.V (de-
kret KKBiDS, 01.08.2007); Rytuał (2010), nr 82; Modlitwy (2005, s. 7; 
2010, s. 5; 2021, s. 5: „o wierność naszemu charyzmatowi”); DD 1 (chwa-
ła Boża i zbawienie dusz); DD 69; DD 73; KPK 588 § 2; VC 36-37; 49; 
54; 60 fin; 74; 76-77; VC 81-82; EG 14-15, 160-164.

50  Zob. W. Nieciecki MIC, Główne cechy duchowości Zgromadzenia Księży Marianów 
w świetle Konstytucji mariańskich z 1930 r., Rzym 1965, 73.

51  Zob. aneks 5.
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b) Troska o właściwy język 

Tekst paragrafu mówi o „wspomaganiu bliskich śmierci i zmarłych 
w czyśćcu cierpiących”. Użyto tu języka popularnego. W istocie cho-
dzi o sytuację zmarłych „pozostających w czyśćcu”, albo jeszcze traf-
niej – „doznających oczyszczenia”. Tu chodzi nie tyle o miejsce, ile ra-
czej o stan, o sytuację i potrzebę oczyszczenia (zob. Iz 6, 3: Gdy Izajasz 
ujrzał świętość Boga, zdołał tylko zawołać, że jako grzesznik nie jest 
godny stać przed Bogiem).

Teologicznym językiem była zredagowana kolekta na 18 maja, na 
uroczystość św. Ojca Założyciela. Takim też językiem posłużyła się 
Kongregacja ds. Kanonizacji oraz Kongregacja Kultu BiDS. Oto łaciń-
ski fragment kolekty: ad auxilium pro defunctis in purgatorio detentis, 
to znaczy do niesienia pomocy zmarłym pozostającym w czyśćcu. Ale 
w nowopowstałym formularzu mszy (2021 r.) ten element nie wystę-
puje w oracji. Został on uwzględniony w prefacji, w której święty Oj-
ciec Stanisław jest nazwany żarliwym orędownikiem zmarłych. Przeto 
wydobyta została posługa/orędownictwo za zmarłymi, pominięto zaś 
delikatny temat pojmowania istoty i charakteru czyśćca.

c) Czyściec - jakim językiem mówią o nim źródła mariańskie 
    i kościelne?

Niedawno wszystkie mariańskie źródła zostały przebadane pod ką-
tem stosowanego w nich słownictwa w opisie chryzmatu troski o zmar-
łych. Efektem kwerendy jest stwierdzenie, że w dotychczasowym pra-
wodawstwie i w dawnych formułach obrzędowych, napisanych w języ-
ku łacińskim, nie pojawiło się określenie „cierpiący w czyśćcu”. 

W tej refleksji „o języku” w źródłach i potrzebie kształtowania „ję-
zyka” w dokumentach mariańskich, trzeba pamiętać, że współczesny 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o „końcowym oczyszczeniu wy-
branych” – i zastrzega – iż czyściec, czyli purgatorium „nie ma charak-
teru kary potępionych”52. 

52  KKK 1030-1032.
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A zatem w opisie stanu zmarłych i – konsekwentnie – w tekstach 
modłów za nich, powinny być uwzględnione takie pojęcia i określe-
nia, jak: (okresowy) „pobyt w czyśćcu” lub „przebywanie w czyśćcu” 
albo „doznanie/doświadczenie czyśćca” czy też potrzeba „oczyszcze-
nia” z win nieodpokutowanych.

d) Podmiot i zakres misji

W zwięzłej formule numeru jest wskazany podmiot misji, obejmu-
jący trzy grupy osób: księży, braci zakonnych i świeckich. Jest wydo-
byta posługa prezbiterów, zgodnie z KPK 588 § 2 i VC 60. Określenie 
zadań braci zakonnych i świeckich znajduje się w odpowiednich miej-
scach Konstytucji. Została pominięta praktyka duszpasterska, kiedyś 
wyszczególniana jako „pomoc proboszczom”; wyjaśnienie znajduje się 
w aneksie: Dzieje duszpasterskiej praktyki „pomoc proboszczom (nr 7).

e) Elementy misji 

Numer trzeci Konstytucji, w słowach: „Boża wizja Zgromadzenia 
wyciśnięta przez Ducha Świętego w sercu św. Ojca Założyciela”, odwo-
łuje się do charyzmatycznej genezy mariańskiego zakonu. Dalej są wy-
mienione elementy misji, prawie w następstwie chronologicznym, we-
dług historycznej kolejności zaistnienia „w sercu” św. Ojca Stanisława 
i według porządku „wyliczania” ich w okresie pierwotnej tradycji. War-
to odnotować fakt, że obydwa elementy charyzmatu, misterium Niepo-
kalanego Poczęcia i misterium czyśćca, nie były objęte kościelną defini-
cją dogmatyczną w okresie powołania do życia mariańskiego zakonu. 
Ale były bliskie ludziom minionych stuleci, mieściły się w wyznawanej 
wierze Kościoła i wyrażały się w nabożeństwach53. Natomiast współcze-
śnie, mimo pogłębionej refleksji teologicznej o tych treściach wiary, są 
one mało obecne w nabożnych praktykach i mało powiązane z życiem 

53  Zob. KKK 491-493 oraz 1030-1032, 1472.
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w duchu wiary. Potwierdza się więc przekonanie o aktualności chary-
zmatycznej misji marianów.

f) Misja Zgromadzenia w relacji do apostolskiej posługi Kościoła 

Misja Zgromadzenia jest uczestnictwem w apostolskiej posłudze 
Kościoła – zawsze aktualnej, tradycyjnie nazywanej troską o zbawie-
nie dusz (cura de salute animarum). Aby nie stać bezczynnie w Win-
nicy Pańskiej54, Zgromadzenie nie wyklucza z góry żadnego dzieła, 
ale w szczególny sposób podejmuje apostolaty i posługi, w których 
uobecniają się i wyrażają znamiona mariańskiego charyzmatu. Wyli-
czając szczegółowo, powiemy, że jest to apostolat maryjny, eschatolo-
giczny, edukacyjno-wychowawczy, eklezjalny i ekumeniczny, ewangeli-
zacyjny i misyjny, a na zwieńczeniu tego zestawienia stoi apostolat Bo-
żego Miłosierdzia. Te wszystkie aspekty czy odmiany apostolatu miesz-
czą się w podstawowym zadaniu nazwanym w dawnym stylu i ogólnie 
„szerzeniem królestwa Bożego na ziemi”. Dziś w miejsce tego wyraże-
nia chętnie mówi się o ewangelizacji, rozumianej wąsko (kerygmatycz-
nie) lub szeroko (apostolsko i duszpastersko). 

g) Czwarta część konstytucji w funkcji komentarza 
    do misji Zgromadzenia

Szczegółowym komentarzem do trzeciego numeru konstytucji jest 
cała czwarta część traktująca o apostolacie. Każdy rodzaj apostolatu po-
winien mieć na uwadze kerygmat i mistagogię. One są ważne w punk-
cie wyjścia i w punkcie docelowym każdej posługi duszpastersko-
-sakramentalnej, trzeba je realizować w programie katechizacji i wszel-
kiego przepowiadania55. 

54  Zob. NV I.2.
55  Zob. EG 160-175.
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Dzięki głoszeniu orędzia o zbawieniu na sposób kerygmatyczny 
– a od niego zaczynali swą misję apostołowie, „ochrzczeni Duchem 
Świętym” (Dz 1, 5) i Nim obdarowani (J 20, 22) – wszelka ewangeliza-
cja, przenikająca jakoś każdą odmianę apostolatu, prowadzi do osobiste-
go nawrócenia nowych uczniów Pana i przyjęcia przez nich w Koście-
le i od Kościoła daru Bożego Miłosierdzia (metanoia). Jest to dar zba-
wienia objawiony mocą Ducha Świętego w śmierci i Zmartwychwsta-
niu Chrystusa. Właśnie misterium Paschalne Kościół uobecnia w sło-
wie i znakach świętych, z niego czerpie łaskę miłosierdzia, obwieszcza 
ją światu i przekazuje nowym wyznawcom.

Konsekrowani na chwałę Trójcy Przenajświętszej
4. Odpowiadając na uprzedzającą miłość Boga w Trójcy Świętej 

Jedynego, aby przynosić obfitsze owoce łaski chrztu świętego, współ-
bracia wyrzekają się wszystkiego i przez zakonną konsekrację całkowi-
cie ofiarowują i poświęcają się Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu, ażeby Bóg stał się wyłącznym ośrodkiem życia za-
równo dla poszczególnych członków, jak i dla całego Zgromadzenia.
VC 36-37; Oblatio; KM 4

Komentarz

a) Żywy Bóg w Trójcy Osób 

Ten paragraf wyraża teocentryczny (trynitarny) i dialogowy charak-
ter wiary i życia chrześcijańskiego (przez konsekrację chrztu), a w kon-
sekwencji – życia zakonnego (przez profesję rad ewangelicznych). Obie 
formy życia są odpowiedzią na uprzedzającą Bożą „konsekrację”56. Żywa 
wiara, jako akt posłuszeństwa i zawierzenia, skłania człowieka do wiel-
kodusznej odpowiedzi miłością na Miłość, do oddania i poświęcenia 

56  VC 19.
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całego siebie Bogu umiłowanemu ponad wszystko. Konsekrowani – to 
po prostu „ludzie Boga” zakotwiczeni w Bogu.

Już samo słowo ‘konsekrowani’ użyte w tytule numeru mówi o pry-
macie Boga w naszych relacjach międzyosobowych. Chodzi o rzeczy-
wistość Boga Żywego, o Jego osobowe bytowanie (istnienie) w Trój-
cy Osób (Communio Personarum) i stwórczo-zbawcze działanie całej 
Trójcy. Nikt nie powierza siebie jakiejś bezosobowej idei czy wymy-
ślonemu przez siebie bóstwu (idolowi), lecz Bogu żywemu w znacze-
niu trynitarnym, zgodnie z Objawieniem Bożym. Ilekroć Kościół zwra-
ca się do „Boga” w liturgicznych modlitwach (często bez dookreśleń), 
zawsze ich tekst zawiera credo, jest wyznaniem trynitarnego działania 
Boga w ekonomii zbawienia, jeśli nawet liturgiczna formuła (kolekta) 
nie wymienia imion Osób Boskich57.

b) W centrum życia Bóg Ojciec, wszystko a Patre – ad Patrem

Śledząc wypowiedzi Jezusa zapisane na kartach Ewangelii, wi-
dać, że w centrum Jego misji prorockiej i objawionych postaw wobec 
Boga stoi Bóg Ojciec, Stwórca i Dawca wszelkiego dobra, Źródło każ-
dej zbawczej misji, każdego powołania. Jezus postawił na pierwszym 
planie Synowskie posłuszeństwo Ojcu. Powodowany posłuszeństwem 
stał się „żywą, osobową konsekracją”, odkupieńczą Ofiarą naszego 
zbawienia.

Tak rozumiany teocentryzm, a Patre – ad Patrem58, ma być do-
minantą duchowego życia każdego chrześcijanina, tym bardziej osoby 
konsekrowanej, idącej w ślady Jezusa, Syna człowieczego i Syna Boże-
go (sequela Christi). Bóg Ojciec ma być zawsze pierwszy i najważniej-
szy, na początku i u kresu powołania. Stąd taki apel: niech każdy za-
wierzy Bogu samego siebie całkowitym i bezwarunkowym poświęce-
niem Mu własnego życia i złożeniem w ofierze wszystkiego – teraź-

57  Por. Tamże, 17-21.
58  Tamże, 17, tytuł.
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niejszości i przyszłości – w Jego ręce. Oto istota konsekracji chrześci-
jańskiej i zakonnej.

c) Wierność powołaniu do wspólnoty osób. 
    Jedność w różnorodności jest zadaniem

Kiedy myślimy o Trójcy Przenajświętszej, to czcimy i podziwiamy 
Boską Wspólnotę Osób. Od Niej uczymy się życia w ludzkiej wspól-
nocie i funkcjonowania w braterskiej jedności. Powołanie do określo-
nej wspólnoty zakonnej jest łaską „z wysoka”, znakiem miłości Boga 
Ojca, stąd potrzeba trwania w wierności konkretnemu zgromadzeniu/
zakonowi, do którego doprowadziła nas łaska powołania, a nie osobiste 
oczekiwania i wyobrażenia czy sympatyczny wybór – w zakresie dro-
gi życiowej i konkretnej braterskiej wspólnoty. Z tego wynika taka za-
chęta i powinność: Łaskę powołania do wspólnoty zakonnej każdy ze 
współbraci niech jak najwyżej sobie ceni i rozwija, niech będzie jej wier-
ny (por. KK 39, 95), zgodnie ze słowem Pana: Kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony (zob. Mt 24, 13).

d) Misja konsekrowanych – to świadectwo o pierwszeństwie Boga 
    i dóbr przyszłych

Konsekrowani żyją w innej perspektywie. Idąc za Mistrzem w du-
chu ewangelicznych rad i błogosławieństw (por. Mt 5, 3-12), współ-
bracia żyją błogosławioną nadzieją ostatecznego objawienia się chwa-
ły Chrystusa (por. Tt 2, 13) i dają światu prorockie świadectwo o pierw-
szeństwie Boga i dóbr przyszłych (por. Mt 19, 12). 

Życie konsekrowane nie jest celem samo dla siebie. Jak Chrystus 
był „posłany”, tak osoby konsekrowane, razem z całym Kościołem, na 
mocy jego posłannictwa, mają pełnić wobec świata prorocką funkcję 
na rzecz dóbr, „których się spodziewamy” (Hbr 11, 1). Z tym świadec-
twem wiąże się inna opcja w sposobie i stylu życia. Jest to życie w in-
nej optyce: „dla królestwa niebieskiego” (Mt 19, 12). Wzorem jest sam 
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Chrystus, który „ofiarował samego siebie Bogu” (Hbr 9, 14), a przykła-
dem Najświętsza Maryja Panna, „pierwsza”, która słuchała, rozważała 
w sercu i realizowała w swoim życiu naukę o błogosławieństwach i ra-
dach ewangelicznych. Dziś Ona raduje się chwałą nieba jako Wniebo-
wzięta. Jest osobowym znakiem szczęśliwego finału ziemskiego piel-
grzymowania człowieka.

f) Konsekrowani – doświadczanie napięcia duchowego 
    i sprzeciwu świata 

Z prorockim stylem życia i z wiernością spełnianej misji łączy się 
doświadczenie napięcia i zmagania duchowego, stanu walki ducho-
wej. Ponadto radykalizm poświęcenia i gorliwość apostolska, wpraw-
dzie wzbudzają podziw, ale też sprzeciw świata (por. Łk 11, 49). Tym 
bardziej aktualne są słowa Chrystusa: Nie bójcie się! (Mt 10, 28; por. Mt 
17, 7; Iz 41, 10), Trwajcie w miłości mojej! (J 15, 9; por. J 15, 20), Raduj-
cie się, wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5, 12).

Śladami Chrystusa
5. Do własnej doskonałości ewangelicznej oraz do uświęcenia in-

nych współbracia zmierzają, wstępując mężnie i wiernie w ślady Pana 
naszego Jezusa Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego*, Zbawi-
ciela świata. Rozważając Ewangelię Pana, niech współbracia wpatru-
ją się w Jego oblicze jako Odkupiciela świętego, niewinnego i nieska-
lanego, który nie znał grzechu, a był wydany i stał się ofiarą paschal-
ną. Niech usiłują z każdym dniem coraz bardziej Chrystusa poznawać, 
miłować i naśladować, napełniać się duchem Chrystusowym i nim się 
kierować, z najwyższą gorliwością i usilnością szerzyć królestwo Chry-
stusowe i Chrystusa wszędzie wnosić.
DZ 5; NV I,12; KM 3; Instr. I, 12
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Komentarz 

a) Lektura źródeł

Hbr 7, 26-27; 2 Kor 5, 21; 1 Tm 2, 6; Ef 5, 26; Ef 5, 29; por. Mt 10, 1; 
Dz 1, 8; Dz 2, 42-47; Inspectio cordis (f. 135v): Świadectwem prawdzi-
wego nawrócenia się jest rzeczywiste naśladowanie Chrystusa. Dobrą 
regułą naśladowania jest wstać i pójść za Nim (por. Mt 9, 9), zob. Pi-
sma zebrane, 918; NV I, 1 (większy wzrost chwały Bożej i troska o własne 
zbawienie z poważnym dążeniem do doskonałości); NV II, 1-5; KM 1; 
KM 3; Instr I, 11-12; DD 2 (by stać się coraz bardziej podobnymi do Je-
zusa Chrystusa); KK 44; DZ 1; DZ 2a; DZ 5; VC 1; VC 18; VC 23-29; 
VC 42; VC 60; VC 65-66; VC 85-86; instr. Rozpocząć na nowo od Chry-
stusa, 15; kolekta dnia 27.01; VC 23-24: „paschalny wymiar życia kon-
sekrowanego”; DKG, Priorytety, 2.

b) Uwaga

Ze względu na dominującą w Sercu Jezusa synowską postawę wo-
bec Ojca Niebieskiego, kiedyś w ustawach zakonnych wymieniano naj-
pierw posłuszeństwo Chrystusa, potem Jego czystość i ubóstwo. Dla-
tego mogłaby być w tym miejscu taka kolejność zapisu. Respektowa-
ły to dawne konstytucje.

c) Kontekst paschalny 

W piątym numerze Konstytucji dominują słowa: Zbawiciel i Od-
kupiciel. Z tej racji warto odwołać się do ważnej wypowiedzi zapisa-
nej w tekstach kapituły generalnej odbytej w 2011 roku: W tajemni-
cy Niepokalanego Poczęcia dostrzegamy wyraźnie dynamikę zbawczą 
tajemnicy paschalnej (K 6) […]. Należy więc kontynuować i pogłębiać 
zrozumienie naszego charyzmatu [ze znamieniem immakulistycznym] 
w tej nierozerwalnej relacji, jaka istnieje między tajemnicą Niepokala-
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nego Poczęcia i tajemnicą paschalną59. Właśnie w tym kontekście na-
leży oglądać i czytać wizerunek Chrystusa, jaki nakreślił o. Odnowiciel 
w „Dzienniku” i odwołać się do biblijnego obrazu Chrystusa jako Od-
kupiciela: „świętego, niewinnego i nieskalanego”, który nie znał grze-
chu, a był wydany na śmierć jako ofiara paschalna (Hbr 7, 26; 2 Kor 
5, 21; 1 Tm 2, 6).

d) Chrystus oddany posługiwaniu 

Chrystus jako Sługa zbawienia został ukazany przez bł. Ojca Od-
nowiciela w jego duchowych notatkach i w instrukcjach. W „Dzienniku” 
napisał on takie słowa: Wzorem niech nam będzie Chrystus, nie tylko 
pracujący w spokoju nazaretańskiego domu, nie tylko pokutujący i po-
szczący przez czterdzieści dni na pustyni, spędzający całe noce na mo-
dlitwie, lecz także […] Chrystus wśród tłumów, obchodzący wioski i mia-
sta, odwiedzający grzeszników i sprawiedliwych, prostaczków i uczonych, 
ubogich i bogatych. Chrystus nauczający i odpierający napaści faryze-
uszów, Chrystus szukający zagubionych owiec, Chrystus cierpiący, prze-
śladowany i zmuszony się ukrywać przed nienawiścią wrogów60.

Tytuł redakcyjny paragrafu Śladami Chrystusa wydobywa „peł-
ne naśladowanie Chrystusa”61. Co tu oznacza „pełnia”? – W procesie 
naśladowania nie chodzi o odwzorowanie cnót i stylu działania, lecz 
o misję pojętą soteriologicznie, o Chrystusa wszędzie i zawsze odda-
nego zbawczemu posługiwaniu. 

Celem aktywności Jezusa nie była pokusa ogarnięcia wszystkiego 
i zaradzenia każdej biedzie, jako dobroczynna wszechobecność, lecz 
taka służba, gorliwość, poświęcenie i oddanie, aby „owce miały życie” 
(J 10, 10) mocą całkowitego poświęcenia siebie w pełnym wymiarze 
posługiwania, aż po śmierć i Zmartwychwstanie. 

59  DKG, Priorytety, nr 2.
60  DD 76; por. tamże, 82.
61  D 76.
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Autor instrukcji, bł. Jerzy, zastrzega w niej, że nie chodzi mu o po-
szczególne cnoty Jezusa, czy okoliczności Jego działania, lecz o całe dą-
żenie i całą Jego postawę jako Zbawiciela. Mamy upodobnić się do Nie-
go w Jego postawie ofiary, „aby inni życie mieli”. Takie jest brzmienie 
zapisu: Non modo hanc vel istam Christi virtutem acquirendam curent, 
sed potius […] Eius spiritu imbui, totam plane suam vitam Eius vitae 
conformare cupiant et studeant…62.

e) Wpatrzeni w Jego Oblicze i upodobnieni do Niego

Jezus Chrystus jest wzorem synowskiej postawy wobec Boga i dro-
gą wiodącą do Ojca (por. J 14, 6), z tej racji niech współbracia wstępu-
ją mężnie i wiernie w Jego ślady. Pojęcie naśladowania Chrystusa (nr 5) 
nie wyczerpuje istotnego celu, jakim jest konfiguracja z Chrystusem 
i zanurzenie w Jego paschalnym dziele, udział w zbawczej ofierze. Cho-
dzi o upodobnienie się do Pana Jezusa Odkupiciela i wejście w Jego cał-
kowitą ofiarę z siebie63. W tej sprawie teologia posługuje się terminem: 
konfiguracja. Święty Jan Paweł II wolał mówić o kontemplacji Chry-
stusowego Oblicza, o czynnym wpatrywaniu się w Oblicze Pana, któ-
re przemienia i upodabnia64. Tak naprawdę, chodzi o udział w misji by-
cia ofiarą i ofiarnikiem „dla zbawienia”.

Cała formacja zakonna powinna zmierzać do osiągnięcia przede 
wszystkim tego celu. Ma to być proces stopniowego przyswajania so-
bie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu i ludziom; ma to być zjednoczenie 
z Chrystusem Paschalnym, posłusznym woli Ojca i „wydanym” dla zba-
wienia świata. Lapidarnie to ujął św. Paweł Apostoł: Nosimy nieustan-
nie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w na-
szym ciele (2 Kor 4, 10).

62  Instr. I. 11; tłum. z j. łac.: Niech starają się zdobyć nie tyle tę lub inną cnotę Chrystusa, 
co raczej całe swoje życie przeniknąć Jego duchem…; niech pragną i usiłują dostosować 
się do Jego sposobu życia.

63  VC 65; zob. DD 2: by stać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa.
64  Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte (6.01.2001), 16-28; por. VC 14-16.
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W związku z konsekracją życia w całym jego wymiarze, powiedz-
my wyraźnie, iż potrzebą naszych czasów jest to, aby wartość i znacze-
nie apostolskiej posługi/akcji (w której łatwo o przesadny i naturalny ak-
tywizm) przynajmniej zrównoważyć podkreśleniem sensu każdej ofia-
ry z siebie, jako ofiary składanej wraz z Chrystusem Odkupicielem dla 
zbawienia świata (niezależnie od stopnia i liczby poświęceń)65.

f) Zagrożenie duchowe: ideologiczna świętość i naturalna doskonałość

Cel życia konsekrowanego jest ujęty konkretnie i personalnie, cho-
dzi o naśladowanie Chrystusa (Pójdź za Mną – Sequere me, por. Mt 
9, 9). Chodzi też o przykład Świętych, na czele z Matką Bożą; ich ży-
cie było zwierciadłem upodobnienia się do Mistrza, przynajmniej w ja-
kimś szczególnie wyrazistym aspekcie. 

Podstawową regułą jest Chrystusowa Ewangelia skoncentrowana 
na przykazaniu miłości; sąd ostateczny będzie dotyczył realizacji tego 
przykazania. Chodzi o miłość konkretną, stosowaną, która cierpliwa 
jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się py-
chą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą; wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma (por. 1 Kor 13, 4-7). Oto reguła miło-
ści bogatej w cnoty. O cnoty właśnie, i to w stopniu heroicznym, cho-
dzi zawsze w procesie beatyfikacji każdego sługi Bożego.

Na określenie celu życia zakonnego używano często takich ter-
minów, jak ‘doskonałość’ i ‘świętość’, rzadziej ‘miłość doskonała’. One 
są aktualne, nadal funkcjonują. Istnieje jednak niebezpieczeństwo po-
sługiwania się tymi wyrażeniami dla ideologizacji celu, gdy cel jest sta-
wiany abstrakcyjnie albo tylko w ludzkich i naturalnych kategoriach, 
w imię człowieczeństwa, osiągalny w oparciu o ascezę, o własne wysił-
ki i cnoty, „bez łaski z góry”, w oderwaniu od osobowej rzeczywistości 

65  Zob. Kol 1, 24; zob. VC 24: paschalny wymiar życia konsekrowanego; por. tamże, 23.
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Chrystusa i Jego łaski, a przecież On jest źródłem i wzorem doskona-
łości (Kol 1, 28) oraz konsekracji66. Celem jest upodobnienie do Nie-
go, w Jego ofiarnej miłości, a nie sama świątobliwość życia i praktyk, 
czy ludzka doskonałość pojmowana ideowo, in abstracto, koncepcyj-
nie i naturalistycznie, w kategoriach czystego humanizmu. 

O doskonałości mówią także różne prądy myślowe i nurty peda-
gogiczne, wcale nie odwołujące się do określonej motywacji religijnej. 
Niekiedy humanizm łączono z religijnością. Mówiono wówczas o świę-
tości i boskości stylu życia. Ideę uświęcenia życia zna judaizm, nie jest 
ona specyfiką tylko chrześcijańską. 

Głównym i istotnym, zawsze aktualnym celem życia konsekrowa-
nego jest chwała Boża i dążenie do ewangelicznej miłości przez jedność 
z Chrystusem Zbawicielem i przez upodobnienie się do Niego w misji 
Odkupiciela przez całkowitą konsekrację. Ten cel jest wspólny wszyst-
kim instytutom. Mówi on o teocentrycznym charakterze życia zakon-
nego i właściwej mu konsekracji na wzór Chrystusa – „za zbawienie 
świata”. Ta perspektywa soteriologiczna jest istotna i konieczna.

Dawniej nadrzędny cel był określany na przykład taką formułą: „ce-
lem… jest szerzenie chwały Bożej i własne uświęcenie”, albo: „chwała 
Boża i własna doskonałość”; „trzeba je stawiać na pierwszym miejscu”67. 
W tle takich akcentów pojawia się antropocentryzm, czyli postęp du-
chowy osiągany własnym staraniem, ascetycznym wysiłkiem, „bez ła-
ski Bożej”. W takiej opcji sam Chrystus i naśladowanie Chrystusa sta-
je się tylko narzędziem dla ludzkiego samodoskonalenia, dla osobowej 
autoperfekcji. Dziś modnym ideałem jest „samorealizacja”; w duchowo-
ści dominuje osobowe ego, stawiane na górnej, najwyższej półce, zaś 
na dole jest miejsce dla Boga, traktowanego służebnie, instrumental-
nie, do usług człowieka. Jeśli Bóg nie spełnia ludzkich próśb i oczeki-
wań, łatwo może być odrzucony, choć to nie oznacza, że zostaje usu-
nięty z rzeczywistości świata. Dlatego mamy „wielu wierzących, a ma-
ło praktykujących”. 

66  VC 29.
67  Por. Instr. I, 2-4; KM 1.
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Taka sytuacja zmienia się dzisiaj, zmienia się in minus, w imię tzw. 
świeckości/sekularyzacji/poglądów i sposobu życia. W 2010 roku od-
setek osób przyznających się do wiary w Boga w państwach Unii Eu-
ropejskiej wynosił około 70 procent. W stosunku do tych danych licz-
ba wierzących w Boga w Europie obecnie zmniejszyła się o 10 do 30 
procent (różnie w różnych krajach)68.

Kształtowani przez Ducha Świętego
6. Duch Święty poprzez Kościół realizuje misję Chrystusa w świe-

cie. Jak świętością napełnił Maryję, tak stosowną łaską obdarowu-
je ochrzczonych wyświęconych i konsekrowanych. Dlatego też niech 
współbracia często przyzywają i przyjmują Ducha Świętego, niech się 
dają prowadzić i kształtować przez Niego. Niech stają się święci i nie-
skalani przed Obliczem Boga na wzór Maryi. Rozważając zaś Słowo 
Boże i rozeznając znaki czasu, niech dążą do poznawania i wypełnia-
nia woli Boga. W mądrości i mocy Ducha Świętego niech głoszą Ewan-
gelię całemu światu.
VC 19; VVen, Prologus.

Komentarz

a) Poszerzona baza źródeł

NV II, 1-5; K 1; K 20; PC 2a; VC 14, 19, 30; DetV 52, 65.

b) W Duchu Świętym

Ten numer Konstytucji mówi o życiu w Duchu, o życiu ducho-
wym i o wiodącej roli Ducha, Pana i Ożywiciela (według Credo). Po-
nieważ Duch Święty uprzedza ludzkie działanie, przeto: Niech współ-

68  Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_w_Unii_Europejskiej, dostęp 30 VI 2018; 
zob. https://www.gosc.pl/doc/2095874.Religijnosc-w-Europie, dostęp jak wyżej.
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bracia często przyzywają i przyjmują Ducha Świętego, niech się dają 
prowadzić i kształtować przez Niego… Posłuszni prowadzeniu Ducha 
Świętego, rozważając słowo Boże i rozeznając znaki czasu, niech dążą 
do poznawania i wypełniania woli Boga.

Dotychczas w Konstytucjach mało mówiło się o roli Ducha Świę-
tego i znaczeniu słowa Bożego w kontekście wiary i powołania po-
szczególnych osób, a także w kontekście powstawania w Kościele no-
wych form życia konsekrowanego. Dlatego jest potrzebny komentarz 
do słów o słuchaniu, czytaniu i rozważaniu słowa Bożego. Potrzebna 
jest zachęta do wrażliwości na natchnienia Ducha. Trzeba tak prakty-
kować modlitwę, aby była miejscem „nasłuchu” tego, co mówi Duch 
do mnie i do wspólnoty braci.

Dokumenty Kościoła wyraźnie nauczają o responsoryjnym cha-
rakterze powołania. Życie konsekrowane jest odpowiedzią: rodzi się 
ze słuchania słowa Bożego i przyjmuje Ewangelię jako swoją regułę ży-
cia69. Będąc naśladowaniem Chrystusa czystego, ubogiego i posłuszne-
go, staje się „żywą egzegezą słowa Bożego” – przypomniał o tym Be-
nedykt XVI w encyklice Verbum Domini70, powołując się m.in. na ad-
hortację św. Jana Pawła II71. Z kolei papież Franciszek wskazał na to, 
że słuchanie słowa Bożego łączy się z pragnieniem widzenia i ogląda-
nia Oblicza Boga, co prowadzi do oddania się kontemplacji, następnie 
słowo i kontemplacja rodzi gotowość do przekazywania innym tego, 
co uszy słyszały, a oczy oglądały72.

Oprócz słowa Bożego, drugim ważnym czynnikiem „drogi wiary” 
i „drogi powołania” jest wolne, niczym nieskrępowane działanie Ducha 
Świętego73, a ze strony człowieka – „uległość Jego poruszeniom i kierow-
nictwu”74. Duch Święty, jako sprawca jedności i przewodnik, prowadzi 

69  DZ 2.
70  VD 83.
71  VC 82.
72  Franciszek, Encyklika Lumen fidei (29.06.2013), 29-31.
73  Por. DetV 65.
74  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum, 3, 

12 (dalej: KO); por. VC 65.
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do Chrystusa i z Nim jednoczy każde otwarte serce. Powołanych i od-
powiadających na głos Boga Vita consecrata nazywa „konsekrowany-
mi przez Ducha Świętego”75. Rzeczywiście, „jakaś” żywa więź z Bogiem 
(nawet bez znajomości Biblii) oraz modlitewne rozważanie Pisma Świę-
tego, jako „konstytutywny element duchowości”, stoi często na począt-
ku każdego powołania i wspiera je na drodze realizacji. Tak było rów-
nież w dziejach powstania i rozwoju konkretnych wspólnot.

Duch Święty, w którego mocy została napisana Biblia, jest tym sa-
mym [Duchem], który oświeca nowym światłem słowo Boże, skierowa-
ne do założycieli i założycielek. Z niego wziął początek każdy charyzmat, 
a każda Reguła chce być tego wyrazem, dając początek formom życia 
chrześcijańskiego, które cechuje ewangeliczny radykalizm76.

c) Duch Święty i miłość do Kościoła

„Ochrzczonych, wyświęconych i konsekrowanych”, po prostu każ-
dego człowieka złączonego jakoś z Chrystusem, Duch Święty stosow-
ną łaską wspiera w chrześcijańskim powołaniu, aby na Bożą konsekra-
cję odpowiedzieli osobistym poświęceniem, upodobniając się do Chry-
stusa w Jego synowskiej relacji do Ojca i zarazem w Jego oblubieńczej 
miłości do Kościoła jako Eklezji. Niech więc współbracia miłują Ko-
ściół i służą mu jak Chrystus, który wydał za niego samego siebie (por. 
Ef 5, 25-26). 

Z Maryją Niepokalanie Poczętą 
7. W podążaniu za Chrystusem drogę nam wskazuje i wspoma-

ga nas Niepokalana Dziewica Maryja. Ona, od swego poczęcia, wolna 
od grzechu i pełna łaski, napełniona darmową miłością Ducha Święte-
go, jest owocem paschalnego zwycięstwa Chrystusa i pierwszą uczest-

75  VC 19.
76  VD 83.
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niczką odkupienia; ukazuje stwórczą i zbawczą miłość Trójcy Przenaj-
świętszej; stanowi obraz nowego człowieka zdolnego do relacji z Bo-
giem i ludźmi, początek nowego ludu Bożego i zalążek nowej ludzko-
ści. Współbracia, razem z całym Kościołem, kontemplując Niepokalane 
Poczęcie Maryi, niech to misterium poznają, miłują, wyznają, celebrują 
i głoszą. Z niego niech czerpią inspirację do życia duchowego, wspólno-
towego i apostolatu. Przede wszystkim przez to misterium Maryja po-
budza współbraci do ufności w nieskończoną owocność dzieła odku-
pienia, do unikania wszelkiego grzechu, do ukochania czystości serca, 
do przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania Ko-
ścioła w jedności, tak „aby był święty i nieskalany” (Ef 5, 27).
KK 65; Oblatio; Testamentum I; NV I, 2; KM 164; Instr . I, 12 

Komentarz77

a) Poszerzona baza źródeł

Por. Instr. I,12 (iter monstrante et adiuvante peculiari nostra Pa-
trona…; Przedmowa S.B. K. Wyszyńskiego OIC, w: F. ARIAS, Gwiaz-
da Zaranna, Warszawa 2001, 31: Maryja, pierwszą uczestniczką Od-
kupienia; Manuscripta Latina (Georgii Matulaitis ) II, 189: Niech na-
sze Zgromadzenie będzie całe [dla] Jezusa, całe [dla] Maryi;

KM 164; KK 39-42; KK 63; KK 65; VC 28 i 34; 112; MR, pref. nr 71 
albo MRp 74: powołani do pierwotnej świętości; kolekta mszalna 18.05; 
Modlitwy (2010, s. 6; 2016, s. 6; i nowe edycje).

b) Analogia misteriów i pierwowzór Kościoła

Istnieje analogia misteriów wiary. W związku z komentowanym te-
raz numerem Konstytucji ważne są dwie analogie: pierwszą jest chrzest 

77  Zob. Załącznik 4: Teologiczna refleksja o Niepokalanym Poczęciu NMP – bogactwo 
aplikacji.
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i Niepokalane Poczęcie NMP, drugą jest Kościół i Niepokalane Poczę-
cie NMP. W imię tych analogii ma sens a) wezwanie do troski o god-
ność, świętość i zbawienie każdego człowieka (indywidualnie), jak też 
b) impuls do budowania wspólnoty Kościoła jako Mistycznego Ciała 
Chrystusa78; taką zachętę wypada uwzględnić tutaj, w kontekście mi-
sterium Niepokalanego Poczęcia NMP.

W ostatnim zdaniu siódmego numeru jest wydobyty maryjny 
pierwowzór Kościoła79, przybliżony przy pomocy określeń biblijnych 
i słownictwa liturgicznego. Warto jednak pamiętać, że wprowadzony 
do liturgii tekst Pawłowy z Listu do Efezjan (5, 27) nie mówi o jedno-
ści ekumenicznej, chociaż jest ona stale aktualnym zadaniem. Został 
on wprowadzony w kontekście (!) podstawowego zobowiązania: do 
budowania Kościoła według maryjnego pierwowzoru, aby – jak Mary-
ja – był święty i nieskalany, pełen łaski, bez skazy czy zmarszczki, cały 
piękny (zob. Ef 5, 27)80. 

c) Od kontemplacji do inspiracji

Razem z całym Kościołem kontemplując tajemnicę Niepokalane-
go Poczęcia Maryi, niech współbracia dążą do poznawania, miłowania, 
wyznawania, celebrowania i głoszenia tego misterium. Z niego niech 
czerpią inspirację do kształtowania osobistego życia duchowego, re-
lacji we wspólnocie i do apostolskiej posługi. Przede wszystkim niech 
dążą do unikania wszelkiego grzechu i ukochania czystości serca, do 
przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą, aby było święte i nie-
skalane. Niech tak kształtują oblicze Kościoła, aby był dla świata „sa-
kramentem i narzędziem łaski”, „znakiem miłosierdzia Bożego” i Ob-

78  Zob. kolekta w dniu 27 stycznia, przykład bł. Jerzego Odnowiciela.
79  KK 63.
80  Są to określenia biblijne i liturgiczne, zob. Łk 1, 28; Ef 5, 27. 29; w sprawie tytułu „Tota 

pulchra” zob. teksty 8 XII, II Nieszpory; Zbiór Mszy o NMP, czyli Collectio missarum 
de BVM, nr 14 i 36; por. VC 28.

49Natura, cel, duchowość i charakter



lubienicą Chrystusa, godną i piękną, „odzianą szatą zbawienia i płasz-
czem sprawiedliwości”81.

d) Czcić misterium i wysławiać dary łaski 

Zapis w Konstytucjach można tak oto rozwinąć: Wnikając w słowo 
Boże o odwiecznym zamyśle i planie zbawienia (por. Ef 1, 3-14), w któ-
rym misterium Niepokalanego Poczęcia NMP stanowi ważne wydarze-
nie, współbracia będą gorliwie czcić Boga razem z Maryją i za Jej przy-
kładem wysławiać darmo dane ludziom łaski, jak „odpuszczenie grze-
chów” i „błogosławieństwo duchowe”, „odkupienie przez Krew” i „Bo-
że Miłosierdzie”. One zostały „szczodrze na nas wylane, według bogac-
twa łaski Boga Ojca przez Ducha Świętego w Chrystusie, „świętym, nie-
winnym i nieskalanym” (Hbr 7, 26). Te dary są nam dane, „abyśmy byli 
święci i nieskalani przed obliczem Boga”, każdy osobno, a także jako za-
konna wspólnota i razem z całym Kościołem, powołanym do pierwot-
nej świętości. albowiem misterium Niepokalanego Poczęcia jest pierwo-
wzorem nowego stworzenia i całego Kościoła w porządku łaski i chwa-
ły (por. Ef 5, 27; 2 Kor 5, 17)82.

 

81  Zob. Oblatio, p. 4: Wyznaję, że […] Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej, 
i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia, por. „Fundatio 
Domus Recollectionis” (Założenie Domu Skupienia naszego św. Ojca Założyciela, w: 
Pisma zebrane, s. 1455-1469), 3. 6 (dalej: FDR). Zob. DD 42: świadectwo mistyczne-
go doświadczenia bł. Odnowiciela, dotyczące Niepokalanego Poczęcia; zob. tekst mo-
dlitwy do Niepokalanej za Zgromadzenie: Panno Najświętsza, […] przyczyniaj się za 
nami, aby nasze życie było czyste i nieskalane (DD 84); zob. KK 1; teksty litur. godzin 
i mszału na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII); por. Ef 5, 25-27; por. 
DD 24, 92 i 97.

82  KM 164; Instr. I, 12; KK 39-42; 63; 65; VC 28 i 34; 112; MR, pref. nr 71 albo MRp 74: 
powołani do pierwotnej świętości; modlitwa/kolekta 18.05; Modlitwy (2010, s. 6); Ma-
nuscripta Latina (b. Georgii Matulaitis ) II, 189: Niech nasze Zgromadzenie będzie całe 
[dla] Jezusa, całe [dla] Maryi; VC 28.
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e) Studium charyzmatu 

Podjęcie studium to zadanie formacyjne, wymagane od początku, 
według programu postulatu, nowicjatu i alumnatu. Jest ono zawsze ak-
tualne, także na etapie formacji stałej, czyli ciągłej. Nie o samą formację 
intelektualną tu chodzi, tak ogólnie teologiczną, jak i szczegółowo ma-
riologiczną. Zwłaszcza trzeba modlitewnie studiować charyzmat po to, 
aby pojąć siebie samych oraz to, do jakiego życia wzywa nas Pan83.

– Pomoce studyjne, wybrane publikacje

Coraz bardziej są dostępne publikacje o Niepokalanym Poczęciu 
NMP w aspekcie dogmatycznym, duszpasterskim i duchowym. Tu zo-
staje podana najpierw bibliografia, potem szczegółowa literatura.

 
Bibliografia o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

(w języku polskim) 1900-2016, zebrał i oprac. J. Kumala, „Ephemeri-
des Marianorum” 6(2017) 617-644; J. Bolewski, Początek w Bogu, Kra-
ków 1998; Święty wyjątek. II Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne, red. 
J. Królikowski, Kraków 2004; Tota pulchra es Maria. Materiały z ogól-
nopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150 rocznicy ogłosze-
nia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, Licheń, 17-20 maja 
2004 r., red. J. Kumala, Licheń 2004 (liczne artykuły); Niepokalana Mat-
ka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego, red. K. Kowalik, 
K. Pek, Częstochowa-Lublin 2004 (m.in., Niepokalane Poczęcie w od-
nowionej teologii, 59-71; Ojca Stanisława Papczyńskiego wyjaśnienie 
misterium…, 73-85; J. Królikowski, Niepokalane poczęcie Maryi. Per-
spektywy teologiczne otwarte przez obchody jubileuszowe, „Salvatoris 
Mater” 7(2005) nr 1, 298-308; Niepokalane Poczęcie i życie chrześci-
jańskie. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Niepokala-
nów, 15-17 października 2004 r., red. D. Mastalska, Częstochowa-Nie-

83  DKG, Priorytety, 2.
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pokalanów 2005; Niepokalana. Dar i inspiracja. Materiały z międzyna-
rodowych konferencji Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Fati-
ma 2003 – Grzybowo 2004, red. J. Kumala, Licheń 2005; Ł. Żak, Nie-
pokalane poczęcie NMP w mariologicznej myśli kard. Josepha Ratzin-
gera, Salvatoris Mater 10(2008), nr 2, 345-355; B. Pires, Maryjna toż-
samość Marianów: tajemnica Niepokalanego Poczęcia w dynamizmie 
darmowej i zbawczej miłości Bożej, „Salvatoris Mater” 12(2010) nr 3-4, 
179-193; J. Kumala, Maryja w życiu i duchowości bł. Jerzego Matulaiti-
sa-Matulewicza, „Salvatoris Mater” 12(2010) nr 3-4, 216-226; J. Kumala, 
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia inspiracją dla mariańskiego aposto-
latu, „Salvatoris Mater” 13(2011) nr 1-2, 106-115; B. Gil, L’Immaculée 
conception de Marie dans la perspective du don, Cana – Kibeho 2012; 
J. Bolewski, Misterium Mądrości, Kraków 2012 (recenzja, w: Warsz. 
Stud. Teolog. XXV/1/2012, 267-270); B. Gil, Misterium Niepokalanego 
poczęcia inspiracją i siłą Zgromadzenia Marianów, „Ephemerides Ma-
rianorum” 3(2014) 276-292. Na temat nowych akcentów w mariologii 
wyrażonych w liturgii posoborowej, zob. S. Czerwik, Recepcja mario-
logii Soboru Watykańskiego II w posoborowych księgach liturgicznych. 
Próba syntezy, „Salvatoris Mater” 16(2014) nr 1-4, 54-122 (o nowych 
tekstach w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 60-61).

 
– Nowe treści w liturgii na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
8 grudnia

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII) w Liturgii 
godzin pominięto teksty z Brewiarza Rzymskiego, które wiązały Ma-
ryję z Bożą Mądrością. Takie posunięcie jest wymowne! W ich miej-
sce wprowadzono odniesienia do wydarzeń zbawczych, do historycz-
nych misteriów. Konsekwentnie, w Liturgii godzin wszystkie dzisiejsze 
krótkie czytania biblijne są zaczerpnięte z listów Pawłowych, z wyjąt-
kiem czytania w Jutrzni (Iz 43, 1). Natomiast w Mszale częścią Litur-
gii słowa jest fragment tekstu o zamyśle i planie zbawienia (Ef 1, 3-14), 
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zwanego „planem miłości”84. Ta sama lektura biblijna została zamiesz-
czona także w Lekcjonarzu do zbioru Mszy o NMP85. Do czasu poso-
borowej odnowy liturgii (po Soborze Watykańskim II) wskazany tekst 
biblijny nie znajdował się w liturgii w kontekście maryjnym. Warto pa-
miętać, że cały zapis o ekonomii zbawienia występuje kilkanaście razy 
w każdym tomie Liturgii godzin, pełni funkcję pieśni wielbiącej dzie-
ło Odkupienia. 

Słowo Boże o planie zbawienia/o planie miłości (Ef 1, 3-14) ukazu-
je misterium Niepokalanego Poczęcia NMP jako integralną część re-
alizacji zamysłu Boga o dokonaniu dzieła Odkupienia. Jest to bardzo 
ważny tekst w perspektywie soteriologicznej i mariologicznej; dobrze 
służy pogłębionej refleksji na temat mariańskiego charyzmatu. W no-
wym numerze konstytucji (2017) Niepokalane Poczęcie jest ukazane 
jako szczególny dar „dla” innych darów, „ze względu” na takie łaski, jak 
„odpuszczenie grzechów” i „błogosławieństwo duchowe”, „Odkupienie 
przez Krew” i „Boże Miłosierdzie”. Ten kompleks darów i łask zobowią-
zuje do określonych postaw i działań. Parafrazując konstytucje, można 
stworzyć taki apel: niech współbracia uznają, głoszą, wyznają, wysła-
wiają i czczą te „rzeczy” (dzieła, sprawy, cudowne wydarzenia), które 
uczynił Bóg Wszechmocny, Jego imię i miłosierdzie jest wielkie (por. Łk 
1, 46-55). Dar miłosierdzia zobowiązuje do głoszenia Ewangelii błogo-
sławieństw i świadczenia o Bożym Miłosierdziu, owszem posługą sło-
wa, i jeszcze bardziej – uczynkami co do duszy i ciała86. 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest przewidziana 
nowa prefacja, inspirowana tekstem z Ef 5, 27 oraz soborowymi kon-
stytucjami87. Tekst prefacji głosi, że z poczęciem Niepokalanej nastał 
świt Odkupienia, początek Kościoła i nowej ludzkości. Niepokalana jest 
pierwszym znakiem paschalnego zwycięstwa Chrystusa. W aspekcie 

84  Franciszek, Maryja wpisana w Boży plan miłości. Przemówienie przed „Anioł Pański” 
(8 XII 2013).

85  Wydanie polskie, 225.
86  VC 33.
87  KL 103, KK 65.
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chrystologicznym i eklezjalnym prefacja rozwija i dopełnia „pozytyw-
nie” przesłanie dawnej kolekty mszalnej, nadal zachowanej, mającej wy-
dźwięk formuły dogmatycznej. Niepokalanie Poczęta jest nie tylko wol-
na od zmazy grzechu, lecz także pełna łaski, przygotowana i powołana 
do roli Matki Syna Bożego jako Niepokalanego Baranka; jest arcydzie-
łem i wzorem świętości oraz wizerunkiem „niepokalanego” i „piękne-
go” Kościoła, pierwszym członkiem ludu Bożego nowego Przymierza 
jako wybrana Córa Izraela w nowym ludzie Bożym. 

To są „nowości”, które pomagają pozytywnie patrzeć na maryjne 
misterium, wpisane w mariańskie dziedzictwo charyzmatyczne.

Pomoc zmarłym i umierającym
8. Łączność wiernych żyjących na ziemi z tymi, którzy zasnęli w po-

koju Chrystusa, nie ustaje; umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu 
sobie dóbr duchowych, o czym zawsze Kościół nauczał. Zgromadze-
nie więc nasze, idąc za nieustanną wiarą Kościoła w obcowanie świę-
tych w Mistycznym Ciele Chrystusa, wierne swojej misji, już od swego 
początku z wielkim pietyzmem czci pamięć zmarłych i niesie im po-
moc. Niech się zatem współbracia starają modlitwami i wstawiennic-
twem nieść pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym, szczególnie przez 
ofiarę Mszy Świętej, odpusty i umartwienia, jak również ofiarując za 
nie dzieła swej gorliwości i inne dobre uczynki, ponieważ święta i zba-
wienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grze-
chów (2 Mch 12, 46 Wulg.). Podobnie niech nie zaniedbują wspiera-
nia tych, którzy znajdują się w obliczu śmierci: modlitwą, sakramenta-
mi świętymi i każdą duszpasterską posługą nadziei, pokładanej w Bo-
żym miłosierdziu.
KK 49-50; NV I, 2; VVen 48-49; KM 16; Instr . XVI, 8 
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Komentarz

a) Załączniki

Załącznik 5: Wspieranie zmarłych i apostolat eschatyczny oraz 
załącznik 3: Refleksja o misji osób konsekrowanych dzisiaj. Ponad-
to zaleca się lekturę publikacji pt. Troska o życie godne i święte. Klucz 
do scalenia charyzmatu marianów. Perspektywa antropologiczna 
i soteriologiczna88. 

b) Uwaga redakcyjna 

Dawny fragment „według przekonania pierwotnego Kościoła”89 
został zmieniony, jak wyżej, ponieważ nie tylko Kościół pierwotny był 
przekonany o „łączności wiernych żyjących na ziemi z braćmi, którzy 
zasnęli w pokoju Chrystusa”; to przekonanie trwa także dzisiaj, zgod-
nie z wiarą w żywot wieczny (zob. Credo). 

c) Posługa na rzecz zmarłych lub bliskich śmierci … i coś więcej!

Posługiwanie zmarłym jest dziełem miłosierdzia i znakiem komunii 
eklezjalnej. Te dwie motywacje niech towarzyszą współbraciom w re-
alizacji dzieł i środków wymienionych w numerze ósmym konstytucji. 
Zostały one rozwinięte w załączniku nr 5.

Jednak ten ósmy paragraf inspiruje do czegoś więcej, co implicite 
jest w nim zawarte, choć nie zostało wyrażone. Oto kontynuacja na-
szej refleksji.

Wnioski czerpane z namysłu nad znaczeniem posługiwania zmar-
łym, którzy przez chrzest święty otrzymali dar życia w Duchu Świę-

88  M. Pisarzak, Troska o życie godne i święte. Klucz do scalenia charyzmatu marianów. 
Perspektywa antropologiczna i soteriologiczna, „Ephemerides Marianorum” 4(2015) 
461-483.

89  K 19.
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tym, rozwijali go w Kościele i doszli do kresu pielgrzymowania, a tak-
że z rozważania misterium początku życia NMP, zwieńczonego chwałą 
nieba, niech ożywiają serca współbraci szczególną wrażliwością i czuj-
nością w zakresie właściwych im posług tak na rzecz zmarłych lub bli-
skich śmierci, jak też wszystkich żyjących – w duchu troski o każde życie 
i każdą śmierć, przed urodzeniem i w stanie terminalnym, aby były god-
ne, święte i zbawione. W ten sposób troska o życie, naturalne i nadprzy-
rodzone, otrzymane od Boga, pielęgnowane w łonie Kościoła-Matki, 
staje się zwornikiem ważnych elementów ich powołania.

d) Zadanie do odrobienia

Poprzednia kapituła generalna (2011) przekazała znamienny po-
stulat: Dostrzegliśmy dezyderat [potrzebę] scalenia elementu maryjne-
go z innymi elementami charyzmatu w jednej syntezie90. Omawiany nu-
mer konstytucji o pomocy zmarłym nie został uzupełniony innym nu-
merem, który by zawierał treść/ideę sformułowaną w duchu tego „de-
zyderatu”. A więc temat jest otwarty i zadany. Już powstała publikacja, 
która stanowi próbę scalenia/złączenia elementu eschatycznego z ele-
mentem maryjnym91. 

Na bazie refleksji zawartej w tej publikacji, w przyszłości po nu-
merze ósmym można by dodać odrębny punkt, na przykład pod ta-
kim tytułem: Z troską o życie godne, święte i zbawione. Myśl przewod-
nia ewentualnego paragrafu powinna być zogniskowana wokoło poję-
cia „życie” człowieka – całe życie, od poczęcia do naturalnej śmierci: 
Oto próba zapisu: Okazując troskę o każde życie i każdą śmierć, aby 
były godne, święte i zbawione, współbracia wyznają i wysławiają świę-

90  Zob. DKG [2001], Przesłanie kapituły I. 2. D; por. DKG, Priorytety 2.
91  Zob. M. Pisarzak, Troska o życie godne i święte… jak wyżej, przypis 88. W aspekcie teo-

logii dogmatycznej, o łasce uświęcenia i oczyszczenia duszy, zadanie scalenia elemen-
tów charyzmatu miał na uwadze W. Makoś MIC w artykule pt. Problem powiązania 
prawdy Niepokalanego Poczęcia NMP z niesieniem pomocy duszom w czyśćcu cierpią-
cym u o. Papczyńskiego, zob. „Immaculata” (1972) nr 87, 12-16.
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te dzieło stworzenia i jeszcze większe zbawcze dzieło odkupienia, sku-
pione na darze życia, którego źródłem jest miłość Boga. W ten sposób 
troska o życie, naturalne i nadprzyrodzone, otrzymane od Boga Ojca, 
pielęgnowane w łonie Kościoła, staje się zwornikiem ważnych elemen-
tów ich powołania.

Taka formuła tekstu, lub inna, podobnie do niej ukierunkowana 
w treści, podejmowałaby próbę syntezy i zalążek scalenia różnych ele-
mentów, maryjnego i eschatycznego składnika charyzmatu, dla których 
zwornikiem jest akcent na dar życia.

e) Troska o życie, czy to coś nowego?

Namysł pod hasłem: „Z troską o życie…” wygląda na zupełnie 
nowy trend w mariańskim myśleniu, zwłaszcza w kontekście chary-
zmatu. Jednak nie stanowi całkowitej nowości w mariańskich reflek-
sjach i studiach o charyzmacie. A także we współczesnych publika-
cjach o życiu konsekrowanym. Nie przedawniła się potrzeba aktuali-
zacji charyzmatu w duchu odnowy i akomodacji. Dziś mówi się o in-
kulturacji charyzmatu. 

Obserwując dzisiaj trendy lub braki we współczesnej kulturze, 
trzeba wyjść im naprzeciw w imię własnego charyzmatu odpowied-
nio rozeznanego i dostosowanego do wyzwań lub potrzeb kultury. 
Na anty-kulturę śmierci trzeba odpowiadać kulturą życia i duszpaster-
stwem, które troszczy się o każde życie i każdą śmierć, aby były god-
ne, święte i zbawione.

Nie przedawnił się taki oto zapis w aktach przedostatniej kapituły: 
Interesuje nas scalenie elementu maryjnego z innymi elementami chary-
zmatu w jednej syntezie92. Co więcej, warto pamiętać także o innym ma-
rzeniu ojców kapitulnych, iż badanie charyzmatu i poszukiwanie syn-
tezy może stanie się tematem sympozjum teologicznego, można by je 
zorganizować w ciągu następnego sześciolecia93. Istnieje więc szansa na 

92  Zob. DKG, Przesłanie kapituły I.2.d.
93  Zob. DKG, Priorytety 2.
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dojrzewanie syntezy w otwartej i publicznej debacie, która będzie pod-
jęta w przyszłości.

f) Scalenie elementów charyzmatu jest zadaniem!

Wszyscy jesteśmy ukierunkowani eschatologicznie, zmierzamy 
w stronę niebieskiej chwały i życia wiecznego w Bogu, jako złączeni 
z Chrystusem w Kościele i naznaczeni Duchem Świętym, który jest za-
datkiem naszego dziedzictwa (Ef 1, 14)94. W tym podążaniu do celu, „aż 
się wszystko spełni/wypełni”, mamy wspierać innych (Mt 5, 18). Cho-
dzi o życie „zrodzone” zgodnie z naturą stworzenia i dzięki zbawczej ła-
sce Pana; chodzi o życie od Boga, lecz chronione i rozwijane w żywych 
strukturach Kościoła dzięki czujności pasterzy. Misją Zgromadzenia 
jest „towarzyszenie” takiemu życiu w każdym wymiarze i na wszyst-
kich etapach pielgrzymowania (włącznie z „godziną śmierci”); jest to 
zatem towarzyszenie „życiu i śmierci” razem z Kościołem i w Koście-
le, uznanym i nazywanym „naszą Matką”; dlatego mówi się o życiu 
„w łonie” Matki-Kościoła. Znakiem, który prowadzi ku takiemu towa-
rzyszeniu życiu jest maryjne misterium Niepokalanego Poczęcia roz-
ważane w dwóch perspektywach: a) w aspekcie „stwórczym” nowe-
go życia, to znaczy w ujęciu egzystencjalnym i antropologicznym i b) 
w aspekcie soteriologicznym, czyli niepokalaności i uświęcenia z łaski 
Bożej, mocą misterium Paschalnego.

Postulowane scalenie elementu maryjnego z innymi elementami 
charyzmatu w jednej syntezie95 wydaje się możliwe dzięki nadrzędnej 
sprawie, jaką jest troska o życie widziane wieloaspektowo. Pod tym 
„zwornikiem” charyzmatu jest miejsce na element immakulistyczny, 
eschatyczny, eklezjalny i dzieł miłosierdzia (względem duszy i ciała), 
do których wzywa wiara w Boże Miłosierdzie i jego kult pielęgnowa-
ny w różnych formach od zarania dziejów Kościoła.

94  KK 48; Ratio formationis Marianorum (Kap. Gen. 2005, Rzym-Warszawa 2008), 
 27 (dalej: RFM).
95  Przesłanie kapituły I.2.d.
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g) W postawie maryjnej

Towarzyszenie życiu, trwanie przy człowieku, zwłaszcza w momen-
tach krytycznych: w niebezpieczeństwie śmierci i przy narodzinach dla 
nieba – to postawa „maryjna” na wzór Niepokalanej, która była obec-
na podczas całej ziemskiej drogi Syna, aż po Kalwarię i pogrzeb, i którą 
prosimy codziennie w Pozdrowieniu anielskim i w Godzinkach o Nie-
pokalanym Poczęciu, by nas zbawienną drogą prowadziła i w godzinie 
śmierci naszej Opiekunką nam była.

W służbie Kościoła 
9. Względem Kościoła, który jest zalążkiem i zaczątkiem Króle-

stwa Bożego na ziemi i Oblubienicą Chrystusa, niech współbracia żywią 
najwyższą cześć, miłość i poświęcenie. Jego zasadami i duchem niech 
się kierują, przy jego Hierarchii wiernie stoją, do jego zamiarów i pra-
gnień się stosują. Niech także w miarę sił z całym przejęciem oraz na 
wszelki sposób niech mu służą, mężnie pokonując wszelkie przeszko-
dy i niebezpieczeństwa, nie wahając się, jeśli tego wymagać będzie po-
trzeba i dobro Kościoła, podejmować trudów i przeciwności, a nawet 
samych siebie oddać i poświęcić.
NV I, 3; KM 5 

Komentarz
 
a) Pomoc

Zob. Załącznik 2: Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła 

b) Określenie Kościoła 

Kościół to bogata rzeczywistość. Fragment paragrafu podkreśla 
jego misterium. W wymiarze mistycznym i hierarchicznym jest on nie 
tylko zalążkiem i zaczątkiem królestwa Bożego na ziemi (germen et 
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initium96), lecz także nieskalaną Oblubienicą Niepokalanego Odkupi-
ciela (Sponsa immaculata Agni immaculati97), po prostu, według Cre-
do, jest święty (wierzę... w święty… Kościół powszechny). Taki jest teraz, 
„w drodze”, i taki będzie w ostatecznej rzeczywistości, w domu Ojca, 
jako społeczność świętych (wierzę… w świętych obcowanie).

c) Z dziennika Odnowiciela 

Daj to, Boże, byśmy zostali porwani jedynie wielką myślą: dla Ko-
ścioła pracować, znosić trudy i cierpienia, tak się sprawami Kościoła 
przejmować, aby cierpienia, troski i rany Kościoła były naszymi troska-
mi, cierpieniami i ranami serca. […]. Niwa Kościoła, zwłaszcza zaś pra-
ca apostolska nad urabianiem [wychowaniem] i nauczaniem ludzi, ma 
być całkowicie zorana przez ofiarnych pracowników. Wszędzie należy 
wybierać to, co mogłoby wyjść na większą chwałę Bożą i czego bardziej 
potrzebuje Kościół98.

d) Duchowość eklezjalna Odnowiciela

Błogosławiony Jerzy (ur. 1871 r.), odnowiciel i reformator Zgro-
madzenia, zaszczepił nam szczególną wrażliwość eklezjalną. Zyskał ją 
osobiście w okresie własnej formacji i działalności w okresie po Sobo-
rze Watykańskim I (1869-1870), kiedy szczególny akcent kładziono na 
hierarchiczną strukturę Kościoła i rolę prymatu papieża. Taka była ów-
czesna eklezjologia. W praktyce jednak o. Jerzy, najpierw prezbiter, po-
tem biskup, ze szczególną troską duszpasterską zabiegał o udział ludzi 
świeckich i braci zakonnych w życiu i apostolacie Kościoła. Postulował, 
aby byli uformowani i przygotowani do tego dzieła, i realnie włączeni. 
Należy o tym pamiętać, odwołując się do zapisów w Dzienniku na te-
mat pro Ecclesia, czyli życia życiem Kościoła i służbą Kościołowi.

96  KK 5.
97  Tamże, 6.
98  DD 24.
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e) Troska o Kościół, o szczególną grupę wiernych

– Źródła 

Statuta (1723) I, 1: do nauczania prostego ludu…; K (1791) I, 1; 
Instr. I, 15. 22-23; DD 69 (zwracając się przede wszystkim do biedaków, 
[…], do najmniej oświeconych i najbardziej opuszczonych); por. DD 92; 
97; KM 5; 192 (ubogich i nieszczęśliwych uważać za szczególniej pole-
conych sobie przez Pana); KK 6-29; VC 3; VC 29-34; VC 25, 74, 76, 82; 
MutR 35; Pastores 50; DCE 25; List ap. m.p. Benedykta XVI Intima 
Ecclesiae natura (2012): posługa miłości jest konstytutywnym wymia-
rem misji Kościoła (Wstęp do Listu); EG 46-49, 197-198; kolekta w dniu 
27.01; Modlitwy (2010), s. 5: modlitwa o wierność chryzmatowi; wypo-
wiedź św. Jana Pawła II w dniu 29.06.1987, z okazji Kapituły Generalnej, 
punkt 5, zob. https://www.padrimariani.org/pl/resources/chapter87.php 
(dostęp 2018-07-28); List św. Jana Pawła II do uczestników Konwentu 
Generalnego w Fatimie (1990); zob. 
 http://images.marianweb.net/archives/pdfs/misc/en/fatima.pdf. dostęp 
2018-O8-O6.

– Analiza

Dawne Statuty (1723) mówiły o „nauczaniu prostego ludu chrze-
ścijańskich powinności”. Nowsze dokumenty wskazały grupę społecz-
ną wiernych „ubogich i społecznie pokrzywdzonych”, której Zgroma-
dzenie ma służyć przede wszystkim. Dziś ta grupa została poszerzona 
o „nowych ubogich”, nie tylko z powodu niesprawiedliwości społecz-
nej, lecz także z powodu emigracji i imigracji oraz różnorodnych uza-
leżnień. Ten społeczny akcent współgra z zachętą i wskazaniami Ko-
ścioła. Oto św. Jan Paweł II z okazji kapituły generalnej 29.06.1987 r. 
wypowiedział takie słowa: Wy, Marianie, macie iść bardziej niż kiedy-
kolwiek do rosnących rzesz nowych ubogich różnych kultur, aby móc 
odpowiedzieć […] na ich pragnienie prawdy, sprawiedliwości i miłości 
(p. 5). Do tych słów odwołał się parę lat później w Liście do uczestni-

61Natura, cel, duchowość i charakter



ków Konwentu Generalnego w Fatimie (30.04.1990). W adhortacji po-
synodalnej Vita consecrata Jan Paweł II napisał słowa o „szczególnym 
umiłowaniu ubogich i promocji sprawiedliwości”, i że służba ubogim jest 
aktem ewangelizacji, a zarazem rękojmią ewangeliczności życia konse-
krowanego i bodźcem do nieustannego nawrócenia99. Jeszcze obszerniej 
o społecznym wymiarze ewangelizacji wypowiedział się papież Franci-
szek100. Zawsze ma to być troska materialna, duchowa, społeczna i na-
de wszystko troska o zbawienie ubogich, ad salutem pauperum101. 

f) Trud i modlitwa za Kościół

Duchowość i pobożność eklezjalna inspiruje do ofiarowywania za 
Kościół swoich dzieł i modłów. Niech więc współbracia z odwagą i mę-
stwem podejmują swoje zadania, nawet trudy, cierpienia i przeciwności, 
składając je w ofierze jako duchową pomoc Kościołowi. Sprawy i po-
trzeby całego Kościoła niech otaczają modlitwą, zawierzając wszystko 
Bogu Ojcu i Maryi jako Matce Kościoła102. 

Uwaga. Dwa kolejne paragrafy zostały ujęte tak, aby obejmowa-
ły zróżnicowane sytuacje społeczne i kulturowe w Europie, Ameryce, 
Afryce i Azji. Takie kategorie, jak „naród”, „kraj” lub „ojczyzna” – nie 
wszędzie mają zastosowanie. 

  99  VC 82.
100  EG 197-201.
101  Por. tekst kolekty na 27 września.
102  W sprawie modlitwy za Kościół, zob. formularz mszy Pro Ecclesia, w: Missale Roma-

num (ed. 3, 2002), pag.1075 (dalej: MR), zob. Modlitwy Marianów (2010, 2016 i nowe 
edycje), s. 21, w wydaniu Modlitwy Marianów (2021), s. 22.
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Z wszystkich narodów i do wszystkich ludzi 
10. Do grona swych członków Zgromadzenie z miłością przyj-

muje wszystkich powołanych przez Boga i stara się gorliwym apostol-
stwem obejmować wszystkie kultury, plemiona, pokolenia, ludy i na-
rody. Współbracia niech będą gotowi, z pomocą łaski Bożej, wypełnia-
jąc polecenie przełożonych, owocnie pracować w jakimkolwiek miejscu 
na świecie ze względu na dobro Kościoła i Zgromadzenia.
KM 6-7

Komentarz

a) Lektura źródeł

KM 6-7; K 9-10; DD 51; DD 77; VC 77-78; Modlitwy (2010), s. 13 
(modllitwa o powołania), w nowym wydaniu z 2021, s. 12. 

b) Otwartość i gotowość

Ten zapis wskazuje na personalną otwartość Zgromadzenia i za-
razem na apostolski horyzontalizm: obecni we wszystkich zakątkach 
ziemi103. 

c) Posłani, dlatego posłuszni

Współbracia „posłani” to coś więcej niż „chętni” lub „wykonujący 
polecenie”. Pierwszeństwo ma misja i odpowiedź na nią. Przeto posła-
ni przez przełożonych, otwarci na ich polecenie i skierowanie, wspie-
rani łaską Bożą, niech będą gotowi owocnie pracować w jakimkolwiek 
miejscu na świecie ze względu na dobro Kościoła i Zgromadzenia. 

103  VC 78.
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Stać się wszystkim dla wszystkich
11. Wszystkich ludzi bez różnicy niech ogarniają chrześcijańską 

miłością, usiłując stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich 
pozyskać dla Chrystusa. Niech całą duszą oddają się dobru ludzi, po-
śród których mieszkają i pracują. Niech się nauczą ich języka oraz do 
ich charakteru i obyczajów roztropnie się stosują. Niech wszędzie usi-
łują stawać się dobrymi i pożytecznymi pracownikami Kościoła i spo-
łeczeństwa.
1 Kor 9, 22; 2 Kor 8, 21; KM 8

Komentarz

Wspomniany uniwersalizm ma mieć w praktyce konkretne zasto-
sowanie, ma realnie odnosić się do miejscowych wspólnot kościelnych 
i ludzkich. W ten sposób przyjmuje on kształt „lokalnego” patriotyzmu, 
uzasadnionego Bożym przykazaniem miłości. Vita consecrata mówi 
o inkulturacji życia konsekrowanego104. 
Sugeruje się lekturę następujących źródeł: VC 79-80; DD 18, 43, 77.

Życie duchowe i apostolat 
12. Współbracia otwarci na działanie Ducha Świętego niech z jed-

nej strony tak się przykładają do pielęgnowania życia duchowego i po-
stępowania w ewangelicznej doskonałości, z drugiej zaś w taki sposób 
oddają się pracom i posługiwaniu bliźnim w trosce o ich zbawienie, aby 
obydwa te cele w jeden się zlewały i jeden drugiemu nie tylko nie prze-
szkadzał, ale mu dopomagał.
KM 9

104  Tamże, 80.
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Komentarz

a) Poszerzona lektura źródeł

KPK 675 § 1; VC 74; Instr. I, 37b; KM 9; K 12; DD 2, 27, 35, 48, 99

b) Objaśnienie

Tekst podkreśla jedność między życiem wewnętrznym i aposto-
łowaniem, między kontemplacją i działaniem, między wrażliwością 
na Ducha i ascezą, między aktywnością na zewnątrz (często indywi-
dualnie, w pojedynkę) a życiem braterskim i działaniem we wspól-
nocie. Ideałem jest duchowa integracja i synteza, wewnętrzne scale-
nie tych ważnych składników, po prostu konsekwencja myśli, przeko-
nań, słów i czynów105.

Cechy charakterystyczne marianina
13. Współbracia, stale otwarci na działanie Ducha Świętego i moc 

płynącą z misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, z ufnością podda-
ją się prowadzeniu Bożej Opatrzności. W życiu duchowym i apostola-
cie czerpią inspirację z misterium Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, naśladują Jej cnoty i szerzą Jej cześć. Gorącą miło-
ścią otaczają Kościół, gorliwie wspomagają zmarłych i umierających 
oraz z entuzjazmem i radością głoszą Ewangelię. Ponadto odznaczają 
się wzajemną miłością i jednością braterską, duchem zaparcia się i ofia-
ry, pracowitością, gościnnością, gotowością do współpracy z duchow-
nymi i świeckimi, duchem miłosierdzia, wrażliwością na ubogich i spo-
łecznie pokrzywdzonych.
NVI, 2-4; Testamentum II, 12; R; KM 10

105  Por. tamże, 74.
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Komentarz

a) Wskazana lektura 

VC 20; KM 10; K 13; DD 23, 53, 92, 94.

b) Znak zewnętrzny

Kapituła 2017 oddaliła temat habitu w Zgromadzeniu. Lecz sprawa 
własnego stroju zakonnego, w nawiązaniu do tradycji, jest nadal otwar-
ta106. Tymczasem w Dyrektorium (nr 8) wprowadzono zapis o białym 
habicie, jaki nosił nasz św. ojciec Założyciel na cześć Niepokalanego 
Poczęcia NMP, uważając go za niezbywalny element duchowego pa-
trymonium Zgromadzenia.

c) Znamiona duchowe

Zgodnie z tym paragrafem w stylu myślenia i życia współbraci ma 
przeważać troska o przymioty ducha i wzorowy/doskonały sposób pro-
wadzenia dzieł. Godny uwagi jest zapis: Osoby konsekrowane dają świa-
dectwo o wielkich dziełach, jakich Bóg dokonuje w ułomnej ludzkiej natu-
rze osób powołanych; bardziej niż strojem i słowami, czynią to wymow-
nym językiem życia przemienionego, zdolnego zadziwić świat107.

106  Zob. tamże, 25, gdzie występuje zalecenie własnego stroju.
107  Tamże, 20.
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Hasło Zgromadzenia 
14. Hasłem Zgromadzenia jest: Pro Christo et Ecclesia. 
 
Komentarz108

a) Aspekt chrystologiczny i eklezjalny hasła

Zobacz komentarz do numeru 5 (uwzględnia pro Christo) i nume-
ru 9 (uwzględnia pro Ecclesia).

b) Dookreślenie hasła

Zachowano łacińską formułę: Pro Christo et Ecclesia. Zwykle ła-
cińskie pro znaczy ‘dla’ i ‘za’. Zatem hasło wyraża gotowość i dyspozy-
cyjność, poświęcenie. Inspiracją do takiej służby jest Niepokalanie Po-
częta NMP oraz dawni i nowi patroni Zgromadzenia. Dzięki nim ha-
sło zyskuje konkretne dookreślenie.

Ogólnie ujęte hasło ideowe należy zawsze uszczegółowić przez 
wskazanie na wzory osobowe. Dziś są one niedocenione. A jednak 
wzorce są ważne w procesie wychowania młodych kandydatów, no-
wicjuszy i alumnów. Krótko: Exempla trahunt. Zauważmy i to, iż 
wzorczość idzie w parze z patronatem. Pełny mariański patronat bę-
dzie omówiony w innym miejscu. 

c) Wzorzec maryjny

Zobacz komentarz do nr. 7 (Z Maryją Niepokalanie Poczętą) i do 
nr. 17 (Główna Patronka).

108  Jako rozwinięcie komentarza, zob. artykuł o św. Pawle Apostole w duchowości ma-
rianów, art. w jęz. ang., „Ephemerides Marianorum” 4(2015) 281-298. Zob. Św. Paweł 
Apostoł w duchowości Marianów. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferen-
cji Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Licheń 2011, „Immaculata” 50(2011) nr 
5-6, 102-119.
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d) Wzorzec św. Pawła Apostoła 

Ten patronat w Zgromadzeniu Księży Marianów ma szansę być 
na nowo odkryty i ożywiony. 

Pozornie nowe Konstytucje osłabiły uwagę należną św. Pawłowi 
Apostołowi. Jednak na tę postać próbujmy patrzeć głębiej, zestawiając 
Apostoła z Niepokalaną, szukając jednej i wspólnej inspiracji maryjno-
-pawłowej, aby te dwa osobowe „wzory” nie były stawiane obok siebie, 
w izolacji. Taka refleksja jest potrzebna, ponieważ Matka Boża nie jest 
jedynym znakiem w naszym życiu. Odnowiciel przyznał św. Pawłowi 
szczególne miejsce bezpośrednio po Niepokalanie Poczętej. Jest to pięk-
ne i ważne dziedzictwo. Odniesienie do św. Pawła widać w „Dzienniku 
Duchowym” bł. Jerzego (parokrotnie), w jego instrukcjach i w drugiej 
wersji konstytucji (wyd. 1930). Będzie o tym mowa na innym miejscu 
komentarza (aneks 10).

Złączenie w grupie patronalnej Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanie Poczętej i św. Pawła Apostoła jest w dziejach duchowości orygi-
nalnym, i chyba jedynym takim zestawieniem wzorów osobowych dla 
wspólnoty zakonnej o charakterze maryjnym i apostolskim. Ta orygi-
nalność powinna radować i inspirować. Należy rozwijać jej rozumienie. 
Trzeba sprzyjać dalszym przemyśleniom tej szczególnej więzi wzorów, 
aby widzieć je integralnie.

Klamrą spinającą te dwa nurty duchowości jest: a) teologia Odku-
pienia, wskazująca na służebną rolę misterium Niepokalanego Poczę-
cia NMP względem misterium redemptionis i b) teologia posługi apo-
stolskiej, a w niej „Pawłowe” dążenie do ukazania każdego człowieka 
doskonałym w Chrystusie: świętym, nieskalanym, obdarowanym ła-
ską (por. Kol 1, 28) i włączonym w strukturę żywego Kościoła, nowe-
go ludu Bożego.

W zakresie metody i zasięgu apostolskiej aktywności św. Paweł jest 
dla prezbiterów-zakonników modelem sprawowania posługi na sposób 
bardziej profetyczny, misyjny, skupiony więcej na głoszeniu słowa (na 
ewangelizacji), niż na duszpasterstwie sakramentalnym (na sakramen-
talizacji), otwarty bardziej na Kościół powszechny niż tylko lokalny. Po-
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twierdza to „odwieczna” praktyka duszpasterska. Świadczy o tym także 
współczesne nauczanie Kościoła: Kapłani, którzy należą do zakonów 
i zgromadzeń zakonnych, stanowią duchowe bogactwo dla całego pres-
byterium diecezji, do którego wnoszą specyficzny wkład w postaci chary-
zmatów i specjalnych posług, pobudzają swą obecnością Kościół lokalny 
do większego otwarcia na problemy Kościoła powszechnego109.

Herb Zgromadzenia
15. Zgodnie z tradycją herb Zgromadzenia tworzy barokowa tar-

cza z wyobrażeniem Maryi Niepokalanie Poczętej stojącej na półksię-
życu, która w prawej dłoni trzyma gałązkę lilii, a stopą depcze głowę 
węża. Głowę Maryi otacza dwanaście gwiazd, całą zaś postać otacza-
ją promienie w kształcie mandorli. Tarcza jest zwieńczona wstęgą, na 
której widnieje hasło Zgromadzenia.

(novum)

Komentarz

Opis herbu został opracowany przez heraldyka na podstawie tra-
dycji Zgromadzenia i zasad heraldycznych. Jednym z elementów herbu 
są gwiazdy pięcioramienne – symbol pięciu ran Chrystusa i Jego męki. 
Przypominają one paschalne misterium, główne źródło świętości Nie-
pokalanej i każdego z wierzących110.

109  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992), 31 (dalej: 
PDV); por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Bisku-
pów, Mutuae relationes (14.05.1978), 18 (dalej: MutR).

110  Zob. T. Steifer, Komentarz heraldyczny do projektu herbu ZKM N.P. NMP, 
Gdańsk-Stockbridge 2009; http://images.marianweb.net/archives/pdfs/misc/pl/
KomentarzHeraldyczny.pdf (dostęp 2018 07 20).
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ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE

Prawa i obowiązki 
16. Współbracia, duchowni i bracia zakonni, zgromadzeni w imię 

Jezusa i Maryi Niepokalanej w jedną rodzinę oraz podlegli powszech-
nemu prawu pracy, mają te same prawa i obowiązki, z wyjątkiem tych, 
które wypływają z przyjętych święceń i z prawa kościelnego. Wszyscy 
mają głos czynny i bierny zgodnie z ustawami Zgromadzenia, z gorli-
wością i pilnością współdziałają w realizacji misji Zgromadzenia.
DZ 13, 15; KM 11; [Congregavit, 54-59].
 
Komentarz

Wskazane zróżnicowanie zadań jest oczywiste. Lecz wspólny cel 
i misja domagają się nie tylko planów (programów) i organizacji pracy, 
lecz nade wszystko współdziałania i niesienia sobie nawzajem pomocy. 
Jeden duch ożywiany osobistą i wspólną modlitwą dodaje mocy i sku-
teczności braterskiemu współdziałaniu. Te dwa czynniki przyczyniają 
się do tworzenia apostolskiej wspólnoty (por. Dz 2, 42-47). 

Ubiór współbraci
17. Współbracia nie noszą stroju zakonnego własnego; duchowni 

powinni nosić strój kościelny według przepisów wydanych przez Konfe-
rencję Episkopatu kraju, w którym są obecni. Bracia zakonni mogą no-
sić strój kościelny na wzór duchownych, zgodnie z przepisami prawa. 
Ubranie wszystkich współbraci niech się odznacza prostotą i skrom-
nością oraz niech odpowiada duchowi ubóstwa.
KPK 284, 669 $ 2
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Komentarz

W tym miejscu wypada nawiązać do adhortacji posynodalnej. Jest 
tam powiedziane, że osoby konsekrowane dają świadectwo o wielkich 
dziełach, jakich Bóg dokonuje w ułomnej ludzkiej naturze osób powo-
łanych; ze względu na konsekrację, przynależność i świadectwo Ko-
ściół zaleca im noszenie własnego stroju111, jednak bardziej niż stro-
jem i słowami, niech czynią to wymownym językiem życia przemie-
nionego, zdolnego zadziwić świat112. 

W „Dzienniku duchowym” bł. Ojca Odnowiciela znajdują się jego 
wypowiedzi o kształtowaniu przede wszystkim ducha i odróżnianiu się 
w relacji z innymi osobistą duchowością oraz stylem pracy, jakością 
posługiwania.

W sprawie własnego stroju warto mieć w pamięci zapis św. Ojca 
Założyciela widoczny w jego testamencie, który świadczy o tym, jak 
wielką wagę przykładał on do białego habitu jako stroju właściwego 
marianom113.

111  VC 25.
112  Por. Tamże, 20.
113  Zob. Testament II, w: PZ [2007], 3 i 15.
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ROZDZIAŁ III
ŚWIĘCI PATRONOWIE I SZCZEGÓLNE PRAKTYKI 

POBOŻNE (DEVOTIONES PECULIARES)

Główna Patronka 
18. Tytularną Patronką Zgromadzenia jest Niepokalanie Poczę-

ta Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża i Matka Kościoła. Jej, jako 
swojej Królowej i Pani, przemożnej Wspomożycielce i najukochańszej 
Matce, powinni okazywać szczególną cześć, synowską miłość i poświę-
cenie. Przez Nią niech dążą do Jezusa. Niech Ją często wzywają usilny-
mi prośbami, do Niej we wszelkich swych potrzebach z największą uf-
nością niech się uciekają. Niech kontemplują Jej święte i Niepokalane 
Poczęcie, Jej cnoty niech ze wszystkich sił naśladują. Tytularnym i pa-
tronalnym świętem Zgromadzenia jest uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny.
Oblatio; Testamentum I, 4; R; KM 14 

Komentarz

a) Wybrane elementy formuły

„Tytularną Patronką Zgromadzenia jest Niepokalanie Poczęta”. 
Występują tu dwa elementy: 

– Pierwszy składnik to tytuł, czyli imię, nazwa. Kiedyś stosowano 
nazwę „Ordo Immaculatae Conceptionis” (skrót: OIC), czyli Zakon Nie-
pokalanego Poczęcia, domyślnie: Najświętszej Maryi Panny. Gdy zakon 
został odnowiony jako kongregacja księży, odpowiednim stał się tytuł 
„Congregatio Immaculatae Conceptionis” (skrót: CIC), lecz taki skrót 
już był w użyciu i oznaczał Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris 
Canonici). Przeto marianom dano następujący skrót: MIC. Ten skrót 
jest różnie wyjaśniany, albo w nawiązaniu do określenia: „Mariae Im-
maculatae Congregatio” albo zgodnie z pełnym tytułem: „Mariani Im-

72 ks. Marian Pisarzak



maculatae Conceptionis. Congregatio Clericorum Marianorum sub ti-
tulo Immaculatae Conceptionis BMV”114. W mariańskiej literaturze nie 
spotykamy wytłumaczenia tego skrótu. Aby problem rozwiązać, nale-
żałoby sięgnąć do archiwaliów Kurii Generalnej Zgromadzenia i odpo-
wiedniej kongregacji rzymskiej. 

– Drugi element przytoczonego fragmentu tekstu wskazuje na pa-
tronat. Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta jest główną 
Patronką Zgromadzenia. Podobnie jak każdy święty, jest Ona przykła-
dem, inspiracją i pomocą (opieką i wsparciem)115. 

„Niepokalanie Poczęta…, Matka Boża i Matka Kościoła” – to pod-
stawowe określenia Najświętszej Maryi Panny; są one dla nas istot-
ne w aspekcie pojmowania charyzmatu. Świętość i wolność od grze-
chu Maryi jest: a) łaską Boga dla rodzaju ludzkiego, aby kontynu-
owały się dzieje zbawienia i b) też darem dla Zgromadzenia, aby mia-
ło maryjne oblicze i własny charakter na tle różnorodnych powołań 
w Kościele116.

„Niech kontemplują Jej święte i Niepokalane Poczęcie”. Ten zapis 
można uzupełnić zachętą: Jej święte i Niepokalane Poczęcie niech stu-
diują, rozważają i kontemplują117.

„Niech Ją często wzywają usilnymi prośbami”. Chodzi o kultyczny, 
liturgiczny i osobisty wymiar czci Najświętszej Maryi, zwłaszcza Niepo-
kalanego Poczęcia, wyrazem kultu są akty czci, prośby i przebłagania.

„Do Niej we wszelkich swych potrzebach z największą ufnością 
niech się uciekają”. Prosimy w potrzebach, wierząc w Jej macierzyńskie 
wstawiennictwo. Kościół w liturgii odróżnia macierzyńskie wstawien-
nictwo Maryi i braterskie wstawiennictwo świętych118. 

114  Zob. M. Daniluk SCJ, Sigla. Zbiór skrótów nazw zakonów, zgromadzeń zakonnych, in-
stytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi zwią-
zanych, WKS, Kraków 1999, 44-45.

115  Zob. Prefacje o świętych, w: MR, 66-67; MRpol, 70-71.
116  Zob. Niepokalana. Dar i inspiracja…
117  Zob. DKG, Priorytety, 2.
118  Zob. ZMoNMP 14, kolekta („za macierzyńskim wstawiennictwem NMP”).
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„Przez Nią niech dążą do Jezusa”. Wszyscy jesteśmy „w drodze 
do…”. I na wzór Maryi chcemy trwać przy Chrystusie nawet w złożo-
nych sytuacjach własnego życia i dziejów Zgromadzenia, nie wycofu-
jąc się z raz obranej drogi.

„Jej cnoty niech ze wszystkich sił naśladują” – nie tylko w duchu 
wierności dawnej regule, lecz także i przede wszystkim w imię wierno-
ści Ewangelii naszego Pana, Jej Syna, Jezusa Chrystusa: Zróbcie wszyst-
ko, cokolwiek wam powie; Napełnijcie stągwie wodą; Woda stała się wi-
nem (J 2, 5. 7. 9). Oto droga do uświęcenia siebie i ewangelizacji świa-
ta. Warto sięgnąć do źródeł: Reguła, przedmowa119.

„Tytularnym i patronalnym świętem Zgromadzenia jest uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.” Czytania bi-
blijne i teksty modlitewne tego święta/uroczystości ukazują to miste-
rium w nowej perspektywie, należy też czynić wszystko, aby je ogarnąć 
osobistą kontemplacją i wnioskami dla życia i apostolatu120.

b) Maryjne znaki w tradycji marianów

Z dziejów Zgromadzenia można wydobyć i przypomnieć niektó-
re dane w sprawie respektowania symboli (znaków tożsamości); mają 
one szczególną wymowę, nie tylko natury historycznej. 

– Otóż w obrzędach towarzyszących profesji, a także w odrębnym 
obrzędzie przywdziania habitu, równoznacznym w tamtej epoce z przy-
jęciem do zakonu był zaznaczony wyraźnie nie tylko akt konsekracji 
Bogu i włączenia w misję Kościoła, lecz także charakter maryjny zako-
nu, z akcentem na Niepokalane Poczęcie. Profesji towarzyszył akt oso-
bistego ofiarowania się Najświętszej Maryi Pannie, z charakterystycz-
nym wyrażeniem „sługa Maryi” lub „oddany, poświęcony na służbę 
Maryi” (Mariae servus, Mariae mancipatus). Przymiot maryjny cha-

119  Reguła wzywa do naśladowania ewangelicznych postaw Maryi, przez które Ona „po-
dobała się Bogu”; KM 14; K 17; DD 42, 84, 103.

120  Zob. Kalendarz własny Zgromadzenia w komentarzu do D 3.
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ryzmatu był dodatkowo zaznaczony w obrzędzie nałożenia szkaplerza 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 

– O corocznym odnawianiu ślubów w doroczną uroczystość 
8 XII mówi nr 15 „zarządzeń” kapituły w 1722 roku121. Aktualny rytu-
ał (2010) zawiera pytanie skierowane do profesów wieczystych: „Czy 
chcecie zgłębiać i głosić misterium Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, żyć nim na co dzień, niepodzielnym sercem służyć 
Chrystusowi i Kościołowi na wzór Niepokalanej Maryi? – Odpowiedź 
indywidualna: Tak, chcę” (Rytuał, nr 82).

– Według rytuału Broliu Marijonu Ápeigos (1922) nowicjusz 
otrzymywał medalik z wyobrażeniem z jednej strony Serca Pana Je-
zusa, a z drugiej Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, na-
zwany signum Congregationis; tę symbolikę i takie samo określenie me-
dalika „znakiem Zgromadzenia” zachowało Manuale rituum (ManRit 
1950 i 1963). 

– W sprawie symboli kapituła generalna (2005 r.) wydała następu-
jące orzeczenie: „Przy pierwszej profesji współbracia otrzymują szka-
plerz Niepokalanego Poczęcia”. W następstwie tego dekretu do rytuału 
(2010) została wprowadzona odpowiednia formuła towarzysząca nało-
żeniu szkaplerza i ewentualnie medalika przy pierwszej profesji122.

121  Capitula Generalia Marianorum 1702-1999, red. W. Makoś, Puszcza Mariańska 2001, 
52. Por. Pismo o. Jana Dziewulskiego do Świętej Kongregacji Obrzędów z 1 marca 1841 
roku w sprawie tekstów oficjum 8 grudnia, który jest czasem odnowienia ślubów (die 
8 decembris, quando apud nos peragitur renovatio votorum). Zob. J. Kosmowski, Ma-
rianie w latach 1787-1864, Warszawa-Lublin 2004, 191-192; zob. tenże, Kalendarz 
mariański, mps, ss.1-4.

122  Zob. M. Pisarzak, Obrzędy profesji zakonnej w tradycji mariańskiej. Zarys dziejów 
i teksty źródłowe. Artykuł w jęz. ang., „Ephemerides Marianorum” 4(2015) 67-114, 
opublikowany na podstawie opracowania dostępnego w 2011 r. w maszynopisie 
(stron 29) pod tytułem jak wyżej. Obecnie autor przygotował nową wersję tego 
tekstu (2020 r., s. 33) i dał nowy podtytuł: Studium historyczno-teologiczne. Aktual-
na okoliczność Jubileuszu 350-lecia Zgromadzenia skłania do opublikowania tego 
materiału studyjnego.
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Pozostali Patronowie 
19. Przede wszystkim niech współbracia czczą, przyzywają i naśla-

dują naszego Ojca Założyciela Świętego Stanisława, Błogosławionego 
Jerzego Odnowiciela, Błogosławionych męczenników Antoniego i Je-
rzego oraz Sługę Bożego Kazimierza. Kościół ukazał ich nam jako przy-
kład wiernej realizacji mariańskiego powołania. Zgromadzenie uznaje 
za swoich patronów również: św. Michała Archanioła, św. Józefa Ob-
lubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Kościoła, Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła, św. Franciszka z Asyżu, św. Tomasza z Akwinu, 
św. Joannę Francuską, św. Ignacego Loyolę, św. Wincentego a Paulo, 
św. Faustynę i św. Jana Pawła II.
NV IV, 3; KM 15

Komentarz

a) Przykład, inspiracja i pomoc patrona

Tę podwójną rolę świętych wydobywa przytoczony wyżej numer 
Konstytucji na nowo zredagowany. W liturgii w prefacjach o świętych 
Kościół naucza, że każdy święty to przykład, inspiracja i pomoc. W du-
chu tego określenia należy traktować wszystkie postaci wymienione 
w paragrafie. One inspirują nas swoją duchowością, towarzyszą naszym 
dziełom, wspierają nas w posłudze i są znakiem naszej więzi z Kościo-
łem chwalebnym (communio sanctorum).

A zatem patron to ktoś więcej niż tylko opiekun i pomocnik. Na-
leży się bronić przed traktowaniem patronów instrumentalnie na spo-
sób małych pośredników zbawienia, małych bożków. Przytoczone tek-
sty mówią same za siebie: W ich życiu, [Boże], ukazujesz nam wzór po-
stępowania; przykład Świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas 
wspomaga; pobudza, to znaczy inspiruje, łac.: inciet – wprawia w ruch, 
zaprasza do określonego działania123.

123  Zob. MR 66-67; MRp 70-71.
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b) Potrzeba wzorca i przykładu 

W procesie formacji i wychowania zawsze podkreślano szczegól-
ną rolę wzorów osobowych. Nie można poprzestawać na wzniosłych, 
abstrakcyjnych ideach. Verba docent, exempla trahunt. W mariańskim 
programie formacji (RFM) brakuje odniesienia do wzorów.

Błogosławiony Jerzy, Odnowiciel, w konstytucjach (1910 r.), in-
strukcjach (od 1910- nn.) i w Dzienniku Duchowym (1910-1911) za-
pisał cele i dążenia, jednocześnie, jako realista i wychowawca, widział 
potrzebę wskazania imiennie wzorów osobowych. Oprócz Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i św. Pawła Apostoła, zaliczył 
do nich św. Józefa, opiekuna Kościoła124, św. Ignacego Loyolę, wzór „du-
cha apostolskiego, obejmującego potrzeby całego Kościoła” i przykład 
starań o „zbawienie także przeciwników wiary i Kościoła”125. We wspo-
mnianych konstytucjach, bez podania objaśnienia/uzasadnienia, zostali 
zapisani: święci apostołowie Piotr i Paweł, św. Tomasz z Akwinu, 
św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy z Loyoli i św. Wincenty a Paulo (par. 
4). Podczas gdańskiej kapituły (1923) zostali dodani: św. Michał Archa-
nioł i św. Józef (par. 14). W następnej redakcji konstytucji patronat Zgro-
madzenia został na nowo uporządkowany (1927, wyd. 1930, par. 14-15). 
Jako taki istniał do kapituły generalnej, odbytej w 2017 roku. 

c) Komentarz ks. W. Niecieckiego MIC potrzebuje uzupełnienia

Cenne objaśnienie znaczenia konkretnych patronów w naszej du-
chowości przygotował ks. Witold Nieciecki MIC126. Z upływem czasu 
ten komentarz potrzebuje uzupełnienia. 

Pierwsza uwaga odnosi się do znaczenia postaci św. Wincente-
go a Paulo. Otóż przypomina on (zgodnie z kolektą mszalną, 27 IX) 

124  DD 98.
125  Tamże 51; 63; 64; por. tamże, 68.
126  Główne cechy duchowości…, Rzym 1965, 178-183; o tej publikacji szerzej w aneksie nr 

10.
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zawsze aktualny wyższy motyw – poza humanitarnym – w podejmo-
waniu dzieł miłosierdzia, mianowicie „dla zbawienia ubogich” (ad sa-
lutem pauperum), także „nowych ubogich” naszych czasów. 

Drugie spostrzeżenie ma sens eklezjalny: tak św. Franciszek, jak 
i św. Ignacy działali w czasach, kiedy Kościół był w ogromnym kryzy-
sie; obydwaj założyli wspólnoty zakonne „dla dobra Kościoła”. Wiemy, 
że troską o Kościół kierował się bł. Jerzy, odnawiając marianów. Świę-
ty Tomasz z Akwinu jest wzorem teologicznego myślenia oraz strze-
żenia i przekazywania zdrowej „nauki Kościoła” (konstytucje zredago-
wane przez bł. Jerzego mówią o przekazie nauki chrześcijańskiej, czyli 
o traductio doctrinae christianae). Z kolei św. Michał Archanioł odsyła 
do kolebki Zgromadzenia – bo w Korabiu nasz Założyciel szukał nade 
wszystko żywej więzi z Bogiem („Mikael!, Któż, jak Bóg!”) i sposobu re-
alizacji pomysłu, zrodzonego z natchnienia Bożego.

d) Dodać, zachować i czcić patronów. Wejść w relację z nimi!

Współcześnie obserwuje się osłabienie kultu patronów. Podczas 
dyskusji o mariańskich patronach dało się słyszeć nawet takie głosy, aby 
pominąć ich w ustawach. Jest to efekt nieznajomości litery i ducha tak 
odnowy soborowej, jak reformy liturgicznej, zwłaszcza kalendarza. 

Kult świętych to wyznacznik zdrowego duszpasterstwa widzia-
nego w funkcji religijnego wychowania, które odwołuje się do wzo-
rów i świadków wiary. Tę sytuację trzeba „przemyśleć na nowo” (kap. 
gen. 2011, dekret 3), patronów nie odrzucać, raczej potwierdzić. A na-
wet dodać nowych! Trzeba wejść w słuszne relacje z nimi w ramach 
komunii eklezjalnej, czyli według wiary w misterium obcowania świę-
tych (zob. Skład Ap.). Konsekwentnie, według słów mszalnej prefa-
cji (nr 70), „razem ze Świętymi” trzeba oddawać Bogu chwałę i słu-
żyć Kościołowi w bieżącej, współczesnej sytuacji; Święci nie przedaw-
nili się, nadal są aktualni i aktywni, razem z nami zatroskani o przy-
szłość Ludu Bożego.

Mocą kapituły generalnej celebrowanej w 2017 roku Zgromadzenie 
ma nowych patronów, nie tylko z grona własnych świętych i błogosła-
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wionych. Oczywiście: Przede wszystkim niech współbracia czczą, przyzy-
wają i naśladują naszego Ojca Założyciela Świętego Stanisława127, Bło-
gosławionego Jerzego Odnowiciela, Błogosławionych męczenników An-
toniego i Jerzego oraz Sługę Bożego Kazimierza. Kościół ukazał ich nam 
jako przykład wiernej realizacji mariańskiego powołania. 

Oprócz dotychczas znanych i czczonych świętych, kapituła „uznała 
za swoich patronów” św. Joannę de Valois, św. Faustynę i św. Jana Paw-
ła II. Zwroty modlitewne do nich już zostały zamieszczone w mariań-
skim modlitewniku. Nie znamy toku dyskusji o nich na kapitule gene-
ralnej. Jednak możemy domyślać się konkretnej motywacji takiego wy-
boru i uznania za swoich. 

Święta Joanna jest współautorką (institutrix regulae) Reguły Dzie-
sięciu Cnót. Ta reguła obowiązywała marianów przez 210 lat. Stąd przez 
św. Joannę mamy nawiązanie do duchowości nie tyle immakulistycznej, 
co raczej do duchowości naśladowania maryjnych cnót opisanych w Re-
gule, pośrednio do duchowości ewangelicznego sposobu życia. Reguła 
pierwszoplanowo mówiła o ewangelicznej inspiracji życia zakonnego, 
o zakonności według Ewangelii (na przykładzie postaw i cnót NMP), 
wtórnie zatem o samej maryjności128. 

Dwie pozostałe postaci będą nam towarzyszyć w apostolacie Bo-
żego Miłosierdzia, zwłaszcza w posłudze „nowym ubogim”. I nie tyl-
ko w tym zakresie. Święty Jan Paweł II, który nawoływał do otwarcia 
drzwi Chrystusowi, to przede wszystkim wzór ewangelizatora i przy-
kład stylu umierania, godnego przejścia do domu Ojca (aspekt forma-
cji eschatycznej, we własnym sercu i u innych).

127  Zob. Bł. S. Papczyński Ojcem i Przewodnikiem mariańskiego powołania, Warsza-
wa-Rzym 2009, 216; Nasz Ojciec – Marianie o swym Założycielu…, Warszawa 2010, 
200.

128  Zob. Stary mariański kalendarz. Opis dyrektorium na rok 1840, „Ephemerides Ma-
rianorum” 4(2015) 61-66. Tamże opis starań marianów (w 1841 r.) w sprawie własne-
go kalendarza i oficjum o św. Joannie de Valois (s. 63).
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e) Miejsce św. Pawła 

Święty Paweł Apostoł jest dziś wymieniany tylko jeden raz. Stary 
zapis był wart zachowania. Dlaczego? Skoro św. Paweł Apostoł z woli 
bł. Odnowiciela, wspartej jego myślą i miłością eklezjalną oraz gorliwo-
ścią apostolską, był dany Zgromadzeniu jako pierwszorzędnie ważny 
patron zaraz po Najświętszej Maryi Pannie (imprimis129), to pożytecz-
nym by było zachować i zaznaczyć go w serii patronów; zwrot „przede 
wszystkim” zachęcał do takiej operacji. Stało się inaczej. Święty Paweł 
jest obecny, lecz tylko ze św. Piotrem. Tych Apostołów Kościół zawsze 
razem wspominał, czcił i ukazywał.

f) Znaczenie św. Pawła Apostoła w duchowości marianów

Zob. komentarz do hasła Zgromadzenia (K 14).
Zob. załącznik 10: Patronale marianów. Komentarz historyczny 

i duchowy, „Immaculata” 52(2015) nr 3, 53-58.
Zob. T. Górski, Patronowie naszego Zgromadzenia, Warszawa 

2014.
Zob. K (1910) 4-5; KM 15; K 15; K 18; DD (kilka razy); Instr. I, 15; 

Dziennik, Fryburg Szwajcarski 31 VII 1911 – 19 IX 1912, pod datą 
03.08.1912, zob. „Ephemerides Marianorum” 2(2013) 465-503 . 

g) Paweł Apostoł przykładem głoszenia kerygmatu, nauki o grzechu       
    i o łasce Bożego Miłosierdzia 

Wszyscy współbracia, szczególnie oddani ewangelizacji i misjom, 
niech mają przed oczyma św. Pawła Apostoła, jego wyjątkową żarli-
wość apostolską, wysiłki i odważne czyny, zapalając się nimi do dzia-
łania i cierpienia dla imienia Chrystusowego. Jest on przykładem gło-
szenia kerygmy, o grzechu i o łasce Bożego Miłosierdzia oraz łączenia 

129  Zob. Instr. I, 15.
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modlitwy i kontemplacji z apostolską aktywnością, zwłaszcza przez 
prezbiterów.

Devotiones peculiares
20. Współbracia, w życiu liturgicznym skoncentrowani na Miste-

rium Paschalnym Chrystusa, [niech] praktykują: nabożeństwo do Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i pobożność maryjną, 
modlitwę za zmarłych i umierających, modlitwę za Kościół pielgrzy-
mujący, kult Opatrzności Bożej, Ducha Świętego, Najświętszego Ser-
ca Jezusowego i Miłosierdzia Bożego.
KK 66-67; NV I, 2; Testamentum II; KM 16 

Komentarz

a) Inne źródła

Szczegóły powyższych nabożeństw i praktyk są uwzględnione 
w innych częściach KiD, w zbiorze Błogosławieństwa, obrzędy i zwy-
czaje (2015) oraz w przygotowanym do wydania pełnym modlitewni-
ku mariańskim. 

Zob. K (1910) 4. 5; M 16; K 19; D cz. I; zob. Statuty i zalecenia Pro-
wincji Polskiej (Warszawa 2013) nr 2, 3, 6, 10, 11; KL 14; Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii, 50-59.

b) Uwaga o kulcie Najświętszego Sakramentu

Wypadało zachować dawny zapis o pobożności eucharystycznej, 
o czci i adoracji należnej Najświętszemu Sakramentowi. Wzór takiej po-
bożności zostawił nam św. Ojciec Założyciel. Poświęcił jej wiele miej-
sca w swoich pismach.
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c) Elementy istotne w pobożności i nabożności

Sposobem na oddanie Bogu chwały i źródłem łaski Bożej uświęca-
jącej jest celebracja misterium Paschalnego Chrystusa, zwłaszcza w li-
turgii Kościoła. Dlatego w tym paragrafie jest mowa o więzi z Chrystu-
sem dzięki słowu Bożemu, medytacji, liturgii godzin, Eucharystii, sakra-
mentom i świętym dniom, jak niedziela, Triduum Paschalne, etc. 

Inne sposoby modlitwy oraz różnorodne kulty i nabożeństwa mają 
swe uzasadnienie w ich relacji do istoty liturgii (z niej się wywodzą lub 
do niej prowadzą) i w ich relacji do charyzmatu Zgromadzenia. Dewo-
cje, kulty i nabożeństwa pełnią rolę służebną, bronią przed abstrakcyj-
nym przeżywaniem istoty kultu i charyzmatu.

d) Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej130

Ze szczególną miłością niech współbracia starają się szerzyć cześć 
i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, któ-
ra napełniona Duchem Świętym dzięki zbawczej i uświęcającej łasce 
Chrystusa została wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i lu-
dzi. Jest Ona wizerunkiem każdego człowieka i Kościoła, który w cza-
sie pielgrzymowania nieustannie wspierany oczyszczającą z grzechów 
miłosierną łaską Pana, staje się świętym, niepokalanym i dojrzałym do 
chwały nieba. 

e) Inne nabożeństwa131

Tekst o devotiones można odpowiednio rozbudować, rozwijając 
jego treść. W rozwiniętej formule stanowi on swoisty komentarz do 

130  KK 66. 67; NV I, 2; R; KM 14; K 17; zob. Statuty i zalecenia Prowincji Polskiej, War-
szawa 2013, 5. W pełnym modlitewniku jest przewidziane specjalne nabożeństwo do 
Niepokalanego Poczęcia NMP (przygotowano trzy formy celebracji).

131  Zob. komentarz do numeru 19. 
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poszczególnych nabożeństw. Oto ewentualne poszerzenie jego treści 
przy okazji wskazania na ich różnorodność:

Nabożeństwo za zmarłych (znak pomocy i więzi/łączności z nimi), 
kult Opatrzności Bożej (wysławiając ojcowską troskę Boga o Zgroma-
dzenie), pobożność eucharystyczna (wyrażana pełnym uczestnictwem 
we Mszy Świętej i adoracją Najświętszego Sakramentu), nabożeństwo 
do Ducha Świętego (ponieważ On jest „Ogniem miłości” rozgrzewają-
cym życie duchowe ochrzczonych i „duszą” mistycznego Ciała Chrystu-
sa – Kościoła), nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego (jako 
źródła życia i świętości), nabożeństwa pokutne (budzące świadomość 
grzechu, potrzebę nawrócenia oraz zadośćuczynienia) i nabożeństwo 
do Bożego Miłosierdzia (które skłania do ożywienia nadziei i dziękczy-
nienia za Bożą łaskawość).

f) Msza Święta to więcej niż tylko Komunia święta

Istnieje potrzeba bliższego określenia pobożności eucharystycznej. 
Współcześnie w duszpasterskiej praktyce i w pobożności wiernych ad-
oracja Najświętszego Sakramentu i udział we Mszy Świętej jako Ofie-
rze pozostaje jakoś na uboczu. A przecież Eucharystia to coś więcej niż 
modlitwa, liturgia słowa Bożego i przyjęcie Najświętszego Sakramen-
tu (Komunii świętej). Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu bez 
udziału w Najświętszej Ofierze – to sytuacje wyjątkowe! Istnieje dusz-
pasterska potrzeba położenia akcentu także na inne wymiary rzeczy-
wistości eucharystycznej, jak Ofiara, komunia, akt adoracji i uwielbie-
nia, nie tylko po podniesieniu Postaci, lecz także i zwłaszcza po przyję-
ciu Komunii świętej. A zatem przy omawianiu uczestnictwa w Eucha-
rystii nie można poprzestać na zachęcie do „praktykowania częstej Ko-
munii świętej” bez kontekstu eucharystycznego. Wielu wiernych ogra-
nicza się do „brania opłatka”.

83Święci patronowie i szczególne praktyki pobożne



g) Nabożeństwo do Ducha Świętego

W formule tego paragrafu są takie słowa: „[niech] współbracia 
praktykują kult Ducha Świętego”. Brakuje tu motywacji, ale od razu 
chce się ją dodać: ponieważ On jest „Duszą” Mistycznego Ciała Chry-
stusa – Kościoła i „Ogniem miłości” rozgrzewającym życie wewnętrz-
ne ochrzczonych i konsekrowanych. 

Taki kult nie jest nowością. W pierwszych konstytucjach zredago-
wanych przez Odnowiciela (1910) znajdujemy zachętę do szczególnej 
czci Ducha Świętego i uroczystego obchodu święta Jego Zesłania (par. 
4 i 5). Dodajmy, iż wyrażenie „Ogień miłości” zapalający lub rozgrze-
wający „serca twarde” (oporne) występuje w sekwencji wspomniane-
go święta, które wieńczy wielkanocny obchód misterium Paschalne-
go. W innych częściach sekwencji spotykamy trafne słowa określające 
rolę/funkcję Ducha Świętego w życiu wewnętrznym osób ochrzczo-
nych: „światłość dla sumień”, „orzeźwienie”, „żywa woda”, „obmycie 
i uświęcenie”, „prowadzenie zabłąkanych”, „uleczenie ran”132. W spra-
wie ożywienia nabożności pneumahagijnej nie musimy więc odwoły-
wać się do współczesnego ruchu pentekostalnego. W tej materii dosta-
tecznie wspiera nas liturgia Kościoła i mariańskie duchowe dziedzictwo. 
Przede wszystkim zaś teologia biblijna odwołująca się do dwóch wyda-
rzeń w historii zbawienia, na Golgocie i w Wieczerniku: śmierć Jezusa 
(J 19, 30: „oddał ducha”) i zesłanie Ducha Świętego (Dz 2, 1-4). 

h) Zapis o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ten kult, rozwijany na przełomie XIX i XX w., dziś jakby przygasł, 
chociaż trwa i jest podejmowany w parafiach w comiesięcznym rytmie, 
nie tylko w czerwcu. Zdaje się, że jest zastępowany czcią Bożego Mi-
łosierdzia. Więc nasuwa się pytanie: Czy zachować zapis o kulcie Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa? – Tak, chodzi o inny aspekt Boskiej Mi-
łości, dlatego zachować praktykę tego nabożeństwa. 

132  MRpol., LM II, 432n.
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i) Inne modły

Wszelkie nabożeństwa mają wypływać z liturgii lub do niej pro-
wadzić. Wyżej wymienione wiążą się z mariańskim charyzmatem lub 
tradycją pastoralną. Wypada mieć w pamięci kult własnych świętych 
i błogosławionych, praktykę modlitwy o ich beatyfikację/kanonizację, 
jakąś formę pamięci o świątobliwych postaciach i szczególnych roczni-
cach Zgromadzenia; mają sens nowenny, tridua, modły pokutne i prze-
błagalne, nabożeństwa pasyjne itd. 

Motywacje są różne i różnej rangi. Na przykład kult Błogosławio-
nych Męczenników z Rosicy dobrze współgra z tym, co zostało poda-
ne w materiale o towarzyszeniu ludziom w sytuacji zagrożonego życia; 
są oni przykładem takiej postawy i działania133.

O tych nabożeństwach i praktykach mówią szczegółowo statuty 
prowincjale, na przykład: Statuty i zalecenia Prowincji Polskiej134.

133  Por. z modlitwą o ich kanonizację, zob. Modlitwy (2010), 14, w nowym wydaniu z 2021, 
s. 13.

134  Statuty i zalecenia Prowincji Polskiej, Warszawa 2013, nr 2, 3, 10, 11, zob. nowe wy-
danie w 2017 r.
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DYREKTORIUM 
ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW 

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Część I 
Patrymonium i duchowość Zgromadzenia

Wstępny komentarz do Dyrektorium
Dyrektorium stanowi uszczegółowienie ogólnych i istotnych przy-

miotów wspólnoty zakonnej. Mieści w sobie sprawy i propozycje natu-
ry praktycznej, proste i uszczegółowione zastosowania norm ogólnych. 
Dlatego są bardzo potrzebne, ponieważ to one „niosą” dalej ideę prze-
wodnią i charyzmat Zgromadzenia. Dotyczą realiów. Mogą być pod-
dane weryfikacji lub uzupełnieniu w ramach kompetencji kapituły ge-
neralnej, bez odnoszenia się do dykasterii rzymskich.

Rozdział I 
Natura, cel, duchowość i charakter

Posługi i dzieła
1. Współbracia swoją misję wypełniają między innymi przez posłu-

gi i dzieła: głoszenie słowa Bożego, również przy użyciu środków maso-
wego przekazu, nabywanie i szerzenie wiedzy chrześcijańskiej, posługę 
sakramentalną, posługę wobec chorych i umierających, promocję god-
ności i świętości życia, troskę o ubogich i społecznie pokrzywdzonych, 
wspieranie duchowieństwa diecezjalnego, troskę o jedność chrześcijan, 
prowadzenie sanktuariów maryjnych, Miłosierdzia Bożego i innych, za-
kładanie i prowadzenie centrów formacji maryjnej i miłosierdzia, in-
stytutów naukowych, szkół i kolegiów, działalność wydawniczą i pu-
blicystyczną, zakładanie i prowadzenie bractw i stowarzyszeń katolic-
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kich, prowadzenie parafii, rektoratów i domów rekolekcyjnych, zakła-
danie i prowadzenie dzieł miłosierdzia, oraz inne formy posług i dzieł 
stosownie do potrzeb oraz okoliczności czasu i miejsca. Współbracia 
w każdej posłudze i dziele, które podejmują, wcielają i wyrażają pełnię 
charyzmatu Zgromadzenia. (K 3)
KM 2 

Komentarz

Powyższy zestaw różnorodnych posług i dzieł został sporządzony 
zgodnie z zapisem w Konstytucjach: Swoją misję Zgromadzenie reali-
zuje na wszelkie możliwe sposoby, z góry nie wykluczając żadnego dzieła 
(par. 3). „Na wszelkie sposoby” – tak, lecz nie jest to czysta wyliczanka. 
Nie bez racji na pierwszej pozycji jest słowo Boże i sakramenty święte; 
stanowią one istotę kapłańskiej posługi. Potem idą dzieła inspirowane 
charyzmatem. Całość zamyka takie oto zdanie: Współbracia w każdej 
posłudze i dziele, które podejmują, wcielają i wyrażają pełnię charyzma-
tu Zgromadzenia. Dodajmy: Pro Christo et Ecclesia, pod opieką Nie-
pokalanej i innych patronów.

Herb Zgromadzenia
2. Wzór i opis herbu przechowywany jest w Archiwum Kurii Ge-

neralnej i chroniony jest prawem. Zmiana herbu należy do Kapituły Ge-
neralnej po uzyskaniu większości kwalifikowanej (2/3 głosów). (K 15)

(novum)

Komentarz

Mamy tu zwykłą informację o miejscu przechowywania wzoru her-
bu. Został wskazany czynnik odpowiedzialności i kompetencji w spra-
wie ochrony i ewentualnej zmiany.
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Rozdział III 
Święci patronowie i szczególne praktyki pobożne 

(devotiones peculiares)

Świętowanie Patronów Zgromadzenia 
3. Należy świętować wspomnienia Patronów całego Zgromadzenia, 

poszczególnych prowincji, wikariatów, domów i dzieł. Zgodnie z Ka-
lendarzem Mariańskim, w szczególny sposób należy celebrować uro-
czystość tytularną Zgromadzenia oraz święta Założyciela i Odnowi-
ciela, które można poprzedzić odpowiednimi nowennami lub tridu-
ami. (K 18-19) 

(novum)

Komentarz135

W Kalendarzu własnym Zgromadzenia podano termin i rangę li-
turgicznego obchodu:

27 stycznia: Bł. Jerzego Matulaitis-Matulewicza, biskupa, odnowi-
ciela Zgromadzenia. Obchód w randze: Święto.

18 maja: Bł. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera, założyciela Zgro-
madzenia. Uroczystość.

12 czerwca: Błogosławionych Antoniego Leszczewicza i Jerzego 
Kaszyry, prezbiterów i towarzyszy, męczenników. Wspomnienie.

5 listopada: Wspomnienie wszystkich zmarłych Zgromadzenia. 
Wspomnienie.

8 grudnia: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Tytuł 
i główna Patronka Zgromadzenia. Uroczystość.

Kalendarz własny Zgromadzenia został zatwierdzony przez Kon-
gregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 16 czerwca 2014 r. 

135  Zob. komentarz do nr. 18; zob. aneks nr 7.
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Ta sama Kongregacja dekretem z dnia 3 maja 2017 roku zmieniła rangę 
obchodu w dniu 18 maja, podnosząc go do stopnia uroczystości, zgod-
nie z Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych, I. 4. d.136.

Nowi Patroni, według K 19:

4 lutego, wspomnienie św. Joanny de Valois, zakonnicy.
5 października, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.
22 października: wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

Kolekta własna 4 lutego (tłum. Sióstr Anuncjatek, zatwierdzone 
przez bpa włocławskiego):

Panie Boże, z Twojej woli święta Joanna założyła zakon Sióstr na-
śladujących cnoty Maryi Dziewicy, Matki Twojego Syna, aby się To-
bie podobać. Spraw, abyśmy za Jej przykładem podążali tą samą dro-
gą. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie śmierci Pana
4. W każdy piątek o godzinie, w której Pan Jezus, Odkupiciel świa-

ta, umarł na krzyżu za nasze grzechy, każdy, o ile mu nic nie przeszka-
dza, uczci pamiątkę Jego śmierci przez krótkie skupienie i modlitwę. 
Zachęca się do odprawienia w tym czasie Drogi Krzyżowej lub Koron-
ki do Miłosierdzia Bożego. W Okresie Wielkanocnym można odpra-
wić Drogę Światła. (K 20)
KM 244 

136  Zob. OWMR, por. nr 399.
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Komentarz137

Zwyczaj modlitwy o godzinie trzeciej po południu sięga starożyt-
ności chrześcijańskiej. Autor Tradycji apostolskiej (III-IV w.) zachę-
ca: Jeżeli jesteś u siebie w domu, to módl się o tej godzinie i błogosław 
Boga. Jeżeli znajdujesz się w tym czasie na innym miejscu, to módl się 
do Boga w swoim sercu. O tej bowiem godzinie Chrystus został rozpięty 
na drzewie. W następnym zdaniu Chrystusa nazywa Barankiem i Pa-
sterzem (nr 41).

Wspomnienie zbawczej śmierci Chrystusa dotyczy szczegółowo ta-
jemnicy Odkupienia przez Jego mękę i śmierć na krzyżu, ale w gruncie 
rzeczy chodzi o całe misterium Paschalne, stąd obecność takich dookre-
śleń jak Odkupiciel i Pan (Kyrios) oraz takich praktyk jak Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa i Droga Światła. Stosowną in-
wokacją może być wezwanie wzięte z Litanii do Imienia Jezus: „Przez 
śmierć i zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu”.

 

Nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia NMP
5. Ze szczególną miłością niech współbracia starają się praktyko-

wać i szerzyć nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, między innymi poprzez: uwielbianie i głoszenie miłości 
i miłosierdzia Boga, przyzywanie Ducha Świętego, aby czynił nas świę-
tymi i nieskalanymi przed Obliczem Boga, umiłowanie i szerzenie czci 
Maryi Niepokalanie Poczętej, praktykowanie aktów zawierzenia Maryi 
Niepokalanej, częste sprawowanie Mszy św. wotywnej o Niepokalanym 
Poczęciu NMP, odmawianie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, 
litanii i nowenn do Niepokalanego Poczęcia NMP oraz koronki Dzie-
sięciu cnót NMP, promowanie wizerunków Maryi Niepokalanej, pro-
pagowanie Bractwa i niebieskiego szkaplerza Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Ponadto, o ile pozwolą na to przepisy liturgiczne, w każdą sobo-

137  Zob. komentarz do nr. 5.
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tę niech odmówią Liturgię godzin z oficjum maryjnego oraz odprawią 
Mszę Świętą przy użyciu formularza maryjnego. (K 20)

Komentarz

a) Uwaga o modłach w każdą sobotę

Aby uniknąć wątpliwości, jak rozumieć treść ostatniego zdania, 
należy je czytać w takim sensie: o ile pozwolą na to przepisy liturgicz-
ne, w każdą sobotę niech odmówią oficjum Wspomnienia NMP w so-
botę z Liturgii godzin i tego dnia odprawią Mszę o NMP z mszału lub 
zbioru mszy o NMP. 

b) Źródła

Zob. KK 66-67; NV I, 2; R; KM 14; K 17; K 68. Zob. Oblatio 4: wy-
znaję, że […] Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej, i obie-
cuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia, por. 
FDR 3. 6. Zob. Świadectwo mistycznego doświadczenia bł. Odnowi-
ciela, dotyczące Niepokalanego Poczęcia (DD 42) i tekst modlitwy do 
Niepokalanej za Zgromadzenie: Panno Najświętsza, […] przyczyniaj się 
za nami, aby nasze życie było czyste i nieskalane (DD 84, por K 6). Zob. 
teksty Liturgii godzin i Mszału na uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP (8 XII); zob. Ef 1, 1-10; por. Ef 5, 25-27; por. DD 24, 92 i 97; zob. 
Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP, w pełnym modlitewniku.

c) Informacje

– Pełny modlitewnik mariański ma zawierać trzy formy nabożeń-
stwa o Niepokalanym Poczęciu NMP. Taki zbiór modlitw i nabożeństw 
miał być wydany w 2015 roku; jego edycję przesunięto na czas po ka-
nonizacji Ojca Założyciela. 

– Koronka Dziesięciu cnót NMP dobrze harmonizuje z dawną re-
gułą Decem Beneplacitorum. Nie ma zaś odniesienia do misterium Nie-
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pokalanego Poczęcia NMP. Zatem zapis o Koronce mógł być podany 
w innym miejscu (D II, finale). Oczywiście, nie przedawniła się idea na-
śladowania świętych, zwłaszcza Najświętszej Maryi Panny.

– Zdaje się, że w minionych stuleciach nie powstała pobożna prak-
tyka respektująca misterium Niepokalanego Poczęcia NMP. Takiej de-
votio peculiaris nie udało się znaleźć przeglądając dzieje, ustawy i ob-
rzędy mniszek Zakonu Niepokalanego Poczęcia, założonego w XV wie-
ku w Toledo (Ordo de Conceptione BVM138). 

Nabożeństwo za zmarłych
6. Niech współbracia stale wspierają zmarłych, nie tylko indywi-

dualnie i we wspólnotach, ale również z ludem sobie powierzonym. 
W Dniu Zadusznym i przez siedem dni następnych, a także przez cały 
listopad, niech współbracia troszczą się w szczególny sposób o rozwój 
nabożeństwa za zmarłych. Ponadto, o ile pozwolą na to przepisy litur-
giczne, w jeden dzień tygodnia niech odmówią Liturgię Godzin z ofi-
cjum za zmarłych oraz odprawią Mszę Świętą przy użyciu formularza 
za zmarłych. Statuty prowincji i wikariatów określą dzień modlitw za 
zmarłych. (K 20)
KM 419

Komentarz

a) Informacje

Liturgiczne określenie Dnia Zadusznego ma następujące brzmie-
nie: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym duchu rów-
nież końcowe zdanie trzeba tak czytać: o ile pozwolą na to przepisy li-
turgiczne, w jeden dzień tygodnia niech odmówią Oficjum za zmar-
łych z Liturgii godzin i odprawią Mszę za zmarłych, dobierając czyta-
nia z Lekcjonarza.

138  Dalej: OConc.
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Dobór modlitw, czytań i koloru szat określa mszał (OWMR 355, 
380, 385) i rytuał Obrzędy pogrzebu (6, 52-59, 61, 209-288)139.

Modlitwa „Anioł Pański”, ukształtowana w połowie średniowie-
cza, powstała jako praktyka uczczenia całego dzieła zbawienia, szcze-
gólnie tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego, z uwzględnieniem udziału 
Najświętszej Maryi Panny. W okresie wielkanocnym zastępuje ją an-
tyfona maryjna „Królowo nieba”. Tradycyjnie obie formy modlitwy by-
wają ofiarowane także za zmarłych. Z ich odmawianiem łączy się bi-
cie w dzwony trzy razy w ciągu dnia, symbolicznie wydłużone w po-
rze wieczornej. Zwyczaj uderzania dziewięć razy w wielki dzwon został 
wprowadzony w Polsce na pamiątkę bitwy z Turkami pod Warną w li-
stopadzie 1444 roku i za poległe w niej rycerstwo. W kościołach Zgro-
madzenia tą praktyką objęto wszystkich zmarłych. Ten zwyczaj jest go-
dzien kontynuacji bądź ożywienia w duchu charyzmatu.

Niektóre znaki tożsamości
7. Niech współbracia stosują i pielęgnują znaki, które wyrażają 

i ożywiają ich mariańską tożsamość, między innymi: herb, hasło i hymn 
Zgromadzenia, zawołanie Immaculata Virginis Mariae conceptio, sit no-
bis salus et protectio, szkaplerz i medalik Niepokalanego Poczęcia NMP, 
obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej autorstwa Franciszka Smu-
glewicza z kościoła św. Wita w Rzymie, antyfona Tota pulchra.

(novum)

139  Zob. 1 J 1, 2: głosimy wam życie wieczne; D 35-36; K 81; 118; Benedykt XVI, Encykli-
ka Spe salvi (30.11.2007), 2, 10-12, 41-48. Zob. komentarz do paragrafu 8.
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Komentarz

a) Informacja

Do fragmentu: „Niech współbracia stosują i pielęgnują znaki, które 
wyrażają i ożywiają mariańską tożsamość. Należy do nich herb …”, wy-
pada dodać, że do takich znaków należy także maryjna antyfona „Sa-
lve, Regina, Mater misericordiae”.

W tej antyfonie wątek maryjny łączy się z wątkiem eschatycznym. 
Wypada ją zaznaczyć i stosować. Ona także wyraża i ożywia charyzma-
tyczne specyfikum Zgromadzenia.

Ochrona Patrymonium
8. Do niezbywalnego patrymonium duchowego naszego Zgro-

madzenia należy, między innymi, biały habit, który nosił nasz św. Oj-
ciec Założyciel na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny.

(novum)

Komentarz
Tytuł wskazuje na „patrymonium”, do którego należy „między in-

nymi biały habit”. Akcent został położony tylko na wymiar duchowy 
i symboliczny habitu. Ale chodzi tu o coś więcej. A zatem w tym kon-
tekście można mieć na uwadze także relikwie św. Ojca Założyciela i sa-
mo miejsce ich przechowywania (Wieczernik w Górze Kalwarii), które 
w 2018 r. zyskało rangę sanktuarium św. Ojca Stanisława Papczyńskie-
go. Nie tylko ochrona relikwii i pietyzm dla nich, lecz także wizyta/piel-
grzymka połączona z modlitwą oraz obsługa tego miejsca i udostęp-
nianie świętych relikwii to także wyraz czci i miłości do patrymonium 
Zgromadzenia.
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III 
Załączniki, czyli aneksy 

 
Załącznik 1

Powołani na drogę, która uświęca życie i prowadzi do życia

Powszechne powołanie do świętości w Kościele jest zakotwiczo-
ne w osobistej wierze i w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli 
w podstawowej egzystencjalnej konsekracji; ona w zalążku już „teraz” 
daje udział w życiu wiecznym. Tak skutkuje zbawcza misja Chrystusa: 
Ja przyszedłem, aby mieli życie, i mieli je w obfitości (J 10, 10). Mówi 
o tym także soborowy dokument Lumen gentium (1964), adhorta-
cja Vita consecrata (1996, nr 39) i księga liturgiczna Ordo initiationis 
christianae adultorum (OICA, 1972), znana w polskiej adaptacji jako 
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych (OCWD, 1988), 
zob. Wprowadzenie ogólne (WO), 1-6; tamże, Wprowadzenie teologicz-
ne i pastoralne (WTiP), 1. 8. 19/2. 32). Oto wybrane teksty z tych źró-
deł, poczynając od obrzędów wtajemniczenia.

1. Teksty źródłowe

OCWD: [Ludzie ochrzczeni i bierzmowani] „upodabniają się do 
Pana i napełniają Duchem Świętym, tak aby niosąc o Nim świadectwo 
światu, doprowadzili jak najrychlej Ciało Chrystusa do pełni” (WO 2). 
Dają oni odpowiedź na Ewangelię Chrystusową (WO 3). Wtajemni-
czenie chrześcijańskie jest pierwszym sakramentalnym uczestnictwem 
w życiodajnej Śmierci i w chwalebnym Zmartwychwstaniu Chrystusa 
(…); całe [wtajemniczenie jako obrzęd] powinno mieć charakter pas-
chalny (WTiP 8). Nowo nawróceni wchodzą za łaską Bożą na drogę 
duchową, na której, mając już udział przez wiarę i sakramenty w ta-
jemnicy Śmierci i Zmartwychwstania, przechodzą od starego śmier-
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telnego człowieka do nowego, obdarowanego życiem wiecznym i do-
skonałego w Chrystusie. To przejście (…) powinno się rozwijać i uwi-
daczniać w swych społecznych skutkach (WTiP 19/2).

KK 39: Chrystus umiłował Kościół i hojnie obdarzył go darem Du-
cha Świętego na chwałę Bożą. Toteż wszyscy w Kościele, niezależnie 
od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pa-
sterskiej, powołani są do świętości zgodnie ze słowami Apostoła: Albo-
wiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze (1 Tes 4, 3; por. Ef 1, 4). Ta zaś 
świętość Kościoła nieustannie i rozmaicie wyraża się u poszczególnych 
ludzi, którzy we właściwym sobie stanie życia dążą do doskonałej mi-
łości; w pewien właściwy sobie sposób ukazuje się ona w praktykowa-
niu rad, które zwykło się nazywać ewangelicznymi. To praktykowa-
nie rad ewangelicznych, pod wpływem Ducha Świętego podejmowa-
ne przez wielu chrześcijan na sposób prywatny, albo w warunkach lub 
stanie ustanowionym przez Kościół, daje i powinno dawać w świecie 
wspaniałe świadectwo i przykład tej właśnie świętości (KK 39, w skró-
cie, według 2 wyd.). 

KK 40: Wyznawcy Chrystusa, powołani przez Boga i usprawiedli-
wieni w Panu Jezusie nie ze względu na swe uczynki, lecz wedle po-
stanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wiary zostali prawdziwymi dzieć-
mi Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście stali się 
święci. Dlatego powinni zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać 
świętość, którą otrzymali z daru Bożego (KK 40).

VC 39: Szczere i odnowione dążenie osób konsekrowanych do 
świętości jest dziś szczególnie potrzebne także dlatego, że należy po-
pierać i umacniać w każdym chrześcijaninie pragnienie doskonałości. 
„Trzeba rozbudzić w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świę-
tością, mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie co-
raz żarliwszej modlitwy i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi naj-
bardziej potrzebującymi” (List ap. TMA 32).

VC 39: Osoby konsekrowane, jeśli starają się zacieśniać swoją przy-
jaźń z Bogiem, są w stanie nieść skuteczną duchową pomoc swoim bra-
ciom i siostrom, organizując dla nich szkoły modlitwy, ćwiczenia du-
chowne i rekolekcje, dni skupienia, dialog i kierownictwo duchowe. Po-
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zwala to ludziom wzrastać w modlitwie, a dzięki temu lepiej rozezna-
wać wolę Bożą wobec siebie i podejmować odważne, czasem wręcz 
heroiczne decyzje, jakich wymaga od nich wiara. Osoby konsekrowa-
ne bowiem z samej natury życia zakonnego przynależą do dynamicz-
nej działalności Kościoła, który gorąco pożąda «Absolutu», jakim jest 
Bóg i jest wezwany do świętości. Zakonnicy są świadkami tej świętości140. 
Fakt, że wszyscy są powołani do świętości, musi stanowić dodatkowy 
bodziec dla tych, którzy ze względu na wybraną drogę życia powinni 
przypominać o tym innym (VC 39).

2. Objaśnienie pojęć

a) Naśladowanie Chrystusa, upodobnienie do Niego, dążenie do 
ewangelicznej doskonałości oraz świadczenie doskonałej miłości w życiu 
chrześcijańskim i wspólnotowym w imię nowej i odrębnej konsekracji, 
wspartej na łasce chrztu świętego i inspiracji Ducha, to zawsze aktualne 
określenia istotnego celu powołania zakonnego w aspekcie chwały Bo-
żej i własnego uświęcenia. Są one ewangeliczne, teologiczne i eklezjal-
ne; odsyłają do misterium Paschalnego, uobecnianego w sakramencie 
chrztu; właśnie to misterium jest źródłem daru życia wiecznego – na 
ziemi w zalążku, po śmierci w pełni. 

Motyw (osobistego) doskonalenia „własnej” natury ludzkiej, tro-
ska o cnoty moralne oraz urobienie duchowe i ascetyczne – tak moc-
no kiedyś podkreślane i stawiane na pierwszej pozycji, przed odpowie-
dzią na głos Pana i słowa Ewangelii – ma nadprzyrodzone uzasadnienie 
i motywacyjne wsparcie w miłosiernej miłości Bożej, na którą człowiek 
odpowiada ewangeliczną miłością bliźniego, według wzoru i przykła-
du Chrystusa („jak ja was umiłowałem”, zob. J 15, 12).

b) W sprawie pojmowania „doskonałości” warto pamiętać, że 
mentalność judaizmu wszelką doskonałość sprowadzała do litery pra-
wa. Stary Testament podkreślał prawość życia i sprawiedliwość wobec 

140  EG 58.
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Boga; w tym duchu także Jezus Chrystus został nazwany „sprawiedli-
wym” (1 J 2, 1); przykładami mogą być Abraham, Hiob, Eliasz i wie-
lu innych „świętych Izraela”. Starożytnemu zaś pogańskiemu humani-
zmowi bliskie było pojęcie „cnoty”, pojmowanej raczej na sposób pew-
nej sprawności charakteru niż moralności (wzorcem był np. bohaterski 
„pius Aeneas”, jeden z Trojan, zapisany w mitologii grecko-rzymskiej). 
Asceci różnych epok mówili o autodyscyplinie i „ćwiczeniach” zapra-
wiających do „walki duchowej” i wspinaczki „wyżej”. Z kolei humanizm 
nowożytny zachęcał do oświecenia umysłu i naturalnej prawości ser-
ca. Natomiast doskonałość ewangeliczna wiąże się z Osobą Chrystusa, 
z pójściem za Nim i naśladowaniem Go mocą Ducha Świętego. Spra-
wiedliwość Boża jest niezależna od Prawa […]. Jest to sprawiedliwość 
Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą (Rz 
3, 21-22a). Ewangelia zaprasza do ofiarnej i doskonałej miłości w du-
chu ewangelicznych rad i błogosławieństw, ona była i jest znakiem roz-
poznawczym członków Kościoła („patrzcie, jak oni się miłują”), ona też 
będzie ostatecznym kryterium zbawienia każdego człowieka, a być zba-
wionym oznacza mieć udział w życiu wiecznym Boga (zob. opis sądu 
ostatecznego: Mt 25, 31-46).

Załącznik 2

Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła

VC 29: Podczas Przemienienia Piotr przemawia w imieniu pozo-
stałych Apostołów: „dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4). Doświadcze-
nie chwały Chrystusa, choć zachwyca jego umysł i serce, nie odrywa 
go od innych, ale przeciwnie – jeszcze głębiej wiąże go z „my” wspól-
noty uczniów. To „my” oznacza wymiar, który każe się nam zastanowić 
nad miejscem życia konsekrowanego w tajemnicy Kościoła. Teologicz-
na refleksja nad naturą życia konsekrowanego otworzyła w ostatnich 
latach nowe perspektywy, zarysowane przez nauczanie Soboru Wa-
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tykańskiego II. W jej świetle ukształtowała się świadomość, że profe-
sja rad ewangelicznych należy niezaprzeczalnie do życia i świętości Ko-
ścioła. Znaczy to, że życie konsekrowane, obecne w Kościele od same-
go początku, nigdy nie zaniknie jako jego niezbywalny i konstytutywny 
element, ponieważ wyraża samą jego naturę. – Wynika to jednoznacz-
nie z faktu, że profesja rad ewangelicznych jest głęboko powiązana z ta-
jemnicą Chrystusa, ma bowiem uobecniać niejako tę formę życia, któ-
rą On wybrał, wskazując na nią jako na wartość absolutną i eschatolo-
giczną. Sam Jezus, powołując wybrane osoby, aby porzuciły wszystko 
i poszły za Nim, dał początek tej formie życia, która pod działaniem 
Ducha Świętego miała się w następnych stuleciach rozwinąć stopnio-
wo w różnorakie formy życia konsekrowanego. Wizja Kościoła złożo-
nego wyłącznie z szafarzy i z wiernych świeckich nie odpowiada za-
miarom jego Boskiego Założyciela, jakie możemy odczytać z Ewange-
lii i z innych pism Nowego Testamentu (VC 29).

VC 46: Także w świetle nauki o Kościele-komunii, głoszonej z wiel-
ką mocą przez Sobór Watykański II, życie konsekrowane ma spełniać 
bardzo ważne zadanie. Od osób konsekrowanych oczekuje się, by były 
prawdziwymi mistrzami komunii i by żyły jej duchowością, jako „świad-
kowie i twórcy owej «wizji komunii», która zgodnie z zamysłem Bo-
żym stanowi zwieńczenie historii człowieka” (dok. Życie i misja zako-
nów w Kościele, II 24). Zmysł kościelnej komunii, rozwijając się w du-
chowość komunii, kształtuje sposób myślenia, mówienia i działania, 
który sprawia, że Kościół rozrasta się w głąb i wszerz. Życie w komu-
nii staje się bowiem „znakiem dla świata i przyciągającą siłą, która pro-
wadzi do wiary w Chrystusa. (...) W ten sposób owa komunia otwie-
ra się na dzieło misyjne, więcej, sama staje się misją”; można wręcz po-
wiedzieć, że „komunia rodzi komunię i w samej swej istocie przyjmu-
je kształt komunii misyjnej”.

VC 46 (cd.): U założycieli i założycielek dostrzegamy zawsze żywy 
zmysł Kościoła, którego przejawem jest ich pełny udział we wszystkich 
wymiarach życia kościelnego oraz gorliwe posłuszeństwo pasterzom, 
zwłaszcza biskupowi Rzymu. Na tle tej miłości do Kościoła Świętego, 
który jest „filarem i podporą prawdy” (1 Tm 3, 15), łatwo można zrozu-
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mieć przywiązanie Franciszka z Asyżu do „miłościwego Papieża”, czyn-
ną troskę Katarzyny ze Sieny o tego, którego nazywała „słodkim Chry-
stusem na ziemi”, apostolskie posłuszeństwo i sentire cum Ecclesia Igna-
cego Loyoli, radosne wyznanie wiary Teresy od Jezusa: „Jestem córką 
Kościoła”. Można też zrozumieć tęsknotę Teresy z Lisieux: „W sercu 
Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością”. Te świadectwa ukazują przy-
kłady pełnej kościelnej komunii, jaka w różnych epokach i w okolicz-
nościach bardzo odmiennych i często trudnych była udziałem świę-
tych mężczyzn i kobiet, założycieli i założycielek. Do tych przykładów 
osoby konsekrowane muszą się nieustannie odwoływać, aby stawić 
opór dążeniom odśrodkowym i rozłamowym, dzisiaj szczególnie sil-
nym (VC 29).

VC 46 (cd.): Kluczowym aspektem kościelnej komunii jest wier-
ność umysłu i serca wobec nauczania Biskupów, którą wszystkie osoby 
konsekrowane powinny lojalnie realizować w życiu, dając o niej otwar-
cie świadectwo wobec ludu Bożego; dotyczy to zwłaszcza osób zaan-
gażowanych na polu badań teologicznych i nauczania w dziedzinie wy-
dawnictw, katechezy, środków społecznego przekazu. Ponieważ osoby 
konsekrowane zajmują szczególne miejsce w Kościele, ich postawa w tej 
dziedzinie ma wielkie znaczenie dla całego ludu Bożego. Ich świadec-
two synowskiej miłości jest źródłem mocy i skuteczności ich apostol-
stwa, które w ramach misji prorockiej wszystkich ochrzczonych skupia 
się zwykle na zadaniach wykonywanych w ścisłej współpracy z hierar-
chią. W ten sposób osoby konsekrowane przyczyniają się bogactwem 
swoich charyzmatów do tego, że Kościół coraz głębiej urzeczywistnia 
swoją naturę sakramentu „wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jed-
ności całego rodzaju ludzkiego (VC 46).
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Załącznik 3

Misja osób konsekrowanych dzisiaj. Kontekst kulturowy

Namysł i dyskusje o współczesnych szczególnych zadaniach życia 
konsekrowanego są nadal żywo podejmowane i kontynuowane w Ko-
ściele. Poniżej zostaje przedstawiona jedna z opcji ukierunkowania mi-
sji osób konsekrowanych.

1. Afirmacja świętości życia jako motyw poświęcenia się Bogu 

Misją osób konsekrowanych jest dziś afirmacja świętości życia we 
wszystkich jego wymiarach. Takiemu widzeniu misji dał wyraz A. Cen-
cini w książce «Guardate al futuro…». Perché ha ancora senso consa-
crarsi a Dio, w tłumaczeniu: «Troszczcie się o jutro…». Dlaczego jesz-
cze ma sens poświęcenie się Bogu, Paoline Editoriale Libri, Milano 2010, 
ss. 152. Pierwszy człon tytułu nawiązuje do tekstu biblijnego: Nie 
troszczcie się o jutro (Mt 6, 34) i chce przekornie powiedzieć, że jed-
nak jest pewien rodzaj „troski”, której nie można się wyzbyć, przeciw-
nie, trzeba ją podjąć. Autor, wychodząc od analizy stosunku współcze-
snego świata do życia i śmierci, stwierdza, że głównym zadaniem/troską 
zakonników jest dziś afirmacja świętości życia we wszystkich jego 
wymiarach. 

Myśl Amedeo Cenciniego, kenosjanina (FdCC), da się krótko stre-
ścić w następujący sposób. Życie konsekrowane jest umieszczone w cen-
trum dzisiejszego społeczeństwa, które można nazwać społeczeństwem 
post-mortale lub kulturą po- bez- śmiertną. W praktyce post-mortale 
oznacza dążenie do wyeliminowania perspektywy śmierci z ludzkiej 
egzystencji. W imię tego założenia taka „kultura” – pozornie „dla” ży-
cia – reklamuje sztuczne środki i techniki zapobiegające procesowi sta-
rzenia się, promuje „życie wiecznie młode”, próbuje kontrolować pro-
ces umierania, nawet przyśpieszać samą śmierć (przez aborcję, likwida-
cję niepełnosprawnych, eutanazję), uprawia strategię mocno eugenicz-
ną, która „wyklucza z życia” wszystkich, którzy nie mieszczą się w de-
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finicji normalności. W życiu publicznym usuwa symbole śmierci albo 
pokazuje śmierć jako wydarzenie bez sensu, zabiega o desocjalizację 
śmierci (na przykład przez marginalizację i osamotnienie osób umie-
rających), a także przyczynia się albo do skreślenia tematu albo do ba-
nalizacji śmierci przez ośmieszanie i karykaturalne przedstawianie jej 
w literaturze i sztuce („śmierć? – nie ma problemu!”, „to nas nie inte-
resuje!”, „nie mamy obsesji śmierci ani pytania, co będzie po śmierci”, 
„usunęliśmy kościotrupy, zostały spalone na stosie”). 

W takiej sytuacji osoby konsekrowane ze względu na naturę swego 
powołania, które podkreśla wartość człowieczeństwa i sens (celowość) 
egzystencji, co więcej, ze względu na profetyczne ukierunkowanie na 
eschatologię, czyli „na królestwo Boże” (na życie wieczne tu zapocząt-
kowane), są wezwane do reakcji/odpowiedzi na kulturę post-mortale, 
aby dźwignąć i skierować ją w stronę życia. Na pierwszym planie au-
tor stawia takie zadanie: odkrywać/ukazywać świętość życia i świętość 
śmierci (!). Osoby konsekrowane mogą i mają przypominać wszystkim, 
że życie każdego człowieka jest święte i w jakiś sposób konsekrowane. 
Śmierć także jest święta, od momentu kiedy Jezus Chrystus ją uświęcił 
przez swą Paschę. I w życiu konsekrowanym element „umierania so-
bie” jawi się jako pozytywny składnik drogi do pełni życia. Samą zaś fi-
zyczną śmierć, czyli umieranie, jako moment przejścia (transitus), na-
leży przyjąć jak „siostrę”.

A zatem wniosek jest prosty: zadaniem osób zakonnych jest od-
kryć świętość własnej egzystencji, własnej afektywności i seksualności, 
własnego życia i śmierci oraz – w imię ewangelizacji świata – pomóc 
dzisiejszemu człowiekowi w przeżywaniu tych rzeczywistości w duchu 
ewangelicznym. W Chrystusie i przez Chrystusa śmierć została „poko-
nana”; człowiek odzyskał dar życia. To jest podstawowy dziś wymiar za-
konnej konsekracji: w perspektywie „wieczności” na nowo podjąć śluby 
i życie wspólne, „błogosławić życie i śmierć” (tamże, s. 71-74); innych 
ewangelizować i wprowadzać w tę postawę (tamże, s. 129 -142). Dodaj-
my krótko: anty-kulturze śmierci przeciwstawiać kulturę życia.

Jako marianie możemy śmiało dopowiedzieć: jest to wymiar bar-
dzo bliski mariańskiemu powołaniu!
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2. Z nauczania Kościoła

Kilka lat temu papież Franciszek powiedział do lekarzy: Uwaga 
zwrócona na życie ludzkie w całej jego pełni stała się w ostatnich latach 
prawdziwym i właściwym priorytetem Urzędu Nauczycielskiego Kościo-
ła”141: Per questo l’attenzione alla vita umana nella sua totalità è diven-
tata negli ultimi tempi una vera e propria priorità del Magistero della 
Chiesa. Przez analogię tę wypowiedź o życiu naturalnym w całym wy-
miarze jego egzystencji można odnieść do życia w łasce Bożej, w ca-
łym wymiarze, od chrztu do pełni chwały wiecznej. 

Oto podobny głos papieża, który wybrzmiał 2 lutego 2014 r.: Każ-
dy we właściwej sobie roli i we własnym środowisku, niech się poczuje 
powołany do umiłowania i służenia życiu, do przyjęcia go, szanowania 
i promowania, szczególnie wtedy, gdy jest kruche i potrzebujące wraż-
liwości i troski, poczynając od matczynego łona aż po jego kres na tej 
ziemi142.

3. Podążając za tą refleksją

Na podstawie przedstawionej refleksji można wskazać na moż-
liwość otaczania czcią i miłością założyciela marianów, św. Ojca Sta-
nisława Papczyńskiego jako patrona życia, „patrona życia poczętego, 
niejednokrotnie zagrożonego”. Tak powiedział abp H. Hoser w homi-
lii wygłoszonej w Warszawie na Stegnach w trzecim dniu po beaty-
fikacji, 19 września 2007 r., nawiązując do „łaski cudu” za przyczyną 
Błogosławionego. 

141  Tekst w języku włoskim (Przemówienie do lekarzy, 20.09.2013). Źródło: Katolicka Agen-
cja Informacyjna. ISSN 1426-1413 z 20 września 2013. http://www.vatican.va/holy_
father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130920_
associazioni-medici-cattolici_it.html

142 Przemówienie na Anioł Pański (2.02.2014). Źródło: KAI. ISSN 1426-1413; Data wyda-
nia: 2 lutego 2014; http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_de-
peszy=487657
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Po kanonizacji w 2015 roku, Ojciec Stanisław, jako nowy święty, jest 
godzien uwagi nie tylko jako patron, lecz także jako znak dla współcze-
snego świata. Na tę funkcję znaku zwrócił uwagę już podczas beatyfika-
cji kard T. Bertone, mówiąc: Jakże dobitnym znakiem dla współczesne-
go świata jest cud „nieoczekiwanego ożywienia ciąży w siódmym-ósmym 
jej tygodniu”, dokonany za przyczyną Ojca Papczyńskiego. To Bóg jest 
Panem ludzkiego życia! (Licheń, 17 września 2007). 

Jeśli taki patronat i taki rodzaj znaku ma znaczenie dla naturalne-
go życia poczętego, to tym bardziej jego funkcję trzeba wiązać z tro-
ską o życie w stanie łaski uświęcającej, zapoczątkowane mocą Ducha 
Świętego w sakramencie chrztu świętego, chronione i rozwijane od po-
częcia na ziemi (dies conceptionis) – do narodzin w niebie (dies nata-
lis). Właśnie we współczesnym świecie, a nawet wśród wierzących, ten 
nadprzyrodzony aspekt życia i „wzrastania w wierze”, czyli życie w łasce 
Bożej i w perspektywie zapoczątkowanego życia wiecznego, jest często 
pomijany, „jakby Boga nie było” i jakby nie było perspektywy „przyszło-
ści” dla samego życia. Tymczasem Bóg Objawienia jest Bogiem Żywym 
i Trójosobowym, który daje perspektywę życia temu, co stworzył, i te-
mu, co ożywił, odbudował i ocalił łaską Odkupienia w swoim Synu, Je-
zusie Chrystusie. 

Warto wracać do przedstawionych myśli i zachęt. Przynoszą one 
nowe światło w obszarze troski o życie wieczne bliźnich, tych jeszcze 
w drodze i tych już po śmierci, na (w) progu „domu Ojca”. Ukazywać 
świętość życia i świętość śmierci – oto ważna i piękna misja Kościoła, 
wszystkich chrześcijan, zwłaszcza osób konsekrowanych, i szczególnie 
Zgromadzenia Marianów.
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Załącznik 4

Niepokalane Poczęcie NMP. Aplikacje duchowe i apostolskie

Pod kierunkiem Magisterium Ecclesiae i we współpracy z nim trze-
ba podejmować namysł w sprawie istoty misterium Niepokalanego Po-
częcia NMP i wynikających z jego znaczenia duchowych i apostolskich 
aplikacji, praktycznych wniosków.

1. Potrzeba kontynuowania refleksji o tym misterium

Wydaje się, że maryjny charakter Zgromadzenia i szczególne miej-
sce NMP Niepokalanie Poczętej w: a) przeżyciach duchowych i w apo-
stolskiej posłudze św. Ojca Założyciela i bł. Odnowiciela oraz b) daw-
nych ustawach i instrukcjach zostały już dostatecznie zbadane i opra-
cowane w aspekcie historycznym, prawnym i duszpasterskim143. Nato-
miast nadal aktualnym zadaniem jest refleksja teologiczna i charyzma-
tyczna o samym misterium Niepokalanego Poczęcia. Owoce tej medy-
tacji dają się wyrazić w konstytucjach, lecz tylko częściowo, nie w peł-
ni. Dlatego jest potrzebny niniejszy załącznik/aneks jako rozwinięty ko-
mentarz i zarazem wyznacznik kierunku dalszej refleksji.

Maryjne numery konstytucji są bardzo charakterystyczne dla opi-
su Zgromadzenia. Punkt o patronach mówi o osobowej relacji maria-
nina do Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki i Matki Kościo-
ła. Numer o naturze Zgromadzenia opisuje immakulistyczną specyfi-
kę mariańskiego charyzmatu; akcent jest położony na misterium i in-
spiracje z niego czerpane, tak dla własnego życia duchowego, jak dla 
apostolatu. Tak naprawdę misterium Niepokalanego Poczęcia nie jest 
tajemnicą do naśladowania, lecz do przyjęcia i traktowania jako dar, 
znak i inspiracja.

143  Zob. Przewodnik bibliograficzny, „Ephemerides Marianorum” 1(2012) 549-564.
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Siódmy paragraf konstytucji (wydanych w 2018 r.), nawiązujący do 
Niepokalanego Poczęcia ma obecnie następującą redakcję: Współbracia, 
razem z całym Kościołem, kontemplując Niepokalane Poczęcie Maryi, 
niech to misterium poznają, miłują, wyznają, celebrują i głoszą. Z nie-
go niech czerpią inspirację do życia duchowego, wspólnotowego i apo-
stolatu. Przede wszystkim przez to misterium Maryja pobudza współ-
braci do ufności w nieskończoną owocność dzieła Odkupienia, do uni-
kania wszelkiego grzechu, do ukochania czystości serca, do przepojenia 
całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania Kościoła w jedności, 
tak „aby był święty i nieskalany” (Ef 5, 27).

Przytoczona część paragrafu o misterium Niepokalanego Poczęcia 
NMP wydaje się być zaledwie zapoczątkowanym opisem możliwych 
aplikacji, więc trzeba go rozwinąć. Czeka on na dopełnienie w zakresie 
tego, do czego nas inspiruje i wzywa Niepokalane Poczęcie NMP.

Kapituła generalna odbyta w 2011 r. przypomniała, że ten aspekt 
trzeba dalej studiować „modlitewnie”, z wiarą i miłością, zarazem głę-
boko teologicznie. Będzie to faktyczna realizacja zobowiązania wynika-
jącego z samej profesji144. Dobre opracowania, pomoce i materiały znaj-
dują się w licznych portalach internetowych; w języku polskim znajdzie-
my je m.in. na stronie maryja.pl, założonej i prowadzonej przez Cen-
trum Formacji Maryjnej w licheńskim sanktuarium.

Trzeba pamiętać także o tym, że dogmatyczna formuła tajemnicy 
Niepokalanego Poczęcia NMP (ujmowana kiedyś głównie w aspekcie 
wolności od grzechu pierworodnego) została dziś pozytywnie uzupeł-
niona aspektem łaski, świętości i misji, aktualnej już od momentu po-
częcia (mówi się o darze zbawczej łaski w funkcji służebnej, to znaczy 
o darze „dla” powołania Maryi do roli Matki Odkupiciela i ze względu 
na Chrystusa i Kościół). Teologowie mówią o przejściu od statycznego 
do dynamicznego pojmowania tego misterium i o jego „miejscu”, czyli 
znaczeniu w całej soteriologii. Widać to w nowych liturgicznych tek-
stach posoborowego mszału (MRp) i w Zbiorze Mszy o NMP (ZMM 

144  Zob. Rytuał z 2010, 82: czy chcecie zgłębiać i głosić misterium…
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albo ZMoNMP). Dlatego misterium Niepokalanego Poczęcia NMP mo-
żemy teraz śmiało rozważać w kilku perspektywach, ważnych dla poj-
mowania mariańskiego charyzmatu. Zamieszczony niżej tekst stano-
wi propozycję poszerzonej refleksji na temat Niepokalanego Poczęcia. 
Na pewno z duchowym apostolskim pożytkiem zatrzymajmy się przy 
tej wieloaspektowej refleksji.

W priorytetach wzmiankowanej kapituły generalnej (2011 r.) mamy 
zapis: Tej tajemnicy [Niepokalanego Poczęcia NMP] nie można zro-
zumieć inaczej, jak tylko w tajemnicy Chrystusa i Kościoła (zob. KK 8), 
szczególnie w świetle zbawczego planu Boga, który osiąga swój szczyt 
w misterium paschalnym (Priorytety, nr 2). Należy więc kontynuować 
i pogłębiać zrozumienie naszego charyzmatu w tej nierozerwalnej rela-
cji, jaka istnieje między tajemnicą Niepokalanego Poczęcia i tajemni-
cą paschalną (tamże). Obydwa zdania wspaniale przypominają zna-
ną zasadę odnowy mariologii. Na Soborze Watykańskim II zrezygno-
wano z mariologii przywilejów i tytułów, w jej miejsce weszła mariolo-
gia zbawczych misteriów. Dlatego dziś śmielej mówimy o mariańskim 
akcencie na misterium Niepokalanego Poczęcia i z całym Kościołem 
odkrywamy inspiracje z niego płynące. Oczywiście, razem z teologami 
i Urzędem Nauczycielskim Kościoła idziemy za Ewangelią, gdzie oso-
ba Najświętszej Maryi Panny w całym wymiarze Jej życia i funkcji/misji 
jest ukazana w roli służebnej; służebność Maryi wyrażają dwa tytuły: 
Służebnicy Pańskiej i Służebnicy Kościoła Chrystusowego, one współ-
grają z tytułem Matki. 

 
2. Aplikacje wysnute z misterium Niepokalanego Poczęcia NMP

Misterium Niepokalanego Poczęcia NMP jest od samego począt-
ku Zgromadzenia mocą i radością, szczególnym znakiem mariańskie-
go powołania. Jako święty znak informuje, poucza, inspiruje i wzywa 
współbraci do wielorakich aktywności, w różnych perspektywach. Pro-
rocka funkcja tego znaku jest bogata.
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2.1. W perspektywie daru zbawienia i uświęcenia

Niepokalane Poczęcie jest ikoną zbawienia, wzorem świętości 
podarowanej, wzorem przyjęcia łaski przez człowieka145, obrazem 
i początkiem (exordium) nowego stworzenia, odkupionego (uprze-
dzająco, bez zasług) i powołanego do nowości życia łaską Pana, teraz 
i w wieczności. 

Najświętsza Maryja Panna jest wolna od władcy tego świata i skut-
ków nieładu zaistniałego po grzechu pierworodnym (por. KK 56 – wol-
na od zmazy grzechowej i ukształtowana przez Ducha Świętego jako 
nowe stworzenie). 

Bóg stworzył Maryję jako kogoś doskonalszego niż „pierwszy 
Adam” (por. Rz 5, 12-21).

Od wieków i od początku istnienia Maryja jest łaski pełna i cała 
piękna, ponieważ cała jest wypełniona życiem i świętością146. Ta, która 
była pomyślana i wybrana przed wiekami, w zbawczym zamyśle miło-
ści i mądrości Boga, teraz, przez to misterium Niepokalanego Poczę-
cia, które jest ogniwem historii zbawienia, zostaje powołana najpierw 
w wymiarze egzystencjalnym jako nowe stworzenie, następnie w ta-
jemnicy Zwiastowania zostanie powołana w wymiarze moralnym i da 
Bogu osobistą i dojrzałą odpowiedź w słowie „fiat”, zwieńczającym dia-
log; ten dialog – to istotny element procesu wchodzenia w posłuszeń-
stwo. Pośrednio jest to wzór drogi powołania.

Przez misterium Niepokalanego Poczęcia Maryja pobudza współ-
braci do:

– wiary w łaskawość Boga i do szczególnej wdzięczności za dar 
zbawienia: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to […] jest 
darem Boga (Ef 2,8-9); każdy dar zobowiązuje do odpowiedzi o cha-
rakterze dziękczynnym, do błogosławienia Darczyńcy;

145  VC 28.
146  Benedykt XVI, Przemówienie (8.12.2011); Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, 

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Giovedì, 8 di-
cembre 2011, zob. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/
december/documents/hf_ben-xvi_spe_20111208_immacolata_it.html
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– oddawania chwały Bogu za wyzwolenie z grzechu pierworodne-
go i zwycięstwo dobra nad złem: Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 21); Miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5); Niech 
będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym […] – w Chry-
stusie. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świę-
ci i nieskalani przed Jego obliczem… (Ef 1, 3-4 nn); Możemy chlubić się 
w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzy-
skaliśmy pojednanie (Rz 5, 11);

– wysławiania i głoszenia Bożego miłosierdzia, objawionego w tym 
misterium i w całej historii zbawienia, a także do okazywania miłosier-
dzia bliźnim: Miłosierny jest Pan i łaskawy, obdarza łaską i zmiłowaniem 
(Ps 103); Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród sy-
nów ludzkich! (Ps 66, 5); Wszyscy, co się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie, 
chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy! (Ps 66,16); Nikt zaś z nas 
nie żyje dla siebie (Rz 14, 7); Wszystko mieli wspólne (Dz 4, 32); Boże mi-
łosierdzie prowokuje do świadczenia miłosierdzia, żyjącym i zmarłym 
(zob. KKK 953: „komunia miłości”; por. KKK 949-951);

– ufności i nadziei w owocność dzieła Odkupienia, czyli Pas-
chy Pana: Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem (2 Kor 
5, 17); …doskonałym w Chrystusie [mocą Jego łaski] (Kol 1, 28); Oto idę, 
abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. 
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystu-
sa raz na zawsze (Hbr 10, 9-10); W Nim odkupienie mamy przez Jego 
krew (Ef 1,7); Przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni […], zostali-
śmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, […] dostąpimy zbawie-
nia przez Jego życie [tzn. zmartwychwstanie] (Rz 5, 9-10). Oto dziejo-
wy przełom: Niepokalane Poczęcie Maryi rozpoczęło wielkie dzieło od-
kupienia, które dokonało się za sprawą bezcennej krwi Chrystusa. Każ-
dy człowiek jest powołany, aby w Nim w pełni się realizować, dążąc do 
doskonałej świętości (por. Kol 1, 28)147;

147  Zob. Jan Paweł II, Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego w 2004 roku, p. 3.
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– poddania całego swego życia miłosiernej miłości Bożej i łasce 
powołania do świętości; A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, 
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego 
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 
doskonałe. […] Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż na-
leży, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każde-
mu w wierze wyznaczył (Rz 12, 1-3);

– strzeżenia i pielęgnowania w sobie i u innych daru łaski uświę-
cającej oraz duchowego piękna przez stałą otwartość na Ducha Świę-
tego; Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagan-
nymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy na-
szemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc 
i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen 
(Jud 1, 24-25); Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swo-
je źródło (Prz 4, 23); Maryja mówi nam, że powinniśmy otworzyć się na 
działanie Ducha Świętego, aby ostatecznie osiągnąć „stan niepokalany” – 
pełną i ostateczną wolność od zła148.

– przezwyciężania pokus, do unikania grzechu i wszelkiej niedo-
skonałości przez pokutę, ascezę i walkę duchową (zob. Ef 6, 10-18); 
Niepokalanie Poczęta jest jutrzenką naszego zwycięstwa nad grzechem 
i kusicielem. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytra-
ceni przez dokonującego zagłady. […]. Niech przeto ten, komu się zdaje, 
że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, 
która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić 
ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże 
sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 10, 10-13). 

148  Benedykt XVI, Przemówienie (8.12.2011).
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2.2. W perspektywie antropologicznej i wychowawczej

Przez misterium Niepokalanego Poczęcia Maryja inspiruje: 

– do poszanowania ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej 
śmierci, czyli życia w fazie początkowej i na etapie schyłkowym; Nagi 
wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech 
będzie imię Pańskie błogosławione! (Hi 1, 21);

– do poszanowania godności każdego człowieka, jego natury i pięk-
na jako stworzenia i dziecka Bożego: na obraz Boży zostaliśmy stworze-
ni (zob. Rdz 1, 27); człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość 
Ojca i mądrość Ducha wypowiedziały się najpełniej (por. Prz 8, 22); Je-
steśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych 
czynów… (Ef 2, 10); każdy grzech zamazuje ten obraz, a odnawia go ła-
ska nawrócenia i powrotu do Boga; Posłuchaj, córko! […]. Król pragnie 
twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! […]. Cała peł-
na chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. W szacie 
wzorzystej wiodą ją do króla; za nią idą dziewice, jej druhny […], przy-
prowadzają [ją] do pałacu króla (Ps 45, 11-17); 

– do poszanowania świętości ludzkiego ciała, ponieważ jest [ono] 
świątynią Ducha Świętego, którego mamy od Boga (1 Kor 6, 19); Za 
wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym 
ciele! (1 Kor 6, 20); bądź pozdrowiona, pełna łaski (Łk 1, 28);

– do kształtowania duchowego wymiaru osobowości każdego czło-
wieka, dążąc do integracji właściwych mu elementów fizycznych, psy-
chicznych i duchowych, do otwartości serca na wymiar nadprzyrodzo-
ny, określony pojęciem nowego człowieka w Chrystusie albo człowieka 
„wewnętrznego” (zob. 2 Kor 4, 16-18); Dzieci moje, oto ponownie w bó-
lach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje (Ga 4, 19); kto pozo-
staje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17);

– do umiłowania przyrody i poszanowania wszystkich stworzeń 
Bożych ze względu na złożony w nich przez Stwórcę dar życia; ich ist-
nienie chwali Boga i ma swój udział w ekonomii zbawienia człowieka; 
troska o ekologię jest troską o człowieka i wszelkie stworzenie; Stwo-
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rzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze 
względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie 
wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzie-
ci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha 
w bólach rodzenia (Rz 8, 20-22).

W podsumowaniu można tak powiedzieć: misterium Niepokala-
nego Poczęcia jako znak nowego stworzenia zachęca do odpowiedzial-
ności za człowieczeństwo (swoje i bliźnich), a także do umiłowania i po-
szanowania całego stworzenia, umiłowanego przez Stwórcę i przezna-
czonego do ostatecznej przemiany.

2.3. W perspektywie sakramentalnej

Między misterium Niepokalanego Poczęcia jako wydarzeniem za-
początkowującym życie Najświętszej Maryi Panny według natury i ła-
ski zachodzi analogia do misteriów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza 
chrztu świętego. Przez nie wierzący otrzymuje dar życia w Chrystusie; 
mocą misterium Paschalnego Chrystusa zostaje włączony w życie Trój-
cy Świętej i wspólnoty Kościoła. Na tej podstawie, mieniąc się maria-
ninem „pw. NP NMP”, trzeba uznać, przeżywać i otaczać duszpaster-
ską troską sakramenty inicjacji, zwłaszcza chrzest święty, jako princi-
pium życia w Chrystusie i Kościele. 

Jesteście zbawieni przez wiarę [i sakramenty]. A to […] jest darem 
Boga (Ef 2, 8-9); Niepokalane Poczęcie Maryi rozpoczęło wielkie dzieło 
odkupienia, które dokonało się za sprawą bezcennej krwi Chrystusa149; 
W Twojej ojcowskiej dobroci postanowiłeś, [Boże], aby w sakramentach 
Kościoła mistycznie odnawiały się [te] zdarzenia [misteria], które w ca-
łej prawdzie przeżyła Matka Dziewica; dalej tekst zawiera referencję do 
poszczególnych sakramentów inicjacji150. 

149  Zob. Jan Paweł II, Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego w 2004 roku, p. 3.
150  Zob. ZMM, formularz 16, prefacja.
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2.4. W perspektywie eklezjalnej

W perspektywie eklezjalnej Niepokalane Poczęcie Maryi jest po-
czątkiem Kościoła (exordium) jako Oblubienicy Zbawiciela, zdobnej 
w klejnoty, bez zmazy czy zmarszczki, rozbłyskującej pięknem151. Już 
w wydarzeniu świętego i Niepokalanego Poczęcia, jeszcze przed mi-
sterium chwały nieba, Maryja jest początkiem i wizerunkiem Kościoła 
jako płodnej Dziewicy-Matki, która w sakramencie/misterium chrztu 
poczyna, rodzi i daje Chrystusowi nowe dzieci i nowych wyznawców 
za sprawą Ducha Świętego i mocą Najwyższego (Łk 1, 35). 

Niepokalanie Poczęta jest doskonałym obrazem i urzeczywistnie-
niem więzi, czyli przymierza miłości (foedus, communio), jakie powin-
ny istnieć pomiędzy każdym wiernym i całym Kościołem – a Bogiem 
w Trójcy Osób Jedynym. 

Jako czciciele misterium Niepokalanego Poczęcia NMP, niech 
współbracia kształtują w sobie postawę oblubieńczej i pasterskiej mi-
łości, duchowego rodzicielstwa i troski o wychowanie w wierze tych, 
którzy stanowią lub będą stanowić Kościół Chrystusowy. Przez to mi-
sterium Maryja pobudza współbraci do budowania Kościoła w jedno-
ści i komunii, której zalążkiem jest braterska jedność, przyjaźń i współ-
działanie w domach zakonnych, a następnie w całym mariańskim Zgro-
madzeniu. W ten sposób współbracia będą się przyczyniać do tego, by 
Kościół „był święty i nieskalany” (Ef 5, 27) w swojej naturze i powoła-
niu, w zbawczej misji i ostatecznym przeznaczeniu, aż do wypełnienia 
się dni, gdy nasz Zbawiciel, Pan i Oblubieniec przyjdzie w chwale na 
gody w domu Ojca. 

2.5. W perspektywie wieczności, czyli chwały nieba

Najświętsza Maryja Panna od samego początku służebnie obecna 
w zbawczym dziele/misterium Jej Syna, jako Służebnica Pańska, u kre-

151  Zob. teksty urocz. 8 XII: nowe czytania i nowa prefacja; por. ZMoNMP 36 i inne.
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su swego życia wchodzi do nieba, które jest perspektywą i celem dla 
wszystkich odkupionych; na etapie zwieńczenia Jej misji, Maryja po-
zostaje nadal nie tyle Królową, co Matką Kościoła. 

Przez to misterium chwały i wywyższenia Maryja Niepokalanie 
Poczęta wzbudza w sercach współbraci nadzieję na chwalebne dopeł-
nienie ziemskiego pielgrzymowania jako drogi wiary i nadziei, drogi 
wszystkich miłujących Pana (zob. J 14, 22; Ps 18, 2) i całego Kościoła, 
który jak Oblubienica woła: „Przyjdź, Panie Jezu”. 

Osoba Matki Najświętszej – obraz i początek nowego stworze-
nia – nie tylko budzi nadzieję ostatecznego dopełnienia w przyszłym 
świecie, ale już teraz – dzięki swej niepodatności na zło – jest zna-
kiem eschatycznego „już”. [Bóg] po to wezwał was przez nasze głosze-
nie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa (2 Tes 2, 14).

2.6. W perspektywie zadania, jakie jest otwarte przed Kościołem 
       i Zgromadzeniem

Kontemplując tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi jako 
„skarb” ewangeliczny, niech współbracia razem z całym Kościołem 
i w zgodzie z jego nauczaniem dążą do poznania, umiłowania i gło-
szenia tego misterium (jak św. Paweł Apostoł, proklamator Ewangelii 
jako Orędzia Łaski), czerpiąc z tej tajemnicy inspirację do kształtowa-
nia osobistego życia duchowego, pobożnych praktyk (celebracji) i ca-
łej aktywności apostolskiej.

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zba-
wieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka 
(Rz 1, 16); Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewange-
lię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16).

KM 164; Instr. I,12; KK 65; VC 28; 112; Modlitwy mar. (Warszawa 
2010, s. 6); Manuscripta Latina (b. Georgii Matulaitis ) II, 189: Niech 
nasze Zgromadzenie będzie całe [dla] Jezusa, całe [dla] Maryi. 
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3. Wniosek: razem z Kościołem jesteśmy bliżej pojmowania 
     maryjnego misterium

Po lekturze tak obszernie sformułowanej refleksji, nasuwa się spo-
strzeżenie, że takiego tekstu nie da się włączyć ani do konstytucji, ani 
do dyrektorium. Potrzebne jest odrębne opisanie aplikacji, wynikają-
cych z immakulistycznego misterium. 

Jawi się jeszcze inne spostrzeżenie. Otóż dziś razem z całym Ko-
ściołem jesteśmy dużo dalej i głębiej w pojmowaniu znaczenia maryj-
nego misterium. Jesteśmy dalej i głębiej niż dawne pokolenia maria-
nów. Choć oni, jak my, rozważali w sercu „co znaczy to misterium” i co 
z niego wynika dla mariańskiego życia i apostolatu. 

Badając mariańską tradycję, wiemy, że św. Ojciec Założyciel „z Bo-
żej łaski” pokochał Niepokalane Poczęcie NMP152 i według „Boskiej 
wizji” właśnie temu misterium poświęcił nowe Towarzystwo153. Nadto 
wiemy i to, że bł. Jerzy, po ustąpieniu w jego sercu pewnej powściągliwo-
ści względem tej tajemnicy, następnie „z uczuciem miłości” włączył ma-
ryjne misterium w „mentalność” odnowionego Zgromadzenia154. Wie-
my wreszcie i to, że posoborowe redakcyjne prace nad Konstytucjami 
zaowocowały wprowadzeniem do nich cennego „zalążku” pogłębio-
nej refleksji155; jest on efektem przemyśleń i modlitw zwłaszcza śp. ks. 
W. Niecieckiego MIC.

Dzisiaj mamy szansę wydobywać, rozwijać i pogłębiać razem z ca-
łym Kościołem liczne inspiracje ukryte w maryjnym misterium i wią-
zać je w całość razem z innymi elementami charyzmatu.

152  Prodromus, wyd. 4, zob. tekst dedykacji.
153  Zob. Oblatio, 2; Fundatio Domus Recollectionis, 6.
154  DD 42; por. DD 84; Instr. I, 12.
155  K [1988], 6.
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Załącznik 5

Wspieranie zmarłych 
i formacja żyjących w perspektywie eschatycznej

Tekst niżej podany jest fragmentem publikacji pt. Wspieranie zmar-
łych w charyzmacie Marianów. Aspekt historyczny i teologiczny, w: Bło-
gosławiony Stanisław Papczyński Ojcem i Przewodnikiem mariańskiego 
powołania…, red. J.M. Rokosz, Warszawa-Rzym 2009, 86-97. 

1. Orędownik zmarłych i sługa konających

Dwa wymienione tytuły, przypisane Zakonodawcy marianów, do-
brze charakteryzują wrażliwość jego serca. W oparciu o źródła dość 
dużo wiemy o działaniach na rzecz zmarłych tak samego Założyciela, 
jak jego synów duchowych (o tym poniżej). Natomiast nasza wiedza co 
do posługi konającym jest skąpa. Dlatego trzeba krótko przypomnieć 
niektóre dane w tej sprawie.

Jeszcze za życia swego Założyciela marianie otrzymali zachętę do 
wspomagania nie tylko zmarłych. W dokumencie zatwierdzenia zako-
nu na prawie diecezjalnym (1679) i w dekretach konwokacji generalnej 
(1684) została im powierzona opieka także nad ludźmi żyjącymi, lecz 
znajdującymi się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek pewnych oko-
liczności życia czy wieku. Dokument z konwokacji zawiera następują-
ce zalecenie: Jeżeli dowiedzą się, że ktoś jest skazany na śmierć, niech 
go odwiedzają, pocieszają, umacniają i odprowadzą dobrze usposobio-
nego na ostatnią walkę [tzn. na stracenie]. 

Do osób bliskich śmierci należą przede wszystkim ludzie starsi 
i chorzy, niekiedy chorzy ekstremalnie. Otóż tradycja mówi o o. Pap-
czyńskim, że w Górze Kalwarii, gdzie przebywał przez 24 lata, szcze-
gólną opieką otaczał ludzi biednych, starych i chorych; z tej racji zy-
skał miano „ojca ubogich”. Do jego troski należała posługa charyta-
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tywna i sakramentalna, spowiedź św., namaszczenie chorych i Wiatyk 
dla konających.

W minionych stuleciach i obecnie wielu synów duchowych Ojca 
Założyciela miało okazję i nadal się stara towarzyszyć wiernym bliskim 
śmierci, czy to podczas epidemii czy w hospicjach i domach opieki. Było 
i tak, że takie zaangażowanie i poświęcenie ktoś przypłacił własnym ży-
ciem; o czym wspomina się krótko w Albumie zmarłych.

2. Kontynuacja i rozwój dzieła pomocy zmarłym 

Czym żył Założyciel na rzecz niesienia pomocy zmarłym, to prze-
kazał swoim synom duchowym jako dziedzictwo. Cecha jego osobi-
stej pobożności/duchowości stała się znamieniem „Towarzystwa Nie-
pokalanie Poczętej”. 

Wydaje się, że w XVII i XVIII wieku nikt tak jak o. Papczyński, 
i jego zakon, nie zyskał miana orędownika dusz czyśćcowych. Jesz-
cze w połowie XIX stulecia na określenie marianów używano terminu 
„najgorliwsi bogomolcy za dusze zmarłych”. Jedną z formalnych (i po-
pularnych ongiś) nazw marianów było określenie: zakon „wspomaga-
jący zmarłych i proboszczów”.

Z przeglądu treści konstytucji (1687, 1694, 1723, 1786, 1910 z uzu-
pełnieniami rzymskiej kongregacji, 1930, 1970 i 1988), jak też Synopsis 
Regulae (1701), oraz z przeglądu akt kapituł generalnych i innych źró-
deł historycznych wynika, że marianie mieli strzec, i rzeczywiście strze-
gli, duchowego dziedzictwa swego Założyciela. W tym miejscu warto 
jeszcze raz przypomnieć zapis podany w pierwotnych konstytucjach, 
że kult maryjny i niesienie pomocy zmarłym jest „powołaniem i pro-
fesją” zakonnej wspólnoty mariańskiej (VIII.1).

Do niesienia pomocy zmarłym marianie zobowiązywali się pod-
czas obrzędu profesji określonego w rytuale zatwierdzonym w 1731 
roku przez kapitułę generalną (1732, 1750, 1791). Przełożony pytał 
kandydata: „[Czy] obiecujesz się Duszom w Czyśćcu będącym według 
sił twoich usilną miłością i politowaniem ratunek dawać?”. Pytany od-
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powiadał: „Obiecuję, i nieustannie o ratunek ich starać się będę” (rytu-
ał z 1750 r.). Taka formuła została opuszczona w rytuałach odnowione-
go Zgromadzenia (1922, 1950, 1963). Natomiast w okresie posoboro-
wej odnowy zakonnej powraca ona w nowej redakcji, i będzie przed-
stawiona poniżej.

Formy niesienia pomocy zmarłym były różnorodne i liczne. Przy-
bywało ich między latami 1723-87, zwłaszcza pod wpływem o. Kazimie-
rza Wyszyńskiego i o. Rajmunda Nowickiego. Jedne z form uwzględ-
niały modlitwę i ofiarę (umartwienie i trud pracy), inne miały charakter 
apostolskiego oddziaływania na wiernych. Ujmując wszystkie razem, 
należy wymienić następujące sposoby niesienia pomocy zmarłym i an-
gażowania wiernych w to dzieło miłosierdzia: officium defunctorum od-
mawiane zwłaszcza przez kapłanów i kleryków, modlitwa różańcowa – 
spełniana głównie przez braci; umartwienia, posty i biczowania; nada-
wanie niektórym członkom zakonu imienia z dodatkiem „N. od świę-
tych dusz czyśćcowych”; pozyskiwanie odpustów, odprawianie Mszy 
Świętej przy ołtarzu uprzywilejowanym (każdy konwent czynił stara-
nia o pozyskanie takiego przywileju; prowadzenie bractwa Niepokala-
nego Poczęcia NMP wspomagającego zmarłych; parokrotne wydanie 
drukiem książeczki pt. Nabożeństwo za dusze zmarłych; praktykowa-
nie i szerzenie nabożeństwa za zmarłych w Dniu Zadusznym i przez 
jego oktawę, ze specjalnym programem śpiewów, ceremonii i modlitw; 
zwyczaj uderzania dziewięć razy w wielki dzwon wieczorem (prakty-
ka wprowadzona w Polsce na pamiątkę bitwy z Turkami pod Warną 
w 1444 r. i za poległe w niej rycerstwo); modły z ludem w programie 
misji parafialnych prowadzonych przez marianów i wreszcie różne 
modlitwy za zmarłych z psalmem De profundis, zamieszczone w mo-
dlitewnikach zakonu. Błogosławiony Jerzy Matulaitis-Matulewicz, od-
nowiciel Zgromadzenia, zachęcał współbraci do podejmowania nawet 
aktu heroicznej miłości, czyli ofiarowania wszystkich własnych zasług 
na rzecz zmarłych; taki akt określił mianem oblatio seu votum. Pomoc 
zmarłym o. Jerzy opisał w specjalnej „instrukcji”, złożonej z dwóch czę-
ści: Intentiones pro animabus omnium fidelium defunctorum [rozłożone 

118 ks. Marian Pisarzak



na cztery tygodnie] oraz Subsidium defunctorum [tu różnorodne środ-
ki pomocy, m.in. akt oblacji]. 

Dzisiaj do „środków” wspierania zmarłych i wspomagania ludzi bli-
skich śmierci, chorych terminalnie, zalicza się także prowadzenie ho-
spicjum. Systematyczne spotkania nie tylko z chorymi, lecz także z oso-
bami związanymi z tą instytucją stają się czasem modlitwy i szkołą for-
macji chrześcijańskiej ku wierze dojrzałej; mają one miejsce w Warsza-
wie na Pradze i w Licheniu. 

W perspektywie stuleci daje się zauważyć nowe zjawisko, miano-
wicie przesunięcie akcentów lub specyficzny kierunek przemian. 

Od końca XVIII wieku, po osiągnięciu samodzielności, spra-
wa niesienia pomocy zmarłym schodziła jakby na dalszy plan, przy 
jednoczesnym angażowaniu się w pracę duszpasterską i edukacyjno-
-wychowawczą, którą podejmowano w całym kraju w duchu zdrowych 
idei oświeceniowych. 

Na etapie odnowy Zgromadzenia na początku XX wieku przepis 
dawnych konstytucji o codziennym odmawianiu w chórze „oficjum za 
zmarłych” został pominięty w projekcie konstytucji z 1910 roku. Zgo-
dziła się na to Kongregacja Zakonników, lecz po paragrafie o „wła-
snych” nabożeństwach Zgromadzenia (peculiares devotiones Congre-
gationis) dodała ogólny zapis o niesieniu pomocy duszom w czyśćcu 
cierpiącym precibus et suffragiis, bez nakładania stałego i określone-
go obowiązku (nr 5). Ponadto kongregacja wpisała paragraf o prakty-
kowaniu modlitw za zmarłych w oktawie Dnia Zadusznego. I tak jest 
do dzisiaj w wymiarze kanonicznym. Nowe konstytucje Zgromadze-
nia nie zobowiązują członków do prawnie określonych form niesienia 
pomocy zmarłym.

W nowych posoborowych konstytucjach i w dyrektorium (1970, 
1988) występują sformułowania pełne treści w omawianej kwestii, za-
mieszczone z myślą o powrocie do charyzmatycznego dziedzictwa za-
konu. Są to ważne punkty, godne uwagi, mimo że zostały zamieszczo-
ne poza rozdziałem o naturze, celu i charakterze Zgromadzenia.
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Zgromadzenie nasze – czytamy w konstytucjach z 1988 roku – idąc 
za nieustanną wiarą Kościoła w obcowanie świętych w Ciele Mistycznym 
Chrystusa, już od swej kolebki z wielkim pietyzmem czci pamięć o zmar-
łych i niesie im pomoc. [...] Niech [współbracia] nie zaniedbują wspiera-
nia tych, którzy znajdują się w obliczu śmierci (par. 19). Z kolei w czę-
ści konstytucji o apostolacie jest podane zalecenie natury duszpaster-
skiej: Korzystając z nadarzających się okazji i z różnych środków apo-
stolatu, niech współbracia starają się w taki sposób wszczepiać w umy-
sły wiernych prawdy eschatologiczne, aby stawały się one dla nich silną 
pobudką, zarówno do zdobywania świętości, jak i do niesienia modli-
tewnej pomocy umierającym oraz duszom cierpiącym w czyśćcu156.

Do praktyk pobożnych za zmarłych nowe dyrektorium157 zalicza 
nabożeństwo listopadowe, odprawiane zwłaszcza w Dniu Zadusznym 
i przez siedem dni następnych. Zapis w dyrektorium ma charakter usil-
nej zachęty: „Niech współbracia troszczą się w szczególny sposób o roz-
wój nabożeństwa za zmarłych”. 

Tekstem zasadniczym dla przytoczonych zapisów jest określenie 
apostolatu w taki sposób: starać się o to, aby wszyscy, którzy jeszcze od-
bywają swą ziemską pielgrzymkę, jak i ci również, którzy po tym życiu 
doznają oczyszczenia, osiągnęli wraz ze wszystkimi świętymi pełnię doj-
rzałości i wiecznego szczęścia w Chrystusie158.

W nowym mariańskim prawie (K 2017) pamięć o zmarłych tak 
została ujęta: Niech się zatem współbracia starają modlitwami i wsta-
wiennictwem nieść pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym, szczególnie 
przez ofiarę Mszy Świętej, odpusty i umartwienia, jak również ofiaru-
jąc za nie dzieła swej gorliwości i inne dobre uczynki, ponieważ „święta 
i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby zostali uwolnieni od 
grzechów” (2 Mch 12, 46 Wulg.). Podobnie niech nie zaniedbują wspie-
rania tych, którzy znajdują się w obliczu śmierci: modlitwą, sakramen-

156  K 1988, 118.
157  D 1988, 36.
158  K 1988, par. 2.
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tami świętymi i każdą duszpasterską posługą nadziei, pokładanej w Bo-
żym miłosierdziu159. 

W nowym dyrektorium tekst konstytucji został uzupełniony za-
pisem o nabożeństwie za zmarłych: Niech współbracia stale wspierają 
zmarłych, nie tylko indywidualnie i we wspólnotach, ale również z lu-
dem sobie powierzonym. W dniu Zadusznym i przez siedem dni na-
stępnych, a także przez cały listopad, niech współbracia troszczą się 
w szczególny sposób o rozwój nabożeństwa za zmarłych. Ponadto, o ile 
pozwolą na to przepisy liturgiczne, w jeden dzień tygodnia niech od-
mówią liturgię godzin z oficjum za zmarłych oraz odprawią Mszę Świę-
tą przy użyciu formularza za zmarłych. Statuty prowincji i wikariatów 
określą dzień modlitw za zmarłych160. 

W przytoczonych tekstach (KiD 2017) jest powrót do źródeł, jest 
zadanie apostolskie i jest także uniwersalizm środków; apostolat ma 
być ukierunkowany na formację ku wierze dojrzałej i ku zbawieniu, 
konsekwentnie, nie może być sprowadzony do listopadowej oktawy 
modlitw. 

Oprócz zasadniczych ustaw także obrzędy mówią wiele o chary-
zmacie i misji instytutu zakonnego. Zwróćmy więc uwagę na nowe sfor-
mułowania właściwe obrzędom profesji zakonnej marianów.

Od czasu pierwszego konwentu generalnego (1973), respektując 
ducha posoborowych ustaw (1970, 1988), są formułowane pytania cha-
ryzmatyczne, stawiane podczas dialogu poprzedzającego profesję wie-
czystą. W czasie konwentu uzgodniono takie brzmienie pytania: „Po-
wodowany miłością Boga i bliźniego, sam żyjąc według Ewangelii, czy 
chcesz służyć innym w osiąganiu przez nich doskonałości i zbawienia, 
aby wszyscy ludzie, żywi i zmarli, doszli do życia wiecznego w niebie? 
– Odp.: Chcę”. Ten tekst znalazł się w studyjnych rytuałach trzech pro-
wincji: w Polsce (1983), w Brazylii (1984) i w Stanach Zjednoczonych 
(1992); brakuje go w obrzędach dla Portugalii (1997). Z kolei ostatnia ka-

159  Zob. K 2017, nr 8.
160  Zob. D 2017, nr 6.
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pituła generalna (2005) przyjęła projekt nowego rytuału, w którym inte-
resujące nas pytanie ma taką redakcję: „Czy chcesz przykładem ewange-
licznego życia i przez apostolat Zgromadzenia służyć dziełu zbawienia, 
aby żywych [żyjących] prowadzić drogą świętości, a zmarłych wspoma-
gać modlitwą i ofiarą? – Odp.: Chcę”. Ten tekst nieco przeredagowany 
znajduje się w wiążącym obecnie Rytuale… (Rzym 2010).

A zatem w obrzędowych tekstach pytań – nawiązujących jakoś do 
drugiego i trzeciego paragrafu konstytucji – zauważa się obecność ak-
centu położonego na istotną i nadrzędną sprawę względem „środków 
pomocy”, a jest nią świętość życia i zbawienie wieczne. Sprawie zbawie-
nia ma służyć wszystko: modlitwa i ofiara, życie zakonne i apostolat. 

Chcąc podsumować część „Kontynuacja i rozwój” dziedzictwa, 
można zaproponować ważne stwierdzenie. Dziś marianie właściwy 
im element eschatologiczny, podobnie jak i maryjny, pojmują nie tyl-
ko jako szczególną posługę, czy specjalne zadanie, na przykład modli-
tewne, lecz także jako specjalną i dodatkową inspirację ewangeliczną 
(i ewangelizacyjną) do kształtowania zarówno własnej formacji chrze-
ścijańskiej w wymiarach życia zakonnego i apostolskiego, jak też for-
macji wiernych powierzonych ich pieczy duszpasterskiej i wychowaw-
czej. – Wychowaniu chrześcijańskiemu ku „wierze dojrzałej” nie może 
przecież zabraknąć tak znamienia paschalnego i eschatologicznego, jak 
i maryjnego, jeśli ma być chrystologiczne i eklezjalne. Życie Boże, po-
częte w człowieku przez wiarę i sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, 
rozwija się i dojrzewa w łonie Matki-Kościoła dzięki łasce Bożej i po-
mocy „wychowawców w wierze”, aż do dnia narodzin do życia wiecz-
nego, gdyż dzień śmierci w Panu to dies natalis, który oby był dosko-
nałym wejściem we wspólnotę świętych, mającą swe źródło w Boskiej 
koinonii. Właściwa chrześcijańska formacja jest zawsze wychowaniem 
do nieba, do „świętych obcowania”, jak mówimy w końcowej frazie na-
szego Credo.
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3. Wymiar teologiczny dzieła pomocy zmarłym

Dzieło pomocy zmarłym mieści się w wielkim dziele pośrednic-
twa zbawczego Kościoła, niezależnie od tego, jaki charakter będzie mu 
przypisany, bardziej modlitewny (zaduszkowy), czy bardziej apostol-
sko-formacyjny (ku eschatologii nadziei). Jest przeto wartością (dla 
każdego wiernego i dla każdego kapłana), którą trzeba żyć i którą na-
leży podejmować w ramach zbawczej posługi całego Kościoła. Ponadto 
może stać się szczególnym charyzmatem i zadaniem określonej wspól-
noty kościelnej.

Poświęćmy zatem trochę więcej uwagi teologii tego dzieła, zauważ-
my sens teologiczny dzieła niesienia pomocy zmarłym. Sama bowiem 
nazwa „pomoc” (suffragium, subsidium) zawęża znaczenie dzieła do 
funkcji instrumentalnej i przejściowej, potrzebnej do momentu uwol-
nienia z czyśćca. 

Oto istotne znamiona i cechy dzieła pomocy zmarłym, opisane 
w wielkim skrócie.

Pod względem treści dzieło to przynależy do podstawowego wy-
znania wiary chrześcijańskiej jako istotny składnik tego wyznania: „wie-
rzę... w świętych obcowanie” lub jak podaje współczesny katechizm: 
„wierzę... w komunię świętych”. Chodzi tu nie tylko o sam akt wyzna-
nia czy świadome, intelektualne uznanie tej rzeczywistości, lecz o fak-
tyczną i żywą jedność ze zmarłymi, o żywą łączność i więź z nimi, która 
w języku teologii nosi miano communio sanctorum lub communio ecc-
lesialis. Pojęcie to dotyczy wzajemnej wymiany dóbr duchowych obej-
mującej tak pielgrzymujących przez doczesność, jak i tych, którzy prze-
kroczyli już próg śmierci161. Modlitwa za zmarłych wyrosła z modlitwy 
podejmowanej razem z nimi o łaskę nieba i na chwałę Bożą. Krótko 
mówiąc, chodzi tu o kultyczne misterium Ecclesiae, a nie tylko o dzie-
ło miłosierdzia i przejściową pomoc. W relacji ze zmarłymi nie może 

161  KK 49.
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dominować zwykły humanizm, czyli ludzkie, naturalne politowanie dla 
nich; motywacja do utrzymania z nimi więzi musi wychodzić z płasz-
czyzny nadprzyrodzonej wiary eklezjalnej.

Wyznawanie wiary w „świętych obcowanie” i orędowanie za zmar-
łymi jest starożytną i powszechną praktyką w Kościele. Lecz nadanie im 
charakteru charyzmatycznego w duchowości i misji konkretnej wspól-
noty zakonnej stanowi przypadek szczególny w dziejach Kościoła. Poza 
marianami, jedynie dominikanom obserwantom kongregacji św. Ludwi-
ka Bertranda (założonej w Polsce w 1671 r.) przypisano zadanie szcze-
gólnej modlitwy za zmarłych; mieli być powołani do szerzenia poboż-
nych praktyk w intencji zmarłych, ad devotionem pro animabus defunc-
torum propagandam, faktycznie zaś propagowali modlitwę różańcową. 
Natomiast dwie wspólnoty żeńskie z charakterystyczną nazwą Wspo-
możycielek dusz czyśćcowych powstały dopiero w XIX wieku na tere-
nie Francji (1856) i Polski (1889).

W aspekcie moralnym, dzieło pomocy zmarłym jest dziełem mi-
łosierdzia. Zobowiązanie do niego, czyli powinność pełnienia tego 
dzieła, przynależy do podstawowej zasady moralnej nazwanej przy-
kazaniem miłości Boga i bliźniego. Troska o zbawienie wieczne bliź-
nich nie pochodzi tylko z altruizmu czy z poczucia zwykłej solidarno-
ści ludzkiej. Powinność ta jest uzasadniona nadprzyrodzoną miłością 
Boga i człowieka. Konsekwentnie, podejmowanie takiego dzieła i sku-
pienie na nim swej uwagi, a nawet całego życia w kategorii specjalne-
go powołania (charyzmatu), staje się realizacją podstawowych i głów-
nych wartości. Dlatego w życiu i posłudze określonej wspólnoty zakon-
nej taki charyzmat nie powinien rodzić kompleksu na tle postrzegania 
jego rangi i znaczenia czy aktualności. Wydaje się, że niektórzy człon-
kowie mariańskiej wspólnoty potrzebują pogłębionej formacji i reflek-
sji teologicznej, pastoralnej i mariańskiej. 

Głębokie rozumienie tajemnicy obcowania świętych i przykazania 
miłości bliźniego zrodziło w sercu św. ojca Stanisława szczególną więź 
ze zmarłymi. Pomoc bratnią okazywaną zmarłym nazwał on „wyjątko-
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wym miłosierdziem” i „najwyższym przejawem miłości” (insignior mi-
sericordia i summa charitas). Zmarli w Panu to również bliźni i dlatego 
miłość bliźnich powinna sięgać poza doczesność, w wymiar naprawdę 
ostateczny, anagogiczny, bo miłość nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 8). 

Współczesna troska o cmentarze i znaki pamięci o zmarłych na-
suwają czasem przekonanie, że chodzi w nich jedynie o kult przodków. 
Tymczasem istotna jest troska o zbawienie wieczne człowieka. Pomoc 
zmarłym winna mieć cel soteriologiczny. Czy może być coś lepsze-
go, podyktowanego wiarą i miłością, niż zbawienie krewnych, bliskich 
i każdego dziecka Bożego? 

Zbawienie nie jest darem ludzkim, nie pochodzi z łaskawości czło-
wieka. Zbawienie jest łaską Boga wysłużoną w misterium Paschalnym 
Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego. Dlatego bardzo istotnym 
środkiem pomocy zmarłym i więzi z nimi jest każda Msza św. jako mo-
dlitwa, ofiara i uczta. Ona powinna stać w centrum więzi ze zmarłymi 
(komunii eklezjalnej) i w centrum różnorodnych form (środków) nie-
sienia pomocy zmarłym, dopóki tego wsparcia potrzebują (ofiarą, od-
pustami i modlitwą) na etapie oczyszczenia w promieniach zbawczej 
miłości Boga.

4. Istnieje jedno duszpasterstwo – duszpasterstwo zatroskane       
    o życie

Z przeprowadzonych badań nad elementem eschatologicznym 
w duchowości i apostolacie marianów wynika, że ich troska w oma-
wianym zakresie była bogata, zwłaszcza w XVIII wieku, i jest nadal po-
dejmowana, przy jednoczesnej dążności do aktualizowania form oraz 
teologicznego pogłębienia w pojmowaniu tej idei i samego dzieła po-
mocy zmarłym. 

Do kontynuowania refleksji teologicznej i krytycznego spojrzenia 
na „środki” (dawne, może zaniedbane, i nowe, może nieśmiało akcep-
towane) zachęca marianów ich tradycja, odkryta, ukazana i przybliżo-
na w zarysie w formie tego studium. Innym bodźcem i inspiracją jest 
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nauka Soboru Watykańskiego II o eschatologicznym znamieniu życia 
chrześcijańskiego162. 

Wymowne są także wskazania papieża Pawła VI zawarte w li-
ście z 8 maja 1973 roku, skierowanym do przełożonego generalnego. 
Fragment tego listu i fragment homilii beatyfikacyjnej kard T. Bertone 
(16 IX 2007) niech będzie zwieńczeniem podjętej refleksji i uzasadnie-
niem sygnalizowanych wniosków.

Oto słowa listu Pawła VI: Nie odstępujcie od pierwotnego ducha wa-
szego zakonu, okażcie jak najwięcej troski i starań o szerzenie czci Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanej, której życie jest wzorem dla wszyst-
kich, a zwłaszcza dla zakonników163. Okazując pomoc duszom, które 
po ziemskiej pielgrzymce podlegają jeszcze oczyszczeniu, jednocześnie 
nauczajcie ludzi, że nie mają tutaj trwałego miasta, lecz powinni szu-
kać tego, które ma przyjść (por. Hbr 13, 14). I tak wasze życie duchowe 
i zakonne będzie dodawać wam sił do podejmowania tego apostolatu, 
obfitego w owoce, jaki został wam powierzony. 

Znamienne są też słowa kard. Tarcisio Bertone, wypowiedziane 
w dniu beatyfikacji Ojca Założyciela, 16 września 2007 roku w Liche-
niu: Miłość Błogosławionego Stanisława do człowieka obejmowała tak-
że zmarłych. Po mistycznym doświadczeniu cierpienia tych, którzy są 
w czyśćcu, modlił się za nich z ogromną gorliwością i innych do tego za-
chęcał. Obok szerzenia kultu Niepokalanego Poczęcia i głoszenia Słowa 
Bożego, modlitwa za zmarłych stała się w ten sposób jednym z najważ-
niejszych celów jego Zgromadzenia. 

Myśl o śmierci – mówił Kardynał – perspektywa raju, czyśćca i pie-
kła pomagają mądrze wykorzystać czas, jaki spędzamy na ziemi. Za-
chęca nas [ona], byśmy uważali śmierć za konieczny etap naszej dro-
gi ku Bogu. Pobudza nas, byśmy przyjmowali i szanowali zawsze ży-
cie jako dar Boga, od poczęcia aż do naturalnego końca. Jakże dobit-
nym znakiem dla współczesnego świata jest cud „nieoczekiwanego oży-

162  KK VII.
163  Por. DZ 25; Ambroży: O dziewictwie II, 2, 15.
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wienia ciąży w siódmym-ósmym jej tygodniu”, dokonany za przyczyną 
Ojca Papczyńskiego. To Bóg jest Panem ludzkiego życia!

Wydźwięk tych wypowiedzi świątecznych, bo z okazji promocji 
Sługi Bożego, jest taki, iż przedmiotem apostolatu marianów mają być 
nie tylko zmarli, lecz także żyjący, aby swe życie od młodości kształto-
wali pod kątem wieczności sub specie aeternitatis. W sposobie świad-
czenia pomocy zmarłym należy respektować środki tradycyjne i szu-
kać nowych, współczesnych. Wszystkie mają wartość i znaczenie, są po-
trzebne i aktualne w sprawie zbawienia człowieka. Zbawienie jest istot-
nym celem każdego posługiwania duszpasterskiego. Właściwie istnie-
je jedno duszpasterstwo – duszpasterstwo dla życia, dla godnego życia 
w doczesności i chwalebnego życia w wieczności, czyli dla życia, które 
ma być święte. Duszpasterz nie uczy sztuki umierania (ars moriendi), 
lecz umiejętności życia z Bogiem i dla Boga (ars Deo vivendi).

5. Powołanie do troski o życie godne, święte i zbawione

Wychodząc od misterium Niepokalanego Poczęcia NMP, jako 
najbardziej pierwotnego i charakterystycznego elementu mariańskiego 
charyzmatu, który mówi o darze życia i świętości Niepokalanej, można 
powiedzieć, że zwornikiem kilku elementów tego charyzmatu, obec-
nych już w swej genezie (XVII w.) i wzmocnionych w okresie odnowy 
i reformy zakonu (XX w.), jest ludzkie ŻYCIE, przyjmowane i poj-
mowane jako dar i zadanie, na każdym etapie jego istnienia, zawsze 
jako życie od Boga pielęgnowane i rozwijane w życiu Kościoła. Trzeba 
mieć na uwadze następujące kolejne etapy życia:

a) Życie zapoczątkowane: to znaczy poczęte zgodnie z prawami 
natury i w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, jako „dar Boga” (Ef 
2, 9); człowiek jest szczególnym i jedynym stworzeniem na „obraz 
Boży” i zarazem dzieckiem Bożym, odkupionym, uświęconym „łaską” 
i powołanym do określonych zadań.

b) Życie w procesie wzrostu i dojrzewania: życie rozwijane na 
płaszczyźnie cnót moralnych i wierności łasce uświęcenia, rozwijane 
i doskonalone na chwałę Boga we wspólnocie Kościoła; chodzi o wzrost 
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na miarę „nowego stworzenia” w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym 
(2 Kor 5, 17); życie włączone w apostolską misję Kościoła (Rz 14, 7: nikt 
z nas nie żyje dla siebie).

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrys-
tusowego [...], celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy 
wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, 
do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrys-
tusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi […]. Natomiast żyjąc 
prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest 
Głową – ku Chrystusowi ( Ef 4, 7. 12-15).

c) Życie u kresu pielgrzymowania, czyli na etapie przejścia (tran-
situs) do pełnego udziału w życiu wiecznym, zapoczątkowanym przez 
wiarę i sakramenty święte; ostateczną perspektywą życia jest dar 
zmartwychwstania, spełnienie się „nadziei nowego nieba i nowej ziemi” 
i włączenie do „obcowania, czyli komunii świętych”164.

d) Wartość życia

Określona wyżej charyzmatyczna specyfika wspólnoty zakonnej 
marianów odnosi się do czegoś, co jest pierwszoplanowe i istotne w eg-
zystencji każdego człowieka – dotyczy życia naturalnego i nadprzyro-
dzonego, to znaczy najważniejszej wartości, ponieważ egzystencjalnej.

Każdy człowiek jest otwarty na liczne wartości. Jednak pragnienie 
i radość życia dominuje wśród innych wartości, jak prawda, dobro, 
piękno i jedność…. Niestety, bywa tak, że człowiek „kocha życie” ponad 
wszystko, nawet w formie skrajnego egzystencjalizmu i witalizmu… 
– bez Boga lub poza Bogiem. Jednak Bóg żywy i dawca życia wychodzi 
naprzeciw ludzkiemu pragnieniu i konsumowaniu życia. Bóg Trójjedyny 
dzieli się życiem i dopuszcza do udziału w Jego Wspólnocie życia. Takie 
„antropocentryczne” ukierunkowanie Boga w stronę człowieka, pełne 
życiodajnej miłości, objawił Bóg w Chrystusie, którego namaścił Duch-

164  KKK 946-1050; Kompendium 202-216.
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em Świętym i posłał na świat, do ludzi, aby mieli życie w pełni (zob. 
J 3, 16). To wyjaśnia „docelowy” sens Wcielenia i Odkupienia, a także 
misterium i misję Kościoła oraz znaczenie zakonnej konsekracji.

Współcześnie, na obecnym etapie cywilizacji, mimo mentalnej 
zgody na wielorakie pluralizmy, relatywizmy i liberalizmy, także co 
do uznania obiektywnej prawdy i innych nadrzędnych wartości, nic 
nie jest tak cenione, jak życie i pragnienie pełnego życia. Taki kierunek 
oczekiwań i nadziei potwierdzają różnorodne zjawiska i trendy we 
współczesnej kulturze.

W Boskie i kościelne orędzie o godności i świętości ludzkiego 
życia sensownie wpisuje się mariański charyzmat, który inspirację 
czerpie z misterium świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP, jako 
przyszłej Rodzicielki Syna Boga żywego, poczętego w Jej łonie mocą 
Ducha Ożywiciela. Tajemnica to wielka i zarazem bogata w duchowe 
i apostolskie inspiracje. 
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Załącznik 6

Apostolat i różnorodność dzieł

Treścią tego załącznika jest szczegółowe rozwinięcie komentarza 
do 3 numeru o misji Zgromadzenia. Całość dotyczy objaśnienia termi-
nów, opisu apostolatów, ich uporządkowania (i wyznaczenia im odpo-
wiedniego miejsca) według charyzmatu i misji Kościoła, według potrze-
by stałej formacji duchowej i apostolskiej. 

 1. Objaśnienie terminów

Najpierw trzeba uświadomić sobie znaczenie wyrażenia „apostol-
ska posługa Kościoła” i pokrewnych terminów. 

W okresie patrystycznym i średniowiecznym na określenie misji, 
posługi i troski duszpasterskiej Kościoła posługiwano się wyrażeniem 
„zbawienie dusz” (salus animarum albo cura animarum). Termin „apo-
stolat” (obejmujący także szczegółowe dzieła, opera apostolica) wszedł 
w użycie w nowszych czasach165. Podstawowym dziełem jest formacja 
chrześcijańska nazywana wychowaniem w wierze (educatio in fide166). 
W nowszych czasach została złączona ze szkolnictwem. Jednak punk-
tem wyjścia jest inicjacja chrześcijańska realizowana przez słowo Boże 
i sakramenty święte (initiatio christiana). Używa się również terminu 
„ewangelizacja”, zwłaszcza w kontekście misji ad gentes i w kontekście 
zaradzenia negatywnym skutkom procesu sekularyzacji osób ochrzczo-
nych w dzieciństwie (stąd pojęcie „nowej ewangelizacji”). Celem takich 
działań jest odbudowanie komunii z Bogiem i Kościołem, obdarowa-
nie łaską i ukształtowanie (we wspólnocie Kościoła!) nowego człowieka 
„jako doskonałego i świętego w Chrystusie” (Kol 1, 28), według Ewan-
gelii, na wzór (obraz) Najświętszej Maryi Panny; element maryjny na-

165  Zob. Lexikon für eologie und Kirche [1993], tom 1, 866.
166  Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 6 (da-

lej: DK).
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leży istotnie do ewangelizacji, chrystianizacji i chrześcijańskiej forma-
cji; głosząc Chrystusa i objaśniając misterium Ecclesiae nie sposób nie 
wskazać na Maryję – właśnie z eklezjologii wyłoniła się mariologia.

2. Szczegółowy opis apostolatów

a) Apostolat maryjny. Według dawnych określeń w mariańskich 
źródłach, obejmuje on promocję, objaśnianie, szerzenie czci i kultu naj-
świętszego misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi […], naszej czy-
stej, świętej i ukochanej Pani, Matki i Orędowniczki, poprzez wizerunki, 
szkaplerz, koronkę [10 cnót], bractwa i stowarzyszenia, i jak tylko jest to 
możliwe, z pomocą łaski Bożej, wsparciem samej Pani Niepokalanej i na 
miarę własnej troski i gorliwości167. Dziś do tego wykazu dopisujemy na 
przykład sanktuaria i ośrodki formacji maryjnej w Polsce i Afryce.

Ponadto – w nawiązaniu do dawnej reguły – celem apostolatu ma-
ryjnego jest też kształtowanie czci Maryi z uwzględnieniem Jej ewan-
gelicznych postaw (cnót). Trzeba patrzeć na Maryję, Ona jest wzo-
rem i mistrzynią życia z Chrystusem i dla Chrystusa w otwartości na 
światło Słowa i prowadzenie Ducha Świętego. A zatem ważna jest nie 
tylko maryjna nabożność, lecz także duchowość maryjna kształtują-
ca u czcicieli NMP przeżywanie ich codzienności w duchu Ewangelii 
i opisanych w niej cnót Niepokalanej (formacja egzystencjalna, rzutu-
jąca na styl życia). 

b) Apostolat eschatyczny. Ta aktywność zawiera głoszenie i naucza-
nie prawd ostatecznych oraz troskę o zbawienie wieczne zmarłych lub 
bliskich śmierci, dla okazania im miłosierdzia i jedności z nimi w ko-
munii eklezjalnej. Jest to możliwe przez modlitwę i Ofiarę Mszy Świę-
tej, odpusty i umartwienia, przez towarzyszenie ofiarom wypadków, ka-
taklizmów i działań wojennych, przez obecność przy słabych i chorych 
w szpitalach, hospicjach, domach opieki oraz przez inne dobre czyny 
i dzieła gorliwości. W grę wchodzi także zakładanie własnych hospicjów 

167  Ramelhete, 210 n.; por. Ceremonial, 150 n.
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oraz bractw oddanych tej sprawie, na przykład bractw dobrej śmier-
ci. Ten apostolat jest duszpasterstwem zorientowanym na kształt całe-
go życia, w pełnym wymiarze, od początku do śmierci, aby było god-
ne i święte teraz, na ziemi, i było ukierunkowane na osiągnięcie pełni 
w wieczności i w chwale nieba, bez zatrzymania w czyśćcu; a istotą nie-
ba jest communio z Trójosobowym Bogiem i świętymi.

Zwornikiem dwóch wymienionych elementów mariańskiego dzie-
dzictwa (a i b) wydaje się być troska o ludzkie życie, o każdy jego ro-
dzaj i etap, o życie z natury i o życie z łaski Bożej, teraz i potem, życie 
według zamysłu Bożego, jako godne, święte i zbawione. Nawet w sytu-
acji nieodwracalnego zagrożenia życia doczesnego (na przykład w ho-
spicjum lub na froncie wojennym) pozostaje troska o najważniejsze, 
o życie wieczne.

Istotnie, w apostolacie na rzecz konających i zmarłych chodzi o ży-
cie godne i zmierzające do pełni zbawienia, o życie wieczne już zapo-
czątkowane, poczęte i rozwijane jako proces „ku zbawieniu”. Do takie-
go myślenia inspiruje maryjne misterium Niepokalanego Poczęcia. Na 
to misterium można patrzeć nie tylko w aspekcie grzechu pierworod-
nego i pierwotnej świętości, czyli szczególnego przywileju lub wyjątku, 
lecz także w innym aspekcie, po prostu jak na początek życia z natury 
i z łaski. Odwołując się do zdrowego nurtu egzystencjalizmu (chrześci-
jańskiego), wydaje się, że właśnie „życie” jest tą wspólną sprawą, która 
scala misterium conceptionis i misterium mortis. Te misteria są wpisa-
ne w historię każdego człowieka – na płaszczyźnie natury i łaski.

c) Działalność ewangelizacyjna. Ta aktywność i posługa – to po 
prostu przekaz wiary, albo wyraźniej i głębiej – to „ewangelizacja dla 
przekazu wiary chrześcijańskiej”168: wiary pełnej, dojrzałej i egzysten-
cjalnej (educatio in fide), zgodnej z nauczaniem Kościoła169. Posługa 
żywej wiary i przekaz całej nauki Kościoła – dla duchowego wzrostu, 
a nie tylko dla doktrynalnej wiedzy170 – swoim zasięgiem obejmuje kra-
je chrześcijańskie i misyjne.

168  EG 14.
169  DD 73.
170  EG 161.
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Tu przynależy prowadzenie kościelnych wspólnot wiary, także pa-
rafii, jako miejsc wzrastania, rozwoju i dojrzewania w wierze. Podsta-
wowymi środkami kształtowania wiary i budowania lokalnego Kościo-
ła w Europie, Ameryce, Afryce czy w Azji, jest słowo (w formie keryg-
matu, katechezy, homilii, rekolekcji, konferencji, publikacji i mass me-
diów), posługa sakramentalna (poprawna, godna, mistagogiczna) i każ-
de ewangeliczne dzieło miłosierdzia (por. J 10, 30-37; J 15, 11-32)171. 

Sercem ewangelizacyjnej misji jest orędzie o darze/łasce Bożego 
miłosierdzia. Ale przekaz tego kerygmatu dokonuje się nie tylko przez 
słowo, lecz także w ramach posługi sakramentalnej, zwłaszcza chrztu 
i pokuty oraz przez dzieła miłosierdzia, zwane diakonią miłości, a ta 
z kolei prowadzi do eklezjalnej komunii miłości172.

d) Zgodnie z własną tradycją w zakresie wychowania i kształce-
nia młodzieży, współbracia przez apostolat edukacyjny i wychowaw-
czy wspierają dzieło ewangelizacji i pogłębionej formacji chrześcijań-
skiej, według nauki i zasad Kościoła. Temu zadaniu służy kontynuacja 
studiów, praca naukowa i dydaktyczna, podejmowanie badań nauko-
wych i wykładów, prowadzenie odpowiednich instytucji, szkół, zakła-
dów i ośrodków, a także stowarzyszeń, kręgów, grup i wspólnot forma-
cyjnych o charakterze humanistycznym i eklezjalnym. 

3. Ranga apostolatów

Apostolaty podane w dwóch punktach: a) maryjno-immakulistycz-
ny i b) eschatologiczny są wyraźnie zakorzenione w mariańskiej trady-
cji. W przeszłości nie były zawężane do form kultu, praktyk modlitew-
nych i szczególnych nabożeństw (devotiones). Miały swoje uzasadnie-
nie oraz zastosowanie w zwykłym i misyjnym przepowiadaniu, a tak-
że w praktycznym duszpasterstwie prowadzonym w kościołach wła-
snych i parafialnych.

171  Por. Tamże, 160-161.
172  Zob. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (25.12.2005), 25 (dalej: DCE); por. EG, 

zwłaszcza nn. 176-216, które mówią o społecznym wymiarze ewangelizacji. 

133Apostolat i różnorodność dzieł



Tym bardziej dziś immakulistyczny wymiar charyzmatu zosta-
je osadzony w poszerzonym kontekście eklezjalnym i mariologicz-
nym173, podobnie jak charyzmat modlitwy „za dusze” – w eschatolo-
gicznym charakterze Kościoła pielgrzymującego174 i w innym spojrze-
niu na samą eschatologię, mianowicie jako naukę o życiu (o całym wy-
miarze, czyli paśmie życia) w perspektywie nadrzędnych celów i wyda-
rzeń ostatecznych.

Apostolaty opisane w dwóch punktach: c) ewangelizacyjno-misyj-
ny i d) edukacyjno- wychowawczy są ze sobą powiązane, lecz dominuje 
pierwszy z nich, ma on przewagę hierarchiczną, istotną i docelową na 
płaszczyźnie misji Kościoła. Drugi ma być prowadzony w służebnym 
duchu i sposobie, aby wspomagał ewangelizację i przekaz wiary175.

Kościół nie jest instytucją oświatową, zakładem wychowawczym 
czy placówką, która – w sytuacji kryzysu – świadczy pomoc humani-
tarną. Analogicznie, Zgromadzenie Marianów nie jest związkiem zawo-
dowym lub korporacją nauczycieli i wychowawców, których zadaniem 
(celem) jest edukacja (oświata) i formacja ludzka, jako ogólnie pojęta 
kultura. Zgromadzenie, podobnie jak Kościół, służy sprawie „zbawienia 
dusz” (salus animarum). Dlatego apostolat edukacyjny i wychowawczy 
jest podporządkowany dziełu zapoczątkowania wiary i dalszej jej for-
macji, ponieważ nie oświata, lecz wiara prowadzi do zbawienia176.

4. Potrzeba stałej formacji duchowej i apostolskiej

Warunkiem owocnego apostolatu jest stała formacja własna. Skła-
da się na nią w miarę możliwości nieustanne pogłębianie życia według 
wiary i utrwalanie wiedzy przez studia specjalistyczne, znajomość aktu-
alnego nauczania Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim przez osobi-

173  KK, rozdz. VIII: Maryja w misterium Chrystusa i Kościoła.
174  KK, rozdz. VII; KDK 39; por. DD 31.
175  Zob. VC 96-97.
176  Por. DD 73; zob. VC 76-77.

134 ks. Marian Pisarzak



stą kontemplację Zbawiciela, przez „uczenie się Chrystusa” na co dzień 
tak, jak czyniła to Matka Najświętsza177.

Stale trzeba pamiętać o wydobytym ze świadomości Kościoła spo-
strzeżeniu co do poznania istotnej posługi Kościoła, pośrednio także 
Zgromadzenia. Mianowicie, znamienne jest to, że Kościół, posiadając 
tysiące uniwersytetów i szkół, woła dziś o podjęcie „nowej ewangeli-
zacji” i zaprasza zakony, aby włączyły się w to dzieło z tytułu ich kon-
sekracji178. Czy zawiodła katolicka edukacja? – Nie! Lecz ona nie wy-
starcza. Ponieważ wiara jest sprawą życia z Bogiem, ma naturę relacji 
osobowej, nie opiera się tylko na świadomości religijnej na płaszczyź-
nie intelektu, wiedzy i kultury. 

Podobnie ma się sprawa z prowadzeniem licznych dzieł miłosier-
dzia. Kościół podejmuje je nie tylko z racji humanitarnych, lecz tak-
że i przede wszystkim dla budowania komunii miłości. Opcja na rzecz 
ubogich jest kategorią bardziej teologiczno-eklezjalną niż socjologiczną179. 
Właśnie budowanie komunii eklezjalnej w Mistycznym Ciele Chrystusa 
jest celem diakonii miłości (diakonii), harmonijnie złączonej z posługą 
słowa (czyli martyrii wraz z kerygmą) i posługą sakramentów świętych 
(szeroko pojmowaną posługą liturgiczną); na tych trzech filarach, jakby 
na nogach wspiera się zbawcza posługa, czyli misja Kościoła180. 

177  Zob. komentarz do numeru 7 i 8, zwłaszcza na temat modlitewnego zgłębiania mis-
terium Niepokalanego Poczęcia NMP oraz prawd ostatecznych, eschatologicznych, 
szczególnie misterium czyśćca pojmowanego i głoszonego w aspekcie wiary i moralne-
go oczyszczenia. Zob. M. Pisarzak, Niepokalana w charyzmacie marianów. Inspiracja 
do troski o zbawienie każdego człowieka – na ziemi i w czyśćcu, mps, ss. 12. Znajduje 
się na portalu padrimariani.pl: file:///C:/Users/mapis/OneDrive/Pulpit/abcautor/
niepokalana_w_charyz_mar_16II21_padrim.pdf (03 03 2021).

178  VC 72 i 81. Uwaga. Pod koniec 2011 r. na całym świecie działało prawie 209,7 tys. szkół 
katolickich różnego szczebla, do których uczęszczało ponad 57,6 mln uczniów i stu-
dentów (według depeszy KAI, 19 XII 2013).

179  EG 198.
180  Zob. DCE 25.
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Załącznik 7

Dzieje duszpasterskiej praktyki pt. „pomoc proboszczom”

W barokowych określeniach nazwy i dzieł mariańskiego zakonu 
występowało określenie „pomoc proboszczom”, dla zaznaczenia apo-
stolskiej specyfiki i faktycznej wrażliwości na potrzeby lokalnego Ko-
ścioła. Niektórzy konsultanci Komisji ds. KiD postulowali, aby nie roz-
stawać się z tym określeniem szczególnej posługi duszpasterskiej. Dla-
tego trzeba tu przybliżyć pojmowanie tego dzieła w naświetleniu histo-
rycznym i podać uzasadnienie, że takie wyrażenie jest nieaktualne. 

Czcigodny sługa Boży ojciec K. Wyszyński o apostolskiej aktyw-
ności świętego Ojca Założyciela napisał: Odwiedzał pieszo parafialne 
kościoły, aby głosić słowo Boże i spowiadać wiernych słabo znających 
naukę chrześcijańską. […]. Swoim naśladowcom polecił zawsze wypeł-
niać tę posługę miłości we własnych kościołach i na misjach181. To zda-
nie jest oryginalne i charakterystyczne, stanowi komentarz do tego, co 
było ujmowane w skrócie: wsparcie i pomoc proboszczom, suffragium 
parochorum, albo ad juvandos parochos. Trzeba bowiem wiedzieć, że 
w XVII wieku parafia była domeną kleru diecezjalnego i że istniał pa-
rafialny obowiązek wykładania, czyli objaśniania potrydenckiego ka-
techizmu. Za proboszcza, często nieobecnego albo wcale nie rezy-
dującego, ten obowiązek przejmował tymczasowo inny kapłan. Speł-
niał go przed główną mszą niedzielną po spowiedzi, pacierzu, ogło-
szeniach i odczytaniu w zrozumiałym języku lekcji i Ewangelii z dnia 
z krótką adhortacją. Obrzęd Mszy Świętej nie był przerywany kaza-
niem; nawet Komunia święta była udzielana po skończeniu celebracji. 
Takie były porządki nabożeństw i taka wówczas była metoda katechi-
zacji, czyli pouczania w wierze (educatio in fide). Kapłan, który zastę-

181  K. Wyszyński, Vita Venerabilis servi Dei Stanislai a Iesu Maria… (K. Wyszyński, Ży-
wot Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego, w: Stróż 
duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego, przeł. Z. 
Proczek, Warszawa – Stockbridge 2004), 39.
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pował proboszcza (pomijamy tu opis przyczyn, dla których taka „po-
moc” była potrzebna), wchodził w ustalony porządek i podejmował 
obowiązki duszpasterskie. 

Rzeczywiście, dawni marianie byli posyłani do parafialnych po-
sług, lecz zwykle nie na dłużej niż na trzy miesiące. Istniała bowiem dy-
rektywa zamieszczona w „zarządzeniach” kapituły, odbytej w Goźlinie 
31 sierpnia 1722, nr 28: Podczas prowadzonych misji i wspierania pro-
boszczów niech współbracia sprawują się przykładnie, żyjąc skromnie 
i trzeźwo, całkowicie oddani formacji duchowej z okazji katechizowania, 
ze zbudowaniem głosząc kazania i sprawując sakrament pokuty182. 

Przytoczone polecenie stanowi odpowiedni komentarz do poj-
mowania dzieła „pomoc proboszczom”. Było to zatem dzieło doraźnej 
i awaryjnej pomocy duszpasterskiej. Stanowiło jednak wkład w chrze-
ścijańskie wychowanie wiernych. Podobnie trzeba oceniać funkcję ka-
pelanów na dworach – tam byli nauczycielami, wychowawcami i ojca-
mi duchowymi określonej „familii”, panów i całej ich służby.

Współcześnie w naszym prawie możemy pominąć wyrażenie „po-
moc proboszczom”. Ponieważ zakres tego pojęcia mieści się w innych 
sformułowaniach, mówiących o posługach prezbiterów wynikających ze 
święceń zarówno we własnych, jak i sąsiedzkich parafiach. Dziś współ-
praca z klerem diecezjalnym w ramach communio ecclesialis jest czymś 
normalnym i zwykłym.

Na koniec i to trzeba brać pod uwagę, że współcześnie marianie 
nie tylko pomagają proboszczom w diecezjalnych parafiach, lecz także 
sami prowadzą parafie powierzone im przez biskupów. Jest to prakty-
ka zgodna z przemyśleniami i sugestią bł. Jerzego, Odnowiciela, który 
widział parafię jakoby „organiczną komórkę” Kościoła, jako miejsce lub 
„źródło duchowego odrodzenia i odnowienia”183.

182  Zob. Capitula generalia Marianorum…, 53.
183  Tekst napisany m.in. w duchu hasła Instaurare omnia in Christo, zob. DD 47, 80, 91, 

99.
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Załącznik 8

Święty Ojciec założyciel. Jego duchowość i patronat184

Kościół w Polsce cieszy się nowym świętym. Jego imię Stanisław. 
Wielu Polaków nosiło takie imię. Czterech będziemy czcić w grupie 
wyniesionych na ołtarze. Aby się nie mylić, nowego świętego nazwij-
my zakonodawcą. Warto bliżej go poznać, warto też mieć świadomość 
roli, jaką spełnia w Kościele każdy święty.

1. Wydobyć świętego z przeszłości

W związku z  kanonizacją bł. Stanisława Papczyńskiego (1631-
1701) w dniu 5 czerwca 2016 roku w Rzymie, odżyło pytanie o zna-
czenie w Kościele każdego świętego, niezależnie od jego osobistych wa-
lorów i charyzmatów, niezależnie od epoki historycznej, w której żył. 
Powołanie do świętości życia jest stale aktualne, święci i błogosławieni 
stanowią „wartość” ponadczasową, nigdy się nie starzeją, bo ich prze-
słanie jest ewangeliczne. Warto ich wydobyć z przeszłości, choćby sama 
procedura kościelna przeciągała się w czasie. Proces beatyfikacyjny ojca 
Stanisława Papczyńskiego rozpoczął się w drugiej połowie XVIII wieku 
(poparty przez sejm w 1764 roku), po latach przerwy został wznowio-
ny na bazie ciągłości kultu; podjęty na nowo, był zwieńczony w 2007 
roku. Dziś ten proces osiągnął stopień kanonizacji.

2. Docenić znaczenie każdego świętego

W prefacjach Mszy Świętej funkcje świętych zostały opisane w na-
stępującej kolejności zadań: „W ich życiu, [Boże], ukazujesz nam wzór 
postępowania”; „przykład świętych nas pobudza [inspiruje, łac: inciet, 
wprawia w ruch, zaprasza do działania], a ich bratnia modlitwa nas 

184 Tekst powstał na okoliczność kanonizacji bł. Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Pap-
czyńskiego w 2016 roku w Rzymie. 
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wspomaga”. A więc najpierw idzie wzór i przykład, wtórnie – pomoc 
i wspomożenie, opieka i zabezpieczenie185.

Aktualnie odżyła moda na ustanawianie patronów miejsc i insty-
tucji. Jednak święty patron to ktoś więcej niż tylko opiekun, kustosz, 
pomocnik czy wspomożyciel. Należy się bronić przed traktowaniem 
świętych patronów instrumentalnie, na sposób małych pośredników 
zbawienia – jakby w miejsce Chrystusa.

3. Wprowadzić świętego w proces wychowania

W procesie formacji i wychowania, realizowanym według zasad in-
tegralnej pedagogiki, zawsze podkreślano szczególną rolę wzorów oso-
bowych. Nie można poprzestać na wzniosłych i abstrakcyjnych ideach. 
Verba docent, exempla trahunt – tak brzmi zdrowa zasada wychowa-
nia i autoformacji. Trzeba konkretnie i personalnie ukazywać określo-
ne ideały i programy życiowe, zwłaszcza wzniosły cel, jakim jest naśla-
dowanie Chrystusa i styl życia według Jego Ewangelii. Święci pomaga-
ją, lecz przede wszystkim inspirują nasze życie i pobudzają do kształ-
towania określonych postaw i działań w ramach kościelnej rzeczywi-
stości obcowania świętych, czyli communio sanctorum186.

4. Mamy kilku świętych Stanisławów

Nasz nowy święty, od chrztu Jan, od profesji zakonnej Stanisław, 
Papczyński, syn kowala z Podegrodzia w Ziemi Sądeckiej, założyciel ma-
rianów, jest czwartym świętym Stanisławem czczonym w Polsce i poza 
jej granicami (18 maja). Pierwszym imiennikiem jest krakowski biskup 
ze Szczepanowa, pasterz i męczennik (8 maja), drugim – jest młody je-
zuita, Kostka z Rostkowa na Mazowszu (18 września), trzecim – Kazi-

185  MR 66-67; MRpol 70-71.
186  H. Misztal, Cześć świętych patronów – znak communio sanctorum, w: Droga życia. 

Konferencje duchowe w 20. rocznicę zatwierdzenia odnowionych konstytucji…, red. 
J. Kumala, Licheń Stary 2007, 159-175.
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mierczyk, kanonik regularny św. Augustyna, prezbiter, duszpasterz kra-
kowski (5 maja). Każdy z nich jest osobliwym świętym, świętym sui ge-
neris. Może dlatego każdy z nich jest aktualny i potrzebny, ma własną 
specyfikę i odrębny patronat. Ale uwaga, święty nie może być trakto-
wany na sposób pogotowia. Ważnym składnikiem aktywacji patrona-
tu jest modlitwa osoby proszącej o wstawiennictwo, stan łaski i usilne 
błaganie, czyli szturm do nieba.

5. Stanisław Papczyński – kim on był?

Święty Stanisław Papczyński (ur. 18.05.1631), to przede wszystkim 
zakonnik i prezbiter, najpierw pijar (1656-1670), potem marianin (zm. 
17.09.1701). Po opuszczeniu zakonu szkół pobożnych, był wabiony sta-
nowiskami i beneficjami kościelnymi, lecz zrezygnował z nich, w ser-
cu pozostał zakonnikiem, wkrótce założycielem Zakonu marianów 
(1670). Był znanym kaznodzieją w Rzeszowie i Warszawie, apostołem 
Mazowsza. Zajmował się teorią i praktyką przemawiania, nauczał ka-
znodziejstwa, napisał ceniony podręcznik retoryki pt. „Zwiastun kró-
lowej sztuk”. Czwarte wydanie tego dzieła ofiarował „Najświętszej Ma-
ryi Pannie bez zmazy pierworodnej poczętej”. W tym przewodniku dla 
oratorów, kaznodziejów i homiletów, św. Stanisław odsłania swą erudy-
cję oraz znawstwo literatury rzymskiej i pism Ojców Kościoła, a poda-
jąc studentom przykłady ćwiczeń – przy okazji otwiera swe serce, wy-
pełnione gorącym umiłowaniem Ojczyzny.

W przekazie teologii życia duchowego i w posłudze spowiednika 
podkreślał realizm, zdrowy rozsądek i mistykę zjednoczenia z Bogiem. 
Królowi Sobieskiemu obiecał wsparcie modlitewne podczas wyprawy 
wiedeńskiej, był spowiednikiem ówczesnych autorytetów kościelnych 
i świątobliwych osób zakonnych. W każdym człowieku dostrzegał świą-
tynię Boga; jej pięknu, czystości i ozdobie poświęcił zbiór głębokich roz-
ważań, adresując je zwłaszcza do osób świeckich187.

187  Zob. S. Papczyński, Pisma zebrane, red. A. Pakuła, WKM, [wyd.1], Warszawa 2007; 
wyd. 2, PROMIC, Warszawa 2016. Biograficzne dane są podane w publikacji: T. Ro-
galewski, Stanisław Papczyński (1631-1701) założyciel Zgromadzenia Księży Maria-
nów i inspirator mariańskiej szkoły duchowości, WKM, Lublin – Warszawa 2001.
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6. Święty Stanisław od Jezusa i Maryi

Streszczeniem pobożności Ojca Papczyńskiego może być jego peł-
ne imię zakonne: Stanisław od Jezusa i Maryi. W napisanych medyta-
cjach i zalecanych praktykach często czynił odniesienie do Nich. Jezus 
i Maryja po prostu byli w jego sercu i na ustach. Zachęcał do ich naśla-
dowania. Polecał kontemplację ewangelicznego obrazu Jezusa, z Krzy-
żem w centrum. Nauczał, że nikt nie ujrzy Maryi w pałacach niebie-
skich, kto w ziemskim mieszkaniu Jej naśladować nie będzie, kto Jej za-
wsze z największą ochotą służyć nie będzie. Praktyczny aspekt poboż-
ności maryjnej ojca Stanisława jest zaznaczony decymką przypiętą do 
habitu (łac. decem, dziesięć); jest to koronka naśladowania dziesięciu 
cnót NMP opisanych w Ewangelii; widać ją na obrazie przygotowanym 
na okoliczność kanonizacji.

Ojciec Stanisław aktywnie włączył się w dzieło szerzenia kultu 
Niepokalanego Poczęcia NMP. W XVII wieku jeszcze nie było defi-
nicji dogmatycznej tej tajemnicy i nadal podejmowano dyskusje o jej 
znaczeniu. Osobiście tak mocno był przekonany o potrzebie wyzna-
wania tego misterium wiary, że deklarował ślub krwi w obronie świę-
tego poczęcia Maryi.

W tej tajemnicy współczesna myśl mariologiczna dostrzega coś 
więcej niż tylko osobisty przywilej Maryi. Pogłębionej refleksji sprzyjają 
aktualne teksty liturgiczne przeznaczone na ósmy dzień grudnia.

Misterium Niepokalanego Poczęcia pozostaje w relacji służebnej 
wobec misterium Paschalnego Chrystusa, z niego czerpie swoje zna-
czenie i doniosłość. Najświętsza Maryja Panna, pełna łaski od swego 
poczęcia, stanowi obraz nowego człowieka naznaczonego uprzedza-
jącym błogosławieństwem w Chrystusie (Ef 1, 3-6,11-12). Ona inspi-
ruje do duchowej wrażliwości na pierwszeństwo działania Boga, wzy-
wa też do pokuty i oczyszczania serca z grzechu. Aby dążenie do świę-
tości było realne, naprowadza na wierność przymierzu chrztu święte-
go (gdyż dostrzega się analogię tych dwóch misteriów), zwraca uwagę 
na godność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, a nawet 
w pełnym wymiarze tego daru, naturalnym i nadprzyrodzonym.
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Niepokalane Poczęcie naprowadza na myśl o początku życia we-
dług natury i łaski. Chodzi jednak o całe pasmo życia człowieka. Zostało 
ono zapoczątkowane przed wiekami w Bogu według Jego pełnego mi-
łości zamysłu, potem – w czasie historycznym – było poczęte w mał-
żeństwie, zanurzone w łasce chrztu, rozwijane i uświęcane przez wia-
rę i inne sakramenty, na koniec, w godzinie śmierci, ma szansę pełnego 
otwarcia się na wieczność. Taką perspektywę ma Boski dar życia zło-
żony w człowieku. Faktycznie człowiek nie umiera, lecz swoją śmierć 
przeżywa i przezwycięża. Ostatni etap egzystencji na ziemi jest czasem 
dojrzewania do nieba, niekiedy przez mękę, pokutę i oczyszczenie. Jest 
to dar łaski, to jakby exodus i transitus, to moment wyjścia z doczesno-
ści i przejścia do wieczności, do pełni życia w Bogu. Stąd apel Kościo-
ła i jego świętych – także św. Stanisława – o towarzyszenie odchodzą-
cym (konającym) i zmarłym.

Ponadto, misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi zwieńczone 
tajemnicą Wniebowzięcia, jakby ukoronowaniem Jej egzystencji i słu-
żebnej misji, naprowadza na troskę o Kościół, aby był święty i nieskala-
ny, bez zmarszczek, cały piękny, według swego maryjnego pierwowzo-
ru i aby taki wszedł do chwały królestwa Bożego (zob. Ef 5, 27).

7. Kochał dwie ojczyzny

Jako patriota i świadek wydarzeń politycznych oraz społecznych, 
właściwych jego czasom, ojciec Stanisław nauczał o praworządności 
i sprawiedliwości w swoim kraju; wzywał naród do trzeźwości i szlach-
tę do ograniczenia „liberum veto”. Na tle licznych wojen i często gra-
sującej zarazy wprowadził w swoim zakonie szczególne nabożeństwo 
za zmarłych i zachęcał do różnych form niesienia im pomocy. Sam 
nieraz doświadczył kontaktu z duszami i dostąpił wizji czyśćca. Trze-
ba tu podkreślić, że idea pomocy zmarłym obejmuje nie tylko bezin-
teresowne czyny miłosierdzia, lecz także jest znakiem więzi i komu-
nii eklezjalnej, wyrazem wiary w „świętych obcowanie” (zob. końco-
we zdanie w „Wierzę”).
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W sposobie świadczenia pomocy zmarłym należy respektować 
środki tradycyjne i szukać nowych. Wszystkie mają wartość, są potrzeb-
ne i aktualne w sprawie zbawienia człowieka. Zbawienie – jest istotnym 
celem każdego posługiwania duszpasterskiego. Właściwie istnieje jed-
no duszpasterstwo, czyli jedyna troska Kościoła – o godne życie czło-
wieka w doczesności i jego chwalebne życie w wieczności. Duszpasterz 
nie uczy sztuki umierania, lecz umiejętności życia z Bogiem i dla Boga, 
uczy życia w perspektywie wieczności.

Według zakonnej tradycji (ale niemającej podstaw w testamencie 
bpa Stefana Wierzbowskiego!), założyciel marianów był człowiekiem 
wielkiego zawierzenia Bożej Opatrzności. Zachęcał do nadziei pokła-
danej w Bogu. Rzeczywiście, Bóg jest otwarty na ludzi wszechstronnie, 
w tym sensie, że widzi ich potrzeby i słyszy bicie serc, ich westchnienia 
i modły. Taki obraz Opatrzności (z okiem i uchem) przechowują ma-
rianie w Wieczerniku w Górze Kalwarii, gdzie na nowo są obecni po 
latach kasaty zorganizowanej w zaborze rosyjskim.

Święty Stanisław był ojcem ubogich i protektorem służby folwarcz-
nej w dobrach ziemskich polskiej szlachty. Spośród takich parobków 
i chłopów wywodziły się niekiedy nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
Jednak byli ludzie przeciwni takim faktom, czynili sobie żarty w formie 
szyderstwa: Stanisławie w białym worze, cnych parobków fundatorze.

Ojciec Papczyński był w bliskim kontakcie z założycielem mia-
sta Nowa Jerozolima (Góra Kalwaria). Przez niego został zaproszo-
ny do posługiwania w nowym ośrodku kultu Męki Pańskiej i ofiarnie 
włączył się w dzieło opieki nad biednymi. Biskup Stefan Wierzbowski 
już na początku swego pasterzowania wydał tzw. Konstytucje szpital-
ne (1667), regulujące zasady opieki nad ubogimi i chorymi w diecezji. 
W swoim mieście, w pobliżu klasztoru bernardynów, wystawił muro-
wany przytułek dla biednych. To z troską o ten dom opieki i jego go-
ści (hospitale pauperum) wiąże się tytuł ojca ubogich nadany nasze-
mu Świętemu188.

188  AAPozn., Acta Processuum Sacrorum 10: zob. zeznania świadków w procesie informa-
cyjnym w XVIII wieku; w aktach tego procesu jest informacja, że sługa Bozy własnymi 

143Święty Ojciec założyciel. Jego duchowość i patronat



8. Jest patronem…

Te wszystkie sprawy i zadania, znane z biografii ojca Stanisława, 
my mamy dziś podejmować i przeżywać za jego przykładem w duchu 
poświęcenia. On sam jest nam potrzebny. Działa jako opiekun i orę-
downik. Szturmuje niebo razem z potrzebującym!

W kontekście cudów doznanych za jego przyczyną rozszerza się 
przekonanie, że jest orędownikiem życia od poczęcia aż do śmierci, 
patronem małżeństw pragnących lub oczekujących potomstwa, dzie-
ci poczętych, jeszcze nienarodzonych, a także patronem obrońców ży-
cia. Cały współczesny ruch „pro life” może go wpisać na listę swoich 
dobroczyńców i opiekunów.

Odwołując się do dwóch charyzmatycznych składników duchowo-
ści św. Stanisława, jak wrażliwość na misterium Niepokalanego Poczę-
cia NMP, towarzyszenie konającym i pomoc zmarłym, jego misję w za-
kresie orędownictwa można ująć krótko: towarzyszy on wszystkim za-
troskanym o świętość życia w całym wymiarze, szczególnie modli się 
o święty początek i święte odejście każdego człowieka, wspiera poczę-
tych i konających, przyczynia się za żywymi i zmarłymi.

9. Poleca wpatrywanie się w obraz życia Chrystusa

Ojcu Stanisławowi, w jego osobistych trudnych doświadczeniach 
życia, zawsze był bliski Jezus Odkupiciel i Jego misterium Paschalne. 
Takiego Chrystusa kontemplował, o takim też pisał. Wyraził to w ty-
tule i treści swoich publikacji, jak „Ukrzyżowany Mówca” i „Chrystus 
cierpiący”. Przed śmiercią, w drugim testamencie (1699), zapisał waż-
ną wskazówkę dla swoich synów duchowych i dla każdego z nas. Tak 

rękami odnowił (reaedificabat) „hospitale pauperum” w Górze, wybudowany przez bpa 
S. Wierzbowskiego (kopia akt, s. 147): zob. E. Gigilewicz, Wierzbowski Stefan biskup, 
„Encyklopedia Katolicka”, t. 20, Lublin 2014, 545. Zob. http://mateusz.pl/mt/mp/ks-
marian-pisarzak-mic-swiety-to-przyklad-inspiracja-i-pomoc.[05 01 2017].
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ona brzmi w wolnym przekładzie: Wprawdzie pozostaje po mnie obraz 
mej osoby, [namalowany przez artystę], ciekawi mogą go oglądać. Zaś 
do modlitwy i naśladowania, wszystkim moim braciom zakonnym, po-
lecam obraz życia Pana mojego, Jezusa Chrystusa.

W tle tej zachęty ojca Stanisława możemy dostrzec jeszcze inne 
polecenie: naśladujcie Matkę Zbawiciela, która wszystkie sprawy swe-
go Syna i wydarzenia w Jego życiu, rozważała w swoim sercu (zob. Łk 
2, 51).

10. Wprowadza w duchowość konsekracji

W duchu przytoczonego zapisu, zredagowanego na sposób testa-
mentu, kształtujmy w sobie charyzmatyczną specyfikę każdego chrze-
ścijanina i każdego zakonnika. Jest ona zawarta w zdaniu: Cały dla 
Chrystusa i cały dla Kościoła – na wzór NMP Niepokalanie Poczętej.

Nasz św. Stanisław taką ideę wyraził wcześniej w swoim akcie ofia-
rowania się Bogu i Niepokalanej pt. Oblatio, złożonym w przełomo-
wym momencie życia, czyli opuszczenia pijarów i wszczęcia własnych 
starań o założenie nowego zakonu (1670).

Wypada dodać, że dziś zakonne hasło marianów brzmi: Pro Chri-
sto et Ecclesia. W tym zawołaniu łacińskie „pro” znaczy także oddanie 
życia „za” Chrystusa i „za” Kościół. Tę refleksję o osobistym poświę-
ceniu „dla” czy „za” trzeba łączyć z Ofiarą sakramentalną, z momen-
tem podniesienia Hostii po konsekracji i z inwokacją wypowiadaną na 
zakończenie Modlitwy Eucharystycznej: „Przez Chrystusa, z Chrystu-
sem i w Chrystusie…”. Gdy to pojmujemy i realizujemy, wtedy jeste-
śmy w centrum naszego powołania człowieka ochrzczonego i osoby 
konsekrowanej, w centrum konsekracji przez chrzest i śluby zakonne. 
Święty Stanisław Papczyński z pietyzmem i miłością odnosił się do ce-
lebracji Mszy Świętej, z niej czerpał moc, ducha ofiary i poświęcenia. 
Jeden z historycznych obrazów przedstawia go w takiej właśnie sytu-
acji, bezpośrednio po konsekracji, kiedy sam czci i nam ukazuje Naj-
świętszy Znak miłości ofiarnej.
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Załącznik 9

Do czego inspiruje kanonizacja św. Ojca Założyciela?

Wyznaję, że Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja poczęta zosta-
ła bez zmazy pierworodnej i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił 
tej czci - nawet kosztem mego życia (św. Stanisław od Jezusa i Maryi, 
Oblatio, p. 4) 

Po kanonizacji w Rzymie św. Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi 
Papczyńskiego (5 czerwca 2016) trzeba dziś wydobywać nie tylko samą 
postać i cudowne interwencje nowego świętego, lecz także z naciskiem 
podkreślać znaczenie i aktualność misterium Niepokalanego Poczęcia 
NMP w obszarze prawd wiary i w kontekście złych tendencji obecnych 
w kulturze współczesnej na temat godności ludzkiego życia. Święty Oj-
ciec Stanisław sam żył tą maryjną tajemnicą, propagował ją i obiecał 
bronić jej czci wobec przeciwników.

1. Początek nowego ładu

Misterium Niepokalanego Poczęcia NMP, Matki Zbawiciela, to po-
czątek nowego ładu i nowego piękna w wymiarze wiary i łaski. Moż-
na powiedzieć, że jest ono pierwszym wydarzeniem i niejako pierw-
szym czynem Boga, podjętym realnie (nie tylko w przedwiecznym za-
myśle) w zakresie nowej ekonomii zbawienia; Bóg, który miłuje czło-
wieka miłością miłosierną, naprawia to, co on popsuł przez grzech 
pierworodny. 

Historia świata zaczęła się od dzieła stworzenia. Także naprawa zra-
nionej natury ludzkiej i zachwianego porządku zaczyna się od nowego 
stworzenia. «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21, 5) – mówi Bóg. Apo-
kaliptyczna rzeczywistość nowej ziemi, nowego nieba, nowego czło-
wieka – zaczyna się od daru życia, od powołania do istnienia Niepo-
kalanie Poczętej. Naprawa ludzkości zaczyna się od misterium i faktu 
„nowego stworzenia”. 

146 ks. Marian Pisarzak



W tej tajemnicy Maryja jawi się jako nadzieja i jutrzenka jeszcze 
większego misterium, mianowicie zbawczego dzieła w Chrystusie, czyli 
Tajemnicy Paschalnej189. Maryja jest początkiem nowego stworzenia 
i skutków Odkupienia, dokonanego przez Chrystusa190. Jest nową Ewą 
i Niewiastą nową, wolną od grzechu, włączoną w dzieło nowego Ada-
ma, swojego Syna191. Ponieważ dla Chrystusa jest Ona Matką (Rodzi-
cielką) i Służebnicą (pomocnicą), dlatego konsekwentnie stała się rów-
nież „początkiem nowego Ludu Bożego” i jego ikoną, jako Uczennica 
Pana i Matka Kościoła192. 

Taka nauka o znaczeniu Niepokalanego Poczęcia NMP w dziejach 
zbawienia jest zawarta w obecnej liturgii Kościoła, wzbogaconej teksta-
mi wprowadzonymi do ksiąg po II Soborze Watykańskim.

Teksty liturgiczne uwzględniają także wymiar osobisty i indywidu-
alny skutków Niepokalanego Poczęcia. Wprawdzie mówią one o przy-
wileju i wyjątku Maryi na tle powszechnego zranienia natury ludzkiej193, 
a także o zachowaniu Jej od wszelkiej zmazy i każdego grzechu194, naj-
pierw jednak eksponują relację Boskiej miłości oblubieńczej, która ozda-
bia Ją klejnotami i obdarowuje łaską. Liturgia wkłada w Jej usta takie 
słowa: [Pan] mnie przyodział w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem 
sprawiedliwości, jak oblubienicę, to znaczy jako piękną, strojną, nową 
Ewę195. Maryja mówi o sobie: [Zawsze, od wieków i teraz, od mego po-
częcia] ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim. 
Ta antyfona stanowi zalążek późniejszej pieśni Wielbi dusza moja Pana 
(Łk 1, 46-47). Mamy tu jednocześnie wzór właściwej postawy kultycz-
nej i zrazem przykład modlitwy, tak osobistej, jak liturgicznej. Człowiek 
zjednoczony z Bogiem umie Go prosić, bo zawsze jest moralnie nie-

189  Mszał Rzymski (wyd. w jęz. pol.), 8 IX, modlitwa po Komunii.
190  8 IX, kolekta; zob. ZMNMP 20, kolekta.
191  Prefacja o NMP, nr 58; zob. ZMNMP 20.
192  ZMNMP 20, prefacja; zob. inne formularze mszalne, np. nr 10, 25, 26, 27. 
193  8 XII, modlitwa po Komunii.
194  8 XII, kolekta.
195  8 XII, antyfona na wejście, zob. Iz 61, 10.
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doskonały i ma potrzebę doznania pomocy, lecz swój kult zaczyna od 
czci i uwielbienia z dziękczynieniem, ponieważ przez nie uznaje i wy-
raża właściwą relację z Bogiem – jest stworzeniem i dzieckiem Bożym 
z daru Boskiej miłości.

2. Znaczenie dwóch maryjnych świąt 

W podjętej refleksji odwołujemy się głównie do liturgicznych tek-
stów uwzględnionych w dwa dni świąteczne: Poczęcia i Narodzenia Ma-
ryi, zamieszczonych w mszale i lekcjonarzu. Współczesne teksty tych 
dni wzajemnie się uzupełniają. Ich przesłanie trzeba odczytać w łącz-
ności tematycznej: początek życia, początek według praw natury i daru 
łaski. Potwierdza to historia tych maryjnych świąt (8 IX oraz 8 XII). 

Na Wschodzie w dniu 8 września już na przełomie V/VI wieku 
praktykowano wspomnienie narodzenia Maryi. Czyniono tak zwłasz-
cza z okazji pielgrzymowania do miejsc świętych związanych z życiem 
Chrystusa, Jej Syna, opisanych w ewangeliach. Lakoniczny opis ewan-
gelistów, jakby zbyt krótki, uzupełniano lub rozwijano w literaturze 
pozabiblijnej. 

Wkrótce, pierwotny wątek narodzin (dies natalis) rozbudowa-
no, wprowadzając obchód poczęcia Maryi przez Jej matkę, św. Annę. 
Stąd wywodzi się stara nazwa tego święta: Poczęcie Anny, czyli concep-
tio sanctae Annae. Odliczając wstecz od 8 IX okres dziewięciu miesię-
cy, potrzebny na rozwój dziecka w łonie matki, święto poczęcia Ma-
ryi przez św. Annę złączono z 9 grudnia. Pierwsze dane o świątecznym 
obchodzie poczęcia Bożej Rodzicielki pochodzą z końca VII i z począt-
ku VIII wieku. 

To święto od IX wieku stopniowo stało się znane i było praktyko-
wane w całej ówczesnej Europie. Już wtedy powstała antyfona „Tota pul-
chra es Maria”, dzisiaj zachowana tylko w Liturgii godzin. Jako dzień ob-
chodu obrano 8 grudnia. Zachód koncentrował swą uwagę głównie na 
postaci Maryi, a nie Anny, dlatego tu przyjęła się nazwa Poczęcie Maryi, 
czyli In Conceptione beatae Mariae virginis. Uzupełniono ją w następ-
stwie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu bez zmazy grze-
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chu pierworodnego (1854). Aktualnie takie jest jej brzmienie: In Con-
ceptione Immaculata B.M.V.196.

Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny prze-
kroczyła dzisiaj granice własnego święta dorocznego (8 XII). W posta-
ci krótkich wspomnień i odniesień zaznacza swą obecność także w in-
nych sytuacjach liturgicznych i w praktykach pobożnych Kościoła. Ist-
nieje swoisty rozrzut wątku immakulistycznego na różne okazje litur-
giczne i modlitewne. 

Wszystkie odniesienia do misterium Niepokalanego Poczęcia NMP, 
widoczne we współczesnych księgach liturgii rzymskiej, jak mszał, zbiór 
mszy o NMP i lekcjonarze (ogólny i tak zwany maryjny) razem wzię-
te, niosą i dają nam pogłębione rozumienie nie tylko znaczenia samej 
tajemnicy w kontekście całego planu zbawczego, lecz także jej powią-
zań z życiem duchowym i sakramentalnym. W niniejszym opracowa-
niu został wydobyty aspekt początku tego, co nowe w zakresie stwo-
rzenia i zbawienia człowieka. Stąd tytuł niniejszego opracowania o Nie-
pokalanej – Jutrzenka nowego początku. 

We współczesnych tekstach liturgii Kościoła rzymskokatolickiego 
Najświętsza Maryja Panna jest ukazana jako zwiastun i jutrzenka no-
wego początku lub jako początek odnowy ładu duchowego. Taką wła-
śnie prawdę o Niej sam Bóg chce nam powiedzieć w przystępny spo-
sób: od Maryi zaczynam odnowę planu zbawienia, z Nią czynię wszyst-
ko nowe w Chrystusie, Ona jest pierwsza w nowej ekonomii waszego 
uświęcenia, a stało się to przez Ducha Świętego.

3. Studiowanie i kontemplacja Niepokalanego Poczęcia NMP

Na podstawie urzędowego nauczania Kościoła i odnowionej litur-
gii trzeba kontemplować Niepokalane Poczęcie w całym jego wymia-
rze: przedwiecznym, historycznym i eschatologicznym. Łatwiej jest za-

196  Zob. Missale Romanum, ed. 3, TV 2002.
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cząć od wydarzenia w czasie, bo jest ono początkiem ziemskiej egzy-
stencji Maryi i Jej roli w Misterium Paschalnym na sposób matki i słu-
żebnicy. Maryjne Niepokalane Poczęcie jest ponadto obrazem (pierwo-
wzorem) uświęcenia łaską chrztu i powołania do chwały nieba każde-
go człowieka, który osobistym aktem wiary i zawierzenia uznał i przy-
jął Chrystusa za swego Zbawiciela197. 

A zatem warto zauważyć, jak istotne i ważne jest budowanie 
ludzkiego życia na fundamencie łaski uświęcającej, czyli pierwszeń-
stwa działania Boga. Bez uznania daru z wysoka i jego Dawcy, wszyst-
ko jest względne i chwiejne, cała egzystencja i aktywność człowieka 
jakby wisi w powietrzu, miotana porywami zranionej natury oraz dys-
harmonią pożądań/pragnień i życiowych celów, ponieważ nie ma ona 
umocowania i stabilizacji w przymierzu z żywym Bogiem, Bogiem we-
dług Objawienia, a nie tylko według naturalnej religijności, zmąconej 
niekiedy ludzkim egoizmem i magicznym działaniem człowieka w sfe-
rze kultu. 

Stale aktualna jest nauka Soboru Watykańskiego II o błogosławio-
nej Maryi Dziewicy w misterium Chrystusa i Kościoła198. To naucza-
nie wypada na nowo przestudiować. Samo zaś misterium – pobożnie 
i trwale kontemplować. Osobiście i pod patronatem Kościoła. Odkry-
wanie sensu Niepokalanego Poczęcia na płaszczyźnie prawd wiary i je-
go znaczenia dla dzisiejszej rzeczywistości świata i Kościoła – jest za-
daniem stale aktualnym. 

Soborowy dokument podaje zachętę do pobożnego rozmyślania 
o Maryi i przypatrywania się Jej w świetle Słowa, które stało się czło-
wiekiem. Dzięki kontemplacji każdy wierny ze czcią wnika głębiej w mi-
sterium Wcielenia i Odkupienia199. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia 
nie została tu wymieniona dosłownie, ale jest uwzględniona domyśl-
nie, ponieważ w szczegółowej systematyzacji i porządkowaniu wyda-

197  Zob. KK 63. 
198  KK, rozdz. VIII. O roli NMP w ekonomii zbawienia, zob. nr 55 i 65.
199  Zob. KK 65.
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rzeń zbawczych przynależy ona do tajemnicy Wcielenia, ta zaś jest pod-
porządkowana tajemnicy Odkupienia. A zatem wspomniana zachęta 
do rozmyślania o Maryi włączonej w misteria zbawienia dotyczy po-
średnio także Niepokalanego Poczęcia, na którym skupiamy się w tej 
refleksji z okazji niedawnej kanonizacji szczególnego czciciela Niepo-
kalanej, świętego Ojca Stanisława.

Nauka Soboru dotyczy samej istoty świętości Maryi i jej znacze-
nia dla nas wierzących. Oto znamienny fragment konstytucji dogma-
tycznej: Podczas gdy cały Kościół w osobie Najświętszej Dziewicy osią-
ga już doskonałość, dzięki której jest bez skazy i zmarszczki (por. Ef 
5, 27), wierni [jako Lud Boży w drodze] ciągle jeszcze starają się usilnie 
o to, aby przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości…200. Takie wzra-
stanie dokonuje się nie własną mocą i ludzkim staraniem dla samore-
alizacji (w duchu liberalnej pedagogii humanistycznej), lecz dzięki ła-
sce (w duchu nadprzyrodzonej wiary, pojmowanej personalnie, dlatego 
równoznacznej z zawierzeniem i posłuszeństwem Bogu – jako odpo-
wiedź na dar). Wszystko, co ma człowiek, bierze swój początek z daru 
Boskiej życiodajnej miłości Ojca względem swoich dzieci. 

4. Do czego inspiruje kanonizacja czciciela Niepokalanej?201 

Kanonizacja założyciela marianów przyniosła szeroki rozgłos i lep-
szą znajomość tak jego postaci, jak i samego Zgromadzenia. Stała się 
okazją do nowych ujęć i opisów mariańskiej duchowości. Ponadto po-
budziła wszystkich wierzących do realizacji powszechnego powołania 
do świętości. Stała się także inspiracją do podjęcia na nowo rozważań 
teologicznych i duchowych o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Studiując orzeczenia Magisterium Kościoła i ze czcią wnikając głębiej 
w samo misterium Niepokalanego Poczęcia, ukazane w jego liturgii 
(według zasady: lex orandi lex credendi), sami marianie, jako członko-

200  Tamże.
201  Niniejszy artykuł powstał w 2016 roku, zob. „Immaculata” 53(2016) nr 10, 56-62.
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wie wspólnoty o określonym charyzmacie maryjnym, stają się bardziej 
zdolni – sami i razem z innymi – za przykładem swego Ojca, aby wy-
znawać, miłować i czcić NMP Niepokalanie Poczętą202. 

W ramach dyskusji i spotkań pokanonizacyjnych trzeba wydo-
bywać nie tylko samą postać i cudowne interwencje nowego święte-
go, lecz także na nowo studiować i z naciskiem podkreślać ZNACZE-
NIE I AKTUALNOŚĆ SAMEGO MISTERIUM W ZAKRESIE WIA-
RY I W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEJ KULTURY. W tych właśnie 
obszarach zagrożone jest ludzkie życie, tak naturalne (od poczęcia), jak 
nadprzyrodzone (od chrztu). Lekceważy się samo życie albo dopuszcza 
się różne interwencje w jego naturę. Z kolei chrzest traktuje się bardziej 
jako tradycyjny zwyczaj obrzędowy niż wydarzenie zbawcze i począ-
tek drogi do pełni Życia. Niepokalana inspiruje cały Kościół i wszyst-
kich ludzi do troski o wspaniały dar życia, naturalny i nadprzyrodzony, 
otrzymany od Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Trójca Osób 
Boskich obdarowuje i przyciąga do siebie każdego człowieka – na nowo 
kontynuuje wielkie dzieło stworzenia i Odkupienia. Z woli Bożej Nie-
pokalanie Poczęta jest zwiastunką i jutrzenką nowego porządku i całej 
perspektywy pełnej nadziei na szczęśliwą przyszłość. 

Niniejsze rozważanie ma charakter refleksji teologicznej, na po-
graniczu teologii dogmatycznej i teologii liturgii. Koncentruje się na 
Niepokalanej. Adresatem zawartego w nim apelu są współbracia ma-
rianie od Niepokalanego Poczęcia NMP. – Artykuł powstał w kontek-
ście dyskusji o powrocie do stroju zakonnego. Niektórzy twierdzą, że 
najważniejszym wnioskiem, jaki należy wyprowadzić z faktu kanoni-
zacji Ojca Założyciela, jest sprawa habitu. Niniejszy artykuł prowadzi 
myśl w kierunku odkrycia na nowo znaczenia samego misterium Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, nie tylko w aspekcie mariologicznym, lecz 
także w zakresie osobistej wiary i pobożności, w sposobie pojmowa-
nia charyzmatu Zgromadzenia i wyprowadzenia z tej Tajemnicy apli-
kacji aktualnych w kontekście potrzeb Kościoła i współczesnej kultu-

202  Zob. Oblatio, 4; pełny cytat jest podany wyżej jako motto rozważania.
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ry. Konsekwentnie, Niepokalanemu Poczęciu NMP należy poświęcić 
więcej uwagi w programie mariańskiej formacji, intelektualnej i ducho-
wej, a także w praktyce duszpasterskiej (ponieważ realizacja immakuli-
stycznego charyzmatu Zgromadzenia także wymaga nieustannej for-
macji apostolskiej). Powrót do Niepokalanej – oto pilna potrzeba! Wy-
daje się, że zajmowanie uwagi strojem i podejmowanie starań o habit 
jako znak zewnętrzny – jest czymś wtórnym.
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Załącznik 10

Patroni Zgromadzenia Marianów. 
Aspekt historyczny i duchowy

Zadanie zbadania i przemyślenia na nowo patronów Zgromadze-
nia Księży Marianów, ich miejsca i znaczenia, w ustawach i w życiu, wy-
łoniło się podczas prac Komisji ds. Konstytucji i Dyrektorium. 6 marca 
2015 stwierdzono, iż nie można ani usuwać, ani na nowo redagować za-
pisu o patronach. Najpierw należy zbadać ich obecność w tradycji i roz-
ważyć znaczenie dla duchowości i apostolatu, niezależnie od współcze-
snych trendów. Może nawet trzeba będzie zmienić obecny zespół.

Temat patronów, dziś uzupełniony, został podjęty w 2015 roku; 
w pierwszej wersji był udostępniony w: „Immaculata” 52(2015) nr 3, 
53-58.

1. Święci i patroni

Poczet świętych i błogosławionych danego kraju lub zakonu, nie-
kiedy bardzo liczny, nie może być utożsamiany z gronem patronów. 
Kult określonych świętych w Kościele ma za podstawę świętość życia. 
Choć zdarzało się, że dzień beatyfikacji był jednocześnie dniem pro-
mocji określonego patronatu. 

Należy też odróżniać sprawę nadania tytułu od ustanowienia pa-
tronatu. Osoby Boże i tajemnice wiary mogą występować tylko w tytu-
le (wezwaniu) świątyni lub wspólnoty kościelnej. Wśród patronów od-
różnia się głównych i drugorzędnych. Obecnie mniej uwagi poświęca 
się patronom drugorzędnym. Ustanawianie patronów miejsc i społecz-
ności religijnych (stowarzyszeń, bractw, wspólnot i stanów) rozwinęło 
się po Tridentinum i w czasach nowożytnych. Dziś te sprawy reguluje 
odpowiednia instrukcja203. Wyrazem czci patronów jest zwykle określo-

203  De patronis constituendis (AAS 65:1973, 276-277).
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ne miejsce w kalendarzu, msza własna, wezwanie w litanii, kult relikwii, 
ewentualnie jakieś nabożeństwo i przywilej pozyskania odpustów204.

Patron to ktoś więcej niż tylko opiekun i pomocnik, czyli wspomo-
życiel. Należy się bronić przed traktowaniem patronów instrumental-
nie, na sposób małych pośredników zbawienia. W prefacjach o świę-
tych ich funkcja została opisana w taki sposób i w takiej kolejności za-
dań: „W ich życiu, [Boże], ukazujesz nam wzór postępowania”; „przy-
kład Świętych nas pobudza (inspiruje, łac: inciet – wprawia w ruch, za-
prasza do działania), a ich bratnia modlitwa nas wspomaga”205. 

Zawsze w procesie formacji i wychowania podkreślano szczególną 
rolę wzorów osobowych. Nie można poprzestać na wzniosłych, abs-
trakcyjnych ideach. Verba docent, exempla trahunt. Trzeba konkretnie 
i personalnie ukazywać określone ideały i programy życiowe, zwłasz-
cza wzniosły cel, jakim jest naśladowanie Chrystusa i styl życia według 
Jego Ewangelii. Święci pomagają, lecz przede wszystkim inspirują na-
sze życie i pobudzają do kształtowania określonych postaw i działań 
w ramach communio sanctorum206. Z tej racji można krytycznie oce-
nić fakt, że w aktualnym mariańskim Ratio formationis (2008) braku-
je odniesienia do wzorców.

2. Badanie mariańskiej tradycji

Dawne mariańskie statuty, poczynając od Norma vitae, nie mają za-
pisu o patronach207. Do czasu odnowy zakonu nie ma o nich wzmianki 

204  DACL XIV, 2516-2524; J.A. Jungmann, Vom Patrozinium zum Weiheakt, „Liturgisches 
Jahrbuch” 4(1954) 130-148; LK (1998) 7, 1478-1481; Leksykon liturgii, oprac. B. 
Nadolski, Poznań 2006, 1161-1162; „Encyklopedia Katolicka”, t. 15, Lublin 2011, 59-60; 
R. Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg-Basel-Wien 2013, 332.

205  MR (2002), 66-67; MRpol 70-71.
206  H. Misztal, Cześć świętych patronów – znak communio sanctorum, w: Droga życia. 

Konferencje Duchowe w 20. rocznicę zatwierdzenia odnowionych konstytucji… ZKM, 
red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, 159-175.

207  Leges Marianae, red. W. Makoś, Romae 1999, konstytucje są podane w następstwie 
chronologicznym.
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w dekretach kapituł generalnych208. Jedyny znany osiemnastowieczny 
modlitewnik Ramelhete manual, zredagowany pod wpływem francisz-
kanów – reformatów, podpowiada specjalny pietyzm dla św. Józefa, 
Oblubieńca NMP oraz Jej rodziców, św. Anny i św. Joachima209. Trze-
ba też zauważyć, że w okresie starań o propria w mariańskim kalenda-
rzu (lata 1841-1844), w podaniach do Świętej Kongregacji Obrzędów 
wymienia się św. Michała Archanioła w nawiązaniu do pierwszej pla-
cówki w Korabiu, bł. Joannę de Valois jako współautorkę reguły zako-
nu (institutrix) i św. Józefa Kalasantego, przez wzgląd na więź założy-
ciela z pijarami210.

W świetle takich danych, zastanawia opinia ks. S. Sydrego MIC, 
wyrażona w jego rozprawie doktorskiej (1930 r.), że „do patronów 
szczególnie czczonych przez Marianów należał św. Michał Archanioł, 
św. Franciszek i św. Anna”. Takiej tezy autor nie uzasadnia żadnym od-
wołaniem do źródeł211. 

Do zagadnienia patronów Zgromadzenia przed jego odnową kry-
tycznie odniósł się ks. T. Górski MIC. Zauważył on, iż w pierwotnym 
prawie mariańskim na próżno byśmy szukali jednoznacznej odpowie-
dzi na pytanie, kto był patronem…212. Bez przekonania odwołuje się do 
akt procesu beatyfikacyjnego Ojca Założyciela; świadkowie wymienili 
św. Jana Ewangelistę, św. Hieronima i św. Stanisława biskupa213.

208  Capitula generalia Marianorum 1702-1991, red. W. Makoś, Puszcza Mariańska 2001. 
Podczas kapituły generalnej w 1773 r. zarządzono coroczne specjalne modły za przy-
czyną św. Floriana o ochronę przed ogniem drewnianych budowli mariańskich, od-
wołując się do częstych pożarów, których doświadczono. Święty Florian został tu na-
zwany „patronem zakonu” (nr 17). Podobne okolicznościowe (a więc przejściowe) 
„suffragia” były naznaczane z okazji innych szczególnych sytuacji lub wydarzeń.

209  Ramelhete manual de diversas orações, Lisboa 1757, 246-252, 256. 
210  M. Pisarzak, Stary mariański kalendarz uczy i inspiruje. Opis dyrektorium na rok 1840, 

„Immaculata” 52(2015) nr 3, 53-57.
211  S. Sydry, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII wieku, Warszawa 1930, 

68.
212  T. Górski, Patronowie naszego Zgromadzenia, Warszawa 2014, 3.
213  […] Positio super introductione Causae et super virtutibus ex officio conncinata, Romae 

1977, 855.
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Natomiast bł. Jerzy, Odnowiciel, w konstytucjach (1910), instruk-
cjach (1910 – nn. lata) i „Dzienniku duchowym” (1910-1911) zapisał 
cele i dążenia Zgromadzenia, jednocześnie, jako organizator i wycho-
wawca, widział potrzebę wskazania imiennie wzorów osobowych, do-
dając w paru miejscach określoną motywację wprowadzenia ich do 
ustaw i pobożności. 

W „Dzienniku”, oprócz NMP Niepokalanie Poczętej i św. Pawła 
Apostoła, do patronów bł. Jerzy zaliczył św. Józefa, opiekuna Kościo-
ła214, św. Ignacego Loyolę, wzór „ducha apostolskiego, obejmującego po-
trzeby całego Kościoła” i przykład starań o „zbawienie także przeciw-
ników wiary i Kościoła”215. We wspomnianych konstytucjach (1910), 
bez podania motywacji, zostali zapisani święci apostołowie, Piotr i Pa-
weł, św. Tomasz z Akwinu, św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy z Loyoli 
i św. Wincenty a Paulo (par. 4). Podczas kapituły gdańskiej (1923) zo-
stali dołączeni: św. Michał Archanioł i św. Józef (par. 14). W kolejnej re-
dakcji konstytucji (1927, wyd. 1930, par. 14-15) – mariańskie patrona-
le zostało uporządkowane i zapisane w zestawie znanym do niedawna 
(zob. konstytucje z 1988 r.)216. Patronat Zgromadzenia trzeba „prze-
myśleć na nowo” – zauważono w dokumentach przedostatniej kapi-
tuły generalnej (2011, dekret 3). Takie zadanie podjęła ostatnia kapitu-
ła generalna (2017 r.) i do zespołu patronów zaliczyła własnych świę-
tych i błogosławionych oraz dodała św. Joannę de Valois, św. Fausty-
nę i św. Jana Pawła II.

Aktualny zapis numeru pt. „Pozostali Patronowie” ma następujące 
brzmienie: Przede wszystkim niech współbracia czczą, przyzywają i na-
śladują naszego Ojca Założyciela Świętego Stanisława, Błogosławione-
go Jerzego Odnowiciela, Błogosławionych męczenników Antoniego i Je-
rzego oraz Sługę Bożego Kazimierza. Kościół ukazał ich nam jako przy-
kład wiernej realizacji mariańskiego powołania. Zgromadzenie uzna-
je za swoich patronów również: św. Michała Archanioła, św. Józefa Ob-

214  DD 98.
215  Tamże, 51; 63; 64; por. tamże, 68.
216  Leges Marianae…
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lubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Kościoła, świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła, św. Franciszka z Asyżu, św. Tomasza z Akwinu, 
św. Joannę Francuską [de Valois], św. Ignacego Loyolę, św. Wincentego 
a Paulo, św. Faustynę i św. Jana Pawła II.

Opuszczono odrębny fragment, który brzmiał w ten sposób: Przede 
wszystkim jednak niech mają przed oczyma niezliczone i olbrzymie, po-
niesione dla Chrystusa i zbawienia dusz prace i cierpienia św. Pawła 
Apostoła, jego ustawiczne troski, czuwania, modlitwy, podróże, niebez-
pieczeństwa, wysiłki, świetne boje i czyny, zapalając się nimi do działa-
nia i cierpienia dla imienia Chrystusowego217. 

Oprócz dotychczas znanych i czczonych świętych, Kapituła uznała 
za swoich patronów św. Joannę de Valois, św. Faustynę i św. Jana Paw-
ła II. Interesująca jest motywacja takiego wyboru. Zwroty modlitewne 
do nich znajdą się w mariańskim modlitewniku. 

Święta Joanna była współautorką Reguły Dziesięciu Cnót (institu-
trix regulae), która obowiązywała i była respektowana w dziejach na-
szego zakonu. Stąd przez tę świętą odnawia się i dokonuje wzgląd na 
duchowość naśladowania maryjnych cnót opisanych w Regule, pośred-
nio do duchowości ewangelicznego sposobu życia218.

Dwie pozostałe postaci będą nam towarzyszyć w apostolacie Boże-
go Miłosierdzia. I nie tylko w tym zakresie. Święty Jan Paweł II to tak-
że wzór ewangelizatora i przykład godnego przejścia do domu Ojca 
(aspekt formacji eschatycznej, dojrzewania do nieba, gotowości na 
transitus ku pełni życia wiecznego).

3. Modlitwa do patronów

Patronów wprowadzono nie tylko do ustaw, lecz ponadto uwzględ-
niano ich w codziennych pacierzach Zgromadzenia. Modlitewne wspo-

217  KM 15.
218  Zob. Stary mariański kalendarz. Opis dyrektorium na ok na rok 1840, „Ephemerides 

Marianorum” 4(2015) 61-66. Tamże opis starań marianów (w 1841 r.) w sprawie wła-
snego kalendarza i oficjum o św. Joannie de Valois (s. 63).
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mnienie poszczególnych patronów było zamieszczane w kolejnych wy-
daniach własnego modlitewnika219. Nowo dołączeni święci także zosta-
ną zamieszczeni w jego krótkiej i długiej wersji na nowo wydanej. Ko-
lejność patronów uwzględnia chronologię ich życia.

Uzasadnione jest pytanie: jakim tekstem się modlono? – Były to 
po prostu kolekty zapożyczone z mszału rzymskiego, włączone w zbiór 
codziennych modlitw porannych i wieczornych. Rano wzywano Naj-
świętszą Maryję Pannę, św. Michała Archanioła, św. Józefa i ogólnie 
patronów, wieczorem – oprócz Najświętszej Maryi także Apostołów 
Piotra i Pawła, św. Tomasza z Akwinu, św. Ignacego z Loyoli, św. Fran-
ciszka z Asyżu, św. Wincentego a Paulo i bł. Jerzego, biskupa (po jego 
beatyfikacji w 1987 r.).

W 2005 roku w miejsce mszalnych kolekt zostały wprowadzone 
wezwania litanijne, ze wskazaniem na jakiś szczególny przymiot lub 
określone zadanie każdego patrona. Rano więc byli przyzywani trady-
cyjni patronowie, wieczorem zaś mariańscy błogosławieni220.

Aspekty mariańskiej duchowości wyrażone w modlitwie do patronów

Wspomniane modlitewne inwokacje, kierowane do patronów, tak-
że nowo ustanowionych, wyrażają niektóre charakterystyczne treści 
mariańskiej duchowości. Oto brzmienie wezwań modlitewnych, daw-
nych i nowych, świeżo zatwierdzonych: 

RANO: 
L.  Święty Michale Archaniele.
W.  Chroń nas od zasadzek nieprzyjacielskich. 

219  Sługa Niepokalanej. Podręcznik ascetyczno-modlitewny, Łomża 1932; Adveniat Re-
gnum tuum, Marijampolé 1933; Preces matutinae et vespertinae…, Romae 1935 (pro-
jekt z nihil obstat cenzora); te Preces … (Romae 1936) – z dodatkami – były wydawa-
ne bez zmian w następnych latach. Na przykład w Polskiej Prowincji: Sługa Niepoka-
lanej…, Stockbridge – Warszawa 1990.

220  Modlitwy mariańskie odmawiane po liturgii godzin, Warszawa 2005; wznowione 
w 2010 r.; uzup. w 2018 roku. Edycja tego zbioru jest kontynuowana pt. Modlitwy 
Marianów.
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L.  Święty Józefie.
W.  Wspomagaj nas w pełnieniu woli Bożej. 

L.  Święci Piotrze i Pawle.
W.  Uproście nam dar żywej wiary i apostolskiej gorliwości.

L.  Święty Franciszku z Asyżu.
W.  Naucz nas żyć ubogo i pokornie.

L.  Święty Tomaszu z Akwinu.
W.  Wyjednaj nam dar mądrości Bożej.

L.  Święta Joanno Francuska.
W.  Pomagaj nam naśladować cnoty Maryi Niepokalanej.

L.  Święty Ignacy z Loyoli.
W.  Pomóż nam czynić wszystko na większą chwałę Bożą.

L.  Święty Wincenty a Paulo.
W.  Wspieraj nas w służbie ubogim i cierpiącym.

L.  Święta Faustyno.
W.  Wypraszaj nam łaskę bezgranicznej ufności w Boże Miłosierdzie.

L.  Święty Janie Pawle II.
W.  Ucz nas wielkodusznie i bez lęku służyć Chrystusowi.

L.  Święty N. / Błogosławiony N.
 (Można dodać patrona dnia liturgicznego, prowincji, domu…)
W.  Módl się za nami.

L.  Pan Wszechmogący niech obdarza swym pokojem dni 
 i dzieła nasze.
W.  Amen.

160 ks. Marian Pisarzak



WIECZOREM
L.  Święty Ojcze Stanisławie, założycielu naszego Zgromadzenia. 
W.  Wstawiaj się za nami, abyśmy z misterium Niepokalanego 
 Poczęcia / czerpali radość i moc dla naszego powołania.

L.  Błogosławiony Jerzy, biskupie. 
W.  Wspieraj nas w służbie Chrystusowi i Kościołowi / na wzór 
 Niepokalanej i św. Pawła Apostoła. 

L.  Błogosławieni Antoni i Jerzy, męczennicy.
W.  Uczcie nas oddawać życie dla Boga i dla ludzi.

L.  Czcigodny Sługo Boży Kazimierzu.
W.  Wypraszaj nam łaskę żarliwej miłości do Zgromadzenia.

4. Komentarz ks. Witolda Niecieckiego MIC 

Cenne objaśnienie znaczenia poszczególnych patronów w naszej 
duchowości przygotował ks. W. Nieciecki MIC w Posłowiu swojej pra-
cy magisterskiej i licencjackiej. Jego przemyślenia mają dziś wartość 
jubileuszową, bo zostały podjęte i udostępnione pięćdziesiąt lat temu 
(1965-2015). Warto wejść głębiej w ten komentarz; niektóre frazy i ak-
centy zostały wydobyte przez ich podkreślenie, w niektórych miejscach 
zmieniono redakcję tekstu221.

Każdy doświadczony duszpasterz i pedagog – czytamy w Posłowiu – 
wie o tym, jak dużą pomocą w nauczaniu zasad należytego postępo-
wania są wzory osobowe, które reprezentują omawiane cnoty i dobre 
uczynki. Piękno żywego przykładu bardziej pociąga niż najlepiej uza-
sadniony i skonstruowany system etyczny. Dlatego bogactwem Kościoła 

221  Główne cechy duchowości Zgromadzenia Księży Marianów w świetle Konstytucji 
z 1930 r., Rzym 1965, 178-183. Przez wiele lat ks. W. Nieciecki kontynuował swoje re-
fleksje około charyzmatu, jego artykuły na ten temat zebrał ks. J. Kumala w publikacji 
pt. W poszukiwaniu mariańskiej drogi, Licheń 2004.
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jest nie tylko prawdziwość ewangelicznej nauki, ale także jej «wcielenie» 
w życiu najpierw samego Chrystusa i Jego Matki, następnie zaś w życiu 
najbardziej «wzorcowych» chrześcijan, jakimi byli święci.

Marianie nie mogą poszczycić się [licznymi] wyniesionymi na oł-
tarze członkami własnego zakonu, na których Kościół oficjalnie by 
wskazał, jako na autentyczną realizację mariańskiego ideału doskona-
łości i duchowości. Jednak – tu uzupełniamy tekst autora – doczekali 
się czterech beatyfikacji swoich członków, w tym założyciela, odnowi-
ciela i dwóch męczenników. Traktują ich z pietyzmem, włączając do 
swoich codziennych modłów.

Ponieważ – pisze ks. Nieciecki – duchowość czerpie swe istotne 
elementy z ewangelicznej tradycji i wielowiekowego dorobku wspól-
nego całemu chrześcijaństwu, zatem nie można się dziwić, iż Jerzy 
Matulewicz, Odnowiciel marianów, nie chcąc ich pozbawiać tak waż-
kiej w życiu duchowym pomocy, jaką są «święci Patronowie», oprócz 
Niepokalanej Matki i Królowej polecił w paragrafie piętnastym nowych 
Konstytucji «czcić, wzywać i (zwłaszcza) naśladować» tych wybranych 
świętych Kościoła katolickiego, którzy zdają się w sposób najbardziej 
pełny i «syntetyczny» niejako reprezentować duchowość odnowione-
go Zgromadzenia.

Pierwsze miejsce w tym szeregu mariańskich patronów zajął św. Mi-
chał Archanioł, «chorąży niebieski», wzór bezwzględnego oddania się 
Bogu i bezkompromisowej walki ze złem, a także zaznaczony w ża-
łobnej liturgii przewodnik dusz w ich przeprawie «de morte ... ad 
vitam»222. 

Mariańskiej idei pomocy zmarłym bliski jest również św. Józef, 
czczony w Kościele jako patron dobrej śmierci, «patron umierają-
cych»223. Ale św. Józef jest przede wszystkim pierwszym i najdoskonal-

222  Offertorium we Mszy żałobnej. [Aktualny mszał nie zawiera tego tekstu. Natomiast do 
roli aniołów, jako przewodników „do raju” i „krainy życia wiecznego”, nawiązuje ogól-
nie antyfona „Niech aniołowie”, obecna w używanym dziś rytuale Obrzędy pogrzebu 
(nr 67)].

223  Litania do św. Józefa.
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szym czcicielem i Oblubieńcem Niepokalanej Matki Bożej, żywicielem 
i obrońcą Chrystusa – a więc i opiekunem Jego Mistycznego Ciała; jest 
mistrzem prawdziwie ewangelicznej «rodzinności» i męskiej czystości 
oraz patronem chrześcijańskiej «ascezy pracy». Nie brak więc powo-
dów, by się znalazł w mariańskim patronale.

Dalej konstytucje wymieniają świętych Apostołów Piotra i Pawła – 
kolumny Kościoła, żywe znaki jego powszechności i apostolskości, 
a także jego jedności, opartej na opoce papiestwa oraz ujawniającej się 
w więzi hierarchicznej i organizacyjnej, doktrynalnej i liturgicznej. Więź 
ta łączy wszystkie narody i języki we wspólnocie «ludu Bożego», któ-
remu Zgromadzenie ma służyć. Świętemu Pawłowi został poświęco-
ny nawet osobny znamienny zapis, ukazujący jego więź z Chrystusem 
i apostolską gorliwość224 (zob. poniżej przytoczony cały tekst).

Święty Tomasz z Akwinu […] – to dla marianów nie tylko nauczy-
ciel katolickiej prawdy, ale też mistrz katolickiego stosunku do wszel-
kiej prawdy oraz wzór niezmordowanej pracy nad tym, by tę praw-
dę w całej pełni okazać, by pociągnąć do niej wrogie lub uprzedzo-
ne umysły, by działalność naukową i dydaktyczną związać z miłością 
Boga i człowieka.

W św. Ignacym Loyoli, płomiennym rycerzu Chrystusowym, refor-
matorze życia chrześcijańskiego i zwłaszcza życia zakonnego, które ujął 
w nową formę, dostosowaną do aktualnych potrzeb Kościoła – winni 
chyba marianie uczcić głównie patrona tak sobie bliskiej idei «odnowie-
nia», której urzeczywistnieniem na określonym odcinku mariańskich 
dziejów stało się dzieło ks. arcybpa Matulewicza; wzory zaś ignacjań-
skich ćwiczeń rekolekcyjnych i […] metod rozmyślania, ignacjańskiej 
ascezy posłuszeństwa i samozaparcia — winny pobudzać nie tylko do 
naśladowania, ale też do dalszych […] poszukiwań, by ludziom każdej 
epoki i każdego środowiska pomóc kierownictwem, radą, przykładem 
w ich pracy nad sobą i nad wzrostem królestwa Bożego na ziemi.

224  KM 15.
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Podobnie reformistyczne tendencje [w duchu zdrowej odnowy] 
– choć każdy w swoim rodzaju – reprezentują w duchowości Zgroma-
dzenia dwaj ostatni Patronowie: św. Franciszek z Asyżu i św. Wincenty 
a Paulo. Pierwszy – to głównie mistrz reformy «oddolnej», działającej 
wśród mas bardziej wymową własnej ewangelicznej postawy niż słow-
nym argumentem; franciszkańskie ubóstwo w zewnętrznym tylu życia, 
jak niemniej «ubóstwo ducha», obejmujące także pokorę, prostotę, wy-
rozumiałość na ludzkie błędy i upadki – to wciąż aktualny i zwłaszcza 
dziś niezastąpiony warunek owocności katolickiego i zakonnego apo-
stolstwa, to klucz do serc i umysłów oddalonych od Boga i Kościoła.

Liturgiczna modlitwa odmawiana w dniu wspomnienia św. Win-
centego a Paulo zwraca uwagę na dwie dziedziny jego apostolskiej i za-
razem reformatorskiej pracy w Kościele: 1/ opowiadanie Ewangelii ubo-
gim oraz 2/ podnoszenie poziomu i znaczenia duchowieństwa. Mają 
więc marianie w tym Świętym – patrona w urzeczywistnianiu swej 
tradycyjnej misji apostolskiej «niesienia pomocy duchowieństwu» 
i «uczenia prostaczków», a jeszcze nadto w dostrzeganiu wszystkich, 
duchowych i materialnych, potrzeb współczesnych sobie ludzi, […], 
w przyciąganiu i przygotowywaniu do swej […] działalności […] po-
mocników i współpracowników, w odnajdywaniu wspólnych celów 
i «wspólnego języka» […] z duchowieństwem diecezjalnym i innymi 
zakonami, ze świeckimi katolikami i – chyba także – niekatolikami.

Gdyby się chciało jeszcze zwięźlej ująć najbardziej charakte-
rystyczne cechy mariańskiego modelu życia wewnętrznego, wówczas 
– nie umniejszając znaczenia innych Patronów – należałoby przede 
wszystkim wskazać na dwie najważniejsze postaci w tym szeregu: na 
Niepokalaną i św. Pawła Apostoła. Tak zresztą czyni sam ustawodawca, 
który Maryi poświęca cały paragraf Konstytucji225, o św. Apostole Na-
rodów zaś dwukrotnie mówi w następnym paragrafie226: najpierw wy-
mienia go obok św. Piotra, następnie wyliczywszy krótko wszystkich 

225  Tamże, 14.
226  Tamże, 15.
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innych Patronów, stwierdza w nowym zdaniu, iż marianie w pierwszym 
rzędzie winni mieć «przed oczyma niezliczone i olbrzymie, poniesione 
dla Chrystusa i zbawienia dusz prace i cierpienia św. Pawła Apostoła, 
jego ustawiczne troski, czuwania, modlitwy, podróże, niebezpieczeń-
stwa, wysiłki, świetne boje i czyny», by się rozważaniem tego wszystkie-
go zapalać «do działania i cierpienia dla imienia Chrystusowego»227.

Wprawdzie Matka Boża jako uosobienie świętości Kościoła, jak 
i św. Paweł, którego nauką i przykładem żyje całe chrześcijaństwo, nie 
mogą być wyłączną «własnością» jakiejkolwiek szkoły czy kierunku 
życia duchowego, tym niemniej zestawienie postaci Maryi – ze szcze-
gólnym podkreśleniem prawdy o Jej Niepokalanym Poczęciu – oraz 
św. Pawła, widzianego zwłaszcza w świetle jego ofiarnej działalności 
apostolskiej – w specyficzny sposób ujmuje i uwypukla znamiona du-
chowości marianów228.

[W podsumowaniu wywodu ks. Nieciecki zmierza do sformuło-
wania syntezy. Oto ona.] Wydaje się, iż w harmonijnym, syntetycznym 
połączeniu tych dwóch wzorów i w przecięciu dwóch związanych z ni-
mi prądów biegnących nieustannie przez życie Kościoła: prądu «ma-
ryjnej›› służby Bogu i ludziom oraz «Pawłowej» idei powszechnego apo-
stolstwa – kryje się sens mariańskiego powołania, tajemnica wzrostu ca-
łego Zgromadzenia, źródło skuteczności jego społecznych starań i osią-
gnięć w pracy dla Chrystusa i Kościoła. Wszystkie […] wywody dałoby 
się bez większego trudu włączyć w tak skonstruowaną syntezę, ukazu-
jąc również perspektywy dalszego jej rozwoju, uzależnionego od stałe-
go, teologicznego pogłębiania obu idei oraz od wierności we wcielaniu 
ich w życie rodziny mariańskiej i jej poszczególnych członków.

Tak o mariańskim patronale, pośrednio o charyzmacie, napisał 
o. W. Nieciecki w Posłowiu do swego studium. Sam temat drążył nie-
ustannie, pogłębiał go i aktualizował229. 

227  Tamże, 14-15.
228  Zob. W. Nieciecki, W poszukiwaniu mariańskiej drogi, red. J. Kumala, Licheń 2004.
229  Tamże, 45, 207.
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5. Uzupełnienie komentarza ks. W. Niecieckiego MIC

Do analitycznego i wnikliwego komentarza ks. Niecieckiego można 
dodać jeszcze parę uwag. W innym aspekcie wydobywają one najpierw 
szczególne znaczenie św. Pawła Apostoła w duchowości marianów. 

a) Wzorzec zespolony – Niepokalana i św. Paweł Apostoł 

Ten patronat w Zgromadzeniu Księży Marianów ma szansę być na 
nowo odkrytym i ożywionym. Na tę postać próbujmy patrzeć głębiej; 
próbujmy zestawić Apostoła z Niepokalaną, szukając jednej i wspól-
nej inspiracji maryjno-pawłowej, aby te dwa osobowe wzory nie były 
stawiane obok siebie, w izolacji. Taka refleksja jest potrzebna, ponie-
waż Matka Boża nie jest jedynym znakiem w naszym życiu. Odnowi-
ciel przyznał św. Pawłowi szczególne miejsce bezpośrednio po Niepo-
kalanie Poczętej230. 

b) Oryginalne zestawienie wzorów

Złączenie w grupie patronalnej Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanie Poczętej i św. Pawła Apostoła jest w dziejach duchowości orygi-
nalnym, i chyba jedynym takim zestawieniem wzorów osobowych dla 
wspólnoty zakonnej o charakterze maryjnym i apostolskim. Ta orygi-
nalność powinna radować i inspirować. Należy rozwijać jej rozumienie. 
Trzeba sprzyjać dalszym przemyśleniom tej szczególnej więzi wzorów, 
aby widzieć je integralnie.

Klamrą spinającą te dwa nurty duchowości jest teologia Odkupie-
nia, wskazująca na służebną rolę misterium Niepokalanego Poczęcia 
NMP względem misterium redemptionis i teologią posługi apostolskiej, 
a w niej „Pawłowe” dążenie do okazania każdego człowieka doskona-

230  Zob. PDV 31; por. MutR 18. Zob. Materiały z Kongresu SPM 17 maja 2011 r. Artykuł 
w jęz. ang., „Ephemerides Marianorum” 4(2015) 281-298.  
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łym w Chrystusie: świętym, nieskalanym, obdarowanym łaską (por. Kol 
1, 28) i włączonym w strukturę żywego Kościoła, nowego ludu Bożego.

Przez metodę ewangelizacji i zasięg apostolskiej aktywności, 
św. Paweł jest dla prezbiterów-zakonników modelem sprawowania po-
sługi na sposób bardziej profetyczny, misyjny, skupiony więcej na gło-
szeniu słowa niż na duszpasterstwie sakramentalnym, otwarty bardziej 
na Kościół powszechny niż tylko lokalny. Potwierdza to „odwieczna” 
praktyka duszpasterska. Świadczy o tym także współczesne nauczanie 
Kościoła: Kapłani, którzy należą do zakonów i zgromadzeń zakonnych, 
stanowią duchowe bogactwo dla całego presbyterium diecezji, do które-
go wnoszą specyficzny wkład w postaci charyzmatów i specjalnych po-
sług, pobudzają swą obecnością Kościół lokalny do większego otwarcia 
na problemy Kościoła powszechnego231. 

c) Spostrzeżenia, które dotyczą innych patronów 

Obserwacje i sugestie ks. W. Niecieckiego można rozwinąć lub 
uzupełnić także co do innych patronów (według KM 15).

Pierwsza uwaga odnosi się do znaczenia postaci św. Wincentego 
a Paulo. Zgodnie z kolektą mszalną (27 IX) przypomina on zawsze ak-
tualny wyższy motyw – poza humanitarnym – podejmowania dzieł mi-
łosierdzia, mianowicie soteriologiczny, czyli „dla zbawienia ubogich” 
(ad salutem pauperum), także „nowych ubogich”, którzy są znakiem 
naszych czasów. 

Drugie spostrzeżenie ma sens eklezjalny. Tak św. Franciszek, jak 
i św. Ignacy działali w czasach, kiedy Kościół był w ogromnym kryzy-
sie; obydwaj założyli wspólnoty zakonne „dla dobra Kościoła”. Wiemy, 
że bł. Jerzy, odnawiając marianów, kierował się troską o Kościół i kazał 
iść tam, „gdzie jest największa potrzeba”. 

231  Zob. Stary mariański kalendarz. Opis dyrektorium na rok 1840, „Ephemerides Ma-
rianorum” 4(2015) 63.
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Święty Tomasz z Akwinu jest wzorem teologicznego myślenia oraz 
strzeżenia i przekazywania „nauki Kościoła”, bez sensacji i nowinek, bez 
liberalnych i prywatnych teorii; konstytucje zredagowane przez bł. Je-
rzego mówią o traductio doctrinae christianae (par. 3). 

Z kolei św. Michał Archanioł odsyła do kolebki Zgromadzenia. 
Tam Założyciel szukał przede wszystkim Boga („Mikael!, Któż, jak 
Bóg!”), swego miejsca w Kościele i sposobu realizacji „pomysłu”, zro-
dzonego z natchnienia Bożego.

6. Do czego inspirują nowi patroni?

Święta Joanna de Valois była autorką (institutrix regulae) Reguły 
Dziesięciu Cnót. Na tę regułę marianie byli zatwierdzeni jako zakon po-
święcony czci Niepokalanego Poczęcia NMP. W istocie Reguła mówi-
ła pierwszoplanowo o ewangelicznej inspiracji życia zakonnego, o za-
konności według Ewangelii (na przykładzie postaw/cnót NMP), wtór-
nie dotyczyła maryjności. Przywołując św. Joannę w naszych modłach, 
przez nią mamy nawiązanie do określonej duchowości, lecz nie tyle im-
makulistycznej, co raczej do duchowości naśladowania maryjnych cnót 
opisanych w regule, a zatem pośrednio do duchowości ewangeliczne-
go sposobu życia. NMP w tej regule jest wzorem i przykładem relacji 
z Chrystusem i „bycia” dla Chrystusa. Przyjęcie św. Joanny za patronkę 
nie jest czymś nowym. W tym miejscu trzeba odnotować historyczny 
fakt starań marianów (w 1841 r.) o własny kalendarz z uwzględnieniem 
św. Joanny (wówczas błogosławionej) i o oficjum jej poświęcone232. 

Dwie pozostałe postaci, zakonnica i papież, będą nam towarzy-
szyć w apostolacie Bożego Miłosierdzia. I nie tylko w tym zakresie. 
Święty Jan Paweł II to także wzór ewangelizatora i pasterza wołające-
go „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, ponadto przykład godnego przej-
ścia do domu Ojca (aspekt formacji eschatycznej).

232  Zob. Instr. I, 15; KM 15.
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7. Aktualne miejsce św. Pawła Apostoła

a) Stary zapis był wart zachowania. Dlaczego? – Skoro św. Paweł 
Apostoł z woli bł. Odnowiciela, wspartej jego myślą i miłością eklezjal-
ną oraz gorliwością apostolską, był dany Zgromadzeniu jako pierwszo-
rzędnie ważny patron (imprimis)233, zaraz po Najświętszej Maryi Pan-
nie, to pożytecznym by było zachować i zaznaczyć go w serii patro-
nów; zwrot „przede wszystkim” zachęcał do takiej „opcji” redakcyjnej. 
Stało się inaczej. Oczywiście, św. Paweł jest obecny, obecny w jedno-
ści ze św. Piotrem. Bo tych Apostołów Kościół zawsze razem ukazuje, 
wspomina i czci. Fiat!

b) Nie przedawniło się duchowe i apostolskie znaczenie św. Paw-
ła Apostoła. Zob. Opracowanie tematu: zob. Komentarz do hasła 
Zgromadzenia (K 2017, nr 14); zob. rozwinięcie komentarza: artykuł 
o św. Pawle Apostole w duchowości marianów, art. w jęz. ang., w: „Ephe-
merides Marianorum” 4(2015) 281-298; zob. Marian Pisarzak MIC, 
Patronale marianów. Komentarz historyczny i duchowy, w: „Immacu-
lata” 52(2015) nr 3, 53-58.

Źródła: K (1910) 4-5; KM 15; K 15; K 18; DD (kilka razy); Instr 
I, 15; Dziennik, Fryburg Szwajcarski 31 VII 1911 – 19 IX 1912, pod datą 
03.08.1912, zob. „Ephemerides Marianorum” 2(2013) 465-503. 

Aktualność: Święty Paweł Apostoł jest nadal aktualnym przykła-
dem głoszenia kerygmatu, to znaczy nauki o grzechu i o łasce Bożego 
Miłosierdzia. Od tego orędzia zaczyna się ewangelizacja. Na nim bazu-
je każdy rodzaj/typ/ duszpasterstwa, dążąc do pogłębienia pierwotnej 
kerygmy przedchrzcielnej, wzywającej do nawrócenia; na niej wspiera 
się każda odmiana apostolatu.

Wszyscy współbracia, szczególnie oddani ewangelizacji i misjom, 
niech mają przed oczyma św. Pawła Apostoła jego wyjątkową żarli-
wość apostolską, wysiłki i odważne czyny, zapalając się nimi do dzia-
łania i cierpienia dla imienia Chrystusowego. Jest on przykładem gło-

233  Zob. Dokumenty kap. gen. (2011), dekret 3.
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szenia kerygmy, prawdy o grzechu i o łasce Bożego Miłosierdzia. Po-
nadto jest on przykładem łączenia modlitwy i kontemplacji z apostol-
ską aktywnością, wzorem zwłaszcza dla prezbiterów.

8. Co dalej z patronami? – Wejść w osobową relację z nimi! 

Co dalej? Jest to pytanie zasadne, a odpowiedź prosta: patronów 
zachować w ustawach i czcić w praktyce! Wszak stanowią znakomi-
tą „cząstkę” Kościoła i Zgromadzenia. Zaprosić ich do wspólnoty ży-
cia i działania. Wejść w osobową relację z nimi, doświadczać komunii 
z nimi (communionis sanctorum). Od nich brać inspirację do święto-
ści, ewangelicznego życia i posługiwania.

Współcześnie nie docenia się kultu świętych, a patronów traktuje 
się utylitarnie. Także w mariańskich domach zdarzało się usłyszeć wy-
powiedzi, aby ich pominąć w ustawach zakonnych. Świadczy to o nie-
znajomości litery i ducha, tak odnowy soborowej, jak reformy kalenda-
rza liturgicznego po Vaticanum Secundum. Kult świętych to element 
życia Kościoła i wyznacznik zdrowego duszpasterstwa. W funkcji religij-
nego wychowania „nowego człowieka” odwołuje się ono do świadków 
i wzorów wiary. Tej sprawie sprzyjał św. Jan Paweł II, o czym świadczą 
liczne beatyfikacje i kanonizacje dokonane w czasie jego pontyfikatu.

Patronale Zgromadzenia trzeba „przemyśleć na nowo” – zauwa-
żono w dokumentach przedostatniej kapituły generalnej (2011)234. Pa-
tronów nie odrzucać, lecz potwierdzić więź z nimi w ramach komunii 
eklezjalnej, czyli misterium obcowania świętych. Ponadto trzeba ich 
pokornie zaprosić i włączyć w dzieło budowania Kościoła dzisiaj, ra-
zem z nami, pod ich inspiracją i z ich pomocą; „razem ze Świętymi” 
(według słów prefacji, nr 70); przykład, przesłanie i misja świętych nie 
uległy przedawnieniu.

234  Zob. KK, rozdz. V-VI.
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9. Zwieńczenie przemyśleń

Dokumenty mariańskiej przeszłości mówią o zachowaniu hie-
rarchii i równowagi w zakresie duchowości i pobożności. Zawsze na 
pierwszym planie był Chrystus i Ewangelia, a nie same życiorysy i cu-
da świętych. W nabożności wiele pietyzmu łączono z kultem Najświęt-
szego Sakramentu, przyzywaniem Ducha Świętego, ze czcią dla Nie-
pokalanej, z modlitwą za zmarłych. Godzinki o Niepokalanym Poczę-
ciu NMP i Officium defunctorum to dwa zasadnicze mariańskie nabo-
żeństwa. Kult świętych i dobór patronów pełnił rolę służebną w du-
chowości i w apostolacie. Taki styl należy utrzymać i go wspierać, 
nie przestając modlić się z nimi i prosić Boga za ich „bratersko-
-siostrzanym” wstawiennictwem.

Ponadto należy docenić motywacje eklezjalne i formacyjne prze-
mawiające za utrzymaniem, a nawet za rozwinięciem zespołu szcze-
gólnych patronów. I tak pozytywnie postąpili ojcowie kapitulni w 2017 
roku w Rzymie. Patroni są znakiem pięknej więzi i zażyłości z Chry-
stusem i z Maryją, wzorem świętości życia, przykładem wrażliwości 
apostolskiej w obszarze dzieł i posług Zgromadzenia; są oni wybraną 
„cząstką” Kościoła, z którą współpracujemy i pozostajemy w żywej jed-
ności w ramach pełnej komunii eklezjalnej. Jeśli zapraszamy świętych 
do wspólnoty, to oni towarzyszą nam w drodze ku naszej świętości, je-
śli patrzymy na ich dzieła, to oni inspirują nas do wrażliwości na dzi-
siejsze potrzeby Kościoła, i jeśli modlitewnie prosimy ich o pomoc, to 
wspierają nas w działaniu. 

W komunii całego Kościoła i w jedności każdej wspólnoty za-
konnej jest miejsce i funkcja dla świętych patronów. Po Soborze Wa-
tykańskim II nastąpiła zmiana w patrzeniu na powołanie do święto-
ści oraz na życie zakonne235. Jest nią bardziej rozwinięty zmysł kościel-
ny, duch komunii, który określa tożsamość i ożywia życie i dzieła osób 
konsekrowanych236. 

235  List Rozpoznawajcie…, 4.
236  EG 97.
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Załącznik 11

Ikona Zgromadzenia. 
Znaczenie pierwszej części konstytucji i dyrektorium

Kapituła skupiła się na pierwszej części KiD. Pytanie: dlaczego? 
– Bo jest to część najważniejsza i reprezentatywna. Kto będzie ją czy-
tał, ten ma szansę otrzymać obraz i kształt Zgromadzenia w istotnych 
rysach jego własnej tożsamości. Pierwsza część jest jak zwierciadło 
przedmiotu albo jak zarys całości.

Podejmując zadanie czy to rzeczywistej rewizji, czy tylko dodania 
lub skreślenia czegoś w niektórych miejscach KiD, dzięki kapitule do-
szliśmy do uwyraźnienia naszego charakteru, charyzmatu i misji. Taki 
efekt to nie przejaw „koncentracji na samych sobie”237, ani znak zakon-
nego narcyzmu w imię troski o własny wygląd. My nie stoimy przed 
lustrem, aby poprawić swoją prezentację i mieć dobre samopoczucie. 
Byłoby to egoistyczne samozadowolenie i zastój w działaniu.

Przeciwnie, zwrot do naszych źródeł i do dokumentów Kościo-
ła dokonał się po to, aby w oparciu o dziedzictwo i zasady kościelne 
możliwie wyraźnie zdefiniować samych siebie. Z owoców uporządko-
wania i skutków akomodacji ma szansę promieniować wyraźny impuls 
do naszej świętości życia i aktywności zgodnej z charyzmatem. Będzie-
my wtedy bardziej „dla Boga i dla Kościoła”.

Pracy komisji i debacie kapituły generalnej sprzyjał kontekst Roku 
Życia Konsekrowanego. Jego pokłosiem są liczne dokumenty. Jednym 
z haseł, które w nich się pojawiło, jest zawołanie: patrzcie na otwarty 
horyzont, czuwajcie jak prorok, aby obudzić świat238. Sens pracy komisji 
i kapituły zawiera się w takim zdaniu: Zatrzymać się i wyruszyć znowu. 
Żyć życiem ukierunkowanym, któremu rytm nadaje obłok Ducha239.

Patrzcie na otwarty horyzont, oto dyrektywa, jak przyjąć, jak czy-
tać i medytować nowy tekst mariańskich konstytucji i dyrektorium. Za-
trzymać się i wyruszyć znowu, oto piękne zadanie.

237  Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
List do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych Rozpoznawaj-
cie (2014), 6-17.

238  Tamże, 17.
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WYKAZ SKRÓTÓW

Skróty dokumentów soborowych są podane według wykazu za-
mieszczonego w ich polskim wydaniu, Sobór Watykański II. Konstytu-
cje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, wyd. 2, Poznań 2002, ss. 608. Inne 
skróty – według Encyklopedii Katolickiej (Wykaz skrótów, wyd. 2, Lu-
blin 1993).

BOZ                        –  Błogosławieństwa, obrzędy, zwyczaje                      
                                       w Zgromadzeniu Księży
                                       Marianów, Warszawa 2015
Ceremonial           –  Ceremonial dos religiosos Marianos …, 
                                       (Lisboa 1757)
Congregavit          –   Instrukcja o życiu braterskim we wspólnocie       
                                       Congregavitnos in unum Christi amor (1994)
D                              –  Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów   
                                       (łac. 1988; pol. 1991, 2011, 2017)
DA                           –  Dekret soborowy o apostolstwie świeckich           
                                       Apostolicam actuositatem
DB                           –  Dekret soborowy o pasterskich zadaniach             
                                       biskupów w Kościele Christus Dominus
DCE                        –  Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus caritas 
                                       est (2006)
DD                           –  „Dziennik duchowy” bł. Jerzego Matulaitisa/        
                                       Matulewicza, Odnowiciela 
DE                            –  Dekret soborowy o ekumenizmie Unitatis            
                                       redintegratio
DetV                       –  Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła     
                                       i świata Dominum et Vivificantem (1986)
DFK                         –  Dekret soborowy o formacji kapłanów Optatam 
                                       totius
Dives                       –  Encyklika o Bożym Miłosierdziu Dives in              
                                       misericordia (1980)
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DK                           –  Dekret soborowy o posłudze i życiu kapłanów    
                                       Presbyterorum ordinis
DKG                       –  Dokumenty kapituły generalnej, Rzym 2011
DKW                      –  Dekret soborowy o Kościołach Wschodnich        
                                       katolickich Orientalium Ecclesiarum
DM                          –  Dekret soborowy o działalności misyjnej               
                                       Kościoła Ad gentes
DSP                         –  Dekret soborowy o środkach społecznego            
                                       przekazywania myśli Inter mirifica
DWCH                  –  Deklaracja soborowa o wychowaniu                       
                                       chrześcijańskim Gravissimum educationis
DZ                           –  Dekret soborowy o przystosowanej odnowie       
                                       życia zakonnego Perfectae caritatis
EG                           –  Adhortacja apostolska Evangelii gaudium             
                                       o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie         
                                       papieża Franciszka (2013)
EM                          –  „Ephemerides Marianorum”, czasopismo
ES                             –  Motu proprio św. Pawła VI Ecclesiae Sanctae      
                                       (1966)
FDR                        –  „Fundatio Domus Recollectionis” (Założenie       
                                       Domu Skupienia naszego św. Ojca Założyciela,   
                                       w: Pisma zebrane, 1455-1469)
Faciem                    –  Instrukcja o posłudze władzy i posłuszeństwie    
                                       Faciem tuam, Domine, requiram (2008) 
Immaculata          –  „Immaculata”, czasopismo polskiej prowincji       
                                       Zgromadzenia
Instr.                        –  Instrukcje mariańskie (Instructiones CC. RR.      
                                       Marianorum, 1959) 
K                               –  Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów     
                                       (1988, 2011, 2017)
K (1787)                 –  Constitutiones Apostolicae Ordinis…, 
                                       Romae 1787 
K (1791)                 –  Konstytucje apostolskie (…) Kleryków                   
                                       Regularnych Marianów (1791)

174 ks. Marian Pisarzak



K (1910)                 –  Constitutiones Instituti Fratrum Marianorum     
                                       (1910) 
KDK                        –  Soborowa Konstytucja duszpasterska o Kościele 
                                       w świecie współczesnym Gaudium et spes
KiD                         –  Konstytucje i dyrektorium Zgromadzenia 
                                       Księży Marianów
KH                           –  Komentarz heraldyczny do projektu herbu ZKM 
                                       Niepokalanego Poczęcia NMP, 
                                       Gdańsk-Stockbridge 2009
KK                           –  Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
                                       Lumen gentium
KKK                        –  Katechizm Kościoła Katolickiego, 2 wyd., 
                                       nowe tłum., Poznań 2002
KKiD                      –  Komisja ds. konstytucji i dyrektorium ZKM
KL                            –  Soborowa Konstytucja o liturgii świętej                 
                                       Sacrosanctum Concilium
KM                          –  Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów     
                                       (1930) 
KO                           –  Soborowa Konstytucja dogmatyczna                      
                                       o objawieniu Bożym Dei Verbum
KIŻKiSŻA            –  Kongregacja ds. Instytutów Życia                            
                                       Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia                  
                                       Apostolskiego
KPK                         –  Kodeks Prawa Kanonicznego (1983), 
                                       wyd. łac.-pol. 1984
LF                            –  Encyklika o wierze Lumen fidei (2013)
ManRit                   –  Manuale rituum Congregationis, Romae, 
                                       ed. 1950 i 1963
ModlMar              –  Modlitewnik Mariański, Warszawa (był w planie 
                                       wydawniczym na rok 2018)
Modlitwy               –  Modlitwy mariańskie odmawiane po liturgii        
                                       godzin (2005, 2010), Modlitwy Marianów …       
                                       (2016 i nn. edycje)
MR                          –   Missale Romanum (ed. 3, 2002) 
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MRp                        –   MR, wyd. pol., 1/1986, 2/2010
MutR                      –   Instrukcja Kongregacji …, Mutuae relationes      
                                       (1978) 
NSV                        –  Stanisław Papczyński, „Norma vitae et alia            
                                       scripta”, Varsaviae 2001
NV                           –  „Norma vitae” (1694/1698), czyli Reguła życia    
                                       św. Ojca Założyciela 
Oblatio                   –  „Akt ofiarowania siebie” (oblatio) naszego 
                                       św. Ojca Założyciela, w: Pisma zebrane, 1422-1423
Paen                        –  Konstytucja apostolska św. Pawła VI                       
                                       Paenitemini (1966)
PDV                        –  Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (1992)
Pastores                 –  Posynodalna adh. ap. o biskupie słudze Ewangelii 
                                       Pastores gregis (2003)
PZ                            –  Pisma zebrane św. Ojca Założyciela, 
                                       red. A. Pakuła, Warszawa 2007 i 2016
R                               –  Regula imitationis Decem Beneplacitorum          
                                       seu Virtutum BVM, czyli Reguła naśladowania   
                                       dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej        
                                       Maryi Panny (1723, 1750, 1757 portug., 1778,     
                                       1930, 1988, 2011)
Ramelhete             – Ramelhete manual de diversas oraÇões…              
                                       (modlitewnik, Lisboa 1757)
RF                            – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis,      
                                       czyli Podstawowy Program Formacji                       
                                       Kapłańskiej (1985); nowa Ratio ukazała się           
                                       8 grudnia 2016 r.
RFM                       –   Ratio formationis Marianorum (Kapituła              
                                       Generalna 2005, Rzym-Warszawa 2008) 
Rytuał                     –   Rytuał profesji zakonnej dla Zgromadzenia          
                                       Księży Marianów, Rzym 2010
SC                            –  Soborowa Konstytucja o liturgii świętej                  
                                      Sacrosanctum Concilium
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SM                          –   Salvatoris Mater, czasopismo
Statuta                    –  Statuta Patrum Marianorum, wyd. 1723, 1750,   
                                       1757 (portug.), 1778
TDM                      –  Stanisław Papczyński, Templum Dei Mysticum,  
                                       Varsaviae 1998
Testamentum I    –  Testament pierwszy naszego św. Ojca                      
                                       Założyciela
Testamentum II  –  Testament drugi naszego św. Ojca Założyciela
VC                           –  Posynodalna adh. ap. Vita consecrata o życiu      
                                       konsekrowanym i jego misji w Kościele                  
                                       i w świecie (1996)
VD                           –  Posynodalna adh. ap. Verbum Domini o Słowie  
                                       Bożym w życiu i misji Kościoła (2010) 
VVen                      –  Kazimierz Wyszyński, „Vita Venerabilis servi
                                   Dei Stanislai a Iesu Maria…” (Żywot                        
                                       czcigodnego Sługi Bożego Stanisława od Jezusa  
                                       i Maryi Papczyńskiego…) 
ZKM                       –  Zgromadzenie Księży Marianów ZMNMP 
                                       Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, 
                                       wyd. pol., Poznań 1998
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Spis treści



39,00 zł

Droga życia
Konferencje duchowe w 20. rocznicę zatwierdzenia 
odnowionych Konstytutucji i Dyrektorium Zgromadzenia
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP

ks. Janusz Kumala MIC (red.)

ss. 670

Format: 14,5x21 cm

29,00 zł

Za Chrystusa i Kościół
Materiały z sympozjum historyczno-teologicznego 
z okazji 100. rocznicy odnowienia i reformy Zgromadzenia
Księży Marianów (1909-2009)

ks. Janusz Kumala MIC (red.)

ss. 335

Format: 14,5x21 cm

10,00 zł

Pamięć – wdzięczność – wierność
Konferencje duchowe z okazji 100. rocznicy odnowienia 
i reformy Zgromadzenia Księży Marianów (1909-2009) 

ks. Janusz Kumala MIC (red.)

ss. 128

Format: 11,5x18,5 cm

Oferta wydawnicza 
Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej



32,00 zł

Dzienniki

ks. Jan Bukowicz MIC (oprac.)
ks. Tadeusz Górski MIC (oprac.)

ss. 316

Format: 14,5x20,5 cm

40,00 zł

Listy polskie

ks. Jan Bukowicz MIC (oprac.) 
ks. Tadeusz Górski MIC (oprac.)

ss. 760

Format: 14,5x20,5 cm

49,00 zł

Listy litewskie

ks. Jan Bukowicz MIC (oprac.) 
ks. Tadeusz Górski MIC (oprac.)

ss. 960

Format: 14,5x20,5 cm



25,00 zł

Bł. Jerzy Matulewicz
Artykuły

ks. Tadeusz Górski MIC (oprac.)
ks. Janusz Kumala MIC (oprac.)

ss. 316

Format: 14,5x20,5 cm

15,00 zł

Rozmiłowany w Kościele
Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz

ks. Tadeusz Górski MIC  
ks. Zygmunt Proczek MIC 

ss. 109

Format: 12x19,5 cm

15,00 zł

Dla Chrystusa i Kościoła
w duchowości bł. Jerzego Matulewicza

ks. Janusz Kumala MIC  

ss. 100

Format: 11,5x18,5 cm



Instytut jest instytucją naukową Zgromadzenia Księży Marianów Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działal-
ności naukowej, popularno-naukowej, wydawniczej i promocyjnej w za-
kresie historii i duchowości Zgromadzenia Marianów.

Instytut realizuje swoje zadania przez:
a) opracowywanie i wydawanie źródeł dotyczących historii i ducho-

wości Zgromadzenia
b) prowadzenie studiów badawczych
c) organizowanie spotkań naukowych
d) inspirowanie badań nad historią i duchowością Zgromadzenia 

wśród marianów, innych osób konsekrowanych oraz świeckich 
e) współpracę z prowincjalnymi komisjami historii i duchowości oraz 

innymi podobnymi instytucjami oraz osobami fizycznymi, które 
dają gwarancję realizacji celów statutowych Instytutu

f) działalność wydawniczą
g) publikowanie czasopisma naukowego Instytutu Ephemerides Ma-

rianorum

Siedzibą Instytutu jest dom zakonny pw. Wniebowzięcia NMP w Liche-
niu Starym.

Członkowie Instytutu: Janusz Kumala MIC, dyrektor (Polska), Jan Ser-
giusz Gajek MIC (Białoruś), Waldemar Karpuk MIC (Włochy), Jan Ko-
smowski MIC (Polska), Thaddaeus Lancton MIC (USA), Leonardo 
Mariano MIC (Brazylia), Andrzej Mączyński MIC (USA), Wojciech Skó-
ra MIC (Polska).

Członków Instytutu powołuje Przełożony Generalny, po zasięgnięciu opi-
nii Rady Generalnej oraz dyrektora Instytutu, spośród profesów Zgro-
madzenia Księży Marianów.

Instytut 
Historii i Duchowości Mariańskiej






