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Regularnie w mediach mainstreamowych pojawia się dyskusja na temat celibatu w Kościele. Uczestnicy publicznej dysputy widzą w celibacie i w ślubie czystości jakieś wypaczenie
naturalnego porządku i relikt epoki średniowiecza. Tymczasem
czystość konsekrowana jest darem Ojca i dobrowolnym wyborem osoby: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to
jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki
takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie
takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!”
(Mt 19,11-12).
Taki dar, równoznaczny z absolutnym przejęciem w posiadanie całej naszej osoby przez Pana, wymaga odpowiedzi,
którą dać może tylko „człowiek nowy”, czyli przeżywający w
Chrystusie tajemnicę paschalną i angażujący całą swą energię
w nieustannym i coraz większym wysiłku prowadzącym do
dojrzałości psychicznej i uczuciowej. Z czystości konsekrowanej rodzi się niezwykle płodne duchowe macierzyństwo i ojcostwo, które pomaga bez reszty oddać się posługiwaniu tym, do
których posyła nas Ojciec.
Rozważania zawarte w niniejszym numerze mają na celu
przybliżyć wszystkim czytelnikom istotę ślubu czystości, a osoby konsekrowane zachęcić do jeszcze większej wierności naszemu jedynemu Oblubieńcowi.
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Czy zakony są jeszcze
potrzebne?
wione wyżej pytania i dylematy, a także
przedstawienia realnego obrazu życia
w zakonach.
Konrad M. Zastawny OFM

W lutym br. Jerozolimę pokryła
gruba warstwa śniegu. Bardzo szybko informację o tym przekazało wiele
mediów. Wśród niezliczonych zdjęć
Świętego Miasta znalazł się i krótki filmik, na którym widać, jak franciszkanie
obrzucają się śnieżkami1. Bardzo szybko w cyberprzestrzeni pojawiły się komentarze. Oto niektóre z nich:
~CZEH 2015-02-27 (22:04) Zaciagnac
do roboty tych NIEROBOW.
~jastrzebiec 2015-02-27 (20:30) Już im
się z tego dobrobytu i nieróbstwa poprzewracało w głowach.
~sdfgh 2015-02-27 (21:20) Całe ich życie, to lajcik i zabawa...
~jaca 2015-02-27 (20:30) Żałosne, co to
robi jeszcze w XXI w.?
Z lektury powyższych tekstów wynika jasno, że wielu – szczególnie młodych
ludzi – poddaje w wątpliwość sens istnienia życia konsekrowanego. A i wśród
starszych, których co niedziela gościmy
w naszych świątyniach, panuje przekonanie, że klasztor jest ucieczką od trosk
życia codziennego albo od... zawiedzionej miłości, czyli azylem dla ludzi lękających się świata. Bo jakże inaczej można
odczytać ciągłe modlitwy, posty, milczenie, odosobnienie czy wreszcie archaiczny strój? Jeszcze trudniej zrozumieć jest
sens istnienia i misję zakonów klauzurowych, których mnisi i mniszki żyją w ścisłym odosobnieniu… Niniejsza refleksja
będzie próbą odpowiedzi na przedsta4

Fundamenty
We wstępie do posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata
Jan Paweł II napisał: Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie
życia i w nauczaniu Chrystusa Pana,
jest darem Boga Ojca udzielonym jego
Kościołowi za sprawą Ducha Świętego.
Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – „stają się w pewien swoisty i trwały sposób
widzialne w świecie”, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy królestwa
Bożego, które już jest obecne w historii,
ale w pełni urzeczywistni się w niebie (1).
Tak więc życie według rad ewangelicznych nie jest wymysłem jednego człowieka czy grupy ludzi, ale jest inicjatywą samego Boga i szczególnym darem
dla Kościoła i świata. W dalszej kolejności papież precyzuje sens powołania
do życia konsekrowanego: (…) jest ono
wyłączną inicjatywą Boga (por. J 15,16),
który oczekuje od tych, których wybrał,
odpowiedzi w postaci całkowitego i wyłącznego oddania się Jemu. Doświadczenie tej bezinteresownej miłości Boga jest
tak głębokie i silne, że człowiek czuje się
zobowiązany odpowiedzieć na nie bezwarunkowym poświęceniem Mu własnego życia, złożeniem w ofierze wszystkiego – teraźniejszości i przyszłości – w Jego
ręce. Właśnie dlatego można zrozumieć
tożsamość osoby konsekrowanej, przyjmując za punkt wyjścia – w ślad za św.
Tomaszem – totalny charakter jej ofiary,
porównywalnej do prawdziwej ofiary całopalnej (VC 17).

Misja znaku
Wszystkie osoby konsekrowane
składają publiczną profesję rad ewangelicznych, tj. ubóstwa, posłuszeństwa
i czystości. Nawet bardzo pobieżna
analiza pozwala zauważyć, że ubóstwo
konsekrowane dla dzisiejszego świata,
nastawionego na posiadanie i produktywność, jest wskazaniem, iż dobra doczesne nie są źródłem szczęścia, a sam
człowiek jest powołany do wyższych
celów.
Posłuszeństwo konsekrowane jest
wskazaniem na fakt, że człowiek będzie
szczęśliwy tylko wtedy, jeśli będzie realizował wolę Boga, który tego szczęścia dla nas szczerze pragnie i doskonale wie, co do tego szczęścia prowadzi.
Pismo Święte wyznacza posłuszeństwu
centralne miejsce w dziele zbawienia,
ponieważ tak jak przez nieposłuszeństwo grzech wszedł w świat, tak przez
posłuszeństwo człowiek odzyskuje
straconą pozycję dziecka Bożego. Chrystus przez całe swoje życie był posłuszny Ojcu. Przyszedł nie po to, aby pełnić
swoją wolę, ale wolę Tego, który Go
posłał (por. J 6,38-39). Do posłuszeństwa zachęca także pokorna służebnica
Pańska Maryja: Zróbcie, cokolwiek wam
powie (J 2,5)
Wreszcie czystość konsekrowana wyraża misterium niepodzielności
ludzkiego serca. Postawa ta jest odblaskiem nieskończonej miłości łączącej trzy
Boskie Osoby w tajemniczej głębi życia
trynitarnego; miłości, której Słowo Wcielone dało świadectwo aż po ofiarę z własnego życia; miłości, która „rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,5), przynaglającego nas, byśmy
odpowiedzieli na nią całkowitą miłością
do Boga i do braci (VC 21).

Nieocenione zasługi
Dzisiejszy człowiek nie chce pamiętać, jak wiele współczesny świat zawdzięcza zakonom. Lista dokonań, na
które warto zwrócić uwagę, jest bardzo
długa.
Od wczesnego średniowiecza zakony stymulowały rozwój nauki i techniki. Przez kilka stuleci wieków ciemnych w przyklasztornych bibliotekach
i skryptoriach tysiące mnichów przepisywało antyczne manuskrypty, dzięki
czemu ocalono dorobek starożytnej

literatury i nauki przed niszczącymi
najazdami barbarzyńców. Począwszy
od X wieku Kościół zaczął tworzyć,
głównie przy szkołach katedralnych,
sieć uniwersytetów, które umożliwiły
rozpowszechnianie i rozwój wszystkich
dziedzin wiedzy. Stworzenie uniwersytetów dało początek międzynarodowej
społeczności naukowej, która położyła
fundamenty pod późniejszą rewolucję
naukową.
Ośrodki zakonne przyczyniły się
do rozwoju kultury agrarnej, zagospodarowywania nieużytków i tworzenia
wzorcowych gospodarstw rolnych,
hodowlanych oraz sadów. I tak zasługą benedyktynów jest sztuka zasiedlania trudno dostępnych wzgórz,
na których najczęściej wznosili swoje
klasztory, zaś cystersi zasłynęli z umiejętności meliorowania dolin oraz
wkładu w rozwój architektury i sztuki
sakralnej.
Inną zasługą cystersów było także upowszechnienie pieniądza, jako
środka płatniczego w handlu, i dokumentu jako pisma potwierdzającego
własność. Podobnie jak dzisiejsi notariusze, mnisi zajmowali się sporządzaniem aktów własności dla okolicznych
mieszkańców. Zakonnicy byli także pionierami w zakresie opieki nad chorymi
oraz ziołolecznictwa (benedyktyni,

bonifratrzy). Wielki wkład mają także
w wychowanie dzieci oraz młodzieży
(jezuici, pijarzy).
Posługa dzisiaj
Podobnie jak przez wieki, tak i dzisiaj osoby konsekrowane podejmują
wieloraką działalność na rzecz Kościoła
i człowieka. Statystyki opublikowane
przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich podają następujące dane:
a) praca duszpasterska ogólna
t NǗTLJF [BLPOZ NBKǌ [OBD[ǌDZ
udział w duszpasterstwie Kościoła
w Polsce: prowadzą 698 parafii, z reguły miejskich, w których pracuje
3384 kapłanów zakonnych (a więc
średnio ok. 7 kapłanów zakonnych
w parafii);
t QPEPQJFLǌ[BLPOØXNǗTLJDI[OBKduje się 149 sanktuariów, a wśród
nich największe polskie sanktuaria:
na Jasnej Górze, Świętym Krzyżu,
Górze Świętej Anny, w Licheniu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Świętej Lipce,
Gietrzwałdzie, Gostyniu czy Kalwarii Pacławskiej;
t [BLPOZ QPTJBEBKǌ  EPNZ SFLPlekcyjne prowadzące rekolekcje zamknięte;
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t QS[ZLPǴDJPBDILMBT[UPSOZDIE[JBB
około 1350 grup różnych ruchów
i stowarzyszeń religijnych, w tym
352 grupy oazowe, 261 grup neokatechumenalnych, 253 grupy bractw
i stowarzyszeń religijnych i 146 grup
ruchu charyzmatycznego;
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męskie prowadzą: 25 ośrodków
terapii dla osób uzależnionych,
20 ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i szkół specjalnych,
7 hosteli dla osób uzależnionych,
11 schronisk i noclegowni dla bezdomnych, 39 kuchni dla bezdomnych i ubogich;

W pracy apostolskiej, wychowawczej i charytatywnej Kościoła obecne
są także siostry zakonne: w katechezie pracuje ok. 2160 sióstr; w nauczaniu i wychowaniu ok. 2664 (z nich 70
w uczelniach wyższych); w duszpasterstwie zdrowia ok. 1312 (w tym 37
lekarek, 223 pielęgniarki w szpitalach,
t X̓ LBUFDIF[JF T[LPMOFK [BBOHBȈPwanych jest 1292 zakonników, któt QPNPD SPE[JOJF  T[D[FHØMOJF SP- 830 w innych zakładach i ośrodkach,
rzy uczą ok. 410 tys. dzieci i młodzinom ubogim i wielodzietnym, 29 pielęgniarek środowiskowych i 177
dzieży;
to kolejny rys posługi charytatyw- opiekunek parafialnych), 380 sióstr
nej zakonów męskich; prowadzą pracujących w tzw. wolnych zawot X̓USBLDJFXBLBDKJ[BLPOZPSHBOJ[Vone: 139 świetlic dla dzieci ubo- dach (duszpasterstwo rekolekcyjne,
ją różne formy wypoczynku i forgich i z rodzin zagrożonych, 85 poradnictwo psychologiczne, pedamacji dla dzieci i młodzieży, które
ośrodków pomocy rodzinie oraz 20 gogiczne, rodzinne i inne). Siostry
rocznie obejmują około 90 tys.
warsztatów terapii zajęciowej dla prowadzą dzieła własne: związane
uczestników; do tej pracy angażuje
niepełnosprawnych; przy domach z nauczaniem – 453 (375 przedszkoli,
się 1528 zakonników;
zakonnych działa 290 zespołów szkoły podstawowe, średnie i wyższe);
t [BLPOOJDZ NPDOP BOHBȈVKǌ TJǗ
charytatywnych, skupiających oso- bursy, internaty i domy dla studentek
w nową ewangelizację – obecnie
by świeckie, służące pomocą rodzi- – 65; ponadto 55 domów dziecka, 90
istnieje 30 szkół i ośrodków nowej
świetlic; 53 inne dzieła pomocy dzienom ubogim i potrzebującym;
ewangelizacji prowadzonych przez
ciom i młodzieży opuszczonej; 21
zakony;
okien życia; 210 domów opieki dla
d) działalność kulturalna,
dzieci i dorosłych; 50 dzieł zorganizowydawnicza i sportowa
b) działalność naukowa i oświatowa
wanych dla osób ubogich, bezdomt [BBOHBȈPXBOJF[BLPOØXX̓SP[XØK
nych – stołówki, noclegownie itp.,
t  QPMTLJDI [BLPOOJLØX XZLBEB
kultury ma wielowiekową, bogatą
nie licząc codziennej troski o potrzena wyższych uczelniach; niezależtradycję; aktywność współczesnebujących, którymi zajmują się niemal
nie od tego 491 zakonników jest
go pokolenia zakonników w tym
wszystkie wspólnoty; 18 dzieł związawykładowcami w wyższych semiobszarze wyraża się między innymi
nych z opieką medyczną (w tym jeden
nariach duchownych zakonnych
w: prowadzeniu 47 festiwali muzyszpital i kilka przychodni i centrów
i diecezjalnych;
ki poważnej i organowej oraz 34
rehabilitacji). Ponadto siostry pracują
festiwali piosenki religijnej, istniet zakony męskie posiadają 10 szkół
w dziełach prowadzonych przez inne
niu 57 muzeów przyklasztornych,
wyższych (nie licząc seminariów
podmioty Caritas, diecezje, parafie,
funkcjonowaniu 9 centrów kultury
duchownych) oraz 31 instytutów
urzędy i instytucje kościelne. Nadal
chrześcijańskiej oraz przyznawaniu
naukowych i centrów duchowości;
powstają też organizowane przez sio30 nagród i organizowaniu konkurobecnie istnieje 29 czasopism nastry zakonne centra i ośrodki pomocy
sów kulturalnych;
ukowych wydawanych przez zakony;
duchowej: rekolekcje, dni skupienia,
t [BLPOOFǴSPELJTQPFD[OFKLPNVOJ- możliwości odpoczynku w klimacie
t PTPCZLPOTFLSPXBOFQSPXBE[ǌ
kacji obejmują współcześnie jedną spokoju i modlitwy. Organizuje się
szkoły podstawowe, 47 gimnazjów
ogólnopolską stację telewizyjną, 3 spotkania dla różnych grup dorosłych
oraz 46 liceów i 11 szkół zawodorozgłośnie radiowe, 106 czasopism i młodzieży pragnących pogłębienia
wych; posiadają także 10 przedszkoli i 39 burs i internatów dla
religijnych, 43 wydawnictwa oraz swej duchowości. Jest ich w obecnej
młodzieży szkolnej;
ponad 500 księgarń;
chwili 109. Siostry mają też 9 wydawt CBSE[P T[FSPLB KFTU PCFDOPǴǎ [B- nictw.
c) działalność charytatywna
konników w internecie; obecnie
t OJFLUØSF[BLPOZNǗTLJF[PTUBZQPistnieje ponad 600 oficjalnych za- Zamiast zakończenia
Warto podjąć próbę zweryfikowawołane do istnienia, by opiekować
konnych stron internetowych w jęsię chorymi, u innych jest to jeden
zyku polskim; oprócz tego funkcjo- nia mrocznego wyobrażenia o życiu
z ważnych elementów ich chanują osobiste portale zakonników, zakonnym i odkryć jego prawdziwy
ryzmatu; obecnie posiadają one
blogi przez nich prowadzone, sens oraz ponadczasową wartość.
w Polsce 6 szpitali, 14 hospicjów,
a także 6 internetowych rozgłośni W murach klasztornych żyją ludzie
34 domy opieki społecznej, 12 apradiowych i dwie telewizje inter- dynamiczni, kochający świat i każdetek, 11 ośrodków ziołolecznictwa
netowe; zakonnicy prowadzą 62 go człowieka. Nie są sfrustrowanymi
oraz 57 poradni psychologicznokawiarenki internetowe dostępne ponurakami, lecz ludźmi radosnymi,
cieszącymi się pełnią życia.
pedagogicznych;
dla zainteresowanych osób;
t XBȈOǌ D[ǗǴDJǌ QPTVHJ [BLPOØX
męskich jest opieka nad osobami
uzależnionymi lub wykluczonymi
społecznie; do tego celu zakony
6

t NBP [OBOǌ D[ǗǴDJǌ E[JBBMOPǴDJ
zakonników są kluby i organizacje
sportowe dla młodzieży – prowadzą ich aż 118.
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Zaślubieni Chrystusowi…

Wolni, by kochać
wszystkich
Salomon D. Duplicki OFM

Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem
Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki
profesji rad ewangelicznych „charakterystyczne przymioty Jezusa” – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – „stają
się w pewien swoisty i trwały sposób
widzialne w świecie”, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy królestwa
Bożego, które już jest obecne w historii,
ale w pełni urzeczywistni się w niebie
(Vita consecrata 1).
Profesja zakonna, śluby zakonne
w sposób szczególny wiążą człowieka – osobę konsekrowaną z Jezusem
Chrystusem. Podobnie jak żona ślubuje wierność mężowi, a mąż żonie,
tak zakonnik oddaje swoje życie, swoje siły, zdolności, to, kim jest, Bogu. To
Jemu poświęca czas wolny, to relację
z Nim stawia przed wszystkimi innymi.
W Nim i z Nim szuka sensu swojego
życia. Tak więc życie konsekrowane to
życie, które wyraża najgłębszą istotę
powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do
zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem.
Jest to życie, które ze swojej natury
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Rok Życia Konsekrowanego:
jest ściśle złączone z życiem Kościoła,
które jest dla wspólnoty Ludu Bożego
wielkim darem.
Chrystus Pan poprzez swoją mękę,
śmierć i zmartwychwstanie odkupił
całą ludzkość i dał nam życie wieczne. Zrobił to dla nas z miłości. To
miłość jest motywem, dla którego
ludzie wybierają drogę rad ewangelicznych, upodabniając się do Chrystusa. To miłość, która pochodzi od
samego Boga, uzdalnia każdą osobę
konsekrowaną do działalności na
rzecz Kościoła, czyli w praktyce na
rzecz drugiego człowieka. Jak pisze
Jan Paweł II, życie konsekrowane wyraża się w radykalnym darze z siebie
składanym z miłości do Pana Jezusa,
a w Nim do każdego członka ludzkiej
rodziny. W dzisiejszym świecie są różne formy spełniania tej miłości, bo też
różne są formy życia konsekrowanego. Na przykład mnisi i ich klasztory
były i nadal są wymownym znakiem
komunii, gościnnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych, szko-

łami wiary i prawdziwymi ośrodkami
studiów, dialogu i kultury, które służą
budowaniu życia kościelnego i społeczeństwa ziemskiego w oczekiwaniu
na nadejście królestwa niebieskiego.
Podobnie wspólnoty całkowicie oddane kontemplacji trwają w samotności i milczeniu, a przez słuchanie
słowa Bożego, sprawowanie świętej
liturgii, praktykę ascezy osobistej, modlitwę, umartwienie i komunię braterskiej miłości skupiają całe swoje życie
i działanie wokół kontemplacji Boga.
W ten sposób składają wobec kościelnej wspólnoty szczególne świadectwo
miłości, jaką Kościół darzy swego Pana,
a dzięki swej przedziwnej apostolskiej
płodności przyczyniają się do wzrostu
Ludu Bożego. Równie ważną formą
życia konsekrowanego są wspólnoty
oddane dziełom apostolskim. Wspólnoty te szerzą królestwo Boże na
ziemi poprzez oddawanie się działalności apostolskiej i misyjnej oraz wielorakim dziełom, zrodzonym z chrześcijańskiej miłości.

wolni, by kochać wszystkich...
Wszystkie te formy życia konsekrowanego można porównać do
drzewa o wielu gałęziach, które tkwi
korzeniami w Ewangelii i przynosi obfite owoce w każdej epoce życia Kościoła. Papież Jan Paweł II pisze: Ja sam na
zakończenie Synodu pragnąłem zwrócić szczególną uwagę na ten stały element historii Kościoła: na rzeszę założycieli i założycielek, świętych mężczyzn
i kobiet, którzy wybrali Chrystusa, idąc
drogą radykalizmu ewangelicznego
i braterskiej służby – przede wszystkim
ubogim i opuszczonym. Właśnie ta
służba pozwala dostrzec szczególnie
wyraziście, że życie konsekrowane objawia „jedność przykazania miłości”
– nierozerwalną więź między miłością
Boga a miłością bliźniego.
Jak widać osoby konsekrowane,
mimo że zaślubione Trójjedynemu
Bogu, żyją, by kochać i przez to służyć
każdemu człowiekowi.

Działalność instytutów
życia konsekrowanego

– instytuty
apostolskie

(na podstawie Vita consecrata)

Stefan P. Pupeika OFM

Przychodzimy do kościoła, uczestniczymy we Mszy św. i nabożeństwach,
nieraz udzielamy się w akcjach charytatywnych itd. Jednym słowem,
jesteśmy wspólnotą. Ktoś mógłby
zapytać: dlaczego? Odpowiedź mogłaby zabrzmieć, że właśnie dlatego,
iż Chrystus jest absolutną wartością,
że niejednokrotnie nawoływał, by nie
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być połowicznym, obojętnym... Nowe
Przymierze wymaga od człowieka zdecydowanego „tak!” Chrystusowi, nie ma
innej Ewangelii. I właśnie ta Ewangelia
daje człowiekowi siłę, nadzieję i miłość,
by każdą działalność w codzienności
odnosić do Chrystusa czyniącego dobro, głoszącego i modlącego się – a to
właśnie jest apostolat. Wszystkie te cechy są obecne w każdym z instytutów
życia konsekrowanego, lecz w różny
sposób.
Życie konsekrowane, jak definiuje
je Kodeks Prawa Kanonicznego, przez
profesję rad ewangelicznych jest trwa-

łą formą życia, w której to wierni pod
działaniem Ducha Świętego, naśladując dokładniej Chrystusa, oddając się
całkowicie Bogu, żeby dzięki Jego łasce
osiągnąć doskonałą miłość w służbie
królestwa Bożego, i stawszy się w Kościele wyraźnym znakiem zapowiadać
niebieską chwałę. Sobór Watykański II
podkreśla pewne elementy, które powinny cechować osobę konsekrowaOǌtPEEBOJFTJǗ#PHV tOBǴMBEPXBOJF
$ISZTUVTB tQSPGFTKB[BLPOOB
Odnosząc się do obydwu powyższych definicji, warto zwrócić uwagę,
że właśnie życie według rad ewange9

Rok Życia Konsekrowanego:

wolni, by kochać wszystkich...

ŚWIADECTWA BRACI

fot. Abraham Sobkowski OFM

To nie ja Go wybrałem.
Ale On mnie wybrał.
I przeznaczył mnie na to,
abym szedł i przynosił owoce.

„Życie bez miłości to jest życie bez sensu.
Tylko miłość jest sensem życia.
No bo co innego? Nie ma innego sensu”.
(ks. Twardowski)
licznych (ubóstwa, posłuszeństwa i czystości) jest dla osób oddanych Bogu darem, który został udzielony Kościołowi
przez Chrystusa.
Kodeks Prawa Kanonicznego rozróżnia następujący podział instytutów:
instytuty zakonne, instytuty świeckie,
stowarzyszenia życia apostolskiego,
a ponadto wyróżnia jeszcze życie pustelnicze i stan dziewic konsekrowanych. Mądrością Kościoła jest to, że
każdy z wymienionych powyżej instytutów posiada swój charyzmat i tradycje, dzięki którym w sposób szczególny
naśladuje Chrystusa, np. zakony kontemplacyjne naśladują Chrystusa modlącego się, instytuty świeckie – Chrystusa przebywającego wśród ludzi,
stowarzyszenia apostolskie – głoszącego słowo Boże i przychodzącego
ludziom z pomocą. Każda więc z wyżej wymienionych powyżej form życia konsekrowanego jest niezmiernie
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bogata we własne tradycje i obyczaje,
posiada własną duchowość i charyzmat, których Kościół starannie strzeże.
Chciałoby się opisać każdą z tych form,
ale ograniczę się do krótkiego opisu
formacji instytutu życia konsekrowanego, jakim jest Zakon Braci Mniejszych
(franciszkanie).
Otóż pierwszym krokiem, dzięki
któremu każdy młody kandydat poznaje braci mniejszych, nie licząc wcześniejszej styczności z franciszkanami,
jest postulat, po którym następuje
roczny nowicjat, czyli czas pogłębionej
modlitwy i w przypadku naszej prowincji kolejny rok pracy przede wszystkim
na gospodarstwie. Roczny nowicjat
wieńczy profesja zakonna. Po tym czasie braci zmierzających do kapłaństwa
czekają 6-letnie studia w seminarium,
zaś braci niezmierzających do kapłaństwa nieco krótsza i odmienna formacja zakonna. Podczas studiów bracia

o. Izajasz P. Drzeniek OFM

Musiało minąć wiele czasu seminaryjnej formacji i przygody z Jezusem,
abym zaczął rozumieć, kto tak napraw-

dę jest odpowiedzialny w pierwszej kolejności za to, że wybrałem taki sposób
życia. Ponieważ przez długi czas sądziłem, że to ja pierwszy zapragnąłem,
że to ja pierwszy wybrałem, że to ja…
Musiało minąć wiele czasu, by pozwolić
mówić Jezusowi w moim sercu i zrozumieć, że to nie ja jestem autorem tego
pomysłu, aby wybrać taki sposób życia.

Musiało minąć wiele czasu, aby zmienić
swój sposób myślenia i dać Jezusowi
pierwsze miejsce w sercu tak zawładniętym przez swoje ego. Musiało minąć
wiele czasu, by dotrzeć do tego momentu, kiedy nastąpił czas opuszczenia
murów seminarium. I ten czas nastąpił!
Czas przyjęcia święceń prezbiteratu.
Jest to także czas pewnych podsumowań, refleksji nad tym, kiedy dane
mi było żyć i funkcjonować w tym miejscu, którym jest panewnickie seminarium braci mniejszych. To, co się skończyło, brzmi jeszcze echem w oddali
moich wspomnień. Bo przecież piękno
i dobro, jakże obfite, trwają w pamięci człowieka, który ich doświadczał
w tak długim czasie. Nie da się zliczyć,
zmierzyć czy zważyć tego dobra, jakie
otrzymałem w tym czasie i tym miej-

w drodze do kapłaństwa przyjmują
posługi lektoratu, akolitatu (co czyni
z kandydata do święceń nadzwyczajnego szafarza Komunii św.), następnie
święcenia diakonatu i na końcu prezbiteratu, co nie oznacza, że formacja
zakonna na tym się kończy. Teraz każdy
sam powinien dbać o formację ciągłą,
z jednej strony przyjmując naukę, jaką
przygotowuje każdemu z nich własne
życie, a z drugiej strony kontynuując
lekturę i studium.
Właśnie w tym miejscu należy
powtórnie przywołać słowa ks. Twardowskiego: „Życie bez miłości to jest
życie bez sensu. Tylko miłość jest sensem życia. No bo co innego? Nie ma
innego sensu”. Skoro miłość jest fundamentem powołania, prędzej czy
później każda osoba konsekrowana
przekonuje się, że „miłość Boża rozlana w sercach naszych” (por. Rz 5,5) jest
najlepszą formatorką.
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Rok Życia Konsekrowanego:
scu. To człowiek zawsze chowa głęboko
w swoim sercu i raduje się tym przeobfitym darem Bożej miłości. Powraca do
tego pamięcią i daje tego wyraz w słowach i czynach; promieniuje dobrem,
którego posmakował jako pożywki dla
ducha. Nie można przecież wyprzeć
się czegoś, co tak mocno zakorzeniło
się w sercu człowieka, co go ubogaciło. Dobro zawsze jest płodne i rodzi
w drugim człowieku kolejne dobro, ale
już w drugiej osobie. Takiego dobra
doświadczyłem ja. O takim dobru chcę
opowiadać, świadczyć; takiego dobra
chcę również udzielać, aby być podobnym do osoby, która mnie dobrem
ubogaciła.
Ktoś może powiedzieć, że jestem
idealistą. W pewnym sensie tak. Pragnę
w tym tekście zwrócić uwagę na to, że
człowiek często pomija działanie Boga
w swoim życiu. Bóg jest najwyższym
Dobrem i daje ze swojego „skarbca”
to, co piękne i dobre. Obdarza nas nieustannie dobrem! Tylko my tego nieraz
nie widzimy, bo pragniemy tego, czego
Bóg nie rozdaje. A daje nam pełnymi
garściami! Także mnie!

To On w swoim wielkim miłosierdziu
zwrócił na mnie uwagę, zatrzymał się
(bo ciągle jest przecież w drodze) i zawołał na mnie. A ja usłyszałem Jego głos
i dałem się przywołać. Podszedłem, gdy
On wyszedł mi naprzeciw, i pozwoliłem
Mu wejść do mojego życia. Po czym
zaproponował mi niezwykłą przygodę jako osoba konsekrowana i kapłan
w Zakonie Braci Mniejszych. Oczywiście
nie powiedział mi tego od razu, że mam
pojechać na Panewnicką 76 i zapytać
o Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe. Najpierw zachwycił
mnie sobą i sprawił, że zapragnąłem
żyć blisko Niego. Sprawił, że zacząłem
widzieć w sobie grzeszność i „przynosić”
mu ją, aby mógł mnie oczyszczać. Dopiero potem, po długim czasie, dał mi
poznać, że chce, bym poszedł drogą św.
Franciszka z Asyżu. I oto pierwszy etap
formacji zakończony, etap formacji początkowej. Nie sposób wymienić tutaj
wszelkiego dobra, jakiego Bóg mi udzielił w tym czasie i poprzez tych braci,
którzy stali się moimi braćmi, i poprzez
tych pozostałych ludzi, którzy byli blisko
mnie. Tylko Bóg wie, jak wielka wdzięcz-

„Bóg mój i wszystko moje”
– plan na zbawienie!

o. Bartymeusz Ł. Trąbecki OFM

Drogi Czytelniku, pragnę podzielić
się z tobą świadectwem mojego życia
oraz powołania, choć nie ukrywam, że
trudno jest pisać o sobie, a tym bardziej
dzielić się tajemnicą powołania zakonnego oraz kapłańskiego, którym obdarzył mnie Bóg.
Postaram się napisać krótko, wiem,
że dzisiaj każdy z nas, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje nie tych, którzy
wiele mówią, opowiadają, ale nade
wszystko ludzi (zwłaszcza Kościoła),
którzy są świadkami Chrystusa!
Mam na imię Bartymeusz (imię zakonne) od urodzenia Łukasz Trąbecki,
pochodzę z Tarnowskich Gór, gdzie
urodziłem się przed 30 laty. Obecnie
moją parafią rodzinną jest kościół pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Mam trójkę rodzeństwa, dwie siostry
i brata. Pochodzę ze skromnej rodziny,
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w której wartości religijne są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Chcę
się podzielić pewnym doświadczeniem wiary moich rodziców, towarzyszące mi od małego. Zawsze w moim
domu jest obecna woda święcona. Odkąd pamiętam, moja mama czyniła na
moim czole znak krzyża wodą święconą, ilekroć wychodziłem rano z domu
do szkoły. Można pomyśleć, ot taki
drobiazg, jednak z perspektywy czasu
jestem pewien, że w lepszy sposób nie
mogłem być razem z moim rodzeństwem zabezpieczony przed różnego
rodzaju złymi doświadczeniami i moimi różnymi dziecięcymi „wybrykami
i nieposłuszeństwem”. Drugim obrazem z mojego dzieciństwa jest wspólna modlitwa rano i wieczorem razem
z rodzicami. Klękaliśmy z moim rodzeństwem przed łóżkiem i po znaku
krzyża odmawialiśmy modlitwę „Aniele Boży...”, wszystkim nam znaną. Dlatego też od tego momentu mam wielkie
nabożeństwo do mojego Anioła Stróża, który chroni mnie o każdej porze
dnia i nocy. Codziennie przyzywam Go

wolni, by kochać wszystkich...
ność kryje się w moim sercu. Bo to On
jest autorem tego dobra.
Nikt z nas nie jest pominięty przez
Boga – każdemu z nas powierza misję. Do nas należy, aby otworzyć się
na działanie Jego łaski. Bo kiedy otworzymy Bogu swoje serce i zaprosimy
do swojego życia, w każdej godzinie,
w każdym dniu i roku, wtedy dostrzeżemy ten plan, tę misję, do jakiej Jezus
wzywa. To nie musi być życie zakonne
czy kapłaństwo. To może być zupełnie
co innego. Ale każdy z nas jest powołany do jak najgłębszej relacji z Bogiem
i pełnienia Jego woli w swoim życiu.
I wtedy osiągniemy to, czego najbardziej pragniemy w głębi naszej duszy:
będziemy prawdziwie szczęśliwi. I dopiero wtedy zobaczymy i zrozumiemy,
że to nie my wybieramy Boga, ale że to
On nas wybiera i posyła, aby iść i przynosić owoce dobrych uczynków. Tak
kształtowani staniemy się prawdziwie
Bożymi dziećmi. Tego życzę każdemu
z Was! Do radości i miłości zostaliśmy
powołani, które mają swoje źródło tylko w Bogu.
na pomoc i opiekę. Ma dużo pracy, ale
w wielu wypadkach mnie nie zawiódł.
Powołanie kapłańskie czy zakonne
rodzi się i dojrzewa najpierw w rodzinie,
za którą Bogu dziękuję każdego dnia, ale
także w środowisku, w którym się wzrasta. Nie byłbym teraz tym, kim jestem,
gdyby nie postawa i świadectwo życia
wielu osób, których Bóg postawił i nadal
stawia na mojej drodze życia. Przy tej
okazji chciałbym wyrazić wdzięczność
wszystkim ludziom, dzięki którym wzrastałem w łaskach u Boga i u ludzi!
Po ukończeniu szkoły średniej (z zawodu jestem kelnerem, skończyłem
Liceum Zawodowe Gastronomiczne
w Tarnowskich Górach) oraz zdaniu
matury rozeznawałem moje powołanie
zakonne w nowicjacie oblatów na Świętym Krzyżu, które opuściłem po niespełna roku. Po tym doświadczeniu oraz
rozeznaniu, że Pan Bóg przygotował dla
mnie inną drogę, pracowałem w swoim
zawodzie jako kelner przeszło 2 lata.
W 2006 roku zgłosiłem się do Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego „Trzej Towarzysze”
w Chorzowie-Klimzowcu, gdzie przez
rok uczestniczyłem w dniach skupienia
oraz rozeznawałem moje powołanie.
Podczas tego czasu przypomniałem sobie wiele faktów z mojego dzieciństwa,
które potwierdzały, że warto podjąć

drogę życia zakonnego właśnie u franciszkanów. (Jednym ze zdarzeń była
znaleziona fotografia, na której jestem
w habicie franciszkańskim, gdy podczas jednego z festynów parafialnych
razem z rówieśnikami – byłem wtedy
w 6 lub 7 klasie szkoły podstawowej –
graliśmy sztukę o św. Franciszku, podczas której grałem rolę św. Franciszka).
Od tego czasu rozpoczęła się moja
wędrówka i chęć realizacji powołania
w zakonie franciszkańskim. W 2007
roku wyraziłem chęć, aby rozpocząć
postulat u franciszkanów w Kobylinie k.
Krotoszyna, gdzie przebywałem jeden
rok. Postulat kończył się przywdzianiem habitu zakonnego oraz wyborem
nowego imienia. Bartymeusz – takie
imię obrałem sobie w zakonie. Zapytacie, kim On jest? Otóż natrafiłem na
tę postać biblijną podczas rozważania Pisma Świętego. Bartymeusz był
niewidomym siedzącym przy bramie
w Jerychu, którego uzdrowił Jezus (Mk
10,46-52). Bardzo spodobała mi się ta
postać, z którą się utożsamiłem i tak
jak mój imiennik siedzę przy bramie
i proszę o uzdrowienie, licząc, że moim
życiem zasłużę sobie na uzdrowienie
– czyli życie wieczne . Po postulacie
odbyłem roczny nowicjat w Miejskiej
Górce k. Rawicza i po tym czasie złożyłem pierwsze śluby zakonne: ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa, które odnawiałem przez 4 lata.
Po nowicjacie przyszedł czas na
studia, które odbyłem w Katowicach-Panewnikach, gdzie znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne naszej
prowincji, afiliowane do Uniwersytetu

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Każdy kandydat do kapłaństwa studiuje 6 lat, w tym 2 lata filozofii i 4 teologii. Przy tej okazji warto wspomnieć,
że w naszym franciszkańskim seminarium każdy brat poza obowiązkowym studium znajduje coś dla siebie.
Należałem do koła misyjnego, grup
powołaniowej, liturgicznej, grałem na
organach. W czasie trwania studiów
uczestniczyłem równolegle przez 4
lata w zajęciach Studium Organistowskiego w Katowicach i brałem udział
w licznych warsztatach, sympozjach,
konkursach muzycznych i innych. Nie
sposób wymieć tutaj wszystkiego,
czego doświadczyłem i nauczyłem
się podczas trwania studiów. Serdeczne podziękowania składam na ręce
wszystkich braci wychowawców, kierowników, spowiedników z ojcem rektorem na czele, dzięki którym mogłem
rozwijać swoje pasje, zainteresowania,
a także wzrastać w wierze i utwierdzać
swoje powołanie zakonne i kapłańskie.
Podczas trwania formacji ludzkiej,
duchowej i intelektualnej na różnych
etapach przyjąłem kolejno posługi lektoratu i akolitatu. Wielką radością oraz
największym przeżyciem były złożone
przeze mnie 4 października 2013 roku na
ręce ministra prowincjalnego śluby wieczyste, przez które poświęciłem się do
końca życia Bogu na wzór św. Franciszka
z Asyżu. 26 kwietnia 2014 roku z rąk ks.
abp. Wiktora Skworca przyjąłem święcenia diakonatu, a 11 kwietnia br. święcenia
prezbiteratu, które były zwieńczeniem
czasu studiów i formacji początkowej,
a początkiem formacji stałej.

Mottem mojego życia od czasu rozpoczęcia drogi powołania uczyniłem
słowa św. Franciszka: „Bóg mój i wszystko moje”, które umieściłem na swoim
obrazku prymicyjnym, a które chcę
wcielać w swoje życie i uczynić planem
na zbawienie swoje, a także zanosić to
orędzie wszystkim, którzy staną na mojej drodze życia. Po wstępnym formowaniu siebie na różnych płaszczyznach
i etapach życia przyszedł czas, aby teraz
żyć według ideału św. Franciszka i głosić wszystkim Ewangelię Jezusa. Swoją pracę duszpasterską rozpoczynam
w Niemczech we Freystadt w Bawarii,
gdzie znajduje się nasz klasztor. Wołanie Jezusa, które usłyszałem przed kilkoma laty, jeszcze głośniej brzmi teraz
w moich uszach oraz sercu, kiedy z lękiem, ale i radością rozpoczynam moją
posługę.
Drogi Czytelniku, pragnę zarazić cię
moją radością, młodzieńczą gorliwością i ideałami, które są obecne w moim
sercu, abyś i ty nie bał się odpowiadać
na powołanie Boże, jakiekolwiek by
ono nie było. Pozwól, że na koniec tego
krótkiego świadectwa mojego życia zacytuję piosenkę s. Anny Bałchan: Miłość
Twa Panie, trudna jest, Twoje drogi któż
odgadnie i choć wiele w życiu nie rozumiem, to jednak wierzę, że: To niemożliwe, by dobry Bóg, mając do wyboru dla
mnie wiele dróg, nie wybrał właśnie tej,
która dla mnie najlepsza jest!
Na koniec chciałbym wszystkich
czytelników prosić o modlitwę w moich intencjach, a także moich współbraci. Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i Dobro błogosławię wszystkim.
13
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Grzegorz W. Brodacki OCist

Chociaż „czcigodna instytucja życia
monastycznego (…) w ciągu długich
wieków zdobyła sobie wielkie zasługi
wobec Kościoła i społeczności ludzkiej” – jak to wyraził Sobór Watykański
II (dekret Perfectae caritatis 9) – Duch
Święty nie przestawał w Kościele wzbudzać nowych form życia poświęconego
Bogu, które w zmieniających się okolicznościach czasu lepiej przemawiało do
współczesnych ludzi. Nie oznacza to, że
mnisi i mniszki żyjący za murami klasztorów nie spełniali już swojego zadania
lub nie przynosili Kościołowi owoców
– oznacza to jedynie, że różnorodność
charyzmatów Bożych jest nieskończona,
a dzięki nim Ewangelia jest głoszona na
wszelki sposób (por. Flp 1,18).
Czasy, w których zrodziły się zakony żebrzące, były dla Kościoła naprawdę trudne. Z jednej strony życie religijne i moralne duchownych
i świeckich pozostawiało wiele do
życzenia, z drugiej zaś ów upadek
znajomości doktryny chrześcijańskiej
połączony z upadkiem obyczajów stał
się wylęgarnią różnego rodzaju herezji. Potrzeba więc było autentycznej
gorliwości ewangelicznej oraz solidnej formacji intelektualnej, zdolnej nie
tylko odeprzeć błędy, ale także ugruntować naukę Kościoła i wyjaśnić ją tak,
by chrześcijanie przyjąwszy pokochali
ją, a kochając – stale przyjmowali.

tywy jego duchowych synów – jednak
warto zaznaczyć, że jego duchową
drogę, która jednocześnie stała się
zalążkiem i fundamentem potężnego
nurtu, jakim jest Zakon Braci Mniejszych, charakteryzuje kilka ważnych
elementów.
Pierwszym z nich jest przywiązanie
do ewangelicznego ubóstwa i prostoty, nie wszakże dla nich samych, ale po
to, by uczyć się radykalnego zaufania
do Bożej Opatrzności i jednocześnie
być dla świata znakiem, iż poza Bogiem
nie istnieje tak naprawdę żadne prawdziwe bogactwo. Drugim elementem
są bracia – Franciszek na początku
swojej drogi nie zamierzał założyć żadnego ruchu, stowarzyszenia, a tym bardziej zakonu. Pan jednak dał mu braci
(św. Franciszek, Testament 14), a on ich
przyjął, napisał dla nich Regułę i to oni
aż do dnia dzisiejszego przedłużają
jego misję. Trzecim ważnym, jeśli nie
najważniejszym, elementem ducho-

wolni, by kochać wszystkich...

Z historii życia konsekrowanego:

Będziesz miał skarb w niebie

– o zakonach żebraczych

wości św. Franciszka jest posłuszeństwo Kościołowi. Ubóstwo i braterstwo
nie są wynalazkiem Biedaczyny – propagowały je po swojemu awanturnicze grupy rozmaitych fraticelli czy spi-

rituales; jednak w przeciwieństwie do
nich Franciszek swoją drogę poddał
całkowicie pod kierownictwo wspólnoty Kościoła, najpierw biskupa, a gdy
jego bracia przekroczyli zasięg mia-

sta Asyż – pod kierownictwo papieża.
Ukoronowaniem zaufania Franciszka
do Kościoła było zatwierdzenie ustne
jego zakonu w 1209 roku przez papieża Innocentego III.

Żebracy na uniwersytetach
Kolejną dziedziną życia Kościoła
wymagającą naprawy w XII i XIII wieku było, jak powiedziano, rozumienie
prawd wiary. Brak dostatecznej forma-

Wróćmy do początków,
czyli Biedaczyna i jego bracia
Jan Bernardone, młody syn zamożnego kupca z Asyżu, chociaż miał
wszelkie warunki ku temu, by być jednym z tych rozpieszczonych synów
bogatego tatusia, posiadał nadto wyjątkowo wrażliwe serce, które posłuchało cichego wezwania Chrystusa,
by na całego stał się Jego świadkiem.
Wezwanie, które usłyszał Jan, choć
w niczym nie ograniczało jego wolnego wyboru, było na tyle silne, że – zupełnie tak samo jak grupka rybaków
znad Jeziora Galilejskiego – zostawił
wszystko, majątek ojca i związaną
z nim świetlaną przyszłość, i poszedł
za Mistrzem z Nazaretu. O Franciszku
z Asyżu napisano na tych łamach już
wiele i kompetentniej, bo z perspek14
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cji intelektualnej chrześcijan, a przede
wszystkim pasterzy, jest bardzo niebezpieczny, gdyż grozi wypaczeniem
przesłania, jakie Bóg przekazał ludzkości przez swojego Syna. Kościół, dla
przykładu, może przestać być rozumiany jako Mistyczne Ciało Chrystusa,
nieskalana Oblubienica, która, choć
składająca się z grzesznych i słabych
członków, jest i będzie zawsze święta
świętością swojej Głowy. Najwyższy
pasterz Kościoła może nagle przestać
być wspierany Duchem Świętym, za
to może jawić się jako wróg i szkodnik garstki prawdziwie wierzących.
Łaska Boża może już nie wystarczyć
jako gwarant zbawienia człowieka,
trzeba więc je zdobywać na własną
rękę, prześcigając się w praktykowaniu wymyślnej ascezy. Albo odwrotnie – skoro dzieło zbawienia raz się
dokonało, wyzbądźmy się wszelkiej
moralności i praktykowania chrześcijańskich cnót i dajmy upust zachciankom i pożądliwościom. Takie myślenie
i wiele innych wypaczeń panowało
wśród sekciarskich grup albigensów
i katarów, trafiających na podatny
grunt, zwłaszcza na południu Francji.
Nad spustoszeniami poczynionymi
przez błędne rozumienie Ewangelii
ubolewał kanonik z Osmy, Dominik
Guzmán. Zwolniony na własną prośbę z obowiązków kanonika, wędrując
od wsi do wsi, od miasta do miasta,
zaczął wykładać katarom i albigensom prawdziwe rozumienie nauki
Chrystusa, którego gwarantem jest
jedność z Kościołem. Sam również
dawał przykład ubogiego życia. Tak
jak w przypadku Franciszka, szybko
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przyłączyli się do niego uczniowie,
którzy stali się zaczynem przyszłego
Zakonu Kaznodziejskiego, zwanego
później dominikanami. Święty Dominik spostrzegł, że błędy w wierze biorą
się ze zwykłej nieznajomości doktryny
chrześcijańskiej. Aby temu zaradzić,
polecił swoim braciom, by oprócz
nauczania innych, przykładali się
do własnej nauki i studium. Dlatego
właśnie dominikanie szybko znaleźli
dla siebie miejsce na powstających
wówczas uniwersytetach. Szczytem
akademickiej działalności braci kaznodziejów, połączonej jednocześnie
z osobistą świętością, jest osoba św.
Alberta Wielkiego, a zwłaszcza św. Tomasza z Akwinu, z którego monumentalnej działalności pisarskiej Kościół
korzysta obficie po dzień dzisiejszy.
Sam św. Dominik nie napisał dla swoich naśladowców reguły, posłużył się
istniejącą już Regułą św. Augustyna,
która, jako bardzo ogólne wskazania
dla duchownych żyjących wspólnie,
nadawała się do tego, by modelować
ich życie na trzech dominikańskich
osiach: laudare – benedicere – praedicare, zaś ten sposób życia zatwierdził
papież Honoriusz III w 1216 roku.
Pustelnicy w nowych warunkach
– karmelici i augustianie
Chociaż hasło „zakony żebrzące”
kojarzy się najczęściej z franciszkanami i dominikanami, trzeba wiedzieć, że żebrzący styl życia przypadł
w udziale także wspólnotom prowadzącym pierwotnie pustelniczy tryb
życia, mianowicie karmelitom i augustianom.

wolni, by kochać wszystkich...
Ci pierwsi wywodzą się od pustelników podejmujących spontanicznie
życie ascetyczne w Ziemi Świętej na
znanej z Biblii górze Karmel. W 1209
roku otrzymali oni od patriarchy Jerozolimy Alberta Regułę, zaś później
zostali sprowadzeni do Europy przez
św. Ludwika IX, gdzie pozwolono im
osiedlać się w miastach. W 1227 roku
ich sposób życia zatwierdził papież
Honoriusz III.
Augustianie natomiast biorą swój
początek z jednej strony od pustelników żyjących tu i ówdzie pod Regułą
św. Augustyna, z drugiej zaś od kanoników żyjących pod tą samą Regułą.
W jeden organizm połączył ich dopiero Aleksander IV w 1256 roku, nadając
im wspólnego generała.
Niestety, historia pokazała, że ów
wzniosły i słuszny skądinąd ideał skrajnego ubóstwa i związanego z nim żebrania okazał się zbyt wymagający dla
dusz przeciętnych, a przez to stwarzał
wielkie pole do rozmaitych nadużyć.
W rezultacie Sobór Trydencki (Sesja XXV, dekret VII, rozdz. 3) złagodził
wymagania dotyczące własności, zezwalając jedynie kapucynom i franciszkanom obserwantom utrzymywać
się, jak dotąd, jedynie z jałmużny. Nie
oznacza to, że osoby konsekrowane
mogą czuć się zwolnione z dążenia do
ideału ubóstwa. Mówi o tym i ostatni
sobór: „trzeba, żeby zakonnicy i w rzeczywistości, i w duchu byli ubodzy,
mający skarby w niebie” (Perfectae
caritatis 13), i przede wszystkim przykładem własnego życia pokazuje to
papież Franciszek.

Opactwo w Wąchocku
– romańska perła

U podnóża Gór Świętokrzyskich, w dolinie
rzeki Kamiennej, wznoszą się mury
XII-wiecznego romańskiego opactwa
cysterskiego w Wąchocku.

Pod koniec XV wieku opat Jan Klecisz podwyższył szczyty kościoła i pokrył nowym dachem. Wyposażono
kościół w dodatkowe, renesansowe
ołtarze ozdobione obrazami, ustawiono także renesansowe stalle i organy.
W latach 1636–1643 po pożarze została
przeprowadzona gruntowna przebu-

Fabian A. Skowron OCist

Rys historyczny
Dla pomnożenia chwały Bożej i dobra kraju biskup krakowski Gedeon
z rodu Gryfitów, przy współudziale
księcia Kazimierza Sprawiedliwego,
sprowadza do Wąchocka w roku 1179
mnichów cysterskich z francuskiego
opactwa Morimond. Po przybyciu na
nowe miejsce cystersi zatknęli krzyż
fundacyjny i od tego czasu rozpoczęto monastyczne życie zakonne, trwające w Wąchocku do dziś. Cella Mariae
(Mieszkanie Maryi), bo taką nazwę nosi
wąchockie opactwo, było 7. klasztorem cysterskim na ziemiach polskich.
W 1218 roku papież Honoriusz III wydał
bullę protekcyjną dla cystersów znad
Kamiennej.
Opactwo szybko się bogaciło na
skutek gospodarczo-przemysłowej
działalności klasztoru. W XIII wieku
klasztor trzykrotnie najechali Mongołowie, rabując i zabijając braci, a także paląc zabudowę. Bolesław Wstydliwy po
zniszczeniach z 1260 roku nadał opactwu nowe dobra i sprowadził z Morimondu nowych cystersów. Biskup
krakowski Paweł z Przemankowa około
roku 1270 konsekrował odbudowany
kościół klasztorny.
17
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czasie kościół klasztorny zaczął pełnić
funkcje kościoła parafialnego w miejsce nieistniejącego obecnie kościoła
św. Elżbiety.
Architektura opactwa
Kościół klasztorny zachowuje cysterski układ, który pozostał tutaj
w niezmienionym kształcie. Nietypowy
jest kamień użyty do budowy kościoła – są to na przemian ciosy piaskowca
ciemnoczerwonego i szarego. Kościół
był wielokrotnie przebudowywany –
w epoce gotyku, następnie w XVI wieku
dobudowano kaplicę boczną do nawy
północnej i w XIX wieku dostawiono
kruchtę do fasady zachodniej. Kościół
zachował pierwotny układ przestrzenny – jest więc typową bazyliką cysterską
z transeptem i dwoma kaplicami bocznymi po bokach prezbiterium, przekrytą sklepieniem krzyżowo-żebrowym;
wystrój kościoła jest barokowy. Kościół
pokryty jest od baz filarów po zworniki
sklepienne barokowymi freskami. Z detali architektonicznych zachowały się jedynie głowice filarów i służek, wsporniki
i fragmenty gzymsów, dekorowane motywami roślinnymi. Zachowały się jeden

zwornik sklepienny w południowym
ramieniu transeptu, kilka oryginalnych
okien – w nawie południowej i południowym ramieniu transeptu, natomiast
nie zachowały się oryginalne portale. Do
południowego ramienia transeptu przylega empora, gdzie znaleźć można podobno wtórnie użyte płytki ceramiczne
z oryginalnej posadzki kościoła.
Romański charakter zabudowań
klasztornych zachowały skrzydło
wschodnie oraz refektarz w skrzydle
południowym. Ściany wschodniego
skrzydła klasztoru doskonale pokazują,
jak budynek klasztoru był przebudowywany – jak podnoszone były sklepienia
i jak podnosił się poziom posadzki. Respekt budzi potężna, budowana z ciosów, romańska ściana.
Pierwsza niespodzianka to kapitularz – jedno z najpiękniejszych, idealnie zachowanych romańskich wnętrz
w Polsce. Kapitularz przekryty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, wspartym na czterech kolumnach o bogato
dekorowanych kapitelach. Po obu stronach skromnego portalu znajdują się
przezrocza – piękne biforia zdobione
dekoracjami o motywach roślinnych.

fot. Jolanta Dyr

dowa klasztoru. W 1656 roku, podczas
potopu szwedzkiego i najazdu Siedmiogrodzian księcia Jerzego Rakoczego, kościół został zniszczony. W latach
1656–1659 cystersi podjęli ponowną
renowację świątyni i klasztoru.
Około 1750 roku po otynkowaniu
wewnętrznych ścian kościoła ozdobiono je freskami Radwańskiego. Prace
snycerko-stolarskie przed rokiem 1740
prowadził warsztat Antoniego Frączkiewicza, nawiązującego do sztuki
Baltazara Fontany. Rzeźby do ołtarzy
i ambony wykonał mistrz krakowski
Wojciech Rojowski. Do nawy północnej
dobudowano kaplicę bł. Wincentego
Kadłubka.
W 1819 roku, na mocy bulli Ex imposita nobis papieża Piusa VII, zgodnie
z dekretem prymasa Franciszka Skarbka-Malczewskiego, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego pod przewodnictwem
Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica dokonała kasaty opactwa, a cystersi zmuszeni byli opuścić
klasztor, który został opieczętowany
i zamknięty. Zakonnicy powrócili do
klasztoru dopiero w 1951 roku. W tym

Działalność cystersów
wczoraj i dziś
Cystersi w Polsce mieli wielki wpływ
na rozwój gospodarczy kraju, do czego w dużej mierze przyczynili się również mnisi wąchoccy. Lesista okolica
obfitowała w bogactwa naturalne, co
umożliwiało cystersom szczególny
rozwój działalności gospodarczej. Zajmowali się rolnictwem, gospodarką leśną i rybną. Uczyli rolnictwa, zakładali
ogrody warzywne i owocowe, wznosili
budowle, wydobywali i obrabiali piaskowiec z okolicznych kamieniołomów,
z którego zbudowali kościół klasztorny
i sam klasztor. Przybyły z Włoch cysterski warsztat pod przewodnictwem br.
Simona wzniósł w latach 1218–1239
kamienne budowle opactwa, nawiązując do architektury włoskiej. Do dziś
zachowany jest pierwotny romański
układ budowli. Cystersi wąchoccy trudnili się również metalurgią – nad Kamienną posiadali swe kuźnice z napędem wodnym. Odegrali pionierską rolę
w dziedzinie przemysłu górniczego
i hutniczego w dolinie rzeki Kamiennej,
zapoczątkowując późniejszy ośrodek
hutniczy w Starachowicach. Eksploatowali rudy żelaza, wydobywali ołów,
z którego odlali dachy na kościół klasztorny i katedrę krakowską.
Współcześnie mnisi z tej wspólnoty podejmują różnego rodzaju pracę
w zależności od predyspozycji, zainteresowań lub potrzeb. Kapłani poświęcają się duszpasterstwu parafialnemu,
głoszą rekolekcje, misje święte, posługują jako spowiednicy i kierownicy duchowi. Bracia zakonni towarzyszą pracy
kapłanów, dbają o klasztor, można ich
spotkać na furcie, w zakrystii, ogrodzie,
gospodarstwie i kuchni.

fot. Kazimierz S. Ożóg

Romański charakter zachowały też
inne pomieszczenia – sklepiony kolebkowo karcer, sień, fraternia, której krzyżowo-żebrowe sklepienie oparte jest
na jednym przysadzistym filarze, oraz
refektarz, przekryty trzema przęsłami
szeroko rozciągniętego sklepienia krzyżowo-żebrowego, w którym zachowały
się dekoracje rzeźbiarskie, fragmenty polichromii i znaki kamieniarskie.
W prowadzącej do karceru sieni obejrzeć można lapidarium – ekspozycję
motywów architektonicznych. Znaleźć
tu można między innymi płyty nagrobne ozdobione motywem miecza, co
oznaczało, że pod taką płytą spoczywał
krzyżowiec.
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Historia Prowincji
Wniebowzięcia NMP
(lata1923–1991)

Metody W. Miś OFM

17 marca 1923 roku generał Zakonu
Braci Mniejszych o. Bernardyn Klumper
wydał dekret noszący nazwę Antiqua
Ordinis Provincia – odrodzona została Prowincja Niepokalanego Poczęcia
NMP w Prusach Zachodnich i Wielkim
Księstwie Poznańskim. W roku 1929
prowincja ta dzięki dekretowi Sacra visitationis canonica kolejnego generała
o. Bonawentury Marraniego stała się
pełnoprawną jednostką administracyjną w zakonie. W roku 1932 zmieniono
jej wezwanie na Prowincję Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czego powodem była istniejąca już pod
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
prowincja bernardyńska z kurią prowincjalną we Lwowie.
Lata międzywojenne upłynęły na
odbudowywaniu prowincji oraz odzyskiwaniu i tworzeniu nowych klasztorów (1929 – Kobylin; 1931 – Pakość;
1934 – Chorzów-Klimzowiec; 1931–
1935 – Turza koło Ostrzeszowa). Bracia
wznowili i rozszerzyli działalność duszpasterską: w latach 1924–1939 przeprowadzonych zostało przez braci naszej
prowincji 1018 serii misji świętych i re20

kolekcji. Innym owocem duszpasterstwa franciszkanów był silny rozwój ruchu tercjarskiego. Nie próżnowano też
na polu działalności wydawniczej. Wydawano „Szkołę Seraficką”, kwartalnik
„Wiadomości z Prowincji Wniebowzięcia NMP OO. Franciszkanów w Polsce”
czy „Bei Sankt Franziskus”. Angażowano
się też bardzo mocno w umacnianiu
polskości ziem, na których terenie znajdowały się klasztory, co niejednokrotnie wywoływało napięcia na tle społecznym.
Bardzo ważną kwestią w całym opisywanym okresie była formacja intelektualno-duchowa młodych braci. Już
w roku 1934 rozpoczęto bardzo ważny
projekt prowincji, jakim była budowa
gmachu Kolegium Serafickiego w Jarocinie, którą ukończono w roku 1939.
Niestety, wybuch wojny nie pozwolił na
wykorzystanie nowo wybudowanych
gmachów. Stopniowo jednak Prowincja
Wniebowzięcia NMP usamodzielniała
się w kwestii kształcenia własnych alumnów: w 1923 roku otwarto studium filozoficzne w Goruszkach (Wielkopolska),
które w 1928 przeniesiono do Osiecznej. Z kolei na Goruszkach otwarto studium teologiczne, które działało tam do
1931 roku. Ostatecznie od 1931 roku
ukształtował się schemat, w którym
studium filozoficzne znajdowało się
w klasztorze w Osiecznej, a teologiczne
w klasztorze we Wronkach.

W czasie trwania II wojny światowej
seminarium oficjalnie nie funkcjonowało, jednak w rzeczywistości niektórzy
spośród alumnów studiowali we Wrocławiu bądź to innych miejscach w Europie. Po zakończeniu wojny powstała
idea wspólnego seminarium, które
miałyby mieć Prowincja św. Jadwigi
i Prowincja Wniebowzięcia NMP, jednak
w 1948 roku reaktywowano seminarium, a kleryków przeniesiono z Wrocławia do Wronek. W roku akademickim
1949/1950 otwarto studium filozofii
w Opolu, a w Panewnikach studium
teologii. Taka sytuacja trwała do roku
1970, kiedy to władze prowincji połączyły studium filozoficzne i studium
teologiczne w całość, umieszczając siedzibę Wyższego Seminarium Duchownego w klasztorze w Panewnikach.
Podczas II wojny światowej Prowincja WNMP poniosła ogromne straty
materialne i osobowe – zlikwidowano wszystkie klasztory w Wielkopolsce i Kujawach (Pakość, Chocz, Kobylin, Miejska Górka, Jarocin, Osieczna,
Wronki) i urządzono w nich m.in.: więzienie, magazyn, sierociniec. Klasztor
w Wieluniu na przykład został zajęty
przez odziały SS. Lepiej wyglądała sytuacja w klasztorach na Górnym Śląsku
– Rybniku, Panewnikach i Chorzowie,
gdzie można było prowadzić bardzo
ograniczoną działalność duszpasterską, mimo różnych uciążliwości, jak na

przykład zajęcie przez NSDAP w październiku 1939 roku części Parafialnego
Domu Związkowego w Panewnikach,
by po roku skonfiskować jego resztę wraz z klasztorem, przeznaczając
go na mieszkania dla przesiedleńców niemieckich, jednocześnie mając
w planach wysiedlenie zakonników.
Ówczesnego prowincjała o. Antoniego
Galikowskiego wojna zastała na Kresach Wschodnich, gdzie z polecenia
prymasa Polski wizytował tamtejsze
klasztory franciszkańskie. Okupant hitlerowski nie pozwolił mu wrócić do
Katowic, dlatego prowincją podczas
trwania wojny kierowali kolejno o. Kolumban Sobota i o. Bernardyn Grzyśka.
W chwili wybuchu wojny prowincja
liczyła 214 zakonników, w tym 14 braci
tercjarzy; kilkoro z nich zostało kapelanami Armii Polskiej, niektórzy nawet
pojechali pracować w głąb Niemiec; 16
zamordowano w niemieckich obozach
zagłady (m.in. sługę Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego, numer obozowy
28240, którego zagazowano w Hartheim lub Dachau w nocy z 5 na 6 maja
1942 roku). Wielu braci służyło jako
kapelani w wojsku polskim, m.in. o.
Karol Bik Dzieszowki czy o. Fabian Waculik. Jednak jeszcze więcej braci zapisało kartę w martyrologium prowincji.
Najbardziej znanym jest oczywiście

sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki.
Obok niego możemy wymienić także: br. Feliksa Biedermana (zginął pod
Ciechanowem), br. Gerarda Szlachciaka (zamordowany przez hitlerowców
w roku 1942), o. Edwarda Frankiewicza
(zabitego w Dachau) czy pięciu braci
zamordowanych w klasztorze w Nysie
w marcu 1945 roku.
Okres powojenny to czas odbudowy i rozwoju. Do prowincji wracały klasztory utracone w czasie wojny, wiele z nich prowincja nabywała
(Opole od 1945; Wejherowo od 1946;
Poznań od 1947; Bytom od 1954; Woźniki od 1978; Toruń-Podgórze od 1987;
Kuźnica od 1945 do 1955; Zabrze od
1957; Zimnice Wielkie 1960–1989; Stare Panewniki od 1958; Hel od 1945;
Wschowa od 1946; Wieżyca od 1977;
Pakość od 1971; Rybnik-Zamysłów od
1983; Częstochowa od 1983; Lubliniec
od 1989; Górki Wielkie od 1990; Koszarawa Bystra od 198; Witaszyce 1983–
1991; Chocz 1945–1954).
Jest to też ciemny okres w historii
naszej prowincji. Tak jak każdy zakon,
tak i franciszkanów Prowincji WNMP dotknęły represje komunistyczne. W roku
1948 Urząd Bezpieczeństwa aresztował
bowiem dwóch franciszkanów: o. Bernardyna Grzyśkę (skazany na karę więzienia, którą zakończył w 1955 roku) i o.

Jacka Hoszyckiego (w 1949 skazany na
karę śmierci, karę zamieniono na 10 lat
więzienia). Po kolei też likwidowano
niższe seminaria, jakie prowincja posiadała: Nysa (rok 1952), Rybnik (zlikwidowane w 1952 roku, wznowione w 1956,
by w roku 1962 zostało ostatecznie
zlikwidowane), Kobylin (likwidacja
w 1952, odzyskane w 1956; w 1962
znów zlikwidowane) i Jarocin (działalność wznowiono już w 1947 roku;
w 1952 zlikwidowane). Inną formą represji komunistycznych były rewizje
w bibliotekach seminaryjnych: w 1960
roku do takiej rewizji doszło w bibliotekach w Opolu i Panewnikach.
Mimo tych i innych szykan prowincja rozwijała się bardzo szybko,
do tego stopnia, że stała się zdolna
pomóc innym zagranicznym prowincjom. W roku 1962 podjęto pracę misyjną w Ziemi Świętej (m.in. o. Jerzy
Czembor), w 1970 w Afryce (m.in. o.
Eleuteriusz Klimczak), w 1976 w Boliwii (m.in. o. Dominik Mazur), a w roku
1978 w Europie Zachodniej. Dynamizm rozwoju pozwolił, by z Prowincji
Wniebowzięcia NMP mogła zostać wydzielona nowa prowincja pw. św. Franciszka z Asyżu na podstawie dekretu
generała zakonu z 19 marca 1991 roku,
której główną siedzibą stał się klasztor
w Poznaniu.
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Wspomnienia o zmarłych braciach
o. Ezdrasz F. Biesok OFM

Był taki brat

W Palestynie
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Na tak zwanym nowym cmentarzu
katolickim w Jaffie znajduje się prosty
grób z metalowym krzyżem oraz napisem: „V.do FRA Giascinto Podlewski
O.F.M. Nato Polonia 17.3.1904, morto
Giaffa 11.1.1973”. Kim był?
Franciszek Podlewski urodził się 17
marca 1904 roku w Ruszkowie koło Środy Wielkopolskiej w parafii Mączniki jako
syn Józefa i Katarzyny z domu Sroka. Nie
znamy żadnych szczegółów z jego wczesnej młodości. Jako 22-letni młodzieniec
w październiku 1926 roku złożył prośbę
o przyjęcie do zakonu. Władzę w prowincji panewnickiej sprawował wtedy
o. Wilhelm Rogosz jako komisarz prowincjalny. On to skierował młodego kandydata najpierw do Panewnik, gdzie po
kilku miesiącach gwardian o. Kolumban
Sobota poświadczył dobrą opinią, że
można go przyjąć do zakonu. Zgodnie
z ówczesnym zwyczajem, kandydatów
na braci niekapłanów przyjmowano
najpierw do III zakonu, a dopiero po kilkuletniej próbie do I zakonu. Tak więc
również Franciszek do zakonu wstąpił
jako tercjarz, a jego obłóczyny tercjarskie miały miejsce 25 marca 1927 roku.
Po upływie tercjarskiego nowicjatu, który odbył we Wronkach, 21 kwietnia 1928
roku złożył tamże profesję III zakonu na
ręce o. Karola Bika.
Do nowicjatu I zakonu został przyjęty 12 kwietnia 1930 roku w Wieluniu.
Obłóczyn brata Jacka, bo odtąd takie
imię zakonne nosił, wraz z trzema innymi
braćmi nowicjuszami, dokonał magister
nowicjatu o. Michał Porada. Brat Jacek

nie był jeszcze pewny swego powołania i na początku dwukrotnie zamierzał
opuścić nowicjat. Ta niestabilność była
widoczna zarówno dla magistra, jak i dla
wspólnoty klasztoru, i znalazło to odbicie zarówno w skrutiniach, jak i w opinii.
Nowicjusz jednakże swoje trudności
przezwyciężył i złożył pierwszą profesję
20 maja 1931 roku na ręce o. Franciszka
Potockiego. Swoją formację uwieńczył
złożeniem ślubów wieczystych, do których dopuścił go prowincjał o. Augustyn
Gabor, 27 maja 1934 roku w Kobylinie na
ręce o. Wojciecha Kaczmarczyka.
Brat Jacek pełnił w prowincji różne funkcje. Był głównie kucharzem i kościelnym,
ale także ogrodnikiem i kwestarzem
w kilku klasztorach: Wronkach, Panewnikach, Wieluniu, Wejherowie, Jarocinie
i Kobylinie.
Wybuch wojny zastał go w Panewnikach. Nie miał jednak szans na pozostanie w klasztorze, gdyż został niebawem
skierowany na przymusowe roboty do
Rzeszy Niemieckiej. Po krótkim pobycie
w Chorzowie, od marca 1940 roku przebywał w Glatz (dzisiaj Kłodzko), a od
1942 roku w Wiedniu. Tam nawiązał
i utrzymywał kontakt z prowincją wiedeńską franciszkanów, w szczególności
z klasztorem w Maria Lanzendorf. Po zakończeniu wojny Wiedeń znalazł się radzieckiej strefie okupacyjnej i aby móc
stamtąd wyjechać, tamtejszy gwardian
o. Baldwin Keller musiał poświadczyć
jego tożsamość, aby za pośrednictwem
austriackiego Czerwonego Krzyża 16
lipca 1945 roku mógł otrzymać specjalną przepustkę w językach niemieckim,
czeskim i rosyjskim, która pozwoliła mu
przekroczyć wszystkie granice i wrócić do Polski. Po wojnie podjął i nadal
pełnił te same funkcje w prowincji co
przedtem.
W 1958 roku generał zakonu o. Augustyn Sepinski za pośrednictwem prowincjała o. Teofila Zawiei swoją obedien-

cją skierował br. Jacka do Asyżu, gdzie
w bazylice Matki Bożej Anielskiej miał
odtąd pełnić funkcje zakrystiana i przewodnika pielgrzymów polsko- i niemieckojęzycznych. Ostatnim jego polskim
klasztorem był Wieluń, skąd wyjechał l4
kwietnia 1959 roku. Po krótkim pobycie
w Belgii i Rzymie br. Jacek rozpoczął wędrówkę śladami św. Franciszka. To tam,
w Porcjunkuli, jego imię stało się znane
większemu gronu Polaków. Jego pobyt
i pracę w tym miejscu opisała bowiem
Ewa Szelburg-Zarębina w swej książce
„Imię jej Klara”.
Nie wiemy, czy na własną prośbę, ale
znów na polecenie tego samego ojca generała Sepinskiego otrzymał obediencję
do Kustodii Ziemi Świętej. Przybył tam 5
grudnia 1962 roku i został skierowany do
klasztoru św. Piotra w Jaffie, która w tym
czasie stała się już dzielnicą szybko rozwijającego się miasta Tel Aviv. Pozostał
tam przez 11 lat, pełniąc na ogół te same
funkcje co w Polsce oraz angażując się
w oprowadzanie pielgrzymów. W tym
celu otrzymał specjalny paszport zezwalający mu poruszać się po kraju nękanemu w tym czasie ciągłymi konfliktami.
W samym klasztorze zaś szczególnie
poświęcił się opiece nad niemałą Polonią w Izraelu, dla której klasztor w Jaffie
odtąd stał się jednym z głównych ośrodków. Od zaraz podjął inicjatywę budowa-

nia tam szopki bożonarodzeniowej na
wzór panewnicki. Gromadząc w kościele
rodaków, pielęgnował wśród nich polski śpiew, abonował polskie czasopisma
religijne, kalendarze i różne katolickie
wydawnictwa, sprowadzał niedostępne
na miejscu opłatki wigilijne, organizował
polskie Pasterki i wigilie, i przy wielu innych okazjach gromadził miejscowych
Polaków, w tym także księży i siostry zakonne. Wiele czasu poświęcał Polkom,
które jako katoliczki wyszły za mąż za
Żydów i wraz z nimi w okresie powojennym przybywały do Izraela. Dbał o to,
aby nie straciły kontaktu z Kościołem
i aby zachowały wiarę katolicką. W tym
czasie dwukrotnie odwiedził macierzystą prowincję: w 1966 i 1970 roku.
Był chory na serce i poważnie zasłabł
przy budowaniu kolejnej szopki przed
świętami 1972 roku. Gdy w styczniu
1973 roku przełożony kazał mu udać się
na leczenie, przewieziono go szpitala
w Hajfie. Tam 11 stycznia, jak potwierdzili to świadkowie, wyspowiadał się, przyjął sakrament chorych i Komunię św., po
czym świadomie i w wielkim spokoju
zmarł.
Pogrzeb br. Jacka odbył się 12 stycznia w kościele św. Antoniego w Jaffie.
Zgromadził szczególnie wielu Polaków.
Specjalne słowo w języku polskim wygłosił przebywający wtedy w Palestynie

słynny polski biblista ks. prof. Ryszard
Rubinkiewcz. Ciało br. Jacka złożono
na działce zakonnej katolickiego cmentarza w Jaffie. Kronikarz klasztoru św.
Piotra w Jaffie w obszernej notatce napisał między innymi: „był spokojny, był
dobrym furtianem, dbał o furtę klasztorną i o dobro klasztoru, dużo śpiewał
po polsku...”. Brat Jacek Podlewski żył 68
lat, z czego 45 w zakonie.

Franciszkanie
prowadzą
twarde życie

Roman Szczypa urodził się 24 lutego 1908 roku w Siemianowicach
Śląskich jako syn Antoniego i Anny
z domu Frassek. W rodzinnej parafii
Świętego Krzyża został ochrzczony
i przyjął Pierwszą Komunię Świętą. Tam też biskup katowicki August
Hlond bierzmował go w 1923 roku.
Młody Roman uczył się fachu ślusarskiego i uwieńczył naukę dyplomem
czeladniczym 15 lutego 1927 roku.

W latach 1930–1931 odbywał służbę
wojskową, a w 1934 roku jeszcze raz
został powołany na ćwiczenia wojskowe jako rezerwista.
W 1934 roku zgłosił się do Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie
jako kandydat do zakonu, lecz tamtejsi
przełożeni skierowali go do Panewnik.
Tu też został przyjęty 17 października
1934 roku przez prowincjała o. Augustyna Gabora do III zakonu i rozpoczął

W wykazach licznych polskich więźniów politycznych okresu stalinowskiego znajduje się także Roman Szczypa,
w naszej społeczności znany jako br. Walenty. Ja trafił na tę listę?

W Jaffie
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tercjarski nowicjat. Swoje lata tercjarskie 1934–1937 spędził w Jarocinie,
gdzie prowincja budowała nowy klasztor i kolegium serafickie. Jako fachowiec w swoim zawodzie był tam bardzo
przydatny, dlatego nawet przyspieszono jego formację. On sam był bardzo
dumny ze swoich umiejętności, co bywało powodem jego urażonej ambicji.
Gdy nadszedł czas kwesty i wysłano na
nią także młodego tercjarza, ten zbuntował się, twierdząc, że ma swój zawód
i nie potrzebuje chodzić po kweście.
Opanował jednak ten wewnętrzny
bunt i w rezultacie podejmował także
służbę kwestarza. Z całego okresu formacji zachowały się o nim same dobre
opinie.
Nowicjat I zakonu rozpoczął 1 maja
1937 roku w Panewnikach, otrzymując imię zakonne Walenty. Po upływie
roku, 2 maja 1938 roku, w klasztorze
panewnickim złożył pierwszą profesję
na ręce prowincjała o. Michała Porady,
po czym ponownie został skierowany
do Jarocina, gdzie nadal trwała budowa. Tam zastał go wybuch wojny 1939
roku. Zmuszony opuścić klasztor, podjął
pracę w jednej z firm niemieckich na terenie Jarocina i w ten sposób utrzymał
stały kontakt z rozproszonymi braćmi.
Okres powojenny, który wymagał pod24

jęcia przez prawie wszystkie klasztory
prowincji wielu remontów, sprawił, że
br. Walenty był wręcz rozchwytywany
jako cenny fachowiec, zwłaszcza elektryk i instalator. Z tego też powodu po
wykonaniu swego zadania natychmiast
był kierowany do kolejnego klasztoru. W Wieluniu zainstalował centralne
ogrzewanie i wodociągi, w Poznaniu
wyremontował i uruchomił maszyny
stolarskie oraz zainstalował oświetlenie, w Pakości i Kobylinie zainstalował
oświetlenie, w Wejherowie dokonał
przebudowy kościoła i dobudował
dwupoziomową kaplicę, w Osiecznej
zainstalował centralne ogrzewanie,
oświetlenie i wodociągi, w Panewnikach zainstalował centralne ogrzewanie kościoła oraz oświetlenie kościoła
i klasztoru. Krótko przebywał także
w Nysie. W międzyczasie, 30 stycznia
1947 roku, w Panewnikach złożył profesję wieczystą na ręce miejscowego
gwardiana o. Innocentego Glenska.
Te pracowite lata br. Walentego
przerwało niespodziewane wydarzenie w klasztorze wejherowskim. Oto
w nieznanych nam dokładnie okolicznościach został oskarżony przez
organy bezpieczeństwa o wrogą działalność przeciw Polsce Ludowej, osądzony i skazany na karę więzienia.
Karę tę odbywał w Gdańsku i Sztumie.
Z tego drugiego miejsca zachowała
się notatka, która rzuca pewne światło
na okoliczności całego zajścia: „Obywatel Szczypa Roman skazany został
z art.18 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946
r. w związku z art. 86 § 2 K.K.W.P. tj., że
pełniąc funkcję kościelnego w klasztorze w Wejherowie wiedział o dowódcy organizacji »Wolność« Bolesławie
Tarnowskim, który mu się zwierzył, że
jest tym dowódcą i prosił o schronienie
w wieży kaplicy a nie wydał go w ręce
organów ścigania jako wroga Polski Ludowej ale ukrywał go i taił. Następnie
w mieszkaniu Tarnowskiego słuchał
audycji zagranicznych. Został skazany
na 1 rok i sześć miesięcy pozbawienia
wolności przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku 8.04.1953 r. Początek
odbywania kary liczono od 20.02.1953
do 20.08.1954. Z Gdańska przeniesiony
do Sztumu 10.07.1953. Z teczki obserwacyjnej w Gdańsku wynika, że jest
więźniem mało zdyscyplinowanym
ale karany dyscyplinarnie nie był. Nie
wykazuje skruchy za popełnione przestępstwo ale nie wpływa ujemnie na
pozostałych więźniów. Stan zdrowia
należyty i zdolny do pracy w kamienio-

łomach”. Notatkę podpisał ppor. J. Jankowicz, kierownik działu specjalnego,
bez daty.
Z innej notatki dowiadujemy się,
że w więzieniu był inwigilowany przez
innego więźnia TW „Janek II”, któremu
kazano między innymi obserwować,
czy osadzony Szczypa nie planuje buntu lub ucieczki albo sabotażu, lub czy
nie wypowiada się wrogo o ustroju
Polski Ludowej. Z zeznań tego agenta władze dowiedziały się, że Szczypa
nadal podtrzymuje pragnienie bycia
zakonnikiem i że jest dumny ze swego
powołania. Podkreśla, że życie w klasztorze jest o wiele lepsze niż życie księży
diecezjalnych, a życie świeckie to już
go absolutnie nie pociąga.
W kolejnej notatce zapisano, że
u Szczypy wrogości do Polski Ludowej
nie stwierdzono. Nie ma on też wrogiego wpływu na pozostałych więźniów.
Osobiście uważa, że kontrola Kościoła
przez państwo nie jest niczym złym,
bo przyczynia się do podniesienia
poziomu księży diecezjalnych. Wstyd
Kościołowi przynoszą jedynie księża
świeccy. Zakon kontroli nie potrzebuje,
bo franciszkanie prowadzą twarde życie, a sam zakon franciszkański jest żebraczy. Z tego też powodu nie zamierza nigdy występować z zakonu. Jako
przyczynę swego uwięzienia wskazuje
swoją niską świadomość polityczną.
Brat Walenty jako więzień był werbowany przez funkcjonariusza wydziału XI MBP Jana Witczaka na tajnego
współpracownika. Zaczęto nawet spisywać zobowiązanie do współpracy,
lecz gdy pojawił się zapis o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,
więzień Szczypa zaczął dyskutować
z funkcjonariuszem, że tajemnica to
obowiązuje tylko na spowiedzi i dodał,
że właściwie to sumienie nie pozwala
mu na taką współpracę i odmówił złożenia podpisu.
Po odbyciu kary więzienia br. Walenty został skierowany do Panewnik,
gdzie dożył sędziwej starości. Przez
wielu został zapamiętany jako niewysoki i przysadzisty braciszek, wygrzewający się w słońcu przed furtą klasztorną. Zapamiętane są też jego liczne
powiedzonka... Brat Walenty zmarł
3 września 1987 roku w Centralnym
Szpitalu Klinicznym w Ligocie i został
pochowany w Panewnikach. Żył 79 lat,
z czego w zakonie 53.

Życie braci

Kapituła namiotów
w naszej prowincji
Beda T. Pompka OFM

W początkach Zakonu Braci Mniejszych tym terminem określano spotkanie wszystkich braci, mające na celu
przedyskutowanie
najważniejszych
spraw związanych z życiem zakonnym,
sposobem realizacji i zachowania charyzmatu franciszkańskiego, aby przez
zachowywanie świętej Ewangelii Pana
naszego Jezusa Chrystusa móc jak najowocniej pełnić wolę Bożą.

Pewien kardynał, zaproszony na
pierwszą kapitułę namiotów, tak relacjonuje: Widząc na równinie braci siedzących gromadkami wkoło Panny Maryi Anielskiej, tu czterdziestu, tam stu,
ówdzie ośmdziesięciu społem, a wszystkich zajętych rozmową o Bogu, na modlitwach, wśród łez, w ćwiczeniach miłości, a tak cichych i pokornych, że nie
było słychać zgoła wrzawy ni zgiełku,
dziwił się, że takie mnóstwo w taką karność ujęto, i rzekł wśród łez, z czcią wielką: „Zaprawdę, obóz to i wojsko rycerzy
Bożych”.
Nazwa kapituły bierze swój początek od miejsc noclegu wtedy licznie

zgromadzonych zakonników w liczbie
około 5 tysięcy. Miało to miejsce 1219
roku w kaplicy Matki Bożej Anielskiej –
Porcjunkuli nieopodal Asyżu. Tak tłumnie zebrana grupa wiernych naśladowców Franciszka rozłożyła się obozem na
terenie otaczającym kapliczkę w prowizorycznych, lichych szałasach ze słomy,
trzciny i gałęzi. Stąd wzięły się też nazwy: kapituła mat lub kapituła rogoziana; w języku polskim przyjęła się nazwa
kapituła namiotów.
Pomimo niedogodnych i trudnych
warunków na kapitułę przybyli wszyscy
bracia, co świadczy o mocno ugruntowanej już wtedy tożsamości zakonu jako

[na podstawie archiwum prowincji (39-B-4/83)
i akt IPN (ka 230/7816 t.1-2.)].
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Kapituła Generalna
Zakonu Braci Mniejszych
w Asyżu
Beda T. Pompka OFM

wspólnoty braterskiej. Była także
wyrazem głębokiej troski o dalszy
rozwój duchowy i organizacyjny
szybko rozrastającego się zakonu. Biskup Jakub z Vitry w swoim liście kilkoma zdaniami opisuje te zebrania:
Członkowie tej wspólnoty spotykają
się w ustalonym miejscu, aby radować
się wspólnie w Panu i spożywać razem
posiłek, wynosząc z tych spotkań wielkie dobrodziejstwa.
Taka idea przyświecała i nam,
braciom mniejszym XXI wieku w Katowicach- Panewnikach, kiedy to na
kapitule namiotów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
zebrało się łącznie około 190 braci.
W liście zwołującym kapitułę minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM wymienił dwa główne
powody jej przyświecające: mianowicie jubileusz 160-lecia istnienia
prowincji oraz przeżywany w Kościele powszechnym Rok Życia Konsekrowanego. W liście zaznaczył także
wyjątkowość zebrania, albowiem po
raz pierwszy w historii prowincji na
kapitule namiotów spotkali się bracia
żyjący i pracujący nie tylko w naszej
ojczyźnie, ale przede wszystkim ci
pracujący na misjach całego świata.
Kapituła ma wymiar czysto
duchowy, a jej hasło brzmiało:
„Wdzięczni za powołanie”. Zaproponowany temat dał możliwość wyrażenia osobistego, wspólnotowego
i prowincjalnego dziękczynienia za
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powołanie do życia konsekrowanego w Zakonie Braci Mniejszych.
Klasztor w Katowicach-Panewnikach
– matka i serce prowincji, tu gdzie
profesi czasowi spędzają długi czas
formacji początkowej na mozolnym
zdobywaniu wiedzy i wykształcenia,
na nowo zebrała do siebie wszystkich, dając tym samym sposobność
powrotu myślami do czasu swej zakonnej młodości.
Pierwszy dzień kapituły, 20 maja,
rozpoczęto o godz. 9.00 poranną
kawą pod namiotem; wszystkich zebranych gości przywitał o. Antonin,
dziękując za liczne przybycie braci.
Centralnym punktem była uroczysta Msza św. dziękczynna za 160.
rocznicę powstania prowincji, ubogacona wspólnym dziękczynieniem
tegorocznych jubilatów. Na znak
przypomnienia o ślubowaniu Bogu
życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości każdy otrzymał od
ministra prowincjalnego białe cingulum, którym na nowo przepasze
swoje biodra, aby jeszcze wierniej iść
śladami św. Franciszka z Asyżu.
Spotkanie dało wszystkim braciom sprzyjającą okoliczność do ponownego spotkania się w braterskim
gronie, szczególnie po okresie intensywnej pracy duszpasterskiej, pracy
na misjach czy modlitwy w miejscach
odosobnienia, odświeżenie dawnych
relacji i poznanie młodych braci, którzy obrali ten sam sposób życia.

W tym roku ważnym wydarzeniem
już dla całego Zakonu Braci Mniejszych była Kapituła Generalna. Podczas
jej trwania ministrowie prowincjalni
i współbracia z całego świata debatują
nad ważnymi sprawami dotyczącymi zagadnień bieżących oraz odnoszących się
do przyszłości braci mniejszych. Kapituła generalna zwoływana jest co sześć lat
w okolicach Zesłania Ducha Świętego,
tak jak pragnął tego św. Franciszek. Najważniejszym jej zadaniem jest jednak
niełatwy wybór nowego następcy św.
Franciszka – ministra generalnego całego zakonu oraz zarządu, który pomaga
kierować wspólnotą. Przed tak ważnym
wydarzeniem bracia wspólnie na całym
świecie włączyli się w modlitwę, aby
dobry Bóg raczył zesłać swojego Ducha
na wszystkich uczestników zgromadzonych na kapitule w Asyżu.
W czwartek 21 maja ojcowie kapitulni dokonali wyboru nowego ministra generalnego, którym został o.
Michael A. Perry OFM, dotychczasowy
minister generalny. Ojciec Michael
urodził się 7 czerwca 1954 roku w Indianapolis (USA). Do Zakonu Braci
Mniejszych Prowincji Najświętszego
Serca Pana Jezusa (St. Luis) wstąpił 25
czerwca 1977 roku, pierwsze śluby złożył 11 sierpnia 1978 roku, a uroczyste
10 października 1981 roku. Święcenia
prezbiteratu przyjął 2 czerwca 1984
roku. W swojej prowincji był formatorem oraz prowincjałem, członkiem
międzynarodowej komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia,
a także pełnił posługę w Catholic Relief Services Konferencji Biskupów Katolickich USA. Przez 10 lat służył jako

misjonarz w Demokratycznej Republice Konga. W 2009 roku został wybrany
na wikariusza generalnego zakonu,
a w 2013 roku, w związku z nominacją
o. José Rodrígueza Carballo, ówczesnego generała braci mniejszych, na
sekretarza Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 22 maja został wybrany na ministra generalnego
dla dopełnienia kadencji do Kapituły
Generalnej w 2015 roku.
Ojciec Michael jest 120. Ministrem
Generalnym Zakonu Braci Mniejszych.
Pamiętajmy o modlitwie w jego intencji, tak aby z Bożą pomocą potrafił sprostać wszystkim zadaniom, które wyznaczą mu zakon oraz Stolica Apostolska.
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Święcenia

diakonatu i prezbiteratu
Patrzcie na swoją godność, bracia kapłani, i bądźcie świętymi, bo On jest święty. I jak Pan
Bóg ze względu na tę posługę uczcił was ponad wszystkich ludzi, tak i wy więcej od innych
kochajcie Go, szanujcie i czcijcie. (...) Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat
i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego
(św. Franciszek z Asyżu, List do całego Zakonu 23-26).

Świerad R. Mierzwa OFM

Wszystkim Braciom, którzy obchodzili swoje imieniny zakonne
w marcu, kwietniu i maju, życzymy: franciszkańskiego uśmiechu
i pogody ducha, franciszkańskiej radości, jaką promieniował św.
Franciszek, i takiej zażyłości z Jezusem, z jaką żył nasz święty Ojciec Seraficki.

Solenizanci
br. Dyzma Gul OFM
Imieniny zakonne: 26.03

Stefan P. Pupeika OFM

W sobotę 11 kwietnia 2015 roku o
godz. 15.00 w bazylice w Panewnikach
podczas uroczystej Eucharystii ks. abp
Wiktor Skworc, metropolita katowicki, udzielił naszym braciom z naszego
Wyższego Seminarium Duchownego
sakramentu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.
„Przez wezwanie Ducha Świętego,
modlitwę i nałożenie apostolskich dłoni zostaniecie posłani, aby iść i głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby
stać się świadkami Zmartwychwstałego. Niech »poparciem« waszych słów
będą czyny i będą ludzie, którym zaniesiecie Dobrą Nowinę, którzy doznają
miłosierdzia i przebaczenia, uzdrowienia, którzy staną na własnych nogach,
otrzymawszy dar zbawienia przez
waszą skromną, pokorną kapłańską
służbę – podkreślił arcybiskup. – W kapłanie świat ma dostrzegać towarzysza
Jezusa, Jego ucznia. Oznacza to jednak
wszystkie konsekwencje pójścia i chodzenia za Jezusem aż po mękę, śmierć,
całkowity dar z siebie, bycie dla innych,
tak jak On był i jest dla innych”.
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Bracia, którym udzielono święceń
prezbiteratu:
o. Bartymeusz Trąbecki
– Tarnowskie Góry
o. Mirosław Góra – Tychy
o. Izajasz Drzeniek – Moszczenica
o. Symeon Masarczyk – Rachowice
o. Kolumban Knopik – Tarnowskie Góry
o. Maksymin Konik – Tychy
o. Romuald Kasmatovich
– Osipowicze (Białoruś).

br. magister
Konrad Zastawny OFM
Imieniny zakonne: 21.04

Bracia, którym udzielono święceń
diakonatu:
br. Archanioł Borek – Chorzów,
br. Hieronim Łusiak – Katowice,
br. Metody Miś – Radzionków,
br. Kanizy Kąkol – Ruda Śląska,
br. Dyzma Gul – Katowice,
br. Zachariasz Mikrut OCist – Ołpiny,
br. Włodzimierz Łapacki OCist
– Miory (Białoruś),
br. Tymoteusz Kaczmarczyk OCist
– Kurozwęki.

Życzymy naszym współbraciom wielu łask Bożych i mocy Ducha Świętego w wypełnianiu zadań wynikających ze święceń. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia
Was radością, miłością i pokojem serca.

o. magister
Filip Kahler OFM

br. Kryspin Maćczak OFM

br. Beda Pompka OFM

Imieniny zakonne: 19.05

Imieniny zakonne: 25.05

Imieniny zakonne: 6.05
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Działo się

,
czyli z życia naszego seminarium

Kryspin M. Maćczak OFM

28.03 – Misterium Męki Pańskiej
– Kalwaria Śląska
Już po raz 9. w bazylice braci mniejszych
w Katowicach-Panewnikach odbyło się
misterium Męki Pańskiej. Bracia wraz z młodzieżą przybliżyli ludziom tajemnice męki,
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
3.04 – Imieniny o. Witosława
W tym dniu o. Witosław, rektor naszego
seminarium, obchodził swoje imieniny zakonne. Z tej racji był to dzień bez wykładów
– tzw. dzień rektorski.
21.04 – Imieniny br. Konrada
We wspomnienie św. Konrada z Parzham
imieniny zakonne obchodził br. Konrad –
magister braci I roku seminarium oraz braci
juniorystów.
25/26.04 – Czuwanie w intencji
maturzystów i o nowe powołania
Bracia z naszego seminarium byli zaangażowani w organizację czuwania nocnego,
które miało miejsce na terenie naszego
klasztoru z 25 na 26 kwietnia. Rozpoczęło
się ono przedstawieniem „Szewc Walenty
zakonnikiem”. Następnie słowo do młodzieży skierował o. Waldemar Polczyk.
Później w panewnickiej bazylice była adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez siostry służebniczki. Podczas
Eucharystii, celebrowanej o północy przez
bp. Adama Wodarczyka, modliliśmy się za
maturzystów i w intencji nowych powołań
do służby Bożej. Następnie w refektarzu
klasztornym odbyła się agapa. Dalsza część
czuwania odbyła się na naszej kalwarii,
a zakończenie w kaplicy seminaryjnej.
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1.05 – Piknik franciszkański
Jak co roku 1 maja bracia z seminariów
franciszkańskich należących do UPJPII
w Krakowie spotykają się na tzw. Pikniku
franciszkańskim. W tym roku odbył się on
w naszym seminarium. Pierwsza część miała miejsce w auli św. Franciszka w domu
parafialnym, gdzie bracia zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne. Bracia
z naszego seminarium uczyli także gwary
śląskiej. Centralnym punktem była Eucharystia o godz. 12.00 pod przewodnictwem
wikariusza prowincjalnego o. Dymitra Żyglina. Potem bracia posilili się w refektarzu
klasztornym, aby po południu uczestniczyć
w rozgrywkach sportowych. O godz. 18.00
odbyły się nieszpory, a spotkanie zakończyło się wspólnym świętowaniem przy stole.
6.05 – Imieniny o. Filipa i o. Augusta
W święto apostołów Jakuba i Filipa obchodziliśmy imieniny o. Filipa – magistra seminarium oraz o. Augusta – opiekuna braci
diakonów.

Ponadto
przeżywaliśmy:
Praktyki braci diakonów
W Wielkim Poście bracia diakoni odbywali
praktyki duszpasterskie w klasztorach naszej prowincji. Był to dla nich czas intensywnej posługi duszpasterskiej celem zdobycia
doświadczenia do posługi kapłańskiej.
Okres wielkanocny
– Niedziele Powołaniowe
Od niedzieli Dobrego Pasterza (26.04) aż do
ostatniej niedzieli maja bracia wyjeżdżali
na tzw. Niedziele Powołanie do klasztorów
naszej prowincji zakonnej. Celem takich
wyjazdów było ukazanie życia franciszkańskiego jako jednej z dróg powołania oraz
przypomnienie o ważności modlitwy za
powołanych.

Za zgodą Ministra
Prowincjalnego Prowincji
Wniebowzięcia NMP
Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce
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